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Hyvä on hiihtäjän hiihdellä

Olin talvilomallani hiihtämässä Inarinjärvellä ja poikkesin munkkikahveille 
Sevetin baariin Sevettijärvelle. Paikka on todellakin käymisen arvoinen elä-
mys, ja mikä tärkeintä, lamakaan ei vielä huhtikuussa 2009 ollut päässyt 
sinne asti, vaan kauppa jatkui lähes entiseen malliin. Meillä täällä etelässä 
kaikki kuluttajat onkin jo peloteltu lähes hengiltä huonoilla tai erittäin 
huonoilla uutisilla, mikä ikävä kyllä näkyy jo päivittäisessä kaupassakin.

Kuitenkin maaliskuun automyyntiluku oli positiivinen yllätys, vaikka siinä 
ehkä olikin hitusen autojen verotusmuutoksen aiheuttamaa siirtymää huh-
tikuulta. Valitettavasti uusien autojen myyntimäärä on lähes ainoa tun-
nusluku, millä tekninen tukkukauppa pystyy enää luotettavasti seuraa-
maan alan kehitystä – kaikki muu tilastointi on loppunut keskinäisen vään-
nön vuoksi. Jopa liitto- ja yhdistystasolla pelätään, että viranomaiset voisi-
vat tulkita tilastoinnin jollain tapaa kilpailua häiritseväksi tekijäksi! Miten 
ihmeessä muut toimialat voivat edelleenkin tuottaa kaikkia hyödyntäviä 
tilastoja, kysyy tietämätön?

Toinen minua askarruttava ilmiö on merkkiliikkeiden suuri tarve luoda 
nopeasti monimerkkikorjaamo omien merkkien rinnalle. Samalla, kun 
pitäisi entisestään parantaa markkinointia, palvelua ja laatua omien merk-
kien toiminnoissa, hajautetaankin voimavaroja ja osaamista vieraisiin merk-
keihin. Samaan aikaan teknisten tukkukauppojen omat varaosaliikkeet, 
liikeketjut ja korjaamokonseptit pyrkivät voimalla merkkiliikkeiden apajille 
huoltamaan ja korjaamaan yhä uudempaa ja uudempaa kalustoa.

Vai onko tulevaisuudessa vain monimerkkikorjaamoja suurissa halleissa 
ja toisaalta pitkälle erikoistuneita korjaamoja pienemmissä praktiikoissa 
– siis hieman kuin sairaanhoitoalalla nykyään? Tulee mieleen huoltamo-
sektori 90-luvulla: ensin kaikkien piti saada nakkikioski ja huoltohallit 
suljettiin, ja sitten kun lähes kaikilla huoltoasemilla oli elintarvikemyynti, 
oikeat ruokakaupat lisäsivät aukioloaan iltoihin ja viikonloppuihin. Tämä 
kehityssuunta jatkuu edelleen, eikä se ole osoittautunut kenellekään niin 
tuottoisaksi kuin aluksi laskettiin.

Oy Kaha Ab täytti maaliskuussa 75 vuotta. Vaiherikkaista toimintavuosis-
tamme voi lukea tarkemmin tämän lehden sisäsivuilta. Haluamme kiittää 
kuluneista vuosista kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme!

Oikein kaupallista ja kaunista kesää kaikille!

Jari Suhonen

P.S. Hiihdellessä tuli mieleen myös 
vanha kunnon Calvin Coolidgen sääntö: 
”Sitä, minkä jättää sanomatta, 
ei tarvitse selitellä.”

15.4.2009
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100 % Carnauba-vahaa
Sonax Premium Class Carnauba Care -auto-
vahaan on käytetty puhdasta Carnauba-va-
haa, jota saadaan brasilialaisen Carnauba-
palmun (Copernicia cerifera) nuorista leh-
distä. Carnauba-vaha on kaikkein kovin 
luonnonvaha, joka maalipinnalle levitetty-
nä muodostaa erittäin tehokkaan ja pitkäai-
kaisen suojan UV-säteilyä ja muita haitallisia 
ympäristövaikutuksia vastaan. 

Kiiltoa vailla vertaa
Uutuusvahan korkealaatuiset, hoitavat öljyt 
syventävät värejä ja tekevät levittämisestä 
helppoa. Tuotteella saa aikaan poikkeuksel-
lisen syvän ja loistavan kiillon ilman vaaleita 
jäämiä puskureihin, koristelistoille tai muille 
maalaamattomille muovipinnoille. Tasainen 
ja kestävä vahakerros antaa autolle maksi-
misuojan likaa, lintujen jätöksiä ja hyönteis-
ten jäämiä vastaan.  

Sonax-aerosolit 
ammattikäyttöön
Sonaxin uudessa ammattilaistason aerosoli-
sarjassa on yhteensä 12 helppokäyttöistä 
tuotetta mitä erilaisimpien osien puhdis-
tukseen, voiteluun ja suojaukseen.

Puhdistusaineet

Jarruosien puhdistusaine
Puhdistaa ajoneuvojen 
jarrut, osat ja liitoskappa-
leet öljystä, rasvasta, piestä, 
liimasta, jarrupölystä ja 
muusta liasta. 

Elektroniikan puhdistusaine
Erikoispuhdistusaine öljyn, 
rasvan, hartsin ja muun lian 
poistoon sähkökomponen-
teista.

Tehopuhdistusvaahto
Yleiskäyttöinen puhdis-
tusvaahto öljyn, rasvan, 
silikonin, noen ja muun lian 
poistamiseen lasi-, maali-, 
muovi- ja kumipinnoista. 

Voiteluaineet

Sitkostettu voiteluöljy
Lämmön- ja paineenkestävä 
synteettinen, sitkostettu öljy 
fl uorisoivalla väri-indikaat-
torilla hammaspyörien, 
telojen, ketjujen ym. iskuille 
ja tärinälle altistuvien osien 
voiteluun.

Monikäyttö-öljy
Erittäin tunkeutumisky-
kyinen ja tehokas voitelu-, 
kosteudenpoisto- ja ruos-
teensestoöljy yleiskäyttöön.

Kuivavoiteluaine
PTFE-pohjaisen vahakalvon 
muodostava, erittäin hyvin 
tunkeutuva, tarttuva ja 

kestävä voiteluaine nopeasti 
liikkuville koneenosille sekä 
puu- ja kumipinnoille.

Valkoinen vaseliini
Litiumpohjainen, valkopig-
mentoitu synteettinen rasva 
näkyvään, mutta siistiin 
saranoiden, liukukiskojen, 
ketjujen yms. voiteluun.

Silikonispray
Kirkas, puhdas voiteluaine 
kumi-, muovi- ja metalli-
osille kunnossapito- ja 
asennustöihin.

Suojaus- ja irrotusaineet

Kuparitahna
Erittäin korkeita lämpötiloja 
kestävä kuparipohjainen 
voitelu- ja suojaustahna
pakoputken siteille, 
sytytystulppien kierteille, 
akun navoille jne. Mukana 
erikoissivellin.

Alumiinitahna
Erittäin korkeita lämpötiloja 
ja suurta painetta kestävä 
alumiinipohjainen voitelu- 
ja suojaustahna jarrunosille, 
pyöränpulteille, laakereille 
jne. Mukana erikoissivellin.

Keraaminen tahna
Metalliton, erittäin korkeita 
lämpötiloja kestävä voitelu- 
ja suojaustahna jarruille, 
ruuviliitoksille, kitkapinnoil-
le ja erityisesti ruostumat-
tomille teräsosille. Mukana 
erikoissivellin.

Teho-ruosteenirrotin
Tehokkaasti tunkeutuva ja 
nopeasti vaikuttava ruosteen-
irrotin kiinni juuttuneiden 
osien ja liitosten irrotukseen 
henkilö- ja kuorma-autoissa, 
moottoripyörissä, koneissa 
ja työkaluissa.

Sonax on luonut uuden premium-luokan autovahan uudehkoille ja peruspuhdistetuille 
maalipinnoille. Aidosta Carnauba-vahasta valmistettu ylellinen uutuustuote on 

suunnattu vaativille, autostaan erityistä huolta pitäville asiakkaille. 

Autovahojen uusi laatuluokka: Premium Class 
Carnauba Care

Riittoisaa luksusta
Ainutlaatuisen molekyylirakenteen ansios-
ta ohutkin kerros Carnauba-vahaa antaa 
maalipinnalle syvän ja kestävän kiillon. Yksi
purkki riittää noin 10 normaalikokoisen au-
ton käsittelyyn. Sonax Premium Class Car-
nauba Care ei sisällä hionta-aineita ja sopii 
kaikille maalityypeille nitro-, nano- ja keraa-
miset maalit mukaan lukien.

Huippulaadukkaan vahan tuotteistukseen on kiinnitetty 
erityistä huomiota. Myyntipakkaus sisältää 
vahapurkin, säilytyspussin, 
mikrokuituliinan, 
levityssienen ja 
tuote-esitteen.
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Kahalle täyteen 
vaiherikkaat 75 vuotta

Vastaperustettu Oy Kaha Ab toimi aluksi 
auton renkaiden ja muiden kumituotteiden 
maahantuojana. Kumi edusti vielä 30-luvul-
la raaka-aineena uutta teknologiaa, joten 
Kaha oli ajan hermolla alusta asti. Uuden
yhtiön ensimmäisenä toimitusjohtajana 
aloitti Ville Salo ja apulaisjohtajaksi nimitet-
tiin ekonomi Lennart Bengström.

Varaosat mukaan myyntiohjelmaan
Kahan toiminta laajeni renkaiden lisäksi au-
ton osiin ja tarvikkeisiin vuonna 1946, jol-
loin yhtiöön perustettiin niitä varten erilli-
nen osasto. Tämän autotuoteosaston joh-
toon kutsuttiin Torsten Wahlberg. Suomen 
toivuttua vaikeista sotavuosista talous elpyi
vähitellen ja alkoi jälleenrakentamisen ja 

kehityksen aika säännöstelytalouden valli-
tessa. Kaha jatkoi toimintaansa renkaiden, 
rengastarvikkeiden ja auton osien maahan-
tuojana. Pääpaino liiketoiminnassa oli edel-
leen renkaissa, niiden pinnoitusmateriaa-
leissa ja muissa rengastarvikkeissa.

Autot lisääntyivät hitaasti. Sotaa edeltänyt 
automäärä saavutettiin vasta vuonna 1951 
ja 100 000 auton raja ylittyi vuonna 1955. 
Jo 50-luvulla Kahan myyntiohjelmaan kuu-
lui renkaiden ja kumituotteiden ohella tuol-
loin johtavia varaosien maailmanmerkkejä 
kuten Champion-sytytystulpat, Trico-pyyhin-
sulat ja Philips-autolamput. 1960-luvun alus-
sa tuotevalikoimaan tulivat mukaan mm. 
Monroe-iskunvaimentimet.

Kaha laajensi sotien jälkeen 
toimintaansa rengasalan ulkopuolelle. 

Näin työskenneltiin Kahan vasta perustetulla varaosien ja 
autotarvikkeiden tukkukaupan osastolla Mikonkadulla vuonna 1947.

Kahan perustaja 
K.H. Renlund nuorena 
miehenä vuonna 1866.

Alku rengas- ja kumimaahantuojana
Oy Kaha Ab perustettiin Helsingissä Oy Ren-
lund Ab:n tytäryhtiöksi maaliskuussa 1934. 
Emoyhtiö oli perustettu vuonna 1884 ja tun-
nettiin aina 1980-luvulle asti rautakauppana,
jonka päätoimipaikka sijaitsi Helsingin Erot-
tajalla. Perustaja Karl Herman Renlund oli 
paitsi liikemies, myös kulttuurin harrastaja. 
Kokkolassa vuonna 1850 syntynyt ja 1908 
kuollut Renlund jätti jälkeensä menestyvän 
yrityksen lisäksi mm. runsaan taidekokoel-
man, jonka ympärille syntyi edelleen Kokko-
lassa toimiva ja hänen nimeään kantava tai-
demuseo. K.H. Renlundin nimestä muodos-
tui myös tytäryhtiön nimi: sen ajan vallitse-
van vieraan kielen, saksan, mukaan äännet-
tynä kirjaimista K ja H muodostui nimi KAHA.

Teksti: Heikki Lehtinen
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Oy Kaha Ab itsenäiseksi perheyhtiöksi
Vuonna 1959 Renlund siirtyi osuusliike OTK:n
omistukseen ja tytäryhtiö Kaha myytiin 
tuolloin sen johdossa toimineelle Lennart 
Bengsrtömille. Hän oli ollut mukana Kahan
johdossa yhtiön perustamisesta alkaen ja 
jatkoi toimitusjohtajana kuolemaansa asti
vuoteen 1968. Tällöin yhtiön toimitusjohta-
jaksi ryhtyi apulaisjohtajana toiminut Len-
nart Bengströmin sisaren poika Tage Lind-
ström. Autotuoteosaston johtoon tuli puo-
lestaan Torsten Wahlbergin poika Tor Wahl-
berg. Perheyhtiön traditio siis jatkui toises-
sa sukupolvessa.

Autojen tuontisäännöstelyn loputtua 1962 
Suomi alkoi autoistua muiden länsimaiden 
tapaan. Vuonna 1963 Suomessa myytiin en-
simmäisen kerran yli 100 000 uutta autoa. 
Tuolloin Suomessa alkoi lähes ensimmäise-
nä maana Euroopassa japanilaisten autojen 
maahantuonti. Koko autoala muutti luon-
nettaan ja kasvu oli nopeaa.

Nopea kasvu alan mukana
Kahan toimitilat sijaitsivat 1960-luvulla aivan
Helsingin keskustassa Kalevankadulla. Liike-
vaihdon painopiste siirtyi pikkuhiljaa rengas-
alalta varaosiin. Silti renkaiden pinnoitus-
materiaalit ja pinnottamoiden koneet olivat 

Kahalle merkittävä tuoteryhmä aina 1970-
luvun lopulle saakka. Tuotevalikoiman laa-
jentuessa Kaha hankki varastotilat keskus-
tan ulkopuolelta Haagasta. Nämäkin tilat 
kävivät pieniksi, ja vuonna 1990 sekä kont-
tori että varasto muuttivat yrityksen uusiin 
tiloihin Espoon Mikkelänkallioon.

Tuolloin yrityksen toiminnassa oli mukana
jo kolmas sukupolvi. Bengt Wahlberg oli 
aloittanut ensin tuotepäällikkönä ja sittem-
min myyntipäällikkönä. Myös Tage Lind-
strömin poika Lennart oli aloittanut uransa
yhtiön it-eksperttinä. Kumiosaston päällik-
könä toimi Rolf Karlsson.

Kahan kuljetuskalustoa vuodelta 1966.

Tuotenäyttelyt ja -messut ovat aina   
 olleet Kahalle tärkeitä tapahtumia.   
  Tässä esitellään Lincoln-merkkisiä  
   alustamassan ruiskutuslaitteita   
   1950-luvulla.

1960-luvulla työasu oli vapaa, kunhan se sisälsi tumman puvun, 
valkoisen paidan ja solmion.
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Kahan varasto Haagassa Paatsantie 4:ssä 
1980-luvulla näytti tältä. 

Kahan väki poseeraamassa vastavalmistuneen 
Espoon Mikkelänkallion kiinteistön edessä 
vuonna 1990.

Osaksi KG Knutsson -konsernia 
Espoon Mikkelänkallion kiinteistön raken-
taminen ajoittui juuri vuosikymmenen vaih-
teen suuren taloudellisen laman kynnyksel-
le. Sen seurauksena yritys ajautui taloudel-
liseen kriisiin ja joutui hakemaan uutta ra-
hoitusta ja omistuspohjaa. Tällöin kuvaan 
astui ruotsalainen KG Knutsson -konserni,
joka osti Kahan osakekannan 1992. Tästä al-
koi yrityksen uuden kasvun vaihe, joka jat-
kuu edelleen. Yhtiön toimitusjohtajaksi ni-
mitettiin kolmannen polven kahalainen 
Bengt Wahlberg ja varatoimitusjohtajaksi
niin ikään pitkään Kahalla työskennellyt 
Rolf Karlsson.

Espoon toimitilat osoittautuivat pian liian 
pieniksi kasvavalle liiketoiminnalle. Yritys 
muutti logistisesti paremmalle liikepaikalle
Vantaan Ansatielle Kehä III:n ja lentoaseman 
välittömään läheisyyteen vuonna 1998. Sa-
maan aikaan Kaha osti Oy Hedengren Ab:n

autotuoteosaston liiketoiminnot. Jo pari 
vuotta myöhemmin toimitiloja laajennet-
tiin rakentamalla uusi pakoputki- ja pelti-
varasto, joka toimi samalla myös Walker-pa-
koputkien toisen maahantuojan, Helsingin 
Laakeri Oy:n maahantuontivarastona.

Ansatien kiinteistössä toimi jo tuolloin Ka-
han lisäksi toinen KG Knutsson -konserniin 
kuuluva yritys, taksien tietojärjestelmiä toi-
mittava Semel Oy. Vuonna 2003 oli vuoros-
sa varaston seuraava laajennus. Laajennuk-
seen sisältyi myös asennushalli, jonka käyt-
täjäksi tuli Kahan omistukseen siirtynyt Vis-
tema Oy. Samalla otettiin käyttöön myös 
etenkin lämmityslaitteiden koeasennukses-
sa tarvittava kylmätila. Vuosikymmenessä 
Kahan liikevaihto yli kymmenkertaistui. 

Vakiintunut kasvu ja kansainvälistyminen
2000-luvun kuluessa Kaha on vakiinnutta-
nut ja vahvistanut asemaansa yhtenä joh-

tavista autoalan jälkimarkkinoinnin tukku-
liikkeistä. Kun Kahan kasvu 1990-luvulla
perustui ennen kaikkea lisävarusteiden 
markkinointiin, on 2000-luvun aikana kasvu 
jatkunut etenkin varaosakaupassa. 

Kaha tunnetaan edelleen huippuluokan lisä-
varustemerkkien toimittajana. Defa, Thule,
Webasto, Kamasa, Blaupunkt, Clarion, 
Sonax ja Farécla ovat Kahan käyntikortteja 
lisävarusteissa ja kemikaaleissa.

Näiden lisäksi Kaha on 2000-luvulla vakiin-
nuttanut asemansa myös johtavien varaosa-
valmistajien edustajana Suomessa. Sachs,
Lemförder, Walker, Fram, Knecht, Graft, 
Bilstein, Osram, Philips, Gates, SKF, Ruville,
SNR, Valeo, Löbro, Fremax, Road House, 
Brembo, NK, Quick, Lesjöfors, Behr Hella,
K+F, Varta, VDO... luettelo Kahan edusta-
mista johtavista varaosamerkeistä on pitkä.

Tor Wahlberg toimi Kahan apulaisjohtajana vuosina 1968–1992.

Pohjoismaiden 
suurin rengas B.F. Goodrich 

33,25x35/32 Rock Service High Tread toimitettiin 
Outokumpu Oy:n Pyhäsalmen kaivokseen vuonna 1973. 



7

Kuluvan vuosikymmenen alussa Kaha liittyi 
lähes kaikki Euroopan maat kattavaan vara-
osatukkukauppiaiden ketjuun ATR:ään. Ket-
jun kautta suhteiden solmiminen johtaviin 
varaosavalmistajiin on yksinkertaistunut. 

Kaha toimi sitä varten rakennetussa Ansa-
tien kiinteistössä vuokralaisena vuoden 
2005 loppuun. Vuoden 2006 alussa kiinteis-
tö siirtyi KGK-konsernin omistukseen ja on 
nyt kokonaan Kahan ja kahden muun kon-
sernin yhtiön Semelin ja Visteman omassa 
käytössä. Vuonna 2008 pakoputki- ja pel-
tiosavarasto siirtyi erillisiin tiloihin Helsingin 
Malmille ja siltä vapautunut varastotila An-
satiellä on nyt uusien ja laajenevien tuote-
valikoimien käytettävissä.
 
Konsernissa on voimaa
Kahan 75-vuotinen monivaiheinen kehitys 
jatkuu. KG Knutsson -konserni toimii Ruot-
sin ja Suomen lisäksi myös Norjassa sekä kai-
kissa kolmessa Baltian maassa. Vuoden 2009 

aikana konsernille valmistuu uusi keskusva-
rasto Ruotsiin. Se tulee palvelemaan logisti-
sesti kaikkia konsernin yrityksiä. KGK tulee 
olemaan entistä tärkeämpi yhteistyökump-
pani varaosien merkittäville toimittajille ko-
ko toiminta-alueellaan. Merkitystä korostaa 
konsernin yritysten kuuluminen eurooppa-
laiseen ATR-ketjuun. 

Suomessa Kahan tavoitteena on lisätä vara-
osien tarjontaa kaikille osa-alueille ja paran-
taa laadukkaiden tuotteiden saatavuutta 
alueellisesti itsenäisten jälleenmyyjien avul-
la. Tämän ohella Kahalla on selkeä suunni-
telma lisätä jälleenmyyjien kautta tapah-
tuvaa tukea asiakaskorjaamoille. Tämä tu-
ki suuntautuu sekä tekniselle että kaupalli-
selle sektorille. Varaosien nopea saatavuus, 
tekninen tuki ja koulutus sekä tuki mark-
kinoinnissa ja liikkeenhoidossa tulevat ole-
maan avain yrityksen edelleen jatkuvalle 
markkinaosuuden kasvulle.

Täysi luottamus tulevaisuuteen
Kahan täyttäessä 75 vuotta jatkaa yhtiön 
toimitusjohtajana kolmannen polven kaha-
lainen Bengt Wahlberg. Tuotteiden markki-
nointi on jaettu kolmen osaston vastuulle:
lisävarusteisiin, varaosiin ja teollisuuskom-
ponentteihin. Näiden osastojen toiminnas-
ta vastaavat päällikköinä Jari Suhonen, Jou-
ni Vainikka ja Ilkka Virkkunen.

Vuonna 2008 Oy Kaha Ab:n liikevaihto 
oli runsaat 70 miljoonaa euroa. Kuluvana 
vuonna kasvun mahdollisuudet näyttävät 
yleisen taloudellisen tilanteen myötä entistä 
vaikeammilta. Markkinaosuutta on kuiten-
kin tarkoitus kasvattaa myös vuonna 2009. 
Kaha uskoo vapaaseen kilpailuun ja liike-
kumppanuuteen ja haluaa edelleen palvel-
la kaikkia jälkimarkkinasektoreita. 

Oy Kaha Ab ja sen noin 140 työntekijää 
käsittävä henkilökunta viettää 75. toiminta-
vuottaan työn merkeissä.

Tapaamiset päämiesten edustajien kanssa ovat aina olleet tärkeä osa Kahan toimintaa. Super-Band Trucker’s Special -renkaita messuosastolla 1980-luvulla.

Viisi vuotta sitten noin 
200 päämiestä, asiakasta ja 
sidosryhmien jäsentä saapui 
Hilton Helsinki Kalastajatorpan 
koristeelliseen Pyöreään Saliin 
kunnioittamaan läsnäolollaan 
Oy Kaha Ab:n 70-vuotisjuhlia.

Kahan nykyinen toimitusjohtaja 
Bengt Wahlberg valittiin 
yrityksen ohjaksiin 1992.
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Kaha on ottanut käyttöön 
kolmen vuoden takuun 
varaosilleen. Ainutlaatuinen 
käytäntö on osoitus van-
kasta luottamuksesta edus-
tamiemme ja myymiemme 
tuotteiden korkean laatuun. 
Koska hyvä varaosa ansaitsee 
aina myös hyvän asennuk-
sen, takuu on voimassa vain 
autokorjaamon asentamille 
varaosille.

Kahan varaosille ainutlaatuinen takuu

Kolme vuotta 
tai 100 000 km

Takuu seuraa autojen takuukehitystä
Autojen takuuajat ovat pidentyneet yleises-
ti viime vuosien aikana. Koska Kahan stra-
tegiana on panostaa vain korkealaatuisiin 
tuotteisiin ja markkinoiden parhaiten tun-
nettuihin tuotemerkkeihin, on suuntaus 
pitkään takuuseen luontevaa myös vara-
osien osalta. 

Antamalla kolmen vuoden takuun auton 
huoltamisessa ja korjaamisessa tarvittavil-
le osille, Kaha ei vain seuraa alan kehitys-
tä, vaan luo sille aktiivisesti itse uusia stan-
dardeja.

Kaikki korjaamot samalla viivalla
Kolmen vuoden takuu koskee kaikkia Kahan
toimittamia varaosia riippumatta siitä, missä
autokorjaamossa ne on asennettu. Nykyai-
kaisen auton huoltaminen ja korjaaminen 
vaatii ennen kaikkea jatkuvalla koulutuk-
sella ylläpidettävää ammattitaitoa ja oikei-
ta työkaluja; sillä, mihin ketjuun korjaamo 
kuuluu tai on kuulumatta, ei tässä yhtey-
dessä ole merkitystä. 

Jatketun takuun ulkopuolelle jäävät vain 
kuluttajan itsensä asentamat varaosat, joi-
den osalta kaikki on kuin ennenkin. Niin 
ikään lisävarusteiden takuuehdot pysyvät 
ennallaan.

Auton huolto-ohjelmaa noudatettava
Varaosien normaalin toiminnan pääedel-
lytys on auton säännöllinen huoltaminen. 
Kun kuluvat osat vaihdetaan ajoissa uusiin, 
vältytään viallisten tai vaillinaisesti toimi-
vien komponenttien aiheuttamilta kerran-
naisvaurioilta. 

Uusi takuu ei siis kata normaalia kulumis-
ta eikä tuo muutoksia huoltojen ja tarkis-
tusten aika- ja kilometrirajoille, vaan auton 
maahantuojan huolto-ohjelmaa esim. suo-
dattimien, jakohihnan ja muiden säännöl-
lisesti vaihdettavien varaosien kohdalla on 
noudatettava kuten ennenkin.

Asianmukaiset tiedot ja liitteet ovat nopean 
käsittelyn perusta. Extranetistä löydät kaavak-
keet, ohjeet ja muut pelisäännöt takuuasioiden 
sujuvaan käsittelyyn.

Laiminlyönnit takuun ulkopuolella
Huoltojen ja tarkistuksien laiminlyönti, vää-
rin suoritettu asennus tai auton asiaton 
käyttö vievät pohjan pois kaikilta takuukäy-
tännöiltä. Näin on aina ollut, eikä uusi ta-
kuu millään tavalla muuta tätä tosiseikkaa. 
Vaikka asennus olisi suoritettu oikein ja au-
toa käytetty asianmukaisesti, voi joskus sil-
ti olla vaikeaa kolme vuoden kuluttua mää-
rittää normaalin kulumisen rajat. Siksi takuu 
on rajoitettu myös 100 000 ajokilometriin. 

Takuun tarkoitus on turvata loppukäyttä-
jä valmistus-, materiaali- tai kokoonpano-
virheiden aiheuttamilta vioilta. Lähes aina 
ne ilmenevät ennen kumman tahansa rajan 
umpeutumista.

Uudet takuuehdot ovat Kahan Extranetis-
sä osoitteessa www.kaha.fi /extranet. Lisätie-
toja antaa varaosaosaston osastopäällikkö 
Jouni Vainikka, puh. (09) 6156 8202 tai 
jouni.vainikka@kaha.fi 

8
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Kaha on siirtynyt jarrusatuloiden osalta yk-
sinomaan tanskalaisen NK:n tuotteisiin. Syy 
on hyvin yksinkertainen: NK-satuloiden laa-
tu vastaa niitä korkeita standardeja, joita 
Kaha on edustamiltaan varaosilta tottunut 
vaatimaan. Jarrusatuloiden lisäksi Kahan 
NK-valikoimaan kuuluvat korkealaatuiset 
jarrukengät ja -letkut sekä -vaijerit.

Quick Brake -uutuus:

Jarrukenkien 
automaattisäätösarjat
Kahan kattavaan Quick 
Brake -jarruasennusosien 
valikoimaan on tullut uutuu-
tena jarrukenkien auto-
maattisäätösarjat. Niiden 
tarkoituksena on pitää ken-
kien säädöt optimaalisina kit-
kapintojen koko elinkaaren 
ajan ja varmistaa siten jarru-
tustehon säilyminen.

Kattava valikoima
Pitkän kehitystyön tuloksena syntynyt uusi 
tuoteryhmä sisältää 41 tuotetta myydyim-
piin eurooppalaisiin ja aasialaisiin automal-
leihin. Jälkimarkkinoilla ainutlaatuisen tuot-
teen markkinapeitto tulee jatkossa laajene-
maan entisestään.

Lisäarvoa jarruhuollolle
Jarrujen toimivuuden kannalta on ensiarvoi-
sen tärkeää, että järjestelmän kaikki osat on 
asennettu oikein. Automaattisäätösarjat tu-
kevat olemassa olevia Quick Brake -asennus-
sarjoja antaen korjaamoille mahdollisuuden 
tarjota asiakkailleen entistä kattavampaa ja 
varmempaa jarruhuoltoa.

Kahalla koko sortimentti varastossa
Kahan varastossa odottavat toimitus-
valmiina kaikki uutuussarjat, joiden 
valintaa helpottaa numerolla 
J-ASENNUSOSAT2 tilattava 
osto-opas. Saatavana on myös 
Quick Brake -jarruasennusosien 
tuote-esite sekä luettelo, jonka 
tilausnumero on J-ASENNUSOSAT1.

Quick Brake -automaattisäätösarjojen numerointi vastaa esimerkkiä 37-10553002.

Laadun takeena NK-jarrusatulat

NK- jarrusatulavalikoima kattaa 
käytännössä Suomen koko 
henkilö- ja pakettiautokannan.
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Osramilla on todella laaja valikoima korkealaatuisia valaisin-
tuotteita niin ammatti- kuin harrastekäyttöönkin. 
Tällä sivulla esiteltävät paristo- / akkukäyttöiset 
valaisimet ovat vain pieni osa kokonais-
valikoimasta, johon voit tutustua 
osoitteessa www.autoluettelo.fi 

Osram-valaisimet löydät 
Autoluettelosta

Dot-It
Huippusuositut LED-valaisimet kiinnitystarralla. 
Sadan tunnin käyttöikä vaihdettavilla paristoilla. 
Saatavana pyöreä Classic, säädettävä Vario, 
vedenpitävä Waterproof sekä leveä Linear. 
Useita värejä.

Led Worklight
Kätevä työvalaisin joustavalla metalli-
varrella, jonka päässä on 
valkoinen LED sekä 
poimintamagneetti. 
Runkomagneetti 
mahdollistaa 
kiinnityksen 
metallipinnoille.

Led Silver Peri
Korkealaatuinen alumii-
ninen käsivalaisin 1 Wa-
tin LED-lampulla, jonka 
valovoimakkuus on jopa 
25000 mcd. Varoitusvilk-
kutoiminto ja tukeva ran-
neke.

Ledbug
Valoa vaatekaappei-
hin, komeroihin ja 
säilytystiloihin. 
Oven käyttö sulkee 
ja vapauttaa katkai-
sijan.

Spylux Led
Hämäräkytkimellä ja liike-
tunnistimella varustettu 
LED-valaisin sisä- tai ulko-
käyttöön. Laaja kohdistetta-
vuus ja automaattinen sam-
mutus.

Led Lite+Write
Laadukas metalli-

kuorinen 
kuulakärkikynä 

LED-valaisimella.

Magni Led
Aito lasilinssi ja integroitu 
paristokäyttöinen LED-valo 
tarjoavat roimasti suurennus-
voimaa ja kirkkautta.

Copilot-lukuvalot
Tehokkaat kiinteästi asennetta-
vat lukuvalot auto-, vene- ja 
asuntovaunukäyttöön. Taipuisa 
varsi ja 360° kääntyvä valaisinpää. 
Saatavana pituudet 212–580 mm 
sekä 24 V malli.

Led-heijastimet
Panta- tai tarrakiinnitteinen heijastin 
lenkkeilijälle, pyöräilijälle jne. 
Käyttöaika yhdellä paristolla noin 
100 tuntia. Heijastaa myös 
sammutettuna. 

Camping Energy Automatic
Klassisen retkilyhdyn ulkonäkö 
yhdistettynä nykyaikaiseen 7 W 
energiansäästölamppuun. 
Roiskeveden kestävä, mukana 
kauko-ohjain.

Camping Led
Pienikokoinen ja energiaa 
säästävä retkivalaisin 1 W 
LED-lampulla. Paristojen 
kestoikä himmennnyssääti-
men ansiosta jopa 100 tuntia.

Led Solar I
Aurinkokennolla varustettu 

ladattava LED-valaisin 
retkikäyttöön.
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Markkinajohtajuutta kahdella tasolla

Gates on alallaan Euroopan markkinajohtaja ja Kaha vastaavasti 

Suomen johtava Gates-maahantuoja ja -jakelija. Asetelma antaa 

Kahalle erinomaiset mahdollisuudet hinnoitella jakopään osat ja 

korjaussarjat sekä muut huippulaadukkaat Gates-tuotteet erittäin 

kilpailukykyisesti. Jos et vielä ole käyttänyt tilannetta hyväksesi, 

se kannattaa tehdä nyt!

Kaha on Suomen suurin 
Gates-tuotteiden myyjä

(kuvateksti:)
Kahan Gates-valikoimaa säestetään sopivin osin 
myös muiden arvostettujen merkkien korjaussar-
joilla. Yhteisvalikoima kattaa käytännössä kaikki 
Suomen automerkit ja -mallit.

12
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Jakopään huollossa varmuus on valttia
Yleisin syy nykyautojen moottoririkkoon on 
vaurio jakohihnassa tai muussa jakopään 
osassa. Niiden kuntoa on siksi syytä tarkkail-
la myös määräaikaisvaihtojen välillä ja vaih-
taa KAIKKI osat, jos niissä havaitaan epäta-
vallista kulumista. Pelkästä uudesta jakohih-
nasta ei nimittäin ole iloa, jos rullat ovat tul-
leet tiensä päähän. Kuluneiden osien aihe-
uttamat kerrannaisriskit eliminoidaan vain 
kokonaisvaltaisella huollolla.

Gates-korjaussarjat ovat täydellisiä
Gatesin korjaussarjoissa on jakohihnojen, 
kiristimien ja ohjainrullien lisäksi mukana 
o-renkaat sekä tarvittavat pultit, mutterit, 
aluslevyt ja asennusohjeet – siis kaikki mi-
tä vaaditaan jakopään oikeaoppiseen huol-
toon. Täydellisillä Gates-korjaussarjoilla ja-
kopään huolto hoituu kerralla ja selkeiden 
ohjeiden ansiosta taatusti oikein.

Kahalla on tarjota neljään 
VAG-konsernin automalliin 
valmiit, täydelliset tukivarsi-
sarjat kolmessa hintaluokassa: 

Lemförderin huippuluokan 
Premium Grade -sarja 

Ruvillen korkealaatuinen 
High Grade -setti 

Jesse Lain hinta-laatu-
suhteeltaan erinomainen 
Value Grade -sarja.

VAG-tukivarsisarjat

13

 Lemförder Ruville Jesse Lai
 Tuotenumero 16-27421 Tuotenumero 167-935707S Tuotenumero 0018379

Kysy myös NK- ja RTS-

tukivarsisarjojen 

tarjouksia!

Kaikki kolme sarjaa 
soveltuvat seuraaviin 
VAG-malleihin:

Audi A4  
01/95–11/00 (8D2, B5)

Skoda Suberb 
02/02–06/08 (3U4)

Volkswagen Passat 
08/96–11/00 (3B2)

Volkswagen Passat 
12/00–05/05 (3B3)
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Tyyliä, tehokkuutta, 
äänettömyyttä
Hyvännäköisen, hiljaisen ja 
tehokkaasti pyyhkivän Valeo 
X•TRM -sulan yksinkertaisen 
kompakti rakenne on osoit-
tautunut erittäin toimivaksi 
ratkaisuksi moniin pyyhkimiä 
perinteisesti vaivanneisiin 
ongelmiin. Lisäksi yksi 
universaali kiinnike 
tekee asennuksesta 
helppoa.

Tasainen puristus lasiin
Valeo X•TRM -sulassa ei ole perinteistä pyy-

hinrunkoa ja siihen kiinnitettyä sulkaa, vaan ne 
on integroitu yhdeksi kumiseksi kokonaisuudeksi. 

Kaarevan rakenteen ansiosta sulka puristuu lasiin ko-
ko pituudeltaan tasaisesti. Sulka on muotoiltu spoileri-

maiseksi, mikä tiukentaa kosketusta lasiin ja vaimentaa 
tuulen suhinaa.

Kaikkien aikojen sulka
Koska X•TRM-sulassa ei ole erillistä runkoa jousineen, 

sen mekanismi on erittäin varmatoiminen. Kokokumi-
nen, hiljaisella Silencio-tekniikalla varustettu 

Valeo X•TRM  onkin optimaalinen pyyhin-
valinta niin kesähelteille kuin kireimmille 

talvipakkasillekin.

Alkuperäislaatua
Nykyaikaisen tyylikkäästi muotoiltu X•TRM on jo 

monen valmistajan valinta alkuperäisasennussulaksi 
(mm. Audi A6, BMW 5-sarja, Mercedes C ja CLK). Se on 

myös helppo asentaa useimpiin koukkukiinnityksellä 
varustettuihin pyyhkijänvarsiin vanhojen perinteisten 

sulkien tilalle.

Selkeä valikoima
X•TRM-numeroinnissa OE-sulilla on VM-alkuiset tuotenume-

rot ja patentoituihin, kaareviin myyntipakkauksiin pakatuilla
 varaosasulilla UM-alkuiset tuotenumerot. 400–650 mm 

mittaisina saatavissa UM-sulissa on myös muista Valeo Silencio 
-sulista tuttu kunnonilmaisin. Valeo Silencio ja Silencio 
X•TRM -sulkaluettelon voi tilata Kahalta numerolla 
VALEO11.

Uusia 2009-luetteloita Kahalta

Sytytyspuolat 
Tilausnumero BOUGI6

Iskunvaimentimet 
Tilausnumero SACHS21

Pyöränlaakerisarjat 
Tilausnumero SNR1

Thule-luettelo 
Tilausnumero TH8

Thule-valintaopas
Tilausnumero TH1
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Kahan vahvuutena on tarjota yhteistyökumppaneilleen 
tehokas logistiikka sekä laadukkaat lisävarusteet yhdistettynä 
hyvään tekniseen tukeen. Tämä palvelu antaa kumppaneil-
lemme vahvan jalansijan jälkimarkkina-asennuksissa ja luo 
yhteisiä kasvumahdollisuuksia molemmille osapuolille.
 
Lisätietoja raskaan kaluston lisävarusteista antaa kenttäpäällikkö 
Jan Wikman, puh. 044 353 3000 tai jan.wikman@kaha.fi 

Kaha panostaa 
lisävarustetoimittajana 
raskaankaluston sektorille

Alkolukko on tullut jäädäkseen
Alkolukon odotetaan tulevan pakolliseksi
varusteeksi henkilökuljetusajoneuvoissa ensi
vuoden aikana. Jo ennen lainvoimaisuutta 
monet kunnat ovat päättäneet ottaa lait-
teen käyttöön vastuullaan olevissa henki-
lökuljetuksissa. Lisäksi rattijuopumuksesta 
tuomittuja henkilöitä koskevasta ns. valvo-
tusta ajo-oikeudesta tuli hiljattain päätty-
neen kokeilun myötä pysyvä käytäntö.

Dräger on alan markkinajohtaja
Kaha näki alkolukon merkityksen kasvun jo 
kauan sitten ja hankki edustukseensa alan 
markkinajohtaja Drägerin. 

Kattavan asennus- ja jälleenmyynti-
verkoston rakentaminen on ollut käyn-
nissä siitä lähtien. Nyt Suomessa on jo 
noin 50 koulutettua ja tarvittavilla lait-
teilla varustettua Dräger-pistettä valmiina
palvelemaan alkolukkoasioissa. 

Myös Kahan nettisivut ovat uudistuneet 
Drägerin osalta. Tule tutustumaan ja lataa 
omalle tietokoneellesi uusi suomenkielinen 
Dräger-esite! 

Lisätietoja Dräger-tuotteista:
Kaj Tötterman, puh. (09) 6156 8268 tai 
kaj.totterman@kaha.fi 

Kaha ja Dräger 
kehityksen kärjessä

Dräger Interlock XT
-ajonestolaite koostuu 
ajoneuvon sisällä sijaitsevasta 
mittauslaitteesta sekä kojelaudan alle 
asennettavasta ohjausyksiköstä, joka mittaus-
tuloksen perusteella joko sallii tai estää virran-
syötön ajoneuvon käynnistysjärjestelmään. 
Puhallustulokset ja ajotiedot tallentuvat 
laitteen muistiin.

Kaha Truck Systems -valikoima on koottu 
Hyötyajoneuvojen lisävarusteet 2009 -luetteloon, 
jonka  tilausnumero on KTS1.
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Kolmiurainen 
taakkatelineputki
Järjestelmän sydän on 
suurille kuormille suunniteltu alumiini-
putki, jonka kuudesta eri pituudesta ja kuu-
desta jalkamallista löytyy sopiva ratkaisu jo-
kaiseen pakettiautoon ja kattoon. Putken 
ainutlaatuinen epäsymmetrinen kolmiura-
rakenne tekee siitä paitsi kestävän myös 
mukautumiskykyisen, sillä siihen voidaan 
liittää lukuisia yhdessä tai erikseen käytet-
täviä lisävarusteita.

Jopa neljä telineputkea
Pitkien pakettiautojen katolle on mahdol-
lista asentaa tarvittaessa jopa neljä taak-
katelineputkea. Mallikohtaiset sarjat otta-
vat huomioon katon profi ilin muodostaen 
tasaisen ja vankan alustan pitkillekin koh-
teille. 1–4 putken sarjojen mukana toimi-
tetaan sopivat jalat sekä kaikki tarvittavat 
asennusosat.

Uusi luettelo, uusi osto-opas
Juuri ilmestynyt tuoteluettelo esittelee ko-
ko laajan Thule Pro -valikoiman, jonka yti-
meksi on helppo valita taakkatelineputket 
niin ikään uunituoreen osto-oppaan avulla. 
Näyttävän luettelon voi tilata 
Kahalta numerolla 
THPRO8 ja selkeän 
osto-oppaan 
numerolla 
THPRO1.

+

Thule Professional -taakkatelinejärjestelmän kaikki tuotteet on 
suunniteltu vastaamaan niitä vaatimuksia, joita erilaisia varusteita 
mukanaan kuljettavat ammattilaiset kuljetusjärjestelmälle 
asettavat. Avainsanoja kehitystyössä ovat olleet 
helppokäyttöisyys, turvallisuus 
ja kestävyys.

Kuormanrajaajat

Kuormausrullat

Tikaspidikkeet

Taakkatelineen 
jatkeet

Kuljetuskotelot Kuormansitojat

Silmukkapultit Markiisit

 -kuljetusjärjestelmä ammattilaisille

Sivuprofi ilit +
etukuormanrajaaja
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Laatu ja turvallisuus käsi kädessä
Bott on Saksan johtava huoltoautokaluste-
valmistaja, joka varustaa vuosittain n. 18 000
ajoneuvoa erilaisilla kalustekokonaisuuk-
silla. Sen tuoteajattelussa korostuvat hyvän
toiminnallisuuden lisäksi korkea laatu ja 
turvallisuus. Kaikilla komponenteilla on eu-
rooppalainen ECE R-17/07 -turvallisuushy-
väksyntä ja kalusteet pultataan kiinni sekä 
lattiaan että seiniin.

Moduuleista monipuolisia 
kokonaisuuksia
Bott-järjestelmät perustuvat tehtaalta val-
miiksi koottuina tuotuihin moduuleihin. Ta-
vallisimmat moduulit koostuvat työtasoista, 
avohyllyistä, kiinteistä liukukiskoin varus-
tetuista vetolaatikoista ja huoltolaukuista. 
Moduulien tehdaskokoaminen merkitsee 
nopeaa saatavuutta ja taatusti oikein ja tur-
vallisesti koottuja komponentteja. Kahalla 
on varastossaan kattava valikoima valmii-
ta moduuleita, joista syntyy toimiva kalusto 
yleisimpiin tarpeisiin erittäin nopeasti.

Vain valtuutettuja 
myynti- ja asennuspisteitä
Bott-kalusteita saavat myydä ja asentaa vain 
valtuutetut toimipisteet, jotka Kaha ja Bott 
kouluttavat. Lisäksi jokainen jälleenmyy-
jä saa käyttöönsä suomenkielisen, selkeän
Confi gura-3D-kalustesuunnitteluohjelman, 
jolla on helppo tehdä tarjous sopivasta ko-
koonpanosta. Ohjelman ansiosta kokonais-
paino tai -hinta ei pääse karkaamaan ja tiet-

Työkalut tien päälle turvallisesti ja tehokkaasti 

Huoltoautokalusteiden 
huippumerkki

tyjen komponettien vaikutus näkyy heti, 
hinnastoja selailematta. Asiakas saa suunni-
telmasta hinnan lisäksi myös piirroksen pa-
perisena ja/tai sähköisenä tiedostona.

Bott-kauppa kannattaa!
Haemme potentiaalisia toimipisteitä, jot-
ka ovat valmiita panostamaan voimakkaasti 
Bott-kalusteiden myyntiin ja asennukseen. 
Kaha ja Bott tarjoavat kattavan koulutuk-
sen paikan päällä ja tukevat myyntiponnis-

Bott-kalusteiden runkojen väri on harmaa ja 
muoviosat saa joko punaisena tai sinisenä. 
Huoltolaukkuja on saatavana useita erilaisia. 

teluja valtakunnallisella mainonnalla alan 
ammattilehdissä. Huippulaadukkaan saksa-
laismerkin edustus vaatii sitoutumista ja val-
miutta omatoimiseen markkinointiin, mut-
ta palkitsee siihen tosissaan ryhtyvät monel-
la tasolla!

Lisätiedot: 
Stefan Hartman, puh. (09) 6156 8346 tai 
stefan.hartman@kaha.fi 

Bott-huoltoautokalusteiden kulutuskestävyys 
varmistetaan rankoilla testeillä.

Jälleenmyyjät saavat käyttöönsä suomenkielisen 
Confi gura-3D-ohjelman, jolla asiakkaan tarpeita 
vastaavan kaluston suunnittelu on helppoa.

Saksalaiset Bott-huoltoautokalusteet 
tunnetaan tinkimättömästä laadustaan, 
erinomaisesta käytettävyydestään ja 
turvallisuudestaan. Kalustot koostuvat 
valmiista moduuleista ja räätälöidyistä 
ratkaisuista, jotka täyttävät yksilölli-
simmätkin vaatimukset – erikoisalat 
mukaan lukien. Pakettiautojen 
varusteluun ja kalustukseen 
kannattaa panostaa, sillä halvat 
ratkaisut tulevat lopulta aina 
kaikkein kalleimmiksi.
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Datatronics Fleet Management
Täydellinen tietojärjes-
telmä reaaliaikaiseen 
ajokaluston hallintaan 

Datatronics on Euroopan 
johtavia ajokaluston hallinta-
järjestelmien valmistajia. 
Tarpeen mukaan skaalautuva 
Datatronics-järjestelmä sopii 
niin pienille muutaman ajo-
neuvon yrityksille kuin suu-
rille, tuhansia useampien 
omistajien ajoneuvoja hallin-
noiville kuljetusyrityksille-
kin. Kaha lanseeraa valmiit 
Suomeen räätälöidyt Fleet 
Management -pakettirat-
kaisut laitteistoineen ja 
ohjelmistoineen Logistiikka-
Kuljetus 2009 -näyttelyssä.

Datatronics Dataweb
Dataweb on helppokäyttöinen ja monipuo-
linen web-pohjainen ratkaisu ajokaluston 
reaaliaikaiseen hallintaan ja työajanseuran-
taan. Järjestelmän käyttöön tarvitaan vain 
internet-yhteydellä varustettu PC sekä käyt-
täjätunnukset. Datawebiin voidaan kytkeä
ajoneuvolaivueen kaikki liikkuvat yksiköt, 
joihin on asennettu jokin tällä sivulla esitel-
lyistä Datatronicsin ajoneuvolaitteista. Pal-
velun avulla voi nähdä jatkuvasti ajoneuvo-

jen sijainnin ja kerätä niistä samalla käyttö-
tietoja. Raporttityökalu Datareportilla seu-
rataan ja analysoidaan ajotehtävä- ja ajo-
neuvotietoja, hälytyksiä ja muita erilaisia 
tallennettuja tapahtumia. Käyttäjä voi it-
se poimia haluamansa tiedot kuljettaja- 
tai ajoneuvokohtaisesti tai ryhmittäin, luo-
da niistä Excel-taulukoita tai -graafeja sekä 
piirtää reittejä ajoneuvon liikkeistä ja liittää 
ne Google Maps -kartastoon.

Datatronics-
ajoneuvolaitteet

Datatronics-ajoneuvolaitteet mahdollistavat
monia kuljetusyrityksen kannattavuutta ja 
turvallisuutta parantavia toimintoja. Yhdes-
sä Dataweb-sovelluksen ja Navicom-ohjel-
miston kanssa ne muodostavat tehokkaan 
ajoneuvojärjestelmän, jonka avulla yritys 
kykenee hyödyntämään ajokalustoaan ja 
muita resurssejaan entistä paremmin. 

MRM 6000
MRM 6000-pakettiin kuuluu Movilcom Mini 
-ajoneuvoyksikkö, Mio Moov 330 -navigaattori 
ja Navicom-ohjelmisto. Sisäänrakennetulla 
GPS- ja GPRS-modulilla varustettu Movilcom 
Mini soveltuu Fleet Management -käytön lisäksi 
turvallisuussovelluksiin. Laitteen muistiin mahtuu 
runsaasti tallennettua tapahtumatietoa ja perus-
järjestelmää voi laajentaa erilaisilla lisävarus-
teilla kuten tulostimella ja viivakoodinlukijalla. 
Yksikössä on 4 sisäänmenoa ja 2 ulostuloa, 
tuki langattomalle Bluetooth-yhteydelle sekä 
handsfree-valmius.

MRM 9000
MRM 9000-pakettiin kuuluu Movilcom Plus 
-ajoneuvoyksikkö, Mio Moov 330 -navigaattori ja 
Navicom-ohjelmisto. Sisäänrakennetulla GPS- ja 
GPRS-modulilla varustettu Movilcom Plus on 
Datatronicsin ajoneuvoyksiköiden lippulaiva vaa-
tiviin sovelluksiin. Se on kehitetty käsittelemään 
monien eri yhteystekniikoiden avulla saatavia 
tietoja langallisesti ja langattomasti. Yksikössä 
on monipuoliset lisäliitäntämahdollisuudet (USB, 
Ethernet, CAN-väylä, RS232 ja VGA), 8 sisään-
menoa, 4 digitaalista ja 2 analogista ulostuloa, 
tuki langattomalle Bluetooth-yhteydelle sekä 
handsfree-valmius.

Dataweb-peruspalvelut
• Paikannus ja seuranta
• Alueseuranta
• Työaikaseuranta
• Navigointi
• Reitinsuunnittelu
• Ajonopeuksien valvonta
• Viestitys ja tehtävien hallinta
• Datareport-raporttimoduuli

Dataweb-lisäpalvelut
• Kylmäkuljetusten lämpötilavalvonta
• Kulutuksen, kierrosluvun ja moottorin 
   lämpötilan seuranta
• Hyökkäys-, murtaumis- ja varkaushälytykset
• Tilausten automaattinen käsittely

Trailercom
Paikannukseen ja 
seurantaan suunniteltu, 
sisäänrakennetulla GPS- ja 
GSM/GPRS-modulilla varus-
tettu Trailercom asennetaan 
kiinteästi perävaunuun tai muuhun kohteeseen, 
jossa ei ole pysyvää virtalähdettä. Myös ulkoti-
loihin soveltuvassa, iskunkestäväksi koteloidussa 
yksikössä on 4 sisäänmenoa ja 4 ulostuloa sekä 
akkuvarmistus, jolla saadaan toiminta-aikaa jopa 
18 vuorokautta.

Minicom
Paikannukseen, 
työaikaseurantaan ja 
ajopäiväkirjan ylläpitoon tarkoitetussa 
yksinkertaisessa ja edullisessa Minicomissa on 
sisäänrakennetut GPS- ja GPRS-modulit sekä 
2 sisäänmenoa ja 2 ulostuloa.

Microgestel
Henkilökohtaiseen 
turvallisuuteen ja 
paikannukseen tarkoitettu 
Microgestel on pienikokoisena helppo pitää mu-
kana. Laite lähettää paikannustiedot valvonta-
keskukseen halutuin aikavälein ja sillä voi soittaa 
esiohjelmoituun puhelinnumeroon sekä vastata 
automaattisesti siihen soitettuun puheluun. 
Lisäksi yksikkö voidaan valvontakeskuksesta 
aktivoida kuuntelutoiminnolle ilman käyttäjän 
tietoa tai toimintaa.

Lisätietoja:

Joni Wirtanen,
puh. (09) 6156 8255 tai 
joni.wirtanen@kaha.fi 

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

18

www.dataweb.fi 



VDO Download Device on uutuuslaite, jolla digitaalisen ajopiir-
turin massamuistin sekä kuljettajakortin tiedot voi lähettää ajo-
neuvosta toimistoon langattomasti, ilman ajoneuvossa olevaa 
yrityskorttia. Salatulla wlan- tai gprs-yhteydellä tapahtuvaa tie-
donsiirtoa hallitaan yrityskortilla toimistosta. Koska yrityskorttia 
ei missään vaiheessa tarvitse asettaa piirturiin, lainmukaiset 
lataukset on vaivatonta toteuttaa ja tiedostot siirtyvät suoraan 
toimisto-ohjelmaan arkistoitaviksi.

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. 

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

VDO on tuonut Pedal Interface II -tuoteper-
heeseen uuden erikoisversion, joka on tar-
koitettu vm. 2007 ja uudempiin manuaali-
vaihteisiin Ford Transit (Mk5) 2.2/2.4 TDCi 
-malleihin. Kyseisiin autoihin ei ennen tätä
ole ollut lainkaan saatavilla jälkiasennet-
tavaa vakionopeus- tai työkierrossäädintä, 
vaikka kysyntää on riittänyt mallin markki-
noille tulosta lähtien.
 
Näiden autojen kaasupolkimen ja mootto-
rinohjausyksikön välillä kulkevista signaa-
leista toinen on ns. PWM-signaali, jonka oh-
jausta ei ole aiemmin voitu hallita PI2:n pe-
rusversioilla. Nyt tuo erityispiirre on huomi-
oitu ja saatavana on valmiiksi ohjelmoitu 
Tempostat-vakionopeudensäädinsarja T11, 
joka sisältää perusasennussarjan ja käyttö-
viiksen.

VDO Pedal Interface II -asennuspisteille on 
lisäksi tarjolla esiohjelmoimaton 
Premium-perusasennussarja, 
jossa on vakionopeuden-
säädin-, nopeudenrajoitin- 
ja työkierrossäädin-
toiminnot.   

Lisätietoja:

Joni Wirtanen,
puh. (09) 6156 8255 tai 
joni.wirtanen@kaha.fi 

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

                 Pedal Interface II 

– Uusi erikoisversio Ford Transit -autoihin

Tuotenumero Malli           

X10 737 200 T11 Standard tyyppi 2 Transit/PWM T11 (valmiiksi ohjelmoitu sarja) 
X10 737 202 002 Premium tyyppi 2 Transit/PWM (ohjelmoimaton sarja vain PI2-asennuspisteille)
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Huuhtelu tulossa takuuehtoihin
Auton ilmastointijärjestelmä tulee luonnol-
lisesti huuhdella aina kompressori- tai kui-
vainrikon jälkeen tai kun on muutoin syytä 
epäillä kosteuden tai epäpuhtauksien pääs-
seen järjestelmään. Yhä useampi auto- ja 
kompressorivalmistaja on lisäksi alkanut ta-
kuuehdoissaan edellyttää huuhtelua myös 
rutiininomaisten ilmastointihuoltojen yhtey-
dessä. Lika, ruoste tai kumin- ja metallinpa-
laset voivat nimittäin johtaa kalliisiin ker-
rannaisvaurioihin.

Huoltopalvelu uudelle tasolle 
Behr Hella Service -huuhtelula

BHS-huuhteluyksikön emolaitteeksi sopii 
erityisen hyvin henkilö- ja pakettiautojen sekä 
pikkubussien ilmastointihuoltoon soveltuva 
SECUsmart. Autonvalmistajien vaatimukset täyt-
tävässä laitteessa on valmiina täysautomaatti-
nen huuhtelutoiminto sekä huuhteluyksikön 
asennuskiinnikkeet takapaneelissa.

Lisäarvoa ilman kemikaaleja
Työlään ja kalliin typpi- tai kemikaalihuuh-
telun sijasta riittää normaalisti ilmastointi-
järjestelmän omalla kylmäaineella suoritet-
tu huuhtelu. Se ei vaadi järjestelmän kom-
ponenttien irrottamista ja toimenpide on 
helppo, turvallinen ja ympäristöystävällinen 
– ainakin, kun se tehdään Behr Hella Service 
-huuhtelulaitteella. Investointi laatutekniik-
kaan maksaa itsensä nopeasti takaisin huol-
tovalmiuksien laajentuessa pelkästä tarkas-
tuksesta ja täytöstä myös huuhteluun.

Ilmastointijuliste
- Korjaamoille ja 
  varaosaliikkeille
- Max 20 kpl/asiakas

Puhallettava pingviini
- Käyttö esim. huoltopis-
teen asiakastiloissa
- Korkeus noin 150 cm.
- Max 1 kpl/asiakas

Tuotetieto-opas
- Luettavaksi esim. huoltopisteen    
  asiakastiloihin
- Sisältää vastaukset yleisimpiin 
  ilmastointia ja jäähdytystä 
  koskeviin kysymyksiin
- 36 sivua
- Max 5 kpl/asiakas

Ilmastointitäyttömäärä-
taulukko
- Ilmastointihuolto-
  pisteille
- Täyttömäärät öljylle ja   
  kylmäaineelle
- Max 10 kpl/asiakas

BHS-kevätkampanja 2009 käynnissä!
Behr Hella Service ja Kaha ovat tuottaneet asiakkaidensa myynnin tueksi 
  värikästä ja näyttävää ilmastoinnin huoltopalveluja esille tuovaa 
    suomenkielistä mainosmateriaalia. Kevätkampanjan aineistoa 
      on rajoitettu määrä, joten toimi nopeasti!

Huuhtelutehoa autoon kuin autoon
BHS-huuhtelulaite liitetään ilmastointihuol-
tolaitteen ja ajoneuvon ilmastointilaitteen 
väliin ja kylmäaineen annetaan virrata kaut-
ta koko ketjun. Huuhteluyksikön tuplasuo-
dattimet estävät tehokkasti partikkelien 
pääsyn eteenpäin ja läpinäkyvien sylinterien
ansiosta käyttäjän on helppo todeta, mil-
loin neste virtaa järjestelmässä puhtaana. 
Monimerkkikorjaamoja varten saatavana 
on adapterisarja, jonka avulla kaikkien au-
tomallien ilmastointijärjestelmien ei-huuh-
deltavat komponentit voi helposti ohittaa.
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itteella

Mainostolppa
- Tekstinä ”Tuo autosi ilmastointihuoltoon!”
- Sijoitus esim. huoltopisteen pihaan
- Kestävä, uudelleenkäytettävä rakenne
- Korkeus 160 cm ja halkaisija 70 cm
- Max 1 kpl/asiakas

Ilmastointihuoltobanneri
- Käyttö esim. huolto-
  pisteen ulkomainontana
- Koko 300 x 60 cm
- Max 1 kpl/asiakas

Huoltotarjous-
banderolli
- 140 x 40 cm   
  banderolli 
  tarjoushintatilalla
- Max 2 kpl/asiakas

Kevätkampanjamateriaalista ja sen käyttömahdolli-
suuksista kertoo mielellään lisää Juha Tallus, 
puh (09) 615 68277 tai juha.tallus@kaha.fi 

BHS Lokring -edut
+ Ei osien toimitusten 
 odottelua

+ Laskee työkustannuksia

+ Nopeuttaa korjaustyötä

+ Lisää korjaamon 
 kilpailukykyä

+ Sopii myös 
 vanhempiin ja 
 erikoisautoihin

BHS Lokring 
-valikoima entistä laajempi
Behr Hella Service Lokring on nopea ja kus-
tannustehokas putkenkorjaussarja, joka so-
veltuu erinomaisesti ilmastointi- ja jäähdy-
tyshuollon töihin. Sen ansiosta rikkinäisten 
putkien tilalle ei tarvitse tilata kalliita koko-
naisia kylmäaineputkistoja ja odotella toi-
mitusta, vaan ongelma voidaan hoitaa heti 
paikan päällä. Täysin ilman hitsausta, juot-
toa tai kierteistystä toimiva Lokring on niin 
tiivis, ettei painehäviötä tai läpivirtausno-
peuden alenemista tapahdu.

Lokring-sarja on nyt laajentunut 
täydennysosilla. Suuri valikoima 
tavallisia sekä jousikiristeisiä 
Lokclip-liittimiä mahdollistaa moni-
mutkaisimpienkin putki- ja letkuliitos-
ten tekemisen ilman kalliita erikoistyö-
kaluja. Ympäristöystävällinen ja turval-
linen Lokring-tekniikka on samalla 
tullut hinnaltaan entistä 
kilpailukykyisemmäksi. 
Ota yhteyttä ja 
pyydä tarjousta!

Districool 
-termoelementit 
PolyPan Districool -termoelementit tekevät 
autosta tiiviin ja hygieenisen kuljetuslait-
teen. Kestävät ja helposti puhtaana pidettä-
vät 60 mm polyuretaanieristeiset sekä lasi-
kuitu-/gelcoat-pinnoitteiset eriste-elementit 
säilyttävät kuorman halutussa lämpötilassa 
niin lämpöä kuin kylmääkin vastaan. 

FNA- ja FRC-luokitellut elementit tiivistävät 
myös oviaukot sallien ovien normaalin käy-
tön. Pakastekuljetuksiin luokitellut FRC-sar-
jat sisältävät erillisen kuormatilaa eristävän 
sivuoven. PolyPan Districool -lisävarustevali-
koimaan kuuluvat lattian turkkilevyt, kiin-
nityskiskot sivuille, kattovalaisin sekä liuku-
estepinnoite.

Uutta Kahalla:
Termoelementit ja 
kylmälaitteet lämpö-
säädeltyihin kuljetuksiin

Lisätietoja: Mikko Hakulinen, 
puh. (09) 61568227 tai 
mikko.hakulinen@kaha.fi 

kylmälaitteet
Konvektan energiatehokas 
kylmälaitevalikoima sisältää 
pakettiautokokoluokkaan useita 
vaihtoehtoja eristetyn kuorma-
tilan koon mukaan. 
Kuormatilahöyrystimen 
ja kattolauhduttimen 
sisältävät kokonaisuudet 
toimitetaan asennustarvikkeineen ja halut-
taessa automallikohtaisella kompressorisar-
jalla. Kuormatilan lämpötilaa säädetään FR 4
-ohjainlaitteella, jonka näytössä on huoltoil-
maisin ja käyttötuntilaskuri.



Kevään merkki on

Kahan AV-ohjelmaan viime syksynä tullut Blaupunkt on esitellyt kevään 

uutuuksiaan. Edistykselliset navigointilaitteet ja monipuoliset radiot 

sekä jämäkästi soivat vahvistimet ja kaiuttimet vahvistavat 

entisestään legendaarisen ”sinisen pisteen” 

asemaa alan ehdottomassa kärjessä.

Uudet, 

upeat 

Blaupunkt-

radiot!

Niille, jotka eivät koe tarvitsevansa Toronto 400 BT:n 
Bluetooth-ominaisuutta, tarjolla on rinnakkaismalli 
San Francisco 300. Se jakaa isoveljensä kanssa käytän-
nössä kaikki muut keskeiset ominaisuudet.

Maailmankuulun Blaupunkt-logon taustal-
la on huippuluokan audiolaitteita jo 1920-
luvulta lähtien valmistanut saksalaistehdas. 
Sen ydinosaamista ovat autoradiot, joiden 
mallivalikoima kattaa käyttötarpeiden koko 
kirjon uusimmista langattomista ratkaisuis-
ta konstailematttomiin perussoittimiin.

Toronto 400 BT – Huippuluokan 
puhelin- ja musiikkiominaisuuksia
Uusi CD/MP3/WMA-radio Toronto 400 BT 
tarjoaa hintaluokassaan hämmästyttä-

vän monipuoliset ominaisuudet. Integroitu 
Bluetooth merkitsee langatonta helppoutta 
niin musiikki- (audio streaming) kuin puhe-
linkäytössäkin. Handsfree-ominaisuudet vii-
meistelee etupaneeliin integroitu mikrofo-
ni sekä selkeästi valaistut, kännykkätyyppi-
set vastaus- ja hylkäysnappulat. 

Myös uutuuslaitteen liitettävyys on huippu-
luokkaa etupaneelin mini-USB-liitännän ja 
sekä eteen että taakse sijoitetun AUX-IN-tu-
lon ansiosta. Soundipuolen kyvyistä ja mah-

Buenos Aires 200:n linjalähtöä kaipaamattomille tarjolla 
on rinnakkaismalli Stockholm 100.

Buenos Aires 200 – Perusradio 
parhaalla ammattitaidolla 
Kaikkien Blaupunktin 2009-malliston radi-
oiden tapaan myös Buenos Aires 200:ssa on 
muistivarmennus, minkä ansiosta laite ei 

hukkaa asema- ja asetustietojaan päävirta-
kytkimellä varustetuissa työkoneissakaan. 
Etupaneelin AUX-IN-liitännän ohella soit-
timen käyttömahdollisuuksia laajentavat 
kaksikanavainen linjalähtö ja monipuoliset 

dollisuuksista kertovat mm. nelikanavai-
nen linjalähtö, kolmikaistainen taajuuskor-
jain, X-Bass ja 4 x 50 W teho; näyttävyyden 
ja käytettävyyden puolestaan takaavat näy-
tön 4096 valinnaista väriä sekä pyöritettävä 
käyttösäädin.

Selkeällä 13-segmenttisellä näytöllä ja pu-
naisella näppäinvalaistuksella varustetun 
uutuuslaitteen mukana toimitetaan kotelo 
irrotettavalle etupaneelille sekä USB-kaape-
li kannettaville massamuisteille ja soittimille.

äänen esiasetukset. Erittäin kilpailukykyises-
ti hinnoitellun uutuuslaitteen muihin mer-
kittäviin ominaisuuksiin kuuluvat mm. 4 x 
50 W teho ja kello sekä suuret, helppokäyt-
töiset painikkeet ja pyöreä käyttösäädin.
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Travel Pilot 700 – Videonavigaattori, 
liikkuva toimisto ja televisio
Travel Pilot 700:n ainutlaatuisin ominaisuus 
on sen taakse integroitu videokamera, jon-
ka kuvaamaa tienäkymää hyödynnetään na-
vigoinnissa. Tämä mahdollistaa videokuvan 
ja nuoliopastuksen reaaliaikaisen yhdistämi-
sen sekä kuvaan perustuvan liikennemerk-
kien tunnistuksen. 

Wlan-verkkoyhteyden, Bluetooth-yhteyden
ja Offi ce-toimintojen ansiosta laitetta voi 
käyttää myös liikuteltavana toimistona. Kai-
ken lisäksi se on myös pätevä DVB-T-digi-
televisio. Laitteessa on USB- ja muistikort-
tipaikka ja sen mukana toimitetaan Euroo-
pan kartta (myös Venäjä), imukuppikiinnike 
sekä latauskaapelit.

Travel Pilot 700 toimii haluttaessa myös 
peruutuskameran näyttönä. Laitteen 
peruutuskameraliitäntään voi kytkeä 
esimerkiksi kuvan Blaupunkt-pikku-
kameran tai niin ikään Kahan valikoi-
masta löytyvän, motorisoidulla visiirillä 
varustetun CarVision-peruutuskameran.

Mystic Series -vahvistimet 
ja -kaiuttimet
Blaupunktin suosittu GT-sarja päivittyi mus-
tanpuhuvaksi ja sai uuden nimen. Uuteen 
Mystic Series -sarjaan kuuluu kaksi 2-tie-
erillissarjaa, useita erikokoisia 2- ja 3-tie-
kaiuttimia sekä 10” ja 12” subwooferit; 
vahvistinpuolta edustavat  2- ja 4-kanavaiset 
tehopakkaukset.

GTC-662 on hinta-laatusuhteeltaan erin-
omainen 2-tiesarja, jonka strategiset tiedot 
ovat 220 W, 50–22000 Hz, 4 ohm ja 91 dB. 
Wooferin asennussyvyys 56 mm.
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Aktiivi-
subwoofer EMB-800A
Erittäin kompaktin (25 x 25 x 27 cm) 
aktiivisubwooferin bassorefl eksi-
aukko sijaitsee kuutiomaisen kote-
lon ylimmällä sivulla. Säädettävällä 
jakosuotimella (70–200 Hz) ja 
vaiheenkäännöllä varustetun 8” 
voimanpesän maksimiteho on 
150 W ja taajuusalue 30–120 Hz.

Nelikanavaisen GTA-470-vahvistimen max 
tehonkesto 4 ohmin kuormaan on 140 W /
kanava. Yli- ja alipäästösuodattimella varus-
tetun laitteen taajuusalue on 10–30000 Hz.
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ClarionMiND 
tuo netin ja navin autoon

Nopeaa ja sulavaa käytettävyyttä
ClarioMiND-laitetta hallitaan 4,8” LCD-kos-
ketusnäytöllä ja iPhone-tyylisellä, suomen-
kielisellä käyttöliittymällä. Värikästä ja sel-
keää Linux-pohjaista ohjelmistoa pyörit-
tää tehokas prosessori, jota ruokkii nopea 
keskusmuisti sekä töyssyille ja tärinälle im-
muuni fl ash-kiintolevy. Laitteen käyttömah-
dollisuuksia laajentavat lisäksi USB-liitän-
tä ja microSD-korttipaikka. Yhteys interne-
tiin luodaan Bluetooth-puhelimella, langat-
tomalla lähiverkolla tai suoraan SIM-kortilla 
(SIM-paikalla varustettu malli).

NX509E:n navigointiominaisuudet on mahdollista 
saada myös vanhempiin laitteisiin kytkemällä 
niihin SD-korttipaikalla ja 4 Gb sisäisellä 
fl ash-muistilla varustetun 
erillisen NP509E-
naviyksikön.

Huippumalli 
FZ709E:n 4 x 50 W teho ja 

6 x 4 V linjalähdöt takaavat tuhdit soundit 
ja potkua myös erilliselle vahvistimelle. Mallistoon 

kuuluu myös FX409E-malli 2 V lähdöillä ja ilman Bluetoothia.

Internet-yhteys autossa on luontevaa jatkoa kehitykselle, joka 
alkoi tietokoneessa vinkuvasta modeemista ja on kulkenut 
mokkuloiden kautta miniläppäreihin ja älypuhelimiin. Clarion 
kehitti maailman ensimmäisen internetiä hyödyntävän auto-
soittimen jo 10 vuotta sitten, mutta vasta nyt tekniikkaa voi 
hyödyntää kunnolla: ClarionMind (Mobile internet Navigation 
Device Concept) yhdistää internetin, navigoinnin ja multime-
dian sekä tuo ne autoon ainutlaatuisella tavalla.

Navisoitin NX509E
Kokonaan kosketusnäytöllä ohjattava Cla-
rion NX509E on koko Euroopan kattaval-
la navigointikartalla valmiiksi varustettu 2-
DIN-multimediaradio, jonka motorisoidun 
7” TFT-näytön takana on SD-muistikortti-
paikka sekä DVD/DivX/CD/MP3/WMA-soitin. 
Huippu-uutuuden muita keskeisiä ominai-
suuksia ovat mm. suora iPod-ohjaus USB:n 
kautta, Bluetooth-valmius, kuusi linjalähtöä 
sekä 4 x 50 W teho.

Yksi Clarionin 2009-malliston keskeisiä kehityssuuntia on ollut pyrkimys mekaanisten painik-
keiden korvaamiseen kosketusnäytön valitsimilla. Navigointilaitteissa periaate on ollut jo 
pitkään käytössä, mutta nyt Clarion tuo näyttöpainikkeet myös 1-DIN-radioihin.

Clarion 2009-navigointilaitteet ja -radiot

Kosketusnäyttöradio FZ709E
Kosketusnäytöllä ohjattava 1-DIN-uutuusra-
dio FZ709 on suunniteltu kaikille niille, jot-
ka ovat  tuskastuneet naarmuuntuviin CD-
levyihin ja päättäneet autokäytössä siirtyä 
käytännöllisempiin medioihin. Laitteen eri-
tyinen BBE MP -piiri parantaa pakatun MP3-
musiikin äänenlaatua, jota soittimelle voi 
tarjoilla Bluetoothin tai USB-liitännän kaut-
ta. Edellinen tarjoaa mahdollisuuden myös 
handsfree-käyttöön (ulkoinen mikrofoni va-
kiovarusteena) ja jälkimmäinen iPodin oh-
jaamiseen radion kosketusnäytöltä.
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Navigointi: GPS ja Google Maps
Laitteen muistiin on valmiiksi tallennettu 
42 Euroopan maan kartat, joita hyödyntä-
en ClarionMiND toimii kuin mikä tahansa 
nykyaikainen navigointilaite. Se osaa kui-
tenkin myös yhdistää oman GPS-toiminton-
sa Google Maps -sivustoon, mikä mahdol-
listaa kohteisiin tutustumisen ensin netissä 
ja sen jälkeen suoraan ajo-opastuksen valit-
tuun kohteeseen. 

CZ509E:n sisarmalli CZ209E:ssä ei ole Blutoothia, 
mutta myös siihen voi kytkeä iPodin suoraoh-
jauksella. Mallistoon kuuluu lisäksi CD/MP3/
WMA-perussoitin CZ109E.

Täysiverinen nettiselain
Kirkkaan ja tarkan 800 x 480 laajakuvanäy-
tön ansiosta nettisivujen selailu on helppoa 
ja miellyttävää. Laitteen selain on älypuhe-
limista poiketen oikea, täysimittainen inter-
net-selain, jolla nettiasiat hoituvat yhtä hel-
posti kuin kotitietokoneellakin. Tiedonsyöt-
tö ja selaimen hallinta sujuu näppärästi ruu-
dun alareunassa sijaitsevalla helppokäyttöi-
sellä virtuaalinäppäimistöllä.

Mustana, valkoisena tai punaisena saatava Clarion 
MiND-laite on kooltaan vain 168 x 96 x 36 mm. 
Sen mukana toimitetaan akku, laturi, autoadap-
teri, ikkunakiinnike sekä kosketuskynä.

USB-Bluetooth-radio CZ509E
Integroidulla handsfree- ja suorasoitto-
Bluetoothilla varustettu CD/MP3/WMA/
AAC-radio CZ509E ohjaa USB:n kautta suo-
raan myös iPod-soittimia. Suuri pyöreä ää-
nenvoimakkuudensäädin ja selkeä valkoi-
nen LCD-näyttö tekevät laitteen käytöstä 
helppoa. Alas taittuvassa etupaneelissa on 
3,5 mm AUX-IN-tulo ja 4 x 50 W teholla soi-
van musiikin äänenlaatua parantaa BBE MP 
-piiri ja ekvalisaattori. Kuudella linjalähdöl-
lä varustetun 1-DIN-radion mukana toimite-
taan kaukosäädin ja ulkoinen mikrofoni.

Multimediaa monella tasolla
Päävalikkotasolla on valmiina suorat valin-
nat mm. YouTube- ja MySpace-sivustolle se-
kä widget-tyyppiset sää- ja uutispalvelut. 
Suora linkki Clarionin omaan portaaliin tar-
joaa monipuolisia lisäpalveluja sekä päivi-
tyksiä. Mediasoittimella voi nauttia niin off- 
kuin on-line-viihteestäkin. Multimediaomi-
naisuudet kruunaa DVB-T-viritin ja -antenni 
maanpäällisille televisiokanaville.

Uusi suosikki CX609E 
Huippusuosittu 2-DIN-radio DUZ388RMP on 
saanut sisäänrakennetun handsfree- ja suora-
soitto-Bluetoothin ja samalla mallin nimi vaihtui. 
Suoralla iPod-ohjauksella varustetussa uudessa 
CX609E-mallissa on CD/MP3/WMA/AAC-soitin, 
728 värin näyttö ja 3,5 mm AUX-IN-liitäntä 
etupaneelissa. Mukana toimitetaan handsfree- 
mikrofoni.
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Matkalla näytössä on erityinen ajomoodi, joka 
tarjoaa naviruudun rinnalla mm. reaaliaikaisia 
säätietoja. 
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Majakat ja merkkivalot
Premier Hazard
Englannissa päämajaansa pitävä Premier Hazard on osa kansainvälistä PSE-konsernia ja 
yksi maailman johtavista hälytys- ja huoltoajoneuvojen varoituslaitteiden valmistajista. 
Kahan Premier Hazard -valikoimaan kuuluvat irtomajakat, majakka-
paneelit ja ruuhkavilkut sekä hälytyssireenit ja tarvikkeet. 

Britax
Premier Hazardin lailla kansainväliseen PSE-konserniin 
nykyään kuuluva perinteikäs Britax on tullut uutuu-
tena Kahan edustukseen. Ohjelmaan kuuluvat ensi 
vaiheessa halogeenilampulla toteutetut 12 ja 24 V 
rotaatiomajakat, tasaisesti välähtävät ja kaksois-
välähtävät Xenon-majakat sekä valikoima 
työ- ja sisävaloja.

Hyötyajoneuvojen lisävalot
Kahan tuoteohjelmassa on 
kattava valikoima niin ajo-
neuvokohtaisia kuin yleis-
mallisiakin ääri- ja sivuvaloja 
sekä erilaisia majakoita, ruuh-
kavilkkuja ja muita hälytys-
valoja. Laajasta tarjonnasta 
löytyy ratkaisu niin kori- ja 
työkonevalmistajille 
kuin korjaa-
moille ja 
jälki-
markki-
noillekin.

Ääri- ja sivuvalot
OE-laatua
Kahan noin 300 nimikkeen ajoneuvokohtainen ääri- ja sivuvalo-
valikoima kattaa kaikki yleisimmät raskaan kaluston merkit ja mallit. 
Uusinta uutta ohjelmassa ovat virrankulutukseltaan pienet ja 
kestoltaan monikertaiset LED-valot. Tuotteet ovat tunnettuja 
ja tunnustettuja ensiasennusmerkkejä kuten 
Bosch, Proplast ja Vignal.

Kahan koko lisävalolinja on koottu tuoteluetteloon, jonka voi 
tilata numerolla RKVALO tai tallentaa sähköisenä versiona Extranetistä.Tilaa Kahan valoluettelo!

Kahalta sähkötarvikkeiden huippumerkit!
Kahan laajaan sähkötarvikevalikoimaan kuuluu johtotarvikkeita ja komponentteja sekä ensiasennukseen että lisävarusteluun 
ja huoltoon. Lisätietoa Kahan koko tarjonnasta saa tuotepäällikkö Kari Rajamäeltä puh. (09) 6156 8233 tai kari.rajamaki@kaha.fi 
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DEFA Tracking on paikannus-
palvelu, jonka avulla voidaan 
selvittää ajoneuvon reaaliaikai-
nen sijainti koko Euroopan alu-
eella. Järjestelmän ytimenä on 
ajoneuvoon asennettava pie-
nikokoinen GSM-jäljitin DEFA 
DT20, joka tarkkailee niin koh-
teen sijaintia kuin nopeuttakin 
ja välittää ne DEFA-hälytyskes-
kukselle tai suoraan liittymän 
haltijalle. DEFA Tracking sisäl-
tää GSM-yksikön, liittymän ja 
valmiiksi asennetun SIM-kortin 
sekä palvelupaketin, josta on 
tarjolla kaksi tasoa.

DEFA Tracking 
jäljittää ajoneuvon kaikkialla Euroopassa

DEFA Tracking BASIC
BASIC-pakettiin kuuluu DEFA-hälytyskeskus-
palvelu, joka vartioi ajoneuvoa ympäri vuo-
rokauden vuoden jokaisena päivänä. Jos 
kohdetta siirretään sytytysvirran ollessa 
sammutettuna, hälytyskeskus vastaanottaa 
siitä viestin automaattisesti ja ilmoittaa asi-
asta liittymän haltijalle ja tarvittaessa myös 
poliisille. 

Liittymän haltija voi seurata ajoneuvon si-
jaintia itsekin lähettämällä jäljittimelle teks-
tiviestin. Vastausviestissä on kohteen nopeus 
sekä sijainti leveys- ja pituusasteina. Lukujen 
avulla paikan voi nähdä DEFAn kotisivuilla 
sekä kartalla että satelliittikuvana. Jos ajo-
neuvo varastetaan käyttämällä virta-avain-
ta tai kytkemällä sytytysvirta jollain muulla 
tavalla, on asiakkaan aktivoitava paikallis-
taminen itse joko tekstiviestillä tai ottamal-
la yhteyttä DEFA-hälytyskeskukseen.

DEFA Tracking BASIC LIGHT
BASIC LIGHT -palvelussa vain liittymän hal-
tija saa tiedon ajoneuvon siirtämisestä syty-

tysvirran ollessa sammutettuna. Hälytysteks-
tiviestistä selviää ajoneuvon viimeisin sijain-
ti, jonka voi nähdä kartalla ja satellittikuva-
na DEFAn kotisivuilla. Jatkotoimenpiteistä 
vastaa asiakas itse.

Monipuolinen asennettavuus
Sekä kooltaan että virrankulutukseltaan pie-
nen DEFA DT20 -jäljitinyksikön voi asentaa 
autoon, työkoneeseen, moottoripyörään ja 
veneeseen – jopa perämoottorin kopan si-
sään. DT20 rekisteröi sijaintinsa aina kun 
moottori sammutetaan ja lähettää paikka-
koordinaatit automaattisesti, jos kohdetta 
siirretään ilman sytytysvirtaa.

Laitteessa on sisäänrakennettu sisään- ja 
ulostulo, mikä mahdollistaa kytkemisen esi-
merkiksi ulkoiseen hälyttimeen tai mootto-
rilämmittimen kauko-ohjaukseen. DT20 toi-
mitetaan valmiiksi asennetulla SIM-kortilla 
ja yksikköön asennettu ohjelmisto päivittyy 
automaattisesti.



Uutuusmarkiisi 5003
Omnistor 5003 on täysin uusi, kekseliäs ja 
tyylikäs seuraaja menestysmallille 5002. Sei-
näkiinnitteinen uutuus on saatavana valkoi-
sella tai anodisoidulla, hopean hohtoisel-
la kotelolla sekä useilla kangasvärivaihto-
ehdoilla. Jopa 4,55 m pitkä markiisi tarjoaa 
enimmillään 2,50 m peiton sateelta ja aurin-
gon paahteelta. Uusi täysin saumaton kan-
gas on tarjolla vanhojen tuttujen värivaihto-
ehtojen lisäksi Mystic Grey- ja Sapphire Blue 
-variaatioina.

Uutuuksia                                 
Niin ikään kokonaan uutta on veivipaikan 
suppilomainen rakenne, minkä ansiosta 
kangas on entistä helpompi avata ja sulkea. 
Markiisin molemmissa päissä on turvalukot, 
jotka pysyvät tiukasti suljettuna ajon aikana 
ja avautuvat automaattisesti, kun kangasta 
aletaan veivata ulos. Vankkojen profi ilien ja 
joustinvarsien sekä Quick Lock -pikalukoilla 
varustettujen tukijalkojen ansiosta markii-
sin levittäminen on helppoa ja rakenteesta 
tulee vakaa.

Thule Omnistor -valikoimaan 
on tullut tuoteuutuuksia sopi-
vasti sesongin alla. Laajan 
varastotuotevalikoiman ansi-
osta Kahan asiakkailla on 
vankat eväät tarjota taattua 
Thule Omnistor -huippulaatua 
omille asiakkailleen.
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 -tuotelinjaan

Energiatehokas 
Omnivent-kattoluukku
Omnivent-kattoluukku asentuu ilman 
porausta sekä uusiin että olemassa oleviin 
luukkuihin. Valoa läpäisevästä muovista valmis-
tettua luukkua on saatavana joko ilman tuule-
tinta tai erittäin energiatehokkaalla 12 V 
moottorilla varustettuna. Ainutlaatuinen 
12-nopeuksinen voimanlähde kierrättää 
suuren määrän ilmaa minimaalisella 
virrankulutuksella. Suurimmallakin 
teholla hiljainen moottori on lisäksi 
varustettu normaalinopeuteen auto-
maattisesti palauttavalla boost-toiminnolla. 
Omnivent-uutuusluukun mukana toimitetaan 
pimennysverho sekä moottorittoman version 
mukana lisäksi hyttysverkko.
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Sivuseinät kaikkiin markiiseihin
Markiisien lisäksi varastotuotteita ovat myös 
niiden sivuseinät: useimpiin markiiseihin so-
piva Safari-Room sekä 5-, 6- ja 8000-sarjaan 
sopiva Safari-Residence. Edellinen on help-
po kevyempänä ja taipuisampana asentaa 
esimerkiksi pakettiauton kaarevaan sivuun, 
jälkimmäinen sopii tukevampana matkai-
luauton tai -vaunun suoraan kylkeen. Mo-
lempia saa varastotuotteena kaiken väri-
siin markiiseihin sopivana harmaanvalkoise-
na (Ral 9002), muut värit ovat tehdastilaus-
tuotteita.

Myrskysarja sivukiinnityksellä
Markiisia ja seiniä voi myrskytuulien varal-
ta suojata kiinnittämällä tukijalkojen yläpäi-
den sivuihin vahvat hihnat tukevilla koukku-
kiinnikkeillä. Ratkaisu ei vahingoita markii-
sia ja estää tehokkaasti sen lentämisen tuu-
len mukana. Myrskysarja on täydellinen 
maakiiloineen ja kuormitus-
jousineen ja se toimitetaan 
kätevässä säilytys-
pussissa.

Muhkean 
Thule Omnistor 

2009 -tuoteluettelon voi tilata 
Kahalta numerolla OM 8. 

Kysy myös kaupankäynnin 
tueksi tehtyjä pikkuesitteitä!
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Uutuutena Kahan tuotevalikoimaan tullut 
Omsaline on styling-osia henkilö- ja paketti-
autoihin jo vuodesta 1995 valmistanut yritys. 
Ruostumattomattomasta teräksestä ja kro-
mipäällysteisestä muovista valmistetut kor-
kealaatuiset, TÜV-hyväksytyt tuotteet vii-
meistellään säihkyvän kiiltäviksi alan kehit-
tyneimmillä tekniikoilla.

Styling-osia auton varusteluun
Erityisesti Saksaan ja Englantiin runsaas-
ti tuotteitaan vievä OE-valmistaja työllistää 
noin 130 ammattilaista ja tulee Kahan tuo-
teohjelmaan aluksi valikoidulla linjalla, jo-
ta laajennetaan kysynnän mukaan. Tarvitta-
essa tyylikkäitä ja viimeisteltyjä styling-osia 
löytyy lähes kaikkiin Suomessa myytäviin 
automerkkeihin ja malleihin.

Kamasan uusi luettelo on 
tuttuun tapaan ladattu 
täyteen kestäviä, kekseliäitä 
ja ergonomisesti muotoil-
tuja ammattilaistyökaluja. 
Tällä aukeamalla esiteltävä 
uusi paineilmatyökalusarja 
koostuu viidestä mutteri- ja 
neljästä räikkävääntimestä 
sekä kuudesta muusta pai-
neilmatyökalusta. Niihin ja 
muihin kevään uutuuksiin voi 
tutustua tarkemmin tilaa-
malla 2009-luettelon Kahalta 
numerolla KAM1.

K 9804 mini 3/4”
- Max 1 898 Nm

Mutterivääntimet
Kamasan uusia paineilma-
toimisia mutterivääntimiä 
yhdistää tehokas Twin Hammer 
-iskumekanismi, teräksinen vasara-
kotelo ja 360° kääntyvä ilmaliitäntä 
sekä alhainen äänitaso, joka on saavu-
tettu moottorin hyvällä äänieristyksellä. 
Rungon komposiittirakenteen ansiosta 
työkalut eivät kuumene ja niitä on kevyt 
käyttää. Kaikissa laitteissa on tehonsäätö ja 
helppokäyttöinen suunnanvaihdin.

K 9801 mini 3/8”
- Max 339 Nm
- Erittäin pienikokoinen

K 9803 1/2”
- Max 815 Nm

K 9802 mini 1/2”
- Max 407 Nm
- Erittäin pienikokoinen

K 9805 1”
- Max 1 898 Nm

-kevät taas täyn
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Kahan monipuolinen tuoteohjelma laajenee 
entisestään, kun valikoimaan liittyvät saksa-
laiset Veigel-autokouluopetuspolkimet. 

Yli 80 vuoden kokemus
Perinteikkään perheyrityksen valmistamat 
polkimet tunnetaan autokoulupiireissä erit-
täin korkeasta laadustaan ja kestävyydes-
tään. Autokorjaajana ja sivutoimisena ajo-
opettajana toiminut Wilhelm Veigel ideoi 
ja rakensi ensimmäiset opetuspolkimensa jo 
vuonna 1925. Autokannan kasvaessa niiden 
valmistuksesta tuli vähitellen kokopäivätoi-
mista, ja sodan jälkeen hän patentoi poljin-
ratkaisunsa. 

Käytännöllinen mekanismi
Veigel-polkimet on toteutettu tankojen ja 
vipuvarsien avulla, ilman venyviä ja kuluvia 
vaijereita. Vain mekanismi asennetaan au-
toon kiinteästi, joten opettajan polkimet voi 

Veigel-opetuspolkimet Kahalle

taa kaikki yleisimmät automerkit ja -mallit. 
Kaha tulee pitämään varastossaan Suomen 
markkinoille sopivaa perusvalikoimaa, mui-
den kuin varastotuotteiden toimitusaika on 
noin kuukausi. Lisätiedot: 

Stefan Hartman, puh. (09) 6156 8346 tai 
stefan.hartman@kaha.fi 

tarvittaessa helposti poistaa ja laittaa takai-
sin paikalleen. Polkimien ollessa irrotettuna 
oikean puolen jalkatila on lähes normaalin 
kokoinen – tämä on merkittävä etu silloin, 
kun autoa käytetään myös siviiliajossa.

Kaikkiin merkkeihin
Veigel on Euroopan johtava opetuspolki-
mien valmistaja sekä lukuisten tehdasval-
miita opetusautoja valmistavien automerk-
kien OE-hankkija. Veigel-poljinmallisto kat-

K 9809 1/2”
- Max 68 Nm

- Planeettavaihde

K 9808 3/8”
- Max 68 Nm
- Planeettavaihde

K 9807 mini 3/8”
- Max 24 Nm
- Vain 120 mm pitkä
- Nivelhylsy

K 9806 mini 1/4”
- Max 24 Nm
- Vain 120 mm pitkä

Räikkävääntimet
Räikkävääntimissä käytettyjen komposiitti-
rakenteiden ja kumipäällysteiden ansiosta 
työkalujen käyttö on kevyttä ja niistä 
saa pitävän otteen. Hyvin eris-
tetyt moottorit ovat hiljaisia 
ja tehokkaita sekä varus-
tettu tarkalla kierros-
luvun säädöllä ja 
suunnanvaihtimella. 
Ilmantulo tapahtuu 
kahvan kautta, pois-
päin käyttäjästä.

nä uutuuksia!

K 9814 
Porakone 10 mm
- 2 600 rpm
- Planeettavaihde

K 9815 Hiomakone
- 76–140 mm laikoille
- 16 000 rpm
- 0,5 hv

Muut paineilmatyökalut

K 9813 
Katkaisukone

- 75 mm laikoille
- 18 000 rpm
- Turvalukko

K 9812 Kulmahiomakone 5”
- 10 000 rpm
- Turvalukko
- Karan lukituspainike

K 9811 
Kulmaviilakone
- 20 000 rpm
- Turvalukko

K 9810 Viilakone
- 25 000 rpm
- Turvalukko



Uutuus Suomessa:

Saba Marine liima- 
ja tiivistysaineet 

Kaha ensiesittelee Suomessa 
hollantilaisen Saban tuotteet 
kori- ja kansirakenteiden sekä 
vanerointien liimaus- ja tiivis-
tystöihin. Korinvalmistus- ja 
veneteollisuudelle tuotteitaan 
jo vuosikymmeniä toimitta-
neen Saban MS-polymeeri-
pohjaiset Sealtack-liimat eivät 
sisällä myrkyllisiä isosyanaat-
teja, silikoneja tai liuottimia.
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Powersine-invertterit – puhdasta virtaa taloudellisesti
Nykyaikainen elektroniikka vaatii puhdasta siniaaltovaihtovirtaa silloinkin, 
kun käytettävissä ei ole valtakunnallista verkkoa. Heikkolaatuisten invertterei-
den ”modifi oitu” tai ”mukautettu” siniaalto on käytännössä usein kanttiaal-
toa, joka voi aiheuttaa häiriöitä tai jopa vaurioittaa niihin kytkettyjä laitteita. 
TBS Powersine -invertterit sitä vastoin tuottavat 12 ja 24 V (48 V) tasavirrasta 
puhdasta ja häiriötöntä 230 V siniaaltovaihtovirtaa, joka soveltuu herkimmil-
lekin sähkölaitteille (testerit, näytöt, laturit jne.).

TBS-invertterien edistykselliset tekniset ratkaisut mahdollistavat hyvän hyöty-
suhteen ja erittäin pienen virrankulutuksen niin kuormitettuna kuin kuormitta-
mattomanakin. Kaikissa malleissa vakiovarusteena oleva automaattinen lepo-
tilavalvonta ABS (Automatic Stand-By) pienentää virrankulutusta jopa 70 % 
verrattuna perinteisiin tekniikoihin. Vakio-ominaisuuksiin kuuluvat myös akku-
jännitteen ali- ja ylijännitevalvonta, ylikuormitus-/lämpösuojaus sekä oiko-
sulkusuojaus.

Energiatehokkaat inv
Vuonna 1984 perustettu hollantilainen TBS Electronics 
tunnettiin aluksi ennen kaikkea sopimusvalmistajana, 
kunnes se vuonna 1996 ryhtyi markkinoimaan inno-
vaatioitaan myös omalla tuotemerkillään. Arvostetun 
OE-valmistajan omamerkkituotteet täydentävät Kahan 
valikoimaa hyvin monipuolisesti, sillä ne soveltuvat 
liikkuvan kaluston käyttöön niin vene-, hyöty-
ajoneuvo- kuin caravanpuolellakin.

Lisävarusteena saatavan Dashboard-ohjelmiston 
avulla latauskäyttäytyminen voidaan optimoida 
akkukohtaisesti uusimmillekin erikoisakuille.

Powersine-invertterimallisto kattaa jatkuvat 
tehot 175–1400 W ja suositeltavat akku-
kapasiteetit 30–200 Ah.



Kahan tuoteohjelmaan Saba tulee koko sor-
timentillaan, josta ensi vaiheessa tarjolla 
ovat vene- ja vanerointipuolen töihin sovel-
tuvat Marine-tuotteet. Korinvalmistukseen 
ja -korjaukseen tarkoitetut tuotteet ovat tu-
lossa valikoimaan myöhemmin.

Saba-tuotelinjaa koskeviin kysymyksiin vas-
taa Kai Sihvonen, puh. (09) 6156 8315 tai 
kai.sihvonen@kaha.fi 

Saban Marine-tuotteet ovat saksalaisen 
laivaluokituslaitos Germanischer Lloydin 
hyväksymiä.

Sealtack 751: Teakin ja 
mahongin liimaukseen 
ja saumaukseen. Erin-

omainen tarttuvuus ja UV-
säteilyn kesto. Käsittelyaika n. 

30 min. Useita värejä: valkoinen, 
musta, harmaa, teak ja mahonki.
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Glasstack 760: Lasisten, keraamisten ja 
polykarbonaatti-ikkunoiden liimaus- 
ja tiivistysaine. MS-polymeeri-
pohjainen, isosyanaattivapaa, 
1-komponenttinen, korkea-
viskositeettinen ja erittäin
hyvin tarttuva sekä 
kimmoisuutensa ja
elastisuutensa 
säilyttävä.

ertterit, laturit ja akunvalvontamittarit
E-xpert-mittarit
– akkujen valvontaan ja hallintaan
TBS E-xpert Pro (20–9900 Ah akustolle) ja 
Lite (20–999) -akkuvalvontamittarit sovel-
tuvat mihin tahansa kohteeseen, jossa tar-
vitaan tarkkaa tietoa akuston tilasta ja jäl-
jellä olevasta käyttöajasta (veneet, aurin-
kopaneelit jne.). Suorituskykyiset mittaus-
piirit yhdessä monipuolisen laskentaohjel-
miston kanssa valvovat jännitettä, lataus- 
ja purkuvirtaa, ampeeritunteja sekä jäljel-
lä olevaa kapasiteettia ja käyttöaikaa. Täs-
mälliset ja reaaliaikaiset arvot saa selkeään 
LCD-näyttöön muutamalla napin painalluk-
sella. Tarvittavat suojaustoimet voidaan to-
teuttaa sisäisen, ohjelmoitavan hälytysrele-
kärjen avulla.

Kahan laturi-
valikoimaan 
tulevat uutuutena 
myös Ladacin 
Ladix-laturit 
12–30 A virroille.

Omnicharge-laturimallistossa on kolme 12 V 
mallia (40, 50 ja 60 A) sekä yksi 24 V malli (30 A).

Mittareiden mukana toimitetaan 500 A mit-
tausanturi eli shuntti, jonka avulla suuriakin 
kulutuksia voidaan mitata pienellä virtahäviöllä. 
Tarvittaessa järjestelmään voidaan kalibroida 
jopa 10 000 A shuntti lisävarusteena saatavalla 
Dashboard-ohjelmistolla.

Kahan koko venepuolen
lisävaruste-, tarvike-, 
kemikaali- ja varaosa-
valikoima löytyy 
2009-veneluetelosta,
jonka voi tilata
numerolla
KBS1.

Omnicharge-laturit 
– täysohjelmoitavaa suorituskykyä
Ammattikäyttöön suunnitellut, 2-ulostuloi-
set TBS Omnicharge -akkulaturit ovat täys-
ohjelmoitavia ja toteutettu uusimmalla hak-
kuritekniikalla. Kaikissa malleissa on ainut-
laatuinen aktiivinen 2-ulostulo ja PFC sekä 
4-vaiheinen latausalgoritmi ja lämpötila-
kompensointi. Hyötysuhteeltaan erinomais-
ten Omnicharge-latureiden vakiovarusteita 
ovat myös ulkoinen lämpötila-anturi sekä 
liitäntäportti lisävarusteena saatavalle kau-
kosäätimelle.
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Taksi Power Wash
Sumutinkannuun tai korkeapainepesuriin laimennettava 
Sonax Taksi Power Wash liuottaa tehokkaasti vaikean ja 
pinttyneen lian auton maali- ja muovipinnoilta. Nopea-
vaikutteinen esipesuaine soveltuu myös kuorma-autojen, 
kuormapressujen, työ- ja maatalouskoneiden perusteelli-
seen puhdistukseen. Ei sisällä hiilivetyliuottimia eikä hap-
poja. Pakkauskoot 5 ja 25 l.
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Uusi nimi, 
uudet ominaisuudet

Webasto Air Top on 
nyt Air Top Evo
Portaattomalla automaattisella tehonsää-
döllä varustetut Webaston keskikokoiset 
ilmalämmitimet ovat uudistuneet. Air Top 
Evo 3900 ja 5500 -lämmittimet ovat saaneet 
lisää tehoa ja uusia toimintoja, ja samalla 
käyttölaitevalikoima on kasvanut. Erittäin 
hiljaiset ja varmatoimiset lämmittimet edus-
tavat alan nykyaikaisinta tekniikkaa. Kaikis-
ta malleista on saatavana 12 V bensiini- sekä 
12 ja 24 V dieselkäyttöiset mallit.

Uudistuksen yhtey-
dessä Air Top -sarja 
sai peruskäyttökyt-
kimen ja kombi-
ajastimen rinnalle 
kokonaan uuden käyttölaitteen. Air Top 
Evo Multi Comfort 04/05 mahdollistaa en-
simmäistä kertaa jopa viiden toiminnon oh-
jauksen yhdellä ja samalla laitteella. Valit-
tavana ovat Eco-säästökäynti, normaali- ja 
boosterlämmitys, tuuletus sekä 05-mallissa 
lisäksi korkeuskompensointi.

Heikki Timoselle 
viides Päitsi-voitto!
Heikki Timosen Defa-selkämys tuli taas tu-
tuksi kanssakilpailjoille, kun mies valloitti 
Päijänteen Ympäriajon historiallisesti jo vii-
dennen kerran peräkkäin. Tällä kertaa pit-
kän kisan voitto tuli ennen näkemättömän 
pienellä 4,6 (!) sekunnin erolla. Defa ja Ka-
ha onnittelevat!

Thule-vetokoukuille 
uusi suositus-
taulukko
Thule Brink -vetokoukut 
tunnetaan vastedes ytimek-
käästi vain Thule-merkkisinä. 
Tuoreen suositustaulukon voi 
tilata Kahalta numerolla BRINK1
sekä aina hyödyllisen Vetokoukku-
oppaan numerolla BRINK5. 
Tutustu myös uusittuun koukku-
hakupalveluun, jonne pääset 
osoitteesta www.thule.com

Cyber Clean 
-puhdistusmassa
Slimy-leluista tuttua patentoitua sveitsiläistä 
keksintöä hyödyntävä Cyber Clean poistaa lian auton ja 
veneen kojetaulusta, ritilöistä sekä muista hankalasti 
tavoitettavista paikoista. Kun pehmeää 
Cyber Clean -massaa painellaan puhdis-
tettavaan kohteeseen, lika tarttuu 
mentholintuoksuiseen, lievästi 
alkoholipitoiseen ja desinfi oivaan 
valmisteeseen. Biologisesti 
hajoavaa, vaaratonta puhdistus-
massaa voi käyttää useita kertoja.
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 Hakkarainen Jonna
 IT-asiantuntija 
 Palannut äitiyslomalta
 (09) 6156 8276
 jonna.hakkarainen@kaha.fi 

KAHAVIESTI www.kaha.fi  

Julkaisija: Oy KAHA Ab. 
 Ansatie 2, 01740 Vantaa 
 Puh.  (09) 615 6800
 Faksi (09) 615 68304

Päätoimittaja: Jari Suhonen 

Toimitus ja taitto: Libenter Oy   

Painopaikka: Finepress Oy, Turku

Nimitykset

Kaha-uutisia

ProClip-puhelin-
telineestä ei jää 
asennusjälkiä
Kahan lisävarustevalikoimaan tullut ProClip 
ratkaisee kerralla puhelimen ja navigaatto-
rin autoasennusongelmat. Ruotsalaisvalmis-
teisen telineen salaisuus on, että se hyödyn-
tää tarkasti kojelaudassa olevia saumoja. 
Siten sen kiinnitys onnistuu täysin ilman 
ruuveja, reikiä tai muita jälkiä. Automalli-
kohtaiseen aluslevyyn kiinnitetään vastaa-
vasti puhelinmallikohtainen pidike tai navi-
gaattorin pidike. Kahan ProClip-valikoimas-
sa on sopiva aluslevy kaikkiin yleisimpiin au-
tomalleihin. Soita ja kysy lisää!

Kirkastakin 
kirkkaampi 
Philips Xenon 
UltraBlue
Philipsin uusi Xenon UltraBlue tarjoaa vah-
vistettujen ksenon-valojen sarjassa yliver-
taista suoritustasoa. Sen 6000 K värilämpö-
tila vastaa käytännössä kirkasta auringon-
paistetta, sillä aurinkoisen päivän valo-olo-
suhteet vaihtelevat välillä 4000–6500 K. 

Lampun tuottama intensiivinen, sininen valo 
ei vain näytä upealta, vaan sen valossa myös 
liikennemerkit ja muut tienvarren kohteet 
näkyvät paremmin. Philips Xenon UltraBlue 
-lamput asentava autoilija saa tiellä kulkies-
saan sekä tyyli- että turvallisuusedun.

Vaikka Philips Xenon UltraBlue on tavallista 
Xenon High Intensity Discharge (HID) -lamp-
pua huomattavasti kirkkaampi, se on kehit-
tyneen sytytys- ja ohjauselektroniikkansa 
ansiosta silti erittäin energiataloudellinen. 
Saatavuus: D1S, D2S ja D2R.

Takuu- ja palautuskäytäntö yhtenäistetty 
Kaha Oy:n laatustandardin ja päämiesten vaatimusten mukainen uusi takuujärjestelmä ja 
toimintaohje astui voimaan 1.11.2008. Myös palautustoiminto on saanut uuden ohjeistuk-
sen 1.2.2009 alkaen. 
 
Uudistuksen yhteydessä kaikille Kahan lisävarusteille ja varaosille tuli yhtenäinen takuukäy-
täntö. Yksinkertaisemman toimintamallin ja selkeytettyjen kaavakkeiden avulla takuukä-
sittelyyn on saatu lisää tehokkuutta. Kaikki Kahan takuu- ja palautusprosessiin liittyvä in-
formaatio ja tarvittavat dokumentit ovat Kahan asiakkaiden saatavilla Extranet-palvelussa 
osoitteessa www.kaha.fi /extranet.
 
Jos tarvitset tarkennusta ohjeisiin tai sinulla on kysyttävää takuisiin tai palautuksiin liittyvis-
sä asioissa, sinua auttavat seuraavat henkilöt:

TAKUUT

Harri Kuparinen Teknisen palvelun päällikkö (09) 6156 8380
Jan Ylikorpi Takuuvastaava (09) 6156 8378
 

PALAUTUKSET

Lisävarusteet
Jari Widerholm Tuoteryhmäpäällikkö (09) 6156 8363
 
Varaosat
Jouni Vainikka Osastopäällikkö (09) 6156 8202
Kai Österberg Myyntipäällikkö (09) 6156 8258

Lisävarusteet

 Widerholm Jari
 Tuoteryhmäpäällikkö 
 1.4. alkaen
 (09) 6156 8363
 jari.widerholm@kaha.fi 

Ostot

 Miikki Anneli
 Ostaja
 Palannut äitiyslomalta
 (09) 6156 8223
 anneli.miikki@kaha.fi 

Varaosat

 Inki Jorma
 Ajoneuvoelektroniikan 
 varaosien asiantuntija
 (09) 6156 8236
 jorma.inki@kaha.fi 



JOUKKOKIRJE

NYT SAATAVILLA!

Elektroninen linnunkarkoittaja

Eroon lintujen jätöksistä 
Laitureilta, terasseilta, veneistä

Ei enää vaivaa lintujen jätösten kanssa.
Karkoittaja lähettää korkeataajuista ääntä 12 –16 KHz. 
Toimii 3:lla ladattavalla AA-paristolla, jotka latautuvat 
integroidulla aurinkokennopaneelilla. Aktivoituu liiketut-
kalla, jonka toimintasäde on 0-10m. Helppo asentaa.
Takuu 2 vuotta. Tilausnumero: 80017 SVH: 69,-

HUIPPUKIILTO
JA KESTO!

Autovahojen aatelinen
100 % carnaubavaha

Sonax PremiumClass CarnaubaCare on luksusvaha ylitse muiden. 
Se on sataprosenttista carnaubavahaa, jonka tiivis molekyylira-
kenne antaa uskomattoman kiillon ja maksimisuojan uv-säteitä 
vastaan. PremiumClass CarnaubaCare on tarkoitettu uusille tai 
lähes uusille maalipinnoille. Vahalle annetaan tyytyväisyystakuu: 
kiilto on häikäisevä ja yksi purkki riittää 15–20 käsittelyyn.

Maahantuoja: Myynti: hyvin varustetut autoalan liikkeet. Lisätietoja: www.kaha.


