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Vantaalla 
16.4.2006

Maailma muuttuu, Eskoseni...

Näin olen eri tahoilta usein kuullut, vaikka nimeni ei Esko olekaan. 
Ja mikäs siinä, asiat tietysti muuttuvat, niin kuin pitääkin: sitä sano-
taan kehitykseksi. Mutta aivan kaikkien asioiden suhteen väittämä 
ei pidä paikkaansa.

Täältä tukkuliikkeen perspektiivistä on ollut suuri ilo huomata 
viimeisen kolmen vuoden aikana kehitystä, jota alan historiassa ei 
aiemmin ole tapahtunut. On tehty yhteistyösopimuksia, raken-
nettu omia ja vähemmän omia ketjuja, ostettu liikkeitä yksittäin 
ja erissä. Ja nyt lopulta yksi uskalias tukku ilmoittaa lopettavansa 
varaosaosaston ja keskittyvänsä teollisuuskauppaan ja rajattujen 
linjojen myymiseen marketeille.

Lisäksi aivan hiljattain tuli tieto, että alan suurin ketju Motonet 
siirtyi uudelle omistajalle, Broman Groupille. Sadan miljoonan 
euron liikevaihdollaan se on nyt todella suuri asiakas ja pelikump-
pani Suomen markkinoilla. Tämä oli hieno tieto, sillä useimpien 
veikkauksissa Motonet-ketjua liitettiin jo vahvasti ulkomaisiin pelu-
reihin. Nyt se jäi suomalaisiin käsiin, ja mikä meidän kannaltamme 
parasta, myös alan ihmisille. 

Viimeisin siirto liikkeiden omistusrintamalla tehtiin, kun pörssiyhtiö 
hankki omistukseensa keskisuuren, rajattuihin merkkeihin myyvän 
ketjun kolmine liikkeineen. On tämä pojat kova ala, kun se alkaa 
kiinnostaa jo pörssiyhtiöitäkin!

On todella suotavaa ja pirteää, että vapaa varaosakauppakin voi 
monelta osin olla aktiivinen ja pyrkiä kehittämään kauppaansa 
kaikin tavoin. Jo vuosia on tuntunut siltä, että kaikki muut etsi-
vät kilvan uusia keinoja kaupan kehittämiseen samalla kun meidän 
alamme vain turvautuu vanhoihin, joskus jopa hyviksi todettuihin 
keinoihin.

Me täällä Vantaalla olemme pikku hiljaa valmiita taistoon, sillä 
pitkään puhuttu nettiluettelomme osoitteessa www.autoluettelo.fi 
on tämän lehden ilmestyessä saanut autorekisterinumerolinkityk-
sen kaikille tuotteillemme. Autoluettelon myötä siirryimme logistii-
kassa ja palvelussa uudelle tasolle: nyt kaikki asiakkaamme voivat näh-
dä oman ostohintansa ja Kahan ajantasaisen varastosaldon omalta 
koneeltaan sekä tehdä tilauksia mihin vuorokauden aikaan tahansa. 

Vaikka maailma muuttuu, yksi asia ei koskaan. Nimittäin hyvän 
palvelun merkitys kannattavalle ja miellyttävälle kaupankäynnille. 
Siksi mekin loimme Autoluettelon. Siksi, että emme jäisi polkemaan 
paikoillemme, vaan Sinun olisi asiakkaanamme entistä helpompi 
asioida kanssamme. Jos et vielä ole tutustunut Autoluetteloon, 
tervetuloa tekemään se nyt! Rekisteröitymis- ja käyttöohjeita löydät 
tämän lehden sivuilta 4–5.

Oikein kaupallista ja 
mukavaa kesää kaikille, 

Jari Suhonen

P.S. Nyt minäkin ymmärrän 
Sveitsin vaurauden salaisuuden: 
se on liittoutumattomuus!  
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Siemens VDO Replacement parts
Siemens VDO on maailman johtava auto-
elektroniikan ja -mekatroniikan valmista-
ja, jonka laajaan osaamisalueeseen kuuluu 
mm. alustan, voimansiirron, sisustuksen se-
kä autoinformaation ja -elektroniikan rat-
kaisuja. Kahan tuotevalikoimassa on mm. 
seuraavia Siemens VDO Replacement parts 
-tuotteita:

- Moottorinohjausyksiköt
- Polttoainepumput ja -järjestelmän osat
- Sensorit ja anturit
- Puhaltimet
- Tuulilasinpesulaitteen pumput ja osat
- Keskuslukituksen osat

EPS-moottorielektroniikka
Siemens VDO -valikoimaa tukee EPS. Kirjain-
yhdistelmän takana on Italialainen 1946 pe-
rustetty yritys, joka on erikoistunut suun-
nittelemaan, kehittämään ja valmistamaan 
moottorinohjaus-, elektroniikka-, sytytys- 
sekä lämmönohjausosia jälkimarkkinoille. 
Yritys on sertifi oitu ISO-laaduntarkkailujär-
jestelmillä. Kahan EPS-valikoimassa on mm.

Kaha panostaa tulevaisuuteen

Ajoneuvoelektroniikan 
tuotelinja kasvaa

- Nokka-akselin ja kampiakselin tunnistimet
- Nakutustunnistimet
- Kaasuläppätunnistimet
- Ilmamassamittarit
- Öljynpaine ja lämpötunnistimet
- Happianturit
- Termostaatit ja lämpökatkaisimet

Bougicord
Bougicord tunnetaan ennen kaikkea syty-
tysjohdoistaan, mutta se on merkittävä en-
siasennusvalmistaja laajemminkin ajoneu-
voelektroniikan puolella. Kahan Bougicord-
valikoimaan kuuluu mm. seuraavia laatu-
tuotteita autojen jälkimarkkinoille: 

- Sytytysjohtosarjat
- Sytytyspuolat
- Moottorin ohjauselektroniikan 
  komponentit
- AC-elektroniikan komponentit

Autoluettelo.fi  
tekee osien valitsemisesta helppoa
Tärkeää roolia täsmälleen oikeiden ajoneu-
voelektroniikan osien valitsemisessa näyt-
telee Kahan sähköinen Autoluettelo.fi . Sen 
ansiosta juuri tiettyyn automalli-/moottori-
yhdistelmään sopiva varaosa löytyy käden 
käänteessä – aivan kuten esimerkkimme 
Volkswagen Golfi n tapauksessa. 

Sähköisestä Autoluettelo.fi  
-luettelosta voit lukea 
enemmän seuraavalla 
aukeamalla.

Autoissa käytettävien erilaisten 
elektronisten ohjaus- ja tunnis-
tinosien määrä kasvaa jatku-
vasti. Samalla kasvaa luonnol-
lisesti tarve niiden varaosille. 
Kaha on kehityksessä mukana 
ja laajentaa tuotelinjaansa 
Siemens VDO:n, EPS:n ja Bou-
gicordin ajoneuvoelektroniikan 
osilla. Vapaat varaosamarkki-
nat pääsevät tältäkin osin siis 
samalle viivalle merkkiliikkeiden 
kanssa, sillä käytännössä kyse 
on samoista osista, joita auto-
tehtaat käyttävät ensiasennuk-
sissaan.
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Ylivoimainen myyntityökalu Kahan asiakkaille

Autoluettelon aika on 
Autoluettelo.fi  on Kahan tuoteluettelo internetissä. Se sisäl-
tää yli 70 000 tuotteen valikoiman auton varaosia ja lisäva-
rusteita suomalaiseen autokantaan sekä muita varusteita, 
tarvikkeita ja kemikaaleja autoihin ja veneisiin. Autoluettelo 
on aina avoinna ja yhtä lähellä kuin lähin internet-yhteys. 

Autoluettelosta käyttäjä saa yhdellä haulla nähtäväkseen 
paitsi tuotteet, myös niiden hinnat, varastosaldot sekä tek-
niset tiedot, mitat ja kuvat. Tiedot perustuvat Euroopan 
varaosateollisuuden yhteisen tietokannan TecDocin tietoihin, 
joita Kahan tuotevastaavat täydentävät päivittäin vastaa-
maan meikäläistä todellisuutta.

Entistä nopeampi 
ja palvelevampi
Autoluetteloon jo tutustuneiden kan-
nattaa tehdä se uudestaan: toukokuun 
alussa luettelon toimintanopeutta ni-
mittäin lisättiin roimasti. Nyt haut suju-
vat aiempaan verrattuna jopa 20 kertaa 
nopeammin. Toinen uudistus on etusi-
vulle lisätty jälleenmyyjäluettelo, jonka 
avulla tavalliset kuluttajat löytävät lä-
himmän myyntipisteen helposti ja no-
peasti.

Sähköisen Autoluettelon rinnalla teh-
dään edelleen myös perinteisiä tuote-
linja-/merkkikohtaisia paperiluetteloi-
ta, mutta kehotamme kaikkia tutustu-
maan ennakkoluuloitta uuteen palve-
luun: sen edut ovat nimittäin suoras-
taan ylivoimaisia.

Jos sinulla on jo tunnukset, siirry suoraan si-
säänkirjautumiseen.

Voit hakea ajoneuvoa rekisterinumero-
haulla, joka löytää samalla kaikki ajo-
neuvoon linkitetyt varaosat ja lisävarus-
teet.

Mikäli sinulla ei ole vielä tunnuksia, re-
kisteröidy. Rekisteröinnissä kysytään mm. 
asiakasnumeroa ja sähköpostiosoitetta. 
Tunnukset lähetetään sähköpostitse muu-
tamassa päivässä.

w w w. a u t o l u e
4
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Autoluettelon ainutalaatuisin ominaisuus 
on kehittynyt ajoneuvokohtainen tuoteha-
ku. Kirjoittamalla hakukenttään minkä ta-
hansa liikenteessä olevan suomalaisen au-
ton rekisterinumeron, haku tuo näkyville 
kaikki juuri kyseiseen ajoneuvoon saatavil-
la olevat varaosat ja lisävarusteet!

Rekisteripohjaisella haulla on monia etu-
ja: asiakkaan ei tarvitse tietää autonsa tark-
kaa malli-moottori-yhdistelmää eikä myy-
jän sitä selvitellä. Myyminen helpottuu, 

alkanut!

Vaihtoehtoisesti haku voidaan tehdä osan 
OE-numerolla, tuotenumerolla tai vertailu-
numerolla. 

Tuoteluettelo:
tuotehaku OE-, 
tuote- tai vertailu-
numeron mukaan

Ajoneuvohaku: 
tuotehaku rekisterinumeron 
tai automallin mukaan

aikaa säästyy ja virhemahdollisuus piene-
nee. Kaiken lisäksi tuotetiedot ovat aina 
ajan tasalla, ja rekisterikantakin päivitetään 
kaksi kertaa vuodessa.

Luonnollisesti myös Autoluettelossa voi tuo-
tehaun tehdä myös perinteisesti valitsemal-
la automerkin, -mallin ja vuosimallin itse va-
likosta, mutta ainutlaatuisen rekisteripoh-
jaisen haun helppoudesta pääsevät naut-
timaan vain Kahan jälleenmyyjät – ainoina 
Suomessa.

Kun ajoneuvo on löytynyt, valitse hakupuus-
ta tuoteryhmä ja sen alta tuote...

...jolloin saat näkyviin:

- tuotemerkin 
- tuotteen lisätiedot
- tuotteen nettohinnan, alv 0%
- varastossamme olevan saldon

Mikäli tarvitset 
lisätietoja ajo-
neuvosta, paina 
tästä...

...ja ajoneuvon 
lisätiedot avau-
tuvat uuteen 
ikkunaan.

Vaihtoehtoisesti voit hakea ajoneuvon 
tiedot merkin, mallin ja tyypin mu-
kaan.

t t e l o . f i
5
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GKN Driveline

GKN:n suvereenia asemaa sektorillaan kuvaa se, että peräti noin 
85 % kaikista maailmalla valmistuvista uusista henkilö- ja paketti-
autoista on varustettu yhtymän valmistamilla tai sen lisenssillä 
valmistetuilla vetonivelillä. Vuodessa se merkitsee noin 
200 miljoonaa autotehtaille ja jälkimarkkinoille 
toimitettua niveltä.

Löbro-laatu valttia jälkimarkkinoilla

Tuotekehityksen kärjessä oleva ensiasennusvalmistaja on 
hyödyntänyt teknisen etumatkansa myös varaosana: 
yhtymän Löbro-tuotemerkillä myytävien vetonivelten
markkinaosuus on yli 40 prosenttia. Monien jäljennös-
valmistajien nivelet tuntuvat päällisin puolin yhtä 
laadukkailta, mutta osien teknisissä ominaisuuksissa, 
kuten kääntösäteessä ja kestävyydessä, on käytännössä 
tuntuvia eroja. Ammattitaitoiset asentajat ovatkin 
tottuneet luottamaan Löbro-laatuun myös Suomessa.

Löbro-osat suoraan Kahan varastosta

Kahalla on varastossaan Suomen autokannan 
lähes sataprosenttisesti kattava valikoima Löbro-
vetoniveliä, -vetoakseleita ja -suojakumeja. 
Valmistajan numerointia noudattavat automalli-
kohtaiset Löbro-osat löytyvät vaivattomasti Kahan 
uudesta sähköisestä Autoluettelosta osoitteesta 
www.autoluettelo.fi . Myöhemmin julkaistaan 
vielä perinteinen painettu luettelo.

Vetonivelet, vetoakselit, suojakumit...

Markkinajohtajan Löbro-tu
Harva tuotelinja sopii täydentämään Kahan huippu-
merkkien tähdittämää tuotevalikoimaa niin hyvin 
kuin Löbro. Tuotemerkin takana oleva yhtymä GKN 
on alansa ehdoton markkinajohtaja koko maailmassa.

Etuvetoisten autojen yleistyminen ja moottorien lisääntyneiden 
tehojen tuoma vääntömomenttien kasvu asettivat monia haas-
teita vetonivelien tuotekehittelylle. Vasta ns. vakionopeusnive-
lien (Constant Velocity Joints)  keksiminen jätti etuvetoisten au-
tojen keskeisimmät ongelmat historiaan. 

Silti takavetoisten autojen etupyörät voivat edelleenkin kään-
tyä ääriasennossaan suurempaan kulmaan kuin etuvetoisten 
pyörät. Tämä on jonkinasteinen haitta käänneltäessä autoa pie-
nissä tiloissa esimerkiksi pysäköitäessä. 

Etuveto haasteena vetonivelille
Tuotekehittelyn ansiosta ero on 
kuitenkin saatu lähes merkityk-
settömäksi: kun ensimmäisten etu-
vetoisten autojen pyörät kääntyivät 
runsaat 20°, on viimeisen tuotesuku-
polven Löbro-vetonivelillä varustetun 
auton kääntösäde jopa yli 50°.
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otteet Kahan valikoimaan

Juuret neljännesvuosituhannen takana
GKN-yhtymän ja Löbron taustalla on pitkä historia, joka alkaa 
vuonna 1759 Etelä-Walesissa perustetusta rautavalimosta. Vuon-
na 1767 sen johtajaksi tulleen John Guestin pojanpoika osti myö-
hemmin valimon, joka monien fuusioiden myötä sai vuonna 1902 
nimen Guest, Keen and Nettlefolds Ltd.   

Autojen sarjatuotannon alkamisen myötä GKN-lyhenteen nimek-
seen saanut yritys erikoistui voimansiirron komponenttien val-
mistukseen ja erityisesti vetonivelien tuotekehittelyyn. 1970-
luvulla se hankki omistukseensa saksalaisen Löhr & Bronkampf 
  -yhtymän, jonka Löbro-tuotemerkistä tuli nopeasti alan johtava 

      tuotemerkki Euroopassa.  

Sittemmin GKN on laajentanut toimintaansa yrityisostoin 
mm. ilmailuteollisuuteen ja valmistaa voimansiirron kom-
ponenttien lisäksi nykyään myös monia muita osia auto- ja 

kuljetusvälineteollisuudelle. Sen asiakkaina ovat käy-
tännöllisesti katsoen kaikki maailman autovalmistajat. 
Yhtymän myynti vuonna 2006 oli yli 2 miljardia euroa. 

Sillä on tuotantoa 31 maassa yhteensä 49 tuotantolai-
toksessa ja palveluksessaan noin 21 000 henkilöä.

Lisätietoja Löbro-tuotteista antaa 
tuotepäällikkö Seppo Salo: 
seppo.salo@kaha.fi 
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Tässä esiteltyjen varusteiden lisäksi 
Thule Professional -sarjaan 
kuuluu kuormakori, 
kuormausrulla, 
kuormansitoja 
sekä silmukka-
pultti.

Kevät on täynnä Thule-

Täysin uusi kuljetuslaatikko-
mallisto Thule Pacifi c
Menneen talven lumet jäivät valikoimasta 
poistuneen Thule Ocean -malliston viimei-
siksi. Tilalle Thule kehitti huolella ja hartaas-
ti entistäkin paremman uutuusmalli Pacifi -
cin. Siinä olevan patentoidun Fast-Grip-jär-
jestelmän myötä kaikki Thulen kuljetuslaa-
tikkomallit on nyt varustettu pikakiinnitys-
mekanismilla, jonka ansiosta laatikon kiin-
nitys käy turvallisesti ja kevyesti tarvitse-
matta kurotella laatikon alle. Hihan suttaa-
misen aika on ohi!  

Thulen uusi luettelo on tänä-
kin keväänä pullollaan vuoden 
aikana tuotteiksi jalostuneita 
innovaatioita. Kesäsesonkiin 
kannattaa varautua viimeistään 
nyt tilaamalla suomenkielinen 
2007-luettelo Kahalta tilaus-
numerolla TH8.

Sulavaa muotoilua 
viidessä kokoluokassa
Pacifi cin suunnittelussa on hyödynnetty 
kaikkea sitä osaamista, jota Thulelle on ker-
tynyt aerodynamiikasta ja ergonomiasta jo 
vuosikymmenien ajan. Madallettu pohja vä-
hentää ilmanvastustusta, tuulen ääntä ja 
värinää; kevyesti toimivat Dual-Force-sara-
nat ja keskuslukitus tekevät käytöstä help-
poa ja turvallista. TÜV- ja City Crash -hyväk-
sytyn Pacifi c-sarjan viisi mallia kattavat pi-
tuudet 139–232 cm, leveydet 55–90 cm ja ti-
lavuudet 320–460 litraa. Pisintä 700-mallia 
saa harmaan lisäksi antrasiitin värisenä.

Fast-Grip
Vakiovarusteena 
uudessa Pacifi c-
mallistossa oleva 
Fast-Grip on tutun 
Power-Gripin rinnak-
kaisversio Thulen edullisemman hintaluo-
kan kuljetuslaatikoihin. Silti se tarjoaa ai-
van samat huippuluokan ominaisuudet kuin 
Power-Grip: kiertämällä laatikon sisällä ole-
via nuppeja kiinnikkeen leuat kiristyvät put-
keen ja keskittävät itsensä siihen automaat-
tisesti. Järjestelmään sopivat jopa 90 mm 
levyiset aero- tai neliöputket.

Kolmiurainen taakkatelineputki
Järjestelmän sydän on suurille kuormille 
suunniteltu alumiiniputki, jonka kuudesta 
eri pituudesta ja kuudesta jalkamallista löy-
tyy sopiva ratkaisu jokaiseen pakettiautoon 
ja kattoon. Putken ainutlaatuinen epäsym-
metrinen kolmiurarakenne tekee siitä pait-
si kestävän myös mukautumiskykyisen, sil-
lä siihen voidaan liittää lukuisia yhdessä tai 
erikseen käytettäviä lisävarusteita. 

Thule Professional -kuljetusjärjestelmä ammattilaisille
Ehkä suurin vuoden Thule-uutuuksista on varta vasten ammattilai-
sille kehitetty Thule Professional -taakkatelinejärjestelmä. 
Sen kaikki tuotteet on suunniteltu vastaamaan niitä vaatimuksia, 
joita erilaisia varusteita mukanaan kuljettavat ammattilaiset 
kuljetusjärjestelmälle asettavat. Avainsanoja kehitystyössä ovat 
olleet helppokäyttöisyys, turvallisuus ja kestävyys.

Thule Pacifi c 100 Thule Pacifi c 200 Thule Pacifi c 500 Thule Pacifi c 600 Thule Pacifi c 700
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-uutuuksia!
Innovaatiopalkittu 
Thule EuroClassic G5
Uutuuspyöräteline EuroClassic G5 sai in-
novaatiopalkinnon viime vuoden Auto-
mechanika-messuilla Frankfurtissa. Raadin 
voittivat puolelleen mm. telineen ainutlaa-
tuinen vipukiinnitys, poikkeuksellinen va-
kaus sekä tyylikäs muotoilu. Kokoontaitet-
tavassa, pakattavassa ja kätevästi säilytet-
tävässä uutuustelineessä on lisäksi älykäs 
kallistustoiminto, jonka ansiosta auton ta-
varatilaan pääsee helposti käsiksi myös sil-
loin, kun polkupyörät on kiinnitetty paikoil-
leen. EuroClassic G5 soveltuu vakiona kah-
delle ja sovitteen 9041 avulla kolmelle pyö-
rälle. Maasturisovitteella 9042 vastaavat lu-
vut ovat yksi ja kaksi, kun auton vararengas 
on takaovessa.

Tikaspidike
Vihdoinkin kuljetusratkaisu, jonka avulla 
tikkaiden kuormaaminen ja purkaminen on 
nopeaa, helppoa ja turvallista! Innovatiivi-
nen liukutoiminto laskee pidikkeen ja tik-
kaat auton sivulle, jolloin niiden purkami-
nen ja kuormaaminen vie vain muutamia 
sekunteja eikä rasita selkää.

Kuljetuskotelo
Ruostumatttomasta teräksestä valmistetun, 
lukittavan kuljetuskotelon kekseliäs suun-
nittelu ja kaksi suuaukkoa mahdollistavat 
putkien ja muiden pitkien esineiden helpon 
ja turvallisen kuormauksen ja kuljetuksen. 
Lyhyet ja pitkät putket voi erotella lisävarus-
teena saatavalla säätyvällä väliseinällä.

Markiisi
Sivusta avattava markiisi kiinnittyy poikki-
putkiin ja tarjoaa suojan niin sateelta kuin 
auringon paahteeltakin.

Kuormanrajaaja
Patentoitu alastaitettava kuormanrajaaja
toimii kolmessa vaiheessa: vaakatasossa las-
taus on helppoa, kulma-asennossa tuen voi 
säätää oikeaan kohtaan putkea ja pysty-
asennossa se lukitsee lastin tukevasti pai-
kalleen.

Jos pyörätelineessä ei ole takavaloja, muista tarjota asiakkaallesi Thule-valopaneelia 976, joka kiinnittyy telineeseen oikea-oppisesti ja taatusti pykälien mukaan!

Molempiin HangOn-
telineisiin kallistustoiminto
Kolmen ja neljän polkupyörän Thule 
HangOn -telineissä on nyt kummassakin 
kallistustoiminto. Kokoontaitettavien, 
ISO-hyväksytyllä kiinnityksellä 
varustettujen telineiden 
mukana toimitetaan 
turvallisuutta 
parantavat hihnat 
ja heijastimet.

Lisätiedot: erkki.pulkkinen@kaha.fi 
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Kaha Caravan Systems -tuotelinja tarjoaa huo-
lellisesti valittuja ja yhteensopivia varusteita ja 
tarvikkeita matkailuautoihin ja -perävaunuihin. 
Laajaan valikoimaan kuuluu mm. Omnistorin 
markiiseja, askelmia, tikkaita ja telineitä sekä 

Kaha Caravan Systems 2007 
-tuoteluettelon tilausnumero on 

CARAVAN001.

tuttuja Webaston, Thulen, Defan, VDO Daytonin, 
Brinkin ja monen muun maailmanmerkin laatu-
tuotteita, joiden ominaisuuksista, asennuksesta 

ja takuuasioista Kahalla on vankka kokemus. 
Keskittämällä tuotehankinnat Kahaan varmistat, 

että karavaanariasiakkaasi saa markkinoiden 
nykyaikaisimpia ja turvallisimpia huippu-

varusteita, joiden laatuun hän voi 
luottaa kaikilla retkillään. 

Brinkin viime vuonna lanseeraamat käänty-
vät vetokoukut ovat nyt Kahan valikoimas-
sa. Toistaiseksi saatavana on kymmenisen 
koukkua mm. seuraaviin automalleihin: 

VW Passat, Audi A4 ja A6, BMW 3- ja 
5-sarja, MB E-sarja, Ford Galaxy / S-Max 
sekä Saab 9-3 Sporthatch. 

Tarkat tiedot niin uusista kääntyvistä kuin 
irrotettavistakin mallikohtaisista koukuista
löytyvät osoitteessa www.brinkweb.com toi-
mivan hakukoneen avulla.

Kääntyvät                -vetokoukut nyt saatavana

Varustei

10

Kääntyvät                -vetokoukut nyt saatavana
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Turvallista ruoanlaittoa 
keraamisella liedellä

Matkailuautoihin ja veneisiin suunniteltu 
Webasto Diesel Cooker X 100 käyttää polt-
toaineenaan kaasun sijasta ajoneuvon pää-
tankin omaa dieselpolttoainetta. Ratkaisun 
ansiosta ulkomailla matkaileva ei ole kaa-
supullojen erilaisten liitäntästandardien ar-
moilla, vaan selviää yhdellä kotimaassa täy-
tetyllä pullolla esimerkiksi jääkaapin vaati-
masta kaasuntarpeesta. Jos tavoitteena on 
täysin kaasuton järjestelmä, Webasto Diesel 
Cooker X 100 on ajoneuvon liedeksi luon-
nollisesti täydellinen ratkaisu.

Avotuleton keraaminen liesitaso merkitsee 
nimittäin ylivoimaista helppokäyttöisyyttä 
ja turvallisuutta, jota lisäävät vielä kuuman 
lieden merkkivalo sekä lasten ulottumatto-
miin asennettavissa oleva erillinen käyttö-
paneeli. Ruoanlaitto sujuu joutuisasti, sil-
lä n. jo 3 minuutin jälkeen käynnistykses-
tä keittonopeus ja lämpötila vastaavat nor-
maalia kotiliettä. Portaattoman tehonsää-
dön lisäksi lämpötilaan voi vaikuttaa siirtä-
mällä keittoastiaa varsinaiselta keittoalueel-
ta tason viileämpään oikeaan reunaan.

Webasto Diesel Cooker X 100

Hiljainen, savuton ja hajuton 
Webasto Diesel Cooker X 100 
on helppo asentaa, sillä sen 
mukana toimitetaan kaikki 
tarvittavat osat mukaan 
lukien oma, erillinen pako-
putkisto lattialäpiviennillä 
sekä selkeät asennusohjeet. 
Polttoainepumppu on asennettu 
jo tehtaalla lieden sisään ja käyttö-
paneelia varten on valmis johtosarja.

Brink-koukkujen mukana toimitetaan johtosarja alku-
peräisillä autokohtaisilla pistokkeilla, mikä tekee asen-
tamista helppoa ja turvallista. Silti vetokoukun ja 
sähkösarjan asentamisen jälkeen on tärkeää testata, 
että valot varmasti toimivat niin kuin pitää. 

Ongelmallista testauksesta tekee kuitenkin usein se, 
että koukun sähkökytkennöissä käytetyt älykkäät piirit 
aktivoituvat vasta kun peräkärry tai matkailuvaunu 
on kytketty koukkuun ja tunnistettu. 

ECS LightMate -testeri pystyy matkimaan näitä tun-
nistetietoja ja jännitekuormaa, mikä mahdollistaa 
kytkentöjen luotettavan testauksen. Tukevaan kan-
nettavaan metallisalkkuun integroidun laitteen 
mukana toimitetaan selkeät kuvitetut käyttöohjeet.

Valotoimintojen testauslaite

ta ja tarvikkeita vaununvalmistajille 
ja jälkimarkkinoille

11

Uuden Brink 2007 
-vetokoukkuluettelon 

tilausnumero on BRINK1.
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Edellisessä Kahaviestissä esitelty taskukoinen VDO Dayton PN 2050 
-navigaattori on saanut entistä isomman 4,3” laajakuvakosketus-
näytön. Lisäksi laitteen akun kapasiteettia on nostettu tarjoamaan 
nyt yhdellä latauksella yli 4 tuntia navigointiaikaa. Muita uudistuksia 
ovat vakiovarusteinen verkkolaturi, sisäänrakennetut stereokaiuttimet 
sekä entistä monipuolisempi näytön alareunan infopalkkien muokat-
tavuus. Uutuuslaitteen mukana toimitetaan 2 Gt:n SD-kortti, jolle on 
valmiiksi tallennettu Navteqin uusin Euroopan kartasto. Tilavalle muis-
tikortille mahtuu sen lisäksi runsaasti JPEG-kuvia ja MP3-musiikkia.

Tuttua jo edeltäjästä ovat selkeät, samanaikaiset 2D/3D-kartta- ja ris-
teysopasteet sekä suomenkielinen ääniopastus. Laaja 25 m – 1000 km 
mittakaava tekee navigoinnista helppoa, ja halutessaan reitin voi suun-
nitella ja käydä läpi ruudulla ilman aktiivista GPS-yhteyttä jo ennen 
matkaa. VDO Dayton PN 3000:n lisävarusteisiin kuuluvat luottokortti-
tyyppinen tai ohjauspyörään kiinnitettävä kaukosäädin sekä TMC-
virittimellä tai TMC:llä ja handsfree-ominaisuuksilla (mikrofoni + blue-
tooth) varustettu aktiivijalka.

Kahteen DIN-paikkaan asennettava VDO 
Dayton VRM 6200 on monipuolinen SD-
korttipaikalla varustettu DVD-radio, jonka 
toimintoja ohjataan suoraan sen motorisoi-
dulta 6,5” laajakuvakosketusnäytöltä. DVD-
levyjen lisäksi laite toistaa CD/MP3/WMA/
JPEG-levyt sekä MP3/WMA/JPEG-tiedostot 
SD-kortilta. 

Multizone-toiminnon ansiosta DVD-toisto 
takapenkin näytölle on mahdollista saman-
aikaisesti kun etupenkillä kuunnellaan ra-
diota ja laitteen omaa näyttöä käytetään 
navigointijärjestelmän monitorina: 

VDO Dayton VRM 6200 -mallista on saatavana 
myös kuvan 1 x DIN-paikkainen täysmotorisoitu 
tytärmalli VRM 6100, jossa on handsfreen sijasta 
USB-liitäntä sekä 7” laajakuvakosketusnäyttö.

Näyttä
vät multimediau

Motorisoitu 
multimediataituri

VDO Dayton VRM 6200
suora RGB-liitäntä VDODayton PC 5200 
-navigointiyksikköön takaa terävän ja sä-
vykkään kuvan. VRM 6200:n liitettävyys on 
muiltakin osin huippuluokkaa, siitä pitävät 
huolen AV- ja peruutuskameraliitäntä, si-
säänrakennetulla mikrofonilla varustettu 
bluetooth-handsfree sekä vakiovarusteinen 
iPod-johto latausominaisuudella. 

VDO Dayton PN 3000:
Kannettava navigaattori uudistui 

12
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Mac Audio: 
Hifi ä hyvällä 
hinta/laatusuhteella
CFX 2.16 -erillissarja 
testimenestykseen
Mac Audion erillissarja CFX 2.16 sai saksalai-
sen Car & HiFi -lehden numerossa 2/2007 ar-
vosanan ”Hinta/laatu-suhde: hämmästyttä-
vä”. Tulos ei ole Mac Audiolle yllätys, sillä 
merkki on nimen omaan tunnettu järkeväs-
ti hinnoitelluista, mutta silti erittäin korkea-
laatuisista autohifi tuotteistaan. Mac Audion
laajasta valikoimasta Kahan tuontiohjel-
maan kuuluvat erillissarjojen lisäksi vahvis-
timet ja subwooferit. Kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä Markku Ijäkseen, puh. (09) 
6156 8240 tai markku.ijas@kaha.fi 

CD-mekaniikaltaan kestävä ja käytettä-
vyydeltään selkeä VDO Dayton CD 5526 X
sekä sen 24 V rinnakkaismalli 5326 X on 
suunniteltu täyttämään erityisesti ammat-
tikuljettajien radiolle asettamat erityisvaa-
timukset. Suuret, kumipäällysteiset sääti-
met tekevät laitteen käytöstä helppoa myös 
työkäsineet päällä, eikä ison matriisinäytön 
asema- ym. tietoja tarvitse arvailla päivän-
valossakaan. Näitä ominaisuuksia moni kai-
paa siviiliautonsakin radioon, ja sinne CD 
5526 X myös vallan mainiosti sopii.

Upeanäyttöiset 
uutuussoittimet
Audiovox VME 8022 
& VME 9112
Audiovoxin uudet SD-korttipaikalla varus-
tetut multimediaradiot VME 8022 (2 x DIN) 
ja VME 9112 (1 x DIN) toistavat monipuoli-
sesti DVD/CD/MP3/JPEG-formaatteja. Kah-
teen DIN-paikkaan asennattava VME 8022 
on varustettu kiinteällä 4” laajakuvanäytöl-
lä ja yhden DIN-paikan VME 9112 irrotet-
tavaan etulevyyn integroidulla 3” näytöllä. 
Molempien ominaisuuksiin kuuluvat mm. 
kaukosäädin, USB-liitäntä, taajuuskorjain, 
subwoofer-ulostulo sekä MP3-soitinvalmius 
(VME 9112 myös iPod).

Mac Audion erittäin näyttävä alumiini-lasikui-
turakenteinen Ø 12” Aliante-subwoofer sopii 
matalarakenteisena hyvin upotusasennukseen. 
Taajusvaste 18–250 Hz, 
tehonkesto 500/1200 W 
ja impedanssi 4Ω.

                                  CFX 2.16 -kaksitiecompossa 
on korkealaatuinen jakosuodin sekä Ø 190 mm 
lasikuitudome-woofer ja Ø 61 mm silkkidome-
tweeter, jotka tarjoavat 32–32000 Hz taajuus-
vasteen ja jykevän 160/350 W tehonkeston 4Ω 
kuormalle. Saatavana on myös hillitympi 
140/300 W rinnakkaissarja CFX 2.13.    

utuudet
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Vankat 12 & 24 V CD-radiot ammattikäyttöön:
VDO Dayton CD 5526 X & CD 5326 X

Teknisiltä ominaisuuk-
siltaan molemmat mallit 
nimittäin ovat nykyai-
kaisen monipuolisia: 

RDS-viritin, CD/MP3/WMA-
toisto, iPod-valmius, ohjelmoitavuus OEM-
rattisäätimelle, nopeuden mukaan säätyvä 
äänenvoimakkuus, vaihdettava näyttöväri
sekä monipuoliset liitännät tekevät niistä 
täydellisen valinnan perheautoon siinä kuin 
työkoneeseenkin. 

Tärkeänä ominaisuutena jälkimmäiseen 24-
volttinen 5326 X säilyttää kaikki asetukset 
silloinkin, kun päävirta on katkaistu.

VME 8022 VME 9112
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Kamasalta on opittu odottamaan joka kevät 
paljon uutuuksia, eikä uunituore vuoden 2007 
tuoteluettelo tee poikkeusta: mukana on peräti 
noin 250 uutuustuotetta, joista pääosan muo-
dostavat korjaamotyökalut. Kokonaan uutena 
tuoteryhmänä luettelossa ovat helppokäyttöi-
set ja kekseliäät ajoneuvotyökalut. Kamasan 
huippu-uutuuksiin tutustut helpoimmin tilaa-
malla luettelon ja hinnaston Kahalta tilaus-
numerolla KAM1, mutta tässä jo hiukan 
esimakua kevään uutuusvalikoimasta.

Kamasan tuhti tuoteluet

Muistathan, että Kaha on myös 
erikoistyökalujen erikoisosaaja!

Kahan erikoistyökaluvalikoima laajenee jatkuvasti. 

Kätevin tapa pysyä kehityksessä mukana on tilata 

sivumäärältään taas kasvanut Erikoistyökalu-uutiset 

1/ 2007 tilausnumerolla ETK1 ja ottaa selvää, voisiko 

jokin tarjolla olevista välineistä tehdä juuri sinun 

työstäsi entistä tehokkaampaa, turvallisempaa ja kevyempää.

Räikkäkiintoavaimet
Kiintoleukaa vaativia töitä hienomekaanisempaan avaamiseen ja kiristämiseen tarkoitetut 
OPTIPUNKT-muotoillut silmukkaräikät ovat myös yksi kevään Kamasa-uutuuksista. 
Tarjolla on laaja valikoima lyhyitä ja pitkiä, tuumaisia ja millisiä sarjoja 
kaikille mahdollisille avainväleille suunnavaihdolla ja nivelellä tai ilman. 
Avaimien erikoistiheä 72-portainen mekanismi vaatii vain 5 asteen 
liikkeen, mikä helpottaa työskentelyä ahtaissa paikoissa.

Monien toive kävi toteen, kun Kamasa otti
valikoimaansa akkukäyttöiset mutterivään-
timet ja porakoneet. Tehokkaat tuuletin-
jäähdytteiset moottorit ja vankka mekaa-
ninen rakenne takaavat pitkän yhtäjaksoi-
sen käyttöajan suurellakin kuormituksella. 
Kamasanvihreät, kumipinnoitetulla kahval-
la ja suunnanvaihdolla varustetut ergo-
nomisesti muotoillut laitteet toimitetaan 
2,0 Ah NiMH-akun ja pikalaturin kanssa kes-
tävään muovilaukkuun pakattuna.

K 6500 Mutteri-
väännin 1/2” liittimellä
Akku 15,6 V, 
max. vääntö 140 Nm, 
max. kierrosnop. 3100 rpm, 
paino akun kanssa 
1790 g.

K 6501 Mutteri-
väännin 1/2” liittimellä
Akku 19,2 V, 
max. vääntö 310 Nm, 
max. kierrosnop. 2200 rpm, 
paino akun kanssa 
2816 g.

Akkukäyttöiset vääntimet ja porakoneet

K 6502 Porakone 
10 mm pikaistukalla
Akku 15,6 V, 
max. kierrosnop. 
1800/500 rpm, 
paino akun kanssa 
1838 g.
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telo täynnä uutuuksia!

Useissa koneissa on ajoittain tehtävä kor-
jaustöitä, joissa jokin tappi tai sokka on 
irrotettava. Monesti työ tehdään tuurnaa 
ja lekaa käyttäen kahden henkilön voi-
min. Turhaan, sillä SlideSledge-liukuvasara 
tarjoaa turvallisen työskentelytavan, jolla 
yksikin selviää työstä, johon normaalisti 
tarvitaan kaksi. 

SlideSledge-liukuvasara

SlideSledge-liukuvasaraa on saatavana 4,5 kg (750 mm), 
7,0 kg (750 mm) ja 10,0 kg (1150 mm) kokoisena. 
Kevyimmän mukana toimitetaan yksi ja raskaam-
pien mukana kolme lattapäätä ja kolme tappiajuria. 
Yhteensä työkaluun on saatavana parisenkymmentä 
eri käyttötarkoituksiin suunniteltua kärkikappaletta, 
joilla eksoottisempikin irrotustyö sujuu helposti ja 
nopeasti. Peruspaketteihin kuuluu kestävä kantolaukku.

Työpöydät
Kamasan uudet työpöydät on valmistettu 
raskasta työtä ja suuria kuormia kestäväs-
tä erikoispellistä. Jalallisen, 1500 mm leveän 
ja 700 mm syvän K 6428 -pöydän korkeutta 
voi säätää välillä 750–950 mm. Saatavana on 
myös saman kokoinen seinään kiinnitettävä 
K 6429 -versio. Kummankin mukana toimi-
tetaan ääniä ja iskuja vaimentava akustiik-
kalevy. Kamasan työpöytiä voi täydentää li-
sätarvikkeilla kuten työkalutaululla, reuna-
listalla, laatikolla ja suojamatolla.

Autonvalmistajien logiikkaa öljyn-
suodattimien kansien mitoittamises-
sa ei aina ymmärrä Erkkikään. Stan-
dardien puuttuessa monet tulevat 
miten kuten toimeen erilaisilla muuttuva-
kitaisilla yleisavaimilla. Niitäkin on tullut 
Kamasan valikoimaan lukuisia, mutta tosi-
ammattilainen valitsee Kamasan uudet öl-
jynsuodatinhylsysarjat. Automallikohtaisesti
mitoitetuilla hylsyavaimilla kannen irrot-
taminen ja kiinnittäminen öljynsuodatin-
panoksen vaihdon yhteydessä käy käden 
käänteessä. Muovilaatikkoon pakatut sarjat 
kattavat yhdessä lähes koko Suomen henki-
löautokannan ja ne sopivat myös tavallisille 
öljynsuodattimille.

K 100
11 hylsyä ja adapteri 1/2-3/8” sekä 
kolmisorkkainen yleisavain Ø 65–120 mm.

K 114
14 hylsyä ja adapteri 1/2-3/8”.

Kamasan uutuusluettelo ja hinnasto lähtevät 
Kahalta tilausnumerolla KAM1.

Öljynsuodatintyökalut
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Sonaxin ammattilaistason pesu- ja puhdis-
tustarvikkeet on suunniteltu toimimaan op-
timaalisesti erityisesti Sonax-autonhoito-
tuotteiden kanssa.

Xtreme                      -autovahat & Pesu- ja puhdistustarvikkeet

Pesu- ja puhdistustarvikkeet

Mikrokuituliina ulkopinnoille
Täydelliseen maalipinnan viimeis-
telyyn vahauksen yhteydessä. Erit-
täin imukykyiset aktiiviset mikro-
kuidut poistavat vahan ja kiillotus-
aineen jäänteet auto maalipin-
nalta ja jättävät pinnan peilikirk-
kaaksi ja juomuttomaksi. Pestävä. 
Koko 40 x 40 cm, pakkaus 6 kpl. 
Tuotenumero SO 416 200.

Mikrokuituliina sisäpinnoille 
Irrottaa pölyn, lian, ja rasvan 
sekä puhdistaa lasi- ja muut 
sileät pinnat. Antistaattinen, 
nukkaamaton ja pestävä. 
Voidaan käyttää kuivana tai hieman kosteana.
 Koko 36 x 39 cm, pakkaus 12 kpl. 
Tuotenumero SO 416 100.

Mikrokuituliina sisustukselle Puh-
distaa tekstiili-, vinyyli-, muovi- ja 
lasipinnat. Voidaan käyttää kuiva-
na tai kostutettuna Sonax-sisäpuh-
distusaineilla. Sopii myös kotikäyt-
töön. Pestävä. Koko 40 x 40 cm, 
pakkaus 6 kpl. 
Tuotenumero SO 416 500.

UUTUUS!

Säämiskä
Luonnonöljyllä käsitelty aitonahkai-
nen säämiskä märkien pintojen kui-
vaamiseen. Palauttaa maalipintojen, 
peilien, huonekalujen, kaakeleiden, 
pesualtaiden yms. kiillon. 
Koko 57 x 60 cm, pakkaus 6 kpl. 
Tuotenumero SO 416 300.

Vahanlevityssieni
Soveltuu vahojen ja muovin-
hoitoaineiden yms. levitykseen. 
Keltainen levityssieniosa sekä 
valkoinen kädensija. Koko 
12 x 8 x 3,5 cm, pakkaus 6 kpl. 
Tuotenumero SO 417 300.

Pop-Up sieni
Yhden senttimetrin paksuinen pesusieni 
turpoaa jumbokokoiseksi, kun se kastellaan 
vedessä. Koko 21 x 12 x 7,5 cm, pakkaus 12 kpl.       
                      Tuotenumero SO 428 041.

Kiillotus- ja puhdistusliina
Kaikille pinnoille. Pehmeä, 
nukkaamaton ja erittäin imu-
kykyinen kuituliina auton 
maalipintojen kiillotuk-
seen sekä metalli-, lasi-, 
muovi- ja tekstiilipin-
tojen puh-
distukseen. 
Pakkaus 
6 kpl. 
Tuote-
numero 
SO 422 341.

Sonax Xtreme NanoPro on nanoteknolo-
giaan pohjautuva maalipintojen hoitosar-
ja, joka sopii sekä perinteisille että uuden-
aikaisille naarmuuntumattomille maalipin-
noille. Xtreme NanoPro -vahan nanohiuk-
kaset täyttävät maalin mikroskooppisenkin 
pienet huokoset ja naarmut antaen pinnalle 
syvän ja tasaisen kiillon. Sarjaan kuuluu kol-
me aitoa Carnauba-vahaa sisältävää tuotet-
ta, jotka takaavat pitkäkestoisen vahasuo-
jan riippumatta pinnan iästä ja kunnosta.

Sonax Xtreme NanoPro
Sonax Xtreme Liquid Wax 1
UUSILLE MAALIPINNOILLE

Sonax Xtreme Polish+Wax 2
KIILTOAAN HIEMAN MENETTÄNEILLE 
MAALIPINNOILLE

Sonax Xtreme Cleaner+Wax 3
HIMMENTYNEILLE JA SÄÄN 
VAURIOITTAMILLE MAALIPINNOILLE

Xtreme NanoPro -tuotteita tullaan markkinoimaan 
kevään ja kesän aikana laajasti ja monipuolisesti alan 
ykkösmedioissa. Näkyvyydestä kannattaa ottaa täysi 
hyöty laittamalla NanoPro- ja muut Sonax-tuotteet 
esille myymälään Kahalta saatavalla F1-henkisellä 
myyntitelineellä, joka korostaa Sonaxin asemaa 
McLaren-tallin virallisena tuotetoimittajana.
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Ammattilaisten valinta
Kolmen markkinoillaolovuotensa aikana raskaan kaluston Truckstar 
on saavuttanut vakaan aseman ammattilaisten luottolamppuna. Se on 
erittäin suorituskykyinen ja kustannustehokas halogeenilamppu, jonka 
edut on helppo havaita niin silmillä kuin lompakollakin. 

Tuplasti valoa ja käyttöikää
Osram Truckstarin ainutlaatuisin ominaisuus on sen tärinänkestoltaan 
erinomainen hehkulanka, joka lähes tuplaa lampun käyttöiän. Eikä kes-
tävyyttä ole saavutettu valotehon kustannuksella – päinvastoin: Truck-
starin valokeila kantaa noin 40 m pitemmälle kuin perinteisten 24 V 
halogeenilamppujen. Tärkeällä 50–100 m kohdealueella se on jopa 
100 % niitä kirkkaampi!

Lisää turvallisuutta
Entistä kirkkaampana ja tehokkaampana Osram Truckstar lisää kuljetta-
jan ja muiden tienkäyttäjien turvallisuuutta, koska kuljettajalla on mah-
dollisuus havaita vaaratilanteet aiemmin. Kirkas, hyvälaatuinen valo 
vähentää tutkitusti myös ajoväsymystä ja pitää kuljettajan siten valp-
paampana.

Uutuus-H4 ja muut Osramit Kahalta
Kahan Osram Truckstar -valikoima on monine pikkulamppuineen 
todella kattava. Lisää tietoa Truckstar- ja muista Osram-lampuista 
löydät osoitteesta www.osram.fi 

Odotettu Osram 
H4 Truckstar
on täällä!
H1-, H3-, ja H7-polttimoilla 
vuonna 2004 ensiesitelty 
Osram Truckstar ja sen 
edistyksellinen hehkulanka-
teknologia on nyt saatavana 
myös H4-kantaan. 

H4 Truckstar 
tuo Osramin 24 V hehkulanka-
innovaatiot uuteen luokkaan.
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Pesusieni
Muotoiltu, monikäyttöinen 
autonpesusieni. Pehmeä osa 
maalipinnan pesuun ja karke-
ampi, valkoinen osa pinttyneen 
lian kuten kuolleiden hyönteisten irrotukseen. 
Pakkaus 6 kpl. Tuotenumero SO 428 000.

Puhdistussieni
Irrottaa pinttyneen lian auton 
sisäpuolisista muoviosista ja puh-
distaa vahajäämät puskureista 
sekä muista maalaamattomista 
muovi- ja kumiosista. Pakkaus 6 kpl.
Tuotenumero SO 416 000.

Kuivauslasta
Silikonilasta kuivaa auton 
pinnat hellävaraisesti ja naarmuttamatta. 
Pakkaus 6 kpl. Tuotenumero SO 417 400.

Vanteenpesuharja
Puhdistaa vanteita
naarmuttamatta hel-
posti myös vaikea-
pääsyiset paikat. 
Pakkaus 6 kpl. 
Tuotenumero 
SO 417 541.
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Kahan laakerituotelinjan 
ykkösmerkki SNR on saanut 
parikseen niin hinnaltaan 
kuin laadultaankin kilpai-
lukykyisen Ekonin. Paikka 
OE-toimittaja SNR:n rinnalla 
Kahan laatutietoisessa vali-
koimassa kertoo olennaisen 
Ekon-laakerisarjoista. 

Kahan laakeri-
tuotelinja laajenee
Ekon-pyöränlaakerisarjat täydentämään SNR-valikoimaa

Viimeisin innovaatio SNR:n tuotekehittelyssä on 
ASB-järjestelmä (Active Sensor Bearing), joka 
toimii yhdessä ABS-jarrujen kanssa tehostaen 
niiden toimintaa.

SNR ja Ekon – Yhdessä täydelliset

Kaha otti SNR-pyöränlaakerisarjat tuoteva-
likoimaansa vuosituhannen vaihteessa, kun 
yhtiö alkoi panostaa voimakkaasti myös jäl-
kimarkkinoille. Kahan laajaa SNR-valikoi-
maa tulee erityisesti vanhemman autokan-
nan osalta nyt täydentämään hinta/laatu-
suhteeltaan erinomainen Ekon. Ekon-pyö-
ränlaakerisarjat sisältävät aina kaikki asen-
nuksessa tarvittavat osat. Laakereiden lisäk-
si sarjoissa on mukana tarvittavat akselitii-
visteet, lukitusmutterit, varmistimet jne.

Yhdessä merkit laajentavat Kahan pyörän-
laakerituotelijan kattamaan käytännössä
Suomen koko henkilö- ja pakettiauto-
kannan.

Lisätietoja pyöränlaakerisarjoista tuotepäällikkö 
Kimmo Aittolahdelta: kimmo.aittolahti@kaha.fi 
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Kahan Walker-valikoima on täydentynyt kymmenillä uusilla 
nimikkeillä. Samalla hintoja on viilattu entistä kilpailukykyi-
semmiksi. Nyt kannattaa rekisteröityä 
osoitteessa www.autoluettelo.fi  ja 
tutustua kahden vuoden takuulla varus-
tettujen, automerkkikohtaisten Walker-
pakoputkistojen ja -katalysaattoreiden 
valikoimaan ja uusiin hintoihin!

                -jarrusylinterit 
Kahan valikoimaan
Kahan jarrutuotevalikoima 
on laajentunut hinta/laatu-
suhteeltaan erinomaisilla 
Metellin jarrusylintereillä. 

Italialainen Metelli tuli Kahan merkkitie-
toiseen tuotevalikoimaan vetonivelillä ja 
-akseleilla noin kolme vuotta sitten. Hyvien 
myyntikokemusten ja myönteisen asiakas-
palautteen pohjalta oli luontevaa laajentaa 
valikoimaa. Jarrusylinterien myötä Kahan 
varastossa on yhteensä nyt noin 300 Metel-
lin tuotenimikettä.

Metelli perustettiin v. 1962 alun perin tek-
niseksi suunnittelutoimistoksi. Kahdeksan 
vuotta myöhemmin päätettiin aloittaa au-
ton moottorinosien oma valmistus, ja toi-
minta kasvoi pian jarruosien tuotannolla se-
kä 1990-luvulla vetonivelten ja vetoakselei-
den valmistuksella.

Metellin ISO 9002 -sertifi oiduissa tuotteis-
sa yhdistyy laatu ja edullisuus. Jokainen teh-
taan osa tarkastetaan erikseen 100 % laa-
dun ja yhteensopivuuden takaamiseksi. Yri-
tys on viimeisen kymmenen vuoden aikana 
sijoittanut vuosittain n. 15 % liikevaihdos-
taan toimintansa jatkuvaan kehittämiseen. 

Milloin viimeksi tarkastit Walker-
pakoputkien ja -katalysaattoreiden hinnat?

Metelli on autotehtaiden hyväksymä OEM-
valmistaja, ja myös mm. moottoripyöräval-
mistaja Ducatin virallinen toimittaja. Metel-
li Groupin alaisiin tuotemerkkeihin kuuluu 
myös Kahankin tuotevalikoimassa olevat 
Graf-vesipumput. 

Lisätietoja yrityksestä ja sen tuotteista löy-
tyy Metellin kotisivuilta englanniksi osoit-
teesta www.metellispa.it
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Behr Thermot-tronik GmbH on yksi maail-
man suurimmista termostaattien, lämpö-
kytkimien ja -sensoreiden valmistajista. Sen 
tuotteet ovat merkittävimpien autonvalmis-
tajien ensiasennusosia ja siten myös kysytty-
jä varaosia jälkimarkkinoilla. 

Markkinoiden laajin valikoima 
termostaatteja ja lämpökytkimiä

Kahan raitisilmasuodatinvalikoima on kas-
vanut: maailman myydyin suodatinmerkki 
Fram on saanut rinnalleen Knecht- ja Valeo-
suodattimet. Autovaraosien moniosaaja Va-
leo ei esittelyjä kaipaa, ja Knecht-tuotemer-
kinkin takana on tunnettu ensiasennusval-
mistaja Mahle GmbH. Kummankin tuote-

Raitisilmasuodatinvalikoima 
entistä laajempi!

valikoimaan kuuluu suodattimia laajalla rin-
tamalla. Kaikki Fram-, Knecht- ja Valeo-raitis-
ilma- ym. suodattimet löydät osoitteesta 
www.autoluettelo.fi 

Helpoimmin tuotteet löytyvät sähköisestä 
Autoluettelosta osoitteesta www.autoluet-
telo.fi , mutta saatavana on myös lähes 400-
sivuinen perinteinen paperiluettelo, jossa 
on kuvat kaikista tuotteista sekä laajat OE-
numerovertailut. Jämerän tietopaketin voi 
tilata Kahalta tuotenumerolla BEHR08.

Kahan Behr Thermot-tronik -linja käsittää 
noin 750 termostaattia ja 150 lämpökytkin-
tä, joiden tuotenumerot vastaavat tehtaan 
alkuperäisiä. Markkinoiden laajimpaan va-
likoimaan kuuluvat myös uusissa autois-
sa käytettävät kotelomalliset termostaatit. 
Kaikkien termostaattien mukana toimite-
taan aina tarvittavat tiivisteet.
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Kaha AC Service -tuotteet ja 
-palvelut on taas sesongin 
alla viritetty kilpailukykyisiksi 
niin hinnan kuin laadunkin 
suhteen. Laajalla ajoneuvo-
ilmastoinnin huoltolaite-, 
työkalu- ja varaosavalikoi-
mallamme sekä vankalla 
asiantuntemuksellamme pys-
tymme vastaamaan tehok-
kaasti kaikkiin tuoteryhmän 
huolto- ja korjaustoiminnan 
vaatimuksiin.

Vain alkuperäinen on kyllin hyvää
Kahan tarjontaan kuuluvat Wigam-huolto-
laitteet ja markkinajohtaja Behr Hella Ser-
vicen ensiasennusvaraosat. Markkinoiden 
kattavin valikoima takaa, että ajoneuvoil-
mastointi tulee huollettua taatusti alkupe-
räisillä ja yhteensopivilla varaosilla. Huolto-
laitteiden ja varaosien lisäksi Kahan AC-vali-
koimaan kuuluvat kylmäaineet, vuodonetsi-
met ja muut ilmastointihuollossa tarvittavat 
erikoistyökalut.

 Varaosat , tarvikkeet, työkalut, huoltolaitteet...

Kaikki ilmastointihuoltoon Kahalta

Ajoneuvoilmastointien huolto-
laitteet 2007 -luettelossa on Kahan
AC-tuoteryhmän koko huoltolaite- 
ja työkaluvalikoima. Uutuusluettelon 
tilausnumero on WIGAMLU.

Uusi Wigam Amica 
Bus -huoltolaite
Wigam Amica Bus on 
suurten ilmastointijär-
jestelmien huoltoon 
suunniteltu uutuuslaite. 
Täysautomaattinen Amica Bus hoitaa kylmä-
aineen talteenoton, puhdistuksen, tyhjiö-
imun, täytön ja huuhtelun, lisää kompresso-
riöljyn ja UV-väriaineen sekä tekee järjestel-
män tiiviystarkistuksen ja painetestin – kaik-
ki yhdellä napin painalluksella. Tulostimella 
ja muistikorttipaikalla varustetussa laittees-
sa on 40 kg kylmäainesäiliö ja kaksi erillis-
tä talteenottopiiriä, mikä takaa nopean ja 
varman käytön. Talteenottoteho 800 g/min, 
tyhjiöpumppu 180 l/min. 

Uusia BHS-työkaluja 
uudessa luettelossa
Behr Hella Service on täydentänyt työkalu-
valikoimaansa alumiiniputkien ja ilmastoin-
tiletkujen korjaustyökaluilla. TecDoc-nume-
roidut osat löydät ja tilaat helposti kellon 
ympäri osoitteesta www.autoluettelo.fi , ja 
ne ovat mukana myös uudessa Ajoneuvo-
ilmastointien huoltolaitteet 2007 -paperi-
luettelossa.

Muistathan myös ajoneuvoilmanraikastin 
Wigam Lovair Auton, joka 
poistaa hajut ja tunkkai-
suuden vain 30 min 
käsittelyllä!
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Sähkötarvikkeita aina ta

Releet
Wehrle on suuri 
saksalainen ajo-
neuvoteollisuu-
delle elektroniik-
kaa valmistava yritys, 
jonka tuotteista Kahalla on ohjelmassaan 
erilaisia releitä. Wittrin on pienempi val-
mistaja, jolla toisaalta on laajempi ja jous-
tavampi valikoima tuotteita erilaisiin rele-
käyttöihin. Kun niiden tarjontaan lisätään 
KGK:n valmistuttamat säädettävät ajastin-
releet, on Kahalla koossa todella kattava 
valikoima releitä erilaisiin käyttökohteisiin.

Katkaisimet
SWF:n keinu- ja viiksikatkai-
simien laaja valikoima yhdis-
tettynä Meritin painonappi-, 
kierto- ja vipukatkaisimiin tarjoaa
suunnittelijoille ja toteuttajille vankan 
pohjan täsmälleen kohteeseen sopivan 
katkaisimen löytämiseen. Tuotteiden laatu 
on jo monien vuosien aikana korkeaksi 
todettu.     

Virtalukot 
Virtalukon merkittävin 
valintakriteeri on toiminta-
varmuus. Varmasti juuri siksi 
suomalaiset konevalmistajat 
ovat jo vuosia luottaneet Merit-
virtalukkojen korkeaan laatuun.

       
Päävirtakytkimet
Kun kaikki virta pitää saada 
luotettavasti yhden kytkimen 
läpi, korostuu tuotteen laa-
dun merkitys käyttövarmuu-
delle ja -turvallisuudelle aivan 
erityisesti. Merit ja Ecans tarjoa-
vat hyvän valikoiman korkealuok-
kaisia päävirtakytkimiä lukuisiin eri 
kohteisiin.

Linkkejä valmistajien kotisivuille:
Alstermo: www.alstermokabel.com, Hellermann: www.hellermanntyton.com, Techfl ex: www.techfl ex.com, 
Grote & Hartmann: www.lear.com, AE: www.ae-industries.com, Merit: www.delphi.com, Littelfuse: www.littelfuse.com, 
Pro-Car: www.pro-car.de, Wittrin: www.wittrin.com, SWF: www.valeo.com, Ecans: www.diamecans.com, 
OSLV: www.oslv.com, VDO: www.siemensvdo.com, TriMark: www.trimarkcorp.com

Lisätietoa Kahan koko tarjonnasta 
saa tuotepäällikkö Kari Rajamäeltä 
puh. (09) 6156 8233 tai 
kari.rajamaki@kaha.fi 

Kahan laajaan sähkötarvikevalikoi- 
maan kuuluu johtotarvikkeita ja 
komponentteja sekä ensiasennuk-
seen että lisävarusteluun ja huol-
toon. Tällä aukeamalla esitellään 
osa edustamiemme huippumerk-
kien Kaha-valikoimasta. Niitä täy-
dentää jälleenmyyntiin tarkoitettu 
Kfi x-valikoima, joka koostuu 
samoista korkealuokkaisista tuot-
teista pakattuna itsepalveluteli-
neisiin sopiviin pakkauksiin. Kahan 
uuden sähkötuotehinnaston voi 
tilata numerolla SÄHKÖ2. 

Autojohdot
Alstermo on ruotsalainen 
sähköjohtojen valmistaja, jonka 
tuotanto-ohjelmassa on monenlaisia 
kaapeleita. Kahan Alstermo-tuotelinjaan 
kuuluu laaja värivalikoima auto- ja vene-
käyttöön tarkoitettuja muovipäällysteisiä 
ja monisäikeisiä sähköjohtoja. 

Johtoputket ja 
kutistesukat
HellermannTyton-johtoputket, 
-kutistesukat ja muut johdinsarjatuot-
teet ovat korkealuokkaista monen eri teol-
lisuudenalan ensiasennuslaatua. Kahan oh-
jelmassa ovat nyt myös joustavat ja värik-
käät Techfl exin muovi- ja metalliverkko-
kudotut johtosuojat (kts. lisää s. 29).   

Johtoliittimet
Grote & Hartmann on 
suuri teollisuuden ensiasennus-
valmistaja, jonka tuotantolinjassa on laa-
ja valikoima eristämättömiä johtoliittimiä. 
Uutena tuotemerkkinä Kahan ohjelmaan 
on otettu AE:n eristetyt johtoliittimet. 
Niiden tuotenumerointi noudattaa yleises-
ti tunnettua A 1507 FLH.50 -tyylistä koodia, 
jossa viimeinen luku kertoo pakkauskoon. 

Sulakerasiat
Merit-sulakerasioiden 
merkittävä käyttäjä on 
Euroopan koko työkone-
teollisuus, mikä kertoo 
olennaisimman tehtaan 
tuotteiden laadusta ja kestä-
vyydestä. Nykyisin suosituimpia
rasioita ovat 2, 4, 6 tai 8 sulakkeen laatta-
sulakerasiat, mutta Littelfuse tekee paljon 
myös yhden laattasulakkeen rasioita, joko 
yhteen koottavissa olevina yksikköinä tai 
valmiilla sähköjohdolla ja vesitiiviillä kan-
nella varustettuina. Isommille liuskasulak-
keille on omat rasiansa sekä oikeaoppises-
ti suoraan akkuun kiinnitettävän pääsulak-
keen akkukengät.    

Sulakkeet
Littelfusen ostet-
tua Pudenzin Kahan
 sulakevalikoima laajeni 
uusilla malleilla ja tulee kysynnän mukaan 
laajenemaan tarvittaessa jatkossakin. Kos-
ka uusissa autoissa pyritään saamaan mah-
dollisimman monen eri virtapiirin suojaus 
mahdollisimman pieneen tilaan, myös su-
lakkeiden ulkomitat pienenevät. Littelfuse 
työskentelee tiiviisti ajoneuvoteollisuuden 
kanssa luodakseen tarpeita vastaavia kom-
ponentteja.

 

Virtapistokkeet
Kahan ProCar-valikoimassa on erilaisia 
virtapistokkeita tupakansytyttimen kokoi-
seen rasiaan tai sitä pienempään virran-
ottorasiaan. Pistokkeessa voi olla katkaisin, 
sulake, LED-valo, suora- tai 
kierrejohto tai 
uutena ominai-
suutena myös 
taipuisuus.  
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rvitaan!

Dräger on alan markkinajohtaja
Drägerillä on jo vuodesta 1889 ollut vakiin-
tunut asema kaasusuojelutekniikan suunnit-
telu- ja kehitystyön huippuosaajana. Se on
myös uloshengitysilman alkoholipitoisuu-
den tunnistus- ja mittausjärjestelmien mark-
kinajohtaja maailmalla. Dräger-hengitysal-
koholimittaredien taustalla on alan pitkä 
kokemus ja hyväksi havaittu elektrokemial-
linen mittaustekniikka.

Dräger Alcotest 6510
Dräger Alcotest 6510 on tarkka ja nopea al-
koholimittari, jonka automatisoidut näyt-
teenotto- ja kalibrointiprosessit tekevät sii-
tä erittäin helppokäyttöisen. Kaikki valikko-
navigointiin ja mittaukseen liittyvät toimin-
not hoituvat vain kolmella näppäimellä. 
Paidan taskuun mahtuvan laitteen yksittäis-
pakatut suukappaleet on varustettu rajoitti-
mella, joka pitää suun riitävän etäällä mit-
taajan kädestä. Viimeiset 10 mittaustulos-
ta tallentuvat mittarin muistiin. Yhdet AA-
paristot riittävät yli 1500 mittaukseen.

Dräger-hengitys-
alkoholimittarit

Ammatti- ja viranomaiskäyttöön suunnitellut Dräger-hengi-
tysalkoholimittarit ovat kuuluneet Kahan tuotevalikoimaan 
jo parin vuoden ajan. Ne ovat mittaustarkkuudeltaan ja luo-
tettavuudeltaan korkealaatuisia laitteita, joiden avulla esi-
merkiksi kuljetusyhtiö voi lisätä kuljettajiensa, matkustajiensa 
ja muiden tielläliikkuvien turvallisuutta sekä parantaa työ-
ilmapiiriä ja yrityskuvaansa.

Dräger Interlock XT
Dräger Interlock XT on ajonestolaite, 
joka mittaa alkoholipitoisuuden uloshengi-
tysilmasta ja estää auton käynnistyksen 
alkoholin vaikutuksen alaiselta henkilöltä. 
Laite koostuu kahdesta pääkomponentista: 
ajoneuvon sisällä sijaitsevasta käsilaittees-
ta mittausjärjestelmineen sekä yleensä koje-
laudan alle asennettavasta ohjausyksiköstä, 
joka puhallusnäytteestä saadun mittaustu-
loksen perusteella joko sallii tai estää virran-
syötön ajoneuvon käynnistysjärjestelmään.

Ajoneuvon kaikki oleelliset tapahtumat ja 
tiedot tallentuvat Dräger Interlock XT -lait-
teen muistiin: päivämäärä ja aika, puhallus-
näytteen antamiset ja/tai antamatta jättä-
miset, mitatut alkoholipitoisuudet, moot-
torin käynnistykset ja pysäytykset, sähköi-
set Interlock-laitteen ohitusyritykset sekä 
muut laitteen manipulointiyritykset. Tiedot 
voidaan koota pöytäkirjaan ja tulostaa. Kai-
kenlainen laitteen tai tulosten manipulointi 
on mahdotonta.

Pyyhin- ja pesulaitteet
OSLV on italialainen pyyhinvalmistaja, jon-
ka valikoimaan kuuluvat niin pieniin kuin 
suurempiinkin ruutuihin sopivat pyyhinlait-
teet. Uutuutena Kahan ohjelmaan ovat tul-
leet myös työkoneisiin tarkoitetut SWF:n 
ensiasennuspyyhinlaitteet, joiden tuotetun-
temus on Kahalla vahva. Pesulaitepuolella
yhdistelmä VDO ja SWF merkitsee monia 
mahdollisuuksia tarkoituksenmukaisen 
lasinpesujärjestelmän toteutukseen.

Ovien ja 
luukkujen lukitus  
TriMark on amerikkalainen työkoneiden 
ovien ja luukkujen lukkojen ja kahvojen 
valmistaja. Kahan TriMark-ohjelmaan kuu-
luu mm. suosittu painonappikahva, jonka 
avainsarjoitus on sama kuin Merit-virtalu-
kon. Näin työkoneeseenkin saadaan henki-
löautopuolelta tuttu yksiavainjärjestelmä. 
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Lisätiedot: 
kaj.totterman@kaha.fi 
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– Laiva on la

Webasto Hollandia Marine 
SR1 on sähkökäyttöinen 
avara kattoluukku veneteol-
lisuudelle ja jälkiasennukseen

Webaston yli 50 vuoden kokemus ajoneuvo-
kattoluukkujen valmistuksesta on nyt hyö-
dynnettävissä myös venepuolella. Vene 07 
Båt -messuilla ensiesitellyn sähkökäyttöisen 
liukuvan Hollandia Marine SR1 -kattoluu-
kun muunneltavuus tekee siitä yhden mark-
kinoiden avarimmista ja monipuolisimmista 
kattoluukkujärjestelmistä. 

Luukun mittatilausmitoitus 1,5 m maksimi-
pituudesta 1,8 m maksimileveyteen mahdol-

Vene 07 Båt -messuilla ensiesiteltiin erityises-
ti venekäyttöön suunnitellut CTEK Marine
-akkuvaraajat. Kahan yksinoikeudella edus-
tamassa Marine-sarjassa on kaksi varaajaa: 
M200 (15 A, 200 W) ja M300 (25 A, 300 W). 
Erona perus-CTEK-varaajiin ne on varustet-
tu laturituulettimen sammuttavalla hiljai-
sella yötoiminnolla. M300-mallissa on lisäksi 
kulutusakun päälaturin lisäksi oma erillinen 
ylläpitolaturi käynnistysakulle.

Webasto Hollandia 
Marine SR1 –
enemmän valoa, 
enemmän ilmaa

listaa erinomaisen sopivuuden mitä erilai-
simpien veneiden rakenteisiin. Täydellisen 
istuvuuden takaamiseksi luukkua voidaan 
taivuttaa leveysuunnassa, jolloin etureunas-
ta saadaan tasaisen kauniisti kaartuva. 

Ylellisen pehmeätoiminen sähköinen 12 V 
avausmekanismi sekä RAL-väreissä saatavat 

sirot kehykset tekevät Marine SR1:stä nappi-
valinnan korkealuokkaisiin veneisiin ja jah-
teihin. Sateenpitävä tuuletustoiminto ja lisä-
varusteena saatava pimennys/hyttysverho
viimeistelevät Webaston uutuustuotteen.

CTEK Marine – älykkäät akkuvaraajat veneenomistajille

Kaikkien CTEK-varaajien tapaan Marine-
latureissakin on älykäs pulssiylläpitotoimin-
to, joka säätää lataustehon aina tilantee-
seen sopivaksi. Tavalliset laturit lataavat ai-
na täysteholla, mikä aikaansaa räjähdys-
alttiin vetykaasun muodostumista. Vaikka
onnettomuutta ei sattuisikaan, ylijännite voi
kuivattaa akun pilalle, jos laturi unohtuu 
päälle pitemmäksi ajaksi. 

Ruotsalaisvalmisteinen, täysautomaattinen 
CTEK suorittaa varaamisen siis turvallisesti 
ja akkua säästäen. CTEK-varaajat on lisäksi
suojattu väärinkytkennöiltä eivätkä ne ai-
heuta kipinöintiä. Kaikkien CTEK-laturei-
den mukana toimitetaan tarvittavat kaape-
lit, käyttöohje sekä ammattitasoinen lataus-
opas. Suojausluokitus IP44.

– Laiva on la

ENSIESITTELY

ENSIESITTELY
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stattu laatutuotteilla

Vuosi sitten Kahan edustukseen yksinoikeu-
della Suomessa tullut nerokas MagCode
PowerSystem -virtaliitäntä sai Venealan 
Keskuslitto Finnboat ry:n kunniamaininnan 
Vuoden venetarvikkeena 2007. Kunniakirja 
luovutettiin Kahalle Vene 07 Båt -messuil-
la helmikuussa. Kaha kiittää sekä raatia et-
tä ennen kaikkea MagCoden suunnittelijoi-
ta ja onnittelee itseään vain siitä, että ym-
märsi ottaa tämän ainutlaatuisen tuotteen 
valikoimaansa!

Vedenpitävä virran ulosotto
Sillä ainutlaatuinen MagCode todella on: 
turvallisen magneettisen kytkentätekniikan 
ansiosta se ei voi oikosulkeutua tai kipinöi-
dä, ja immuunina kosteudelle sen voi asen-
taa myös ajoneuvon ulkopuolelle esim. avoi-
meen veneenohjaamoon, moottoripyörään, 
asuntovaunun kylkeen tai puskuriin.

Farecla Marine Range – ammattilaisten 
veneenhoitosarja kuluttajille

Pesuaineet: Veneen 
kovien pintojen sekä 
kumin puhdistukseen 
tarkoitetut pesuaineet.

Fareclan esiinmarssi kuluttajapuolelle on pian totta 
myös venepuolella. Uuden Marine Range -veneen-
hoitosarjan tuotteet on jaettu kolmeen ryhmään: 

MagCode palkittiin Venemessuilla

Helppo asentaa
Laitteen kantaosa PowerPort yhdis-
tetään ajoneuvon virtajohtoihin 
(olemassaolevan tupakansytytin-
liitännän tilalle tai muualle) ja liitin-
osa PowerClip virtaa tarvitsevaan 
laitteeseen (suoraan tai välijohdon 
kautta). Tämän jälkeen liitäntöihin voi 
huoletta vaikka koskea, sillä virtaa niissä ei 
kulje ennen kuin liitinosa on sulkeutunut 
magneettisesti kantaosaan.

Kaksi mallia 
Saatavana on perusmallin lisäksi Pro-malli,
joka lukittuu paikalleen magneettikiinni-
tyksen lisäksi mekaanisella kiertoliikkeel-
lä (esim. kovalle tärinälle altistuviin kohtei-
siin). Kumpaakin on saatavana sekä 12 että 
24 V versioina. Lisätietoja on tarjolla osoit-
teessa www.magcode.de

Uutuutena Kahan valikoimaan tulleet 
Techfl exin joustavat ja värikkäät muovi- ja 
metalliverkkokudotut johtosuojat tarjoavat 
näyttäviä ja käytännöllisiä mahdollisuuksia 
myös veneisiin (kts. tarkempi esittely s. 29).

stattu laatutuotteilla

Uusi merkki Kahan valikoimassa on ProCar, 
joka valmistaa yleismallisia virtapistokkeita 
ja virran ulosottoja sekä kytkimiä lisävarus-
teiden liittämiseksi ajoneuvon 12 V virtapii-
riin. Lisäksi tuoteohjelmassa on LED-valoja 
(käsi-, luku ja muita sisävalaisimia) sekä eri-
tyisesti veneilijöille ja karavaanareille suun-
niteltuja elektronisia kaasuhälyttimiä.

Hoitoaineet: Gelcoat-
pintojen elvytykseen ja 
vahaukseen tarkoitetut 
hoitoaineet.

Erikoispesuaineet: 
Veneen puu-, metalli-, 
nahka- ja vinyylipintojen 
puhdistukseen tarkoitetut 
pesuaineet.

Lisätiedot: kai.sihvonen@kaha.fi 



26

Siemens VDO Viewline – Uuden sukupolven 
mittarisarja vene- ja ajoneuvokäyttöön

Viewline on Siemens VDO:n vene- ja ajoneuvokäyttöön 
suunniteltu analogimittarisarja, joka hyödyntää 

uusinta mittariteknologiaa ottaen kuitenkin 
huomioon yhteensopivuuden aiempien 

mittarisarjojen kanssa.

Kysy lisää Kahalta!
Lisätietoja uudesta Siemens VDO Viewline -mittarisarjasta ja sen monista mahdollisuuksista antavat kenttä-
päällikkö Jukka Kerminen, puh. (09) 6156 8296 / jukka.kerminen@kaha.fi  (Kaha Boat Systems -venevarusteet) 
sekä tuotepäällikkö Timo Lopperi, puh. (09) 6156 8290 / timo.lopperi@kaha.fi  (Siemens VDO -mittarivarusteet 
ja -ajoneuvoelektroniikka).
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Tilaa säästävät ja ohjelmoitavat 
Combi- ja yhdistelmämittarit
Enemmän toimintoja pienemmässä tilas-
sa tarjoavat Combi- ja yhdistelmävaihtoeh-
dot ovat yksi tai kolme mittaria + näyttö tai 
neljä mittaria ilman näyttöä. Lisäksi Com-
bi- ja yhdistelmämittareista on väyläliitäntä 
52 mm lisämittareille 

HUIPPU-UUTUUS: 
Ohjelmoitava 52 mm mittari
Ohjelmoitava ”geneerinen” 52 mm mittari
mahdollistaa esimerkiksi polttoainemittari-
käytössä epäsymmetrisen tankin muodon.
Monipuolinen ja -käyttöinen uutuusmittari
sopii useille eri anturityypeille 
(vastus, 4–20 mA ja 0–5 V).

Kattavaa päivitettävyyttä
Hiljattain ensiesitellyn Viewlinen sarjatuo-
tanto alkaa vuoden 2007 aikana. Uutuussar-
ja tulee korvaamaan vuodesta 1996 markki-
noilla olleet, niin vene- kuin ajoneuvoteol-
lisuuspuolellakin hyvin suositut Ocean Line 
-venemittarit sekä Cockpit Vision ja Cock-
pit international -ajoneuvomittarit. Päivi-
tys Viewline-sarjaan sujuu vanhojen asiak-
kaiden osalta kuitenkin jouhevasti, sillä mo-
net jopa 1960-luvulta peräisin olevat säh-
köiset VDO-mittarit voidaan korvata uusil-
la Viewline-mittareilla ilman anturin vaih-
totarvetta.

Joustavaa asennettavuutta
Viewline tarjoaa muunneltavia modulaari-
ratkaisuja kolmessa vapaasti yhdisteltävässä 
mittarikoossa 52, 85 ja 110 mm. Entistäkin 
joustavampi asennustapa mahdollistaa mit-
taripaneelin yksilöllisen designin vakiokom-
ponenteilla. Kaikki Viewline-mittarit voi-
daan uppoasentaa kiinnittämällä ne taka-
kautta, ja pinta-asennukseen on tarjolla eri-
muotoisia ja -värisiä kehysvaihtoehtoja. 

Loppuun asti ajateltuja ratkaisuja vaa-
tiviin käyttökohteisiin
Ammattimaiseen vene- ja työkonekäyttöön 
suunnitellun Viewline-sarjan mittarit on tii-
vistetty etupuolelta hermeettisesti täyttäen 
vaativan IP67-suojausluokan. Mittarilasi on 
iskunkestävää erikoismuovia ja koko mitta-
ri korroosiovapaa muovisen koteloinnin ja 
kehyksen ansiosta. Tarkkojen viisarimitta-
rien lisäksi 110 mm ja 85 mm mittareissa on 
suurikokoinen ja selkeä LCD-näyttö. Useim-
missa mittareissa on lisäksi integroitu LED-

varoitusvalo ja joissakin mahdol-
lisuus jopa viiteen 

varoitusvaloon. 
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Suomalaista mittaristo- ja 
ajoneuvoelektroniikkahistoriaa,
muistelijana eläkkeelle siirtynyt Pauli Louhimo
Kahalta eläkkeelle maaliskuussa 
2007 siirtynyt Pauli Louhimo 
on ehtinyt nähdä merkittävän 
osan suomalaista mittaristo- ja 
ajoneuvoelektroniikkahistoriaa.

Artikkelissa mainittujen lisäksi 
Pauli on vuosien varrella hoitanut 
mm. seuraavien päämiesten tuot-

teita: VEB Messelektronik Dresden 
(radiometriset mittauslaitteet), 

AGA (lämmönvaihtimet teollisuuteen) 
ja Kühlefabrik Julius Fr. Behr GmbH 

(teollisuus- ja veturijäähdyttimet).

Pauli Louhimo ensiesittelemässä VDO Modul Cockpit 
-modulaarimittaristoa ja sähköistä E-Gas -kaasupoljin-
järjestelmää Suomessa 80-luvun puolivälissä.

Pauli aloitti alan työt Oy Alftan Ab:n teol-
lisuusosastolla vuonna 1972 tehtävänään 
VDO:n ensiasennus- eli teollisuusmyynti. 
Suoratoimitusasiakkaita olikin useita, sillä 
valtion ohjaustoimenpiteiden johdosta teol-
lisuuden oli tuolloin edullisempaa hankkia 
tuotantotarvikkeet suoraan valmistajilta. 
Myös VDO:n toisen perustajayhtiön, Deuta-
Werke GmbH:n tuotteet kuuluivat alusta al-
kaen Paulin vastuulle.

Alusta asti Pauli Louhimo pyrki edistämään 
yhtenäisten, asiakaskohtaisesti räätälöity-
jen mittaristojen yleistymistä suomalaisessa 
koneenvalmistuksessa. Mutta helppoa se ei 
suinkaan aina ollut.

–”Suomen Autoteollisuudella (nyk. Sisu-
Auto) ja Rosenlewillä (Sampo-Rosenlew)
oli räätälöidyt mittarit – Sisussa jopa
suomenkielisin tekstein”, Pauli muistelee.
–”Mutta toista ääripäätä edusti silloinen 
Valmet Lentokonetehdas, jonka mittaris-
to oli todellinen kootut teokset: samassa 
mittaristossa oli rinnakkain 52 ja 60 mm 
mittareita erivärisillä tauluilla, osoitti-
milla ja kehysrenkailla. Vaikka VDO toi-
mitti joka vuosi kiinteän hinnaston toi-
mitusaikoineen, asiakas tilasi aina vain 
mitä varastossa sattui asennushetkellä 
olemaan!”

Valmet Lentokonetehtaan (Kalmar In-
dustries) ohjaamovalmistuksen siirryttyä 
Kuoreveden tehtaalle myös mittaristo 
saatiin yhtenäistettyä, mikä oli osaltaan 
tärkeä vaihe 24 V Cockpit-mittarisarjan 
täydentymiselle työkonemittarisarjaksi.

Merkittävin uudistus työkonemittaris-
toissa oli Paulin mukaan Modulcock-
pit-mittariston tulo markkinoille 1987. 
–”Se edusti täysin uutta mittaristoajat-
telua ja hyväksyttiin asiakaskunnas-
sa todella yllättävän nopeasti. Alunpe-
rin VDOn ajatuksena oli tehdä muutama 
yhdistelmäversio tehdastekoisesti täyttä-
mään kaikkien koneenvalmistajien tar-
peet.” Suomalaiset työkonevalmistajat 
halusivat kuitenkin kulkea omia polku-
jaan, joten Pauli neuvotteli VDO:n kans-

sa sopimuksen, jonka avulla voitiin käynnis-
tää oma mittaristovalmistus ja toimittaa asi-
akkaille räätälöityjä mittaristoja.

Asiakkaiden toiveiden kanssa oli oltava
tarkkana. –”Lokomo valmisti siihen aikaan
tiehöyliä, kaivinkoneita ja autonostureita.
Siellä oli suunnittelupäällikkö, joka heti
tilaisuuden tullen kiinnostui mahdollisuu-
desta saada oma mittaristo. Silloin oli myös
juuri otettu käyttöön SI-järjestelmä, jonka
mukaisen hän uudesta mittaristosta halusi.
Niinpä kierrosmittariin tuli 1/s ja paine-
mittariin kPa (kilopascal). Nopeusmittariin 
hän pitkän keskustelun jälkeen hyväksyi 
km/h eikä m/s!”

Kahalle Pauli Louhimo tuli vuonna 1992 ja 
on VDO:n lisäksi hoitanut rautaisella am-
mattitaidollaan ja kokemuksellaan Deutan, 
GHW:n, Meritin ja Pudenzin tuotteita. Vii-
meisenä suurempana projektina Paulin kä-
denjälki näkyy uuden VDO Pedal Interface 
II -nopeudenrajoittimen lanseerauksena ja 
asennuspisteiden koulutuksena Suomessa.

Eläkkeellä Pauli aikoo aktivoida valokuvaus-
harrastuksensa ja järjestellä laajan valoku-
vakokoelmansa. Myös pino kirjoja odottaa 
lukijaansa. Automatkat Saksaan Marjatta-
vaimon kanssa ja ystävien tapaaminen siellä 
kuuluvat niin ikään ohjelmaan. Kaikki viit-
taa siihen ettei mittarimestari pitkästy eläk-
keelläkään. Kaha kiittää lämpimästi Paulia 
ja toivottaa rattoisia eläkepäiviä!
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Suojaratkaisuja kaikkiin kohteisiin
Techfl ex toimittaa tuotteitaan sekä teolli-
suudenaloille, jotka edellyttävät johtosuo-
jilta Heavy Duty -luokan kestävyyttä äärim-
mäisissä lämpötiloissa kuin valmistajille, jot-
ka toimivuuden lisäksi vaativat suojilta vaik-
kapa katseet kääntävää ulkonäköä. Siksi on 
hyvin todennäköistä, että valikoimasta löy-
tyy sopiva ratkaisu kaikkiiin tarpeisiin, oli-
pa kyseessä sitten erikoismateriaalista val-
mistettu letkusuoja ilmailu- ja avaruusteolli-
suudelle tai aivan tavallinen sähköjohtosuo-
ja verstaalle.

Saatavana on 
myös halkaistu, tarra-

nauhalla sulkeutuva malli.

Hyvä esimerkki Techfl ex-
verkon monikäyttöisyy-
destä on tämä Niken 
valmistama Air Jordan 
-malliston kenkä.

Verkkorakenteen ansiosta suoja joustaa tarvitta-
vista kohdista antaen tilaa mahdollisille liittimille, 
jakajille tms. Kudosten väleistä on myös helppo 
johtaa haaroja ulos nipusta suojaa rikkomatta.

Tämän kevään Kaha-uutuuksiin kuuluvat  hämmästyttävän 
monikäyttöiset Techfl exin valmistamat johto-, kaapeli- ja 
letkusuojat. Näyttävistä muovi-, metalli- ja kangassäikeistä 
kudotuilla joustavilla verkkoputkilla voi koota, jakaa, 
eristää ja suojata johtonippuja mitä erilaisimmissa töissä 
ja harrastuksissa.

Letkusuojat
Kun letkuja on suojattava taittumiselta, haper-
tumiselta, roiskeilta tai kuumuudelta, löytyy 
Techfl exiltä toimiva ja tarvittaessa myös 
näyttävä ratkaisu: laaja väri- ja mate-
riaalivalikoima tarjoaa mahdollisuu-
ksia räväkkäänkin tyylittelyyn 
esimerkiksi erilaisissa tuunauskohteissa.

Kaapelisuojat
Erilaiset kaapelit kulkevat usein rakenteiden 
ulkopuolella, joten ne myös altistuvat her-
kästi ympäristön aiheuttamalle mekaanisel-
le rasitukselle ja auringonvalolle. Techfl exil-
lä on laaja valikoima eri materiaaleista val-
mistettuja suojia, jotka tarjoavat kaapeli-
nipuille kulutuksen- ja jopa tulenkestävää 
suojaa.

         Johtosuojat
Techfl ex-tuotteet antavat

kaikenlaisille sähköjohdoille suo-
jaa hankaukselta, kuumuudelta, täri-

nältä, roiskeilta ja UV-säteiltä. Laajan väri-
valikoiman ansiosta johtojen jaottelu loogi-
siin kokonaisuuksiin ja johtonippujen tun-
nistaminen on helppoa.

Kaapelisuojia saa myös 
luistamattomasta kan-
kaasta valmistettuna.

Techfl ex-valikoimaan kuuluu 
myös palamattomia suojia.

Lisätiedot: 
jukka.kerminen@kaha.fi 
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Kahasta Original 
Sachs Service 
-kouluttaja

Kaha aloittaa Suomessa korjaamoiden asen-
tajille tarkoitetun OSS (Original Sachs Service)
-koulutuksen, jonka avulla asentajat voivat
päivittää tietonsa nykyaikaisten kytkimien,
iskunvaimentimien ja alustarakenteiden kor-
jauksista ajan tasalle. Tehokkaat täsmäkou-
lutustilaisuudet keskittyvät vain tiettyjen
komponenttien tekniseen huoltoon ja vian-
etsintään kerrallaan. 

Koulutustapahtumat pidetään mahdollisim-
man taloudellisina niihin osallistuville korjaa-
moille. Siksi koulutus tapahtuu yleensä muu-
taman tunnin mittaisina iltakursseina. Näin
korjaamo ei menetä kallista työaikaansa
eikä sille koidu muitakaan kuluja, sillä kou-
lutus on paikallista ja kustannuksista vas-
taavat valmistaja ZF Sachs, maahantuoja
Kaha ja paikallinen jälleenmyyjä.

OSS-koulutukseen osallistuneet korjaamot 
saavat käyttöönsä valmistajan autotyyppi-
kohtaiset, kyseisten komponenttien asen-
nukseen liittyvät huoltotiedotteet sekä ul-
koiset tunnukset erityisosaamisestaan. Kou-
lutustilaisuuksiin kutsuttavat asentajat vali-
taan yhteistyössä korjaamoiden palveluun 
keskittyvien jälleenmyyjien kanssa.

Vastaavia koulutusohjelmia tullaan jatkossa 
kehittämään myös muille tuotelinjoille. Par-
haillaan valmistellaan Lemförderin alustan- 
ja ohjauksenosiin liittyvää koulutusta sekä 
lämmitys-ilmastointi-jäähdytyskoulutusta 
Behr Hella Service -tuotteiden ympärille. 

Lisätiedot avainasiakaspäällikkö 
Heikki Lehtinen: heikki.lehtinen@kaha.fi 

Thule- 
pyörälaukku 836
Yksi Thulen monista kevään uutuustuot-
teista on jämäkkä laukku maantie- ja maas-
topyörille. Tavaroille on paljon erikokoisia 
lokeroita ja tukevat hihnat pitävät laukun 
tiukasti kiinni pyörässä.  

20 000 km:n 
Light@Day 
-takuukampanja 
vuoden loppuun!
Kaha myönsi ensimmäisenä Suomessa 
20 000 km takuun Osram Light@Day H1-, 
H4- ja H7-ajovalolampuille. Takuun taustal-
la on luja luottamus Osram Light@Day -ajo-
valolamppujen korkeaan laatuun ja pitkään 
käyttöikään.

Kampanjasta saatujen hyvien kokemusten 
johdosta sitä jatketaan koko vuoden 2007 
loppuun asti. Takuuehdot ja lisätiedot kam-
panjasta löydät rekisteröitymällä Osram 
Road Clubiin osoitteessa www.osram.fi /orc

Formula 1 -kausi 
2007 on käynnisty-
nyt. Tule mukaan ja 
osallistu Road Club 

F1-veikkaukseen!
Jäätyykö Kimi? Onko Massa hidas? 
Kuuleeko Fernando rummut? Kuka Lewis? 
Onko Fisi pehmeä vai Kova?

Huippujännittävä Formula 1 -kausi 2007 on 
päässyt jo täyteen vauhtiin. Osramin ja Ka-
han kanta-asiakasklubi Road Clubissa osoit-
teessa www.osram.fi /orc voit veikata ilmai-
seksi kauden jokaisen F1-kisan voittajaa. 
Parhaat veikkaajat palkitaan kauden loput-
tua lokakuussa.

Jos et ole vielä rekisteröitynyt, se kannat-
taa tehdä viimeistään nyt. Osram Road Club 
tekee korkealaatuisten Osram-tuotteiden 
myymisestä entistäkin palkitsevampaa!

Uusia 2007-luetteloita Kahalta

Tilausnumero BOSCH001 Tilausnumero GRAF1 Tilausnumero JARRU1
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Castrol-tuoteohjelma 
uudistuu
Castrol tekee sopivan moottoriöljyn valit-
semisesta entistä helpompaa yksinkertais-
tamalla tuoteohjelmansa kolmeen vahvaan 
tuotemerkkiin EDGE, Magnatec ja GTX. 

Samalla uudistuu myös pakkausten ulkoasu. 
Uutuustuotteita markkinoidaan näkyväs-
ti eri medioissa, ja saatavilla on myös uutta 
myyntipistemateriaalia.

Castrol on lisäksi yksi vuonna 2008 pelatta-
vien jalkapallon EM-kisojen pääyhteistyö-
kumppaneista.

Uusi Castrol-tuoteperhe:

Castrol EDGE Sport 0W-40 
Täyssynteettinen, uusimman teknologian 
avulla kehitetty moottoriöljy, joka ylittää 
johtavien autonvalmistajien tiukat laatu-
vaatimukset.

Castrol EDGE Sport 10W-60 
Täyssynteettinen, kilparadoilla testattu öljy 
tehokkaille, viritetyille moottoreille.

Castrol EDGE 5W-30 
Täyssynteettinen moottoriöljy, joka on kehi-
tetty yhteistyössä Volkswagenin kanssa.

Osoitteessa www.castrol.com/fi  on lisätietoja 
tuotteista sekä öljysuositukset henkilö- ja paketti-
autoille, raskaalle kalustolle ja moottoripyörille.

Castrol Magnatec 5W-40 
Täyssynteettinen moottoriöljy. Sisältää ak-
tiivisia molekyylejä, jotka muodostavat py-
syvän suojaavan voitelukalvon. Korvaa GTX 
Magnatec 5W-40 -tuotteen.

Castrol Magnatec 10W-40 
Synteettinen moottoriöljy, joka sisältää ak-
tiivisia molekyylejä. Korvaa GTX 5 Lightec 
10W-40 -tuotteen.

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 
Synteettinen moottoriöljy erityisesti diesel-
autoihin. Korvaa GTD Magnatec 10W-40 
-tuotteen.

Castrol GTX 10W-40 
Synteettinen moottoriöljy jokapäiväiseen 
ajoon. Korvaa XL 10W-30 -tuotteen.

Muistathan monipuoliset Extranet-palvelut: www.kaha.fi /extranet
Tuoteryhmätiedot 
Extranetistä löydät Kahan voimassa olevat 
tuoteryhmätiedot eri käyttötarpeisiin sopi-
vissa tiedostomuodoissa. Lisäksi ladattavis-
sa on erillinen tiedosto tuoteryhmistä, joissa 
on tapahtunut muutoksia viimeisen 90 päi-
vän aikana.

Varaosien numerovertailut
Tarjolla on myös Kahan ja muiden tavaran-
toimittajien osien väliset tuotenumerover-
tailut. Numerovertailuja on pääosin kahdes-
sa eri muodossa: MS Excel ja AutoFuturPro.
AutoFuturPro-vertailut ovat valmiiksi oi-
keassa määrämuodossa ja ne voidaan ajaa 
suoraan asiakkaan AutoFuturPro-tietokan-
taan. Osa vertailuista on muokattu myös ns. 
Mauvo-muotoon eri toimittajanumeroilla. 

Rekisteri-
numerohaku
Rekisterinumero-
haulla voit hakea 
auton tiedot rekisteri-
numeron perusteella.
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Helsinki Motor Show 30.11.–3.12.2006
Arkea ja Unelmia -teemalla koottu Helsinki Motor Show keräsi taas paikalle reilusti yli 50 000 messuvierasta. Kahan osastolla oli luonnolli-
sesti esillä koko laaja lisävarustevalikoima monine uutuuksineen.
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Skiexpo 3.–5.11.2006 
Pohjoismaiden suurimmat talviurheilumessut vetivät yhdessä Digi-
Expon kanssa 50 975 kävijää. Kahan osastolla pääosassa olivat Thule-
varusteet, Webasto- ja Defa-lämmittimet sekä König-lumiketjut.

American Car Show 6.–9.4.2007 
Peräti 66 000 vierasta saapui ihailemaan viimeisen päälle tuunat-
tuja jenkkipelejä sekä tutustumaan autotarvikkeisiin ja lisävarus-
teisiin. Myös Kaha oli paikalla laajalla tuotevalikoimalla.



60-vuotias Defa 
joululounaalla
Kahan ja Defan perinteistä joululounastilai-
suutta 12.12. vietettiin tällä kertaa Defa AS:n
60. juhlavuoden päätöstunnelmissa Hilton 
Helsinki Kalastajatorpalla. 

Läsnä oli pieni joukko kutsuvieraita ja leh-
distön edustajia. Kiitos kaikille miellyttävää 
ja rauhaisan jouluista tilaisuutta läsnäolol-
laan kunnioittaneille!

Defa Termini on 
Vuoden varuste 2006
Autoalan huippuasiantuntemusta monipuo-
lisesti edustava asiantuntijaryhmä on valin-
nut Defa Termini -sisälämmittimen “Vuoden 
varusteeksi 2006”. Valinnan perusteina ryh-
mä mainitsi mm. tilaa säästävän käytännölli-
sen koon, helpon asennettavuuden ja järke-
västi mitoitetun liitäntäkaapelin.

Ensimmäistä kertaa myönnetyn palkinnon 
taustalla on asiantuntijaryhmän halu kan-
nustaa valmistajia kehittämään entistä pa-
rempia, liikenneturvallisuutta ja mukavuut-
ta edistäviä lisävarusteita. Ryhmään kuulu-
vat puheenjohtaja Nils Andersson (DI, po-
lymerispesialisti, Sooni Oy), sihteeri Erkki 
Ahlavuo (autoteknikko, päätoimittaja, Au-
tomediat Oy) sekä jäsenet Panu Sainio (DI, 
TKK:n Autolaboratorio), Heikki Laakso (va-
raosakauppias, Hessumobiili) ja Seppo Pal-
mu (varaosapäällikkö, Delta-Motors).

Defa ja Kaha maahantuojan ominaisuudes-
sa kiittävät huomionosoituksesta ja iloitse-
vat siitä, että Defan onnistunut työ mahdol-
lisimman pienen, helppokäyttöisen, tehok-
kaan ja turvallisen sisälämmittimen kehittä-
miseksi on noteerattu markkinoiden lisäksi 
myös asiantuntijapiireissä!
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Kahan Jari Suhonen (vas.) vastaanottamassa Defan puolesta “Vuoden varuste 2006” -palkintoa. Asian-
tuntijaryhmän edustajina palkinnon luovuttivat puheenjohtaja Nils Andersson, sihteeri Erkki Ahlavuo 
sekä jäsen Panu Sainio.
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