
K  A  H  A  V  I  E  S  T  I   2   2  0  0  8

Defan
ykköskenttä
valmiina
uuteen
kauteen
s. 6

Modernia multimediaa
käyttäjän ehdoilla s. 10–11

Maailman 
ainutlaatuisin 
kuljetuslaatikko 
Excellence s. 12–13

Legendaarinen huippumerkki 
Kahan valikoimaan s. 3

Innovatiivisia wc- ja keittiöratkaisuja s. 4–5 Kahan sähköinen 
tuoteluettelo entistä 

parempi s. 18–19

Valmiiksi 
varustellut 

työkaluvaunut 
s. 16–17



SISÄLTÖ

Pääkirjoitus ...................................................2

Blaupunkt Kahan valikoimaan ................... 3

Thetford Kahan valikoimaan ..................  4–5

Defan ykköskenttä valmiina kauteen  ....... 6

Ladac Handy 70 -akkulaturi ........................ 7

Tarvikkeita talven varalle  ........................... 7

Webastolta uusia tuoteyhdistelmiä ........... 8

STM Ipai Seatfi x  .......................................... 9

Clarion maahantuontiohjelmaan  ......  10–11

Thule Excellence -kuljetuslaatikko  ....  12–13

Thule Professional -uutuuksia  ................. 14

Bott-huoltoautokalusteet  ........................ 15

Kamasa Tools -työkaluvaunut  ...........  16–17

Entistä parempi Autoluettelo.fi   ........  18–19

Käänteentekevää Bilstein-tekniikkaa   20–21

Osallistu Sachs-kilpailuun!  .................  20–21

Uutuuksia Kahan jarruohjelmaan ......  22–23

Alustan ja ohjauksen osat  ..................  22–23

Osram säästää aikaa ja rahaa  ............  24–25

Behr Hella Service  ..................................... 26

SKF-korjaussarjat jakopään huoltoon  ..... 27

Uutuuksia AC Service -ohjelmaan  .....  28–29

Sähkötarvikkeita sähköisesti  ................... 30

VDO Download Device  ......................  30–31

Ohjausteknologiaa työkoneisiin  .......  32–33

Kaha Boat Systems  .............................  34–35

Tuoteuutisia  ........................................  36–38

Kaha-uutisia  .............................................. 39

Nimitykset  ................................................. 39

Defa +5°C  .................................................. 40

Talousturinoita Vantaalta

Näin marraskuun alussa meillä täällä Kahalla aletaan aina odotella aktivi-
teettejamme suosivia ilmoja. Säätiedotusten lomassa ehtii kuunnella uuti-
siakin, jotka ovat jo viikkotolkulla noudattaneet tuttua kaavaa: pikavippi, 
roskaluotto, tukipaketti, luottamuspula... tällaisilla muotitermeillä maail-
malta vyöryviä huonoja talousuutisia muistetaan aina höystää. 

On se vaan ikävä seurata, kuinka jatkuva rummutus onnistuu kuin onnis-
tuukin vähentämään kotimaista kulutusta, vaikka siihen ei olisi oikein syy-
täkään. Suomen talouden perusrakenne on nimittäin vakaalla pohjalla, kii-
tos niin valtakunnallisella kuin yritystasollakin harjoitetun järkevän ja varo-
vaisen talouspolitiikan.

Kun tarpeeksi pelotellaan, niin tottahan sitä aletaan pelätä. Auto- ja lisä-
varustekauppa on jo koko lailla jumissa, ja samanlaisia viestejä saa kuulla 
muiltakin aloilta. Silti kaiken laman lietsonnan keskellä puuhataan kuiten-
kin taas jokavuotisia palkankorotuksia vanhaan malliin! Jokin tässä yhtä-
lössä ei nyt täsmää...

Mutta minkäs teet, ei tässä auta kuin uskoa todella lujasti omaan tekemi-
seensä ja koittaa vain markkinoida tuotteita sisukkaasti eteenpäin. Voimaa 
siihen antoi jälleen juuri päättynyt jokavuotinen koulutuskiertueemme, 
joka keräsi toista tuhatta ammattilaista syventämään tuotetuntemustaan 
ja vaihtamaan tietojaan ja kokemuksiaan. Ette usko, kuinka hyvältä osal-
listumisenne juuri tällaisina aikoina tuntuu. Tuhannet kiitokset kaikille 
mukana olleille!

Vaikka usko on välillä kovilla, hyvällä yhteistyöllä niin asiakkaiden kuin 
päämiestenkin kanssa me kaikki kyllä pärjäämme. Eikä kannata unohtaa 
90-luvun tärkeää opetusta: laskukausi on ehdottomasti paras hetki vahvis-
taa omaa markkinaosuuttaan ja asemaansa tavaran jakelijana.

Vielä kun kenttä rauhoittuisi hiukan tuosta ketjuhuumasta: laskujeni 
mukaan Suomessa on noin 500 varaosaliikettä, joista 55 % kuuluu johon-
kin ketjuun. Maamme 1500 korjaamosta puolestaan noin 500–600 kuuluu 
vähintään yhteen ketjuun. Vaikka suurin ketju onkin edelleen ketjuuntu-
mattomat, tekee mieli kysyä, palveleeko tuo kaikki sitoutuminen varmasti 
sitä tärkeintä tahoa – asiakasta?

Nimittäin terveestä kilpailusta, laatutuotteista ja hyvästä palvelusta tässä 
kaikessa lopulta on kysymys. Joten veljet – ei muuta kuin häntä pystyyn ja 
kohti uusia kauppoja!

Jari Suhonen

P.S. Eläköön valinnan vapaus – vai mikä se nyt oli?

4.11.2008
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Perinteikäs saksalaismerkki 
Blaupunkt on tullut Kahan 
AV-ohjelmaan. Mallisto käsit-
tää radioita, navigaattoreita 
ja kaiuttimia jälkimarkki-
noille ja ajoneuvoteollisuu-
teen. Lisäksi ohjelmaan 
kuuluvat mm. bussituotteet, 
kuten monitorit.

Sininen piste
Blaupunkt-logo on yksi maailman tunne-
tuimpia liikemerkkejä. Sen taustalla on me-
nestystarina, jonka ansiosta sininen piste on 
yhdistetty jo 1920-luvulta lähtien korkea-
laatuisiin audiolaitteisiin. Alunperin teh-
taan laaduntarkastusmerkkinä toiminut 
tunnus on tänä päivänä symboli huippu-
moderneille autonavigointi- ja informaatio-
järjestelmille, autoradioille, kaiuttimille ja 
ajoneuvoantenneille.

Euroopan markkinajohtaja
Saksan Hildesheimissa pääkonttoriaan pitä-
vä Blaupunkt-Werke GmbH on Bosch-kon-
serniin kuuluva tytäryritys ja autoradioi-
den markkinajohtaja Euroopassa. Yrityksen 

Legendaarinen ”sininen piste” Kahan valikoimaan!

palveluksessa on maailmanlaajuisesti 9000 
työntekijää, joista kolmannes työskente-
lee Hildesheimissa. Blaupunkt valmistaa yli 
5 miljoonaa autoradiota ja yli 500 000 navi-
gointilaitetta vuodessa.

Travel Pilot 700 – Videonavigaattori, 
liikkuva toimisto ja televisio
Uusi Blaupunkt TravelPilot 700 yhdistää 
huippuluokan navigoinnin, internet- ja toi-
mistosovellukset sekä viihteen ennen näke-
mättömällä tavalla. Järjestelmään integroi-
dun kameran kuvaa hyödynnetään reaali-
ajassa, mikä mahdollistaa videonavigoinnin 
sekä videokuvaan perustuvan liikennemerk-
kien tunnistuksen. 

Wlan-verkkoyhteyden, Bluetooth-yhteyden
ja Offi ce-toimintojen ansiosta laitetta voi 
käyttää myös liikuteltavana toimistona. Li-
säksi se on myös pätevä DVB-T-digitelevisio. 
Vain 90 x 123 x 19 mm kokoisessa ja 0,24 kg 
painavassa laitteessa on USB- ja muistikort-
tipaikka ja sen mukana toimitetaan Euroo-
pan navigointikartta.

New Jersey MP68 
– Matkapuhelimen paras kaveri
Uutuuslaite New Jersey MP68 sulauttaa 
matkapuhelimen toiminnot helppokäyttöi-
seen CD-radioon. Sisäänrakennettu Blue-
tooth mahdollistaa handsfree-puhelut auto-
radion kautta sekä musiikin suoratoiston 
ominaisuutta tukevista laitteista. Etupanee-
lin erillisen EasyDial-puhelinnäppäimistön 
ansiosta matkapuhelimen toimintojen käyt-
tö on helppoa ja nopeaa. 

Ulkoisten tallennusvälineiden valtava muis-
tikapasiteetti on hyödynnettävissä USB-lii-
tännän ja erilaisten mediasoitinten tarjonta 
Front-Aux-In-liitännän avulla. Selkeän näyt-
tögrafi ikan taustalle voi valita haluamansa 
värin yli 4 000 vaihtoehdosta. 2-DIN-asen-
nettavan uutuuden viimeistelevät taajuus-
korjain, säädettävä subwoofer-lähtö sekä 
herkkä RDS-viritin ja 4 x 50 W vahvistin.

Kahan Blaupunkt-ohjelmasta kertoo 
mielellään lisää Markku Ijäs, 
puh. (09) 6156 8240 tai 
markku.ijäs@kaha.fi 
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Siirrettävät wc:t
Kuuden laitteen Porta Potti -mallistossa on 
sopiva ratkaisu kaikkiin liikkuviin kohteisiin 
sekä vapaa-ajan asumuksiin. Kaikki wc:t pe-
rusversiosta luksusmalliin ovat kompakteja, 
kevytrakenteisia ja helppokäyttöisiä. Saata-
vana on myös monia käyttömukavuutta li-
sääviä ominaisuuksia kuten integroitu tyh-
jennysputki, sähköinen huuhtelujärjestelmä 
ja jätesäiliön pinnankorkeuden osoitin.

Sisäänrakennetut wc:t
Kaksiosainen, irrotettavalla jätesäiliöllä va-
rustettu kasetti-wc on ihanteellinen sani-
teettiratkaisu ajoneuvoihin. Jätesäiliö on 
helppo poistaa sivuseinään tehtävästä luu-
kusta ja tyhjentää uutta käyttöä varten. 
Kymmenen irrotettavalla jätesäiliöllä varus-
tetun mallin lisäksi Thetfordin valikoimaan 
kuuluu kaksi ajoneuvon omaan järjestel-
mään liitettävää mallia.

Thetford on useiden eurooppalaisten matkailu-
auto- ja asuntovaunuvalmistajien OE-merkki.

Innovatiivisia wc- ja keittiöratkaisuja liikkuvaan elämään

Markkinajohtaja                      

Thetford on maailman johtava 
siirrettävien saniteettijärjes-
telmien, wc:n hoitotuotteiden 
sekä matkailu- ja asuntovau-
nuvarusteiden valmistaja. 

Yhdysvalloissa vuonna 1963 
perustettu yritys on markkina-
johtajia myös siirrettävien 
kylmä- ja keittiölaitteiden 
valmistajana. 

Kahan valikoimaan Thetford 
tulee varastotuotteena koko 
sortimentillaan.

Thetford on alan pioneeri
Mobiileja wc- ja keittiöratkaisuja jo vuosi-
kymmenien ajan suunnitellut ja valmista-
nut Thetford toi ensimmäisenä maailmassa 
markkinoille siirrettävät wc:t. Vuonna 1968 
lanseerattu Porta Potti -tuotemerkki on siitä 
lähtien ollut synonyymi laadukkaalle, ergo-
nomiselle ja ympäristöystävällisille saniteet-
tijärjestelmälle. Thetford rantautui Euroop-
paan 70-luvulla ja sillä on tätä nykyä kaksi
tuotantolaitosta Hollannissa sekä yritys-
ostojen myötä Spinfl ow-liesiä ja venekäyt-
töön suunniteltuja Tecma-wc-järjestelmiä 
valmistavat tehtaat Englannissa ja Italiassa.

Kokonaisratkaisuja 
ajoneuvoihin ja kesämökkeihin
Olipa kyseessä matkailuauto/-vaunu, vene 
tai bussi, Kahalla on Thetford-linjallaan tar-
jota täydellinen kokonaisratkaisu ajoneu-
von wc- ja keittiöjärjestelmäksi – lisätarvik-
keet, varaosat ja kemikaalit mukaan lukien. 
Siirrettävät wc:t soveltuvat lisäksi mainiosti 
viemäriverkon ulkopuolelle sijoittuviin koh-
teisiin kuten kesämökkeihin ja metsästys- tai 
kalamajoihin. Kattavan tuotepaletin kruu-
naa asiantunteva asennus- ja huoltopalvelu 
sekä ison valmistajan vastuu laatu- ja ympä-
ristösertifi oiduista tuotteistaan.
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Thetfordin upouuden suomen-
kielisen tuoteluettelon voi tilata 
Kahalta numerolla TF001. Lisätietoja 
Thetford-valikoimasta antaa 
Kari Lassila, puh. (09) 6156 8335 
tai kari.lassila@kaha.fi 

 Kahan valikoimaan

Keittiölaitteet
Thetfordin keittiölaitevalikoimaan kuuluu 
altaita, keittotasoja sekä uuni-/grilliyhdis-
telmiä. Kaikissa laitteissa on kotilaitteista 
tutut, reilun kokoiset säätimet. Tehokkaat 
polttimet ja turvalliset liekinvalvontalait-
teet takaavat, että käyttömukavuus ja 
-turvallisuus täyttävät euroop-
palaisten standardien 
vaatimukset.

Jääkaapit
Thetfordin absorptiojääkaapeissa ei ole 
kompressoria, joten ne toimivat äänettö-
mästi. CE-merkityt, freonittomat ja lähes 
kokonaan kierrätysmateriaaleista valmiste-
tut kaapit toimivat verkko- ja tasavirralla tai 
kaasulla. Laajassa mallistossa on eri sytytys- 
ja käyttömekanismeilla sekä ylellisillä auto-
maattitoiminnoilla varustettuja malleja kai-
kissa kokoluokissa.

Hoitotuotteet 
Thetfordin omissa laboratorioissa kehitetyt ja riippumattomissa tutkimus-
laitoksissa testatut ja ympäristösertifi oidut jäte- ja huuhtelusäiliön hoito-
tuotteet varmistavat wc:n ongelmattoman käytön ja parhaan mahdolli-
sen käyttömukavuuden. Valikoimaan kuuluu myös muita hoitotuotteita, 
kuten nopeasti hajoava wc-paperi ja yleispintojen puhdistusaine.
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Uusi Termini 800/1850 W
Puolueettomissa sisälämmitintesteissä menestynyt Termini-lämmitinperhe on saanut uuden 
jäsenen. Huipputehonsa puolesta ison ja pikku-Terminin väliin sijoittuva uutuus sopii sekä 
pieniin että suurempiin henkilö-, farmari- ja tila-autoihin. Kolmiasentoisella katkaisijalla va-
rustettu 0/850/1850-wattinen lämmitin on lähes saman kokoinen kuin pikku-Termini – vain 
12 mm korkeampi.

Ykkösketju iskussa  
Defan Termini-ketjun laitureina häärivät tehopakkaus ”Pikku-T” sekä väkivahva ”Iso-T”. 
Sentteriksi saatu uusi vahvistus ”Teukka” on todellinen all-rounder; monipuolinen joka-
paikan taituri, josta kuoriutuu tarvittaessa vankka peruspelaaja siinä kuin tehokkaasti 
iskevä snaipperikin. Kentällisen alakerrassa luutivat vanhat tutut 
ja luotettavat Classic-sarjan lämmittimet.

”Teukka” täydensi Termini®-ketjun

Defan ykköskenttä 
valmiina uuteen kauteen!

Pikku-Termini
• Pienistä keskikokoisiin autoihin
• 2-asentoinen katkaisija 0/1350 W*
• PTC-lämmitysvastus
• Ulkomitat: 138 x 181 x 35 mm
• Takuu 5 vuotta

Iso-Termini ”Iso-T”
• Keskikokoisista suuriin autoihin
• 2-asentoinen katkaisija 1350/2100 W*
• PTC-lämmitysvastus
• Ulkomitat: 141 x 183 x 47 mm
• Takuu 5 vuotta

* Tehot mitattu -25°C lämpötilassa.

Tekninen käsikirja 2008 on Defan mootori- ja sisä-
lämmittimien asentajille tarkoitettu opas, jonka voi 
tilata Kahalta numerolla DA 490272.

Defa WarmUp = monenlaista hyötyä!
Kaikki Defa Termini -sisälämmittimet voi-
daan asentaa samaan asennusjalkaan. Kiin-
nikkeiden lisäksi sarjat sisältävät 1,5 m ko-
jepistorasian, 1 ja 1,75 m jatkojohdot  sekä 
2,5 m verkkoliitäntäjohdon. Kompakteina 
ja tyylikkäästi muotoiltuna ne sopivat jokai-
seen autoon ja lisäävät paitsi mukavuutta, 
myös ajoturvallisuutta. Defa-moottoriläm-
mittimien käyttö puolestaan säästää tutki-
tusti polttoainetta ja vähentää haitallisia 
päästöjä jo +5°C alkaen (kts. tarkempaa tie-
toa tämän lehden takakannesta!).

Uutuus-Termini
• Pienistä suurempiin autoihin
• 3-asentoinen katkaisija 0/850/1850 W*
• PTC-lämmitysvastus
• Ulkomitat: 141 x 183 x 47 mm
• Takuu 5 vuotta

6
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Tuulilasin pesuneste
Sonaxin tehokas tuulilasin pesuaine poistaa 
pinttyneenkin lian. Saatavana sekä tiivistee-
nä että valmiina sekoituksena.

Pikalukkosula
Sonax-pikalukkosula sulattaa hetkessä jää-
tyneet lukot, voitelee ja antaa suojan uudel-
leen jäätymistä ja korroosiota vastaan. 

Lumiharjat
Puuvartisen perusmallin lisäksi Kahan valikoi-
maan kuuluu mm. teleskooppivartinen harja 
(max 85 cm) sekä Murska-jääraavin.

Käynnistyskaapelit
Uudenlainen käynnistyskaapeli, jonka kuparilla päällystetyt alumiinijoh-
dot yhdistävät edellisen taivuteltavuuden jälkimmäisen edullisuuteen. 
TÜV/CE-hyväksytyn kaapelin eristetyt kahvat ja suojatut leuat ovat turval-
liset käyttää. Kolme eri johdinpaksuutta: 10, 16 ja 25 mm2. Kysy hintaa!

Hinausköydet
Laadukkaat kotimaiset Piippo-hinausköydet on valmistettu 
polypropeenista. Köysiä on kahta tyyppiä: henkilöautoille 
tarkoitettu H-A, jonka pituus on 5 m ja vetolujuus 1550 kp 
sekä järeämpi 6-metrinen P-A, jonka vetolujuus on 3500 kp.

Antaa talven tulla – tarvikkeita tuiverruksiin

Huippu-uutuus: täysautomaattinen 

Ladac Handy 70 -akkulaturi

Viiden vuoden takuulla varustetun, erittäin pienikokoisen 
Handy 70:n mitat ovat vain 220 x 45 x 45 mm ja paino 0,5 kg.

Monipuolista helppokäyttöisyyttä
Ladac Handy 70 on todellinen jokapaikan 
12 V laturi, jonka soveltuvuus erikokoisille 
akuille on erittäin laaja (1,5–150 Ah). Täys-
automaattisella ja älykkäällä latausohjel-
malla varustetun laitteen käyttö on help-
poa ja turvallista niin kotona, autotallissa, 
mökillä, matkailuvaunussa kuin veneessä-
kin. Tarvittaessa myös virtalähteenä toimiva 
Ladac Handy 70 tunnistaa ja lataa auto-
maattisesti kaikentyyppiset lyijy/happoakut 
(MF / AGM / hyytelö) ja elvyttää myös täysin 
tyhjentyneet ja sulfatoituneet akut. 

Norjalainen Ladac Products 
AB valmistaa ammattilais-
tason akkulatureita eri teolli-
suudenaloille. Nyt se on tuo-
nut markkinoille myös koti- 
ja harrastekäyttöön tarkoite-
tun, teknisesti edistyksellisen 
ja erittäin kompaktin laturin.

Turvallista käyttövarmuutta
Roiske-/pölytiiviiissä (IP54) ja kaksoiseriste-
tyssä laturissa on napaisuuden vaihtumis-
suojaus sekä älykäs ylläpitolataustoiminto, 
minkä ansiosta sen voi huoletta jättää kiin-
ni akkuun pitemmäksikin aikaa. Kipinöinnil-
tä, virhekytkennöiltä ja oikosuluilta suojat-
tu laite toimii luotettavasti, vaikka verkko-

jännite laskisi vain 170 volttiin. Turvallisen 
kytkennän pimeässäkin takaa laturiin integ-
roitu taskulamppu.

Lisätietoja Handy 70:stä ja Ladacin koko 
laturivalikoimasta antaa Jyri Marttelin, puh. 
(09) 6156 8264 tai jyri.marttelin@kaha.fi 

Made in
Norway
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Kokemus on osoittanut, että nopeasti lämmit-
tävää Webastoa käyttävät autoilijat eivät usein-
kaan koe tarvitsevansa ajastusmahdollisuutta, 
vaan heille riittää laajan toimintasäteen 
omaava kauko-ohjain. Kahan valikoimaan 
tulevatkin nyt henkilöautoihin tarkoitetut 
Webasto Thermo Top C- ja E-pysäköinti-
lämmittimet, jotka on varustettu valmiiksi 
Telestart T91 -kauko-ohjaimella.

Kaiken kokoisiin henkilöautoihin soveltuvista Thermo Top C 
ja E -lämmittimistä on saatavana sekä bensiini- että diesel-
käyttöiset versiot. Mukana toimitettavan Telestart T91 -radio-
kauko-ohjaimen avaimenperätyyppinen lähetinyksikkö on 
lajissaan maailman pienin. Lämmityksen tai tuuletuksen 
on/off-toiminnolla ja kuittaustoiminnolla varustetun laitteen 
kantosäde on jopa 1 km. 

Uusia tuoteyhdistelmiä Webastolta

Thermo Top -lämmitin- 
sarjat radiokaukosäädöllä

Silver dynamic 
10 akkumallia 
52–110 Ah, 
käynnistystehot 
520–920 A.

Varta dynamic takaa 
talvikäynnistykset!
Henkilöautoihin tarkoitettu 
Varta dynamic-akkuperhe 
tarjoaa enemmän käynnistys-
voimaa ja pidemmän käyttö-
iän kuin tavalliset akut.
 
Varta Silver dynamic
- Ajoneuvoille, joissa on paljon varusteita
- Paras ratkaisu dieselmoottoreille
- Hopeametalliseos takaa pitkän käyttöiän
- Markkinoiden high end -tuote

Varta Blue dynamic
- Kaiklle nykyaikaisille autoille
- Luotettava, entistä parempi suorituskyky
- Hopeametalliseos takaa pitkän käyttöiän
- Markkinoiden myydyin tuote

Varta Black dynamic
- Pienemmille ja vanhemmille autoille
- Luotettava ja käyttöturvallinen
- Hopeametalliseos takaa pitkän käyttöiän
- Ykköslaatua huippuhintaan

Blue dynamic
23 akkumallia 40–95 Ah,

käynnistystehot 330–830 A.

Black dynamic
 12 akkumallia 

41–90 Ah, 
käynnistys-

tehot 
360–720 A.

8
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Turvallisuus ennen kaikkea
Vuonna 1946 perustettu Storchenmühle 
ja sen tuotemerkki STM ovat Saksassa ol-
leet synonyymi markkinoiden parhaille las-
ten turvaistuimille jo yli 40 vuotta. Myös Re-
caro-tuotemerkillä myytävät turvaistuimet 
valmistava yritys toi markkinoille maailman 
ensimmäisen lasten turvaistuimen vuonna 
1963 ja ensimmäisen Isofi x-kiinnitteisen tur-
vakaukalon vuonna 2001. Lukuisat testivoi-
tot ja -menestykset  auto-, perhe- ja kulutta-
jalehdissä kertovat olennaisimman myös uu-
desta Ipai Seatfi x -istuimesta: ykkössijalla on 
lapsen turvallisuus.

Parisen vuottta sitten Kahan 
valikoimaan tullut STM on 
saanut markkinoilla erinomai-
sen vastaanoton. Automaahan-
tuojien ja -kauppiaiden kautta 
myytävät lasten turvaistuimet 
ovat vakuuttaneet laadullaan 
niin Kahan asiakkaat ja testiar-
vioijat kuin loppukäyttäjätkin. 
Uusin lisä monipuoliseen STM-
valikoimaan on 3–12-vuotiaille 
lapsille tarkoitettu Ipai Seatfi x.

STM-lastenistuimien myynnistä kiinnostuneiden
kannattaa ottaa yhteyttä Jari Widerholmiin, 

puh. (09) 6156 8363 tai jari.widerholm@kaha.fi 

Kiinteät Isofi x-kiinnikkeet
Ipai Seatfi x on varustettu istuimeen 
integroiduilla Isofi x-kiinnikkeillä ja sitä
voi käyttää myös auton kolmipisteturva-
vöiden kanssa. Ratkaisu antaa hyvän suo-
jan myös sivusta suuntautuville törmäysvoi-
mille. Kasvot menosuuntaan kuljettamiseen 
sopiva Ipai Seatfi x on suunniteltu 15–36 kg 
painaville lapsille, mikä kattaa noin ikävuo-
det 3–12. Uutuutta on saatavana kaikkien 
STM-istuimien tapaan musta-harmaana ja 
puna-musta-harmaana, jotka markkinatut-
kimusten mukaan ovat suosituimmat lasten-
istuinvärit. Päällisen voi pestä 30°C:ssa.

STM Ipai Seatfi xin niskatuki on säädettävissä 
   yhdellä kädellä yhteentoista eri kallistus-
       kulmaan. Hengittävien pehmuste- ja kangas-
             materiaalien ansiosta lapsi ei hikoile istuimessa.

Turvallisuuden lisäksi yksi STM-istuimien keskeisimpiä ominai-
suuksia on niiden joustava kyky kasvaa lasten mukana. Kätevä 
Isofi x-Base tarjoaa tukevan alustan 0–4-vuotiaille sopiville 
istuimille, niiden joukossa myös kuvan 0–15 kk ikäisille
tarkoitettu turvakaukalo Twin 0+.

Uusi turvaistuin Saksan markkinajohtajalta

Ipai Seatfi x 
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Clarion DXZ388RUSB 
Monipuolinen autoradio  
• CD-, MP3-, WMA- 
   ja iTunes® AAC-yhteensopiva 
• 4 x 50 W 
• RDS-viritin 
• USB-liitäntä edessä 
• Suora iPod-ohjaus iPodin omalla johdolla 
• Yli- ja alipäästösuodatin 
• Bluetooth-handsfreevalmius 
• AUX-IN edessä 
• 6-kanavainen vahvistinlähtö 
• Kaukosäädin

Lähes 70 vuotta kehityksen kärjessä
Clarion on valmistanut ajoneuvojen ääni-,
kuva- ja navigointijärjestelmiä sekä viestin-
tälaitteita jo vuodesta 1940. Pyrkimällä
aina ymmärtämään autoilijoiden tarpeita
ja kehittämään niitä vastaavia teknisiä rat-
kaisuja Clarion on vuosikymmenien aikana 
vakiinnuttanut asemansa niin OE- kuin jälki-
markkinoidenkin huipulla.

Japanilainen Clarion on yksi maailman joh-
tavista autoradiovalmistajista. Se tunnetaan 
teknisesti korkealaatuisista tuotteista, joille 
tunnusomaista on käyttäjäystävällisyys ja 
monipuolinen liitettävyys nykyaikaisiin tal-
lennusmedioihin ja tiedonsiirtojärjestelmiin. 
Maailmanmerkin huippulaadusta pääsevät 
nauttimaan jatkossa myös Kahan asiakkaat.

Nykytekniikkaa käyttäjän ehdoilla
Clarionin innovatiiviset laitteet toteuttavat 
HMI-konseptia, jonka pyrkimyksenä on mo-
dernin tekniikan yhdistäminen helppokäyt-
töisyyteen. Clarionin laitteissa iPod-ohjaus, 
Bluetooth-suoratoisto, USB-liitäntä ja SD-
korttipaikka eivät ole vain päälleliimattuja 
teknisiä termejä, vaan luontevasti toimivia 
osia niiden monipuolista käytettävyyttä.

10

Katso myös:
Clarion & Jay Kay Special Site 

http://hmi.clarion.com
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Kahan Clarion-valikoimaan kuuluvat 
myös laadukkaat kaiuttimet, joista kuvassa 
Ø 13 cm (51/4”) 200 W 3-tiekaiutinsarja 
Clarion SRQ1330R.

Clarion DUZ388RMP 
2-DIN Autoradio 
vaativaan käyttöön
• CD-, MP3-, WMA- 
   ja iTunes® AAC-yhteensopiva 
• 4 x 50 W 
• RDS-viritin 
• USB-liitäntä 
• Suora iPod-ohjaus iPodin omalla johdolla 
• 728-sävyinen värinäyttö  
• Bluetooth-handsfreevalmius 
• 4-kanavainen vahvistinlähtö 
• Lisävarusteena kaukosäädin

Clarion CMD5 Marine 
Veneradio vaativiin olosuhteisiin
• CD-, MP3- ja WMA-yhteensopiva 
• 4 x 50 W 
• IPX5-sertifi ointi 
• ASTM B117 -sertifi ointi (suola / sumu) 
• ASTM D4329 -sertifi ointi (UV-säteily) 
• HumiSeal-päällystetty piirilevy 
• Tiivistetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko 
• Kumipäällystetyt säätimet 
• iPod-, Bluetooth-, ja CD-vaihtajavalmius 
• Pyöritettävä äänenvoimakkuuden säädin 
• AUX-IN takana 
• 6-kanavainen vahvistinlähtö 
• Kaukosäädin 
• Lisävarusteena Marine-kaukosäätimet

OHM1088VD 
Kattonäyttö DVD-soittimella
• 10,2” laajakuvanäyttö 
• DVD-, CD-, MP3- 
   ja WMA-yhteensopiva 
• 2 x AV-IN 
• 1 x AV-OUT 
• Integoitu kattovalo 
• Kaukosäädin 
• Sisältää kahdet 
   langattomat 
   kuulokkeet

Clarion MAX688RBT 
Multimediaradio 
huippuominaisuuksilla
• DVD-, CD-, MP3-, WMA- ja 
   iTunes® AAC-yhteensopiva 
• Virallinen DivX-sertifi ointi 
• 4 x 50 W MOS-FET 
• RDS EON DSP -viritin 
• Moottoroitu 7” kosketusnäyttö 
• USB-liitäntä 
• Suora iPod-ohjaus iPodin omalla johdolla 
• 24-bittinen D/A-muunnin 
• Sisäänrakennettu Bluetooth-handsfree 
 ja -suoratoisto

Automultimedian huippu-
merkki Kahan maahantuontiohjelmaan
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Kun Thule aloitti uutuus-

laatikkonsa suunnittelun, 

tavoitteena ei ollut enem-

pää eikä vähempää kuin 

luoda maailman paras, 

tyylikkäin ja toiminnallisin 

kuljetuslaatikko. 

Perinpohjaisen tuotekehit- 

telyn ja -testauksen tulok-

sena syntyi niin muotoilul-

taan, laadultaan kuin käy-

tettävyydeltäänkin ainut-

laatuinen Thule Excellence, 

joka sai ensiesittelynsä 

syyskuussa Frankfurtin 

Automechanika-messuilla.

Muotoilu
Excellence sulautuu täydellisesti nykyaikais-
ten autojen pyöreitä ja särmikkäitä linjo-
ja yhdistelevään muotokieleen. Kiiltävään 
mustaan kanteen kohovalettu suuri titaa-
ninhohtava X-kuvio antaa laatikolle sivus-
ta katsottuna voimakkaasti eteenpäin suun-
tautuvan, dynaamisen ilmeen. Laatikon 
muodot on optimoitu tuulitunnelissa ilman-
vastuksen ja polttoaineenkulutuksen mini-
moimiseksi.

Thule Excellence 
– Maailman ainutlaatuisin k

520-litraisen Thule Excellence-kuljetuslaatikon 
ulkomitat ovat 218 x 94 x 40 cm ja sisämitat 205 
x 85 cm. Siihen mahtuu vaivattomasti esimerkiksi 
6–8 paria suksia. Vaikka laatikon kantavuus on 
75 kg, sen omapaino on vain kolmannes tästä.

Tunne
Thule Excellence tuntuu kuin luksusautolta: 
rakenne on luottamusta herättävän vankka 
ja jäykän kannen avaaminen ja sulkeminen 
käy ylellisen kevyesti vaikka yhdestä kulmas-
ta. Viimeistely huokuu laatua niin mekaa-
nisten osien kuin pintakäsittelynkin osalta. 
Kokonaisuuden kruunaa mukana toimitet-
tava avainten säilytystaskuilla varustettu 
kannen suojakangas, joka pitää laatikon 
siistinä säilytyksen ajan. 

Ominaisuudet
Maailman ainutlaatuisimmalla kuljetuslaati-
kolla on luonnollisesti myös ainutlaatuinen 
käytettävyys. Excellenceen on ladattu kaikki 
Thulen kehittyneimmät ominaisuudet, joi-
den ansiosta se on todella helppo kiinnit-
tää ja käsitellä. Laatikon muotoilu ja kiinni-
tyskohta jättävät lisäksi auton takaluukun 
avaamiselle runsaasti tilaa. Thule-laatuun 
kuuluvat myös kattavat turvallisuus-
ominaisuudet, joista todisteena 
mm. vaativat TÜV/GS- 
sekä City Crash 
-hyväksynnät.
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uljetuslaatikko

Keskuslukituksen turvajärjestelmä varmistaa, 
että laatikon kaikki lukot tulevat aina asianmu-
kaisesti lukituksi.

Patentoidun Power Grip -kiinnitysjärjestel-
män ansiosta laatikon saa 
paikalleen käden 
käänteessä.

Dual Side -järjestelmä sekä erillinen avauskahva ja 
sulkulenkki takaavat, että laatikon käyttö on kevyttä 
ja siistiä korkeammassakin katumaasturissa.

13
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Thule Professional 
-valikoima kasvoi

Uusi kuormausvarustekokonaisuus

Kuljetusjärjestelmä ammattilaisille
Thule Professional -taakkatelinejärjestelmän
kaikki tuotteet on suunniteltu vastaamaan 
niitä vaatimuksia, joita erilaisia varusteita 
mukanaan kuljettavat ammattilaiset kulje-
tusjärjestelmälle asettavat. Keskeistä kehi-
tystyössä ovat olleet helppokäyttöisyys, tur-
vallisuus ja kestävyys. Järjestelmän sydän on 
suurille kuormille suunniteltu alumiiniputki, 
jonka kuudesta pituudesta ja kuudesta jal-
kamallista löytyy sopiva ratkaisu jokaiseen 
pakettiautoon ja kattoon.

TH 321

TH 322

Valikoimaan monipuolisia uutuuksia
Nyt Thule Professional -taakkatelinejärjes-
telmä on laajentunut kolmiosaisella kuor-
mausvarustekokonaisuudella. TH 322 -sivu-
profi ilisarjassa on kiinnitys taakkatelinee-
seen ja vankat kuormansidontapisteet. 
TH 321 on vankka rajaaja, joka estää kuor-
man liikkumisen eteen.  Lisävarusteena saa-
tava kuormausrulla TH 336 helpottaa pit-

kien tavaroiden kuormausta sekä suojaa 
auton kattoa. Niin ikään uutuutena sarjaan 
on tullut taakkatelineen jatke TH 340. Käy-
tännöllinen varuste helpottaa kuormausta 
siirtämällä lastauspistettä taaemmaksi kiin-
teistä jaloista ja  lähemmäksi käyttäjää.

TH 340

TH 336

Profi ilielementtien pituus on 1,5 m ja niitä 
voidaan liittää jopa neljä peräkkäin. 
Pisimmillään saadaan aikaan 
siis peräti 6 m pitkät 
sivuprofi ilit!
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Kahan huoltoautoihin suunniteltujen ja so-
veltuvien lisävarusteiden ja tarvikkeiden va-
likoima on monipuolinen ja laaja. Kuten 
monen muunkin tuotelinjan kohdalla, tar-
jolla on erillisten tuotteiden lisäksi ennen 
kaikkea täydellisiä ja yhteensopivia ko-
konaisratkaisuja. Keskeisin osa tätä koko-
naisuutta on laadukas huoltoautokalustus 
– sellainen kuin Bott.

Bott on kestävänä edullinen
Kahan edustamat saksalaiset Bott-huolto-
autokalusteet ovat järkevä valinta etenkin 
nykyisten talousnäkymien valossa. Vanha 
viisaus nimittäin on, että vain rikkaalla on 
varaa ostaa moneen kertaan halpaa ja huo-
noa. Muiden on järkevintä satsata laatu-
tuotteisiin, jotka lopulta ovat kirkkaasti ko-
konaisedullisempia. Halvat ratkaisut tulevat 
kalliiksi, siksi myös pakettiautojen varuste-
luun ja kalustukseen kannattaa panostaa.

Kokonaisratkaisu Kahalta
Kaikkein edullisinta on hankkia Bott-kalus-
tus osana täydellistä huoltoautovarustusta.
Lisävalotelineestä vetokoukkuun taatusti
yhteensopivilla ja kestävillä tuotteilla va-
rustettu huoltoauto on huoleton ja varma 
investointi pitkälle tulevaisuuteen. Kahan 
edustamat tunnetut maailmanmerkit, vah-
va tuoteosaaminen sekä luotettavuus tuki- 
ja takuuasioissa merkitsevät yrittäjälle mie-
lenrauhaa ja vapautta keskittyä liiketoimin-
nan muihin osa-alueisiin. Kahan kokonais-
ratkaisu säästää niin aikaa, rahaa kuin her-
mojakin. 

Bott-menestystarina jatkuu
Haemme edelleen potentiaalisia toimipis-
teitä, jotka ovat valmiita panostamaan voi-
makkaasti Bott-kalusteiden myyntiin ja 
asennukseen. Kaha ja Bott tarjoavat katta-
van koulutuksen paikan päällä ja tukevat 

myyntiponnisteluja valtakunnallisella mai-
nonnalla alan ammattilehdissä. Huoltoauto-
kalusteita hankitaan harvoin mielijohteesta,
joten Bott-edustus vaatii ennen kaikkea vah-
vaa sitoutumista ja valmiutta myös omatoi-
miseen kenttätason markkinointiin. Siihen 
tosissaan ryhtyvät se palkitsee kuitenkin ta-
kuuvarmasti. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 
tuotepäällikkö Stefan Hartmaniin, puh. (09) 
6156 8346 tai stefan.hartman@kaha.fi 

Bott – olennainen osa 
huoltoautojen varustelua
Kahalla laaja kirjo varusteita lisävalotelineestä vetokoukkuun

15
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Kamasa Tools on tuonut 
markkinoille viisi uutta työ-
kaluvaunua, joissa työkalut 
ovat valmiina omissa pitimis-
sään. Järjestelmällisyyden 
ansiosta oikean välineen 
löytäminen on nopeaa ja 
puuttuvan työkalun huomaa-
minen vastaavasti helppoa. 
Ammattikäyttöön kehitet-
tyjen vaunujen työkaluvali-
koima on tarkoin harkittu ja 
niissä on runsaasti tilaa myös 
käyttäjän omille erikoistyö-
kaluille. 

Vankka vaunu
Kamasanvihreäksi polttomaalatut vaunut
ovat jämerää tekoa ja varustettu vahvoilla
sivukahvoilla. Työtasoa suojaa paksu kumi-
matto ja vaunun sivuissa on rei’itys ripus-
tettaville lisätarvikkeille. Vaunu likkuu täy-
tenäkin kevyesti, kiitos suurten, laakeroitu-
jen pyörien, joista kaksi on lukittavissa.

Kestävät ja kantavat laatikot
Uutuusvaunujen jokainen laatikko on kuula-
laakeroitu, täysin ulosvedettävissä ja kanta-
vuudeltaan 40 kiloa. Kaikki laatikot saa tur-
vattua kerralla keskuslukituksella, minkä 
lisäksi niissä on vauhdikkaankin liikuttelun 
mahdollistava kuljetuslukitus. Laatikoiden 
leveys on 57 cm ja syvyys 40 cm.

Valmiiksi varustetut 
Kamasa Tools -työkaluvaunut

Työkaluvaunu K 7604 
Yhteensä 200 kg kantavan vaunun 
1/2” työkalusarja (184 työkalua) täyttää 
kaapin viidestä laatikosta neljä. 
Mitat (kork. x lev. x syv.) 
88 x 67 x 45 cm.

Työkaluvaunut K 7602 ja K 7603
Yksikaappisten vaunujen kantavuus 
on 280 kg ja mitat 102 x 67 x 45 cm. 
Kummassakin vaunussa on 5 täyttä ja 
2 tyhjää laatikkoa eri työkalusarjoilla: 
K 7602 -vaunussa 1/2”+1/4” (232 työkalua) ja 
K 7603 -vaunussa 3/8”+1/4” (261 työkalua).

Lisätietoa Kamasa Tools -t
uotteista: 

Stefan Hartm
an (09) 6156 8346, 

stefan.hartm
an@kaha.fi 
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Työkaluvaunut K 7600 ja K 7601
Neljän laatikon yläkaapilla varustettujen 
vaunujen kantavuus on 400 kg ja mitat 
144 x 67 x 45 cm. Vaunut eroavat toisis-
taan vain työkalujen ja laatikkojaon 
osalta: K 7600 -vaunussa on 1/2”+1/4” 
-työkalusarja (261 työkalua, 7 täyttä ja 
4 tyhjää laatikkoa) ja K 7601 -vaunussa 
3/8”+1/4” -työkalusarja (278 työ-
kalua, 6 täyttä ja 5 tyhjää 
laatikkoa).

Muut työkaluvaunut ja tarvikkeet
K 6425 Työkaluvaunu 7 laatikolla
K 6426 Työkaluvaunu 5 laatikolla
K 6435 Yläkaappi 4 laatikolla
K 6416 Paperirullanpidike
K 6417 Isompi kori
K 6418 Pienempi kori
K 6436 Työtaso
K 6445 Hylly pulloille

17
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Autoluettelo.fi  on Kahan tuoteluettelo internetissä ja ylivoi-
mainen myyntityökalu asiakkaille. Se sisältää yli 70 000 tuot-
teen valikoiman auton varaosia ja lisävarusteita suomalaiseen 
autokantaan sekä muita varusteita, tarvikkeita ja kemikaa-
leja autoihin ja veneisiin. Käyttäjä saa yhdellä haulla nähtä-
väkseen paitsi tuotteet, myös niiden hinnat, varastosaldot 
sekä tekniset tiedot, mitat ja kuvat. Viimeisen puolen vuoden 
aikana jatkuvasti kehitetystä Autoluettelosta on nyt tarjolla 
parannettu versio 2.0.

Entistä parempi Autoluettelo.fi !

Entistä selkeämpi ja tyylikkäämpi
Autoluettelon päivityksessä on keskitytty 
tuotejaottelun ja -hakujen parantamiseen 
sekä ulkonäön selkeyttämiseen. Keskeisessä 
roolissa on ollut asiakkailtamme saatu arvo-
kas palaute, jonka perusteella luettelon toi-
mintaan on tehty useita toivottuja muutok-
sia. Esimerkiksi tuotehaun voi nyt tehdä he-
ti etusivulla ja kuvat näkyvät suoraan tuo-
telistauksessa. Kiitos palautteesta, jota kan-
nattaa edelleen lähettää etusivulta löyty-
vään linkkiin!

Uusi tuotejaottelu
Uudistetussa Autoluettelossa Kahan tuote-
valikoima on jaettu kahdeksaan osioon: 

1. Henkilöautotuotteet
2. Raskaan kaluston tuotteet
3. Venetuotteet
4. Matkailuajoneuvotuotteet
5. Työkalut
6. Kemikaalit
7. Ajoneuvoteollisuus
8. Yleistarvikkeet

Älykkäämpi haku
Selkeästi heti etusivulla näkyvään hakukent-
tään voi syöttää tuotemerkin, tuoteryhmän, 
tuotenimen ja tuotenumeron tai EAN-koo-
din. Hakujen tuloslistaa on selkeytetty ja-

Tehokas  

kamalla se ajoneuvokohtaiseen ja yleiseen 
osaan. Auton rekisterinumerolla tehtyyn 
hakuun voi nyt liittää myös hakusanan, esi-
merkiksi ”AAH 865 ja jarruosat”. Jos haku-
sana on alakategorioitu, voi tulosta suodat-
taa edelleen valitsemalla listalta esimerkik-
si jarrupalat. Haku ”AAH 865 ja jarrupalat” 
antaa luonnollisesti tulokseksi ko. autoon 
sopivat jarrupalat suoraan.

Enemmän kuvia ja dokumentteja
Kaikista tuotteista on nyt pikkukuva, mikä 
nopeuttaa ja helpottaa oikean tuotteen va-
litsemista. Enemmän ja suurempia kuvia löy-
tyy tuotekortista, joka avautuu pientä ku-
vaa tai tuotteen nimeä klikkaamalla. Kortis-
ta löytyvät myös tuotteeseen liittyvät asen-
nus- ja käyttöohjeet, käyttöturvallisuustie-
dotteet sekä muut dokumentit.

Autoluettelo.fi  on aina auki!
Jos et ole vielä rekisteröitynyt, se kannattaa 
ehdottomasti tehdä viimeistään nyt. Rekis-
teröinnissä kysytään mm. asiakasnumeroa ja 
sähköpostiosoitetta, minkä jälkeen tunnuk-
set lähetetään sähköpostitse muutamassa 
päivässä. Toivotamme niin vanhat kuin uu-
detkin käyttäjät tervetulleiksi nauttimaan 
alan nykyaikaisimman myyntityökalun lyö-
mättömistä eduista internet-osoitteessa 
www.autoluettelo.fi 

www.autoluettelo.fi    
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myyntityökalu sai päivityksen
   kahan sähköinen  tuoteluettelo  internetissä – nyt  uutena  versiona 2.0
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ZF Sachs on maailman johtavia voimansiirto- ja vai-
mennusosien valmistajia. Se tunnetaan teknisesti
innovatiivisena yrityksenä, joka on näyttänyt keksin-
nöillään suuntaa koko autoteollisuudelle. Huippu-
laadukkaat Sachs-iskunvaimentimet tulivat Kahan 
tuoteohjelmaan neljä vuotta sitten; sen kunniaksi
järjestetään nyt kilpailu, jonka palkinnot ovat asiaan 
kuuluvan upeita.

Ratkaisut kaikkiin autoihin ja kaikille teille
Sachsin tuotevalikoimassa on ratkaisut niin maail-
man kovimpien kilpa-autoilusarjojen kuin arkisen si-
viiliautoilunkin vaimennintarpeisiin. Monipuolisuus 
takaa, että uusimmat innovaatiot, tekniikka ja tie-
totaito siirtyvät aina kaikkien autoilijoiden saatavil-
le OE- ja jälkimarkkinoille. Sachsin varaosavaimenti-

Sachs-iskunvaimentimet 4 vuotta Kaha

Osallistu kilpailuun ja vo

Bilstein parantaa ajettavuutta ja ulkonäköä

Iskunvaimentimilla on kes-
keisenä osana jousitusta 
merkittävä vaikutus auton 
ajettavuuteen. Yksinkertai-
nen tapa parantaa auton 
ajo-ominaisuuksia ja -tur-
vallisuutta on korvata alku-
peräiset perusvaimentimet 
korkealaatuisilla Bilstein-
iskunvaimentimilla. Niiden 
suunnittelussa ja valmistuk-
sessa on hyödynnetty auto-
urheilun parissa kehitettyä, 
kirjaimellisesti käänteen-
tekevää tekniikkaa.

Erikoisratkaisuja erikoisautoihin
Uutta autoa suunnitellessaan autotehtai-
den on mahdotonta ennakoida kaikkien 
asiakasryhmien vaatimuksia auton ajetta-
vuudelle. Siksi tulos voi tiettyjen ryhmien 
kannalta olla vähemmän toivottu ja alusta 
tuntua esimerkiksi liian pehmeältä. Bilstei-
nin B6- ja B12-vaimenninratkaisut  on suun-
niteltu parantamaan erityisesti taksien, city-
maastureiden, tavara-autojen ja muiden jä-
mäkämpää alustaa kaipaavien autojen ajet-
tavuutta.

Bilstein B6 Sport:
Suorituskykyinen kaasu-
iskunvaimennin katukäyttöön
Vakiomittainen Bilstein B6 Sport -yksiputki-
vaimennin luo täydellisen yhdistelmän mu-
kavuutta ja urheilullisuutta. Ylösalaisin 
käännetyn rakenteen ja edistyksellisten ma-
teriaalien ansiosta B6 Sportilla on parem-
pi lämmön haihtuvuus, useampi tukipiste 
ja täydellisesti suojattu mäntä. Yhdessä ne 
merkitsevät pitkää käyttöikää sekä tarkkaa 
ajettavuutta mukavuudesta tinkimättä.

Bilstein B12 Tuning Kit:
Urheilullisuutta ja ulkonäköä 
tarjoava alustasarja
Bilstein B12 Tuning Kit -alustasarjan suori-
tuskykyiset B8-yksiputki-iskunvaimentimet 
toimivat harmoniassa tarkasti viritettyjen 
madallusjousien kanssa. Käännetyn raken-
teen mukanaan tuomat edut – erinomainen 
lämmönhallinta, useat tukipisteet ja suojat-
tu mäntä – antavat kaasuiskunvaimen-
timelle napakkuutta ilman 
pintakovuutta. Bilstein B12 
Tuning Kit madaltaa ajoneu-
voa 30–40 mm, millä on posi-
tiivinen vaikutus renkaiden 
pitoon sekä auton ohjatta-
vuuteen ja ulkonäköön.
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alla

oita mahtavia palkintoja!

met on suunniteltu ja valmistettu samalla tinkimät-
tömällä asenteella kuin tehtaan teknisesti edistyksel-
liset kilpavaimentimetkin. Siksi ne ovat varma, kes-
tävä ja turvallinen valinta kaikkiin autoihin ja kaikil-
le teille.

Sachs Super Touring
Erittäin laadukas perusiskunvaimennin neste- tai 
kaasutäytteisenä. Vastaa auton ensiasennusiskun-
vaimentimia. Erinomainen hinta-laatusuhde. 

Sachs Advantage
Premium-luokan vaimennin vaativille kuljettajille 
vaativaan ajoon. Tarjoaa perusvaimentimia merkittä-
västi parempaa ajettavuutta.

Palkintoja T-paidasta televisioon!
Sachs-kilpailuun osallistuminen on helppoa: tehtävänäsi on etsiä Kahan 
sähköisestä Autoluettelosta sopivat Sachsin etu- ja takaiskunvaimenti-
met tähän autoon: Mazda 6 Sedan 2.0 108 kW vuosimalli 2006

Osallistuaksesi sinun tulee siis olla rekisteröitynyt Autoluettelo.fi -
palveluun. Voit tehdä sen osoitteessa www.autoluettelo.fi , 
lisätietoja löydät edelliseltä aukeamalta.

Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan:
• 32” taulu-tv
• Nokia 120 T Mediamaster -digiboksi
• 10 kpl radio-ohjattavia Ferrari F1-autoja 

Lisäksi KAIKILLE oikein vastanneille lähetetään:
• Sachs Kaha Legends Racing Team T-paita (koko XL)

Olet kilpailussa mukana lähettämällä vastauksesi 31.12.2008 
mennessä sähköpostiosoitteeseen varaosat@kaha.fi . Paljon kisaonnea!

Bilstein B6 Sport

Bilstein B12 Tuning Kit



Kahan NK-valikoima täydentyy hinta-laatusuhteeltaan erinomaisilla jarru- 
ja kytkinvaijereilla. Linjan laajuus on noin 800 aktiivista nimikettä.
NK-tuotemerkin taustalla on vuonna 1964 perustettu SBS, joka valmistaa
jarruosia sekä OE- että jälkimarkkinoille omissa Tanskassa sijaitsevissa
tehtaissaan. Kahan NK-valikoimaan kuuluvat jo ennestään jarrukengät,
-satulat ja -letkut, ja nyt siis myös jarru- ja kytkinvaijerit.

NK-vaijerit 
jarruihin ja kytkimiin

Pääosassa Lemförder
Kahan alustan ja ohjauksen osat -tuotelin-
jassa on 10 232 tuotenimikettä, joista varas-
toitavia yli puolet. Koko laaja valikoima on 
kerätty selkeään 430-sivuiseen luetteloon, 
joka sisältää tuotekuvien lisäksi tarkat tuo-
tesoveltuvuudet ja hyödyllistä lisätietoa. 
Pääosan valikoimasta muodostavat saksa-
laisen Lemförderin tuotteet, joihin kuuluvat 
mm. pallo-, aksiaali- ja ohjausnivelet, raide-
tangon päät, tukivarret, vakaajatangot sekä 
kumi-metalliosat niin henkilö- kuin paketti-
autoihinkin.

Alustan ja ohjauk 
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Uutuuksia 
jarruosa

Brembo, Roadhouse, 



Jarrujen toimivuuden kannalta on erittäin tärkeää, että järjestelmän kaikki osat on asen-
nettu oikein. Monelta harmilta välttyy, kun jarrupaloja vaihdettaessa puhdistaa, herkistää 
ja rasvaa aina myös liukutapit ja satulassa oleva liukutapin reiän sekä varmistaa, että liu-
ku-/suojakumit ovat ehjät. Quick Brake -liukutappisarjoilla homma hoituu varmasti, sillä ne 
sisältävät kaiken tarvittavan: liukutapit, kiinnityspultit, kumit ja silikonirasvan. X-loppuisia 
nimikkeitä on yhteensä noin 80. Kahan täydellinen Quick Brake -valikoima sisältää myös jar-
rupalojen ja -kenkien asennussarjat.

Quick Brake 
-liukutappisarjat jarrusatuloihin

Pika-asennettavat 
Ready to Go -jarrulevyt
Fremax on tuonut markkinoille Ready to Go -jarrulevyt, joiden valttina on nopea asennet-
tavuus. Toisin kuin tavallisia varastointirasvattuja jarrulevyjä, Fremaxin uutuuslevyjä ei tar-
vitse esipuhdistaa liuottimilla. Salaisuus piilee uuden tyyppisessä vesiliukoisessa varastointi-
aineessa, jonka voi jättää levyihin tai halutessaan huuhtaista helposti pois. Ratkaisu poistaa 
yhden likaisen työvaiheen tehden asennuksesta nopeampaa ja ympäristöystävällisempää 
sekä asentajalle miellyttävämpää ja turvallisempaa.

Quick Brake -tuoteluettelon voi tilata Kahalta 
numerolla J-ASENNUSOSAT1.

sen osat 2008–2009 ilmestynyt

Ruville täydentää 
valikoimaa
Lemförder-valikoimaa täydentää toinen sak-
salainen alustan ja ohjauksen osia valmista-
va tehdas, Ruville. Kahan tuoteohjelmassa 
Ruville tarjoaa edullisen vaihtoehdon ennen 
kaikkea hieman vanhempiin autoihin. 
Lähes 1000 nimikkeen varasto takaa run-
saan valikoiman korkealaatuisia alustan ja 
ohjauksen osia koko Suomen autokantaan. 

Uutuusluettelon tilausnumero on LEMFORDER1. Kaik-
kein helpoimmin mallikohtaiset alustan ja ohjauksen 
osat löytyvät Kahan sähköisestä luettelosta osoitteesta 
www.autoluettelo.fi .
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 Kahan
ohjelmaan

 Fremax, NK, Quick Brake...
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Osram blister- 

Ajovalolamppujen vähittäismyyn-
nissä avainasemassa on nykyään 
blister-teline. Koko valikoiman 
kerralla selkeästi esittelevästä 
telineestä asiakkaan on helppo 
löytää sopiva lamppu itse, mikä 
vapauttaa myyjän muuhun 
palvelutyöhön. Telineen lamp-
putilanteen näkee yhdellä 
silmäyksellä ja valikoimaa voi 
täydentää aina kun siihen 
on sopivasti aikaa. Hyvin 
hoidetun blister-telineen 
on tutkimuksissa todettu 
jopa kaksinkertaistavan 
ajovalolamppujen myyn-
nin!

Kahan kautta on saatavana kustannus-
tehokkaat telineet kaikille blister-pakkauksissa 
myytäville Osram-ajovalolampuille. Tällä auke-
amalla esitellään Light@Day ja Night Breaker, 
kysy lisää tarjolla olevista telineistä, pöytä-

displaysta ja muista myyntimateriaaleista 
Kimmo Aittolahdelta, puh. (09) 6156 8204 

tai kimmo.aittolahti@kaha.fi 

Kaksinkertaista 
 ajovalolamppu- 
  myyntisi!

N Ä E  M A A I L M A  U U  
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teline säästää aikaa ja rahaa

Kaha laajensi Osram Light@Day H1-, H4- 
ja H7-lampuille antamaansa takuuta viime
keväänä peräti 30 000 kilometriin. Ainut-
laatuisen takuun taustalla on luottamus 
Osram Light@Day -ajovalolamppujen kor-
keaan laatuun ja nykyaikaisten autojen 
huoltoväliin yltävään käyttöikään.

Takuu edellyttää, että auton sähköjärjestel-
mä toimii normaalisti ja lamppujen vaihdon 
suorittaa ammattilainen. Korjaamon kan-
nattaa siis suositella Osram Light@Day -ajo-
valolamppuja asiakkailleen: 30 000 km:n ta-
kuu tekee siitä heille edullista ja samalla 
korjaamo ottaa haltuunsa asennuksista koi-
tuvan kaupan.

30 000 km Osram Light@Day -takuu 
luo kauppaa asennus-
korjaamoille

Jos lamppu silti rikkoontuu normaalikäytös-
sä ennen määräkilometrejä, vaihdetaan ku-
luttajalle uudet lamput veloituksetta. Vaih-
don tekee alkuperäinen asennuskorjaamo 
takuutodistuksen mukaisesti. 
Kaha korvaa lamppujen 
lisäksi tarvittaessa 
myös osan työ-
veloituksesta ns. 
hankalasti asen-
nettavien auto-
mallien kohdalla. 

Takuutodistukset 
toimitetaan tilausten mukana.

Osram Night Breaker 
– Fight The Night!
Osram Night Breaker antaa enemmän ja parempaa valoa kuin mikään markkinoilla ole-
va polttimo. Tiukkaan punotulla erikoishehkulangalla varustetun lampun valo on sel-
västi normaalia kirkkaampaa ja valkoisempaa. ECE 112B -säännösten mukaisesti mitat-
tuna se antaa jopa 90 % enemmän ja 10 % valkoisempaa valoa kuin tavallinen lamppu.

Kirkkaampana ja valkoisempana Night Breaker lisää kaikkien tienkäyttäjien 
turvallisuuutta, koska kuljettajalla on mahdollisuus havaita jalankulkijat, 
pyöräilijät ja tiemerkinnät aiemmin. Hyvälaatuinen valo vähentää 
tutkitusti myös ajoväsymystä ja pitää kuljettajan siten valppaampana.

Osram Night Breaker on saatavana H1-, H3-, H4-, H7- ja 
H11-kannoilla. Myyntipakkauksina ovat 1 kpl blister ja 
kartonki sekä 2 kpl Duo Box, jolle on saatavana myös 
10 kpl display (2 x H1, 4 x H4 ja 4 x H7).

D E S S A  VA L O S S A
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Kaha on luonut korjaamoille tarkoitetun 
ilmastointivaraosien korjaamokoulutus-
konseptin. BHS Original -nimellä kulke-
va koulutuspaketti pitää sisällään paljon 
hyödyllistä BHS-varaosiin liittyvää tuote-
tietoa sekä asennusohjeita. 

Iso valikoima lämmönhallinnan 
korjaamovaraosia
Talvi ja ilmastointi
Vaikka auton ilmastointilaite työskenteleekin kovimmin kesähelteillä, 
siihen voi tulla vikaa myös talvella. Kun ilmastointia ei pitkiin aikoihin 
käytetä, kompressorin akselitiiviste kuivuu ja kylmäaine vuotaa pois. Kun 
mukaan lasketaan normaalit satunnaiset toimintahäiriöt ja kolarikorjaukset, 
ajoneuvoilmastoinnin varaosille riittää kysyntää ympäri vuoden.

Kahalla kattava BHS-valikoima
Kahan BHS-valikoimaan kuuluvat kaikki Thermo Management -varaosat, 
kuten jäähdyttimet, viskotuulettimet, lauhduttimet, kompressorit, termos-
taatit, puhaltimet jne. Markkinoiden kattavin valikoima takaa, että ajo-
neuvoilmastointi tulee huollettua alkuperäisillä ja yhteensopivilla vara-
osilla. Kahan BHS-ohjelmassa ovat myös ilmastointihuollossa tarvittavat 
huoltolaitteet ja erikoistyökalut.

Kaikki lämmönhallintaan Autoluettelosta
Behr Hella Servicen varaosat, tarvikkeet ja työkalut löytyvät vaivattomasti 
Kahan sähköisestä Autoluettelo.fi -palvelusta. Ajoneuvokohtaisen tuotehaun 
ansiosta osat ovat täsmälleen oikeita ja ensiasennuslaatu varmistaa täydellisen 
sopivuuden. Haun voi tehdä myös OE-, tuote- tai vertailunumerolla.

BHS Original:
Varaosakoulutusta 

korjaamoille

Luvassa on myös kosolti myynninedistämis-
tukea kampanjoiden ja kattomainonnan 
muodossa. BHS Original -korjaamokoulu-
tuskonseptista kiinnostuneita pyydetään 
ottamaan yhteyttä Juha Tallukseen, puh. 
(09) 6156 8277 tai juha.tallus@kaha.fi 
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Jakopään huollossa varmuus on valttia
Yleisin syy nykyautojen moottoririkkoon on 
vaurio jakohihnassa tai muussa jakopään 
osassa. Vaikka osien vaihtoväli onkin pit-
kä, niiden kuntoa kannattaa silti tarkkailla 
säännöllisesti huoltojen yhteydessä. Jos mis-
sä tahansa jakopään osassa havaitaan epä-
tavallista kulumista, varminta on vaihtaa 
kaikki osat.

Moottorin tiivisteet tärkeässä roolissa
Nokka- ja kampiakselien tiivisteiden huono 
kunto voi välillisesti johtaa pientä öljyvuo-
toa paljon vakavampiin seurauksiin. Kulu-
neet moottorin tiivisteet saattavat nimittäin 
vuotaa öljyä jakopään hihnalle ja öljyinen 
hihna hypätä hampailtaan tai katketa. Siksi 
myös tiivisteet on turvallisinta vaihtaa jako-
pään huollon yhteydessä, varsinkin jos au-
tolla ajetaan runsaasti tai sen moottori jou-
tuu muuten koville.

Täydelliset SKF-hihnasarjat 
SKF:n jakopään hihnasarjat sisältävät moot-
torin PTFE-tiivisteet, jos ne ovat mukana al-
kuperäisissä hihnasarjoissa. Kaikki muutkin 
osat – jakohihnat, kiristimet, ohjainrullat ja 
o-renkaat sekä tarvittavat pultit, mutterit ja 
aluslevyt – täyttävät tai ylittävät alkuperäis-
osien vaatimukset. Jokainen korjaussarja si-
sältää lisäksi tarkat asennusohjeet. Valikoi-
ma kattaa yleisimmät mallit, mukaan lukien 
90 sarjaa aasialaisia automerkkejä varten.

SKF-korjaussarjat turvalliseen 
jakopään huoltoon

Moottorin tiivisteet 
sisältävällä SKF-
hihnasarjalla ei 
ainoastaan tehdä 
jakopään täydellistä 
huoltoa, vaan 
estetään lisäksi 
hihnan öljyyntyminen.

SKF Pole Position: 
Täsmäkoulutusta korjaamoille 
ja jälleenmyyjille

Kaha on luonut korjaamoille ja jäl-
leenmyyjille tarkoitetun SKF-korjaamo-
koulutuskonseptin. SKF Pole Position 
-nimellä kulkeva koulutuspaketti pitää 
sisällään paljon hyödyllistä SKF-hihna-
sarjoihin liittyvää tuotetietoa ja asen-
nusohjeita. Luvassa on myös myynnin-
edistämistukea kampanjoiden ja 
kattomainonnan muodossa.
Kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä 
Kimmo Aittolahteen, 
puh. (09) 6156 8204 
tai 
kimmo.aittolahti@kaha.fi 
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Uutuuksia Kaha AC Service -

Huoltotarve selville
Wigam Inspectorilla

Wigam Inspector on apuväline ilmastointijärjestelmän 
kylmäaine- ja kompressoriöljyseoksen laadun tutkimi-
seen. Matala- ja korkeapainehanoihin kytkettävän lait-
teen läpinäkyvän säiliön ansiosta öljyn kunto on helppo 
arvioida silmämääräisesti ja päätellä sen perusteella kyl-
mäaineen ja kompressoriöljyn vaihtotarve. Kylmäainetta 
vaihdettaessa Wigam Inspector voidaan kytkeä ajoneu-
von ja huoltolaitteen väliin ja tarkkailla sen avulla erotus-
prosessia ja tarvittaessa poistaa järjestelmästä epäpuh-
tauksia laitteessa olevan venttiilin kautta.

Täysautomaattinen 
Behr Service SECUsmart
SECUsmart on täysautomaattinen ajoneuvoilmastoinnin huolto-
laite kylmäaineen vuototestaukseen, tyhjiöimuun, puhdistuk-
seen ja täyttöön sekä öljyn ja UV-väriaineen lisäykseen. Työvai-
heet voi tehdä yksitellen, halutussa järjestyksessä tai kaikki pe-
räjälkeen. SECUsmartin vakiovarusteena oleva kirjoitin tulostaa 
kaikki työvaiheet yksityiskohtaisesti lämpöpaperille. Patentoitu 
tislaussuodatin erottaa höyrystyvästä kylmäaineesta kompres-
soriöljyn ja kaksi tehokasta suodatinkuivainta puhdistavat tal-
teenotetun kylmäaineen kosteudesta ja epäpuhtauksista.

Kaksi suurta ja selkeää 80 mm painemittaria on tärinävaimen-
nettu ja painikkeet toteutettu helppokäyttöisillä hipaisukytki-
millä. Vahva ABS-kuori ja suuret pyörät tekevät laitteesta kestä-
vän ja ahtaissakin huoltotiloissa helposti liikuteltavan. Voimak-
kaan 180 l/min tyhjiöpumpun ja 20 kg kylmäainepullon ansiosta
SECUsmart soveltuu jopa pikkubussien ilmastointihuoltoon. 
Laitteessa on valmiina täysautomaattinen huuhtelutoiminto, 
jota täydentää lisävarusteena saatavana huuhtelulaite.

SECUsmart täyttää autonvalmistajien tiukimmatkin vaatimuk-
set. Osoituksena tästä on Volkswagen AG:n hyväksyntä VAG-
korjaamoiden ilmastointihuoltolaitteeksi.
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Aba Cobra -kiristintyökalun kärjet 
sopivat tarkasti kiristimen tar-
tuntakohtiin. Tilausnumero: 
AB 1108420000.
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tuoteohjelmaan

Evidiksen koko on 350 x 205 x 140 mm ja paino 1,98 kg. Laitteen mukana 
toimitetaan desinfi ointiaineet, hajustepuikkoja (käyttö valinnaista) ja peilirii-
pukkeita merkiksi suoritetusta huollosta.

BHS Evidis raikastaa 
sisätilat ja höyrystimen
Behr Hella Service Evidis on uusi ajoneuvon sisätilan, tuuletus-
järjestelmän ja höyristinkennon desinfi ointilaite. Kun Evidis täy-
tetään desinfi ointiaineella ja kytketään 12 V standardipisto-
rasiaan, neste muuttuu laitteessa höyryksi ja kulkeutuu tuuletus-
järjestelmän kiertoilmatoiminnon avulla pienimpiinkin koloihin 
kaikkialla ajoneuvossa ja ilmanvaihtokanavissa. Desinfi oinnin 
jälkeen laite sammuu automaattisesti. Evidis poistaa tehokkaas-
ti pinttyneetkin hajut ja tuhoaa tuuletusjärjestelmästä sienet ja 
bakteerit. Lopputuloksena on puhtaalta ja raikkaalta tuoksuva 
ajoneuvo. 

Behrin uusi vesikiertoon kytkettävä Olmo Ultimate -yleisläm-
mitin korvaa pitkään tuotannossa olleen Golfstrom-
mallin. Monikäyttöinen uutuuslämmitin sopii 
esimerkiksi kuljettajan paikan lämmitykseen 
tai muihin lisälämmitystarpeisiin busseissa, 
matkailuautoissa, veneissä sekä työ- ja maa-
talouskoneissa. Suuren tehon ansiosta se 
soveltuu myös huurteen poistoon.

Kolminopeuksinen puhallin merkitsee tar-
peen mukaan säätyvää, miellyttävämpää ja 
hiljaisempaa toimintaa sekä pidempää käyttö-
ikää. Sekä 12- että 24-volttisena saatava laite on 
kytkettävissä 16 mm vesikiertoon ja varustettavissa eri-
laisilla säädettävillä suutin- ja ritiläpaneeleilla, mikä 
lisää merkittävästi lämmittimen sovellus- ja asennus-
mahdollisuuksia. Olmo Ultimatea ei myöskään tarvitse pii-
lottaa katseilta, vaan se integroituu tyylikkääksi osaksi moder-
nin ajoneuvon sisätiloja.

Behr Olmo Ultimate -yleislämmitin
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Yksiosaisen Cobra-kiristysvanteen matala profi ili ja yhdestä kohdasta tapahtuva lukitus 
mahdollistavat tarkan ja nopean kiinnityksen ahtaissakin olosuhteissa. Esiintyöntyvät tar-
tuntakohdat ja ohjausura helpottavat asennusta ja itsesäätyvä halkaisija kompensoi letkun 
ulkohalkaisijan toleransseja. Kiristysvanteen reunat on lisäksi pyöristetty letkun suojaami-
seksi. Korjaamolajitelma sisältää räätälöidyn valikoiman kiristysvanteita järjesteltynä muo-
viseen lokerikkoon. Yhdessä rasialokerikossa on 500 ruostumattomasta krominikkeliteräk-
sestä valmistettua vannetta lajiteltuina 7 ja 8 mm:n vanneleveyksiin. 

Cobra -kiristintarvikkeet

Tilausnumero:
AB COBRA500
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Kaha sai kunnian toimia vuosittain järjes-
tettävän VDO TCO Nordic Meeting -koko-
uksen isäntänä alkukesällä. VDO:n ajopiir-
turijärjestelmien maahantuontiorganisaati-
oiden tapaamiseen osallistui ennätykselliset 
32 henkilöä 10 maasta. 

Digipiirturilainsäädäntö on ollut voimas-
sa vasta parisen vuotta, joten asialista täyt-
tyi ajankohtaisista aiheista. Keskusteltavaa 

VDO Download Device on 
uutuuslaite, jolla digitaalisen 
ajopiirturin massamuistin sekä 
kuljettajakortin tiedot voi lähet-
tää ajoneuvosta toimistoon lan-
gattomasti, ilman ajoneuvossa 
olevaa yrityskorttia.
 
Salatulla wlan- tai gprs-yhtey-
dellä tapahtuvaa tiedonsiirtoa 
hallitaan yrityskortilla toimis-
tosta. Koska yrityskorttia ei mis-
sään vaiheessa tarvitse asettaa 
piirturiin, lainmukaiset latauk-
set on vaivatonta toteuttaa ja 
tiedostot siirtyvät suoraan toi-
misto-ohjelmaan arkistoitaviksi.

Kasnäs 4.–6.6.2008     

Sähkötarvikkeet sähköisesti Kahalta

Autoluettelo.fi  sisältää Kahan koko sähkötarvikevalikoiman. 

Tuotenumerot sisältävät runsaasti myös tuoteominaisuustietoa.

Lisätiedot: 
Kari Rajamäki, 

puh. (09) 6156 8233 tai 
kari.rajamaki@kaha.fi 

Sähköjohdot
Ruotsalaisen Alstermon valmistamia sähkö-
johtoja on ollut Kahan ohjelmassa jo pit-
kään. Varastovalikoima kattaa laajan väri-
valikoiman poikkipinta-alaltaan 0,5–70 mm² 
kaapeleita. Esimerkiksi RKUB-autojohto on 
taipuisa ja helposti asennettava monisäikei-
sen johtimen ja pehmeän PVC-eristeen ansi-
osta. Tilausyksikkö on metri ja -numerointi 
helppo: johdon poikkipinta-ala + väri. Myös 
moninapaisten johtojen tilausnumerointi 
vastaa niiden ominaisuuksia. 

Eristetyt johtoliittimet
Eristettyjen johtoliittimien tuotenumeroin-
ti on vaihtumassa perinteistä ja tunnettua 
Abiko-tuotenumerointia vastaavaksi. Ti-
lausmäärä on pakkauksessa olevien liittimi-
en kappalemäärä, joka käy ilmi tuotenume-
ron päätteestä. Vaihdos toteutettiin liitti-
mien valmistajan vaihtuessa hollantilaiseen 
AE:hen, jonka teknisesti korkealaatuiset liit-
timet on hinnoiteltu erittäin kilpailukykyi-
sesti. Muovipussiin pakattujen, liiman sisäl-
tävien kutisteliittimien numerointi vastaa 
Abiko-numerointia siten, että alkukirjaimi-
na on AK. Tuotenumerot ovat ilman kappa-
lemäärän päätettä, yleisin valmis pussikoko 
on kuitenkin 100 kpl.  

Sulakkeet
Maailman suurin sulakevalmistaja Littelfuse 
valmistaa laajalla valikoimalla sulakkeita eri 
käyttösovelluksiin. Kahan Pudenz-tuotteil-
la täydennettyyn ohjelmaan kuuluvat kaik-
ki ajoneuvoissa eniten käytetyt sulakemal-
lit. Littelfusen laattasulakkeet valmistetaan 
läpikuultavaan muovirunkoon testauskon-
taktit yläpäässä; Pudenz-sulakkeissa puoles-
taan on langan tarkistusta helpottava eril-
linen ikkuna. Sulakkeiden tilausnumerot al-
kavat aina P-kirjaimella ja varsinainen tuo-
tenumero on virta-arvon sisältävä valmista-
jan oma tuotenumero.

UUTUUS: R13-keinukatkaisimet
Pienikokoiset, helposti asennettavat 
R13-keinukatkaisimet on varustettu led-
valaistuilla symboleilla. Sekä asentoon-
sa jääviä että palautuvia 12–24 V kat-
kaisimia sisältävä tuoteohjelma koostuu 
laajasta valmisvalikoimasta. Asiakaskoh-
taisilla symboleilla varustettuja katkai-
simia on saatavana edullisesti pienem-
missäkin erissä. Kysy lisää!

30



31

Varmuutta ja turvallisuutta
Download Devicen tiedostot ovat yhteen-
sopivia VDO:n TIS-Web- ja TIS-Offi ce-ohjel-
mien sekä useiden muiden valmistajien ar-
kisto-ohjelmien kanssa. Tiedostojen siirto-
ajankohdan voi säätää tapahtuvaksi täysin
automaattisesti haluttuina aikoina, millä
varmistetaan lainmukaiset latausaikavälit. 
Salatun, langattoman tiedonsiirron avulla
lataukset ovat keskitetysti yrityksen hallus-
sa ja tiedonsiirto on huomattavasti turval-
lisempaa kuin tiedostojen postittaminen 
esim. muistitikulle tallennettuna. 

riitti ja mielipiteitä sekä kokemuksia vaih-
dettiin kollegojen kesken niin yleisellä kuin 
tuotekohtaisellakin tasolla. Kauden uu-
tuustuotteista suurinta mielenkiintoa he-
rätti luonnollisesti tällä sivulla esitelty VDO 
Download Device. 

Kokouspaikaksi oli valittu Saaristomeren 
kansallispuiston reunalla sijaitseva Kasnäs, 
joka tarjosi tapahtumalle unohtumattomat 

puitteet. Onnistuneen tapaamisen kruuna-
sivat opastetut vierailut Rosalan saaren Vii-
kinkikylään ja Bengtskärin majakalle. Kaha 
kiittää lämpimästi kaikkia mukana olleita!

    VDO TCO Nordic Meeting

Lähi- ja puhelinverkkomallit
VDO Download Device on saatavana wlan- ja 
gprs-versiona. Langattomassa lähiverkossa
toimiva wlan-malli soveltuu toimiston lähei-
syydessä suoritettavaan lataukseen; gprs-
mallilla tiedonsiirto puolestaan onnistuu 
langattoman puhelinverkon kautta kaikki-
alta Euroopasta.

VDO Download Device -uutuuslaitteesta 
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 
Kaj Töttermaniin, puh. (09) 6156 8268 tai 
kaj.totterman@kaha.fi 

Langattomat lataukset ajoneuvosta ilman yrityskorttia
Download Device



Nykyaikaista 

Lisätietoja kaikista tämän aukeaman tuotteista: Timo Lopperi / timo.lopperi@kaha.fi 

Hydratronics AB on KG Knutsson -konserniin kuuluva Kahan sisaryritys, 
joka kehittää ja markkinoi edistyksellisiä ajoneuvojen CAN-väylätekniik-
kaan perustuvia ohjaus- ja valvontajärjestelmiä. Se on toimittanut jo 90-
luvun alusta lähtien järjestelmäsovelluksia mm. metsä- ja maatalous-
koneisiin, pyöräkuormaajiin, satamanostureihin, haarukkatrukkeihin 
ja kaivinkoneisiin.

120 Ω

MASTER-unit

+24V

GND

CANopen

CRANE-unit

CAN-SAEJ1939

RS232 interface, 9-pin D-sub 

for software download 

& system service

Joustava ohjausjärjestelmä
Hydratronics CANmaster on modulaarinen CAN-väyläpohjainen ohjaus-
järjestelmä nykyaikaisiin työkonesovelluksiin. Suorituskykyisen CAN-
masterin vahvuuksia ovat joustavuus, toimintavarmuus ja laajat jatko-
kehitysmahdollisuudet. Järjestelmän sisäinen protokolla on CANopen 
ja sen kaksi ulkoista väyläliitäntää voi määritellä sovelluskohtaisesti 
(esim. SAE J1939).

Toimintavarmat elektroniikkayksiköt
Vankkatekoiset, tärinän ja iskunkestävät valu-
alumiinikoteloidut CANmaster-elektroniikka-
yksiköt pöly- ja vesisuojatuilla liittimillä voi-
daan sijoittaa minne tahansa työkoneessa. 
Tämä mahdollistaa niiden optimaalisen sijoi-
tuksen sekä kytkennän ohjausyksiköiden ja 
toimilaitteiden välillä alentaen asennuskustan-
nuksia, helpottaen huoltoa ja vähentäen 
johdotusvikoja.

Korkealaatuiset näyttöyksiköt
CANmaster Terminal T2 on selkeä LCD-näyt-
tö, joka toimii samalla helppona käyttöliit-
tymänä ohjausjärjestelmään. CANmaster-
ohjausjärjestelmää täydentää FinnMetko 
2008 -messuilla ensiesitelty VDO Viewgate -
värinäyttö, joka esitellään tarkemmin alla.

Työkalut ohjelmointiin ja huoltoon
CANmaster PC-TOOL Develop on Windows-
pohjainen, graafi nen PLC-ohjelmointityöka-
lu, jonka ohjelmakirjastossa on valmiina te-
hokkaita toimintalohkoja (function block) 
ja ohjelmointimalleja (programming temp-
lates). PC-TOOL Basic -ohjelma on puoles-
taan suunniteltu CANmaster-ohjausjärjes-
telmän huoltoon ja diagnosointiin.

Viewgate-yksikön monipuoliset liitännät 
mahdollistavat laitteen käytön mitä moni-
naisimmissa sovelluksissa. CAN-väyläliitän-
töjen kautta näytölle voidaan tuoda run-
saasti tietoja eri lähteistä ja sisääntuloi-
hin liittää suoraan mm. ajoneuvoantureita 
(pinnantaso/lämpötila/paine/pyörimis-
nopeus/jne.) sekä kytkeä videoliitäntöihin 
kameroita. Näytön toimintaa voidaan oh-
jata niin CAN-viesteillä kuin digitaalisten 
sisääntulojenkin kautta.

VDO Viewgate on vaativiin ajoneuvo- ja ve-
nesovelluksiin suunniteltu korkealaatuinen 
7” LCD-värinäyttö, joka on paljon enem-

män kuin pelkkä monitori. Todellisen mo-
nitoimilaitteen siitä tekee vapaa Win-
dows CE -ohjelmoitavuus, mikä käytän-
nössä merkitsee täydellistä sovelluskoh-

taista räätälöitävyyttä.

VDO Viewgaten taustavalaistu 800 x 480 laajakuvapaneeli 
tarjoaa parhaan mahdollisen näkyvyyden kaikissa valaistus-

olosuhteissa ja soveltuu erityisen hyvin nopeasti liikkuvan mittari-
grafi ikan esittämiseen.

VDO Viewgate – enemmän kuin pelkkä näyttö
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 ohjausteknologiaa työkoneisiin

signal CAN_H

signal CAN_L

TERMINAL T2

+

12 - 24 VDC

CAN - Controller Area Network

120 Ω

JOYSTICK
H5-S50CAN-custom spec.

Täydellinen ohjausjärjestelmäkokonaisuus
Hydratronicsin kattavaan CANmaster-tuotevalikoimaan kuuluvat myös 
joystickit 1- ja 3-akselisina (analogi/CANopen/SAE J1939), kaasupolkimet 
ja asetinlaitteet dieselmoottoreille, erityyppiset anturit (paine, lämpö-
tila, nopeus/kierros), asennus- ja johdotustarvikkeet sekä työkalut.

Kahan ajoneuvoteollisuusosasto lisävarus-
teilla vahvistettuna oli jo seitsemättä kertaa 
mukana FinnMetko-messuilla Jämsänkos-
kella. Elokuun lopussa järjestetty konealan 
ykköstapahtuma keräsi kolmen päivän aika-
na yli 330 näytteilleasettajaa ja ennätykselli-
set 34 000 kävijää. 

Kahan osaston muodosti RR Promotionin 
näyttävä show-rekka, jonka sivutelttaan oli 
koottu kattava valikoima laatutuotteita. 
Suurimpana uutuutena esitellyn Hydratro-
nic CANmaster -järjestelmän lisäksi esillä oli 
vasta toista kertaa maailmassa VDO View-

gate -monitoiminäyttö. Kahan yltä päältä 
varustettuun demo-Mersuun tutustumalla 
sai puolestaan hyvän käsityksen niin laaduk-
kaista Bott-huoltoautokalusteista kuin työ-
kaluista ja sähköisistä lisävarusteistakin.

Rekan peräkärry toimi VIP-vaununa, jos-
sa Kahan päämiesten edustajat, metsä- ja 
työkonevalmistajat sekä muut kutsuvieraat 
saattoivat vaihtaa alan kuulumisia ja nauttia 
jo perinteikkään germaanipohjaisen kenttä-
lounaan. Lämpimät kiitokset heille sekä kai-
kille osastollamme vierailleille messukävi-
jöille. Vuonna 2010 nähdään jälleen!

FinnMetko 2008

Onnea Kahan messu-
arvonnan voittajille!
1. Ari Uusinukari, 
Rotator Oy 
(VDO Dayton PN4000 
-navigointilaite) 
2. Heikki Kinnanen, 
Lännen Tractors Oy 
(Kamasa K 9015P 
-työkalusarja)
3. Jesse Suonsivu, 
Vilakone Oy 
(Ladac Handy 70 
-akkulaturi)
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Uutuutena Kaha Boat 
Systems -valikoimaan tuleva 
Marinno Exturn on purje- ja 
moottoriveneisiin jälkiasen-
nettava ulkoinen ohjauspot-
kuri, joka helpottaa aluksen 
manööveerausta laituriin 
kiinnityttäessä ja siitä pois-
tuttaessa.

Nykyveneillä ohjattavuusongelmia
Sisätilojen maksimoimiseksi nykyveneiden 
keula muotoillaan suhteellisen matalaksi 
ja leveäksi. Se tekee niistä varsinkin hitaissa 
nopeuksissa huonosti ohjautuvia. Tilannetta 
yritetään usein parantaa perinteisellä put-
keen asennettavalla ohjauspotkurilla, mut-

Marinno Exturn -ohjauspotkuri
ta myös se kärsii sijainnistaan tehohukan ja 
sen myötä huonon ohjattavuuden muodos-
sa. Ratkaisu on lisäksi asennusteknisesti iso-
töinen, eikä sitä voi tiiviysongelmien vuoksi 
soveltaa puuveneeseen lainkaan.

Kustannustehokas ratkaisu
Marinno Exturn -ohjauspotkuri sopii kaiken 
tyyppisiin veneisiin niiden valmistusmateri-
aalista riippumattta. Ulkoinen asennus on 
nopea ja edullinen, sillä se ei vaadi raken-
teellisia muutoksia veneeseen. Exturnin voi 
lisäksi kiinnittää mihin tahansa paikkaan ve-
neen pohjassa, minkä ansiosta ohjauspotku-
rin työntövoima ja ohjauskyky on mahdollis-
ta hyödyntää optimaalisesti.

Marinno Exturnin monet edut
Marinno Exturn -ohjauspotkurin sijainti ra-
kenteiden ulkopuolella merkitsee tilansääs-
töä veneen sisällä. Samasta syystä äänitaso 
on alhainen ja moottorin jäähdytys tehokas-

Ulkoinen asennus on nopea ja helppo toteuttaa. 
Veneen sisällä Exturnista ei ole näkyvissä kuin 
akselin ja asennuspulttien matalat kannat.

Kolmen vuoden tehdas-
takuulla varustetun 
Marinno Exturn 130:n 
pituus on 55 cm ja 
paino 19 kg.

Venepuolen 

ta, mikä sallii pitkänkin yhtäjaksoisen käy-
tön. Exturnin 12–24 V sähkömoottori tuot-
taa 25–95 kp työntövoiman, jonka ohjailu 
käy tarkasti ja mukavasti joystickilla, koske-
tuslevyllä tai langattomalla ohjaimella. Aina 
20-metrisiin veneisiin soveltuva potkuri on 
merivedenkestävä ja täysin huoltovapaa.

Marinno Exturn-, Caframo- ja DSS-uutuuksista 

samoin kuin muista Kaha Boat Systems -linjan 

tuotteista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 

Jukka Kermiseen, puh. (09) 6156 8296 tai 

jukka.kerminen@kaha.fi .
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Kanadalainen Caframo on tuuletinvalmis-
taja, joka keskittyy erityisesti säänkestäviin 
erikoistuulettimiin. Niiden tuottajana se on-
kin Pohjois-Amerikan ja Euroopan mark-
kinajohtaja sekä merkittävä toimija myös 
Australian ja Karibian markkinoilla. Nyt ve-
nevalmistajien ensiasennustuotteina käyt-
tämät huippuluokan tuulettimet ovat myös 
Kahan asiakkaiden ulottuvilla.

Kahan valikoima kattaa tehtaan koko Mari-
ne-tuuletinmalliston, joka sisältää 12- ja 24-
volttisia, erittäin energiataloudellisia puhal-
timia veneisiin tai esimerkiksi ilmastoimat-
tomiin työkoneisiin. Kosteutta, suolaa ja pö-
lyä sietävinä ja mekaanisesti kestävinä nii-
den käyttöalue on tavallisia tuulettimia pal-
jon laajempi.

 monipuolisia Kaha-uutuuksia

Digital Switching Systems on älykäs virran-
jakojärjestelmä, jonka avulla erilaisia käyt-
tökytkimiä ja kytkinpaneeleita voi hajaut-
taa helposti haluttuihin paikkoihin veneis-
sä, ajoneuvoissa ja koneissa. Järjestelmän 
ytimenä on Power Management Enclosure 
-keskusyksikkö, joka ottaa virtansa akulta ja 
jakaa sitä edelleen. Ohjausdata kulkee pit-
kin erillistä 4-johtoista ohjausväylää. Malli 
PME 100 mahdollistaa pienimmillään 10 oh-
jattavaa lähtöä ja PME 210 vastaavasti 21, 
maksimissaan erillisesti ohjattavia lähtöjä 
voi olla satoja.

DSS:n avulla on mahdollista sitoa ajoneuvo-
jen erilaisia sähköisiä toimintoja monipuo-

                             -tuulettimet 
veneisiin ja ajoneuvoihin

lisesti toisiinsa tai vaikkapa päävirtakytki-
meen. Katkaisimia voi myös ketjuttaa hal-
littavaksi eri paikoista siten, että esimerkik-
si veneen jokaisesta hytistä voi kytkeä valot 
wc:hen johtavalle reitille. 

Järjestelmään voi kyt-
keä I/O-kortin avulla 
myös asiakkaan omia 
erikoiskytkimiä ja 
saatavana on lisäksi 
mittojen mukaan 
tehtäviä erikois-
paneeleita ledeillä ja 
yksilöllisillä painike-
pintojen laserkaiverruksilla.

Caframo Kona on markkinoi-
den ainoa vesitiiviillä moot-
torilla varustettu säänkestävä 
puhallin. UV-stabiloidut muovi-
osat, RST-kiinnitys, portaaton 
tehonsäätö ja alijännitesuojaus. 
12 V (0,34 A) / 24 V (0,18 A).

Caframo Mini Ceramic Defros-
ter on näppärä huurteenpoisto-
puhallin pieneen ikkunaan. 
12 V (8,3 A).

Caframo Bora on varustettu 
kolminopeuksisella 5000+ 
tunnin moottorilla. 
12 V (0,19 A) / 24 V (0,1 A).

35

Älykäs virranjakojärjestelmä
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Thule Omnistor 
-tuotelinja valmiina 
sesonkiin!
Keskellä kylmää talveakin kannattaa tehdä 
kesäisiä Caravan-suunnitelmia. Näin aina-
kin toimitaan Kahalla, mistä kertoo jo nyt 
sesonkikuntoon saatu kattava Thule Omnis-
tor -varastotuotevalikoima. Lisäksi jälleen-
myyjille on tehty kaupankäynnin tueksi pik-
kuesitteet 8000-markiisisarjasta, Omni-Bike-
polkupyörätelineistä sekä Cargo Manage-
ment -säilytysratkaisuista.

Thule Omnistor -markiisien lisäksi varasto-
tuotteita ovat myös niiden sivuseinät: useim-
piin markiiseihin sopiva Safari-Room sekä 5-,
6- ja 8000-sarjaan sopiva Safari-Residence. 
Edellinen on helppo kevyempänä ja taipui-
sampana asentaa esimerkiksi pakettiauton 
kaarevaan sivuun; jälkimmäinen sopii tuke-
vampana matkailuauton tai -vaunun suo-
raan kylkeen. Molempia saa varastotuottee-
na kaiken värisiin markiiseihin sopivana har-
maanvalkoisena (Ral 9002), muut värit ovat 
tehdastilaustuotteita.

Caravan 2008 -messut järjestettiin Lahden Messukeskuksessa. Kahan edustavalla osastolla päähuomion sai 
uutuutena esitelty Thetford (ks. s. 4–5). Täysi tuotelinja sai ansaittua huomiota niin jälleenmyyjiltä kuin kiin-
nostuneilta messuvierailtakin. Thetfordin lisäksi esiteltiin mm. Thule Omnistorin motorisoitu 8000-markiisi 
sekä monipuolinen ja joustava Cargo Management -säilytysjärjestelmä.19.-21.9.2008
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Osram Puritec® UVC-LPF
Vedenpuhdistus suoraan 
käyttöpisteessä

Osramin Puritec-sarjaan kuuluvat myös LPS 9 
-bakteerituholamppu 1–1000 l vesisäiliöihin 
sekä kätevä Aquacan Set -juomakannu, jolla val-
mistuu 3 litraa puhdasta vettä vain 5 minuutissa.

Osram Puritec LPF 7 (12 V) ja
LPF 11 (230 V) -järjestelmien vastaavat 
maksimivirtaukset ovat 3 l/min ja 5 l/min 
(15 l/min suihkuadapterilla).

Puhdas vesi ei ole itsestäänselvyys
Vedenpuhdistuslaitosten käsittelemä vesi 
on yleensä puhdasta ja bakteerivapaata. Sii-
hen saattaa kuitenkin muodostua bakteeri-
kantoja myöhemmin matkalla kuluttajalle, 
esimerkiksi taloyhtiön liittymässä tai – ku-
ten viime aikojen tapahtumat ovat valitet-
tavasti osoittaneet – kunnallisessa verkossa. 
Oma lukunsa ovat kokonaan julkisen vesi-
jakelun ulkopuolella olevat kotitaloudet ja 
laitokset tai liikkuvat asunnot kuten matkai-
luautot, -vaunut ja veneet, joissa veden laa-
tu on kokonaan omalla vastuulla. Kaikissa 
näissä tapauksissa vastaus ongelmiin on Os-
ramin suoraan käyttöpisteeseen asennetta-
va Puritec UVC-LPF -järjestelmä, joka tuhoaa 
vedestä kaikki bakteerit, sienet, hiivat ja vi-
rukset täysin ilman kemikaaleja.

Ympäristöystävällinen ja tehokas
Puritec UVC-LPF hyödyntää lyhytaaltoista ja 
korkeaenergistä UVC-valoa, jonka aallonpi-
tuus on 200–290 nanometriä eli metrin mil-
jardisosaa. Koska toimintaperiaate on luon-
nollinen ja ympäristöystävällinen, klooria 
tai muita kemikaaleja ei tarvita lainkaan ei-
kä veteen synny sivumakuja tai -hajuja. Kai-

ken lisäksi valo desinfi oi samalla myös itse 
laitteen. Järjestelmä tarjoaa tehokkaan suo-
jan taudinaiheuttajia vastaan niin juoma- 
kuin käyttövesipisteissäkin ja suuri virtaus-
nopeus mahdollistaa asennuksen myös suih-
kuihin.

Helposti asennettava, 
erittäin turvallinen ja kestävä
Puritec UVC-LPF -järjestelmä on kompakti ja 
helposti asennettavissa vesipisteiden tavalli-
siin standardiliittimiin. Lamppu on UVC-sä-
teilyä läpäisemättömän kuoren sisällä, jo-
ten valoa ei pääse vuotamaan järjestelmän 
ulkopuolelle. Lamppu ja sen toiminnasta 

kertova LED-valo syttyvät vain, kun vesiha-
na avataan ja sammuvat pienellä viiveellä. 
Näin vältytään turhilta sytytyksiltä ja UVC-
lampun erinomainen 1000 tunnin käyttöikä 
pitenee entisestään.

Kattokaidejalka Thule 
Rapid 757
Thule Rapid 757 on 
uusi sisäänrakennetulla 
kiristystyökalulla varustettu kattokaidejalka.
Integroidun kiinnitysjärjestelmän ansiosta
osia ei huku ja niin kiinnittäminen kuin 
irrottaminenkin sujuu vaivattomasti. TÜV-
hyväksytyn ja City Crash -vaatimukset täyt-
tävän uutuusjalan kuormauskapasiteetti on 
100 kg ja se sopii 22–55 mm kaiteisiin sekä 
aeroprofi ili- ja neliöputkiin. Uusi Rapid 757 
korvaa tulevan talven aikana vanhan 755-
mallin.

Uusi Blaupunkt
Bremen MP78
Loistavaääninen Bluetooth-radio SDHC-korttipaikalla

Blaupunkt Bremen MP78 on integroidulla Bluetoothilla varustettu 4 x 50 W uutuus-
autoradio, jossa on hyvien puhelintoimintojen lisäksi monipuoliset liitäntä- ja äänen-
muokkausominaisuudet. 

Handsfree-käytön pääominaisuuksia ovat soitto laitteen mikrofonin välityksellä, äänen-
toisto auton kaiuttimien kautta ja puhelun vastaanotto/torjunta/katkaisu sekä numeron 
uudelleenvalinta. 

TwinCeiver-viritin välittää radiokanavien lisäksi myös TMC-liikennetiedotukset ja täysväri-
TFT-näyttö tekee täysparametrisen taajuuskorjaimen käytöstä havainnollista ja näyt-
tävää. Liitettävyys on huippuluokkaa niin ulkoisiin USB-laitteisiin kuin muisteihinkin, 
mukaan lukien uudet suurikapasiteettiset SDHC-muistikortit (jopa 32 Gt).
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Thule Brinkin viikkotiedotteet uusista kou-
kuista ja muista ajankohtaisista asioista tal-
lennetaan vastedes Kahan Extranet-palve-
luun, josta ne ovat helposti tulostettavissa. 

Jos sopivaa koukkua ei löydy luettelosta eikä
Thule Brinkin kotisivujen hakukoneella, se 
voi siis hyvinkin olla jo listattuna Extranetin 
viikkotiedotteessa nettiosoitteessa 
www.kaha.fi /extranet.

Thule Brinkin paperiluettelon voi 
tilata Kahalta numerolla BRINK1. 
Suomenkielinen internet-
tuotehaku puolestaan toimii 
osoitteessa www.brinkweb.com

Thule Ranger 500 on käytännöllinen ko-
koontaitettava kuljetuslaatikko, johon mah-
tuu jopa 4 paria 185 cm carving-suksia. Easy-
Snap-pikakiinnitysjärjestelmällä varustettu 
uutuus on valmistettu vahvasta, vedenpitä-

Helposti 
säilytettävä uutuus: 
Thule Ranger 500 -kuljetuslaatikko

västä materiaalista ja sen saumat ja lukolli-
nen vetoketju on erikoisvahvistettu ja tiivis-
tetty. Vaikka Ranger 500:n tilavuus on avat-
tuna jopa 300 litraa ja kuormauskapasiteetti 
50 kg, se vaatii kokoontaitettuna vain vähän 

tilaa. Uutuusmalli 500:n lisäksi Thule Ranger 
-valikoimaan kuuluu niin ikään musta-har-
maana saatava Ranger 90, jonka tilavuus on 
340 l ja ulkomitat 110 x 80 x 40 cm.

Pohjoismaiden suurimmat talviurheilumes-
sut vetivät yhdessä DigiExpon kanssa noin 
48 000 kävijää Helsingin Messukeskukseen 
tutustumaan kauden uutuuksiin. 

31.10–2.11.2008
SkiExpo on perinteisesti yksi parhaista tilai-
suuksista esitellä talveen littyviä lisävarus-
teita, ja niinpä hulinaa riitti tälläkin kertaa 
osastolla aamusta iltaan. 

Kahan osastolla pääosassa olivat luonnolli-
sesti Thule-talvivarusteet sekä Webasto- ja 
Defa-lämmittimet. Kiitos kaikille vierailijoil-
le ja yhteistyökumppaneille!

Tiedot uutuus-
koukuista ensim-
mäisenä Kahan 
Extranetiin
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Nimitykset

Logistiikka

 Multala Susanna
 Tiimin esimies
 Varaston tukitoiminnot
 (09) 6156 8263 
 susanna.multala@kaha.fi 

Myynti

 Malén Raimo
 Noutomyynti  
  (09) 6156 8219  
 raimo.malen@kaha.fi 

 Toppinen Jarkko
 Piiripäällikkö
 Etelä-Suomi
 040 539 6499  
 jarkko.toppinen@kaha.fi  

 Vainikka Marianne
 Tukitoiminnot
 Puhelinmyynti
 (09) 6156 8213  
 marianne.vainikka@kaha.fi  
  

Ostot

 Wahlberg Maria
 Ostaja
 (09) 6156 8319  
 maria.wahlberg@kaha.fi 

Varaosat

 Laitila Harri
 Ylläpitäjä & kehittäjä
 Sähköiset tukipalvelut
 (09) 6156 8239    
 harri.laitila@kaha.fi  
   

Kahan Extranet-palvelusta tulostettavalla
yhtenäisellä takuuanomuskaavakkeella. Sel-
keä kaavake ja tarkat ohjeet minimoivat 
lisäselvitysten tarpeen ja tekevät prosessista 
yhdenmukaisen ja mutkatttoman.

Kaha vastaa maahantuomiensa tuotteiden 
takuusta ja virhevastuusta siis aivan kuten 
ennenkin. Takuutapausten käsittely vain on 
jatkossa niin asiakkaille kuin Kahallekin en-
tistä paljon selkeämpää.

Uudistuneesta takuukäytännöstä kertovat 
kiinnostuneille lisää Harri Kuparinen, puh. 
(09) 6156 8380 tai harri.kuparinen@kaha.fi  
ja Jari Suhonen, puh. (09) 6156 8212 tai 
jari.suhonen@kaha.fi 

Kaha yhtenäisti 1.11.2008 alkaen kaikkien 
edustamiensa varaosien ja lisävarusteiden 
takuukäytännön. Uudistuksella ei ole vai-
kutusta tuotemerkkikohtaisiin takuuEHTOI-
HIN, vaan ainoastaan niiden anomus- ja kä-
sittelyprosessiin.

Uudistus on osa Kahan suurempaa asiakas-
palvelun parantamiseen tähtäävää suunni-
telmaa. Selkeyttämällä ja nopeuttamalla ta-
kuuasioiden käsittelyä säästetään aikaa ja 
vaivaa sekä vastataan niin asiakkaiden, pää-
miesten kuin Kahan omiinkin alati kasvaviin 
laatuvaatimuksiin.

Käytännössä uudistus merkitsee sitä, et-
tä vastedes kaikki takuutapaukset anotaan 

Takuukäytäntö selkeni ja yhtenäistyi

Kaha on laajentanut merkittävästi varasto-
kapasiteettiaan ulkoistamalla  muun muassa
Walker-pakoputkien, NOR-korinosien sekä 
Valeo-autolamppujen varastoinnin Malmil-
la sijaitsevaan noin 3 800 m2:n halliin. 

Uusi varaosavarasto Malmille
Samalla voitiin oman katon alla olevan va-
raston käyttöä tehostaa niin, että vapaata 
tilaa syntyi peräti 4300 m2. Ratkaisun ansi-
osta Kaha voi toimintojensa laajentuessakin 
ylläpitää ja parantaa toimitusnopeuttaan.

Uudistunut koulutuskiertue 2008 pidetty
Kahan jokasyksyinen koulutuskiertue vie-
raili jälleen 20 paikkakunnalla ympäri Suo-
mea. Tällä kertaa mukana oli monia uudis-
tuksia, joilla pyrittiin lisäämään asiakkaiden 
mielenkiintoa ja tarjoamaan monipuolisem-
paa palvelua. 
 
Kiertue koostui kolmesta eri osasta: vene- 
ja matkailuajoneuvoihin syventyvästä Kaha 
Boat sekä Caravan Systems -koulutuksesta, 
tiski- ja tukkumyyjille suunnatusta myynti-
koulutuksesta sekä perinteisestä Defa-lisä-
varustekoulutuksesta.  Ne järjestettiin kussa-
kin kokouspaikassa aina samana iltana. 
 

Osanotto oli ilahduttavan runsas. Mukana
olivat yhteistyökumppanit sekä asiakkaat eri 
ajoneuvoteollisuuden toimialoilta. Myynti-
tekniikoiden, uutuustuotteiden sekä asen-
nusohjeiden lisäksi tilaisuudessa nautittiin 
illallista ja tavattiin hyviä ystäviä. 
 
Keräsimme myös palautetta koulutuskier-
tueen osallistujilta. Oli mukava huomata,
kuinka positiivisena osallistujat kokivat 
koulutuskiertueen sisällön ja luennoitsijat. 
Saimme myös hyviä vinkkejä kiertueen ke-
hittämiseksi. Paljon kiitoksia kaikille osalli-
tuneille, tavataan taas ensi vuonna!

Kaha-uutisia
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