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uusiin 
Käytettyjen autojen tuonti piristää 
korjaamomarkkinoita
Käytettyjä tuontiautoja koskeva EY-tuomioistuimen veropäätös oli odo-
tusten mukainen, ja sen sisältö lienee kaikille tuttu: Suomi ei voi 
verottaa tuontiautoa suuremmalla summalla kuin autoverosta on jäl-
jellä täällä käytössä olevassa vastaavan ikäisessä autossa. Selvää puhetta! 
Mutta oikean jäännösverotason määrittely onkin sitten toinen juttu. 
Kuka lopulta tietää, mikä on itsekunkin autoyksilön todellinen markki-
nahinta? Entä mikä on oikeudenmukainen jäännösverotaso silloin, kun 
tuodaan auto, jollaista ei koskaan ole ollut myynnissä Suomessa? Ongel-
mia on siis yhä, mutta korjaamoväki samoin kuin myös me autovaraosa- 
ja tarvikemarkkinoilla toimivat voimme iloita uusista työmahdollisuuksista.

Autokantamme nuorentuu
Toivottavaa on, että kuluttajien tuontiautoinnostus kohdistuisi uudeh-
koihin laatuautoihin, joita kannattaa varustella ja pitää hyvässä kun-
nossa jatkossakin. Jos Suomi seuraa Ruotsin mallia, näin myös käy. 
Ruotsi neutralisoi käytettyjen tuontiautojen verokohtelun jo 90-luvun 
puolivälissä, ja alkuhuuman jälkeen käytettyjen tuonti on painottunut 
siellä alle kolmevuotiaisiin,  suhteellisen kalliisiin  ajoneuvoihin. 

Suomessa myös merkkiliikkeet mukana käytettyjen tuonnissa
Ruotsin ja Suomen markkinakäyttäytymisen välille näyttää syntyvän 
myös eroja: Ruotsissa käytettyjen tuonti jäi pitkälti yksityishenkilöiden  
ja ketjuihin kuulumattomien liikkeiden yritteliäisyyden varaan. Suo-
messa sen sijaan useat merkkiliikkeet ovat itse ryhtyneet myös käytetty-
jen maahantuontiin. Kuluttajan kannalta turvallisin ostopaikka onkin 
kotimaassa, sillä kaikkien byrokratian kiemuroiden omatoiminen sel-
vittäminen vaatii sekä sinnikkyyttä että huolellisuutta – tai sitten pelo-
tonta riskinottoa ja urheiluhenkeä. Esimerkkinä voi mainita vaikkapa 
auton turvalaitteet: niiden pitää täyttää ne vaatimukset, jotka olivat voi-
massa Suomessa kyseisen auton käyttöönottovuonna! Hampurilaisen 
autokaupan varastossa tämän asian selvittäminen voi olla vaikeaa. 

Mukavuusvarusteiden määrästä taas ei kannata vääntää kättä ulkomailla: 
Veron minimoimiseksi kunnollinen lämmitin, talvirenkaat, ilmastointi, 
radio, soittimet jms. kannattaa hankkia ja asennuttaa vasta Suomessa. 

KAHAn varaosat ovat samoja kuin tehtaiden ”alkuperäiset” 
Korjaamot ovat syksyn kuluessa vapautumeet myös ryhmäpoikkeusase-
tuksen kahleista. On selvää, että tämä aiheuttaa huolto- ja korjaamo-
bisneksessä jonkinlaista markkinoiden uudelleen jakoa. Toimintaa ei 
voida suojata enää varaosan/tarvikkeen alkuperään sidotuilla takuu- ym 
ehdoilla. Tämän ei pitäisi murehduttaa ketään. 

KAHA laatutuotteet ja huippuunsa viritetty palvelu ovat sekä val-
tuutettujen että riippumattomien korjaamoiden saatavilla. Jokainen 
ratkaisee itse, käyttääkö se tehtaan ”alkupe-
räisiä varaosia” vai ostaako KAHAsta saman 
valmistajan ”alku-peräisiä” tai jonkun toisen 
valmistajan ”laadultaan alkuperäsiä vastaavia” 
tuotteita. Lopullisen päätöksen tekee auto-
nomistaja, joka kyllä tuo autonsa tuttuun 
korjaamoon ilman pakkoakin, jos palvelun 
hinta-laatusuhde on kokonaisuudessaan koh-
dallaan. Viime kädessä terve, vapaa kilpailu 
koituu koko alan eduksi. Iloitaan siitä. 

Talviterveisin  Jari Suhonen
 
 

Ryhmäpoikkeusasetus ja auto-
verotuksen muutokset tuovat 
eloa autojen varaosamarkki-
noille ja kiristävät alan kilpai- 
lua entisestään. KAHA on 
varautunut huolella uusiin 
haasteisiin tehostamalla varas-
tointiaan ja vahvistamalla 
neuvotteluasemiaan.   

Uusi varasto ja koeasentamo

Hiljattain valmistunut uusi lisärakennus 
palvelee KAHAn tarpeita monipuolisesti, 
sillä tila jakaantuu 1300 m3:n varastoon ja 
500 m3:n koeasentamoon. Mukautuvassa 
varastossa on 2000 lavapaikkaa ja sitä voi-
daan tuotteista riippuen käyttää normaa-
li- tai kustannustehokkaana kylmätilana. 

Autoille, moottoripyörille, työkoneille, 
nivelbusseille ja täysperärekoille suunni-
teltussa koeasentamossa laaditaan asiak-
kaillemme asennusohjeet mm. DEFA-, 
Webasto-, VDO- ja VDO Dayton -tuot-
teille. Asentamoon mahtuu yhtä aikaa 
esim. yksi rekka tai kolme henkilöautoa, ja 
asennuspaikkoja on tulevaisuudessa mah-
dollisuus lisätä jopa seitsemään.

Varastointi ulkoistettiin

Tehokkuuden maksimoimiseksi varasto-
toiminnoista vastaa tehtävään erikoistu-
nut logistiikkaoperaattori Etelä-Suomen 
logistiikkatalo Oy. Järjestely on antanut 
KAHAlle vahvan pohjan toimintojen ja 
laadun kehittämiselle. Tämä ns. inhouse-
ratkaisu minimoi varastoinnin kiinteät 
kulut ja parantaa kilpailukykykyä. 

KAHA  KAHA  
uusiin 
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valmiina 
haasteisiin
valmiina 

Oy KAHA Ab allekirjoitti Frankfurtin Automechanika-

messujen aikana viime syyskuussa osakassopimuk-

sen ATR International AG:n kanssa. Sopimus suuren 

eurooppalaisen varaosatukkukaupan ketjun kanssa 

vahvistaa KAHAn asemia kiristyvillä markkinoilla.

ATR on lyhenne sanoista Auto Teile Ring. Stuttgartissa 
Saksassa päämajaansa pitävään ketjuun kuuluu osakkaita 
14 Euroopan eri maassa. Saksassa osakkaita on neljä, muualla 
yksi per maa. Samanaikaisesti KAHAn kanssa osakkaaksi 
liittyi ruotsalainen Matab Ab.

KAHA liittyi eurooppalaiseen ATR-ketjuun
Ketjun 450 myyntipisteessä 
työskentelee yhteensä yli 
7500 henkilöä. Myynnin arvo 
vuonna 2001 oli n. 1,4 miljardia euroa. 
ATR International AG:n vahva rooli Euroopan autovaraosamark-
kinoilla takaa hyvät neuvotteluasemat ja kilpailukykyiset sopi-
mukset tavarantoimittajien kanssa. 

Tuore sopimus tukee KAHAn laatutietoista linjaa erinomaisesti. 
Olemme iloisia voidessamme jatkossakin tarjota asiakkaillemme 
vain markkinoiden parhaita varaosia ja tarvikkeita mahdollisim-
man edulliseen hintaan. KAHA on valmiina tulevaisuuden haas-
teisiin! 

haasteisiin
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Uusi kausi – uudet lämmittimet
Alkusyksyn poikkeuksellisen kylmät ilmat olivat tyly 
ja varhainen muistutus talviautoilun hankaluuksista. 
Moni suuntasikin viisasti matkansa lähimpään DEFA-
kauppaan. Ja mikä ettei, sillä DEFA-sisälämmitinsarjakin 
on sopivasti uudistunut tälle kaudelle. DEFA-sisälämmitin 
merkitsee talviautoilussa parempaa mukavuutta ja ennen 
kaikkea turvallisuutta.

Neljä teholuokkaa
Uutuuslämmittimien nimet 
(PTC 1000, 1200, 1400 S ja 1700 S) 
vastaavat niiden tehoa. Kaikissa on 
keraaminen PTC-lämpöelementti, 
automaattinen ylikuumenemissuoja 
ja kiinnitysjalka. Kahdessa tehok-
kaimmassa mallissa on lisäksi 
3-asentoinen tehonsäädin.

Mukavampaa ja 
turvallisempaa 
talviautoilua

Sisälämmitinsarja uusiutui

DEFA PTC 1700 S:n tehoalueet on valittu 
ajatellen sähkötolppien sulakkeiden kokoa. 

Kolmiasentoisessa tehonsäätimessä 
on myös nolla-asento 

(0/950/1700 W).
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Kuvasta käyvät ilmi erilaisilla sulakkeilla varustetuille sähkötolpille sopivat eri tehoisten 
DEFA-sisälämmittimien yhdistelmät. Jos lämmitin kytketään seinäpistorasiaan jossa 

ei ole ajastinta, kannattaa autoon asentaa DEFA-ajastinkello relerasialla.

HUOM! DEFA-moottorilämmittimien suositustaulukko 02/03 on ilmestynyt. Tilaa KAHAsta tai hae Extranetistä: 
www.kaha.fi /extranet

DEFA PTC 1400 S sopii 
tyylikkäästi nykyautoissa 
yleistyvään vaaleampaan 

sisustukseen. Laitteen kol-
miasentoisessa tehonsääti-

messä on myös nolla-asento 
(0/800/1400 W).
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Lämmityslaitteiden varaosat -luettelo laajeni
Juuri ilmestynyt Lämmityslaitteiden varaosat -luettelo kokoaa yhteen sekä kevyen 
että raskaan kaluston lämmityslaitteiden kennot ja puhaltimet. Sen voi tilata 
KAHAlta tilausnumerolla TERMO21 ja hinnaston numerolla TERMO22.

Kuvallinen uutuusluettelo on on osa KAHAn laajempaa ”Thermo Management” 
-lämmönhallintakokonaisuutta, joka sisältää lämmitysvaraosien lisäksi 
jäähdyttimet, viskotuulettimet, autoilmastoinnin varaosat sekä 
termostaatit.

Lisätietoja: Pietari Leppänen puh. 09 615 68 277 tai pietari.leppanen@kaha.fi 

W-Bus -väylä takaa yhteen-
sopivuuden

Laitteen suurin tekninen uutuus on yh-
teensopivuus Webaston W-Bus -väylän 
kanssa. Tämä takaa sen, että ajastimella 
voi ohjata kaikkia tulevia W-Bus -väylää 
hyödyntäviä lämmittimiä. W-Bus tekee 
yhteydestä kaksisuuntaisen, joten käynnin 
symboli on nähtävissä myös kauko-oh-
jainta käytettäessä. Muita W-Busin mu-
kanaan tuomia ominaisuuksia ovat mm. 
tuuletustoiminto ja viivakoodinäyttö.

Ohjelmoitavuutta ja ulkonäköä

Uuden digitaaliajastimen monipuolinen 
ohjelmoitavuus lisää huomattavasti auto-
lämmittimen käyttöarvoa. Muistiin voi 
tallettaa kolme käynnistysaikaa (esim. 
töihin/lounaalle/kotiin) ja lisäksi käyn-
tiaika on säädettävissä 10–60 minuutin 
portaissa. Uutta on myös ajastimen tyy-
likkään moderni muotoilu. Selkeä näyttö 
on punainen ja kehitteillä on lisää värejä.

Digitaaliajastin W-Bus -väylään

Webasto Air Top 2000 S korvaa 
Air Top 2000:n
Paketti- ja kuorma-autojen sekä pienten 
työkoneiden ohjaamojen ja alle 9 m 
veneiden lämmitykseen tarkoitettu 
Air Top 2000 väistyy uuden 
S-mallin tieltä. 

Enemmän ominaisuuksia edullisempaan hintaan
Yhdenmukaiseen Air Top Design -linjaan muotoillussa S-mallissa ilmakanava-
liitäntä on nyt laitteen molemmissa päissä ja myös Ø 75 mm:n ilmakanapääty 
on mahdollinen. Huolimatta parantuneesta käytettävyydestä laite on nyt entistä 
huomattavasti edullisempi. Hinta on laskenut yli 100 euroa läpi koko malliston, 
olipa kyseessä 12 tai 24 V:n bensiini- tai dieselkäyttöinen lämmitin!

Sulavan uutuusajastimen virrankulutus on alle 1 mA. 
Laitteen etulevyn voi tilata myös omalla logolla.

Webaston Thermo Top -henkilöautolämmittimiin 
on vuoden vaihteessa saatavana uusi digitaaliajastin. 
Kyseessä on tuore versio tutusta 1526/30-mallista, 
joten se on helppo asentaa entiseen reikäjakoon. 
Laitteen toiminnot ovat pitkälti edeltäjän kaltaisia 
ja uusien ominaisuuksien oppiminen on helppoa.

5

-uutuus:
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Autonavigointi on vihdoin 
mahdollista Suomessakin. 
CD-kartta kattaa aluksi 
komion Helsinki-Tampere-
Hanko, ja jatkoa on luvassa 
tasaiseen tahtiin. Suomen 
lisäksi samalla levyllä on koko 
Ruotsi ja Tanska, Etelä-Norja 
sekä Keski-Euroopan päätiet. 
Pian saatavilla on myös DVD-
versio, josta saa täyden hyödyn 
VDO Daytonin uudella, 
huippunopealla MS 5500 
-navigointilaitteella ja mullis-
tavalla C-IQ -karttapalvelulla. 

Karttalevyt veloituksetta
MS 5500:n omistaja saa aina automaatti-
sesti sekä uusimman NavTechin että Te-
leAtlaksen koko Euroopan kartta-DVD:n 
täysin ilmaiseksi. C-IQ -palvelun avulla 
käyttäjä maksaa ja aktivoi vain tarvitse-
mansa alueet haluamakseen ajaksi – siis 
vaikka vain yhdeksi päiväksi. Aktivointi-
koodin voi hankkia mihin vuorokauden 
aikaan tahansa Internetistä tai faxilla/
puhelimitse/käynnillä VDO Dayton -liik-
keestä. 

C-IQ minimoi kustannukset
Esim. vuodeksi aktivoitu Suomi (sisäl-
täen siis kaikki mahdolliset karttapäi-
vitykset) maksaa vain neljäsosan yhden 
Euroopan kartta-DVD:n hinnasta. Se on 
myös edullisempi kuin pelkkä erikseen 
ostettu Suomen ja Skandinavian kartta-
CD. C-IQ:n käyttäjällä on aina ajan ta-
salla oleva koko Euroopan kartta, josta 
Suomen lisäksi voi milloin tahansa akti-
voida vaikkapa loma- tai työmatkalla tar-
vitsemiaan alueita.

Valinnanvapautta vailla vertaa
Vain VDO Daytonin navigointilaitteilla 
voi käyttää kummankin suuren kartta-
valmistajan – NavTechin ja TeleAtlaksen 
– CD- ja DVD-karttalevyjä. Molemmil-
le on talletettu karttojen lisäksi hyödyllis-
tä lisäinformaatiota kuten huoltoasema-, 
hotelli- ja ravintolatietoja. MS 5500:n 
omistaja voi vapaasti yhdistellä itselleen 
parhaiten sopivia karttoja ja lisäpalveluja 
kummankin valmistajan levyltä.

VDO Dayton tiennäyttäjänä

C-IQ uudistaa autonavigoinnin
Markkinoiden nopein prosessori
Uutuuslaite on markkinoiden tehokkaim-
man suorittimen ansiosta nautinnollisen 
nopeatoiminen. Karttanäkymät, valikot 
ja lisäpalvelut rävähtävät ruutuun silmän-
räpäyksessä, ilman muista laitteista tuttua 
jahkailua. Samoin kone tarjoaa reitin het-
kessä ja laskee uuden välittömästi jos siltä 
poiketaan. Laitteeseen kuuluu DVD-yksi-
kön lisäksi huippulaadukas 7” LCD-mo-
nitori.

6

Perusmalli 
VDO MS 5000 
lukee Suomen ja 
Skandinavian uutta levyä 
ja muita CD-karttoja.
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Luotettava perussoi-
tin VDO CD 138
VDO CD 138 tarjoaa aimo annoksen 
ominaisuuksia ja VDO-laatua edulli-
seen hintaan. Tallennettujen CD-le-
vyjen toisto, äänensävyn esiasetukset 
eri musiikkityypeille sekä vaihdettava 
näytön väri (vihreä/punainen) antavat 
laitteelle persoonallista mukautumis-
kykyä. Irroitettava etulevy, RDS ja 
RDS-kello sekä 30 asemamuistipaik-
kaa kuuluvat myös ominaisuuksiin. Jy-
kevä 4x50 W:n maksimiteho hiljenee 
tarvittaessa puhelinmykistyksellä.

Huippumalli MS 5500 näyttää sekä 
CD- että DVD-karttalevyt. Sillä pääsee 
myös hyödyntämään käytännöllistä C-
IQ -palvelua. Suomi tulee Eurooppa-
DVD:lle ensi vuoden alussa.

Lisätietoja:
www.vdodayton.com
Kaikki VDO Daytonia koskevat kysy-
mykset voi lähettää osoitteeseen
vdodayton@kaha.fi 

Formula Student on kansainvälinen yliopistojen ja korkeakoulujen välinen rata-autokilpailu. 
Opiskelijat suunnittelevat ja rakentavat pienen formula-auton, jolla kilpaillaan kerran vuodessa 
järjestettävässä kilpailussa. Ensimmäisenä pohjoismaalaisena kouluna mukana oli Helsingin 
ammattikorkeakoulu. VDO ja KAHA sponsoroivat suomalaisten projektia VDO D’Mac -monitoimi-
näytöllä.

VDO D’Mac on varsinaisesti työkoneissa käytetty digitaalinen monitoimimittaristo, joka kykenee 
näyttämään keskitetysti monesta eri ajoneuvon kohteesta mitattua dataa. Juuri tästä syystä se sopii 
mainiosti myös kilpa-autoon, jossa pientenkin säätömuutosten vaikutukset on kyettävä todenta-
maan. VDO D’Mac on äärimmäisen tarkka ja PC-ohjelmoitavana se on helppo liittää analysointioh-
jelmiin.

Formula Student -projekti on hyvä esimerkki VDO:n digitaalimittaristojen mukautumiskyvystä. 
Niiden liitäntä- ja toimintapa on räätälöitävissä mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin. VDO D’Mac 
ei vaadi kuljettajan jatkuvaa tarkkailua ja huomiota. Se kerää ajoneuvosta paljon tietoa ja hälyttää 
vasta kun tarve todella sitä vaatii. Työkoneen kuljettajan siinä kuin kilpa-autoilijankin on saatava 
täydellinen työrauha.

VDO D’Mac -mittaristosta on moneksi
Autotekniikan opiskelijoiden Formula Student

Lisätietoa projektista nettiosoitteessa www.formula.stadia.fi 

Ajosuoritusten lisäksi arvioitiin 
suunnittelua ja kustannuksia. 
Helsingin ammattikorkeakoulu 
valittiin parhaaksi eurooppa-
laiseksi ja Rookie-joukkueeksi. 
Kaiken kruununasi yleiskilpailun 
6. sija. VDO ja KAHA onnittelevat!
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Sachs, Webasto, KAHA ja kuormurit Alastarossa
Kuorma-autojen EM-sarjan osakilpailu Alastarossa tarjosi tuttuun tapaan näyttävän shown suoma-
laisyleisölle. Järeiden laitteiden kisa radalla on armotonta, mutta varikolla osataan ottaa rennosti ja 
hymyssä suin. Niin myös KAHAn teltalla, joka tällä kertaa oli integroitu osaksi Sachsin upeaa 
Sachs Show Truck -esittelyrekkaa. Saksalaisyhtiö vastasi lisäksi maini-
oista tarjoiluista, joista KAHA ja vieraamme kauniisti kiittävät. 
Vahvasti esillä oli myös Webasto – niin tuotteillaan kuin radallakin: 
Lutz Bernaun Webaston väreihin maalatun MAN-kuormurin menoa 
oli hieno seurata. Kiitos kaikille mukana olleille asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille!
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Renkaidenvalvontajärjestelmä 
SmarTire on uutuustuote 
KAHAn valikoimassa. Järjes-
telmä mittaa renkaiden pai-
netta ja lämpötilaa sekä 
varoittaa kuljettajaa jos arvot 
muuttuvat sallittua enemmän. 
Olipa kyseessä pieni henkilö-
auto tai jakeluauto, SmarTire 
lisää turvallisuutta sekä vähen-
tää renkaiden kulumista ja 
polttoaineenkulutusta. 

Kehittynyttä teknologiaa
SmarTire toimii langattomasti radioaal-
loilla. Kuhunkin vanteeseen kiinnitetään 
pieni anturi, joka tarkkailee painetta ja 
lämpötilaa sekä lähettää tiedot kojetau-
luun asennettavaan vastaanottimeen. Vas-
taanotin hälyttää ylitetyistä varoarvoista 
selkein valo- ja äänimerkein. Kompakti 
laite ei yleensä vaadi minkäänlaista oh-
jelmointia – se vain kytketään auton 
sähköjärjestelmään.

Monitoiminäyttö
Vastaanottimeen voi liittää monitoimi-
näytön, joka näyttää paineen ja lämpöti-
lan tarkan lukuarvon. Näyttö kytketään 
joko suoraan tai välikaapelilla, jolloin it-
se vastaanottimen voi sijoittaa kojetaulun 

alle näkymättömiin. Monitoiminäyttö on 
välttämätön silloin kun ajoneuvossa on 
pyöriä ja antureita enemmän kuin neljä. 
Kaikkiaan järjestelmä tarjoaa mahdolli-
suuden valvoa yhteensä 20 rengasta.

Edullista suojaa arvokkaalle lastille
SmarTire on edullinen tapa suojata kallis 
ajoneuvo, perävaunu ja lasti. Järjestelmä 
paljastaa renkaiden alipaineen, puhkea-
misen tai jarrujen laahaamisen ennen 
kuin ne ehtivät johtaa vaurioihin tai pa-
himmassa tapauksessa onnettomuuteen. 
Markkinajohtaja SmarTiren tuotevastaa-
va KAHAlla on Erkki Pulkkinen 
puh. 09-6156 8275 tai 
erkki.pulkkinen@kaha.fi  
Soita ja kysy lisää!
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Rengaspaineet valvontaan!

Turvallisuutta & 
kustannussäästöjä

Pienessä (78x71x22 mm) vastaanottimessa 
on neljä varoitusvaloa, jotka vastaavat 
samanvärisellä venttiiliprikalla merkittyjä 
renkaita. Kun tehdasasetettu raja-arvo yli-
tetään, voi kuljettaja ennakkovaroituksen 
ansiosta ajaa rauhassa huoltamolle ennen 
vahinkojen syntymistä.

Vanteeseen (13”–23”) pannalla 
kiinnitettävä paristokäyttöinen 
lähetinanturi painaa vain n. 40 g. 
Se säilyttää ± 0,1 baarin ja ± 3° C 
mittaustarkkuutensa kovimmissakin pakkasissa. 
Pariston käyttöikä on yli 5 vuotta.
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Thule One Key System: yksi avain kaikkiin lukkoihin
   Auton Thule-varusteiden lukot voi sarjoittaa yhdellä avaimella toimivaksi. Homma 
hoituu Thule One Key System -yksiavainjärjestelmällä. Tarjolla on 4–8 lukkopesän 
sarjoja, joilla esim. taakkateline, kuljetuslaatikko ja pyöräteline saadaan kaikki kätevästi 
yhden ja saman avaimen piiriin.
   Patentoituun One Key Systemiin voi yhdistää myös auton alkuperäisen tehtaalla 
asennetun taakkatelineen kunhan se vain on Thulen valmistama. Ja hyvin usein se on-
kin, sillä Thule on mm. Volvon, Nissanin, Opelin ja VW:n alkuperäistoimittaja.

                             Lisävarusteena                   
                         saatavan monitoimi-
                      näytön voi napsauttaa 
kiinni vastaanottimen etulevyyn tai 
johdottaa yksin minne tahansa autoon. 
Laite antaa tarkat rengaskohtaiset 
lämpötila- ja painearvot. Sillä voi 
myös ohjelmoida tehdasasetuksista 
   poikkeavat hälytysrajat.

Vastaanottimen voi sijoittaa myös tupakan-
sytytinliitäntään työnnettävään lisävaruste-
telineeseen. Siitä se on otettavissa helposti 
mukaan ja kiinnitettävissä hetkessä takai-
sin. Sopii myös monitoiminäytölle.

Turvallisuussyistä Thule One Key Systemin avaimen voi poistaa kuljetuslaatikon lukosta 
vain kun kansi on oikein suljettu.

Huippuluokan peruutuskamerajärjestelmä
   Camos MMX CM8561 on täydellinen 12 V:n värijärjestelmä, johon kuuluu kirkas 
5,6” TFT LCD -värimonitori, alumiinirunkoinen kamera aurinkosuojalla ja linssin 
lämmityksellä sekä asennustarvikkeet ja 20 metriä kamerakaapelia.
   Kamera käynnistyy automaattisesti peruutusvaihteelle kytkettäessä. Kuvakulma on 
110° ja kuvan voi kääntää tarvittaessa ylösalaisin ja/tai peilikuvaksi. Kamerassa on 
elektroninen valoisuudensäätö ja mikrofoni, jonka tallentama ääni kuuluu monitorin 
sisäänrakennetusta kaiuttimesta. Monitorin etuosassa on säädöt äänenvoimakkuudelle, 
valoisuudelle ja kontrastille.

  Camos on johtava peruutuskameramerkki Ruotsissa. 
Tarjontaan kuuluu MMX CM8561:n 

lisäksi laaja joukko eri hintaisia peruutus-
kamerapaketteja sekä monipuolinen 

valikoima monitoreita mv-kuvaputkista 
aina huippuhienoihin 15” 
viihdevärinäyttöihin asti.

9
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LIGHT@DAY
pitkäikälamppu markkinoille

OSRAM-
kampanja 
käyntiin

Ajovalojen käyttöpakko päiväsaikana tulee voimaan pian 
myös muualla Euroopassa. Suurten automaiden kuluttajat 
tulevat siksi vaatimaan ajoneuvolampuilta entistä pidempää 
käyttöikää. OSRAM vastaa haasteeseen tuomalla markkinoille 
uuden pitkäikäisen LIGHT@DAY -tuoteperheen.

Jopa kolminkertainen käyttöikä
LIGHT@DAY -tuoteperheeseen kuuluvat 12 V:n ajovalolamppujen 
(H1-, H4- ja H7) lisäksi jarru-, taka- ja pysäköintivalolamput. 
Kuluttajatutkimuksissa niiden jopa kolme kertaa tavallista lamp-
pua pidempi käyttöikä on saanut erinomaisen vastaanoton.

Aloituspakkaus kampanjahintaan
Syksyn aikana käynnistyvään LIGHT@DAY -kampanjaan 
pääsee mukaan tilaamalla edullisen aloituspakkauksen, joka 
sisältää 10 kpl kutakin lampputyyppiä. Paketti sisältää myös 
erilaisia myymäläsomisteita, kuten julisteita ja tarroja, joilla 
saadaan lisää näkyvyyttä kuluttajien suuntaan. 
Ota yhteyttä OSRAM-myyjääsi ja varmista asemasi 
OSRAM LIGHT@DAY -kauppiaana ajoissa!
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Uuden Monroe Refl ex -iskunvai-
mentimen Twin Disc -venttiilijär-
jestelmä nopeuttaa vaimentimen 
toimintaa kaikissa olosuhteissa. 
Vaaratilanteissa tehtävissä äkilli-
sissä liikkeissä Refl ex on jopa kaksi 
kertaa turvallisempi kuin tavan-
omainen iskunvaimennin.

Ainutlaatuinen rakenne ja toiminta
Monroe Refl exin erikoisuutena on nero-
kas Twin Disc -venttiilijärjestelmä. Sen 
ytimenä on kaksoislevytekniikalla toteu-
tettu pohjaventtiili, jonka kaksi erile-
vymäistä venttiiliä toimivat eri tavalla 
riippuen iskunvaimentimen männän no-
peudesta. Seuraavassa esimerkkejä siitä 
kuinka Twin Disc mukautuu erilaisiin 
ajotilanteisiin ja säätää vaimennustehoa 
tarpeen mukaan:

Tilanne 1: Hitaat liikkeet 
Monroe Refl ex reagoi nopeasti hitaisiin-
kin iskunvaimentimen männän liikkei-
siin (esim. kaistaa vaihdettassa) pitämällä 
venttiilit kiinni, mutta antamalla öljyn 
virrata venttiilistössä olevien pienten ku-
ristusreikien lävitse. Refl ex vaimentaa siten 
pienimmätkin liikkeet, kun taas tavalli-
set iskunvaimentimet alkavat toimia vasta 
kun auton kori alkaa selvästi kallistella.

Tilanne 2: Nopeat liikkeet
Kun mäntä liikkuu äkillisesti esim. no-
peassa väistöliikkeessä, avautuu Refl exin 
ensimmäinen venttiili sallien öljyn suu-
remman virtausnopeuden. Toinen vent-
tiili pysyy kuitenkin edelleen suljettuna. 
Näin Monroe Refl ex kykenee samaan ai-
kaan sekä reagoimaan nopeasti väistöliik-
keeseen että estämään auton kallistelun. 

Tilanne 3: Suuret liikkeet
Tarvittaessa molemmat venttiilit aukeavat 
täysin, jolloin öljyn virtaus on suurim-
millaan. Näin voimakkaimmatkin iskut 
pystytään vaimentamaan tehokkaasti.

Ajonvakaus-
järjestelmän 
toiminta nopeutuu
Huonoilla tai kuluneilla iskunvaimentimilla eivät 
kuljettajan avuksi suunnitellut erilaiset jarru- ja 
ajonvakausjärjestelmätkään (ABS, EBD, ESP jne.) 
toimi valmistajan tarkoittamalla tavalla. Monroe 
Refl exin Twin Disc -venttiilijärjestelmä nopeuttaa 
vaimentimen toimintaa ääritilanteissa, jolloin myös 
apujärjestelmät toimivat nopeasti ilman viiveitä.

Testit todistavat Refl exin edut
Saksan autonvalmistajien yhdistyksen käyttämissä 
VDA-normien mukaisissa väistötesteissä on voitu 
todeta, että tavallisilla iskunvaimentimilla tapahtuu 
keskimäärin 15 kertaa suurempi ihanneradalta 
sortuminen kuin käytettäessä Monroe Refl ex 
-iskunvaimentimia. Vastaavasti vakiosäteisessä kaar-
reajotestissä Monroe Refl ex -iskunvaimentimet 
paransivat ajoturvallisuutta keskimäärin 44 % taval-
lisiin iskunvaimentimiin verrattuna!

Twin Disc -tekniikan 
lisäksi Monroe Refl ex-
iskunvaimentimessa 
on paljon muitakin 
parannuksia. Pronssi-
täytteinen Tefl on-tiiviste, 
liukuva tuloventtiili ja 
korkea öljyn viskositeetti-
indeksi vähentävät kitkaa 
ja parantavat tiiviyttä ja 
kestävyyttä kaikissa 
lämpötiloissa.

Twin Disc -venttiilijärjestelmä toimii ajotilanteen mukaan

– Tuplasti turvallisempi
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Kiintosilmukka-räikkäsarja K 1233
Monet vaativia asennustöitä tekevät ovat huo-
manneet, että perinteiset kiinteät kiintosil-
mukka-avaimet ovat toivottoman kömpelöitä 
ahtaissa kohteissa. Kamasan uutuusarja korjaa 
kerralla tilanteen. Siinä on 12 avainta (8-19 
mm), joiden 15° taivutettu räikkäpää jättää 
sopivasti sormitilaa ja takaa hyvän luoksepää-
syn kohteeseen. 

Tiheähampaista räikkää voi kääntää vain 5° 
kerrallaan ja se on varustettu suunnanvaihta-
jalla, joten sekä avaamisen että kiristämisen 
voi tehdä avainta kääntämättä. Uutuussarja on 
myös ratkaisu tilanteisiin, joissa esim. pitkä 
ruuvitappi estää tavallisen räikkäavaimen ja 
hylsyn käytön. 

Syksyn fi ksut Kamasa-uutuudet

Hylsyavainsarja K 9015 P
Nykyään asentaja tarvitsee entistä harvemmin järeitä 
puolituumaisella liittimellä varustettuja avaimia. Siksi 
Kamasan valikoimasta löytyykin “vartti ja kolmekasi” 
-sarja K 9000 P. Kun siitä riisuttiin pitkät kiintosilmukka-
avaimet, pihdit ja jakoavain, syntyi todella kompakti 
75-osainen K 9015 P. Sarjaan kuuluu räikkävääntimet, 
lyhyet ja pitkät varttiset hylsyt, jatkokappaleet ja yleisni-
vel sekä kattava teräpalavalikoima kummallekin tuuma-
koolle. Kaksi ruuvitalttaa sekä varttinen T-väännin ja 
   hylsykahva sekä kolmekasin 2 sytystulppahylsyä 
     viimeistelevät uutuusarjan. 

          
           Sisäkannen lokerikossa pikkutavara 
              säilyy tallessa ja näkyvillä.

         Teräpalasarja vyöpidikkeessä 
         K 6103
   Kumisessa teräpalapidikkeessä on magneetti-
pidin ja 19 siihen sopivaa teräpalaa PH-, PDZ-, 
Torx-, ruuvitaltta- ja 6-kulmaruuveille. Lisäksi 
mukana on adapteri 1/4” hylsyille sekä 3 mm:n 
poranterä. Taipuisa kumipidike pysyy työn tou-
hussa aina mukana, sillä sen voi napsauttaa ja 
lukita kiinni vyöhön 
tai vyönlenkkiin.

Kromivanadiumteräksestä 
valmistetut avaimet on pakattu 
pidikkeeseen, jonka voi kiinnittää 
telineeksi seinään.

Pro-Mek -hanskat 
eivät mene työpaikalla sekaisin, 
sillä niissä on kirjoituspinta nimelle.

Hyvänä Kamasa-
oivalluksena mukana on 

myös 3 mm:n poranterä esim. 
ruuvinreikien tekoon listatöissä.

Pro-Mek -mekaanikonhanskat
Allergiaturvallisesta tekonahasta ja käsiä täy-
dellisesti myötäilevästä stretch-tekstiilistä val-
mistetut Pro-Mek -mekaanikonhanskat ovat 
tosiammattilaisen valinta. Vahvasti ommeltu-
jen hanskojen saumat ovat sisäpuoliset, ja sor-
menpäissä niitä ei ole lainkaan. Tämän ansiosta 
kosketustuntuma on erinomainen erikoisvah-
vistuksista huolimatta. 

Pro-Mek -hanskat on suunniteltu varta vasten 
mekaanikoille. Ne eivät hiosta ja ne sietävät 
hyvin rasvaa, likaa ja pölyä siinä kuin 
kovaa konepesuakin. Käytännöllistä 
Kamasa-ajattelua edustaa myynti-
pakkauksen takana oleva sopivuus-
mittari, jonka avulla oikean kokoi-
nen hanska löytyy helposti. 
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KAHA laajensi tuotevalikoimaansa ajo-
neuvoteollisuuden lukkotuotteilla solmi-
malla markkinointisopimuksen amerikka- 
laisen TriMarkin Euroopan osaston kanssa.

Maailmankuulua ensiasennuslaatua
Yhtiön päämaja ja tuotantolaitos sijaitsee 
USA:n Iowassa. Nopeat toimitukset Eu- 
roopan markkinoille on varmistettu suu- 
rella jakeluvarastolla ja toimistolla Englan-
nin Leicesterissa. KAHA esitteli TriMark-
lukot METKO 2002 -messuilla, missä ne 
herättivät suurta mielenkiintoa. Eikä ih-
me, sillä TriMarkin tuotteet tiedetään am-
mattipiireissä erittäin korkealaatuisiksi: 
niihin luottavat monet suuret ajoneuvo-
valmistajat, mm. Caterpillar ja John Deere.

TriMarkin lukot ovat erinomainen valin-
ta esim. työkoneiden, erikoisajoneuvojen, 
matkailuvaunujen tai veneiden oviin ja 
ikkunoihin sekä erilaisten säilytystilojen 
luukkuihin ja kansiin. Laajasta valikoi-
masta löytyy lukkoja ja lukkotarvikkeita 
mitä erilaisimpiin tarpeisiin, ja tarvittaes-
sa TriMark osallistuu suunnittelutyöhön 
alusta asti varmistaakseen lukitusratkai-
sun täydellisen sopivuuden.

Kehittyneet valmistustekniikat
Tehtaan erikoisosaamista edustavat erilai-
set pintakäsittelyt sekä muovi- ja teräs- 
laatujen ominaisuuksien taidokas yhteen-
sovittaminen. Todelliseen Heavy Duty 
-käyttöön suunniteltujen tuotteiden lu-
juus ja pakkaskestävyys on siten huip-
puluokkaa. Lukot voi sarjoittaa halutulla 
tavalla ja luoda koko ajoneuvoon sopivan 
yksiavainjärjestelmän. Tulossa on myös 
kauko-ohjatulla keskuslukituksella varus-
tettuja malleja.

Tutustu Internetissä
TriMark-tuotteisiin tutustut kätevästi 
nettiosoitteessa www.trimarkeu.com, 
josta “Distribution”-linkin takaa löytyvät 
kuvat KAHAn varastotavarana olevista 
tuotteista. KAHAn TriMark-tuote-
vastaavana toimii Petteri Mella, 
puh. 09-6156 8382 tai 
petteri.mella@kaha.fi 
joka vastaa mielellään kysymyksiin ja 
auttaa löytämään parhaan mahdollisen 
lukitusjärjestelmän.

Yhdeksättä kertaa järjestetty metsäkonenäyttely METKO ja kaunis 
syyssää houkutteli ennätykselliset 26000 kävijää ja yli 240 näyt-
teilleasettajaa Jämsänkoskelle 5.–7.9.2002. Myös KAHAlla oli 
luonnollisesti oma osastonsa yli 60 hehtaarin näyttelyalueella. 

Uutuutena esiteltiin TriMark-lukkotuotteet, joista enemmän tällä 
samalla sivulla. Kenttätestivaiheessa oleva VDO CANcockpit -mittari-
projekti oli niin ikään vahvasti esillä, ja myös Webaston ja Kamasan 
tuotteet kiinnostivat laajalti messuyleisöä. 

KAHAn suuressa messuarvonnassa upean 90-osaisen Kamasa 
K 9000 P -työkalusarjan voittivat Martti Murtomäki Velsa Oy:stä, 
Jouko Olkkonen JO-Product Ky:stä sekä Toivo Kukkonen Timberjack 
Oy:n Joensuun tehtailta. Paljon onnea!

Lukitusratkaisuja ajoneuvoteollisuudelle

Tuotevalikoimaan 
kuuluu mm. sekä 
painevalettuja että 
muotoon puristettuja 
upotettuja ovenkahvo-
ja, painonapilla ja 
käännettävällä oven-
kahvalla varustettuja 
malleja sekä erilaisia 
salvallisia lukkolait-
teita ja lukkotarvik-
keita.

13
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Pienet, muutaman ampeerin akkulaturit 
ovat tekniikaltaan äärimmäisen yksinker-
taisia ja toimivat lineaarisesti, eli lataavat 
tyhjää akkua maksimiteholla. Tämä ra-
sittaa akkua ja pidentää lataukseen tar-
vittavaa aikaa. Varaustekniikka saa myös 
aikaan kaasunmuodostusta, joka kipi-
nöinnin seurauksena saattaa aiheuttaa jo-
pa räjähdysvaaran suljetussa tilassa.

Ruotsalainen teknisiin tuoteinnovaatioi-
hin erikoistunut yritys Creator on kehittä-
nyt kokoluokassaan aivan uudentyyppisen 
akkulaturin, jossa edellä kuvatut epäkoh-
dat on pystytty poistamaan. CTEK XS 
3600 -laturissa on ns. pulssiylläpitotoi-
minto, joka säätää lataustehon automaat-
tisesti tilanteeseen sopivaksi. 

Lataus tapahtuu akkkua 
säästäen, mutta silti nope-
ammin kuin perinteisillä 
latureilla.

Pienikokoinen ja kevyt lai-
te on roiskevesitiivis ja 
suojattu väärinkytkennöil-
tä eikä se aiheuta kyt-
kennän yhteydessä kipi- 
nöintiä. CTEK XS 3600 
soveltuu kaikkien 1,2–120 Ah:n käyn-
nistys- ja syväpurkausakkujen lataukseen. 
Se on täydellinen valinta myös mootto-
ripyörien ja veneiden akkujen lataukseen 
ja varaustilan ylläpitoon. Laturin muka-
na toimitetaan käyttöohje ja ammattita-
soinen latausopas.

Autolamppujen huippunimi Philips esitteli jälleen joukon 
uutuuksia Frankfurtin Automechanika-messuilla.
Pitkäikäisempi, valkoisempi BlueVision
BlueVision-lamput ovat saaneet uuden sävytyksen polttimon pinnalle. Sininen sävytys saa 
lampun antamaan valkoisempaa valoa. Uusi tekniikka on pidentänyt merkittävästi myös 
lampun polttoikää edelliseen BluVision-sukupolveen verrattuna. Uuden BlueVisionin 
värilämpötila (4000 K) on nyt entistä lähempänä päivänvaloa, minkä ansiosta keskit-
tyminen ajamiseen paranee ja tiemerkinnät ja liikennemerkit erottuvat selvemmin. 
Valkoisempaa BlueVision-lamppua on saatavissa tyypeissä H1, H3, H4, H7, HB3 ja HB4.
Nämä tyypit kattavat 99 % eurooppalaisista autoista.

Design-lamppu SilverVision
Trendi autolampuissa on yksilöllisyys ja hieno viimeistely. Philips SilverVision on sunni-
teltu antamaan autolle tyylinmukaisen viimeisen silauksen. Hopeanhohtoinen PY21W SV 
saa uusia jäseniä tuoteperheeseensä: H4 ja H7. Kehittyneen valmistustekniikan ansiosta Philips 
voi painaa autonvalmistajille toimitettavien lamppujen polttimon hattuun tai kannan kaulukseen 
auton merkin tai logon. Jälleenmyyntiin tulevat myös Philipsin omalla logolla varustetut 
H4 SV ja H7 SV.

Värisoinnutettu Xenon-lamppu
Uusi sukupolvi koitti myös kaasupurkauslampuille, kun messuilla esiteltiin 
uusi Xenon HID Colour Match. Erityisesti jälleenmyyntimarkkinoille suunnattu 
Xenon HID Colour Match sointuu väriltään erinomaisesti vanhaan, 
jo pitempään käytössä olleeseen lamppuun. Kaasupurkaus
lamppuja ei tarvitse enää vaihtaa pareittain.

Kirkkaissa valonheitinumpioissa 
myös polttimon ulkonäöllä on 
merkitystä. Philips SilverVision 
on todellinen design-tuote.

Philips-autolamppujen 
Premium-tuoteperheen 
lisäksi myös VisionPlus, 
BlueVision ja SilverVision 
ovat saaneet uuden pahvipakkauksen. Blister-
pakkaukset vaihtuvat uusiin vuoden 2003 alussa.

Älykäs akkulaturi 
CTEK XS 3600

Jännite (AC) 220–240 VAC, 50–60 Hz
Virta 0,6 A RMS
Lähtö-/paluuvirta < 25 A / 1,3 mA
Latausjännite (nim.) 12 V, 14,4 V tai 14,7 V 
Latausvirta maks. 3,6 A
Mitat (p x l x k) 165 x 61 x 38 mm
Paino 0,5 kg

loisti
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Bougicord-
sytytysjohdot
Bougicord-sytytysjohdot ovat alansa ehdotonta 
aatelia ja valmistettu autonvalmistajien vaati-
musten mukaisesti. Mm. Citroen, Ford, Honda, 
Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Toyota, VW ja 
Volvo luottavat Bougicord-alkuperäislaatuun. 

KAHAn Bougicord-linjaan kuuluu 25 irtojohtoa 
ja n. 160 johtosarjaa, jotka kattavat yli 95 % 
Suomen autokannasta. Irtojohdot kattavat pää-
sääntöisesti vanhemmat autot ja johtosarjat 
uudemman autokannan. Koska vastus johdossa 
huonontaa sytytystehoa, Bougicord estää syty-
tyshäiriöt sähköisesti ilman metallivaippoja tai 
vastuksia. Kaikilla Bougicord johdoilla on 5 
vuoden takuu.

Ammattilaisen 
sähkökemikaalisarja
CRC:n sähkökemikaalit saa nyt kerralla käte-
vässä telineessä. Ainutlaatuinen autoelektronii-
kan täyshuoltopaketti sisältää puhdistusaineen, 
voitelu- ja suojaöljyn, kontaktipuhdistajan, kor-
roosiosuojan sekä jäähdytyssprayn.

Automaattisulakkeet
Pudenzin ja Bussmannin solmiman 
markkinointisopimuksen ansiosta 
KAHA sai myyntiohjelmaansa 
maailmankuulut USAlaiset 
Bussmann-automaatti-
sulakkeet. Ne markki-
noidaan Euroopassa 
Pudenz-tuotemerkin alla. 
Sulakkeita valmistetaan kolmea 
SAE-normin mukaista perustyyppiä:

Tyyppi 1 Ylikuormitustilanteessa sulake katkaisee virran automaattisesti, mutta kytkeytyy 
automaattisesti uudelleen muutaman sekunnin jäähdyttyään.

Tyyppi 2 Bi-metalliliuskan rinnalle lisätty lämmitysvastus. Toimii n. 60 s kuten tyyppi 1 ja 
jää sen jälkeen auki vastuksen ansiosta. Sulkeutuu kun virta on katkaistu ja/tai ylikuormitus 
on poistettu. Vastuksen kautta kulkee virtaa myös sulakkeen ollessa avoinna.

Tyyppi 3 Manuaalisesti suljettava. Sulake avautuu ylikuormitustilanteessa automaattisesti 
ja jää auki kunnes se suljetaan käsin erillisestä painikkeesta.

Tyypit 1 ja 2 soveltuvat vain kohteisiin, joissa laitteen toiminta pitää turvallisuus-
syistä varmistaa myös ongelmatapauksissa (kuten tärkeät valot tms.). Tyyppi 3 sopii 
useimpiin käyttötarkoituksiin, ja Suomessa käytetäänkin pääasiassa vain niitä mm. 
erilaisissa työkoneissa. Kolmostyyppiä valmistetaan pien- (24 V / 7,5–30 A) ja ma-
xikokoisena (24 V / 8–50 A) laattasulakkeena. KAHAn varasto-ohjelmaan ja myyn-
tiin ne saadaan ensi vuoden alkupuolella.

CF-pääsulakkeet
Pääsulakkeen tulisi sijaita kaapelivaurion varalta mahdollisimman lähellä akkua, 
mutta ongelmana on usein sopivan tilan löytäminen. Pudenzin ratkaisu on uusi 
kompakti CF-pääsulake.

CF (Compact Fuse) kiinnitetään suoraan akkukenkään ja päävirtakaapeli lähtee 
sulakkeen takaa. Sulake liitetään ensin pulttiin ja sulakkeeseen kiinnitetään eriste-
mutterilla päävirtajohdon/-johtojen kaapelikengät. Virransyöttö voidaan siis suoja-
ta sulakkeella akun navasta alkaen.

CF-sulakkeiden nimellisjännite on 58 V, 
joten ne täyttävät myös tulevan 42 V:n 
käyttöjännitteen asettamat vaatimukset 
(nimellisvirta-arvot 50–300 A). Varsinai-
nen sulakeosa on läpinäkyvän kannen alla 
suojassa eli mahdollinen sulakkeen pala-
minen on helppo havaita.

Lisätietoja Pudenzin tuotteista: 
pauli.louhimo@kaha.fi  tai 
timo.lopperi@kaha.fi 
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Thule- ja DEFA-
myynninedistämistä
Myyntitiskille saa meininkiä tyylikkäillä Thule- 
ja DEFA-kirjoitusalustoilla. Suuret A2 -kokoiset 
alustat voi ripustaa myös seinälle. Alustat toi-
mivat hyvin myynnin apuvälineinä, sillä niissä 
on paljon hyödyllistä tuotetietoa Thule-kuljetus-
laatikoista (02/03-mallisto) ja DEFA-lämmitti-
mistä (uusi PTC-sisälämmitinsarja). Saatavana 
on myös kattoon ripustettavia suuria DEFA War-
mUp-, AutoSecurity- ja MCSecurity-bannereita. 
Tilaa KAHAlta heti, sillä tuotteita on rajoite-
tusti!

                Trico & 
                Tefl on
Trico on tuomassa markkinoille Keski-Euroo-
passa uusia, äänettömiä Tefl on-pyyhkijänsul-
kia. KAHAn testiryhmän mukaan uutuussulista 
kuultaneen vielä meilläkin...

CRC Multilube on uusi pitkävaikutteinen monikäyttöinen 
yleisvoiteluaine, jolla on erinomaiset tunkeutumisominai-
suudet. Sinertävän läpinäkyvällä aineella käsitellyt 
kohteet on helppo havaita. 

Multilube suojaa 
tehokkaasti roiskevedeltä 
ja korroosiolta eikä hyvän 
tartuntakykynsä ansiosta 
valu pois.

Hommat haltuun KAHA-kemikaaleilla

Castrol on tehnyt henkilöauton moottoriöl-
jyihinsä joukon parannuksia, joiden ansiosta ne 
täyttävät entistäkin enemmän virallisia luokituk-
sia. Uudistuneet öljyt ovat saaneet myös uuden 
patentoidulla kaatonokalla varustetun 4 litran 
Castrol Control System -pakkauksen. Nokan 
voi avata ja napsauttaa kiinni käden käänteessä 
eikä erillistä suppiloa tarvita. Lopultakin pak-
kaus, josta on helppo siististi kaataa öljyä!

Uusi Pesulaitteet 
-luettelo ilmestynyt
Juuri ilmestyneestä Pesulaitteet 10/02 -luette-
losta löytyvät keskitetysti KAHAn tuulilasi- ja 
ajovalopesijänpumput ja -tarvikkeet. Ajoneu-
vokohtaisten 12/24-volttisten mono- ja dual-
pumppujen lisäksi valikoimaan kuuluu erilaisia 
yleissuuttimia sekä VDO:n pesulaitetarvikkeita. 
Luettelon saa KAHAlta 
tilausnumerolla 
VDO7 
ja hinnaston 
numerolla 
VDO8.

Fareclalta on juuri ilmestynyt upea suomen-
kielinen tuoteopas, joka esittelee koko Farecla-
tuoteperheen. Tuotteet on oppaassa jaoteltu 
kolmeen osaan:

1. Esivalmisteluaineet: G-Matt
2. Hionta-aineet: G3, G4HS, G6 ja G7
3. Viimeistelyaineet: 
    G10, Black Top ja Golden Top

Uutuuksia näistä ovat pikakiillotusaineet Black 
Top ja Golden Top. Ne ovat helppokäyttöisiä vii-
meistelyaineita, joilla autoon saadaan hetkessä 
säihkyvän upea ns. myyntikiilto. Kaikissa tuote-
rymissä saatavana on myös erilaisia tarvikkeita 
kuten hionta- ja kiillotuslaikkoja ja -kankaita.

Fareclalta löytyy ratkaisu mitä erilaisimpien 
pintojen käsittelyyn. Tuotteet ovat käyttäjä- ja 
ympäristöystävällisiä eikä niitä ole luokiteltu 
vaarallisten aineiden joukkoon. Olipa asiakkaasi 
huippuammattilainen tai harrastaja, voit suosi-
tella hänelle Fareclaa. 
Tilaa uusi  suomen-
kielinen tuoteopas 
KAHAlta!
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Selkeä tuotenumerointi
Ennen kauppias selvisi yhdellä tuotenumerolla 
esim. Audin ja VW:n takapalatarpeista. Nyt 
“samasta” palasarjasta löytyy kymmeniä eri 
tyyppejä. KAHAn valikoimasta löytyy kuitenkin 
säädökset täyttävät osat lähes jokaiseen Suo-
messa myytävään henkilö- ja pakettiautoon. 
Kaupankäyntiä helpottaa periaate: Jokaisella 
tuotteella on vain yksi numero ja yksi hinta.

Hyväksyttyjä laatuosia
KAHAn yhteistyökumppanit ovat varaosatuotan-
non huippuosaajia. Jarrupaloissa RoadHouse 
on Euroopan suurin jälkimarkkinavalmistaja 
lähes täydellisen kattavalla tuotevalikoimallaan. 
Kattava on myös luotettavan tanskalaisen jar-
rukenkätoimittajan DanBrakesin ohjelma. 

Tärkeä osa KAHAn jarrulinjoissa on ruotsalai-
nen UBD, jonka tehdaskunnostetut jarrusatulat 
täydentävät tuotepaletin. Hinta/laatu-suhteel-
taan erinomaiset Fremax-jarrulevyt esiteltiin 
jo edellisessä Kahaviestissä. Fremaxista saatu 
palaute on ollut erittäin positiivista.

Uudet luettelot
KAHAn uusista jarruosaluetteloista oikeat 
osat löytyvät helposti ja nopeasti. 
Jarrupalat ja jarrukengät -luettelon voi 
tilata numerolla JARRU1 ja hinnaston 
numerolla JARRU2. 
Jarrulevyt-luettelon tilausnumero on 
FREMAX1 ja hinnaston FREMAX2.

KAHA osaa jarruasiat
EU:n määräyksistä johtuen Suomessa saa myydä 1.3.2001 jälkeen 
ensirekisteröityihin autoihin vain ECE R-90 -sertifi oituja jarrupaloja 
ja -kenkiä. Hyväksyntä myönnetään osille automallikohtaisesti, joten 
valmistajat ovat joutuneet hakemaan sertifi oinnin valtavalle määrälle tuotteita. 
Menettely karsii ja on jo karsinut markkinoilta heikkolaatuisempia jarruosia.

Ilmastointilaitteiden letkut  
mittatilaustyönä KAHAlta!

KAHAn spesialisti Jouko Palmgren puristamassa 680 kN:n voimalla asiakkaan tarvitsemaa letkua 
järeällä Finn-Power -hydraulipuristimella.

Sopivan varaosaletkun löytäminen Suomesta 
voi joskus olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. 
Ongelmaan on nyt helppo ratkaisu, sillä KAHA 
on hankkinut Lillbackan valmistaman Finn-
Power -hydraulipuristimen, jolla täsmälleen 
oikean mittainen ilmastointiletku syntyy käden 
käänteessä.

Laite puristaa letkuliittimen letkuun. Näin saa-
daan aikaan kierrettävää liitintä huomattavasti 
pitävämpi liitos. Käytämme vain korkealaatui-
sia liittimiä sekä GoodYear- ja Parker-letkuja, 
joiden nimelliskoot ovat 6, 8, 10 ja 12. Letkujen 
sisäosan muodostaa tiivis ja 
kestävä nylonputki, joka vaa-
ditaan R134a-kylmäaineelle.

Teemme tarvittaessa vaikka 
yhden ainoan kappaleen, 
mutta jos tarvitset tiettyä 
letkua säännöllisesti, sille 
kannattaa perustaa oma tuo-
tantolinja. Sellainen onkin jo 
usealla asiakkaallamme. Ota 
yhteyttä Petteri Mellaan puh. 09-6156 8382 
tai petteri.mella@kaha.fi  ja kysy lisää KAHAn 
mittatilausletkuista.
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KAHAn tarkka ja nopea keskustietojärjestelmä 
käsittelee vuodessa lähes miljoona myyntiriviä. 
Tietokoneet eivät kuitenkaan osaa syöttää tie-
toja järjestelmään itse, vaan se on tehtävä käsin 
kiinteän PC:n kautta konttoritilassa. Tämä on 
ongelma varsinkin suuressa varastossa, missä 
todellinen hyllysaldo on päivittynyt järjestel-
mään käytännössä vain kerran päivässä.

Reaaliaikainen varastokirjanpito
Syys-lokakuussa KAHAn varasto kytkettiin koko 
tilan kattavaan langattomaan WLAN-verkkoon. 
Ratkaisun ansiosta trukit ja hyllytyskärryt ovat 

KAHA tehosti palveluaan

Varastoon langaton tietoverkko
jatkuvassa on-line -yhteydessä varaston tieto-
järjestelmään. Käytännössä se merkitsee sitä, 
että aina kun hyllyyn tulee tavaraa, varastotyön-
tekijä syöttää tiedon järjestelmään heti.

Palvelu paranee
Myös asiakkaamme hyötyvät uudistuksesta 
parantuneena palveluna. Talon sisällä ratkaisu 
vähentää merkittävästi paperityötä ja lisää tark-
kuutta viivakoodin käytön myötä. 

Langaton varasto on KAHAn investointi tähän 
päivään ja pitkälle tulevaisuuteen.

KAHA ja joukko automaahantuoja-asiakkaita 
vierailivat syyskuun puolessa välissä DEFA:n 
luona Norjassa. 

Ohjelmassa oli mm. tutustumista DEFA:n Nes-
byenissä sijaitsevan tehtaan piirikorttikoneisiin 
ja muihin tuoreisiin laiteinvestointeihin sekä tie-
tysti kauden uusiin tuotteisiin. 

KAHA kiittää mukana olleita asiakkaita sekä 
isäntäämme DEFAa kaikin puolin mukavasta ja 
onnistuneesta matkasta! 

KAHA messuilla 
Pietarissa
Toista kertaa järjestetyt Auto + Automechanik St. 
Petersbourg -messut keräsivät yli 76000 kävi-
jää Pietarissa Venäjällä. Viime vuoden tapaan 
KAHA esitteli toimintaansa ja koko tuotevali-
koimaansa itämarkkinoilla toimiville auto- ja 
korjaamoalan yrityksille. Kuvassa KAHAa Pieta-
rissa edustaneet myyntiedustaja Abdel Bouhlal 
sekä vientiassistentti Katariina Wallenius.

DEFA-vierailu Norjassa
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Ojala Juha 
Talousjohtaja
09 615 68 218
juha.ojala@kaha.fi  
   

   

Koivunen Leena
Kassa & palkat
09 615 68 202  
leena.koivunen@kaha.fi  
   

Kukkurainen Meri  
Talousos. ja konttorin 
tukitoimet
09 615 68 313  
meri.kukkurainen@kaha.fi  
   

Lehtola Lea
Ostoreskontra
09 615 68 312  
lea.lehtola@kaha.fi 

Parmanen Tuija  
Myyntireskontra
09 615 68 229  
tuija.parmanen@kaha.fi 

Tikkanen Cecilia  
Kirjanpito
09 615 68 203  
cecilia.tikkanen@kaha.fi  

 

Esittelyssä taloushallinto sekä varasto- ja palveluhenkilöstö

Liljemark Linda
Postitus
09 615 68 267  
linda.liljemark@kaha.fi 

Blomqvist Ray  
Logistiikkapäällikkö
09 615 68 354  
ray.blomqvist@kaha.fi  
   

Bartholdi Timo  
Saapuva tavara, 
koordinoija 
09 615 68 367 
timo.bartholdi@kaha.fi  
   

Grönlund Hannu  
Laadunvalvonta, selvittely
09 615 68 280  
hannu.gronlund@kaha.fi 

Hellman Marko  
Esimies, lähtevä tavara 
09 615 68 245  
marko.hellman@kaha.fi 

Lättilä Kari 
Vt. varastopäällikkö
09 615 68 249  
kari.lattila@kaha.fi 

Wahlberg Curt
Huolitsija
09 615 68 376  
curt.wahlberg@kaha.fi  

 

Taloushallinto Varasto Postitus

Åkerlund Bojan
Puhelinvaihde & neuvonta
09 615 68 244  
bojan.akerlund@kaha.fi 

Puhelinvaihde

Heikkinen Outi  
Puhelinmyynnin tukitoimet
09 615 68 256  
outi.heikkinen@kaha.fi 
   
 

Naaramo Marika
Puhelinmyynti
09 615 68 246  
marika.naaramo@kaha.fi 

Puhelinmyynti



Oletko koskaan harkinnut Webasto-
autonlämmitintä?

Kylmäkäynnistys vahingoittaa moottoria ja näin
nostaa polttoaineen kulutusta, mikä puolestaan laih-
duttaa lompakkoasi. Etukäteen lämmitetty moottori
tarvitsee vähemmän polttoainetta ja tuottaa kaksi
kolmasosaa vähemmän pakokaasuja.
Ympäristö on iloinen ja sinä vielä iloisempi.

Säästä moottoria, ympäristöä
ja tietenkin itseäsi

Jätä jäänraaputukset historiaan!

Ei enää jäisiä sormia, ei enää pakkasta auton sisäl-
lä vaan voit lähteä liikkeelle valmiiksi lämpimällä
autolla. Et ole riippuvainen lämpötolpista, sillä
Webasto-lämmitin lämmittää vesikiertojärjestelmän
ennen kuin moottori käynnistetään, siirtäen lämmön
auton sisätiloihin.

Webcontrol-kauko-
ohjaimen avulla
voit ohjata auton
Webasto-lämmitys-
järjestelmää lähet-
tämällä tekstiviesti-
käskyn autoosi.

Yksinkertaista ja
helppoa!
      
    

Maahantuoja: Oy KAHA Ab, puh. (09) 615 6800  www.kaha.fi

Lisää turvallisuutta ja mukavuutta Webasto-lämmittimellä

Lähetä tekstiviesti niin saat
autosi lämpimäksi!


