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Uusi huoltohalli avattiin

KAHA – 
Valoa kohti  myös autoalal la

Suomen autokauppa ylitti uuden autoverolain ja ryhmäpoikkeusasetuk-
sen voimaantulon myötä merkittävän epävarmuutta aiheuttaneen kyn-
nyksen. Tilanteen selkeytyminen osoitti heti myönteiset vaikutuksensa. 
Kuluttajat aktivoituivat ostopäätöksiin. Uusia autoja rekisteröitiin al-
kuvuonna reippaasti vuotta 2002 enemmän. Myös käytettyjen autojen 
tuonti jatkui vilkkaana. Maaliskuussa tulli oli tehnyt verotuspäätöksen jo 
yli 2 000:sta käytetystä henkilöautosta. Jos tahti on sama koko vuoden, 
maahan tulisi yli 12 000 tuontiautoa! Toivomme siis, että loppuvuosi 
jatkuu virkeänä ja että tulos on kaikille osapuolille – myös verottajalle – 
positiivinen. Verotusratkaisujen suhteen nykytila on vain välivaihe. Tu-
levat muutokset ovat kuitenkin erilaisia ja merkinnevät ennen muuta 
veron uutta kohdentamista EU-komission strategian mukaisesti auton 
käyttöön ja aiheutettuun ympäristörasitukseen.  

Varaosakauppa ja korjaamotoiminta uuden edessä
Autoveroon kohdistuneesta laajasta mielenkiinnosta huolimatta ryhmä-
poikkeusasetuksen muutoksella lienee veropäätöstä suurempi vaikutus 
autokaupan rakenteeseen. Muutokset näkyvät jälkimarkkinoiden kautta 
huolto- ja korjaamotoiminnassa. On ennustettu, ettei kaikille nykytoi-
mijoille riitä tilaa Suomen vain noin 1 miljardin euron markkinoilla. 
Tehtaat ja maahantuojat ovat jo varautuneet suojaamaan omien merk-
kiensä huoltokorjaamoiden reviiriä alentamalla varaosien hintoja aina-
kin volyymituotteissa. Vapaa varaosakauppa ja korjaamotoiminta tulee 
kuitenkin pitämään kiinni “omasta” osuudestaan. Nyt kaikki osapuolet 
tehostavat toimintaansa, ja siitä hyötyvät eniten kuluttajat. Mutta yksi 
tumma pilvi on taivaanrannassa: se on uhkaava pula alan ammattitai-
toisista työntekijöistä. Nykyisten ammattilaisten keski-ikä on korkeahko 
ja alalle kouluttautuvien nuorten määrä toistaiseksi vaatimaton. Työvoi-
man saanti on siis iso haaste koko alalle. Tarjoankin tässä nuorille hyvän 
vinkin varmoista tulevaisuuden työmahdollisuuksista. 

Käytettyjen autojen tuonti ja uudet haasteet mittaavat 
KAHAnkin osaamista
Autoalan yleinen piristyminen ja erityisesti käytettyjen autojen yhä kas-
vava tuonti tuovat työtä myös korjaamo-, lisävaruste- ja varaosamark-
kinoille. Kun lisäksi kuvaan otetaan uuden ryhmäpoikkeusasetuksen 
avaamat mahdollisuudet, alalla on odotettavissa mielenkiintoisia tapah-
tumia. Ne korjaamot, jotka päättävät lähteä kilpailemaan merkkikor-
jaamoiden markkinoille, joutuvat tekemään monia investointeja. On 
hankittava uusia työkaluja ja testereitä sekä koulutettava henkilöstöä. 
Autojen teknistyminen ja tietokoneistuminen on tosiasia, jonka kanssa 
korjaamoväen on elettävä.

Hyvien yhteistyökumppanien arvo nousee 
On todennäköistä, että korjaamoiden yhteistoimintaintressi kasvaa uu-
sien palvelu- ja investointivaatimusten mukana. KAHA on osaltaan 
valmistautunut vastaanottamaan nämä uudet haasteet. Viime syksynä 
allekirjoitettu sopimus 14 maassa toimivan keskieurooppalaisen ATR-
varaosatukkuketjun kanssa on yksi askel tässä valmistautumisessa. Se 
merkitsee painoarvomme kasvua tavarantoimittajien kanssa käytävissä 
hinta- ja sopimusehtoneuvotteluissa. Saavutetut tulokset koituvat myös 
Sinun hyväksesi, arvoisa asiakkaamme! KAHA tarjoaa jatkuvasti kas-
vavat tuotevalikoimat, laadukkaat, takuuvarmat kansainväliset merkki-
tuotteet ja täsmälliset toimitukset aina järkevään 
hintaan. Kun lisäämme tähän vielä huippuluokan 
teknisen osaamisen ja kattavat KAHA-koulutus-
palvelut, kaikki on hyvässä trimmissä. Uskomme, 
että yhdessä toimien kilpailussa pärjäämiselle ei 
ole esteitä!

Jari Suhonen

KAHAn konttorin, nouto-
tukun sekä pää- ja pelti-
varaston seuraksi saman 
katon alle valmistui uusi 
varasto- ja huoltotila. 
Mukautuva tila jakaantuu 
normaali-/kylmävarastoon 
ja koeasentamoon, jossa 
laaditaan asennusohjeet 
mm. DEFA-, Webasto-, 
VDO- ja Thule-tuotteille 
sekä suoritetaan tuote-
testausta. Koeasentamoon 
kuuluu myös erillinen kylmä-
kontti, jossa koekäyte-
tään DEFA- ja Webasto-
lämmitinasennukset.

Uudistilan avajaisia vietimme yhdessä 
ulkolaisten päämiesten sekä vuosisopi-
musasiakkaidemme kanssa vauhdikkaan 
ohjelman, hyvän ruoan ja juoman mer-
keissä. Samana viikonloppuna kävi toi-
mitiloihimme tutustumassa myös suuri 
joukko vuosisopimusasiakkaidemme omia 
asiakkaita, joiden kanssa nautittiin runsas 
brunssi ennen Auto & Korjaamo -mes-
suille lähtöä.

Suurkiitos kaikille vieraillemme – uuden 
varaston ja koeasentamon ansiosta olem-
me entistäkin paremmin varustautuneita 
palvelemaan kaikkia nykyisiä ja tulevia 
asiakkaitamme! 
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kaikki saman katon alla
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Jäähdytyksen ja ilmastoinni

Aukeaman luettelot ovat osa KAHAn laajempaa ”Thermo Management” -lämmönhallintakokonaisuutta, joka sisältää jäähdyttimien ja 
autoilmastoinnin varaosien ja huoltolaitteiden lisäksi myös lämmityslaitteiden varaosat, viskotuulettimet ja termostaatit. 
Lisätietoja: Pietari Leppänen puh. 09 615 68 277 tai pietari.leppanen@kaha.fi 
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KAHAn omasta selkeästä suomenkielisestä jäähdytinluettelosta löytyy sopiva ja kohtuu-
hintainen jäähdytin helposti. Tuotenumerosta käy myös ilmi osan valmistaja. 
Luettelon tilausnumero on JÄÄHDYTIN1.

Ajoneuvoilmastoinnin varaosat
Myös ajoneuvoilmastoinnin puolella asiakkaamme voi huoletta käyttää KAHAn varastoa 
hyväkseen: meiltä tilatut osat ovat perillä useimmiten jo seuraavana päivänä. Maailman-
merkit takaavat osien korkean laadun ja hyvät päämiesyhteydet puolestaan kilpailu-
kykyiset hinnat. Pyydä perusvarastoehdotus KAHAsta!

Ajoneuvoilmastoinnin varaosat -luettelossa 
         on kattava valikoima kompressoreita, 
          puhaltimia, nestesäiliöitä, lauhdutin-
             kennoja, kylmäaineita sekä letkuja 
                           ja liittimiä. Tilausnumero 
                                         ILMASTOINTI1.

Jäähdyttimet
KAHAn laajasta BEHR- ja Valeo-valikoimasta löytyy jäähdytin lähes jokaiseen Suomessa 
myytävään kuorma- ja henkilöautoon. Molemmat merkit ovat johtavia eurooppalaisia 
ensiasennusvalmistajia, jotka suunnittelevat tuotteitaan yhdessä autotehtaiden kanssa. 
Tämä takaa varman yhteensopivuuden ja toimivuuden. Toimitusaika on lyhyt, 
sillä useimmin kysytyt jäähdyttimet ovat KAHAlla hyllytavaraa.

Kaikki keskitetysti KAHAlta
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n osat ja tarvikkeet

Wigam Pitagora soveltuu henkilö- ja kuorma-
autojen huoltoon. Sen säiliöön mahtuu kylmä-
ainetta 10 kg, jolla voi huoltaa n. 10 autoa. 
Kuvassa on Plus-malli, jonka yhdysrakentei-
sella printterillä voi tulostaa yksityiskohtaisen 
huoltoraportin.

Tavallista tehokkaam-
malla tyhjiöpumpulla 
varustettu Wigam 
Platone Process on 
suunniteltu ison 
kaliiberin ilmastointi-
huoltoon. Sen 40 kg:n 
kylmäainesäiliöllä 
hoitaa yhteen menoon 
n. 4 linja-autoa tai 
40 henkilöautoa.

Click Lock -huoltoventtiilin ehjä sinetti 
kertoo merkkihuollolle, että takuu-
ehtoja on ilmastointilaitteiden osalta 
noudatettu.

Infrapuna-
lämpömittari FZ400 

mittaa -20° – +60° 
pintalämpötiloja. 
Tarkka laite sopii 

vuodonetsinnän lisäksi 
moneen muuhunkin 

tarkoitukseen.

Elektroninen 
vuodonetsin 
TIF ZX-1 on 
lämmitettävän 
pentodipään ansiosta 
markkinoiden paras ja tarkin 
vuodonetsin, joka ei tee 
vääriä hälytyksiä.

Ultraviolettivuodonetsintä 
ja tarvittavia väriaineita 
käytetään kylmäaineiden, 
jäähdytysnesteiden ja 
öljyjen vuotokohtien 
paikallistamiseen. 
12 V:n UV-lampun 
mukana toimitetaan 
5 m:n johto, suoja-
lasit, laitesalkku 
sekä väriaineet.

Kylmäaineet
Ilmastointilaitteiden tiiviystarkastuksella ja painetestillä 
voidaan valvoa laitteiden kuntoa ja toimintaa. Silti täysin 
kunnossakin olevat ilmastointilaitteet vuotavat hiukan, 
joten kylmäainetta on säännöllisesti lisättävä. Jos kylmä-
aineeseen pääsee sitoutumaan kosteutta, on seurauksena 
kompressorivaurioita ellei kylmäainetta puhdisteta 
tai vaihdeta.

KAHAlla on hyvä valikoima R134a  ja Iceon 49 -kylmäaineita 
sekä 13,6 kg:n kertakäyttö- että 14 ja 60 kg:n palautuspulloissa. 
Nyt on oikea aika tilata kylmäaineet kesän varalle!

Vuodonetsimet

Ajoneuvoilmastoinnin huoltolaitteet
Täysautomaattiset Wigam-huoltolaitteet ovat täydellisiä auto-
ilmastointilaitteiden huoltokeskuksia. Ne tekevät automaattisesti 
ilmastointijärjestelmän tiiviystarkistuksen, lisäävät tarvittaessa 
kompressoriöljyn, täyttävät ilmastointilaitteen ja 
tekevät painetestin. Ylitäyttövaaraa ei ole, sillä 
elektroninen vaaka mittaa valitun kylmä-
ainemäärän ja sulkee venttiilin automaattisesti, 
kun täyttömäärä on saavutettu. Patentoitu 
suodatintyyppi puhdistaa kylmäaineen 
niin hyvin, että sama kaasu voidaan täyttää 
uudelleen auton järjestelmään. Wigam-
laitteissa on suomenkieliset käyttö-
ohjeet ja opastetarrat.

Valtioneuvoston asetus 1187/2001 teki ilmastointilaitteiden huoltotöistä luvanvaraista toimintaa 1.1.2003 alkaen. Se merkitsee paitsi vastuu-
henkilöiden nimeämistä ja heidän kurssittamistaan, myös laitteistojen saattamista tarvittavalle vaatimustasolle. Lisätietoa saat osoitteesta 
www.tukes.fi . KAHAlta saat puolestaan taatusti pykälät täyttävät laitteet ja tarvittaessa kattavan koulutuksen päälle. Soita ja kysy lisää!
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Ajoneuvoilmastoinnin 
huoltolaitteet -luettelon 
tilausnumero WIGAMLU.
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Hylsyihin kätevä ripustin
Kaikki Kamasan erillishylsyt (raskaimpia 
voimahylsyjä lukuunottamatta) on jat-
kossa varustettu näppärällä ripustimella. 
Hylsyt ovat entistä paremmin esillä ja 
asiakas näkee hylsyn koon yhdellä sil-
mäyksellä. Ripustimessa on myös tuote-
numero ja kassatyöskentelyä nopeuttava 
viivakoodi.

Erikoisvarusteltu työkaluvaunu K 6450
KAHAn valmiiksi kokoaman paketin perustana on työkaluvaunu 

K 6450. Kun varustimme sen vetolaatikolla K 6453, sivupöydällä 
K 6454 sekä työkalusarjalla K 5107, oli tuloksena todellinen luksus-

vaunu, jonka hinta on selvästi alle erillisosien yhteenlasketun hinnan. 
Takaseinää voi siirtää 10 cm sisäänpäin, jolloin kääntöpuolelle syntyy 

lisätarvikeovilla lukittava salalokero. Huippusuositun vaunukokonaisuuden 
tilausnumero on K 6450 TYÖK.

Erilliset 
kiintosilmukka-

räikkäavaimet
Edellisessä Kahaviestissä esitel-

lyn kiintosilmukka-räikkäsarja 
K 1233:n avaimet ovat nyt saatavana 

myös erillisinä. Ahtaisiinkin kohteisiin 
sopivien avainten (12 kpl 8–19 mm) 15° 

taivutettu räikkäpää takaa hyvän luokse-
pääsyn. Tiheähampainen (5°) räikkä on 

varustettu suunnanvaihtajalla, joten sekä 
avaamisen että kiristämisen voi tehdä avainta 
kääntämättä.

               Kuuma 
Kamasa-kevät
Uudistuneet työkalupakit
Kamasan ammattikäyttöön suunnitellut 
työkalulaatikot ovat nyt entistäkin 
jämäkämpiä. 
3-lokeroinen K 6014 (38x16x18,5 cm), 
5-lokeroinen K 6015 (50x20x24 cm) 
sekä 7-lokeroinen K 6018 (50x20x38 cm) 
on tehty vahvasta kamasanvihreäksi 
lakatusta pellistä. Lukittavissa pakeissa 
on galvanoidut saranatangot ja pyöreät 
kantokahvat.
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Turvallisuuskolmio-kampanja 
aktivoi asiakkaat korjaamolle
Lisää turvallisuutta – lisää myyntiä
Monroen kevätkampanjan tarkoituksena on lisätä tietoi-
suutta iskunvaimentimien merkityksestä ajoturvallisuuteen 
ja aktivoida näin autoilijoita iskunvaimentimien vaihtoon. 
Uudet Monroe Refl ex tai Sensa-Trac -iskunvaimentimet 
valitseva asiakas voi postittaa lahjakuponkihakemuksen, 
jota vastaan Monroe lähettää hänelle 25 tai 75 euron lah-
jakupongin (2 tai 4 vaihdettua iskaria). 

Asiakas voi käyttää kupongin hyväkseen vain ostaessaan 
tuotteita tai palveluja samasta korjaamosta josta hän hank-
ki iskunvaimentimetkin. Korjaamo puolestaan saa jälleen-
myyjältään asiakkaan lahjakuponkia vastaavalla summalla 
Monroe-tuotteita.

Monroelta vahva myyntituki
Monroe edistää kampanjaa mainostamalla alueellisissa 
ykköslehdissä (mukana yli 30 lehteä ympäri Suomea) 
ja pitämällä iskunvaimentajatestejä, joiden yhteydessä 
jaetaan Turvallisuuskolmio-materiaalia ja kehotetaan 
asiakkaita kääntymään kampanjakorjaamon puoleen. 
Tarjolla on myös myymälämateriaalia.
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Monroelta 2003-luettelo
Uunituoreessa Monroe-luettelossa on yli 150 uutta tuotenumeroa. Näistä 42 kuuluu laajentu-
neeseen Refl ex-valikoimaan, 54 Original- ja 14 Adventure-valikoimaan. Yhteistyö autovalmis-
tajien kanssa pitää Monroen aina kehityksen kärjessä, joten luettelosta löytyy iskunvaimentimia 
uusimpiinkin automalleihin. Tällaisia kohteita ovat mm. Citroen C3, Fiat Stilo ja Peugeot 307. 
Monroe 2003 -katalogi lähtee KAHAlta tilausnumerolla MONROE1.

             Kampanja on voimassa 31.5.2003 asti, 
          joten ehdit vielä hyvin mukaan. Tilaa KAHAlta 
        aloituspaketti, jossa on kampanjan tarkemmat ohjeet ja 
      säännöt, asiakasesitteitä, palautuskuponkeja sekä 
    kampanjajuliste. 
  Paketin tilausnumero on MONROE120. 
Toimi heti!
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Koiviston Auto -yhtymän KABUS

VDO-huippuelektroniikkaa 
suomalaisbussissa

Monipuolista suunnitteluvoimaa
Uuden Kabusin 4 vuotta sitten käyn-
nistyneessä suunnittelussa on käytetty se-
kä kokemusta että nuorta voimaa. Kabus 
Oy:n oman väen lisäksi mukana ovat 
olleet Tampereen Ammattikorkeakoulun 
opiskelijat vetäjänään tekniikan lisensiaat-
ti Tauno Kulojärvi, joka suunnitteli jo en-
simmäisen Kabusin yli neljännesvuosisata 
sitten. Matalan, alumiinirakenteisen ajo-
kin jokaisessa yksityiskohdassa on pyritty 
yksinkertaisuuteen, helppokäyttöisyyteen 
ja taloudellisuuteen – mukavuutta unoh-
tamatta.

VDO Kibes -järjestelmä
Näiden tavoitteiden toteuttamisessa on 
olennaista osaa näytellyt kaksijohtoista 
CAN-väylää hyödyntävä kehittynyt oh-
jauselektroniikka. Kabusin VDO Kibes 
-järjestelmässä on viisi ns. solmua, joista 
kerätyt tiedot siirtyvät ohjelmoitavaan 
ajotietokoneeseen. Näitä tietoja kuljettaja 
voi selailla mittariston digitaalisella mo-
nitoiminäytöllä. Jos jotain on vialla, on-
gelmatieto tulee näyttöön automaattisesti 
päällimmäiseksi. 

            Suomen suurimpiin 
            liikennöitsijöihin kuu-
luva Koiviston Auto -yhtymä 
on valmistanut kaikessa hiljai-
suudessa linja-autoja jo yli 
25 vuotta. Koska ajokit ovat 
tulleet omaan käyttöön, kau-
palliselle julkisuudelle ei ole 
ollut tarvetta. Tuossa ajassa 
oppii autonvalmistuksesta 
kuitenkin yhtä ja toista, siitä 
on upea esimerkki yhtymän 
uusin pikabussi Kabus. Auton 
hienostuneen CAN-väyläohja-
tun elektroniikan takana ovat 
kirjaimet VDO.

VDO:n valmistama kojetaulu ja ohjauspyörä ovat samaa kokonaisuutta. Muutoin täysin 
digitaalisessa mittaristossa on määräysten mukaan oltava perinteinen analoginen nopeus-
mittari.

Kojetaulu ja ohjauspyörä muodostavat 
täysin linja-autokäyttöön räätälöidyn ko-
konaisuuden, jonka käytettävyys ja ergo-
nomia ovat huippuluokkaa. Kun kuljettaja 
säätää ohjauspyörän itselleen sopivaksi, 
säätyy samalla mittaristo automaattisesti 
oikeaan kulmaan. Käyttäjäystävällinen 
Kabus on nykyaikaisen suomalaisen au-
to-osaamisen hieno taidonnäyte, johon 
VDO:n kehittynyt ajoneuvoelektroniik-
ka sopii täydellisesti.

VDO Kibes -järjestelmä tarkkailee ja ohjaa linja-auton elektroniikkaa monipuolisesti.
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Castrol-venetuotteet
Maailman johtava voiteluainevalmistaja 
Castrol on uudistanut pienveneisiin tar-
koitetun tuoteohjelmansa. Tutut ja hy-
viksi tiedetyt tuotteet on nykyaikaistettu 
ja kehitetty uusimpiakin vaatimuksia vas-
taaviksi. Kehitystyössä on huomioitu ny-
kymoottoreiden voiteluaineille asettamat 
korkeat laatuvaatimukset sekä ympäris-
töystävällisyys ja luotettavuus. Tuoteoh-
jelma käsittää kaksi 2-tahtimoottoriöljyä, 
yhden 4-tahtimoottoriöljyn sekä perä-
moottoreiden vaihdepesäkeöljyn.

Castrol Inboard 4T on sekä 
bensiini- että dieselmeri-
moottoreita varten kehitetty 
mineraaliöljyperustainen 
4-tahtimoottoriöljy.
Hyväksynnät: API SG / CF, 
CF-4, SAE 15W-40

Castrol Biolube 2T on täyssynteet-
tinen biohajoava moottoriöljy, joka 
on suunniteltu vesijäähdytteisiin 
2-tahtiperämoottoreihin ja -vesi-
skoottereihin. 
Hyväksynnät: NMMA TC-W 3, 
ICOMIA 27-92   

Castrol Outboard 2T on mineraaliöljyperustainen 
erittäin suorituskykyinen moottoriöljy vesijääh-
dytteisille 2-tahtiperämoottoreille ja -vesiskootte-
reille. Hyväksynnät: NMMA TC-W 3, API TC

9
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            on kuin Suomeen 
tehty!

VDO Dayton C-IQ:n käyttäjä sitä vas-
toin maksaa vain todella tarvitsemastaan 
alueesta – siis vaikka vain Suomesta – ja 
vain haluamastaan ajanjaksosta. C-IQ:n 
avulla voi ostaa paitsi Suomen vuodeksi, 
koko Euroopan viikoksi tai vaikka Saksan 
yhdeksi päiväksi. Kalliista karttalevyistä 
VDO Daytonin omistaja ei maksa kos-
kaan mitään, vaan tuoreimmat levyt toi-
mitetaan hänelle aina automaattisesti ja 
täysin ilmaiseksi.

C-IQ haltuun MS 5400:lla
VDO Dayton MS 5400 -autonavigoin-
tilaite on edellisessä Kahaviestissä esitel-
tyä huippulaite MS 5500:aa edullisempi 
tapa päästä hyötymään C-IQ -järjestel-
män eduista. CD-ROM -levyjä pyörit-
tävän laitteen mukana toimitetaan sekä 
uusimmat NavTechin että TeleAtlaksen 
karttalevyt, joilta voi aktivoida tarvitse-
mansa alueet ja palvelut. Aktivointi käy 
hetkessä internetissä tai VDO Dayton 
-liikkeessä.
MS 5400 sisältää DIN-kokoisen PC-yk-
sikön, tarkan 5,8” värimonitorin ja GPS-

            on kuin Suomeen 
tehty!

antennin. Nopeatoimisessa laitteessa on 
normaalien monipuolisten reitinmäärit-
telyominaisuuksien lisäksi TMC-valmius 
ns. dynaamiseen navigointiin. Tuttuun 
VDO Dayton -tyyliin asiaan kuuluvat 
myös monipuoliset liitännät ja tyylikäs 
ulkonäkö.

VDO Dayton -radiomallisto uusiutui
Vuoden 2003 VDO Dayton -radiomal-
liston kaikissa uutuuksissa on pikava-
linnat, entistäkin kirkkaampi näyttö ja 
HandsFree-sarjan kytkentämahdollisuus. 
Valikoimaan kuuluu useita mp3-soitti-
mia, aina huippuvarustelluista luksuslait-
teista edullisiin perussoittimiin.

Suomen autonavigointikartta 
kattaa tällä hetkellä vasta kolmion 
Helsinki-Tampere- Hanko, mikä 
merkitsee tulevaisuudessa jatkuvia 
karttapäivityksiä. Kaikkien 
muiden kuin VDO Daytonin 
omistajien on ostettava joka 
kerta koko Skandinavian tai 
Euroopan karttalevy saadak-
seen niillä olevan uusimman 
Suomi-osuuden käyttöönsä.

Markkinoiden 
järkevintä autonavigointia
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CD 2803 -uutuusradion vakiova-
rusteisiin kuuluu myös langaton 
kaukosäätö.

VDO Dayton CD 2803
CD 2803 on mp3-yhteensopiva 
CD-soitin, jonka 4x55 W:n MOS-
FET-vahvistin tarjoaa taatusti riitä-
vää tehoa isoonkin autoon. Herkällä 
RDS-virittimellä ja 4 x 4 V:n lin-
jalähdöllä varustetussa laitteessa on 
monivärinäyttö, sininen näppäin-
valaistus, SDVC, NaviMute sekä 
upea 3D Surround -ääni.
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Fram-laatu vakuutti jälleen Tekniikan 
Maailman (1/03) raitisilmasuodatintestis-
sä. Testissä arvioitiin suodatuskyvyn li-
säksi suodattimien tiivisteitä, asennusta ja 
asennusohjeita.

Framille huippupisteet
Vertailussa olleiden 9 paperisuodattimen 
joukosta Fram nousi esiin sekä erin-
omaisen suodatuskykynsä että helpon 
asennettavuutensa ansiosta. Tuloksena 
huippupisteet, täydet viisi tähteä ja ver-
tailun kärkisija. Testivoittajaan ja Framin 
koko laajaan suodatinvalikoimaan voi tu-
tustua valmistajan kotisivulla suomeksi 
osoitteessa www.frameurope.se, mistä löy-
tyvät myös merkkikohtainen soveltuvuus-
taulukko ja numerovertailu.

Myös Fram-öljynsuodatin oli testi-
menestys
TM (2/03) testasi myös öljynsuodatti-
met, ja tälläkin kertaa Fram osoittautui 
maineensa veroiseksi. Framin öljynsuo-
dattimen todettiin olevan sekä suoda-
tusominaisuuksiltaan että kestoiältään 
erinomaista luokkaa: jälleen täydet viisi 
tähteä ja sijoitus kärkikolmikkoon.

TM-testi todisti. 

FRAM on ykkönen!

Varsinkin keväällä ja kesällä ulko-
ilmassa on valtavat määrät mm. 
noki- ja siitepölyhiukkasia. 
Framin raitisilmasuodattimen tehos-
ta antaa hyvän käsityksen se, että 
TM:n mittauksissa Fram laski 
tavallisen huoneilmankin hiukkas-
pitoisuutta n. 70 %.

Bensiinin ja ilman suhdetta säätelevän 
lambda-anturin vaihdossa on omat ris-
kinsä. Katalysaattorin edessä sijaitsevaan 
anturiin tulee moottorista johto, joka ta-
vallisesti vain katkaistaan ja johdonpäihin 
liitetään uuden anturin hapsottavat joh-
dot. Homma vaatii autokohtaiset ohjeet, 
tietoa ja tarkkuutta – ja voi silti epäonnis-
tua.

Walker CatKit -johtosarja muuttaa kai-
ken. Anturin johdossa on standardi liitin, 
johon kiinnitettävästä vastakappaleesta 
lähtee moottorijohto autokohtaisen 
liittimeen. Neljän lambda-anturin ja laa-
jan moottorijohtovalikoiman yhdistel-
mät kattavat käytännössä koko Suomen 
henkilöautokannan.

Varmaan lambda-asennukseen 

Walker CatKit
CatKit tekee asennuksesta 
varmaa ja helppoa, sillä johtoja 
ei tarvitse katkoa ja liittää yksitellen. 
Riittää kun taatusti yhteensopivat liit-
timet napsautetaan vastakkain. Nopea 
asennus merkitsee myös selvää kus-
tannusäästöä, eikä asiaa huononna 
CatKit-johtosarjan erittäin kilpailuky-
kyinen hinta. Ei ihme, että Walker 
CatKit herätti suurta mielenkiintoa 
Auto & Korjaamo 2003 -messuilla! 
CatKit -katalogin voi tilata KAHAlta 
tuotenumerolla LAMBDA1.

Uusi Walker-luettelo ilmestynyt
Walkerin 2003-2004 pakoputki-
luettelossa on yli 500 uutta 
tuotenumeroa. 
Tilausnumero 
WALLUE.
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Thule Ocean – uusi monipu

Thule on paljon 
enemmän kuin 

suksiboxi. Ocean 600 
ja Thulen polkupyörä-

teline ovat ratkaisu mm. 
täydellisen kesäretki-
varustuksen kuljetta-

miseen.

Kuljetuskykyä joka lähtöön
Uutuusmallistossa on kuljetuslaatikko mi-
tä erilaisimpiin kuljetustarpeisiin. Kuusi 
erilaista Ocean-laatikkoa kattavat tilavuu-
det 320–450 litraa ja pituudet 133–232 
cm. Ocean 80, 100 ja 200 ovat hyvä va-
linta silloin kun tarvitaan kompakti laa-
tikko yleiskäyttöön. Ocean 500, 600 ja 
700 sopivat myös suksien kuljetukseen 
– Ocean 600 on muotoiltu erityisesti 
carving-suksille.

Avaa, sulje ja kiinnitä hetkessä!
Thulen patentoitu Easy Snap -pikakiin-
nitys tekee Oceanin kiinnityksen helpok-
si. Asentaminen onnistuu myös erityisen 
leveisiin taakkatelineisiin eikä työkaluja 
tarvita. Patentoitu Dual Force -erikoissa-
rana keventää kantta sekä avattaessa että 
suljettaessa, ja keskuslukitus lukitsee laa-
tikon useasta pisteestä yhdellä avaimen 
väännöllä. Thule Oceanin muotoilu ja 
madallettu pohja sopivat hienosti nyky-
autojen linjoihin. Harmaa kansi ja antra-
siitti pohja viimeistelevät uutuuslaatikon 
tyylikkään ilmeen. Kaikkien Thule-
tuotteiden tapaan Oceanilla on 
5 vuoden takuu.

12

Mikä on helpoin tapa 
ottaa lastenrattaat mukaan 
autoon? Thule Ocean 80!
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olinen kuljetuslaatikkomallisto

Suomen alppihiihto- ja 
freestylemaajoukkue 
luottavat Thule-laatuun

Suomalaisen hiihdon uudet sankarit tulevat alppihiihto- ja freestyle-
puolelta. Kuluneen kauden itseoikeutettu hiihtokuningas on pujot-
telun maailmancupin kokonaisvoittaja Kalle Palander, ja hienosti 
menestyi myös naisten pujottelun maailmancupin kolmonen Tanja 
Poutiainen. Freestylen kärkinimiä olivat kumparelaskun maailman-
mestari Mikko Ronkainen sekä parikumpareiden kokonaiscupin 
voiton napannut Janne Lahtela.

Menestyvät huippu-urheilijat, huoltajat ja valmentajat vaativat käyttämil-
tään välineiltä kestävyyttä, toimintavarmuutta ja käytännöllisyyttä. Tämä 
pätee niin kilpailu- kuin kuljetusvälineisiinkin. Ei siis ihme, että kaikilla 
Suomen freestyle- ja alppihiihtojoukkueen jäsenillä on Audeissaan Thule-
kuljetuslaatikko. Tulokset puhuvat puolestaan: Suomen joukkueilla sekä 
sukset että kuljetukset luistavat!

Tilava ja virtaviivainen 
Thule North Cape 
on erinomainen valinta 
alppihiihtovälineiden 
kuljetulaatikoksi.

Thulen yhteistyö alppihiihto- (kuvassa) ja freestylejoukkueen 
kanssa jatkuu jo kolmatta kautta.

HUOM! Muista tarkistaa, että Thule-hylly on kesätuotteiden osalta valmis sesonkiin. Käy myös bongaamassa Thulen nettisivuston uusi suomenkielinen osuus osoitteessa www.thule.com

Lisäkilpi Ajoneuvo-
hallintokeskuksesta
Thulen rekisterikilpipaikat kunnossa
Jos polkupyöräteline tai muu lisälaite peit-
tää rekisterikilven, voi Ajoneuvohallin-
tokeskuksesta hakea lisäkilpeä. Kilpi on 
kiinnitettävä ARA 34§ mukaisesti, mut-
ta lisäkilpipaikalla varustettuihin Thulen 
tuotteisiin se tulee aina asennettua auto-
maattisesti oikein.

Kun ylimääräistä rekisterikilpeä käytetään, 
tulee lupapäätöksen olla mukana ja myös 
alkuperäisen kilven paikoillaan. Lisäkilpeä 
voi hakea valmiilla vapaamuotoisella ha-
kemuksella Ajoneuvohallintokeskuksesta. 
Valmis hakulomake ja lisätietoa löytyy 
osoitteesta www.ajoneuvohallintokeskus.fi 

13
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Helppokäyttöisyyttä
VDO Kiscan-tietokoneohjelman avulla 
ajopiirturikiekkojen lukeminen sekä nii-
den tietojen tallentaminen ja hyödyntämi-
nen käy todella helposti. Kiekot asetetaan 
tavalliseen tasoskanneriin ja ohjelma lu-
kee ja siirtää niiden tiedot käyttöönsä. 
Selkeän graafi sen käyttöliittymän ansios-
ta sekä skannaus että tietojen jatkokäsit-
tely onnistuu keneltä tahansa.

Skannaa – analysoi – raportoi

Kiscan-ohjelma piirturikiekkojen 
tiedonhallintaan

Nopeusrajoittimien tarkastus tuli pakolli-
seksi 9.3.2003 alkaen. Käytännössä vaadi-
taan valtuutetun merkkihuollon todistus 
rajoittimen asianmukaisesta toiminnasta. 
Muussa tapauksessa rajoitin testataan kat-
sastuksen yhteydessä. Myös poliisi voi 
tehdä tarkastuksia muun valvontansa 
yhteydessä.

Vaivaton testaus
Määräys on luonut kysyntää helppokäyt-
töiselle, varmatoimiselle ja nopealle teste-
rille. VDO HTC plus on juuri sellainen. 
Omalla akullaan toimiva kompakti laite 
on helppo kytkeä ajopiirturin diagnoosi-
pistokkeeseen tai nopeusanturiliitäntään. 
Mittauksen voi suorittaa yksi ainoa hen-
kilö, eikä ajoneuvon laitteita ja liittimiä 

Tarkastus pakolliseksi

Nopeusrajoittimen ja ajopiirturin 
testaukseen: VDO HTC plus

14

tarvitse toimenpiteen vuoksi purkaa tai 
irrottaa. 

Liikkuvaan käyttöön 
VDO HTC plus ilmaisee rajoitusnopeu-
den, ajoneuvon tiepulssiluvun (W-arvo) 
sekä ajopiirturin vakion (K-arvo). Lait-
teen mukana toimitetaan 4 erilaista lii-
täntäjohtoa, joilla katetaan käytännössä 
kaikki ajoneuvot ja -piirturit. Akkukäyt-
töisenä HTC plus sopii erinomaisesti 
kenttätestaukseen ja -valvontaan, ja sen 
voi pikaladata ajoneuvon akusta mukana 
tulevan liitäntäkaapelin avulla. Laite toi-
mii ja on ladattavissa myös verkkovirralla 
(verkkolaite vakiovarusteena). Testeri, tar-
vikkeet ja käyttöohje pysyvät tallessa kes-
tävässä mustassa säilytyskotelossa. 

Kysy tarjousta 

KAHAlta!
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Hyödyllisyyttä
Kiscan tekee palkanlaskennasta, kulu-
jenvalvonnasta sekä ajo- ja lepoaikojen 
seurannasta yksinkertaista ja vaivatonta. 
Ohjelmasta tulostettavien monipuolisten 
raporttien avulla yritys voi tehostaa ajo-
neuvokalustosta saatavaa hyötyä huomat-
tavasti. Kiscanin keräämät tiedot antavat 
tukevan pohjan esim. työvuorojen opti-
moimiselle ja muille kaluston käyttöasteen 
parantamiseen tähtääville toimenpiteille. 

Monipuolisuutta
Tutkittavat ajanjaksot voi valita vapaasti 
ja haluttaessa ohjelma ottaa huomioon ja 
muistuttaa hyvissä ajoin huolloista, kat-
sastuksista, kuljettajien koulutuksista ym. 
ajokalustoa ja henkilöstöä koskevista ta-
pahtumista. Windows-ympäristössä toi-
mivan VDO Kiscan -ohjelman mukana 
toimitetaan käyttöohje ja skannausalusta, 
jolle voi asettaa kerralla jopa 6 piirturi-
kiekkoa.

Uusi idea
KAHA esitteli Vene 03 Båt -mes-
suilla uuteen oivallukseen perustuvan 
Webasto-vesikeskuslämmitysjärjestel-
män. Järjestelmässä käytetään pieni-
kokoisia kennoja, joihin on liitetty 
sähköteholtaan pieni 2 W:n tuuletin. 
Keskuslämpövesi kiertää kennoissa ja 
tuuletin siirtää lämpimän ilman ve-
neen (tai esim. matkailuauton) sisäti-
loihin.

Äänetöntä lämmitystehoa
Näin syntyy tehokas ja hyötysuhteel-
taan hyvä lämmönvaihto, sillä pien-
ten tuulettimien sähkönkulutus on 
vähäistä. Samalla saavutetaan käyt-
tökohteita ajatellen merkittävä etu: 
hiljainen toiminta. Järjestelmä on rat-
kaisun ansiosta todella kompakti ja 
muuntautumiskykyinen – siihen on 
helppo yhdistää esim. termostaatit 
hyttikohtaisine lämmönsäätöineen.

Ensiesittelyssä:

Webasto-vesikeskus-
lämmitysjärjestelmä

Webasto-keskuslämmitysjärjestelmässä 
on puhtia. Se vastaa teholtaan viittä 
metriä tavallista ripaputkipatteria!

Vene 03 Båt -messujen 20 035 m2:n näyttelytilaa oli KAHAn kanssa jakamassa 
peräti 343 näytteilleasettajaa.

KAHAlla monipuolinen messutarjonta
KAHAlla on tarjota kaikki palikat tehokkaaseen ja helppoon ajoneuvoläm-
mitykseen. Vesikeskuslämmitysjärjestelmän lisäksi Vene 03 Båt -messuilla oli 
näytillä mm. vuosi sitten lanseeratut Webasto-lämminvesivaraajat. Lähes 89 
000 messuvierasta sai tutustua myös Thulen taakkatelinejärjestelmiin ja VDO 
Daytonin korkealaatuisiin tuotteisiin. Ensi vuonna venemessut järjestetään 
6.–15. helmikuuta, ja KAHA on totta kai taas mukana.
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DEFA-tuotteet kehityksen 
Myyjällä aina tehtaan täysi tuki

DEFA MC Security
Markkinoiden kehittyneimmän ja turvallisimman 
mp-hälytinjärjestelmän akkuvarmennettu sireeni hälyttää 
vaikka pyörän akku olisi tuhottu. Istuimen alle asennettava 
keskusyksikkö ohjaa kaksipiiristä ajonestoa ja liikkeentunnistinta, 
joiden päälle- ja poiskytkentä käy automaattisesti transponder-ohjaimella. 
Täydelliset asennusohjeet suosituimpiin moottoripyörämalleihin tekevät 
MC Securityn asentamisesta varmaa ja nopeaa.

DEFA-ohjeita Extranetistä: Asennusohjeita ja lisätietoa DEFA-tuotteista saat kellon 
ympäri KAHAn uudistuneessa Extranet-palvelussa osoitteessa www.kaha.fi /extranet

DEFA kehittää ja päivittää jatkuvasti tuotteitaan kentältä tulleiden 
kokemusten pohjalta. Tehdas tarjoaa perinpohjaista teknistä 
tukea ja koulutusta sekä auttaa jakelukanaviaan 
markkinoinnissa. Nykyaikaisia, kestäviä ja 
luotettavia DEFA-tuotteita on 
turvallista edustaa ja myydä.

DEFA Auto Security
Auto Security -tuoteperheestä löytyy sopiva hälytinratkaisu käytännössä 
kaikkiin automalleihin vuosimallista riippumatta. Tuoreinta tekniikkaa 
edustavat CAN-hälyttimet MB:n, VW:n, Audin, Seatin ja Skodan 
uudempiin malleihin. DEFA Auto Security antaa autolle suojan, 
joka kattaa kaikki sisäänpääsyreitit. Renkaat ja vanteet voi turvata 
erikseen lisävarusteena saatavalla liiketunnistimella.
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kärjessä

DEFA-akkulaturi
DEFA:n uutuuslaturi on 
varustettu edistyksellisellä elektroniikal-
la, joka mahdollistaa jatkuvan kytkennän 
akkuun. Kahden laturin kytkennällä ka-
tetaan 12 V:n lisäksi myös 24 V:n järjes-
telmät. Sähköisesti ohjattu tehokas laite 
sopii siten raskaan kaluston, matkailuajo-
neuvojen, veneiden ja työkoneiden akku-
jen lataukseen.

Latauksen lämpötilakompensointi takaa 
optimaalisen latausjännitteen kaikissa olo-
suhteissa ja lämpötiloissa. Kaksoiseristetty 
10 A /12 V:n laite on suojattu vääräna-
paisuutta ja oikosulkuja vastaan (suojaus-
luokka IP 65). Laturin kaksi valodiodia 
kertovat laitteen toiminnasta ja latauksen 
tilasta.

DEFA näkyi moottorimessuilla

Helsinki Motor Show
Monien mielestä kaikkien aikojen paras Helsinki 
Motor Show järjestettiin viime vuoden lopulla 
Helsingin Messukeskuksessa. 54 000 katsojan ennätysyleisö tutustui uuden 
mallivuoden autoihin, varusteisin ja tarvikkeisiin. Myös KAHA oli tietysti 
paikalla esitellen DEFA-, Webasto-, Thule- ja VDO Dayton -tuotteita. Tänä 
vuonna Helsinki Motor Show järjestetään 27.–31.11.2003.

KAHA ja DEFA sponsoroivat messuilla suoritettua maailmanennätyskoetta. 
Vuoden 2002 Maailman vahvin mies Janne Virtanen yritti rikkoa krusifi ksin 
MM-tulosta siinä kuitenkaan tällä kertaa onnistumatta. Pettymystä lievitti se, 
että voimaan jäänyt ennätys on miehen omissa nimissä. 

Moottoripyörä 2003
Yli 54 000:n kävijän ennätysyleisö oli paikalla myös MP 2003 -messuilla hel-
mikuun alussa. KAHAn osastolla pääroolissa oli tietysti DEFA MC Security, 
joka herätti jälleen suurta kiinnostusta moottoripyöräväessä. Digitaalitek-
niikalla toteutetun hälytinjärjestelmän suurimmaksi valtiksi koetaan ennen 
kaikkea kattava suoja ja helppokäyttöisyys. 
Hälytin kytkeytyy aina automaattisesti päälle kun 
pyörä on pysäköity ja avain poistettu virtalukosta.

Pienen koon (205x130x65 mm), 
keveyden (500 g) ja plug-in-

liitännän ansiosta asennus 
on helppoa ja nopeaa.

U U T U U S
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Työkalut tukevat varaosakauppaa
Suolahdella sijaitsevan Keski-Suomen 
myyntipisteen esimies Timo Kopalainen 
kertoo ajatuksen työkalujen myynnistä 
syntyneen puhtaasti kysynnän pohjalta. 
Timo tuli taloon v. 1996 ja on saanut 
nähdä, kuinka asiakkaat yhä useammin 
koneasioidensa yhteydessä ovat alkaneet 
kysellä myös perustyökaluja. Kun toimis-
to tämän vuoden alussa uusittiin, tuli 
samalla hyvä tilaisuus ottaa valikoimaan 
työkalut. 

Kamasa paras vertailussa
Työkalumerkin valinnassa päätettiin käyt-
tää hyväksi myyntipisteen yhteydessä toi-
mivan sopimushuollon asiantuntemusta. 
Asentajien todettua Kamasan parhaaksi, 
päätös oli helppo tehdä. Uusitun toi-
miston avajaisissa 6.3. esitelty näyttävä 
Kamasa-teline ei ole jäänyt asiakkailta 
huomaamatta. Elinikäisellä takuulla va-
rustetut ja kilpailukykyisesti hinnoitellut 
Kamasa-työkalut sopivat Timberjackin 
laatutietoiseen linjaan erinomaisesti!

Kamasa-kauppa käyntiin 
Timberjackilla

Kamasan monipuolinen räikkä- ja 
kiintoavainvalikoima on herättänyt 
suurta kiinnostusta. Yläkuvassa Ti-
mo Kopalainen esittelee Kamasan 
järeää kiintoavainta.

Timberjack on maailman 
suurin metsäkonevalmistaja, 
jonka koneita on myyty yli 
80 maahan. Vahvat perinteet 
Suomessa omaava yhtiö sulau-
tui v. 2000 osaksi John Deere 
-yhtymää. Ajoneuvoilmastoin-
nin ja -lämmityksen tiimoilta 
Timberjack on KAHAlle 
vanha tuttu, ja kauppasuhde 
vahvistui entisestään kun 
yhtiön Keski-Suomen myyn-
tipiste otti valikoimaansa 
Kamasa-työkalut.

18
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Kävimme katsastamassa 
kuinka KAHAn myymät 
varusteet toimivat kovassa 
käytössä kentällä. Suunta- 
simme metsätyömaalle 
Lopelle, missä Metsäkone-
yhtymä Lönnroth urakoi 
Lopen Metsänhoitoyhdis-
tykselle kotimaisilla 
Ponsse-työkoneilla.

Työkoneeseen tulee voida luottaa
Antti ja Seppo Lönnroth aloittivat ura-
koinnin v. 1966. Noista ajoista ovat 
metsätyökoneet muuttuneet valtavasti, 
ja Lönnrothillakin tavallinen maatalous-
traktori on vaihtunut huipputeknisiin 
Ponsse-harvestereihin ja -ajokoneisiin. 
Ensimmäisestä v. -94 hankitusta Ergo-
harvesterista lähtien yritys on luottanut 
suomalaiseen Ponsseen. Ja Ponsse puo-
lestaan luottaa lisävarusteasennuksissaan 
KAHAn edustamiin maailmanmerkkei-
hin.

Lämmön tarjoaa Webasto
Kaikkiin Lönnrothin Ponsseihin on asen-
nettu jo tehtaalla Webasto Thermo 90 
S -polttoainelämmittimet. Tehokas sisä-
lämmitin on nykyään erityisen tärkeä oh-
jaamossa olevan ajotietokoneen vuoksi. 
Lönnrothit ovat olleet hyvin tyytyväisiä 
Webastoon, joka tarjoaa aina mukavan 
lämpimän kabiinin talven kovimmillakin 
pakkasilla. Itse asiassa myös yrityksen 
henkilöautoihin tullaan asentamaan We-
bastot niistä saatujen hyvien käyttö-
kokemusten vuoksi. Myös Webasto- 
lämmittimien tekstiviestipohjainen Web-
control-kännykkäohjaus on alkanut kiin-
nostaa helppokäyttöisyydellään.

Kattava KAHA-varustelu
Lönnrothin Ponsse-työkoneissa on niin 
ikään tehdasasennettuina MCC:n il-
mastointi- ja lämmityslaitteita, VDO:n 
kehittyneitä mittaristojärjestelmiä sekä 

KAHAn varusteita Ponsse-
työkoneissa Metsäkoneyhtymä Lönnroth – 

tyytyväinen loppukäyttäjä Lopella

Hirschmann-antenneja. Näistäkään ei 
ammattilaisilla ole muuta kuin hyvää 
sanottavaa, varsinkin kun toivomuslistal-
la ollut elektroninen lämmönsäätöjärjes-
telmäkin tuli juuri uutuutena MCC:n 
laitevalikoimaan. 

Koneiden ja varusteiden todellinen laatu 
ja toimivuus mitataan vasta siellä missä 
niitä oikeasti käytetään. Metsäkoneyhty-
mä Lönnrothin työmaalla meillä oli ilo to-
deta, että niin Ponssen koneet kuin niihin 
asennetut KAHAn varusteetkin nauttivat 
loppukäyttäjän täydellistä luottamusta!

Sepon poika Juha Lönnroth ja ammattilai-
sen ajokone Ponsse Bison. Työkoneita ajaa 
myös Antti Lönnrothin poika Marko.

Webasto Thermo 90 S asennettuna 
Ponsse Bison -ajokoneeseen.
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KAHA esittelee Kuljetus – Logistiikka 2003 
-messuilla 21.–24.5. uutuutena Valeo Vignal 
-tuotelinjan. Valeo Vignal on Valeo-konserniin 
kuuluva hyötyajoneuvoihin ja perävaunuihin 
erikoistunut yksikkö, joka suunnittelee, valmis-
taa ja markkinoi takalyhtyjä, vilkkuja, ääriva-
loja, heijastimia, vilkkumajakoita, sisävaloja ja 
peruutushälyttimiä kuorma-autoihin ja perävau-
nuihin.

Auto & Korjaamo 2003 -näyttely järjestettiin 
Helsingin Messukeskuksessa helmi-maaliskuun 
vaihteessa. Kolmen päivän aikana näyttelyyn 
tutustui 14 315 kävijää, joista 85 % edusti auto- 
ja korjaamoalan ammattilaisia. Näytteilleasetta-
jia oli 124 kpl.

KAHAlla oli näyttelyssä vajaan sadan neliömet-
rin suuruinen tila, joka toimi ennen kaikkea 
KAHAn jälleenmyyjien ja heidän korjaamoasiak-

Ensiasennusasiakkaita ovat kaikki huomatta-
vimmat eurooppalaiset kuorma-autojen valmis-
tajat ja useimmat perävaunuvalmistajat. Yli 
kuuden tonnin kuorma-autoihin asennetuista/
myydyistä lyhdyistä on Valeo Vignalin osuus 
47,1% (2001). Paitsi varaosia, tehdas toimit-
taa myös kokonaisia valaisinjärjestelmiä kaa-
pelointeineen kori- ja perävaunuvalmistajille. 
Tule tutustumaan KAHAn messuosastoon tai 
ota yhteyttä ja kysy lisää!

Valeo Vignal ensiesittelyssä

Auto & Korjaamo -näyttely 
veti ammattilaisia

kaidensa kohtaamispaikkana. KAHAn toiminnan 
ja uutuustuotteiden esittely hoidettiin näyttelyn 
aikana lähinnä KAHAn omissa toimitiloissa 
toteutetuissa oheistapahtumissa. 

Varsinaisella näyttelyosastolla pääpaino oli 
ilmastointilaitteiden huoltolaitteissa, työkaluis- 
sa, lämmityslaitteissa ja ajoneuvojen audio-
varusteissa. Etenkin VDO:n navigointijärjestel-
mät herättivät runsaasti mielenkiintoa.

Uusia luetteloita
KAHAlta on jälleen ilmestynyt uusia varaos-
aluetteloita. Jakopään osat -luettelon tilausnu-
mero on GATES1, Pyöränlaakerisarjat-luettelon 
SNR1 ja Vesipumput-luettelon GRAF1. Tartu 
puhelimeen ja tilaa omasi!

Kuljetus – Logistiikka 
2003 toukokuussa!
Helsingin Messukeskuksessa järjestetään 
21.–24.5. Kuljetus – Logistiikka 2003 -näyt-
tely. Osastollamme voi tutustua mm. KAHAn 
laajaan ilmastointi- ja jäähdytystarvikkeiden ja 
-varaosien tarjontaan (Behr, Webasto, MCC, 
Wigam...) sekä VDO:n ja VDO Daytonin ajoneu-
voelektroniikka- ja audiotuotteisiin. Uutuutena 
esitellään raskaan kaluston ajoneuvoihin, perä-
vaunuihin ja -kärryihin tarkoitetut Valeo Vignal 
-takavalot, -vilkut ja -heijastimet. Tervetuloa!
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Osaset DEFA-
vierailulla Norjassa
Autovaraosa- ja tarvikekaupan markkinointi-
ketju Osasetin väkeä oli KAHAn kanssa DEFA:n 
vieraana Norjassa. Maaliskuisella tehdasvie-
railulla luotiin katsaus alan mielenkiintoisiin 
markkinanäkymiin sekä tutustuttiin DEFA:n tuo-
teuutuuksiin. Matkalle osallistuivat Osasetista tj. 
Kari Melkkilän lisäksi Jussi Huhtanen, Tuomas 
Mustakallio, Esko Inkinen, Seppo Ukkola ja Jari 
Silfverberg. KAHAa edus-
tivat tj. Bengt Wahlberg ja 
Jari Suhonen. Kiitos kai-
kille mukana olleille!

Retkivalaisin kauko-
säädöllä
Osram Camping 
Energy Automatic 
46471 on paristo- 
käyttöinen yleisva-
laisin retki- ym. 
käyttöön. Sen erikoi-
suutena on kauko- 
säädin, jolla valaisi-
men voi sytyttää ja 
sammuttaa jopa 8 
metrin päästä. Tyy-
likkään hopeanväri-
sen laitteen paino 
ilman paristoja on 
700g, halkaisija 106 mm ja korkeus 240 mm. 
Valaisimen mukana toimitetaan 7W/830 Dulux-
lamppu ja kaukosäätimen paristo.

03 katalogi ilmestynyt
Klokkerholmin uudessa katalogissa on useita 
satoja uusia tuotenumeroita. Tehtaan valmistus-
ohjelmaan kuuluu laadukkaita ja mittatarkkoja 
A1-luokan peltejä aivan uusimpiinkin automal-
leihin. Muistathan, että myös öljypohjat kuulu-
vat valikoimaan: yleisimpiin malleihin (Vectra, 
Escort, Punto...) ne saa suoraan KAHAn varas-
tosta, ja muutkin ovat tilaajalla viikon toimitus-
ajalla. Klokkerholmin Korinosat 2003 -luettelo 
irtoaa KAHAlta 
tuotenumerolla 
KORLUE.

Terosonin turvalliset tuulilasiliimat
Auton tuulilasi on tärkeä osa kokonaisturvallisuutta. Se ei toimi vain suo-
jana, vaan sillä on suuri rooli auton koko rakenteellisen jäykkyyden 
muodostamisessa. Siksi myös tuulilasiliimalla on 
väliä. Terosonin uuden sukupolven tuulilasiliimat 
täyttävät niin autovalmistajien kuin turvallisuus-
standardienkin asettamat tiukat vaatimukset.

Terosonin legendaarisia yksikomponenttiliimoja on kehitetty edelleen. 
Luotettavan perusliima 8596:n lisäksi valikoimaan kuuluvat nopeasti ajo-
valmiit 8599 HMLC ja 8597 HMLC. Helppokäyttöinen kaksikomponentti-
liima 8600 2K HMLC on puolestaan vastaus silloin, kun tarvitaan äärim-
mäistä lujuutta kaikenlaisten ajoneuvotyyppien ikkunanliimaukseen.
Ennakoi huomisen tarpeet jo tänään – valitse Teroson.

Alku-
peräislaatua 

KAHAn kattavasta 
jousivalikoimasta 

Jousetkin on vaihdettava säännöllisesti
Jousien merkitys auton ajo-ominaisuuksiin ja turvallisuuteen jää helposti iskunvaimen-
timien saaman huomion varjoon. Kuitenkin jouset kantavat kaikkein suurimman painon, 
eikä parhaimmistakaan iskunvaimentimista ole hyötyä jos jouset ovat 
kuoleentuneet, vaurioituneet tai jopa kokonaan katkenneet.

Tarkkailkaa jousianne!
Jouset tulisikin tarkastaa aina iskunvaimentimien vaihdon yhteydessä (n. 20 000 km:n välein) ja 
vaihtaa uusiin n. 80 000 km:n välein (tai joka neljäs vuosi). Jousien kuntoa silmämääräisesti arvioi-
taessa suuntaa antaa niiden maalipinnan kunto: hilseily ja varsinkin ruoste vaativat jousien tarkem-
paa tutkimista ja tarvittaessa vaihtamista. 

KAHAn jousilla on 5 vuoden katkeamattomuustakuu
KAHAn edustamat saksalaisen K+F:n ja ruotsalaisen Lesjöforsin jouset kattavat lähes koko suoma-
laisen henkilö- ja pakettiautokannan. Perinteikkäät valmistajat ovat maailmankuuluja laadukkaista 
huipputuotteistaan. ISO 9002 -sertifi oiduilla jousilla on 5 vuoden katkeamattomuustakuu.

Perfect Seal – täydellistä tiiviyttä
Nestemäine tiivistysaine Perfect Seal on markkinoiden monipuolisin 
tiivisteliima nykyaikaiseen bensiini- ja dieselmoottoriin. Se kestää kos-
teutta, kuumuutta, bensiiniä, öljyä, happoja ja painetta. Se ei koskaan 

kuivu, kovetu, liukene eikä valu. Se sallii laajenemi-
sen ja kutistumisen ilman vuotoja, tihkumista tai 
syöpymistä. 

Perfect Seal on helppo levittää kohteeseen purkin 
kannessa olevalla siveltimellä.

Klokkerholm Karosseridele
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Laitila Tomi 
on nimitetty 1.1.2003 
alkaen edustajaksi 
pääkaupunkiseudulle.

Salmi Minna 
on nimitetty 1.1.2003 
alkaen noutomyynnin 
asiakaspalvelijaksi.

Esittelyssä takuun, palautusten & 
teknisen neuvonnan henkilöstö

Caven Pentti
DEFA
09 615 68 247
pentti.caven@kaha.fi  

Lehtinen Martti
VDO Kienzle, Behr, MCC
09 615 68 258 
martti.lehtinen@kaha.fi  

Lehtinen Tino
VDO Dayton & VDO-radiot
09 615 68 309 
tino.lehtinen@kaha.fi  

Redsven Marko
sähköiset lisätarvikkeet
09 615 68 205 
marko.redsven@kaha.fi 

Westerlund Håkan
DEFA
09 615 68 206
hakan.westerlund@kaha.fi  
 

  
Ylikorpi Jan
Webasto
09 615 68 378 
jan.ylikorpi@kaha.fi 

Tekninen neuvonta Takuuasiat

Hokkanen Kari
DEFA, varaosat & työkalut
09 615 68 368  
kari.hokkanen@kaha.fi  

Tuila Ari
09 615 68 282 
DEFA, varaosat & työkalut
ari.tuila@kaha.fi   

Leppänen Harri
Webasto & VDO Kienzle
09 615 68 283 
harri.leppanen@kaha.fi 

Lehtinen Martti
Siemens VDO, ilmastointi-
osat
09 615 68 258 
martti.lehtinen@kaha.fi  
   

Björkqvist Jari
09 615 68 241  
jari.bjorkqvist@kaha.fi 

Palautukset

Myynti

Lisävarusteet

Redsven Marko 
on nimitetty 1.3.2003  
alkaen tuotehoitajaksi 
lisävaruste-osastolle 
(sähköiset lisätarvikkeet, 
tuote-ja tekninen neuvonta).

Nimitykset
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