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Autojen huolto- ja korjaamotoiminta vapautui 1. lo-
kakuuta ilman suuria otsikoita. Varaosakaupassa sa-
ma tapahtui jo v. 2002, eikä vuosi ole ratkaisevasti 
muuttanut eri toimijoiden asemia. Tänään kuitenkin 
yhä useampi tietää, että yli 80 % kaikista autovara-
osista on riippumattomien tehtaiden valmistamia ja 
että korjaamot päättävät itse, mistä varaosansa osta-
vat. Uudistus oli tervetullut myös monelle merkki-
korjaamolle, joka pääsi tältä osin itse vaikuttamaan 
omaan kilpailukykyynsä. 

Nyt voimaantullut asetusmuutoksen toinen vaihe 
merkitsee sitä, että mikä tahansa tehtaan laatuvaa-
timukset täyttävä korjaamo voi ryhtyä merkkikor-
jaamoksi, jolle maahantuojan on annettava kaikki 
merkkiä koskeva tekninen tieto, koulutus ja tar-
vittavat ohjelmistot samoin ehdoin kuin vanhoille 
merkkivaltuutetuilleen. 

Maltti on valttia kaikille osapuolille
Kun asetuksen tulossa oleva muutos vuosia sitten tuli 
tietoon, asian ympärille viriteltiin dramatiikkaa. En-
nustettiin huolto- ja korjaamotyön uudelleenjakoa ja 
kovaa hintakilpaa. Nyt kun hetki on koittanut, tilan-
ne näyttää erilaiselta: Kriteerit täyttävälle merkkikor-
jaamolle asetetaan suuret vaatimukset, joissa on kyse 
muustakin kuin huolto- ja korjaamotoiminnasta. Ky-
symys on  suurehkoista laiteinvestoinneista, työnteki-
jöiden jatkuvasta koulutuksesta ja palvelun laadusta, 
jonka odotetaan tiivistyvän korkeaan asiakastyytyväi-
syyteen. 

Tiukat vaatimukset saattavat kuitenkin toimia jo-
kaisen osapuolen eduksi: merkkivaltuutuksen ta-
voittelijoita vaatimukset suojelevat ylioptimistisilta 
investoinneilta pakottamalla yritykset oman palvelu-
konseptinsa kirkastamiseen ja huolellisiin tuottolas-
kelmiin. Vanhoille merkkikorjaamoille vaatimukset 
antavat lisää sopeutumisaikaa. Kiistatonta on, että 
näille yrityksille on vuosien varrella kertynyt yliver-
taisesti tietoa oman merkin erityispiirteistä, eikä tätä 
osaamista voida siirtää muualle asetuksen muutoksel-
la, mikä on kuluttajankin hyvä muistaa. Lopulta vaa-
timukset suojelevat myös maahantuojaa itseään: Jos 
korjaamot sankoin joukoin lähtisivät nyt hakemaan 
merkkistatusta, saattaisivat koulutusresurssit joutua 
koville. 

Lopputulos lienee odotusten vastaisesti merkkikor-
jaamoiden määrän väheneminen.  Vaikka valmista-
jan maksamat takuukorjaukset voidaan edelleen sitoa 
merkkihuoltoon, huollon vaatimustason liikaa kiris-
tämistä ja verkon harventamista hillitsee rekyylin riski 

Korjaamotoiminta vapautui – mikä muuttuu?

uusien autojen myynnissä. Ostaja haluaa jatkossakin 
varmistua siitä, että merkin huolto- ja korjauspalvelut 
ovat saatavissa kohtuulliselta etäisyydeltä.  

Avainsana on hyvä palvelu
Vuonna 2002 tehdyn tutkimuksen mukaan 4-8-vuo-
tiaiden autojen omistajista joka toinen käytti muuta 
kuin merkkikorjaamoa, ja yli 10-vuotiaiden autojen 
omistaja oli merkkikorjaamolla harvinaisuus. Uskot-
tomuuden syynä ei aina suinkaan ollut hinta, vaan 
tyytymättömyys palveluun. Jatkoa ajatellen tämä tar-
koittaa, että palvelu on ”uusi markkinavoima”, joka 
jakaa huolto- ja korjaamoyritykset menestyjiin ja hä-
viäjiin. Palveluun kuuluu järkevästi hinnoiteltu ”ker-
ralla kuntoon” -työ sekä miellyttävä asiointi auton 
omistajalle sopivana ajankohtana. 

Koska kaikki eivät voi olla parhaita kaikessa eivätkä 
investoida kaikkeen, alalla syntyy varmasti uutta työn-
jakoa ja verkostoitumista. Elektroniikan, turvalait-
teiden, peltitöiden ja mekaanisten laitteiden osaajat 
saattavat tulevaisuudessa löytyä eri yrityksistä. Kun 
kaikki eivät pyrikään tekemään kaikkea, saattaa työn-
jaon tuloksena syntyä tilanne, joka miellyttää myös 
auton omistajaa: Huolto- ja korjaamoyrityksestä löy-
tyy ammattitaitoinen työntekijä sekä ajantasaiset 
oman erikoisalan testi- ja mittalaitteet, jolloin hom-
mat saadaan kerralla kuntoon järkevällä hinnalla. 
Järkevyys tarkoittaa hinnan suhdetta asiointikoke-
mukseen: Hyvästä työstä ja täsmällisestä palvelusta 
autoilija on valmis myös maksamaan.
 
KAHAn kumppanina on turvallista
KAHA toimii omalta osaltaan asiakkaidensa tukena: 
Takuuvarmojen merkkituotteiden, täsmällisten toimi-
tusten sekä kilpailukykyisen hinnan lisäksi asiakkaal-
lamme on käytössään myös tekninen osaamisemme 
ja kattava KAHA-koulutus. Hyödyntämällä yhteiset 
voimavaramme, Sinäkin kuulut käynnistyneen palve-
lukilpailun voittajiin!

Jari Suhonen
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Kaha kouluttaa kautta Suomen
Kaha järjesti kuluneena syksynä jälleen Defa-, Webasto-, 
ym. koulutustilaisuuksia ympäri maata. Kahaviestin 
kuvausryhmä oli mukana Rovaniemellä, Kajaanissa 
ja Joensuussa. Kiitos kaikille koulutustilaisuuksiin 
osallistuneille, ensi syksynä nähdään taas!



4

Autonhoitotuotteiden myyntiteline
Kuluttajille tarkoitetussa autonhoitotuo-
tetelineessä on kompakti valikoima eri-
laisia perinteisiä autonhoitotuotteita sekä 
puhdistusliinoja. Käytännölliset puhdis-
tusliinat on pakattu uudelleensuljettaviin 
pusseihin, josta liinat saadaan nopeasti 
käyttöön ja jossa ne säilyvät pitkään. 

Kuluttajaystävällinen hinnoittelu
Clean Plus -periaate on madaltaa voi-
makkaasti kuluttajan ostokynnystä tarjo-
amalla korkealuokkaisia huipputuotteita 
äärimmäisen kilpailukykyiseen hintaan. 
Tuotteen erinomaisesta laadusta ovat osoi-
tuksena hyvät myyntitulokset ja mm. ar-
vostettu vuoden “Prix de l´innovation” 
-palkinto.

Tule mukaan menestykseen
Clean Plus on ollut jättimenestys jo 
monessa maassa eikä ole mitään syytä 
epäillä etteikö se olisi sitä myös Suomessa. 
Ota oma osasi voittokulusta ja kysy lisää 
alueesi myyntiedustajalta tai Kahan tuote-
vastaavalta (kimmo.torni@kaha.fi ). Suo-
menkielisen Clean Plus -esitteen voit tilata 
Kahalta tilausnumerolla CLEANP1.

UUTUUS –  VAIN KAHALTA!

Liinat ovat purkkia huomattavasti helppo-
käyttöisempiä. Ne mahtuvat esim. hansi-
kaslokeroon tai ovitaskuun eivätkä kaadu, 
sotke tai vuoda.

Telineen valikoimassa ovat puhdistusliinat ikkunoille, sisustukselle, ulkopinnoille, nahalle 
ja käsille. Perinteisemmissä purkeissa tarjolla on supervaha, vahashampoo, lasinpesuaine, 
puhdistusaineet sisä- ja ulkopinnoille sekä renkaanpaikkausaerosoli. Jokaisen telineen 
mukana on myös nippu suomenkielisiä kuluttajaoppaita.

4

ryminällä Suomen 
markkinoille
Amerikkalainen Clean Plus tuli Eurooppaan muutama 
vuosi sitten ja on lyhyessä ajassa vallannut kohdemaissa 
merkittävän markkinaosuuden. Nyt on Suomen vuoro. 
Clean Plus -valikoimaan kuuluvat niin autonhoitotuotteet 
kuin korjaamo- ja teollisuustuotteetkin.
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Tarjolla on myös laaja valikoima 
erilaisia korjaamo- ja teollisuus-
tuotteita sekä julkisten tilojen 
puhtaanapitotuotteita isommissa 
pakkauksissa.

Anti-graffi tituotteet
Puhdistusnesteet ja -liinat

Ikkunatuotteet
Pesuaineet ja 
liinat

Saniteettituotteet
Nestesaippuat, pintapuhdistusaineet 
ja tuoksuaineet

Pintapuhdistus-
tuotteet
Rasvapoisto- ja 
-imeytysaineet, liinat

Käsienpuhdistustuotteet
Pesunesteet, liinat ja suojavoiteet

Lisää tietoa osoitteessa w
w

w
.cleanp

lus.co
m
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Moottoriteknologia on viime 
vuosina kehittynyt huomat-
tavasti, eikä esilämmittimen 
vaikutusta uusimmilla ruisku-
tusjärjestelmillä varustettuihin 
moottoreihin ole juuri tut-
kittu. Mutta nyt on, kun 
Test Center Tiililä Oy ja VTT 
tekivät puolueettoman tut-
kimuksen Defa-lämmittimen 
vaikutuksesta polttoaineenku-
lutukseen ja päästömääriin. 
Tulos oli selvä: esilämmitys 
säästää luontoa ja kukkaroa!

Kattavat testit
Autoiksi valittiin 7 bensiini- ja 6 die-
selkäyttöistä nykyaikaista henkilöautoa 
(mm. Toyotan, Volvon ja VW:n suosi-
tuimpia malleja). Mallista riippuen nii-
hin oli asennettu joko Defan lohko- tai 
säteilylämmitin. Testiautoa pidettiin vuo-
rokausi -20°C pakkasessa, jonka jälkeen 
se käynnistettiin ilman esilämmitystä ja 
ajettiin EY-direktiivien mukainen sykli 
ja suoritettiin mittaukset. Vuorokautta 
myöhemmin sama toistettiin sillä erotuk-
sella, että nyt moottoria esilämmitettiin 3 
tunnin ajan ennen liikkeelle lähtöä.

Esilämmitys säästää polttoainetta
Tulokset osoittivat, että suurin säästö saa-
vutetaan ensimmäisen kilometrin aikana: 
lämmitetty moottori kuluttaa silloin pe-
räti 44 % vähemmän polttoainetta kuin 
lämmittämätön! Neljällä ensimmäisellä 
kilometrillä polttoainetta säästyy yhteensä 
keskimäärin 23 %. Siten esimerkiksi kes-
kimäärin kolme kylmäkäynnistystä päi-
vässä tekevä autoilija hukkaa talven aikana 
useita litroja viikossa.

Esilämmitys säästää luontoa ja 
autoa
Polttoaineenkulutuksen pienentyminen 
vaikuttaa suoraan ilmastonmuutosta ai-
heuttavien hiilidioksidipäästöjen vähene-
miseen. Lisäksi haitalliset hiilivety- ja 
häkäpäästöt vähenevät merkittävästi kun 
moottori on lämmin ennen ajoa. Kan-
nattaa myös muistaa, että jokainen kyl-
mäkäynnistys kuluttaa auton moottoria 
mekaanisesti yhtä paljon kuin 500–600 
km:n ajo.

Defassa on järkeä
Defa-moottorilämmittimet on suunnitel-
tu ja valmistettu Norjassa pohjolan ar-
mottomiin säihin ja keleihin. Siksi niiden 
tehoon, toimintaan ja turvallisuuteen voi 
luottaa kaikissa olosuhteissa. Defa-läm-
mitin säästää myös polttoainetta ja vä-
hentää päästöjä: siitä on nyt siis tutkittua 
tietoa. Defa on järkevä valinta.

  Defa-lämmitin s
ja vähentää pääs

  VTT ja TCT 

  tutkivat:
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säästää polttoainetta 
stöjä

7

Moottorilämmittimen (Defa 411702) vaikutus polttoaineen kulutukseen ja pakokaasupäästöihin (lämpöti-
la -20° C). Tutkimuksessa ajettiin 4x1 km kaupunkiajosykliä uusia autoja koskevan pakokaasupäästödirek-
tiivin 70/220/ETY-98/69/EY mukaisesti.

Lämmitys kannattaa jo +5°C lämpötilasta alkaen!
+5°C – -5°C lämpötiloissa sopiva lämmitysaika lohkolämmittimellä on puoli ja 
säteilylämmittimellä yksi tunti. Ylilämmittäminen ei kannata, joten pistorasia kan-
nattaa varustaa ajastimella.

Moottorilämmittimen pariksi sopii Defa-sisälämmitin
Sisälämmitin on tärkeä turvallisuus- ja mukavuustekijä.
Viereisestä taulukosta käy ilmi erilaisilla sulakkeilla
varustetuille sähkötolpille sopivat eri
tehoisten Defa-sisä- ja 
moottorilämmittimien
yhdistelmät.
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Hylsysarja K 1660 P

Kun alunperinkin monipuoliseen K 1380 
P -hylsysarjaan lisättiin pitkät ja lyhyet 
kuusiokolohylsyt sekä sisä- ja ulkopuoli-
set Torx-hylsyt 1/2” vääntimellä, oli tu-
loksena 166-osainen hylsysarjojen uusi 
kunkku K 1660 P. Sarja sisältää 3 täydel-
listä avainsarjaa 1/4”, 3/8” ja 1/2” liitän-
nällä (4–34 mm) sekä ison joukon avo- ja 
kiintosilmukka- sekä nivelhylsyavaimia.

Kahan isännöimässä Kamasa- 
maahantuojien kokouksessa 
(kts. s. 21) oli aistittavissa 
vahva positiivinen vire. 
Panostus laatu- ja tuote-
ominaisuuksiin ei ole mennyt 
hukkaan, sillä merkin imago 
on entisestään vahvistunut. 
Kiinnostavaa Kamasa-talvea 
värittävät uudet tuotteet, 
uudistettu tunnusgrafi ikka ja 
Kahan Kamasa-kenttämiehen 
vaihtuminen.

Vuodesta 1992 Kahan Kamasa-kenttämiehenä toiminut Ilkka Perasto siirtyy piak-
koin hyvin ansaitulle eläkkeelle. Perasto tuli Kahaan jo vuonna 1966, joten koke-
musta on kertynyt mittavasti. Kamasa-kenttävastuun hän luovuttaa Kristian “Krisse” 
Saarelalle, joka on toiminut viimeiset 5 vuotta puhelinmyynnissä. Taloon v. 1995 
tulleella Krissellä on siis laaja kokonaiskuva Kahan tuotevalikoimasta. Kahaviesti 
kiittää ja toivottaa mukavia eläkepäiviä Ilkka Perastolle ja onnea Krisse Saarelalle uu-
dessa tehtävässään! 

Ilkka Perasto luovuttaa kenttävastuun levollisin mielin Krisse Saarelalle: “Hyvä se 
vaan on että saadaan nuorta voimaa kehiin.” Peraston kiittäessä asiakkaita kuluneista 
vuosista, toivottaa Krisse Saarela niin vanhat kuin uudetkin asiakkaat tervetulleiksi: 
“Ilkka jättää jälkeensä vahvan tuotelinjan. Tästä on asiakaspalvelua hyvä jatkaa!”
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Uutuushylsysarjaan K 1660 P kuuluu avai-
mien lisäksi erilaisia jatkovarsia- ja niveliä 

sekä mm. näppärä pikkuräikkä, 
johon sopivat sekä varttiset 

hylsyt että teräpalat.

Pihdeistä saa muotoilun ja kumisen tartuntapinnan ansiosta 
mainion otteen. Jatkossa kaikki Kamasan pihdit varustetaan 
samanlaisilla kahvoilla.

Pihtisarja K 7000

Monikäyttöinen 3 pihdin setti, 
johon kuuluu päätyleikkurit, sivu-
leikkurit ja yhdistelmäpihdit. Kumi-
päällysteisillä kahvoilla varustetuissa kompakteissa 
ja tarkoissa pihdeissä on jousen sijasta herkemmän 
tuntuman tarjoava palautuskieli. Ammattilais-
laatua oleva sarja sopii paitsi kokeneelle elektro-
niikka-asentajalle, myös tarkkuuspihtivalikoimaksi 
joka kotiin – uutuussetti K 7000 onkin erinomainen 
joululahjaidea! Pihtejä voi tilata myös erikseen.

Ilkka Perasto Kristian Saarela

Kamasa kasvaa 
ja kehittyy!

UUTUUS!

UUTUUS!

Kahan Kamasa-kenttämies vaihtuu
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Iskunvaimentimien lisäksi Monroe 
valmistaa niiden ulkopuolisia 
osia, joiden tarkoitus on suojata 
vaimentimia sään ja kemikaalien 
sekä kuoppien, hidastustöyssyjen 
ja reunakiveytysten aiheuttamien 
iskujen vaikutuksilta. Monroe-
huoltosarjoilla varmistat asiak-
kaan auton iskunvaimentimien 
turvallisen ja luotettavan toimin-
nan sekä pienennät takuutapaus-
ten mahdollisuutta huomattavasti. 

Protection Kit (PK)
Monroe Protection Kit -suojakumisarja 
kannattaa uusia aina kun iskunvaimen-
ninkin vaihdetaan. Se lisää männänvarren 
tiivisteen elinikää ja vähentää nestevuo-
don vaaraa suojaamalla vartta ruosteelta, 
lialta, kosteudelta ja iskuilta. Saatavana 
on n. 90 erilaista sarjaa, jotka kattavat 
yleisimmät henkilöautomallit. Jokainen 
sarja sisältää pohjaanlyöntikumit ja pöly-
suojukset kahteen iskunvaimentimeen. 

Mounting Kit (MK)
Monroe Mounting Kit -joustintukilaa-
kerisarja tulee vaihtaa kun ohjauspyörä 
tärisee, ohjaus puoltaa tai ei palaudu kun-
nolla keskiasentoon. Saatavana on n. 140 
erilaista sarjaa, jotka kattavat yleisimmät 
henkilöautomallit. Sarjassa on tarvittavat 
osat yhden iskunvaimentimen yläpään 
laakerien vaihtoon.

Magic Camber (MC)
Monroe Magic Camber -kiinnityspultti-
sarjalla korjataan esim. kadunreunan tai 
kuluneen pyöränripustuksen vääristämä 
ohjauskulma helposti ja nopeasti. Setissä 
on kaksi epäkeskoista erikoispulttia, yksi 
kummallekin puolelle. 8 kokoa kattaa 
yleisimmät henkilöautomerkit ja -mallit.

                      huoltopaketit 
varmistavat iskunvaimen-
timien toiminnan

Monroen tuoteluettelossa 
on iskunvaimentimen kohdalle 

koottu kätevästi myös siihen sopivien 
huolto-osien tilausnumerot. Uusimman luettelon 
voit tilata Kahalta tilausnumerolla MONROE1.
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Klokkerholmin valmistamien korin-
osien täydellisen sopivuuden merkki 
on A1-laatuluokka. Varmistuakseen 
tuotteidensa tasaisen korkeasta laa-
dusta Klokkerholm testauttaa ne 
puolueettomissa tutkimuskeskuk-
sissa eri puolilla Eurooppaa.

 
Tiukat ja tarkat testit
Euroopassa on neljä laitosta, jotka tekevät 
osien laatutarkastuksia: TÜV Saksassa, 
Thatcham Englannissa, Cestar Italiassa 
ja Centro Zaragoza Espanjassa. Ne te-
kevät yhteistyötä ja ovat hioneet kritee-
rinsä ja tutkimusmenetelmänsä tiukoiksi 
ja lahjomattomiksi. 

Korinosista tutkitaan materiaali ja maa-
laus analysoimalla, korroosio- ja pakkas-
kestävyys standardinmukaisilla testeillä, 
mittatarkkuus asennuskokein sekä muo-
totarkkuus useista eri mittapisteistä. Myös 
osien pakkausten laatu tarkastetaan.

Kansainvälisesti testattua 
huippulaatua

Klokkerholm täyttää kriteerit
Testit osoittavat, että Klokkerholm A1 
-merkityt tuotteet täyttävät samat laatu-
vaatimukset kuin alkuperäisosatkin. Siksi 
Klokkerholm antaa niille saman takuun 
kuin automaahantuojat alkuperäisosil-
leen. Ainoaksi eroksi ensiasennusosiin jää-
kin vain hinta. Klokkerholm A1 -osat 
ovat aina alkuperäisiä edullisempia. 

Tilaa tuoteluettelo Kahalta
Klokkerholm-tuoteluettelon n. 15 000:sta 
tuotenumerosta A1-luokiteltuja osia on 
jo lähes 1000. Voit tilata luettelon Kahal-
ta tilausnumerolla KORLUE. Yleisimmin 
kysytyt osat löytyvät omasta varastostam-
me, ja ne ovat perillä tilausta seuraavana 
päivänä.

Ajoneuvon päästöjen sisäinen valvontajär-
jestelmä (OBD) tuli pääosin pakolliseksi 
vuoden 2001 alun jälkeen käyttöön ote-
tuissa autoissa. Ensi vuoden alusta alkaen 
OBD-järjestelmällä varustetuille autoille 
tehdään katsastuksessa pakokaasumitta-
usten sijasta OBD:n toimintatarkastus. 
Se asettaa kovat vaatimukset katalysaatto-
rin lambda-tunnistimelle.

Järjestelmän oikean toiminnan varmis-
taminen katsastuksessa edellyttää usein 
tunnistimen vaihtoa. Edelllisessä Kaha-
viestissä esitelty Walker CatKit-sarja te-

kee anturin vaihdosta varmaa ja helppoa, 
sillä johtoja ei tarvitse enää katkoa ja liit-
tää toisiinsa yksitellen. Riittää kun val-
miit liittimet napsautetaan yhteen.

Jo 60 % Suomen autokannasta on va-
rustettu katalysaattorilla, ja osuus kasvaa 
kiihtyvällä vauhdilla. Edullinen CatKit-
johtosarja varmistaa onnistuneet antu-
rinvaihdot ja säästää korjaamojen aikaa 
ja rahaa. Kahalta saat nyt CatKit-sarjoja 
sekä yksittäispakkauksissa että kätevänä 
perusvalikoimasarjana, joka kattaa kaikki 
yleisimmät henkilöautomallit.

Määräykset muuttuvat 2004 alussa

Walker CatKit-lambdatunnistimella 
auto katsastuskuntoon
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Uusi suomenkielinen Thule-luettelo on 
ilmestynyt ja tilattavissa Kahalta tilaus-
numerolla TH 8. Mukana on jälleen mo-
nia uutuuksia mukaanlukien uunituore 
Ocean-kuljetuslaatikkomallisto.

Ocean myötätuulessa
Viime numerossa esitelty Ocean-kulje-
tuslaatikko on saanut erinomaisen vas-
taanoton. Eikä ihme, sillä tyylikkäässä 
ja monipuolisessa mallistossa on sopiva 
laatikko moniin kuljetustarpeisiin. Kuusi 
laatikkoa kattavat tilavuudet 320–450 lit-
raa ja pituudet 133–232 cm. Patentoitu 
Easy Snap -pikakiinnitys, kevyesti toimi-
vat Dual Force -erikoissaranat ja vaivaton 
keskuslukitus tekevät Ocean-laatikoista 
helppokäyttöisiä ja turvallisia.

Huippusesonki alkaa
Vaikka yhä useampi autoilija onkin oival-
tanut Thule-kuljetuslaatikoiden tarjoavan 
kätevää kuljetustilaa ympäri vuoden, on 
talvi silti edelleen näiden tuotteiden pa-
ras myyntisesonki. Kannattaa siis laittaa 
Thule-hylly kuntoon, sillä laadulla on tä-
näkin talvena kysyntää!

Ocean-mallisto ja muita uutuuksia

Uusi Thule-kuluttaja-
esite ilmestynyt

12 V lampputeline Pro Car Display
Philipsin 12 V lampputelineessä on 180 Premium-luo-
kan lamppua, joilla katetaan 90 % Suomen henkilö-
automalleista. Seinään kiinnitettävän telineen lokerot 
ovat kestävää läpinäkyvää muovia. Telineen koko on 
600 x 600 mm ja otsajulisteen 340 x 595 mm. Saatava-
na on myös 200-lamppuinen 24 V:n versio Pro Truck 
Display.

Xenon ColourMatch
Ensimmäisen sukupolven Xenon-kaasupurkauslam-
puille oli tyypillistä valon sinistyminen käytössä. Kun 
toinen lampuista vaihdettiin, näyttivät valot eriparisil-
ta. Uusi Philips Xenon HID ColourMatch -lamppu 
säilyttää alkuperäisen sävynsä ja 4800 °K värilämpöti-
lansa koko pitkän 2000 tunnin polttoiän ajan. Uusi 
värisointuva lamppu on saatavana projisoiviin D2S- ja 
heijastaviin D2R-umpioihin.

Philipsin valoisat uutuudet
SilverVision

Philipsin designlamppu SilverVision on 
saanut uuden vähittäispak-

kauksen. Upea tuote on siinä 
hyvin esillä, sillä hopeanhohtoi-
set lamput näkyvät pakkauksen 

ikkuna-aukoista molemmin 
puolin. SilverVision 

on saatavana 
tyypeissä 

H4 ja H7.

Suomenkieliset nettisivut! 
Tiesithän, että Thulen internetosoit-
teesta www.thule.com löytyvät myös 
suomenkieliset sivut. Kannattaa käydä tsekkaamassa!
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Uudehkojen, 2–4 vuotta van-
hojen autojen omistajat ovat 
luoneet kasvavat markkinat 
autojen sähköisille lisävarus-
teille. Yhä useampi haluaa 
autoonsa jälkikäteen sellaista 
mukavuutta tai ylellisyyttä, 
joka ei vielä auton ostohet-
kellä ehkä tuntunut välttä-
mättömältä. Tätä kysyntää 
tyydyttämään Kaha on luonut 
modernin Kaha Car Systems 
-tuotelinjan.

Takana laatumerkit 
Kaha Car Systems on yhteisnimitys laajal-
le valikoimalle laadukkaita henkilöauton 
sähköisiä lisävarusteita. Mukaan on kel-
puutettu vain maailmankuulujen valmis-
tajien huipputuotteita, jotka edustavat 
sekä ominaisuuksiltaan että muotoilul-
taan alan ehdotonta kärkeä. 

Tarjoamalla Kaha Car Systems -logon alla 
aina hyvää palvelua, parhaita tuotteita ja 
ammattitaidolla koottuja tuotepaketteja, 
asiakkaasi oppii yhdistämään Kaha Car 
Systemsin laatuun, valinnan helppouteen 
ja varmaan yhteensopivuuteen. 

Selkeät varusteryhmät
Varusteet on jaoteltu kolmeen pääryh-
mään: audio- (AUDIO), mukavuus- 
(COMFORT) ja turvallisuus- (SAFETY) 
varusteisiin. Ryhmillä on omat logonsa 
ja tunnusvärinsä, mikä selkeyttää valikoi-
maa ja auttaa niin asiakasta kuin myyjää-
kin löytämään nopeasti etsimänsä.

Jos Kaha Car Systems -lisävarusteiden jäl-
leenmyynti kiinnostaa, ota yhteyttä Mar-
ko Redsveniin puh. (09) 6156 8205 tai 
marko.redsven@kaha.fi .

Myynnin apuvälineet 
Kaha Car Systems -myyjän keskeisin apuväli-
ne on näyttävä ja korkealaatuinen kuluttaja-
esite, jossa esitellään jokaisen varusteryhmän 
keskeiset tuotemerkit ja mallit. Audioryh-
män tuotteista on tehty erillinen esite, jossa 
mukana ovat myös Defa Auto Security -hä-
lyttimet. Lisäksi saatavilla on kaksi tuote-
ryhmää kerrallaan esitteleviä täsmäesitteitä 
(mm. vakionopeussäätimet/peruutustutkat ja 
navigointi-/multimedialaitteet).

• Navigointi 
• CD-radiot  
• Auto-HiFi 
• Multimedia

• Hands Free 
• Lukituksenohjaus 
• Vakionopeus

• Peruutustutkat 
• Renkaidenvalvonta 
• Hälyttimet
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Talveksi luvassa 
voimakasta Osram-
kysyntää

Kaha Car Systems tuo autoon uusimmat 
viihdeteknologiat Halogeenilamput H9 ja H11 yleistyvät 

uusissa automalleissa. H9 löytyy jo kau-
kovalona mm. monesta Audista ja VW 
Passatista, ja H11 sumuvalona BMW:n 
kolmossarjasta, Nissan Primerasta sekä 
Ford Fiestasta ja Mondeosta. Näiden lisäksi 
myös moni muu merkki on kehittämässä 
H9- ja H11-umpiotekniikkaa.

Kampanja vauhdittaa kauppaa
Talven kasvavaa kysyntää suuntaamaan 
käynnistettiin paikallis- ja valtakunnalisen 
tason mainoskampanja. Medioissa vah-
vasti näkyvä ilmoittelu ohjaa varmasti asi-
akkaita Osram-hyllyille, joten kannattaa 
varautua ja tilata ajoissa varastoon reilu 
valikoima Osramia – uusia H9- ja H11-
lamppuja unohtamatta!

Osram LED-käsivalaisin
Autossa on talvella käyttöä myös kunnon 
käsivalaisimelle. Osramin trendikäs LED-
valaisin on keveytensä ja kestävyytensä 
ansiosta hyvä valinta autoon. Blisteripak-
kauksessa myytävän valaisimen lampun 
käyttöikä on n. 10 000 h ja erikseen myy-
tävien kahden AAA-pariston toiminta-aika 
n. 15 h.

H9  +
H11

Automultimedia
DVD-järjestelmät ovat tulossa vahvasti myös 
autoihin. Digitaldynamicin multimedialaitteet 
muuttavat auton täydelliseksi viihdekeskukseksi. 
Kristallinkirkkaalla laajakuvanäytöllä pyörivä 
huippuviihde saa pitkänkin matkan tuntumaan 
lyhyeltä. Takapenkkiläiset voivat uppoutua 
elokuvien tai pelien maailmaan langatto-
milla kuulokkeilla, ja kuski voi keskittyä 
ajamiseen ja nauttia musiikista kaiut-
timien kautta. Näyttöjä voidaan käyttää 
myös VDO Daytonin navigointilaitteiden 
näyttöinä.

Autohifi 
Audio- ja erikoisasentamoille tarjolla on 
autohifi n huippunimi Boston Acoustics. 
Amerikkalaistehtaan valmistamille 
vahvistimille, erillissarjoille ja subwoofe-
reille on tunnusomaista tasapainoinen 
ja kristallinkirkas äänentoisto taajuusalueen 
laidasta laitaan. Tähän on päästy käyttä-
mällä huippuluokan komponentteja 
ja ottamalla suunnittelussa 
alusta asti huomioon 
kokonaisuus – 
aito Boston 
Sound.
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Kaha AC Service tuo etuja
Kaha lanseeraa AC service -merkin, jon-
ka alle kuuluvat kaikki Kahan tarjoamat 
lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmastoin-
nin varaosat ja tarvikkeet sekä laite- ja 
huoltokoulutus. Pykälät täyttävät huol-
tolaitteet Kahalta hankkinut ja niiden 
käyttöön koulutuksen saanut asiakas saa 
Kaha AC service -valtuutuksen ja oikeu-
den merkin käyttöön. 

Kaha etsii ja luo näille valtuutetuille toi-
mipisteille uusia tuotteita ja palveluita li-
säämään asiakkaidensa kauppaa. Kaha AC 
Service -asiakkaita tuetaan yhteismark-
kinointitoimenpitein sekä informoidaan 
tuotelinjan uutisista, tarjouksista ja kou-
lutusmahdollisuuksista säännöllisin tie-
dottein. 

Thermo Management
AC-asiakkaille on jo valmiina lyömätön 
työkalu: TK3-kansio, johon on koottu 
kaikki Kahan lämmönhallinnan tuote-
luettelot. Niistä löytyvät niin kevyen kuin 
raskaankin kaluston jäähdyttimien ja il-
mastointilaitteiden varaosat ja huolto-
laitteet sekä lämmityslaitteiden varaosat, 
viskotuulettimet ja termostaatit.

Uusimpana tuoteryhmänä on ensi vuoden 
alusta mukaan tulossa Siemens VDO:n 
puhaltimet. 455-sivuinen tehdasluettelo 
kattaa kaikki yleisimmät automerkit ja 
täydentää TK3-kansiota erityisesti maas-
samme yleistyvien käytettyjen saksa-
laisten autojen osalta.

Kaha AC Service kasvattaa 
asiakkaan kauppaa

Uusi Wigam-luet-
telo on ilmesty-
nyt ja tilattavissa 
Kahalta numerolla 
WIGAMLU.

Talven 
Behr-uutuus 
on 24-osainen 
AC-tiivistesarja, 
joka sisältää katta-
van valikoiman 
yleisimpien auto-
merkkien ilmas-
tointilaitteiden 
tiivisteitä.Ti-
lausnumero
B 3600486.

Hanki vastuuhenkilön pätevyys Kaha 
AC Service -koulutustilaisuudessa!

Kaha tarjoaa yhteistyökumppaninsa Finntestin 
kanssa kaikille asiakkailleen ilmastointihuollon 
esittely- ja koulutustilaisuuden 11.12.2003 klo 
12.00–16.00. Ilmaisella 1/2 päivän tehokurs-
silla käsitellään huollon pätevyysvaatimuksia 
(kts. www.tukes.fi ), ilmastointilaitteiden toimin-
taa sekä häiriöiden tunnistamista ja korjaamista. 
Kurssi sisältää sekä teoriaosan että Wigam-
huoltolaitteen käyttöesittelyn korjaamolla. 

Kurssi antaa pätevyyden ajoneuvojen ilmas-
tointihuoltoon ja kaikki osallistujat saavat tästä 
todistuksen ilman veloitusta. Ilmoittaudu 8.12. 
mennessä Elina Järviselle puh. (09) 6156 8325, 
faksi (09) 6156 8303 tai elina.jarvinen@kaha.fi  
Tervetuloa! 

Wigam-huoltolaitekampanja menossa, kysy tarjousta!

LÄMMITYS-JÄÄHDYTYS-ILMASTOINTI

Siemens VDO:n puhaltimien tehdasluettelon 
tilausnumero on VDO94.
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Digitaaliajastin 1533
Webaston Thermo Top -henkilöautolämmittimien ajastukseen tarkoite-
tun digitaaliajastimen uusin versio 1533 on nyt Kahan valikoimassa. Tyy-
likkäästi muotoiltuun laitteeseen voi tallettaa 3 käynnistysaikaa (esim. 
töihin/lounaalle/kotiin) ja toiminta-aikaa voi säätää 10–60 minuutin 
portaissa. Yhteensopivuus kaksisuuntaisen W-Bus-väylän kanssa ottaa 
täyden hyödyn uusien älykkäiden Webasto-lämmittimien ominaisuuk-
sista (esim. Mazda 6 ja VW T5). 

Perusominaisuuksiltaan ajastin on pitkälti edellisen 1526/30-mallin kal-
tainen ja asentuu samaan reikäjakoon. Uudistuksista ennen kaikkea mo-
nipuolinen ohjelmoitavuus ja W-Bus-tietoväylävalmius takaavat laitteen 
käytettävyyden pitkälle tulevaisuuteen. Webasto 1533 -digitaaliajastimen 
virrankulutus on alle 1 mA. 

Kauko-ohjain Telestart T80
Telestart T80 on saanut uutuutena W-Bus 
-valmiuden sekä uudelleen muotoillun lä-
hettimen. Laitteen koko elektroniikka on 
suunniteltu entistäkin kompaktimmaksi 
ja toimintavarmemmaksi. Normaalin läm-
mityksen tai tuulettavan kesämoodin voi 
käynnistää/sammuttaa avoimessa maas-
tossa 600 metrin tai rakennuksen sisältä 
n. 200 metrin päästä. 

Vastaanotinyksikkö kuittaa komennon 
lähettämällä paluusignaalin, joka 
saa lähettimen merkkivalon vilk-
kumaan. Näin käyttäjä voi aina 
olla varma käskyn perilleme-
nosta. Telestart T80 -sarjaa 
on saatavana sekä yhdellä 
että kahdella lähettimellä 
varustettuna.

Kahan Webasto-kurssit osoittautuivat jälleen huippusuosituiksi. Kiitokset kaikille osallistujille ja tervetuloa mukaan taas ensi syksynä! Tarjolla on tuttuun tyyliin alkeiskurssi ensikerta-laisille ja syventävä jatkokurssi koke-neemmille Webasto-asentajille.-käyttölaitteet 
uudistuvat

Puhelinstartti Webcontrol Mk III
Webcontrol-puhelinstartin uusimman version käyttöönotto on entistä paljon 
 helpompaa. Tarvittaessa Kaha toimittaa laitteen mukana edullisen valmiiksi  
  avatun Sonera Control -liittymän, joka on räätälöity nimenomaan tele-
   metriakäyttöön. SIM-kortin asennuksen jälkeen tarvitaan vain yksi tekstiviesti 
    ja Webcontrol on käyttövalmis. Uutta on myös lämpötilan kyselymahdolli-
     suus. Laitteen korkealaatuinen GSM-moduli on Siemensin valmistama.

15
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CAN-väyläsovelluksiin tarkoitettu 
VDO CANcockpit -mittariprojekti 
on saatu päätökseen ja valmis tuote 
on testattu ja viimeistelty myyntikun-
toon. Kaha ja koko VDO:n CAN-
cockpit-tiimi haluaa kiittää kaikkia 
kenttätestaukseen osallistuneita suo-
malaisia asiakkaita korvaamattomas-
ta avusta järjestelmän kehitystyössä!

CANcockpitplus

CANcockpitplus-järjestelmä perustuu rat-
kaisuun, jossa päämittarina (Master) on 
joko nopeus- tai kierroslukumittari. Yh-
teen Master-mittariin voidaan liittää jopa 
16 lisämittaria (Slave). Kaikki data kerä-
tään päämittariin ja ohjataan esitettäväksi 
järjestelmän eri osilla. Rakenteen modu-
laarisuus mahdollistaa helpon laajennet-
tavuuden.

CANcockpitplus -järjestelmän päämittaris-
sa on ohjelmoitava pistematriisinäyttö, 
jossa mittausarvojen lisäksi voidaan näyt-
tää mm. varoitukset, huoltoilmoitukset ja 
CAN-järjestelmän viestit.

WinGauge
Järjestelmää varten on kehitetty WinGau-
ge-ohjelmisto, jolla voidaan muuttaa pro-
tokollia ja antureiden mittausparametrejä 
(myös analogisten), muokata näyttöä so-
velluskohtaisesti sekä tarvittaessa myös 
diagnosoida järjestelmän toimintaa.

VDO CANcockpitplus 
-mittarijärjestelmä valmis

Kaha on syksyllä 2003 ostanut Vistema 
Oy:n osake-enemmistön. Vistema Oy 
tunnetaan Suomen johtavana ajopiirtu-
reiden myyntiin, asennukseen ja huol-
toon erikoistuneena yrityksenä. Kaupan 
myötä se vahvistaa entisestään asemaansa 
Siemens VDO:n tuotteiden myynti- ja 
asennuspisteenä sekä asiakkaidensa “Fleet 
Service” -palvelukeskuksena. 

Kaksi toimipistettä
Toimipisteitä yrityksellä on Tampereella 
sekä Vantaalla, jonne on juuri saatu val-

Kaha kaupan myötä Vistema Oy:n pääomistajaksi
miiksi uudet, nykyaikaiset tilat Kahan 
yhteyteen. Vantaan piste on ainoana Suo-
messa saanut koulutuksen, laitteet ja luvat 
kaikkien Siemens VDO (Kienzle) -piirtu-
rien korjaamiseen. Visteman valtteja ovat 
hyvä sijainti niin Vantaalla kuin Tam-
pereellakin sekä ammattitaitoinen henki-
lökunta, joka jatkaa kokonaisuudessaan 
vanhoina työntekijöinä.

Hyvät tuotteet – kattavat palvelut
Vistema Oy myy, asentaa ja huoltaa niin 
vanhoja mekaanisia kuin uusimpia elekt-

ronisiakin piirtureita alkuperäisillä vara-
osilla sekä suorittaa kaikkien piirtureiden 
2-vuotistarkastuksia. Tuotevalikoimaan 
kuuluvat myös VDO:n nopeudenrajoitti- 
met, onnettomuustallentimet, Fleet Ma-
nager -ajonseurantajärjestelmät, EDM-
kulutusmittarit, vakionopeussäätimet, tes- 
terit ja radiot. 
Uusimpina tuotteina valikoimiin on li-
sätty VDO Dayton -navigointilaitteet 
sekä Camos-peruutuskamerat, joita asen-
netaan raskaan kaluston lisäksi henki-
löautoihin. Tarjolla on lisäksi pätevää 
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Jos haluat tietää 
VDO CANcockpitplus-
järjestelmästä lisää, 
ota yhteyttä 

Timo Lopperiin 
puh. (09) 6156 8290
timo.lopperi@kaha.fi  tai 

Pauli Louhimoon 
puh. (09) 6156 8227
pauli.louhimo@kaha.fi 

CANcockpitplus-
järjestelmän Master- 
eli päämittarina on 
nopeus- tai kierros-
lukumittari, jossa 
ohjelmoitava piste-
matriisinäyttö

VDO Bus -väylä

Jopa 16 Slave- eli lisämittaria

Sisäänmenot
- 2 x CAN-liitäntä 
  (SAE J1939, …)
- 2 x pulssiliitäntä
- 3 x vastusanturiliitäntä
- 1 x 4–20 mA -liitäntä
- 1 x 0-5 V -liitäntä

Ulostulot
- Pistematriisinäyttö
- Max. 16 lisämittaria 
  sisäiseen väylään (VDO Bus)
- Varoitusvalot:
  lisämittareissa LED-merkkivalo
  erillinen merkkivalomoduli tulossa
- 2 x hälytysulostulo 
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VDO Fleet Manager -järjestelmä on 
markkinoiden monipuolisimpia ajoneu-
vokaluston hallintajärjestelmiä. Sen ytime-
nä on FM 200 plus -ajoneuvotietokone, 
joka kerää yhdessä Fleet Manager FM 
2002 pro -ohjelmiston kanssa ajoneuvos-
ta kaluston hallinnoinin kannalta kaikki 
tarpeelliset tiedot.

Perusominaisuudet 
- Kuka ajaa ja millä ajoneuvolla
- Ajomatka
- Ajo- ja seisonta-ajat
- Tyhjäkäyntiajat
- Kierroslukutiedot ja -rajat
- Nopeusrajan ylitykset
- Voimakkaat jarrutukset ja kiihdytykset
- Ajon taloudellisuus

Erikoisominaisuudet 
FM Terminal, vain VDO Fleet Managerissa 
(vaatii GSM-yhteyden)
- SMS-viestien välitys
- Ajotilausten tilanne
- Varoitukset

Lisäominaisuudet
VDO Dayton -navigointilaitteiston kanssa
- Aktiivinen viestitys ja navigointi
- Aktiivinen tapahtumatiedotus
- Aktiivinen reitinseuranta
- “Kielletyt” ajoalueet, esim. vaarallisten 
   aineitten kuljetuksessa

Vistema Oy
Vantaa: Ansatie 2, 01740 Vantaa, 
puh. (09) 825 1500 tai asiakaspalvelu@vistema.fi 
Tampere: Kytömaankatu 5, 33720 Tampere, 
puh. (03) 317 8455 tai erkki.palanto@vistema.fi 
www.vistema.fi 
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Moduulirakenteiseen järjestelmään on helppo liittää eri-
laisia asiakaskohtaisia tiedonkeruu- ja -välitysjärjestelmiä. 
Pelkkä perusjärjestelmä vähentää kustannuksia tehokkaasti, 
ja GSM-viestinnän ja/tai navigointilaitteiston käyttöönotto 
antaa jo todella monipuoliset mahdollisuudet ajotehokkuu-
den lisäämiseen.

VDO Fleet Manager
Tehokasta ja taloudellista 
ajoneuvokaluston hallintaa

Jos haluat tietää VDO 
Fleet Managerista lisää, 
ota yhteyttä
 

Kaj Töttermaniin 
puh. (09) 6156 8268 
kaj.totterman@kaha.fi  tai

Pauli Louhimoon 
puh. (09) 6156 8227
pauli.louhimo@kaha.fi 

tuotekoulutusta – suorat yhteydet valmis-
tajiin takaavat, että ulottuvilla on aina 
alan uusin tieto.

Tule tutustumaan!
Asiakkaat ovat tervetulleita tutustumaan 
uusiin tiloihimme Vantaalle. Ota yhteyttä 
toimipistepäällikkö Kaj Töttermaniin puh. 
(09) 6156 8268 tai kaj.totterman@kaha.fi  
ja sovi tapaamisesta.

VDO Dayton PC5400
GPS-navigointi

KIMAX
Akselipaino

EDM 1404 ja EDMeco
Polttoaineenkulutus

UDS 2.0
Onnettomuustallennus

FM 200 Plus

GSM
DECT

PIIRTURIT
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Farecla tarjoaa tehokkaat, nopeat ja helppokäyttöiset aineet kaikkien 
pintojen esi- ja uudelleenkäsittelyyn sekä viimeistelyyn. Valikoiman 
peruskivi on G3-tuoteperhe, jossa yhdistyvät tehokkuus ja turvallisuus 
ainutlaatuisella tavalla. Saatavana on myös laaja valikoima hioma- ja 
kiillotusmoppeja sekä -liinoja, joita käyttämällä varmistetaan paras 
mahdollinen lopputulos.

Fareclalta sopivat käsittelyaineet 
kaikille pinnoille

  ESIKÄSITTELY

G Matt
Tuoteperhe sisältää mattausnesteen sekä sii-
hen sopivat työkalut. Niillä saadaan aikaan 
tasainen esikäsitelty pinta, johon maali var-
masti tarttuu.

  UUDELLEENKÄSITTELY

G3
Monikäyttöinen jokapaikan hioma/kiillotus-
tahna tai -neste, jolla kokematonkin työstäjä 
saa aikaan loistavan lopputuloksen. Hioo ja 
kiillottaa hellävaroen, mutta silti tehokkaasti 
ja turvallisesti.

G4HS
Uusille ns. “High Solid”-maalipinnoille suun-
niteltu tuote. G4HS:llä saadaan loistava syvä-
kiilto jo yhdellä työstökerralla. Nestemäisenä 
soveltuu myös alkuperäisen maalipinnan vir-
heheijastumien ja pyörrejälkien poistoon. 
Vain konekäyttöön.

G6
Ammattilaiskäyttöön suunniteltu karkeampi, 
todella tehokas ja nopea hioma/kiillotustahna 
keskikoville ja 2-K-pinnoille. Tummien pinto-
jen parhaan syväkiillon saamiseksi suositel-
laan viimeistelyyn G10-käsittelyä.

G7
Erittäin karkea tahna, joka soveltuu mm. 
lasikuidun hiomiseen ja hiekkapaperijälkien 
poistamiseen selluloosamaaleista. Ei suosi-
tella automaaleille. Vain käsikäyttöön.

G10
Erittäin hienojakoinen neste pehmeille tai 
herkille pinnoille. Häivyttää tehokkaasti esim. 
uudelleenmaalatun alueen rajat sekä poistaa 
pintanaarmut. Palauttaa tehokkaasti myös 
uudehkojen maalipintojen syväkiillon.

Total-Dry-Use
Kuivana työstettävä hioma/kiillotusaine, jon-
ka kanssa on käytettävä Fareclan erikois-
moppia. Toimii kuin G3, mutta ei tarvitse 
vettä työstämiseen.

  VI IMEISTELY 

Gold Top ja Black Top
Kone- ja käsikiillotusaineet säihkyvän näyttely-
kiillon aikaansaamiseksi. Soveltuu erinomaisesti 
myös käytetyn auton pikaiseen ehostamiseen. 
Suositellaan erityisesti maalatun pinnan jälki-
käsittelyyn, sillä tuote päästää maalihöyryt ulos 
suojaten silti UV- säteilyltä. Todellinen pikakiil-
lotusaine.

Huipputuotteet turvalliseen työskentelyyn

Fareclan uusi suomenkielinen tuoteopas 
on ilmestynyt. Esite toimii samalla myös 
pinnantyöstön pikaoppaana, josta oikeat 

tuotteet ja työstötapa löytyvät käden 
käänteessä. Tilausnro: FAR1
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Paavo Erkkilän ja Lauri Kumpu-
salon yli 20 vuotta sitten perus-
tama Nivalan Terästuote Oy 
valmistaa työkoneiden ohjaa-
moita ja runkorakenteita sekä 
tekee erilaisia metallitöitä 
alihankintana. Ohjaamot ovat 
asiakkaalle räätälöityjä kokonai- 
suuksia, joihin asennetaan 
monenlaisia lisävarusteita. 
Niitä valitessaan tehdas on 
tottunut kääntymään Kahan 
valikoimien puoleen.

Laajapohjaista alueellista 
osaamista
12 henkeä työllistävä tehdas sai viime 
vuonna Nivalan Yrittäjäpalkinnon, jonka 
myöntää Nivalan kaupunki alueen yrit-
täjien ehdotuksesta. Vahvasta sitoutumi-
sesta paikalliseen kehittämiseen kertoo 
sekin, että Paavo Erkkilä on Nivalan 
Yrittäjät ry:n puheenjohtaja. Yhdistys toi-
mii yrittäjien ja yritysten yhteishengen 
luojana ja edunvalvojana tehden tiivistä 
yhteistyötä kaupungin, Nivalan teolli-
suuskylän sekä Nivala-Haapajärvi-seutu-
kunnan kanssa. 

Asiakkuutta monella tasolla
Behrin ja MCC:n jäähdytys- ja ilmas-
tointilaitteet olivat tehtaalle tuttuja jo en-
nen kuin asiakkuus Kahan kanssa vuonna 
2002 alkoi. Sen jälkeen mukaan ovat tul-
leet mm. TriMarkin lukkotuotteet sekä 
VDO:n mittarit ja radiot. Webaston koh-
dalla tärkeä osa tuotepakettia on ollut Ka-
han tarjoama Webasto-koulutus. 

Yksilölliset ohjaamoratkaisut vaativat tii-
vistä yhteistyötä suunnittelijoiden kanssa. 
Nivalan Terästuote Oy:n asiakkaita ovat 
mm. Kesla Oyj, ProSilva Oyj ja Avant 
Tecno Oy. Viime kädessä Kaha vastaa 
myymiensä tuotteiden laadusta siis myös 
näille kotimaisille työkonevalmistajille.

Ohjaamovalmistaja Keski-Pohjanmaalla

Nivalan Terästuote Oy luottaa 
Kahan edustamiin laatumerkkeihin

Tyytyväisyys molemminpuolista
Toimiva asiakassuhde perustuu molem-
minpuoliseen luottamukseen niin tuot-
teiden kuin toimintamallienkin osalta. 
Paavo Erkkilä on tyytyväinen Kahan kans-
sa tehtyyn vuosisopimukseen, jonka poh-
jalta omat kululaskelmat ja hinnoittelu 
on helpompi tehdä. 

Menettely sopii hyvin myös Kahalle, jo-
ka pystyy palvelemaan asiakastaan par-
haiten juuri vakaalta pohjalta. Erkkilä 
haluaa tuoda esiin myös Kahan täysin 
sähköisen tilausvahvistus- ja laskutusjär-

jestelmän, joka säästää Nivalan päässäkin 
aikaa ja vaivaa.

Valmis työkone on monen tekijän 
summa
Työkoneen valmistuksessa tarvitaan suun-
nittelijoiden ja kokoonpanijoiden lisäksi 
niin terästaitajia Nivalassa kuin saksalai-
sia insinöörejä Webastollakin. Osa tuota 
ketjua on myös Kaha, jonka edustamiin 
maailmanmerkkeihin, tuotekoulutukseen 
ja huoltoon voi Nivalan Terästuote asiak-
kaineen jatkossakin luottaa. Työkone on 
osista tehty.
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Nivalan Terästuote Oy:n omistajat Paavo Erkkilä (vas.) ja Lauri Kumpusalo tutustumassa 
VDO:n keskuslukituksen kauko-ohjausjärjestelmään.

Nivalan Terästuote Oy:n tehdasrakennus sijaitsee Ruojantiellä Nivalassa Keski-Pohjan-
maan sydämessä.
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Gates-uutuuksia Kahan valikoimaan

Polttoainesäiliön korkit
Kahan Gates-valikoimaan 
uutuutena tulleista polttoaine-
säiliön korkeista on koottu 
valmiiksi autokannan hyvin kattava 
20 korkin perusvarastoehdotelma. Sarjan 
tilaavat saavat kaupan päälle kätevän seinäte-
lineen, jossa korkit pysyvät näkyvillä ja ojen-
nuksessa. Korkkeja voi tilata myös erikseen, 
luettelon saa Kahalta tilausnumerolla GATES52 
ja hinnaston numerolla GATES53. 

Jakopään korjaussarjat
Kaha täydentää jo ennestään laajaa jako-
päänosavalikoimaansa Gatesin korjaussarjoilla 
syksyn 2003 aikana. Sarjat sisältävät yhden tai 
kaksi jakohihnaa sekä yhden tai useampia kiris-
timiä ja ohjainrullia. Mukana seuraavat kaikki 
tarvittavat pultit ja aluslevyt sekä autovalmista-
jan asennusohjeet täydelliseen jakopään huol-
toon. 

Vaikka jakopäänosien, kuten hihnojen ja metal-
likomponenttien elinikä on korkea, on niiden 
kuntoa tarkkailtava säännöllisesti. Kun kulu-
mista havaitaan, on viisainta vaihtaa kaikki osat 
kerralla. Hankkimalla Gatesin täydellisen kor-
jauspaketin varmistat, että kaikki tarpeellinen 
tulee vaihdetuksi eikä kalliita moottorivaurioita 
pääse syntymään. 

Uudet Behr-
pakkaukset

Behrin varaosapakkaukset ovat saaneet 
uuden, yhtenäisen graafi sen ilmeen. 

Kaikki Behr Service -varaosat 
toimitetaan jatkossa tyylik-

käissä kirkkaan sinisissä 
pakkauslaatikoissa.

Kahan Siemens VDO 
-valikoima laajenee
Koska käytettyjen saksalaisten autojen määrä 
on Suomessa voimakkaassa kasvussa, Kaha 
laajentaa Siemens VDO -varaosavalikoimaansa. 
Tilaamalla Kahalta alkuperäiset englanninkieli-
set tehdasluettelot voit parantaa palveluasi mer-
kittävästi tältä osin. 

Polttoainejärjestelmän osien luettelon tilaus-
numero on VDO91, moottorinohjausosien 
VDO92 sekä pesulaitteiden pumppujen ja suut-
timien VDO93.

Mittarit ja mittarivarusteet 
Tilausnumero VDO1

Webasto
Tilausnumero WEBASTO1

Valeo-pyyhkijänsulat
Tilausnumero VALEO8

Trico-pyyhkijänsulat
Tilausnumero TRICO1

Suomekielisiä uutuusluetteloita Kahalta

Fram-pikataulukko 
seinälle
Fram-suodattimien pikataulukon saa nyt sei-
nälle kiinnitettävänä julisteena. 70 cm leveän ja 
100 cm korkean taulukon voi tilata Kahalta ti-
lausnumerolla FRAM10.
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Kamasa-maahantuojat kokoontuivat Kahalla
Kaha isännöi 7.–9.10. 2003 ensimmäistä kertaa Pohjoismaiden, Baltian ja Venäjän Kamasa-maa-
hantuojien kokousta. Kahan Kamasa-tiimin lisäksi tilaisuuteen osallistui 11 edustajaa Ruotsista, 
Norjasta, Tanskasta, Virosta, Venäjältä ja Latviasta.

Ohjelmassa oli keskustelua Kamasan tuotelinjasta ja markkinatilanteesta, lisäksi kukin edustaja 
esitteli oman maansa markkinoita ja niiden kasvumahdollisuuksia. Yhteenvetona voitiin todeta 
Kamasa-brandin vahvistuneen ja markkinanäkymien olevan hyvät, jos ja kun merkin kehittämistä 
edelleen voimistetaan. Kaha kiittää kaikkia maahantuojakokouksen osallistujia!

Ajankohtaista: 

Trico-talvisulkase-
sonki alkamassa!
Trico-talvisulka pyyhkii hyvin myös pakkasella. 
Sulan runko on tiivis, joten nivelet pysyvät 
suojassa lumelta ja jäältä. Valikoima täydentyy 
syksyn aikana kahdelle eri varsityypille sovel-
tuvalla henkilöautojen 600 mm talvisulalla 
(koukkukiinnitys 9x3 ja 9x4). Raskaankaluston 
600 mm talvisulka on myös valikoimassa ja 
tilattavissa Kahalta tuotenumerolla T37-240. 
Yhteensä Tricon talvisulkavalikoimaan kuuluu 
nyt 14 erilaista 
400–600 mm 
talvisulkaa.

Kiiltävä kiinto-
silmukka-avainsarja 
                      K 1255

Kamasan vanha 
kiintosilmukka-avainsarja K 1234 on nyt pakattu 
uuteen kestävään muovikoteloon. Kromivana-
diumista valmistetut avaimet saivat samalla 
korkeakiiltoisen pinnan ja uuden tuotekoodin 
K 1255. Sarjaan kuuluu 12 kpl Optipunkt-silmu-
kalla varustettuja avaimia, jotka kattavat avain-
välin 8–19 mm.

Kaha messuilla 
Pietarissa Venäjällä
Auto & Automechanika St. Petersburg -mes-
sut järjestettiin jo kolmatta kertaa. Marraskuun 
alussa pidetyillä messuilla Kahaa edustivat 
mm. varatoimitusjohtaja Rolf Karlsson (ylh. 
oik.), osastopäällikkö Jari Suhonen (ylh. vas.) 
sekä vientipäällikkö Abdel Bouhlal (oik.).
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VDO Dayton -navi-
tekniikkaa takseihin

Helsingin Ympäristön Taksikeskus Oy on asen-
tanut jo suureen osaan autoistaan VDO Daytonin 
navigointilaitteet. GPS-paikannuksen ansiosta 
kuljettaja löytää nopeimman reitin oudompaan-
kin osoitteeseen. Koska myös taksikeskus tietää 
aina missä autot ovat, järjestelmään on integ-
roitu luontevasti myös ajovälitysjärjestelmä. 
Lähitaksien asiakkaille järjestelmä näkyy lähinnä 
auton kojetaulussa komeilevasta VDO Dayto-
nin laajakuvanäytöstä, jonka ruudulla näkyy 
opastava navigointikartta. Lisää VDO Daytonin 
navigointilaitteista sekä ainutlaatuisesta C-IQ 
-karttajärjestelmästä voit lukea tämän lehden 
takasivulta – VDO Daytonilta löytyy täydellinen 
naviratkaisu niin Matti Meikäläisen kuin ammat-
tilaisenkin autoon.

Defa-hälyttimiin uudet 
värikkäät ikkunaledit!
Defa Auto Security -hälyttimien vilkkuledin saa 
perinteisen punaisen lisäksi nyt myös vihre-
änä, keltaisena tai ultraviileänä sähkönsinisenä. 
Muut ominaisuudet ovat ennallaan: Defa-häly-
tin suojaa kaikki mahdolliset reitit autoon: ovet, 
takaluukun, konepellin sekä sisätilat lasinsärky-
mistunnistimella ja liikkeeseen reagoivalla 
mikroaaltotunnistimella 
(ei reagoi puhaltimiin). 
Hälytys tapahtuu 
akkuvarmennetulla
110 dB sireenillä ja 
hätävilkuilla (myös 
GSM-mahdollisuus).

Kahaviesti on ilmestynyt nykyi-
sessä muodossaan jo 5 vuotta. 
On tullut aika uusia hieman 
lehden ilmettä ja miettiä sa-
malla sisältöä ja sen paino-
tuksia. Tässä haluamme kuulla 
ennen kaikkea teidän mielipi-
teitänne, arvoisat lukijamme ja 
asiakkaamme.

Pyydämme täyttämään tämän 
kyselykupongin tai valokopion 
siitä ja postittamaan sen osoit-
teeseen Kaha Oy, Lukijakysely, 
Ansatie 2, 01740 Vantaa. Voit 
myös faksata kupongin nume-
roon (09) 6156 8304. 

Kaikkien JOKAISEEN viiteen 
kohtaan vastanneiden kesken 
arvotaan 8 kpl tehokkaita ja 
turvallisia Defa 1700 S -sisä-
lämmittimiä. Vain 31.1.2004 
mennessä palautetut kupongit 
osallistuvat arvontaan.

Kiitos palautteestasi! 
Arvonta suoritetaan 2.2.2004, 
palkinnot postitetaan voitta-
jille helmikuun aikana ja 
tulos julkaistaan seuraavassa 
Kahaviestissä. Onnea!

Kahaviestin lukijakysely
Vastaa ja osallistu kahdeksan Defa-sisälämmittimen arvontaan!

1. Luen Kahaviestistä yleensä

❑ kaikki jutut      ❑ vain kiinnostavat jutut      ❑ En lue vaan selailen

2. Kahaviestissä on tekstiä

❑ liikaa      ❑ sopivasti      ❑ liian vähän

3. Kahaviestissä on kuvia

❑ liikaa      ❑ sopivasti      ❑ liian vähän

4. Kaksi Kahaviestiä vuodessa on

❑ liian usein      ❑ sopivasti      ❑ liian harvoin

5. Vapaamuotoinen palaute 
(esim. mitä haluaisit lehdestä lukea, miten haluaisit sitä muuttaa tms.)
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Nimi:

Tehtävä:

Yritys:

Osoite:

Thule-kirjoitusalusta
Suosittu Thule-kirjoitusalusta on päivitetty 
uudella Ocean-kuljetuslaatikkomallistolla. Suu-
ren A2 -kokoisen (594 x 420) alustan voi ripus-
taa myös myynnin tueksi seinälle. Tilaa heti 
Kahasta omasi!
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  AJONEUVOTEOLLISUUS

 Mella Petteri  
 on nimitetty aluemyynti-
 päälliköksi vastaten 
 koko teollisuuspuolen 
 kenttämyynnistä.
 09 615 68 382 
 petteri.mella@kaha.fi 

 Wahlberg Curt
 on nimitetty
 puhelinmyyjäksi.
 09 615 68 260 
 curt.wahlberg@kaha.fi  

  IT-OSASTO

 Sahala Jonna
 on nimitetty  
 IT-asiantuntijaksi.
 09 615 68 276 
 jonna.sahala@kaha.fi  

 

  MYYNTI

 Saarela Kristian
 on nimitetty  
 Kamasa-työkalujen 
 kenttämyyntiin.
 09 615 68 310 
 kristian.saarela@kaha.fi  

 Leino Marko
 on nimitetty  
 puhelinmyyjäksi.
 09 615 68 221
 marko.leino@kaha.fi  

  POSTITUS

 Westerlund Heidi
 on nimitetty  
 postittajaksi.
 09 615 68 313
 heidi.westerlund@kaha.fi  
  

 

KAHAVIESTI Julkaisija: Oy KAHA Ab Puh.  (09) 615 6800 Päätoimittaja: Jari Suhonen Painopaikka: Koteva Oy, Turku
www.kaha.fi  Ansatie 2, 01740 Vantaa Faksi (09) 615 68304 Toimitus ja taitto: Libenter Oy 

NimityksetEsittelyssä osto-
osaston henkilöstö
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Karlsson Rolf
Varatoimitusjohtaja 
09 615 68 209 
rolf.karlsson@kaha.fi  

   
   

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

Huusela Sirkka-Liisa
09 615 68 208
sirkka.huusela@kaha.fi 

Lyly Kirsti
09 615 68 265
kirsti.lyly@kaha.fi   

Miikki Anneli (äitiyslomalla)
09 615 68 223
anneli.miikki@kaha.fi 
 

Tuhkanen Marju
09 615 68 228
marju.tuhkanen@kaha.fi 

Välimäki Heidi
09 615 68 236
heidi.valimaki@kaha.fi  
  

  PUHELINVAIHDE

 Salminen Johanna
 on nimitetty
 puhelinvaihteen-
 hoitajaksi.
 09 615 68 244  
 johanna.salminen@kaha.fi 

  TALOUSHALLINTO

 Järventausta Suvi
 on nimitetty   
 Assistant Controlleriksi
 09 615 68 272 
 suvi.jarventausta@kaha.fi 

   
 
  TEKNINEN NEUVONTA

 Räikkönen Rami
 on nimitetty  
 Webasto-tuotteiden 
 tekniseksi neuvojaksi.
 09 615 68 283 
 rami.raikkonen@kaha.fi 

  VARAOSAT

 Kinnunen Mikko
 on nimitetty  
 kenttämyynnin tukeen.
 09 615 68 375 
 mikko.kinnunen@kaha.fi  
   
 

 Marttelin Jyri
 on nimitetty  
 tuotehoitajaksi.
 09 615 68 220
 jyri.marttelin@kaha.fi  
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Navigointi on
viisasta C-IQ:lla

tekee autostasi täydellisen
S Y S T E M S
KAHA CAR Maahantuoja

Oy Kaha Ab
Ansatie 2, 01740 Vantaa
Puh. (09) 6156 8300
www.kaha.fi
www.vdodayton.com

VDO Daytonin käyttäjä ei maksa turhasta!

MS 5500 / 5400
• DVD-/CD-keskusyksikkö irrotettavalla etulevyllä
• C-IQ -karttajärjestelmä karttalevyineen
• 7" / 5,8” laajakuvanäyttö kaiuttimella
• Kojetauluun asennettava GPS-antenni
• Kaukosäädin

Laitteisiin
saa lisävarusteena
rattikauko-ohjaimen.

MS 4150RS – kuuntele CD-levyjä
samalla kun navigointi ohjaa perille!

MS 4150RS
• CD-keskusyksikköön integroitu selkeä näyttö
• C-IQ -karttajärjestelmä karttalevyineen
• Nuoli- ja puheääniopasteet

Mikä on C-IQ?
VDO Dayton C-IQ -navijärjestelmän hankkinut saa kahden
suurimman karttalevyvalmistajan – Navtechin ja Tele Atlaksen
– uusimmat karttalevyt veloituksetta aina niiden ilmestyessä.
Näiltä levyiltä käyttäjä maksaa ja aktivoi vain ne alueet, joita
tarvitsee – ja vain niin pitkäksi aikaa kuin niille todella on
käyttöä. Aktivointikoodin voi ostaa 24 h/vrk internetistä tai
palvelunumeron tai jälleenmyyjän kautta.

MS 5500 – vuoden navigointijärjestelmä
C-IQ:lla varustetuista rinnakkaismalleista MS 5400 lukee CD-
karttalevyjä ja huippumalli MS 5500 DVD-levyjä. Tehokas pro-
sessori takaa erittäin nopean ruudunpäivityksen ja reittilaskennan.
Opastus tapahtuu selkeillä nuoli- ja karttapohjaopasteilla sekä
puheäänellä. Laitteissa on myös valmius dynaamiseen TMC-
navigointiin sekä monipuolinen ajotietokone. Kuvan ja äänen-
toiston ammattilaiset (EISA) valitsivat C-IQ:lla varustetun MS
5500:n vuoden navigointijärjestelmäksi!

Nyt
Skandinavian

karttalevyllä entistä
enemmän Suomea:

mukana mm.
Turku!

JOUKKOKIRJE


