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Sananlaskuja orastavaan nousuun

Istuin.tässä.erään.vanhemman.kauppiaan.kanssa.aamukahvilla.muistellen.
hyviä.entisiä.aikoja,.niin.kuin.kaikki. ikääntyneemmät.ukot.tekevät..Siinä.
jutustellessamme. hän. päivitteli,. kuinka. paljon. vanhoissa. sananlaskuissa.
onkaan.viisautta..Enkä.voinut.väittää.vastaan.–.vai.mitä.mieltä.olette.seu-
raavista.esimerkeistä:

-.Paljain.käsin.ei.tuleen.tartuta
-.Halujen.säkillä.ei.ole.pohjaa
-.Hyväkään.muisti.ei.ole.yhtä.hyvä.kuin.hiukkanen.mustetta

Nämä. ovat. ehkä. harvemmin. käytettyjä,. mutta. osuvia. yhtä. kaikki.. Mei-
dänkin. alamme. menoa. seuratessa. tulee. nimittäin. silloin. tällöin. mieleen,.
että.tämän.kaltaiselle.viisaudelle.olisi.yhä.käyttöä..Ulkopuolinen.kun.tulee.
muuten.pian.siihen.tulokseen,.että.varaosaliikkeen.perustaminen.ja.omis-
taminen.olisi.todella.helppoa.ja.kannattavaa!.

Tällä. viittaan. pariin. Kaakkois-Suomen. kaupunkiin,. joihin. tukkuliikkeet.
ovat.perustaneet.tai.perustamassa.peräti.useita.kokonaan.tai.osittain.omis-
tamiaan.liikkeitä..Näistä.toimenpiteistä.tulee.mieleen.parikin.yllä.olevista.
sananlaskuista,.mutta.toisaalta.tämäkin:.Jos.heität.kourallisen.kiviä,.aina-
kin.yksi.osuu.

Juuri.nyt.elämme.toki.hyvin.toivorikasta.aikaa,.sillä.pieni.nousu.orastaa.ja.
kaikki.hymyilevät.taas..Aivan.kuin.ensimmäinen.kokemani.lama.90-luvun.
alussa,.tämä.toinenkin.on.ollut.erittäin.haasteellista.ja.opettavaista.aikaa..
Taantuman. johdosta.monia.asioita.on. joko. tehty. tai. jouduttu. tekemään.
toisin,.mutta.useimmat.noista.toimenpiteistä.parantavat.jatkossa.kaikkien.
osapuolten.kannattavuutta.

Ainakin.täällä.Kahassa.ahkeruus.ja.motivaatio.ovat.nyt.huipussaan.ja.kii-
reestä. huolimatta. olemme. ehtineet. innovoida. ja. luoda. uutta.. Lanseera-
simme. mm.. varaosillemme. kolmen. vuoden. takuun,. laajensimme. Boat. ja.
Caravan.Systems. -tuotelinjoja,. laitoimme. logistiikkaamme.entistä.parem-
paan.kuntoon. jne..En.voi.kuin.suuresti.kiittää.koko.talon.henkilökuntaa..
jälleen.hyvin.tehdystä.työstä.–.tästä.on.erittäin.hyvä.jatkaa!

Oikein.mukavaa.ja.kaupallista.talvea!

Jari Suhonen

P.S..Muistetaanpa.seuraava.
kiinalainenkin.viisaus:.

Joka.harkitsee.seuraavaa.askeltaan.
liian.kauan,.seisoo.koko.ikänsä.
yhdellä.jalalla.
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Dräger ainoa täyshyväksytty alkolukko
EN-normit. jakavat. alkolukot. kahteen. ryh-
mään.. Ns.. valvotun. ajo-oikeuden. laitteiksi.
hyväksytyt. lukot. kuuluvat. 1.. kategoriaan..
Ne. täyttävät. myös. vaatimukset. 2.. katego-
riaan,. johon. kuuluvat. mm.. koululaiskulje-
tuksiin.käytettävien.ajoneuvojen.alkolukot..
Dräger. Interlock. XT. on. ainoa. alkolukko,..
jolla. on. EN-hyväksyntä. molempiin. katego-
rioihin..Hyväksymättömiä.alkolukkoja.ei.saa.
käyttää.elokuun.2010.jälkeen.ammattimai-
sessa.henkilökuljetusliikenteessä.

Dräger-koulutus Kahalta
Kaha. on. rakentanut. kattavaa. Dräger-pal-
veluverkostoa. tarjoamalla. jälleenmyynti-..
ja. huoltokoulutusta.. Kuluvan. vuoden. lop-
puun. mennessä. maassamme. on. jo. n.. 70.
Dräger-asiantuntijayritystä,.joilla.on.valmiu-.
det. asentaa. esimerkiksi. koululaiskuljetus-
ajoneuvoon.kaikki.EN-vaatimukset.täyttävä.
alkolukko..

Dräger Interlock XT -ajonestolaite koostuu ajoneuvon sisällä sijaitsevasta mittauslaitteesta sekä koje-
laudan alle asennettavasta ohjausyksiköstä, joka sallii tai estää virransyötön ajoneuvon käynnistysjär-
jestelmään.

Lisätietoja.Dräger-asioista.antaa.Kaj Tötterman,.puh..(09).6156.8268.tai.kaj.totterman@kaha.fi

Tarkkuutta myös yksityiskäyttöön
Pieni. ja. helppokäyttöinen. Dräger. Alcotest.
3000.on.alkotesteri.hintaluokkaan,. jossa.ei.
ole.ennen.totuttu.näkemään.näin.korkeaa.
laatua.ja.tarkkuutta..Laite.onkin.suunnattu.
ennen.kaikkea.yksityishenkilöille,. jotka.ha-
luavat.itse.saada.entistä.huomattavasti.luo-
tettavampaa.tietoa.veren.alkoholipitoisuu-
desta.

Helppoutta yhdellä käyttönapilla
Dräger. Alcotest. 3000. on. käyttövalmis. yh-.
dellä. napin. painalluksella.. Kun. suukappa-.
leeseen. puhalletaan,. tulos. näkyy. välittö-.

Alkolukko pakolliseksi koululaiskujetuksiin

Dräger Alcotest 3000 
– huippu-uutuus kuluttajahintaluokkaan!

Tilanne koululaiskuljetuksia koskevan alkolukkolainsäädännön 
suhteen on edennyt. Lakialoite on tuotu liikennevaliokunnan 

esittelyyn ja sen odotetaan astuvan voimaan 2010 keväällä
 ja alkolukkojen olevan pakollinen varuste elokuusta 2011 

alkaen kaikissa koululaisia kuljettavissa ajoneuvoissa.

mästi.selkeillä,.suurilla.numeroilla..Käyttöä.
tukevat. suomenkieliset. näyttöopasteet. ja.
äänimerkit.. Yksittäispakatut. suukappaleet.
ja. yli. 1. 500. mittauksen. toimintakyky. AA-.
paristoilla.merkitsevät.hygieenistä.ja.talou-
dellista.käytettävyyttä.

Alcotest 3000 -testerin myötä saataville tulee 
alan parasta osaamista kuluttajaystävälliseen 
hintaan. Laitteen mukana toimitetaan kangasko-
telo, 2 suukappaletta, 2 paristoa ja rannehihna.

Alkolukot yleistyvät –  
                          on ykkönen
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Takuuosia tehokkailla tilauspalveluilla

Tilaa ilmainen 
takuuesitedisplay!
Kahan 3 vuoden takuun antamasta lisäarvosta 
kannattaa ottaa täysi hyöty irti tarjoamalla 
asiakkaille erikoistakuulla varustettuja osia. 
Myynnin tueksi on Kahalta saatavana display-
telineitä, joihin mahtuu 100 kpl kuluttajille 
tarkoitettuja takuuesitteitä. Displayn ja esitteet 
voit tilata veloituksetta sähköpostiosoitteesta 
varaosat@kaha.fi

Vain Kahan 
varaosilla on 
3 vuoden takuu!

Osoituksena vankasta luot-
tamuksesta edustamiensa 
tuotteiden korkean laatuun 
Kaha antaa myymilleen 
varaosille 3 v / 100 000 km 
takuun. Takuuvaraosien 
haku on helppoa ja nopeaa, 
sillä Kahalla on tarjota niin 
jälleenmyyjille kuin autokor-
jaamoillekin autorekisteriin  
ja eurooppalaisiin TecDoc-  
ja Autodata-tietokantoihin 
sekä asiakkaiden omiin  
ohjelmistoihin integroidut 
tehokkaat sähköiset 
tuoteluettelot.

Varaosatakuu on 
kilpailuvaltti Kahan asiakkaalle
Autojen. takuuajat. ovat. pidentyneet. viime.
vuosien.aikana..Antamalla.kolmen.vuoden.
takuun. myös. auton. huoltamisessa. ja. kor-
jaamisessa. tarvittaville. osille,. Kaha. laajen-
taa.autoilijan.turvaa.entisestään.–.ainoana.
Suomessa..Käytännössä.se.siis.merkitsee,.et-
tä. Kahan. asiakas. voi. tarjota. omalle. asiak-
kaalleen.täysin.ilmaista.lisäturvaa.ja.huolet-
tomia.kilometrejä!

Nykyaikaisen.auton.huoltaminen.ja.korjaa-
minen. vaatii. koulutuksella. ylläpidettävää.
ammattitaitoa.ja.oikeita.työkaluja..Siksi.3.v.
varaosatakuu.on.voimassa.vain.autokorjaa-
mon.asentamille.varaosille.–.sillä,.mihin.ket-
juun.korjaamo.kuuluu.tai.on.kuulumatta,.ei.
ole. merkitystä.. Kuluttajan. asentamia. vara-
osia.takuu.ei.koske..Täydelliset.takuuehdot.
ovat.osoitteessa.www.kaha.fi/extranet.
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Takuuosia tehokkailla tilauspalveluilla

Lisätiedot: 
varaosaosaston.osasto-

päällikkö.Jouni Vainikka,.puh..
(09).6156.8202.tai.jouni.vainikka@kaha.fi

�

Korjaamoille: 
Korjaamo.net 
Vapaan. varaosakaupan. autokorjaamoille.
räätälöity.Korjaamo.net.on.työkalu.korjaa-
motoiminnan.tueksi.. Ilmainen.palvelu.hyö-
dyntää. peräti. viittä. eri. suomalaista. ja. eu-
rooppalaista. tietokantaa,. mutta. edellyt-
tää.vain.Autodata-lisenssiä..Korjaamo.netin.
avulla. voidaan. pelkällä. rekisterinumerolla.
hakea.huollettavalle.tai.korjattavalle.autol-
le.huolto-.tai.korjaustiedot.ja.-ohjeajat.sekä.
kaikki.tarvittavat.varaosat.

Korjaamon.edun.mukaista.on.tehdä.kulut-
tajalle.mahdollisimman.tarkka.kustannusar-
vio.ja.käyttää.vain.korkealaatuisia.varaosia..
Korjaamo.netin.avulla.se.onnistuu,.sillä.nä-
kyvillä. ovat. todelliset. korjaamokohtaiset.
hinnat.ja.varaosat.3.v.takuulla.on.helppo.
tilata.sähköisesti.lähimmältä.Kahan.
jälleenmyyjältä..Täydellinen.
myyjälista.on.osoitteessa.
www.kaha.fi.

Kahan. edustamia. varaosia. ja. lisävarusteita.
voi. etsiä,. selaita. ja. tilata. omalta. koneelta.
osoitteessa. www.autoluettelo.fi.. Tuotteita.
voi.hakea.luettelosta.joko.suoraan.auton.re-
kisterinumeron.tai.monipuolisesti. tuotenu-
meron,. valmistajan,. OE-numeron. tai. auto-
merkin,.-mallin,.vuosimallin.tai.moottorityy-
pin.mukaan..Sähköinen.n..70.000.nimikkeen.
tuoteluettelo. näyttää. reaaliajassa. päivitty-
vän. saldon. varastotasolta. asti. –. joka. päivä.
kellon.ympäri..Tiedot.pohjautuvat.alan.ar-
vostetuimpiin.tuote-.ja.soveltuvuus-
tietokantoihin,.TecDociin.
ja.Autodataan.

Jälleenmyyjänämme. saat. käyttäjätunnuk-
sen. ja. salasanan,. joilla. sisäänkirjautumalla.
näet. tuotteiden. saldot. ja. aina. ajantasalla.
olevan. ostohintasi.. Pystyt. näin. lupaamaan.
asiakkaallesi.varmasti. tuotteiden.saatavuu-
den. ja. tarkan. hinnan.. Reaaliaikaisia. haku-
ja.ja.tilauksia.voi.tehdä.myös.suoraan.asiak-
kaan.järjestelmien.(esim..AutoFutur).kautta,.
sillä.Autoluettelo.fi.on.integroitu.ole-
massa.oleviin.järjestelmiin.
Kahalinkin.avulla.

Jälleenmyyjille: Autoluettelo.fi
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– lämpöä ja turvaa talven varalle

Kompakti. ja. tyylikkäästi. muotoiltu. DEFA.
Termini. -sisälämmitin. sopii. jokaiseen. au-
toon.ja.lisää.mukavuutta.ja.ajoturvallisuut-
ta.. Energiatehokkaassa. laitteessa. on. sisä-
lämpötilan. mukaan. säätyvä. PTC-lämpövas-
tus,.ylikuumenemissuoja.ja.5.vuoden.takuu..
DEFA-moottorilämmittimen. käyttö. puoles-
taan. säästää. tutkitusti. polttoainetta. ja. vä-
hentää. haitallisia. päästöjä. jo. +5°C. alkaen..
Molempien.päälle-. ja.poiskytkennät.hoitu-
vat. esimerkiksi. kauko-ohjattavalla. Smart-
Start-ajastimella.

Nykyaikaisen.auton.suuri.virrankulutus.vai-
keuttaa. käynnistystä. varsinkin. pakkasella.
tai. kun. auto. on. seissyt. pitempään. käyttä-
mättömänä.. Uutuuslaturi. DEFA. MultiChar-
ger. 1204. pitää. akun. aina. täydessä. varaus-
tilassa.ulkolämpötilasta.riippumatta..Täysin.
elektronisesti. ohjattuna. se. osaa. säätää. la-
tausjännitettä.tarpeen.mukaan,. joten.latu-
ri.voi.olla.kytkettynä.pitkiäkin.aikoja.ilman.
huolta.ylilatauksesta..Yhdessä.DEFA.sisä-.ja.
moottorilämmittimen. kanssa. MultiCharger.
1204. muodostaa. täydellisen. autonlämmi-
tysjärjestelmän.

DEFA-lämmittimistä 
on monenlaista hyötyä

Termini 
- 0/850/1850 W
- pienistä 
  suurempiin 
  autoihin

Iso-Termini 
- 1350/2100 W
- keskikokoisista 
  suuriin autoihin

Autoihin, joissa ei 
ennestään ole DEFA-
lämmitintä, uutuuslaturi 
on saatavana verkkoliitäntä- 
ja kojepistorasiajohdon sisältä-
vänä DEFA 1204 Akkulaturisarjana.

Uutuus: DEFA MultiCharger 1204

Akku aina toimintavalmiina

�
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– lämpöä ja turvaa talven varalle

DEFA-tuoteluettelo 
sisältää Euroopan markkinajohtajan 
kaikki sähköiset autolämpötuotteet mukaan 
lukien kytkentä- ja haaroitussarjat sekä työkalut. 
Selkeän luettelon tilausnumero on DEFA4.

DEFA Tracking jäljittää ajoneuvon kaikkialla Euroopassa

DEFA Tracking Basic Light 
on paikannuspalvelu, jonka 
avulla voidaan selvittää ajo-
neuvon reaaliaikainen sijainti 
koko Euroopan alueella. 
Palvelupaketti sisältää DEFA 
DT20 GSM -jäljitinyksikön, 
liittymän ja valmiiksi asenne-
tun SIM-kortin. 

Automaattinen hälytys tekstiviestillä
DT20.rekisteröi.sijaintinsa.aina.kun.moottori.
sammutetaan.ja.lähettää.paikkakoordinaa-
tit.liittymän.haltijalle.tekstiviestinä,.jos.koh-
detta.siirretään.ilman.sytytysvirtaa..Viestistä.
selviää.ajoneuvon. sijainti,. jonka.voi.nähdä.
maksuttoman. karttaohjelman. avulla. osoit-
teessa.www.defa.com..

Monipuolinen asennettavuus
Sekä. kooltaan. että. virrankulutukseltaan.
pienen.DEFA.DT20.-jäljitinyksikön.voi.asen-
taa.näkymättömään.paikkaan.autoon,.työ-
koneeseen,. moottoripyörään. ja. veneeseen..
–.jopa.perämoottorin.kopan.sisään..

Erinomainen liitettävyys
Laitteessa. on. sisäänrakennettu. sisään-. ja.
ulostulo,. mikä. mahdollistaa. kytkemisen.
tehdas-.tai.jälkiasennettuun.hälyttimeen.tai.
moottorilämmittimen.kauko-
ohjaukseen..DT20.toimi-
tetaan.valmiiksi.asen-
netulla.SIM-kortilla.ja.
yksikköön.asennettu.
ohjelmisto.päivittyy.
automaattisesti.

Pikku-Termini 
- 0/1350 W
- pienistä keskikokoisiin autoihin

�
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Auton akku on paketti 
kemiallista energiaa, joka 
muuttuu moottorin käyn-
nistämiseen ja sähkölaittei-
den käyttöön tarvittavaksi 
sähköksi. Yksinkertainen 
asia käy vaikeammaksi, kun 
lähtee akkuostoksille. Akku-
tyyppejä riittää, samoin 
merkintöjä akkujen kyljissä. 
Miten eri tyypit poikkeavat 
toisistaan? Täytyykö akkua 
huoltaa? Ja jos, niin miten?

Vapaa-ajan akulla tasaista virtaa
Vapaa-ajan.akut,.joita.käytetään.esim..mö-
killä,. veneessä. tai. asuntovaunussa,. tuotta-
vat.pienelle.sähköjärjestelmälle.jatkuvaa.ja.
tasaista.virtaa..Ne.on.tehty.kestämään.tois-
tuvaa. purkamista. ja. latausta.. Auton. käyn-
nistysakut. sen. sijaan. on. suunniteltu. tuot-
tamaan. hetkellisesti. erittäin. suuurta. virtaa.
käynnistysmoottorille.. Vapaa-ajan. käytössä.
ne.ovat.lyhytikäisiä.

Käynnistysakulla nopeasti virtaa
Käynnistysakun.pitää.pystyä.antamaan.no-
peasti.ja.paljon.virtaa.kylmänäkin..Tätä.omi-
naisuutta.kuvaa.akun.CCA-arvo,. eli. kylmä-
käynnistysvirta..Se.kertoo.voiman,. jolla.ak-
ku.jaksaa.pyörittää.käynnistysmoottoria.kyl-
mänä..Mitä.suurempi.lukuarvo.ampeereina.
(A),. sitä. suurempi.käynnistysteho..Käynnis-
tysvirta.kerrotaan.EN-,.DIN-.tai.SAE-arvoina,.
jotka.kaikki. ilmoittavat.virran.ampeereina,.
mutta.jotka.on.laskettu.eri.tavalla.ja.eri.olo-
suhteissa..Akun.kapasiteetti.puolestaan.an-
netaan.ampeeritunteina.(Ah)..Mitä.suurem-
pi. kapasiteetti,. sitä. pitempään. akku. kyke-
nee.luovuttamaan.virtaa.ilman.latausta.

Käynnistysakkuja monta tyyppiä
Akkutyypeistä.vanhin.käytössä.oleva.on.pe-
rinteinen.matala-antimoniakku..Se.on.edul-
linen,.avoin.akkutyyppi,.joka.vaatii.akkuve-
den.lisäämistä.ajoittain..Kalsiumakut.eli.Ca-
akut.ovat.suljettuja.akkuja,.jotka.säilyttävät.
varauksensa.pitkään.eivätkä.vaadi.huoltoa..
Huoltovapaita.akkuja.ovat.myös.hopea-akut.
eli.Ag-akut,. jotka.ovat.edellisiä.pienempiä.
ja.kevyempiä..Ne.toimivat.hyvin.kuumassa-
kin.ja.tarjoavat.reilusti.käynnistysvirtaa..

Sopivalla akulla virtaa riittää

AGM-akuissa. akkuneste. on. imeytetty. lasi-
kuitumateriaaliin.. Kompakteina. ne. voi. si-
joittaa. mihin. asentoon. tahansa.. Ne. kestä-
vät. pitkän. säilytyksen. ja. ovat. parhaimmil-
laan,.kun.akusta.pitää.saada.paljon.tehoa..
AGM-akkuja.ei.pidä.sekoittaa.hyytelöakkui-
hin..Hyytelöakut.voi.myös.sijoittaa.eri.asen-
toihin,.mutta.ne.ovat.tyypillisiä.vapaa-ajan.
akkuja,.eivätkä.luovuta.virtaa.riittävän.no-
peasti.ajoneuvokäyttöön.

Huollettavankin huolto helppoa
Auton. akku. kestää. vuosia,. kunhan. pitää.
muutaman.asian.mielessä..Perinteiseen.ak-

kuun.pitää.lisätä.tarvittaessa.akkuvettä,.kun.
taas. suljetun,. huoltovapaan. akun. hoidoksi.
riittää. ajoittainen. puhdistus.. Tärkeintä. on,.
ettei. varausta. päästä. liian. tyhjäksi. pitkien.
käyttötaukojen.aikana..Jos.akku.pääsee.tyh-
jenemään.lähes.kokonaan,.tapahtuu.ns..sy-
väpurkautuminen,.joka.vaurioittaa.akkua.ja.
lyhentää.merkittävästi. sen.käyttöikää..Tyh-
jää.akkua.uhkaa.talvella.myös.jäätymisen.ai-
heuttama. vahingoittuminen.. Purkautunut.
akku.pitää.ladata.hitaasti..Varsinkin.kalliim-
pia. akkuja. käytettäessä. kannattaa. käyttää.
myös. laadukasta. ja. kapasiteetiltaan. riittä-
vän.suurta.akkulaturia..

Invertteri. muuntaa. akusta. saatavan. tasavirran. vaihtovirraksi,. jota. tavalliset. verkko-
virralla.toimivat.sähkölaitteet.kykenevät.käyttämään..Invertterit.ovat.yleisiä.laitteita.
etenkin.matkailukäytösssä..Invertterin.kanssa.käytettävän.akun.tulee.olla.hyväkuntoi-
nen.ja.kapasiteetiltaan.suuri..Myös.akkulaturin.on.oltava.laadukas,.jotta.lataaminen.
tapahtuu.ripeästi.ja.akkua.vahingoittamatta..Herkemmät.sähkölaitteet.saattavat.vaa-
tia.siniaaltomuotoista.vaihtovirtaa.tuottavan,.kalliimman.invertterin.käyttöä.

Varta dynamic Ag -akut tarjoavat 
tavallisia akkuja enemmän käynnis-
tysvoimaa sekä pidemmän käyttöiän.
Black dynamic: 
12 mallia 41–90 Ah, 360–720 A.
Blue dynamic: 
23 mallia 40–95 Ah, 330–830 A.
Silver dynamic: 
10 mallia 52–110 Ah, 520–920 A.

Alkuperäinen artikkeli: 
Juhani Halmeenmäki, Caravan 1/2009
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Kaha on toteuttanut yhdessä 
suomalaisten automaahan-
tuojien kanssa talvikampan-
jan, joka tarjoaa pienten 
autojen ostajille Webastoa 
asennuksineen 1000 eurolla.

Lämmitin, ajastin ja asennus
A-segmentin.pikkuautoja.koskeva.tasaraha-
tarjous.on.täydellinen.tuote-.ja.asennuspa-
ketti,.johon.sisältyy.bensiini-.tai.dieselkäyt-
töinen.Webasto.Thermo.Top.E.-lisälämmitin,.
digitaalinen.ajastin.sekä.automaahantuojan.
suorittama.asennus.

Lämpöä ja raikasta tuuletusta
Webasto.Thermo.Top.E.on.pieniin.ja.keski-
kokoisiin,.alle.1,8.l.moottorilla.varustet-
tuihin.henkilöautoihin.sovel-
tuva.polttoainekäyttöinen.
lämmitin..Laite.lämmit-
tää.niin.moottorin.kuin.

Kaha ja automaahantuojat yhteiskampanjassa

”Thermo Top tonnilla”

Kuluttajaesitteiden tilausnumerot ovat 
WEBASTO003 (A4-koko) ja WEBASTO004 
(pysty pikkuesite). Tuoteluettelo jälleenmyyjille 
WEBASTO1 ja hinnasto WEBASTO2. 

Ota kampanjoista täysi hyöty 

panostamalla väkevästi talvi-

sesongin Webasto-myyntiin!

sisätilatkin. ja.antaa. lisälämpöä. tarvittaessa.
myös. ajon. aikana.. Webasto-lämmittimestä.
on. hyötyä. myös. kesähelteellä,. sillä. sen. voi.
ajastaa.tuulettamaan.auton.sisätilat.ennen.
ajoon. lähtöä.. Saatavana. on. sekä. bensiini-.
että.dieselkäyttöinen.versio.ja.mukana.toi-
mitetaan.digitaalinen.24.tunnin.ajastin.

Autoon kuin autoon
Tarjous. kattaa. Suomessa. myytävät. uudet.
pikkuautot.hyvin.laajasti,.sillä.sopiva.tuote-.
ja.asennuspaketti.löytyy.noin.70.automalliin.
ja.lähes.20.eri.merkkiin..Tarjouspakettia.on.
saatavana.joihinkin.malleihin.myös.valituil-
ta.Webasto.jälleenmyyjiltä..Kampanja.päät-
tyy.helmikuussa.2010.

Webaston myyntityökalut 2010
Webasto-tuotteiden. suomenkielinen. 2010-
tuoteluettelo. ja. -hinnasto. sekä. henkilö-.
autolämmittimien.kuluttajaesitteet.ovat.
valmistuneet..Esitteiden.viestiä.ja.kuva-
maailmaa.tuetaan.valtakun-
nallisella.mainonnalla.alan.
ykkösmedioissa..

�
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Kuljetuslaatikko tarjoaa käytännöllistä lisätilaa ympäri vuoden, 
mutta monille sen käyttö liittyy ennen kaikkea talveen ja hiihto-
harrastukseen. Thule-kuljetuslaatikot ovat täydellinen valinta niin 
murtomaahiihdon, laskettelun kuin lumilautailunkin 
ystäville – siitä pitävät huolen monet käyttöä 
helpottavat, patentoidut oivallukset.

Power-Grip
Power-Grip-kiinnitysjärjestelmä.on.asennettu.kuljetuslaatikkoon.jo.
tehtaalla,.joten.irtonaisia.osia.ei.ole..Kiertämällä.laatikon.sisällä.
olevia.nuppeja.kiinnikkeen.leuat.kiristyvät.taakkatelineputkeen.
ja.keskittävät.itsensä.siihen.automaattisesti..Asennus.onnistuu.niin.
neliöputkiin.kuin.alumiinisiin.aeroprofiiliputkiinkin..Fast-Grip./.
Power-Grip.on.vakiona.kaikissa.Thulen.kuljetuslaatikoissa.

Dual-Side
Dual-Side-järjestelmä.mahdollistaa.kuljetuslaatikon.avaa-
misen.molemmilta.puolilta.helpottaen.asennusta.ja.
kuorman.käsittelyä..Vakiona.Thule.Excellence-,.Spirit-,.
ja.Atlantis-malleissa.

Dual-Force
Dual-Force-erikoisjousitus.minimoi.kannen.liikutteluun.
tarvittavan.voiman..Sulavasti.toimivan.järjestelmän.
ansiosta.kuljetuslaatikko.on.kevyt.sekä.avata.että.
sulkea..Vakiona.kaikissa.Thulen.kuljetuslaatikoissa.

Keskuslukitus
Keskusohjatut.turvalukot.napsahtavat.kaik-
ki.kerralla.auki. ja.kiinni. yhdellä.avaimella,.
jonka. voi. poistaa. vasta. kun. kaikki. lukitus-
pisteet.ovat.varmasti.sulkeutuneet..Vakiona.
kaikissa.Thulen.kuljetuslaatikoissa.

Turvallisuus
Kaikilla. Thule-kuljetuslaatikoilla. on. viiden.
vuoden.takuu.ja.ne.täyttävät.vaativat.TÜV-
GS/City.Crash.-turvallisuusnormit.

Talven tullen

Thule-kuljetuslaatikkomalliston lippulaiva on 520-litrainen Thule Excellence, jonka 
ulkomitat ovat 218 x 94 x 40 cm ja sisämitat 205 x 85 cm. Siihen mahtuu vaivatto-
masti esimerkiksi 6–8 paria suksia. Kantavuus 75 kg.

Thule Step-up
Pyörään kiinnitettävä Thule Step-up helpottaa auton katolle ulottumista. Pienim-
millään 13” vanteella varustettuun renkaaseen lujilla hihnoilla hetkessä asentuva 
apuväline tekee kuljetuslaatikon tai muun taakkatelineeseen kiinnitettävän 
kuljetusratkaisun käsittelystä vaivatonta ja auttaa pitämään vaatteet puhtaana. 
Siitä on apua yhtä lailla lyhyt- kuin pitkäkasvuisillekin, eikä 130 kg kantavuuskaan 
aseta kovin usein rajoja Step-upin käytettävyydelle. Tasaiseksi kokoontaitettavan 
ja kevyen välineen mukana toimitetaan kestävä säilytys-/kuljetuspussi.

Tulossa joulukuussa: 

Thule Step-up
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Thule Spirit -kuljetuslaatikoita 
on kahta kokoa: 380 litraa (Spirit 780) ja 480 litraa (Spirit 820) 
ja mitat vastaavasti 196x78 cm ja 230x83 cm. Molempien kantavuus on 75 kiloa.
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Osram ULTRA LIFE 
kestää, kestää ja kestää...

Osram on lanseerannut uuden 
ULTRA LIFE -autolampun, jonka 
kestävyyden takeeksi se antaa 
poikkeuksellisen erikoistakuun.

Kolminkertainen elinikä
Osram. ULTRA. LIFE. -autolampun. keskeisin.
ominaisuus. on. sen. jopa. kolminkertainen.
elinikä.tavalliseen.halogeenilamppuun.ver-
rattuna..Poikkeuksellinen.kestävyys.merkit-
see.pitkiä.vaihtovälejä.ja.sen.myötä.merkit-
täviä.kustannussäästöjä..ULTRA.LIFE.on.
täydellinen.valinta.käytännössä.kaikkiin.
nykyaikaisiin.autoihin,.joissa.lampun-
vaihto.on.tunnetusti.suhteellisen.hankalaa.

Erikoistakuu
Osram.ULTRA.LIFE.on.markkinoiden.ensim-
mäinen. autolamppu,. jolle. valmistaja. an-
taa.kolmen.vuoden.takuun..Jos.lamppu.sär-
kyy. takuuajan. sisällä,. saa.kuluttaja.vanhaa.
lamppua. ja. kuittia. vastaan. uuden,. ehjän.
ULTRA.LIFE. -lampun..Ainutlaatuinen.takuu.
kertoo. kaiken. olennaisen. Osramin. luotta-
muksesta.tuotteidensa.korkeaan.laatuun.

Kätevät Osram 
ULTRA LIFE DUO BOX  -myynti-
displayt saat luonnollisesti Kahalta.

Tyyliä kaikkiin autoihin
Osram.ULTRA.LIFE.on.saatavana.H1-,.H4-.ja.
H7-kannoilla.. Tyylikkäällä. hopeisella. pääl-
lä.varustettu.ULTRA.LIFE.sopii.erinomaises-
ti.uudenaikaisiin.kirkaslinssisiin.ajovaloihin..
Kaikkialla. Euroopassa. hyväksytty. uutuus-
lamppu. luo. markkinoille. kokonaan. uuden.
laatu-.ja.luotettavuusstandardin.

11
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Clarion VZ409E

Multimediaradio 
huippuominaisuuksilla

•.USB/DVD/CD/MP3/WMA
•.iPod-valmius
•.Virallinen.DivX-sertifiointi.
•.4.x.40.W
•.24-bittinen.D/A-muunnin.
•.5-kanavainen.linjalähtö
•.Alipäästösuodin.80/120/160/suora.Hz
•.RDS-viritin.
•.Moottoroitu.7”.kosketusnäyttö.
•.AV-in.sekä.USB.ja.AUX-in.edessä.
•.Kaukosäädin

-ratkaisut kaikkiin ajoneuvoihin!

Clarion CZ109EL

Radio muistivarmistuksella

•.CD/MP3/WMA
•.Bluetooth-valmius
•.4.x.50.W.
•.2-kanavainen.linjalähtö
•.RDS-viritin.
•.AUX-in.edessä

Henkilö- ja pakettiautoihin...
Clarion MAP790

Kannettava navigointilaite 
multimediaominaisuuksilla

•.Euroopan.kartta.
•.2D/3D-maasto.ja.-rakennukset
•.Nuoli-.ja.ääniopasteet
•.Vapaat.TMC-lähetteet
•.SDHC/MP3/WMA/AVI/WMV/MP4/JPG
•.Bluetooth-suoratoisto.ja.-tiedonsiirto
•.4,3”.kosketusnäyttö
•.3,5.mm.kuulokeliitäntä
•.USB-latausliitäntä

Clarion SRV313

Matala aktiivinen subwoofer

•.Mahtuu.penkin.alle
•.310.x.65.x.210.mm
•.60/120.W,.4.ohmia
•.30–200.Hz
•.Lankakaukosäädin

Maailman johtaviiin autoradiovalmistajiin kuuluvan Clarionin laitteet 
tunnetaan ennen kaikkea monipuolisesta käytettävyydestään. 
Tämän aukeaman ryhmittely onkin vain suuntaa antava, 
sillä yksi ja sama Clarion-laite on usein tarkoituksen-
mukainen ratkaisu moneen eri ajoneuvoon. 

12

Työkoneisiin...
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isut kaikkiin ajoneuvoihin!

Matkailuautoihin...

MMC CLARION2

2-DIN Caravan-järjestelmä navilla ja peruutuskameralla

Radio: RDS • 18 FM • 12 MW/LW • Soitin: DVD • DivX • CD • MP3 
• WMA • AAC • Navigointi: Euroopan kartta 2D/3D-maasto ja 
-rakennukset • Nuoli- ja ääniopasteet • Vapaat TMC-lähetteet • POI 
• Vahvistin: 4 x 50 W • 6 x linja-lähtö • Näyttö: 16:9 • 7” • Kosketus-
ohjaus • Liitettävyys: Suora iPod-ohjaus • USB • Bluetooth-valmius 
• Kauko-ohjain • Kamera: Värikuva • IR-hämäränäkö • Mikrofoni • 
Lämmitys • Motorisoitu suojaläppä • IP68-suojaus

MMC CLARION1

1-DIN Caravan-järjestelmä navilla ja peruutuskameralla

Radio: RDS • 18 FM • 12 MW/LW • Soitin: DVD • DivX • CD • MP3 
• WMA • AAC • Navigointi: Euroopan kartta 2D/3D-maasto ja 
-rakennukset • Nuoli- ja ääniopasteet • Vapaat TMC-lähetteet • POI 
• Vahvistin: 4 x 50 W • 6 x linja-lähtö • Näyttö: 16:9 • 7” • Kosketus-
ohjaus • Moottoroitu • Liitettävyys: Suora iPod-ohjaus • USB • Blue-
tooth-valmius • Kauko-ohjain • Kamera: Värikuva • IR-hämäränäkö 
• Mikrofoni • Lämmitys • Motorisoitu suojaläppä • IP68-suojaus

Clarion CZ309E

Caravan-radio kaukosäädöllä

• BT/USB/SDHC/CD/MP3/WMA
• Bluetooth-suoratoisto ja -handsfree 
• 4 x 40 W
• 3-kanavainen ekvalisaattori 
• 2-kanavainen linjalähtö
• RDS-viritin 
• USB ja AUX-in edessä
• Kaukosäädin
• Ulkoinen mikrofoni

Clarion DTX509E

Kompakti digi-tv-viritin

• EPG
• DVB-tekstitys
• Teksti-tv
• Suosikkikanavat
• Kaksi antennia
• RCA: 3 x V-out, 
   1 x A-out, 1 x AV-out
• USB: 1 x AV-in
• 125 x 71 x 27 mm
• Kaukosäädin

13
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Safari-Style 
– uusi seinäsarja pussimarkiiseille
Caravan-Style-pussimarkiiseille. on. nyt. saa-
tavana. edullinen. ja. käytännöllinen. seinä-
sarja. Safari-Style.. Modernisti. muotoillun. ja.
kevyen.uutuussarjan.kaikilla.sivuilla.on.suu-
ret.panoraamaikkunat.ja.suljettavat,.hyttys-
verkolla.varustetut.tuuletusasukot.sekä.ovi.
etuseinän. molemmilla. puolilla.. Helposti. ja.
nopeasti. pystytettävä. kolmen. seinän. sar-
ja. on. saumaton. kokonaisuus. ilman. aukko-
ja.markiisin.ja.seinän.välillä..

– Kara vaanarin ykkösvarusteet

Thule Groupin omistukseen nelisen vuotta sitten siirtynyt 
Kaha Caravan Systems -tuotelinjan päämerkki Omnistor on 
nyt viralliselta nimeltään Thule|Omnistor. Uusi kirjoitusasu ja 
logo näkyvät vastedes merkin kaikissa tuotteissa. 

-brandi virallistui

UV-. ja. homesuojattu. Safari-Style-sarja. so-
veltuu. manuaalitoimisille. Caravan-Style-.
markiiseille,.joiden.leveys.on.3,0.m.tai.enem-
män..Mukana.toimitetaan.tumman.harmaat.
(RAL.7031).verhot,.säilytyslaukku.sekä.asen-
nustarvikkeet..

Kaksi. asennuskorkeutta:. keskikoko. (2,20–
2,39. m. maasta. markiisipussin. alareunaan)..
ja.suuri.(2,40.–2,60.m)..Harmaita.(RAL.7035).
sivuseiniä.voidaan.käyttää.myös.tuulisuoja-
na.ilman.etuseinää..

1�

Soviteratkaisu kaikkiin ajoneuvoihin
Seinäasenteiset.markiisit.toimitetaan.vakio-
na. tasokiinnikesarjalla,. 6-sarjan. kattoasen-
teisiin. markiiseihin. asennussarja. on. tilatta-
va. erikseen.. Tiivis. yhteistyö. matkailuauto-
jen. ja. -vaunujen.valmistajien.kanssa.takaa,.
että.markkinajohtaja.Thule|Omnistorilla.on.
tarjota. markiisisovite. käytännössä. kaikkiin.
Suomessa. myytäviin. matkailuajoneuvoihin..
Uusia.sovitteita.kehitetään.jatkuvasti,.joten.
oikea.tuote.–.tarvittaessa.
vaikka.yksittäiskappa-
leena.–.löytyy.varmim-
min.kääntymällä.Kahan.
puoleen.

Vuodenvaihteessa ilmestyvät 
Kaha Caravan Systems ja 
Thule|Omnistor 2010 -luettelot.
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– Kara vaanarin ykkösvarusteet

Kahalta jälkiasennuskoulutus!
ATC-järjestelmä.on.vakiovaruste.esim..
Cabby-vaunuissa,. mutta. se. on. jälki-
asennettavissa. mihin. tahansa. auto-
vaunu-yhdistelmään.. Kaha. tulee. jär-
jestämään.koulutustilaisuuksia,.joissa.
voi.hankkia.pätevyyden.valtuutetuksi.
AL-KO.ATC.-asennuspisteeksi.

Kahan valikoimaan

Matkailuautojen mukavuus- ja 
turvallisuusvarusteita valmistava 
AL-KO on huippulaadukas 
lisä Kaha Caravan Systems  
-valikoimaan ja alan johtavia 
valmistajia paitsi varuste- 
myös alustapuolella. 
Matkailuajoneuvovalmis-
tajille perävaunukompo-
nentteja ja täydellisiä alus-
toja jo 75 vuotta toimittanut 
yhtymä käsittää maailmanlaa-
juisesti yli 40 yhtiötä ja yh-
teensä noin 4000 työntekijää. 
Alois Kober GmbH:n päämaja 
on Etelä-Saksassa, Kötzissä ja 
tytäryhtiö AL-KO KOBER AB 
Ruotsin Göteborgissa.

Maksimissaan 
3000 kg kokonaispainolle 

suunniteltu AKS-kytkin 
painaa itse vain 3,9 kg.

ATC-ajonvakautusjärjestelmä
AL-KO.Trailer.Control.eli.ATC.vakauttaa.vau-
nun.alkavan.heilunnan.automaattisesti.pyö-
riä. jarruttamalla.. Tarkasti. hallittu. jarrutus.
oikaisee. ajoneuvoyhdistelmän. ja. lopettaa.
heilahtelun. pehmeästi. ja. rauhallisesti. en-
nen. kuin. kuljettaja. välttämättä. edes. huo-
maa. sen. alkaneen.. Kompaktiin. ATC-yksik-
köön.kuuluu.antureita,.ohjauselektroniikka.
ja. vaunun. jarrujärjestelmään. kytketty. toi-
mimoottori..Vetoautossa.on.oltava.käytös-
sä. oikein. kytketty. 13-napainen. liitin.. ATC.
siirtää.matkailuvaunujen.turvallisuuden.uu-
teen.aikakauteen.nostaen.ne.ajoturvallisuu-
deltaan.samaan.luokkaan.kuin.nykyaikaiset.
ajonvakautusjärjestelmällä. varustetut. hen-
kilöautot.

AKS-turvakytkin
AKS.on.auton.vetokuulaan.kytkettävä.itse-.
säätyvä. vetopää,. joka. vakauttaa. matkailu-
vaunun.liikkeitä..Kuulaa.vasten.painavat.kit-
kapinnat. vaimentavat. liikkeitä. sekä. pysty-.
että.vaakasuunnassa.tarkasti.asetetulla.vai-
mennusmomentilla.. AKS:n. käyttö. on. yhtä.
helppoa.kun.vakiomallisen.kuulakytkimen,.

se.sopii.useimpiin.markkinoilla.oleviin.vau-
nuihin.eikä.sen.asentaminen.edellytä.uusin-
takatsastusta.. Yhdellä. kädellä. operoitavas-
sa.kytkimessä.on.autoa. ja. raajoja.suojaava.
Soft-Dock-kumipehmuste.sekä.ilmaisin,.jon-
ka.avulla.voi. tarkastaa.kytkennän.onnistu-
misen.ja.kuulan.sekä.yhteensä.neljän.kitka-
palan. kulumisasteen.. Vaihdettavien. kitka-
pintojen.kestoikä.on.noin.50.000.km.

Stabilform-nurkkatuet
AL-KO:n. tuoteohjelmaan. kuuluvat. myös.
nurkkatuet.kaikkiin.tehtaan.omalla.alustal-
la.varustettuihin.perävaunuihin..Puristettu-
jen. jäykistysprofiilien. ja. trapetsikierrevals-.
satun. karan. ansiosta. Stabilform-tuet. ovat..
jopa. 20. %. tavallisia. nurkkatukia. tukevam-.
pia..Vakiomalliston.lisäksi.on.saatavana.vah-.
vistettu.Stabilform.Premium.-sarja. suurem-
mille.matkailuvaunuille.aina.2.500.kg.saak-
ka.sekä.kauko-ohjattu.sähkötoiminen.E.C.S..
-nurkkatuki.. Siinä. vakiovarusteena. olevan.
Big. Foot. -aluslevyn. voi. hankkia. myös. erik-
seen.kaikkiin.Stabilform-tukiin..Ainoastaan.
1.250.kg.Premium-tukeen.on. saatavana. li-
säksi.lukittava.varkaussuoja.
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Helppokäyttöiset ten Haaft - satelliitti- 
                      ja aurinkolaitte istot

Kaha tuo Caravan Systems 
-ohjelmaansa saksalaisen ten 
Haaftin laadukkaat ja helppo-
käyttöiset satellittilautaset ja 
-vastaanottimet sekä auringon 
asemaa taivaalla automaatti-
sesti seuraavat aurinkoener-
giamoduulit. Yhdellä napin 
painalluksella toimivat lait-
teistot tarjoavat erinomaista 
käyttömukavuutta ja korkeaa 
teknistä laatua. Kaikki ulko-
tiloihin sijoitettavat osat ovat 
ruostumatonta terästä, lento-
konealumiinia tai säänkestävää 
Luran S -muovia.

1�
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Ten.Haaft.-satelliittivastaanottimissa.on.suo-.
menkielinen. käyttöliittymä,. ohjelmaopas..
sekä. 3500. tv-. ja. 1500. radiokanavapaikkaa..
Mukana. toimitetaan. kaukosäädin. ja. kana-
vanäytöllä. varustettu. satellittihiiri.. Tarjol-
la. oleviin. lisäominaisuuksiin. kuuluvat. mm..
CI-modulit. maksukanavakorteille,. dvb-s/t-
komboviritin. sekä. tallennusmahdollisuus.
kovalevylle.

Kokoontaittuvien.Ø.65.ja.Ø.85.cm.satelliit-
tilautasten.vastaanottoalueet.kattavat.sekä.
Thor-. että. Sirius-satelliittien. peittoalueet,.
joten.niillä.voidaan.seurata.esimerkiksi.suo-
malaisia. ohjelmakanavia. kaikkialla. Euroo-
passa..Sisätiloihin.sijoitettava.valaistu.käyt-
töyksikkö.avaa. ja.ohjaa. lautasen. täysauto-
maattisesti. haluttuun. satelliittiin,. muistaa.
viimeisimmän.vastaanottosuunnan.ja.tekee.
tarvittaessa.automaattihaun..

Helppokäyttöiset ten Haaft - satelliitti- 
                      ja aurinkolaitte istot

GPS-ohjatut.50. ja.75.Wp.aurinkolaitteistot.
pitävät. energiaa. keräävän. aurinkomoduu-
lin.pilvisinäkin.päivinä.aina.parhaassa.mah-
dollisessa. asennossa. aurinkoon. nähden...
Siten.ne.ovat.kiinteästi.vaakasuoraan.asen-
nettuja. aurinkopaneeleja. verrattomasti. te-
hokkaampia.energian.talteenottajia..Pieni-
kokoiset.laitteet.vievät.vain.vähän.tilaa.ajo-
neuvon.katolla,. lisäksi. saatavana.on.65.cm.
offset-peilin.ja.50.Wp.aurinkomoduulin.yh-
distävä.erikoiskompakti.malli.

Ten. Haaft. -laitteista. kiinnostuneiden. kori-.
tai.venevalmistajien.tai.jälleenmyyntiä.pun-
taroivien. kannattaa. ottaa. yhteyttä. Kahan.
Caravan-osastoon.

Oyster -satelliittilautanen on täydellinen valinta matkailuajoneuvoon, sillä sen 65 cm tai 85 cm antenni-
peilillä voidaan nauttia tv- ja radio-ohjelmista kaikkialla Euroopassa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. 
Saatavana sekä digitaalisella CI-vastaanottimella tai vastaanottimesta riippumattomana versiona.
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Kaha kouluttaa
Kaha.on.tarjonnut.Thetford-koulutusta.suo-
malaisille.caravan.myynti-.ja.huoltoliikkeille.
jo.noin.vuoden.ajan..Jääkaappien.ja.wc-lait-
teiden.korjaukseen.ja.huoltoon.keskittynyt.
tekninen.koulutus.on.ollut.menestys.ympä-
ri.maata.ja.tarjonnut.caravan-pisteille.mah-
dollisuuden.tulla.osaksi.kansainvälistä.Thet-
ford.Service.Centers.-ketjua.

Pian 20 takuu- ja huoltopistettä
Tällä.hetkellä.valtuutettuja.Thetford.takuu-.
ja.huoltopisteitä.on.Espoossa,. Jyväskylässä,.
Kokkolassa,. Kuopiossa,. Lappeenrannassa,.
Nokialla. ja. Raisiossa.. Vielä. kuluvana. syksy-
nä.mukaan. saadaan. tusina.uutta. yrittäjää,.
joten.pian.ketjussa.on.yhteensä.jo.lähes.20.
pistettä.

Thetford Service Centers
Suomen huoltopisteet osa globaalia ketjua

Monipuolista palvelua
Thetford.Service.Center.-huoltopisteet.hoi-
tavat.wc-laitteiden.ja.jääkaappien.vuotuiset.
huoltotoimenpiteet. ja. takuunalaiset. kor-
jaukset. merkistä. tai. mallista. riippumatta..
Luonnollisesti. niiden. kautta. ovat. saatava-
na.myös.kaikki.Thetford-tuotteet.kuten.wc-
laitteet. ja. -lisäaineet,. jääkaapit,.pesualtaat.
ja.liedet.sekä.varaosat.niihin.

Yhteystiedot Thetford-sivuilla
Niin.Suomen.kuin.muidenkin.eurooppalais-
ten. huoltopisteiden. yhteystiedot. löytyvät.
Thetfordin. sivuilta. www.thetford.eu. koh-
dasta. Customer service > Service Centers..
Kuuluminen. tälle. listalle. merkitsee. laajaa.
Thetford-.ja.monimerkkiosaamista.sekä.am-
mattitaitoista.ja.luotettavaa.palvelua.

Aqua Kem Blue Weekender 
Kahan. valikoimaan. on. tullut. henkilökulje-.
tuksen. ammattilaisia. paremmin. palveleva.
30. litran. kanisteri. tutusta. Thetford. Aqua.
Kem.Blue.Weekender.wc-kemikaalista..
Myös.talvikäyttöön.
soveltuva.erittäin.
riittoisa.ja.raikas-
tuoksuinen.aine.
vaikuttaa.voimak-
kaasti.ja.pitkään..
Ei.sisällä.for-
maldehydia..
Tilausnumero.
TF30278BA.

Olipa.kyseessä.rekan.nupilla.vedettävä.eri-
koisleveä. kuljetus. tai. matkailuvaunua. tai.
mitä.tahansa.muuta.leveää.kuormaa.vetävä.
henkilöauto,.Repusel-lisäpeili.tarjoaa.turval-
lisuutta. parantavaa. lisänäkyvyyttä. helpolla.
ja.tukevalla.kiinnityksellä..Nykyaikaisten.au-
topeilien.muotoihin. ja. rakenteisiin. suunni-
teltujen.lisäpeilien.kiinnitysmekanismi.mah-
dollistaa. optimaalisen. suunnattavuuden. ja.
täydellisen.värinättömyyden..

Repusel-lisäpeilin.mukana.toimitetaan.kak-
si.erikokoisilla.koukuilla.varustettua.vahvaa.
kiinnityshihnaa,. joiden. avulla. se. voidaan.
asentaa.kaiken.kokoisiin.peileihin..Mukana.
seuraavat.siirrettävät.imukupit.voi.liu’uttaa.
hihnaan.peilin.muodon.kannalta.parhaisiin.
paikkoihin.. Ratkaisun. ansiosta. Repusel. py-
syy. tukevasti. paikallaan. vahingoittamatta.
peilin.kehyksiä.

Kirkaspeilinen.Repusel.Alufor.on.va-.
rustettu.alumiinisella.ja.sävytetty.
Repusel.Luxmax.teräksisellä.var-
rella..Kumpaakin.on.tarjolla.si-
leällä.tai.kuperalla.peilillä.sekä.
lyhyellä.tai.pitkällä.varrella..

Repusel.on.järkevä.valinta.tunne-
tusti.helposti.kolhiintuvaksi.lisäpei-
liksi,.sillä.sen.kaikkia.osia.on.saatavana.
myös.erikseen.pelkästä.peililasista.alkaen.

Repusel-lisäpeilit vetoajoneuvoihin

Uusi 30 litran 

pakkauskoko!
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Kahan kautta saatavana myös 
kaikki uudet linja-autoihin tar-
koitetut Thetford-wc:t ja niiden varaosat!

CV4
-.Minikamera.
..(upotus-.tai.pinta-asennettava)
-.4,2”.värinäyttö
-.6.m.kaapeli

Van-peruutuskamerasarjat
CarVisionin. lähes. kaikkiin. pakettiautoihin.
sopivat.Van-sarjat.sisältävät.värinäytön.sekä.
peruutuskameran..Sarjoissa.CV1,.CV2.ja.CV3.
on. auton. ulkopuolelle. katon. takareunaan.
asennettava.laajakuvainen.pallokamera,.jo-
ta. suojaa. sulavasti. muotoiltu. kotelo.. CV4-
sarja. sisältää.halkaisijaltaan.vain.19.mm. ja.
syvyydeltään.25.mm.minikameran,.joka.voi-
daan. pinta-asentaa. sisäpuolelle. takaikku-
nan.yläreunaan.

CV1
-.Värikamera.IR-ledeillä
-.VAN-kiinnike
-.7”.laajakuvavärinäyttö
-.10.m.kaapeli

CV2
-.Värikamera.
..IR-ledeillä
-.VAN-kiinnike
-.5,6”.värinäyttö
-.10.m.kaapeli

CV3
-.Värikamera.
..IR-ledeillä
-.VAN-kiinnike
-.4,2”.värinäyttö
-.10.m.kaapeli
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Uusinta. teknologiaa. aina. tuotteissaan. käyttänyt. Bosch. on.
edelläkävijä.myös.myös.led-sovelluksissa..Suosittu.Navigator-
lisävalo.on. saanut. rinnalleen.mallin,. jossa.halogeeni-kauko-
valoa. kiertää. led-valojen. muodostama. pysäköintivalokehä..
Vankka. jaloteräskuorinen. lyhty. on. erittäin. kestävää. tekoa..
Edistyksellinen. heijastintekniikka. ja. sileä. lasi. mahdollistavat.
maksimaalisen.valotehon.ja.tasaisen.valojakautuman.

Bosch Navigator LED 12/24 V on saatavana sinisellä 
(tuotenro 0 986 310 670) tai kirkkaalla (0 986 310 576) lasilla.

Led-tekniikka on lyömässä itseään läpi monella rintamalla. Energia-
tehokkaiden ja kestävien led-valojen edut on pantu merkille myös auto-
teollisuudessa. Aivan erityisen hyvin ne sopivat huomio- eli päiväajovalo-

käyttöön, jolloin usein hankalasti vaihdettavia pääajovaloja voi säästää. Kirkkaan 
valkoisena loistavat ledit näkyvät, mutta eivät häikäise. Polttoainetaloudellisuuden 
ja turvallisuuden lisäksi ne parantavat monen mielestä myös ajoneuvon ulkonäköä. 

Huomiovalojen 
vallankumous Tulkoon led – ja led tuli!

       Mikä on LED?
Led. on. puolijohdekomponentti,. joka.
säteilee.valoa,.kun.sen.läpi.johdetaan.
sähkövirta..Perinteiseen.hehkulangal-
liseen. lamppuun. verrattuna. led-valo.
on. mekaanisesti. kestävämpi,. kulut-
taa. vähemmän. energiaa. ja. kehittää.
vähemmän. lämpöä..Ledejä.käytettiin.
pitkään. lähes. yksinomaan. merkkiva-
loina,.mutta.viime.aikoina.ne.ovat.al-
kaneet.yleistyä.myös.sisä-,.ulko-.ja.ajo-
neuvovalaistuksessa..Led-valo.ei.kärsi.
sytyttelystä. ja. sammuttelusta. ja. sen.
käyttöikä.voi.olla.jopa.100.000.tuntia.

Philipsin. jälkiasennettavat. päivävalot. on.
suunniteltu. kohentamaan. sekä. ajoneuvon.
näkyvyyttä. että. ulkonäköä.. Tukevaan. me-
talliseen. valurunkoon. istutettu. led-rivistö.
on.helppo.asentaa.nopean.clip-on-järjestel-

Philips High Power 
Luxeon LED -displayssa 
on neljä täydellistä 
valosarjaa. 
Tuotenumero 
12810WLEDX1.

High Power Luxeon LED -päivävalot

Navigator -kaukovalo 
led-parkeilla

män. ja. suomenkielisten. ohjeiden. ansiosta..
Tieliikennekäyttöön. ECE. R87. -hyväksytyssä.
Philips.High.Power.Luxeon.-valosarjassa.käy-
tetään. samoja. korkealaatuisia. led-poltti-
moita.kuin.esimerkiksi.Audi.R8:ssa.
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Proplast Pro-Day LED 
-huomiovalot myydään 

pareittain ja takavalot kap-
paleittain pistokkeella tai ilman.

Proplast led-huomio- ja takavalot
Kahan.Proplast-ohjelmaan.kuuluu.laaja.valikoima.led-tekniikalla.toteu-
tettuja.huomio-,.perä-,.sivu-.ja.äärivaloja..

Proplast Pro-Day.-huomiovaloissa.on.kuusi.suuritehoista.led-polttimoa,.
joiden.optiikka.takaa.laajan.valaisualueen..ECE.R87.-hyväksytyt,.iskun-
kestävät.ja.vesitiiviiit.valaisimet.sisältävät.asennusjalan..

Proplast LED takavalo.on.saatavana.kahdella.(sumu-.ja.peruutusvalo).tai.
kolmella.(taka-,.jarru-.ja.suuntavalo).toiminnolla..Vesitiiviissä.valoissa.on.
36.tehokasta.led-polttimoa..PG-läpiviennillä.tai.valmiilla.pistokkeella.

Britax Aero-LED -vilkkumajakan tilausnumero on 61-A11706.002. 
Kahan Britax-ohjelmaan kuuluu muitakin led-majakoita – kysy lisää!

Britax Aero-LED -vilkkumajakka
Iskun-.ja.vedenkestävä.Britax.Aero-LED.on.futuristisesti.muotoiltu.
10.oranssilla.led-elementillä.toteutettu.vilkkumajakka,.jossa.on.
26.eri.välähdysohjelmaa..Neljällä.jalalla.kiinnittyvän.majakan.
mitat.ovat.422.x.278.x.65.mm.

Tulkoon led – ja led tuli!

Hyötyajoneuvojen lisävalot
Kahan.ohjelmassa.on.kattava.valikoima.niin.perinteisiä.kuin.ledeilläkin.
toteutettuja.ajoneuvokohtaisia.ja.yleismallisia.ääri-.ja.sivuvaloja.sekä.
erilaisia.majakoita,.ruuhkavilkkuja.ja.muita.hälytysvaloja..Laajasta.tar-
jonnasta.löytyy.ratkaisu.kori-.ja.työkonevalmistajille.siinä.kuin.korjaa-
moille.ja.jälkimarkkinoillekin..Koko.lisävalolinja.on.koottu.tuoteluet-
teloon,.jonka.voi.tilata.numerolla.RKVALO1.tai.tallentaa.Extranetistä.

Antec-telineet lisävaloille
EU-säädökset täyttävää laatua
Korkealaatuiset. led-. ja.perinteiset. lisävalot..
ansaitsevat.myös.laadukkaat.telineet..Kahan.
Suomessa.yksinoikeudella.edustaman.Ante-
cin.valikoimassa.on.noin.200.automallikoh-
taista,.ruostumattomasta.teräksestä.valmis-
tettua. ja. loistokiillotettua. lisävalotelinettä.
eli. turvakaarta.. EU-hyväksytyt. telineet. val-
mistetaan.ISO.9001:2000.-standardin.mukai-
sesti.ja.ne.on.varustettu.uusimpien.säädös-
ten. mukaisella,. teräkseen. laserkaiverretul-
la.tuotetunnisteella..Kahalla.on.Antec-edus-
tuksen.myötä.Suomen.laajin.valikoima.EU-
hyväksyttyjä. automallikohtaisia. turvakaa-
ria.. Mallisto. uudistuu. jatkuvasti,. viimeksi.
mm..Skoda.Yetiin.ja.uuteen.VW.Transporte-
riin.suunnitelluilla.tuotteilla.

Antec on alan huipulla
Antec.Fahrzeugtechnik.GmbH.on.johta-
via.SUV-.ja.pakettiautojen.korivarustei-
den.valmistajia.maailmassa..Antecin.
monivuotinen.kansainvälinen.menes-
tys.perustuu.voimakkaaseen.inno-
vaatioon,.vakuuttavaan.suunnitte-
luun.ja.muotoiluun.sekä.korkea-
laatuiseen.tuotantoon..
Käyttämällä.vain.korkealaatuisia.
materiaaleja.ja.parhaita.työstöteknii-
koita.yritys.on.luonut.tuotteilleen.huippu-
luokan.laatutason..Antecin.tuotanto-
ohjelmaan.kuuluu.lisävalotelinei-.
den.lisäksi.mm..astinlautoja,.
suojaputkia.ja.turvakaaria.

Lisätiedot:.Jari Widerholm.puh..(09).6156.8363.tai.jari.widerholm@kaha.fi
Valmistajan.kotisivut.(myös.suomeksi):.http://www.antec-online.de
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Jakoketjun paluu
Noin. kolmen. hihnavetoisen. vuosikymme-
nen. jälkeen. yhä. useampi. autonvalmistaja.
on. palaamassa. jakoketjun. käyttöön. moot-
toreissaan.. Jakohihnaan. siirtymistä. puol-
tavat. perusteet. ovat. ennallaan,. mutta. ke-
hittynyt. ketjutekniikka. on. haastanut. hih-
nan.edut.kaikilla. rintamilla..Nykyaikaisessa.
moottorissa.voi.nähdä.myös.erilaisia.ketju-
hihna-yhdistelmäratkaisuja..Todennäköises-
ti.kumpaakin.tekniikkaa.sovelletaan.ja.kehi-
tetään.rinnakkain.jatkossakin,.mutta.ketju-
jen.vahva.paluu.on.silti.tosiasia.

Kaha tuo ketjuosat valikoimaan
Kaha. reagoi. tilanteeseen. tuomalla. valikoi-
maansa. jakohihnaosien. rinnalle. ketjuosat..
Ketjujen. lisäksi. ohjelmaan. kuuluvat. tarvit-
tavat.kiristimet,.laahaimet,.ohjaimet.ja.rat-
taat..Osia.on.paljon,.sillä.pelkästään.ketjuja.
voi.yhtä.moottoria.kohden.olla.useita..Var-
sinaisen. jakoketjun. lisäksi. esimerkiksi. öljy-
pumpulla. tai. kahden. nokka-akselin. välillä.
voi. olla. oma. ketjunsa;. dieselissä. ruiskutus-
pumppua. varten. saatetaan. käyttää. vah-
vempaa.kaksirivistä.ketjua.ja.pumpulta.nok-
ka-akselille. yksirivistä.. Kaikilla. ketjuilla. on.
omat.kiristimensä.ja.muut.ohjainosansa.

Ketju kohtaa hihnan

Kahalta kaikki turvalliseen 
jakopään huoltoon

Ruvillen ketjuosat yhdessä hihnapuolen Gates- ja 
SKF-korjaussarjojen kanssa merkitsevät, että 
Kahalla on täysi kattaus jakopäänosia.

Ruville takaa laadun
Ketjuosienkin. kohdalla. Kaha. luottaa. maa-
ilmanmerkkiin:. Ruville. on. valmistaja,. jon-
ka.jokainen.alaa.tunteva.osaa.yhdistää.laa-
tuun. ja. luotettavuuteen.. Valikoima. kattaa.
automerkit. Audi,. BMW,. Chrysler,. Citroen,.
Fiat,. Hyundai,. Mazda,. Mercedes-Benz,. Nis-
san,.Opel,.Peugeot,.Renault.ja.Volkswagen..
Ruville-jakoketjut. löytyvät. Autoluettelosta.
kohdasta.Moottorinosat.
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Walker.Products.on.amerikkalainen.vuodes-
ta.1946.toiminut.autoalan.yritys,. joka.tun-
netaan. parhaiten. erilaisten. antureiden. ke-
hittäjänä. ja. valmistajana.. Kahan. valikoi-
maan.ovat.uutuutena.tulleet.Walkerin.yleis-
malliset. sekä. täysin. ilman. johtojen. katkai-
sua. ja. liittämistä. asennettavat. automalli-
kohtaiset.lambda-anturit.

Katalysaattorin.toiminnalle.edellytykset.an-
tava. lambda-anturi.on.happitunnistin,. jon-
ka. toimintaympäristö. asettaa. sille. erittäin.
korkeat. vaatimukset.. Katalysaattorin. toi-
mintaan. liittyvien. ongelmien. taustalla. on-
kin.useimmiten.viallinen.tai.huonosti.toimi-

Walker Products lambda-anturit
Vuoden loppuun asti 
kestävästä kampanja-
tarjouksesta ja muista 
Walker Products -tuottei-
siin liittyvistä asioista voi 
kysyä lisää Juha Pehulalta, 
puh (09) 6156 8201 tai 
juha.pehula@kaha.fi

va.lambda-anturi..Suomalaisen.autokannan.
iän. ja. luonteen.huomioon.ottaen.varaosa-
sensoreille.onkin.helppo.ennustaa.nyt.ja.tu-
levaisuudessa.kasvavaa.kauppaa.

Hinnaltaan. erittäin. kilpailukykyiset. Walker.
Products. -tunnistimet. ovat. varma. valinta.
korjaamolle,. joka.haluaa. tarjota.asiakkaal-
leen. laatua. ja. varmuutta. katsastusten. yh-
teydessä. suoritettaviin.pakokaasu-. ja.OBD-
mittauksiin..Kahan.Walker.Products. -varas-
tovalikoimaan. kuuluu. tällä. hetkellä. noin.
400.merkki-. ja.mallikohtaista.sekä.10.yleis-
mallista.tuotenimikettä.

Designräikkäväännin
Joskus.työkalusuunnittelijakin.haluaa.irroitella.ja.ylittää.perinteiset.käsi-

tykset.siitä,.millainen.korkealaatuinen.työkalu.voi.olla..Kamasa.Toolsin.
innovatiivinen.kehitystiimi.teki.juuri.niin.ja.suunnitteli.poikkeuksel-

lisen.sulavasti.muotoillun.räikkävääntimen,.joka.sai.kaiken.
kruunuksi.korkeakiiltoisen.kromipinnoitteen..Uusi.”bling-

räikkä”.on.kauneudestaan.huolimatta.täysiverinen.
räikkäväännin,.jonka.72-hampainen.mekanismi.

kestää.testatusti.yli.50.000.vääntöä..
Saatavana.1/4”,.3/8”.ja.1/2”.

(K4135,.K4136.ja.K4137).

Kauden Kamasa Tools
-uutuudet!
Jakopään lukitustyökalusarjat

Sarjat + ohjeet useimmille moottoreille
Kamasa.Tools.on.tuonut.markkinoille.jako-
pään. lukitustyökalusarjat. hihnan. ja. rullien.
vaihtoon..Mallikohtaisilla.sarjoilla.työ.sujuu.
helposti.ja.oikeaoppisesti.tarkkuudella,.jota.
nykyaikaisten. moniventtiilisten. bensiini-. ja.
dieselmoottoreiden.jakopäät.edellyttävät..

Yhteensä. noin. 20. erilaista. sarjaa. kattavat.
kaikki. yleisimmät. henkilö-. ja. pakettiauto-
jen.moottorit.ja.merkit.Alfa-Romeosta.Vol-
voon..Sarjat.sisältävät.kaikki.tarvittavat.työ-
kalut.ja.täydelliset.ohjeet.oikeaoppiseen.ja-
kopäähuoltoon..

Kaikki sarjat selkeässä luettelossa
Uudet. työkalut. on. koottu. luetteloon,. jos-
ta. oikeaa. sarjaa. voi. hakea. paitsi. automer-
kin,.mallin,.moottorinumeron.ja.vuosimallin.
mukaan,. myös. suoraan. moottorityypin. tai.
jopa.alkuperäistyökalun.numeron.mukaan..
Selkeän.tuoteluettelon.voi.tilata.
Kahalta.numerolla.
KAM 181.

Nivelräikkäväännin
Kamasa.Toolsin.uutuusräikässä.on.
kätevä.180.astetta.taittuva.nivelöity.
räikkäpää..Rakenteen.ansiosta.sillä.on.
mahdollista.tavoittaa.kohteita,.joita.tavallisella.
kiinteävartisella.räikällä.olisi.vaikeaa.tai.mahdotonta.
operoida..Työkalun.käyttömahdollisuuksia.laajentavat.
lisäksi.räikkäpään.13-portainen.lukitustoiminto.sekä.suunnan-
vaihdolla.varustettu.tiheä.72-hampainen.räikkämekanismi..Uusi.nivel-
räikkäväännin.on.saatavana.3/8-.(K 4130).ja.1/2-tuumaisena.(K 4131).
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Puhaltimia OE- ja jälkimarkkinoille
Spal.Automotiven.puhaltimilla.on.korkean.laadun.ja.laajan.sovel-
tuvuuden.ansiosta.huomattava.markkinaosuus.niin.OE-.kuin.jälki-.
markkinoillakin..Yrityksen.tuotteet.ovat.tavallinen.näky.linja-au-
tojen.kattoilmastointilaitteissa,.kylmäkuljetuslaitteissa,.henkilö-.
autojen. jäähdyttimissä. ja. lauhduttimissa. sekä.moottoripyörien.
jäähdytinjärjestelmissä..Myös.työkonevalmistajat.luottavat.Spal-
laatuun.useissa.eri.kohteissa.ja.sovelluksissa,.sillä.tehtaan.val-
mistamat.EMC-hyväksytyt. integroidut.puhallinmoottorit.ovat.
pääosin.IP68-suojattuja.ja.käytännössä.vesitiiviitä..

Lisävarusteita OE- ja jälkimarkkinoille
Perinteikkään.puhallindivisioonan.lisäksi.Spal.Automotivella.
on. myös. pitkälle. erikoistunut. lisävarusteosasto,. joka. niin.
ikään. toimittaa. tuotteita. sekä. ajoneuvovalmistajille. että.
jälkimarkkinoille..Useita.asennusoptioita.sisältävät.keskus-
lukitusjärjestelmät,.hälyttimet,.peruutustutkat.sekä.ohjel-
moitavat. ICB. CAN. -väyläsovittimet. niin. 12. kuin. 24. V. so-
velluksiin. pitävät. Spal. Automotiven. kehityksen. kärjessä.
myös.lisävarustepuolella.

Kaha Suomen ykkösedustaja
Kaha.varastoi.merkittävän.laajan.valikoiman.Spal-tuot-
teita,.joilla.se.kykenee.palvelemaan.monipuolisesti.suo-
malaisia. työkone-. ja. korinvalmistajia. siinä. kuin. auto-
tarvikkeiden. jälleenmyyjiäkin.. Spal-tuotelinjasta. kiin-
nostuneet. voivat. ottaa. yhteyttä. Mikko Hakuliseen,.
puh.. (09). 6156. 8227. tai. mikko.hakulinen@kaha.fi. ja.
kysyä. lisää.Spal.Automotiven.puhaltimien. ja. lisäva-
rusteiden. tarjoamista.kaupallisesti. erittäin.kilpailu-
kykyisistä.mahdollisuuksista!

Spal Automotive Kahan       
      tuoteohjelmaan

Vuonna 1959 perustettu Spal Automotive on maailman 

johtavia sähkökäyttöisten ajoneuvopuhaltimien valmis-

tajia. Pohjois-Italiassa Corregiossa 50 vuotta tehdasta ja 

päämajaansa pitäneellä yrityksellä on maailmalla kuusi 

toimipistettä, joissa puhaltimien lisäksi kehitetään ja 

valmistetaan laajaa valikoimaa lisävarusteita. Kahan 

ohjelmaan Spal tulee niin ikään laajalla rintamalla.

2�
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Tehtaan tuoreinta 
osaamista edustavien uuden 
sukupolven harjattomien IP68- ja IP6K9K-
suojattujen moottoreiden käyttöikä on jopa 30 000 tuntia.

USB-liittimellä ja -johdolla varustetut Spal 
ICB CAN -väyläsovittimet voidaan päivittää 
helposti uusimmillekin ajoneuvoille 
sopivaksi Spal CAN Interface
-ohjelmalla.

Spal AS80 -keskuslukituksen ohjausjärjestelmä 
tarjoaa monipuoliset asennusmahdollisuudet 
kaiken tyyppisiin ajoneuvoihin ja se voidaan 
liittää tukemaan auton omaa keskuslukitusta 
tai täydentää hälyttimeksi.

Kahan koko puhallin- ja puhallin-
tarvikevalikoiman löydät Lämmitys-

laitteet ja asennusvarusteet -luettelosta, 
jonka tilausnumero on L 20 900 09 903.
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Lisälämmittimet ja asennusvarusteet

Kahan koko laaja lämmitysohjelma on koottu 
Lämmityslaitteet ja asennusvarusteet -luette-
loon, jonka tilausnumero on L 20 900 09 903.

Kahalla on kattava valikoima 

vesikiertoon liitettäviä läm-

mittimiä ja lämmitintarvik- 

keita, joiden avulla on mah- 

dollista ratkaista mitä moni-

naisimmat lisälämmitys-

ongelmat. Olipa kyseessä 

linja-auto, pikkubussi, työ-

kone, matkailuauto tai vene, 

Kahalla on tarjota suunnitte-

lutukea kohteeseen sopivan, 

hiljaisen ja energiatehokkaan 

laitteen valintaan. 

Behr
Alan. tunnetuimpiin. valmistajiin. kuuluvan.
Behrin.Olmo.Ultimate.-yleislämmitin.korvasi.
pitkään.tuotannossa.olleen.Golfstrom-mal-
lin..Monikäyttöinen.Olmo.Ultimate.on.suo-
sittu.mm..linja-autojen.rappulämmittimenä.
ja. se. sopii. myös. kuljettajan. paikan. lämmi-
tykseen. tai. muihin. lisälämmitystarpeisiin..
Suuren. tehon. ansiosta. se. soveltuu. myös.
huurteen. poistoon.. Tyylikäs. laite. integroi-
tuu.osaksi.modernin.ajoneuvon.sisätiloja.

Kalori
Kalori. on. mm.. lisälämmittimien. valmistuk-
seen. erikoistunut. valmistaja,. jonka. ohjel-
massa.on.laaja.valikoima.jäähdytysvesikier-
toon.liitettäviä.kennopuhaltimia,. ilmasuut-
timia,. säätimiä. sekä. ilmanvaihtoon. tarvit-
tavia. komponentteja.. Suosittuihin. Kalori-
lämmittimiin. kuuluvat. mm.. pikkubusseihin.

ja.matkailuautoihin.erinomaisesti.soveltuva.
erittäin.hiljainen.Silencio.2. sekä.ajoneuvo-
jen. sisustukseen. huomaamattomasti. sulau-
tuva.Kosto.3.

MCC
Mobile. Climate. Controlin. erikoisalaa. ovat.
työkoneiden. sekä. muiden. erikoisajoneu-
vojen. asiakaskohtaisesti. räätälöidyt. ilmas-
tointi-. ja. lämmityslaitteet.. Ruostumatto-
masta. teräslevystä.valmistetut. lämmittimet.
ovat.hyvä.valinta.esimerkiksi.venekäyttöön.

Tarvikkeet
Kahan. lämmitintarvikevalikoimaan. kuuluu.
paitsi.Behrin,.Kalorin.ja.MCC:n.omia.suulak-
keita,.suuttimia,.venttiileitä,.liittimiä.ja.mui-
ta. osia,. myös. mm.. Gatesin. korkealaatuisia.
letkuja,. ABA-letkunkiristimiä. sekä. SWF-. ja.
Merit-katkaisimia.

Kutistesukkavalikoima 
korjaamoille

Käytännöllinen. yleislajitelmalaatikko. sisäl-
tää.yhteensä.lähes.1.000.eri.kokoista.ja.vä-
ristä.kutistemuoviletkua.moniin.eri.käyttö-
kohteisiin,. esim.. kaapeleiden. suojaukseen.
ja. merkintään.. Selkeästi. lajiteltujen. poly-.
olefiiniletkujen.korkea.3:1.kutistussuhde.ja.
-55.–.+135.°C.käyttölämpötila.takaavat.laa-
jan.käyttöalueen..Tilausnumero.HKSK 17.

Akkujen erotusrele venei-
siin ja matkailuautoihin

Jännitteentunnistuksella. toimiva. Wittrinin.
rele.kytkee.startti-.ja.käyttöakun.latausvai-
heessa.yhteen. starttiakun. jännitteen.nous-
tessa. 13,3. volttiin.. Latauksen. päätyttyä. ja.
jännitteen. laskiessa. lepojännitteeseen. se.
katkaisee. yhteyden. suojellen. starttiakkua.
muulta.kulutukselta..Kilpailukykyisesti.hin-
noitellun.releen.tilausnumero.WL 214 001.

Kauden sähkötarvikeuutuuksia
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Täysin ilman hitsausta,
juottoa tai kierteistystä 
toimiva Behr Hella Service 
Lokring on nopea ja kustannus-
tehokas putkenkorjausmenetelmä, joka 
soveltuu erinomaisesti ilmastointi- ja jäähdy-
tyshuollon töihin.

Ilmastointihuollon säädökset muuttuivat

Kahalta kaikki lainmukaiseen huoltoon
Ajoneuvojen ilmastointi-
huollon lainsäädäntö uudis-
tui 1.7.2009 alkaen osana 
laajempaa haitallisia aineita 
sisältävien laitteiden huol-
toa koskevaa asetusta. 
Ilmastointilaitteissa käytetty 
kylmäaine R134a kuuluu 
fluorattuna kasvihuone-
kaasuna uuden lain piiriin, 
minkä seurauksena ajoneu-
vojen ilmastointilaitteiden 
huoltajan pätevyysvaatimuk-
set ovat muuttuneet. 

Vastuuhenkilö ja pätevyyskoe
Uusi. laki. määrää,. että. ilmastointilaitteita.
asentavan. tai. huoltavan. toiminnanharjoit-
tajan.päätoimisessa.palveluksessa.on.oltava.
vastuuhenkilö,. jolla.on.huoltoon. soveltuva.
tutkinto. ja. joka. on. perehtynyt. kyseiseen..
ilmastointilaitetyyppiin,. työssä. tarvittaviin.
laitteisiin.ja.turvallisuusmääräyksiin..Vastuu-
henkilön.on.lisäksi.osoitettava.pätevyytensä.
suorittamalla.tehtäväänsä.liittyvä.koe.

Asianmukaiset laitteet
Samoin. asetus. edellyttää,. että. toiminnan-
harjoittajalla. on. käytössään. asianmukaiset.
laitteet.ja.välineet..Laitteiden.ja.välineiden.
kunto.on.tarkastettava.ja.ne.on.kalibroitava.
tai.muutoin.luotettavalla.tavalla.huolehdit-
tava.niiden.kunnosta.säännöllisesti..

Asennus-. ja. huoltohenkilökunta. sekä. jäte-
huoltoa.hoitava.henkilökunta.on.perehdy-
tettävä.laitteiden.ja.välineiden.käyttöön.

Kahalta laillinen koulutus ja laitteet
Todistuksen.pätevyydestä.asetuksen.mukai-
siin. tehtäviin. myöntää. Turvatekniikan. kes-
kus,. joka.pitää.myös.rekisteriä.pätevöidyis-
tä..Tukes.hyväksyy.vain.valtuuttamiensa.ta-
hojen.valvomissa.tilaisuuksissa.suoritetut.pä-
tevyyskokeet..Kahalla.on.paitsi.Tukesin.val-.
tuutus,. myös. edustus. säädökset. täyttäville.
huoltolaitteille,.tarvikkeille.ja.kemikaaleille..

Pätevyys Kahan koulutuskierroksella!
Kaha.järjestää.27.11.2009–22.1.2010.koulu-
tuskierroksen,.jolla.on.mahdollista.hankkia.
lain.edellyttämät.tiedot.ja.taidot.sekä.suorit-
taa. pätevyyskokeen.. Tarjouspyynnön. mak-
sullisesta. kurssista. voi. lähettää. sähköpos-.
titse.osoitteeseen.tomi.toivonen@kaha.fi

Kaha on ilmastoinnin erikoisosaaja!
Laajalla. ajoneuvoilmastoinnin. huoltolaite-,.
työkalu-. ja. varaosavalikoimalla. sekä. van-
kalla. asiantuntemuksella. Kaha. pystyy. vas-
taamaan.tehokkaasti.kaikkiin.tuoteryhmän.
huolto-.ja.korjaustoiminnan.vaatimuksiin.

Siirtymäsäännökset
Uuden.asetuksen.mukainen.
pätevyys.on.osoitettava.ajo-
neuvojen. ilmastointilaitealalla. 4.7.2010.
mennessä.. Jos. toimintaa. harjoitettiin.
23.11.2008. silloin. voimassa. olleilla. pä-
tevyysvaatimuksilla,.pätevyystodistus.on.
voimassa.väliaikaisesti.

Wigam-huoltolaitemallisto uudistuu ensi vuon-
na. Automaattisilla laitteilla voi suorittaa kylmä-
aineen talteenoton, puhdistuksen, tyhjiöimun, 
vuototestauksen, kompressoriöljyn lisäyksen ja 
kylmäaineen täytön. 

Kahalta sähkötarvikkeiden 
huippumerkit!

Kahan.sähkötarvikevalikoimaan.kuuluu.joh-
totarvikkeita. ja. komponentteja. sekä. ensi-
asennukseen. että. lisävarusteluun. ja. huol-
toon..Lisätietoa.saa.tuotepäällikkö.Kari Ra-
jamäeltä.puh..(09).6156.8233.tai.
kari.rajamaki@kaha.fi



2�

Kahan henkilöautopuolen uusin aluevaltaus on dieselmoottoreiden 
ruiskutusjärjestelmien varaosat. VDO-tuotteilla etenevä ohjelma 
tähtää tyydyttämään kasvavaa tarvetta asiantuntevalle diesel-
huollolle ja -korjaukselle. 

Perinteisen.dieselpumpun.tai.pumppusuut-
timen. yleisesti. korvaava. yhteispainejärjes-
telmä. (common. rail). edellyttää. suuttimilta.
ja. niitä. ohjaavalta. elektroniikalta. erittäin.
tarkkaa.ja.nopeaa.toimintaa..Teknisesti.hie-
nostunut.järjestelmä.asettaa.korkeat.vaati-
mukset.myös.varaosien.myynnille.

Kahan. valtuutettuna. yhteistyökumppanina.
VDO-korjauksissa. toimii.Tammer.Diesel.Oy,.
jolla.on.vankka.kokemus.dieselmoottoreis-

Tunnettu. ja. perinteikäs. moottoritekniikan.
taitaja,. vuonna. 1954. perustettu. Tammer.
Diesel,. on. aloittanut. Tampereen. toimipis-
teessään. VDO-dieselpumppujen. peruskun-
nostamispalvelun. ensimmäisenä. Suomessa..
Uuden.palvelun.ansiosta.autonomistajat. ja.
autoliikkeet.voivat.uuden.ostamisen. sijaan.
korjauttaa.vanhan.pumpun..Nopean.palve-
lun. varmistamiseksi. Tammer. Diesel. tarjoaa.
myös.valmiiksi.peruskorjattuja.vaihtopump-
puja.yleisimpiin.autoihin.

Tammer Diesel aloitti VDO-dieselkorjaukset
Palvelun. taustalla. on. uusinta. tekniikkaa.
edustava. koepenkki,. jossa. saatuja. mittaus-
tuloksia.kaksi.Saksassa.koulutettua.asenta-
jaa. vertaavat. VDO:n. ohjearvoihin. puoliau-
tomaattisen.ohjelman.avulla..Merkittävään.
laiteinvestointiin.liittyy.myös.erityinen.puh-
dashuone,. jollainen. on. nykyään. vaatimuk-
sena.common.rail.-järjestelmien.korjauksis-
sa.VDO:n.lisäksi.myös.Boschilla.

Uudishankintojen. ansiosta. Tammer. Diese-
lillä. on. pätevyys. takuutarkastuksiin. ja. ase-
ma. virallisena. VDO-dieselpumppujen. kor-
jaamona.. Suuttimien. korjaukseen. tarvit-
tavia. laitteita. ei. vielä. ole. saatavilla,. mutta.
Tammer.Diesel.myy.kokonaisia.common.rail.
-suuttimia.Kahan.toimiessa.niiden.maahan-
tuojana.

Tammer Dieselin uusin palvelu on saatavilla Tampereen Lakalaivassa. Tarkastuksen aikana ruisku-
tuspaine on  koepenkissä korkeimmillaan 1600 bar. VDO:n korkeapainepumppua ohjataan kahden 
solenoidiventtiilin avulla. Pumpun paine ja tuotto ovat hallittavissa erittäin tarkasti.

ta.sekä.niiden.huollossa.ja.korjauksessa.tar-
vittavista.osista.ja.erikoistyökaluista..Yhdes-
sä.alan.huippuosaajan.kanssa.Kaha.voi.tar-
jota. asiakkailleen. laadukkaiden. VDO-vara-.
osien.ohella.markkinoiden.parasta.asiantun-
temusta.ja.tarvittaessa.myös.huolto-.ja.kor-.
jauspalveluita.

Kahan.uudesta.VDO-dieselohjelmasta.
kertoo.mielellään.lisää.Jorma Inki,.
puh..(09).615.68.236.tai.jorma.inki@kaha.fi

2�
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Modernit Fleet Management -ratkaisut Kahalta

Lakisääteiset lataukset helposti
VDO. Download. Device. on. laite,. jolla. digi-
taalisen.ajopiirturin.massamuistin.sekä.kul-
jettajakortin.tiedot.voi.lähettää.ajoneuvosta.
toimistoon. langattomasti,. ilman.yrityskort-
tia. ajoneuvossa.. Koska. . tiedonsiirtoa. halli-
taan.toimistosta,.lainmukaiset.lataukset.on.
helppo. toteuttaa. ja. tiedostot. siirtyvät. suo-
raan.toimisto-ohjelmaan.arkistoitaviksi.

Laaja yhteensopivuus
VDO. Download. Devicen. tiedostot. ovat..
yhteensopivia. VDO:n. TIS-Web. ja. TIS-Office..
-ohjelmien. sekä. useiden. muiden. valmista-
jien. arkisto-ohjelmien. kanssa.. Tiedostojen.
siirtoajankohdan. voi. säätää. tapahtuvaksi.
automaattisesti.haluttuina.aikoina..Salatun,.

langattoman. tiedonsiirron. avulla. lataukset.
ovat. keskitetysti. yrityksen. hallussa. ja. tie-
donsiirrot.ehdottoman.turvallisia..

Lähi- ja etälatausmallit
VDO.Download.Device.on.saatavana.wlan-.
ja.gprs-versiona..Langattomassa.lähiverkos-
sa.toimiva.wlan-malli.soveltuu.toimiston.lä-
heisyydessä.suoritettavaan.lataukseen;.gprs-

VDO Download Device
Langattomat lataukset ajoneuvosta 
ilman yrityskorttia

Dataweb 4 entistä täydellisempään 
ajokaluston hallintaan

Uusi.Dataweb.4.-ohjelmisto.on.aiempia.ver-
sioita.helppokäyttöisempi.ja.selkeämpi.niin.
käyttöliittymän. kuin. kartastojenkin. osalta..

mallilla.tiedonsiirto.onnistuu.mobiiliverkon.
kautta.kaikkialta.Euroopasta..Edellinen.rat-
kaisu. on. maksuton,. jälkimmäisessä. tiedon-
siirtokulut.määrittelee.puhelinoperaattori.

Dataweb. 4. on. uusin. versio. Datatronicsin.
helppokäyttöisestä. ja. monipuolisesta. ajo-
kaluston. hallinta-. ja. työajanseurantajärjes-
telmästä.. Web-pohjaisen. ohjelmiston. käyt-
töön. tarvitaan. vain. internet-yhteydellä. va-
rustettu. PC. sekä. käyttäjätunnukset.. Data-
webiin. voidaan. kytkeä. ajoneuvolaivueen.
kaikki.liikkuvat.yksiköt,.joihin.on.asennettu.
Datatronicsin.ajoneuvolaite..Palvelun.avulla.
voi.nähdä.ajoneuvojen.sijainnin.reaaliaikai-
sesti.ja.kerätä.niistä.samalla.käyttötietoja.

Raporttityökalu.Datareportilla.seurataan.ja.
analysoidaan.ajotehtävä-. ja.ajoneuvotieto-
ja,.hälytyksiä. ja.muita. tallennettuja. tapah-
tumia..Käyttäjä.voi.poimia.haluamansa.tie-
dot. kuljettaja-. tai. ajoneuvokohtaisesti. tai.
ryhmittäin,. luoda. niistä. Excel-taulukoita. ja..
-graafeja. sekä. piirtää. reittejä. ajoneuvon.
liikkeistä.ja.liittää.ne.Google.Mapsiin.

VDO:n.ja.Datatronicsin.Fleet.Management.-ratkaisuista.kiinnostuneet.voivat.ottaa.yhteyttä.Kaj Töttermaniin,.puh..(09).6156.8268./.
kaj.totterman@kaha.fi tai.Joni Wirtaseen,.puh..(09).6156.8255./.joni.wirtanen@kaha.fi

www.dataweb.fi

Uusi ohjelmisto-versio julkaistu!
Dataweb 4 -peruspalvelut
•.Paikannus.ja.seuranta
•.Alueseuranta
•.Työaikaseuranta
•.Navigointi
•.Ajonopeuksien.valvonta
•.Viestitys.ja.tehtävien.hallinta
•.Datareport-raporttimoduuli

Dataweb 4 -lisäpalvelut
•.Kylmäkuljetusten.lämpötilavalvonta
•.Kulutuksen,.kierrosluvun.ja.
...moottorin.lämpötilan.seuranta
•.Hyökkäys-,.murto-.ja.varkaus-
...hälytykset

Ajoneuvokohtaisia. telemetriatietoja. ja. hä-
lytyksiä. on. mahdollista. saada. jo. seuranta-
tilassa.



�0 Lisätiedot:.Timo Lopperi,.puh..(09).6156.8290./.timo.lopperi@kaha.fi.(VDO-mittarivarusteet.ja.-ajoneuvoelektroniikka).......sekä.Jukka Kerminen,.puh..(09).6156.8296./.jukka.kerminen@kaha.fi.(Kaha.Boat.Systems.-venevarusteet).

Elektronisesti. ohjattujen. moottorien. uusi.
sukupolvi. tulee. lisääntyvässä. määrin. käyt-
töön.vuosina.2010–2014,.jolloin.uudet.emis-
siomääräykset. astuvat. voimaan. myös. off-
road-ajoneuvoissa.kautta.maailman..Tähän.
tarpeeseen.VDO.tarjoaa.uuden.sukupolven.
lattia-.ja.seinäasennettavan.kaasupoljinmal-
liston,. joka. soveltuu. sekä. tieliikenne-. että.
työkonekäyttöön.
.
Uusien. kaasupolkimien. rakenne. täyttää.
tiukimmatkin. käyttöolosuhdevaatimukset.
maanrakennus-. ja. työkonekäytössä.. Niin.
polkimen. runkoyksikkö,. poljinlevy,. palau-
tusjouset. kuin. täysin. integroitu. hall-antu-
rikin.on.tehty.kestämään.rankinta.mahdol-
lista.jokapäiväistä.käyttöä..Laadun.takaavat.

VDO:n.ainutlaatuinen.kokemus.alalta. sekä.
vaativat.kestävyys-.ja.toiminnallisuustestit.
.
Koska. moottorivalmistajat. käyttävät. toisis-
taan. poikkeavia. ohjaussignaaleja. (yksi-. tai.
kaksikanavainen.jännite-.tai.pulssisignaali),.
uutuuspolkimia.on. saatavana.erilaisilla.an-
turiyksiköillä..Vaihtelevat.asennuspaikka-.ja.
käyttöolosuhdevaatimukset. on. huomioitu.
kahdella.perusvaihtoehdolla:

ISP (Integrated Suspended Pedal)
-.Seinäpolkimet.kahdella.erimallisella.ja.
..pituisella.poljinvarrella.
IFP (Integrated Floor-mounted Pedal)
-.Lattiapolkimet.30–50°.poljinkulma-
..vaihtoehdoilla.ja.5°.porrastuksella.
.

Viewline.on.VDO:n.vene-. ja.ajoneuvokäyt-
töön. suunniteltu. analogimittarisarja,. jo-
ka. hyödyntää. uusinta. mittariteknologiaa.
huomioiden. kuitenkin. yhteensopivuuden.
aiempien. sarjojen. kanssa.. Uuden. sukupol-
ven.Viewline.korvaa.ensi.vaiheessa.vuodes-
ta.1996.markkinoilla.olleet.Ocean.Line.-ve-
nemittarit..Ajoneuvomittarit.Cockpit.Vision.
ja.International.jatkavat.edelleen.Viewlinen.
rinnalla.

Helppo päivitys, joustava asennus
Päivitys.uuteen.Viewline-sarjaan.sujuu. jou-
hevasti,.sillä.vanhat.sähköiset.VDO-mittarit.
voidaan.korvata.uusilla.ilman.anturin.vaih-
toa.. Viewline. tarjoaa. muunneltavia. modu-
laariratkaisuja.kolmessa.vapaasti.yhdisteltä-
vässä.mittarikoossa.52,.85.ja.110.mm..Jous-
tava. asennustapa. mahdollistaa. mittaripa-

Viewline – uuden sukupolven mittarisarja

neelin.yksilöllisen.designin.vakiokomponen-
teilla.. Kaikki. Viewline-mittarit. voidaan. up-
poasentaa. kiinnittämällä. ne. takakautta,. ja.
pinta-asennukseen.on. tarjolla.erimuotoisia.
ja.-värisiä.kehysvaihtoehtoja..

Loppuun asti ajateltuja ratkaisuja
Ammattimaiseen.venekäyttöön.suunnitel-
lun.Viewline-sarjan.mittarit.ovat.etupuo-
lelta.hermeettisesti.tiivistetty.täyttäen.
vaativan.IP67-suojausluokan..Mittarilasi.on.
iskunkestävää.erikoismuovia.ja.koko.mit-
tari.korroosiovapaa.muovisen.koteloinnin.
ja.kehyksen.ansiosta..Tarkkojen.viisarimit-
tarien.lisäksi.110.mm.ja.85.mm.mittareissa.
on.suurikokoinen.ja.selkeä.LCD-näyttö..
Useimmissa.mittareissa.on.lisäksi.integroitu.
LED-varoitusvalo.ja.joissakin.mahdollisuus.
jopa.viiteen.varoitusvaloon.

VDO:n.aiemmin.esitelty.ALAS-1-vipuanturi-
sarja.on.saanut.rinnalleen.polttoaineen.me-
no-. ja. paluuliitännöillä. varustetun. ALAS-2-
malliston..Molemmat.anturityypit.ovat.sää-
dettävissä. 145–400. mm. tankkisyvyyksille. ja.
ALAS-2-malleissa. polttoaineputket. voi. ly-
hentää.vastaavasti..

Tämä. mahdollistaa. samojen. perusanturei-
den.käytön.eri.syvyisissä.tankeissa,.mikä.on.
suuri.etu.etenkin.jälkiasennus-.ja.piensarja-
käytössä..
.

                ALAS-1 ja ALAS-2
Uuden sukupolven säädettävät vipuanturit

ALAS-1- ja ALAS-2-polttoaineanturien 
käyttösovelluksia ovat mm:
-.Marine-sovellukset.(veneet,.vesijetit)
-.Pienet.työ-.ja.maanrakennuskoneet.
..(minikaivurit,.kuormaajat)
-.Maatalouskoneet.(traktorit,.puimurit)
-.Paikallismoottorit.(aggregaatit,.
..kompressorit)
.
Kahan. varasto-ohjelmaan. kuuluvat. kaikki.
ALAS-1-.ja.ALAS-2-anturien.versiot.yksittäis-
pakkauksissa.sekä.kustannustehokkaissa.
10.kpl.teollisuuspakkauksissa.
.

Tekniset tiedot:
-.Mittaussyvyys:.Säädettävä.145–400.mm
-.Nimellisjännite:.6–24.V,.eristetty.liitäntä
-.Kolme.eri.vastusversiota.mittariliitäntään..
. (tyhjä–täysi):.3–180./.240–33,5./.2–90.ohm
-.Hälytyskontakti.vakiona.kaikissa.malleissa,..
. hälytyspiste.15%.
-.Asennus:.5-reikäinen.laippa,.54.mm.
. reikäjako
-.Sähköliitännät:.2.x.6,3.mm.mittarille.ja.
. 2,8.mm.hälytyskontaktille

Uudet                 -kaasupolkimet
Polkimien 
ominaisuudet:

l.Innovatiivinen.ja.kompakti.design
l.Vankka.rakenne.–.kevyt.toiminta
l.Soveltuu.erilaisille.moottorinohjaus-
. yksiköille
l.Kosketukseton.ja.kulumaton.hall-anturi
l.Kaksi.palautusjousta.turvallisuuden.
. takaamiseksi.(U.S..FMVSS-124)
l.Integroitu.liitin.(6-napainen.Delphi...
. Packard,.tyyppi.’Metri.Pack.150’)
l.Pehmeä.ja.äänetön.tyhjäkäynti-.ja.
. täyskaasurajoitus
l.Äänetön.“Kick.Down”.-tuntemus
l.Poljinrakenne.lasikuituvahvistettua.
. polymeeria.(PA66GF33)
l.Ruostumaton.laakeriakseli
l.Heavy.duty.-laakerointi
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Komponentti- ja ohjelmistouutuuksia
Hydratronics CANmaster on modulaarinen CAN-väyläpoh-
jainen ohjausjärjestelmä nykyaikaisiin työkonesovelluksiin. 
Järjestelmään on nyt tuotu uusia komponentteja sekä 
kehitetty ohjelmointiympäristöä entistäkin paremmaksi ja 
monipuolisemmaksi.

3,5” ja 5” TFT-terminaalit
Hydratronicsin. uudet. 3,5”. ja. 5”. TFT-termi-
naalit. ovat. laajennus. CANmaster-ohjaus-
järjestelmään,. mutta. niitä. voidaan. käyt-
tää. myös. ns.. stand-alone-sovelluksina. mui-
den. CAN-bus-järjestelmien. yhteydessä.. Eri-
laisia.näyttötoimintoja.on.helppo.ohjelmoi-
da.sovelluskohtaisen.tarpeen.mukaan.CAN-
master.PC-TOOL.-ohjelmointiohjelman.avul-
la.. Terminaaleissa. on. kolme. 3. digitaalista.
sisäänmenoa. ja. CANopen-liitännän. lisäksi.
erillinen. väyläliitäntä. SAE. J1939. -protokol-
lalle.

Vasteajaltaan nopeiden TFT-näyttöjen 
resoluutio on 320 x 240 ja värimäärä 65 000.

IP67-suojatun kotelon ansiosta DX-Unit soveltuu 
hyvin liikkuvan kaluston sovelluksiin, esim. oh-
jaamaan korkeaa virrankestoa vaativia työvaloja 
ja hydrauliikkaventtiileitä.

Elektroninen ohjausyksikkö DX-Unit 
CANmaster. DX-Unit. on. elektroninen. oh-
jausyksikkö,. joka. kommunikoi. CANopen-
protokollaa.käyttäen.osana.CANmaster-jär-
jestelmää.tai.erillisenä.stand-alone-yksikkö-
nä..DX-Unitissa.on.14.digitaalista.tehoulos-
tuloa.5.A.ylikuormitus-.ja.oikosulkusuojauk-
silla. sekä. 10. digitaalista. ja. 2. analogista. si-
säänmenoa,.joista.toinen.voidaan.määritel-
lä.toimimaan.taajuussisäänmenona.

PC-TOOL 1.2
Joustavan. ja. monipuolisen. CANmaster. PC-
TOOL. -ohjelmointiohjelman. uusin. päivitys.
tuo. mukanaan. tuen. uusille. komponenteil-
le.sekä.muita.uudistuksia..Erityisen.merkit-
tävä. kehitysaskel. on. taulukkorakennnetta.
hyödyntävä,.erittäin.helppo.SAE.J1939.CAN-
viestimääritysten. hallinta.. Taulukkoon. ker-
taalleen.syötetty.määritys.on.samalla.koko.
järjestelmän.käytössä.kaikissa.tilanteissa.

Ohjelmointitoiminnoista on tehty entistä havain-
nollisempia ja joustavampia käyttää erilaisissa 
projekteissa ja järjestelmäkokoonpanoissa.

Helppoa näyttöohjelmointia
Hydratronics.on.kehittänyt.myös.PC-TOOL-
työkalua.Metko2008-messuilla.ensiesitellylle.
VDO:n.taustavalaistulle.7”.Viewgate.-moni-
toiminäytölle..Windows.CE-pohjaisena. lait-
teena. Viewgate. voidaan. ohjelmoida. käyt-
täen.yleisiä.ohjelmointityökaluja,.mutta.PC-
TOOL. tarjoaa. helpon. ja. nopean. käyttöön-
oton.etenkin.piensarjatuotannossa.mahdol-
listaen.monipuoliset.käyttötoiminnot.

Lisätiedot:.Timo Lopperi,.puh..(09).6156.8290./.timo.lopperi@kaha.fi.(VDO-mittarivarusteet.ja.-ajoneuvoelektroniikka).......sekä.Jukka Kerminen,.puh..(09).6156.8296./.jukka.kerminen@kaha.fi.(Kaha.Boat.Systems.-venevarusteet).

Viewline-mittarit toimitetaan joko läpinäkyvässä 
ja edustavassa Aftermarket-pakkauksessa (Kahan 
vakiomallisto), edullisemmassa yksittäispakkauk-
sessa tai sarjatuotantokäyttöön kustannustehok-
kaassa 10 kpl teollisuuspakkauksessa.
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Korjaamotarvikekonsepti
Korjaamotarvikeluettelon tilausnumero on KT-1 ja hinnaston KT-2. Luettelosta tehtävät tilaukset on helpointa hoitaa Autoluettelon 
tai Kahan puhenlinmyynnin kautta. Konsepti tullaan siirtämään myös nettiin, 
mutta sielläkin se tulee säilyttämään luettelomaisuutensa ulkonäköä 
ja käänneltäviä sivuja myöten.
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Tunnistin on yleisnimi kai-
kentyyppisille antureille, 
paine- ja lämpökatkaisijoille. 
Niiden määrä autossa on 
jatkuvasti lisääntynyt, mikä 
on vastaavasti tarjonnut 
kasvaavaa kauppaa varaosa-
puolelle. Kahan laajenevaan 
tunnistinvalikoimaan ovat 
uusimpana tulleet ABS-pyö-
rännopeusanturit. 

Tunnistimien tarjonta laaj enee
ABS-pyörännopeusanturit Kaha-valikoimaan

Lukkiutumaton. ABS-jarrujärjestelmä. sekä.
EPS-ajonvakautusjärjestelmä.tarvitsevat.tie-
don. jokaisen.renkaan.pyörimisnopeudesta..
Sen.tarjoaa.niille.ABS-pyörännopeusanturi,.
joita.tavallisessa.henkilöautossa.on.siis.neljä.
kappaletta.–.useimmiten.kaikki.omalla.tuo-
tenumerollaan. tai. vähintään. etu-. ja. taka-
akselikohtaisella.numerolla..

Kaha.varastoi.182.tuotenumeroa,.jotka.löy-
tyvät.linkityksineen.Autoluettelon.kohdasta.
”jarruosat”..Valmistajina.ovat.tunnetut.laa-
tumerkit.VDO,.H+B.Jakoparts,.NK.ja.Ekon.

Jarrukitkaosat-luettelo on täällä!
Pitkään.odotettu.markkinoiden.laajin.haku-
teos,. Kahan. jarrukitkaosien. tuoteluettelo.
2010.on.ilmestynyt..Uutuusluettelo.sisältää.
mm..Brembon,.Roadhousen,.Fremaxin,.
NK:n.ja.Quick.Braken.huippu-
laadukkaat.jarrupalat,.-levyt,.
-kengät,.-rummut.sekä.
asennussarjat..
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Korjaamon kulutustarvikkei-
den tilaaminen eri tuoteryh-
mien joukosta on aikaa vievää 
puuhaa. Kaha on siksi luonut 
uuden, monen eri tuoteryhmän 
kanssa risteävän tuoteohjelman: 
Korjaamotarvikekonsepti kerää 
korjaamossa useimmin ja ylei-
simmin tarvittavat tuotteet 
yhteen selkeään luetteloon. 

Tehokas työkalu korjaamoille
Vain.keskeisimpiin.tarvikkeisiin.keskittyväs-
tä. luettelosta. tuotteet. löytyvät. helposti..
Sen.avulla.asentaja.voi.tilata.ilman.välikäsiä.
täsmälleen.oikeaa. tuotetta.oikean.määrän.
oikeaan. hintaan.. Useimpia. nimikkeitä. saa.
tarvittaessa. vaikka. kappaleittain.. Konsepti.
säästää.korjaamon.aikaa. ja. tekee.monessa.
tapauksessa.tarpeettomaksi.perinteiset.vali-
koiman.ylläpito-.ja.tarkastusmenettelyt.

Selkeä ryhmittely
Jokaisesta. tuotteesta. on. korjaamotarvike-
luettelossa.kuva,.nimike,.tuotenumero.sekä.
pakkauskoko..Erillisessä. svh-hinnastossa.on.
tilaa.tilausmerkinnöille. ja.tuotteet.samassa.
järjestyksessä.kuin.luettelossakin..

Luettelossa.on.sisällysluettelo.sekä.tuotenu-
meroin. että. tuoteryhmittäin.. Tuoteryhmät.
on.pyritty.tekemään.niin.selkeiksi. ja. loogi-
siksi.kuin.mahdollista:

Ajoneuvotyökalut
Yleisimmin.tarvittavat.pihdit,.leikkurit,.ruu-
vitaltat,.hylsyt.ja.avaimet..Kamasa.Tools.-laa-
tua.täydennettynä.DEFA-erikoistyökaluilla.

Käsityökalut
Paineilmatyökalut,. Knipex-pihdit,. teräpala-.
ja.poranteräsarjat..Monenmoista.käsityöka-
lua.mattoveitsistä.hallitunkkeihin..

Ruuvit ja pultit
Kattava. valikoima. usein. käytettyjä. mutte-
reita,.ruuveja,.aluslevyjä.ja.letkunkiristimiä.

Letkut
Lämmitys-. ja.polttoainejärjestelmän. letkut,.
pakoputkensiteet.ja.pesulaitetarvikkeet.

Ilmastoinnin tarvikkeet
Ilmastoinnin.kulutusosat.sekä.huoltolaitteet.
ja.kylmäaineet.omassa.osiossaan.

Sähkötarvikkeet
Mm.. ajovalolamput,. akkukengät,. releet,.
johdinsiteet. ja. kutistesukat. täydennettynä.
tavallisilla.verkkovirtaloisteputkilla.

Jarrutarvikkeet
Vankka.lajitelma.putkia.ja.liittimiä.

Rengastarvikkeet
Rengaspainot,.asennustyökalut.ja.-rasva.

Huoltotarvikkeet
Miettitty. setti. korjaamossa. kuluvaa. perus-
tarviketta:. valaisimet,. akkuparistot,. laturit.
sekä.kannut,.käsineet,.suojaimet,.pyyhkeet.
ja.pyyhetelineet.

Kemikaalit
Sonax-hoitotuotteet,. Saba-liimat. sekä. vali-
koima. useimmin. tarvittavia. CRC-,. Loctite-,.
Plastic.Padding-.ja.Teroson-tuotteita.

Konsepti kehittyy yhteistyönä
Korjaamotarvikeluettelo. on. nimensä. mu-
kaisesti.vasta.konsepti,. jota.kehitetään.jat-
kuvasti..Juuri.päättyneellä.Kahan.koulutus-
kiertueella. se. sai. erittäin. innostuneen. vas-
taanoton.ja.heti.kättelyssä.paljon.kehityseh-
dotuksia,.joiden.pohjalta.ollaan.parhaillaan.
työstämässä.jo.kakkospainosta.

Toivomukset.ja.parannusideat.niin.tuoteva-
likoimaan.kuin.luettelointiinkin.ovat.jatkos-
sakin.enemmän.kuin.tervetulleita!.
Ota.yhteyttä.Stefan Hartmaniin,.puh..
(09).6156.8346.tai.stefan.hartman@kaha.fi

– käsikirja korjaamon tarviketilauksille

Tunnistimien tarjonta laaj enee
ABS-pyörännopeusanturit Kaha-valikoimaan

Luettelon saa Kahalta tuotenumerolla 
941-1091KL, ja valikoima löytyy luon-
nollisesti myös sähköisestä Autoluettelosta.
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Vene-wc-järjestelmien huippumerkki Tecma on tuonut markkinoille kaksi kompaktia ja 
edullista uutuutta. Sekä käsikäyttöinen ComfortMate että sähkökäyttöinen EasyFit 
erottuvat kilpailijoista paitsi laadullaan, myös helpolla asennettavuudellaan.

Tecma 
ComfortMate
Verrattuna. yhdysrakenteisiin. ratkaisuihin,. erillisellä. käsipumppu-
yksiköllä.varustettu.ComfortMate.vie.vähemmän.lattiatilaa.ja.tar-
joaa.monipuolisemmat.asennusmahdollisuudet..Rakenteen.ansios-
ta.pumpun.voi.sijoittaa.kummalle.puolelle.istuinta.tahansa.ja.let-
kut.vetää.lähimpiin.venttiileihin..Jalan.pienestä.koosta.huolimatta
istuinosa. on. täysikokoinen. tarjoten. kodista. tuttua. käyttömuka-
vuutta.. Ergonomisesti.muotoillulla.kädensijalla. varustettu. tehok-
kaasti.huuhteleva.pumppu.on.kevyttoiminen.ja.kykenee.max..2,5.m.
nostoon.tai.12.metrin.vaakasiirtoon.

��

Käytännöllisiä wc-uutuuksia!

Tecma 
EasyFit
Sähkökäyttöinen.uutuusmalli.EasyFit.on.Tecman.kompakteimmalla.
silppuripumpulla.varustettu.wc..Siron.jalan.ansiosta.asennus.onnis-
tuu.myös.ahtaisiin.tiloihin.ja.saatavana.on.myös.matalampi.EasyFit.
Short. -malli..Tecma-laadusta.kertoo.paljon.se,.että.malliston.pie-
nimpänäkin.EasyFitin.silppuripumppu.kykenee.max..2.m.nostoon.
tai.jopa.13.metrin.vaakasiirtoon..Materiaalien.laadussa.tai.viimeis-
telyssä.ei.ole.koon.myötä.tingitty,. joten.EasyFit.on.edullisin.tapa.
hankkia.veneeseen.aito.Tecma-wc.

��
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Täydellisten ensiasennuspakkausten ohella 
3M US-E2 vedensuodatinta saa veistämöille tai 
matkailuautovalmistajille räätälöityinä sarjoina 
esimerkiksi valikoiduilla liittimillä tai pelkällä 
jalalla.

Kaikkia.Kaha.Boat.Systems.
-tuotteita.koskeviin.kysymyksiin.
vastaa.Jukka Kerminen,.
puh..(09).6156.8296.tai.
jukka.kerminen@kaha.fi

         US-E2 
vedensuodatin

Uutta VDO:lta
VDO.Viewline.-mittareihin.
ja.Marine-hyväksyttyyn.
polttoaineanturiin.
voit.tutustua.
sivulla.30.

3M US-E2 on veneellä ja mat-
kailuajoneuvoilla liikkuvien 
tarpeisiin kehitetty tehokas 
suodatin, joka parantaa 
juomaveden laatua ja lisää 
veden käyttöturvallisuutta. 
Suodatinpatruunan, suoda-
tinpään, kiinnitysjalan ja 
sovittimet sekä ohitustul-
pan sisältävä järjestelmä on 
helppo asentaa vaaka- tai 
pystysuoraan mihin tahansa 
kylmävesilinjan kohtaan. 

Patentoidussa,. hopeoidulla. aktiivihiilisuo-
dattimella. varustetussa. patruunassa. riittää.
tasaista.8.l/min.suodatuskykyä.reilusti.koko-
naiseen.ajosesonkiin..Ennen.uuden.kauden.
alkua. patruunan. vaihto. käy. kirjaimellisesti.
käden.käänteessä.ilman.vedentulon.katkai-
sun.tarvetta..

Saba Marine 
-tuotelinja täydentyi

Kahan.ohjelmaan.on.tullut.
lisää.hollantilaisen.Saban.
liimoja.ja.tiivistysaineita..

Lue.lisää.sivulta.36!

��
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Sealtack.700
Monikäyttöinen. sisätilojen. joustava. tiivistys-
aine. valkoisena,. harmaana. tai. mustana.. Pak-
kauskoot.putkilo,.sanko.ja.tynnyri.

Sealtack.751
Sisä-.ja.ulkotilojen.liimaus-.ja.saumausaine,.jolla.
on.pitkä.30.minuutin.käsittelyaika.ja.erinomai-
nen. UV-säteilyn. kesto.. Pakkauskoot. 290. ml.
putkilo. (valkoinen,. harmaa,. musta,. tiikki. tai.
mahonki),.600.ml.putkilo. (valkoinen,.harmaa.
tai. musta). sekä. sanko. ja. tynnyri. (valkoinen,.
harmaa.tai.musta)..

Glastack.760
Lasisten,.keraamisten.ja.polykarbonaatti-ikku-
noiden. liimaus-. ja.tiivistysaine..Korkeaviskosi-
teettinen. ja. erittäin. hyvin. tarttuva. sekä. kim-
moisuutensa. ja. elastisuutensa. säilyttävä.. Väri.
musta,.pakkauskoot.putkilo.ja.sanko.

Sealtack.780
Nopeasti.tarttuva.liimaus-.ja.saumausaine.sisä-.
ja. ulkotiloihin. sekä. erinomainen. tarttuvuus.
myös.metalli-. ja. kaakelipintoihin..Valkoisena,.
harmaana.ja.mustana.putkilossa.tai.sangossa.

Seal.One.Fast
Helppokäyttöinen. tiikkikansien. musta. sau-
mausaine.putkilossa,.sangossa.ja.tynnyrissä.

Deckfast.MS
Tehokas. tiikkikansien. liimausaine. pitkällä,.
noin.60.minuutin.käsittelyajalla..Pakkauskoot.
600. ml. putkilo. (musta). sekä. sanko. ja. tynnyri.
(musta.ja.valkoinen).

Spraytack.Fast
Ruiskutettava. harmaa. tiivistysaine. metallira-
kenteisiin..Pakkausk..290.ml.putkilo.ja.sanko.

Sealtack.Fast
Nopeasti. kovettuva. kaksikomponenttiliima.
useimmille. pinnoille.. Pakkauskoot. 490. ml.
(musta. ja. valkoinen). sekä. 600. ml. ja. 20. l..
(B-komponentti).

Muut.aineet.ja.tarvikkeet
Saba.Primer. -esikäsittelyainetta.on. saatavana.
100. ja.500.ml. sekä.1. l.pakkauksissa;.Cleaner-
erikoispuhdistusaineen. pakkauskoko. on. 1. l..
Valikoimaan. kuuluvat. myös. paineilmapistooli.
ja. siihen. kuuluva. sekoitinnokka. Sealtack. Fast..
-kaksikomponenttiliiman.yhdistämiseen.

Kahan monipuolinen Saba-
tuotelinja täydentyi
Viime numerossa esitellyn hollantilaisen Saban Marine-linja 
on Kahalla täydentynyt korinvalmistukseen ja -korjaukseen 
tarkoitetuilla tuotteilla. Saban valikoima on nyt ohjelmassa 
siis koko laajuudessaan rakennusteollisuudelle suunniteltuja 
tuotteita lukuun ottamatta. 

Korinvalmistus-.ja.veneteollisuudelle.kiinni-
tys-. ja. tiivistysratkaisuja. jo. vuosikymmeniä.
toimittaneen.Saban.MS-polymeeripohjaiset.
tuotteet.eivät.sisällä.myrkyllisiä.isosyanaat-
teja,.silikoneja.tai.liuottimia..

Saba-tuotteilla on eräs käyttöä merkittä-
västi helpottava ominaisuus: käytön jäl-
keen ne kuivattavat putkilon nokan kär-
keen suojaavan ”tulpan”, joka pitää lo-
pun aineen käyttökelpoisena pitkiäkin 
aikoja. Tulppa on helppo pusertaa pois ja 
käyttöä jatkaa siitä, mihin viimeksi jäi.

Putkilot.(290.ja.600.ml).ovat.Kahalla.varas-
totuotteina,.sangot.(20.l).ja.tynnyrit.(185.l).
toimitetaan. tehdastilauksena.. Saba-tuote-
linjaa.koskeviin.kysymyksiin.vastaa.Kahalla.
Kai Sihvonen,.puh..(09).6156.8315.
tai.kai.sihvonen@kaha.fi
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”Hammer” iskee 
lamppumarkkinoille!
Suurta. huomiota. lamppumarkkinoilla. saa-
neet. Blue-. ja. Whitehammer. -autolamput.
tarjoavat. ennen. näkemättömän. yhdistel-
män.kilpailukykyistä.hintaa.ja.korkeaa.laa-
tua..Tehokkaita.päähalogeeneja.on.saatava-
na.H1-,.H4-.ja.H7-kannoilla.niin.sinisävyise-
nä.Bluehammer-.kuin.Auto.Zeitungin.testi-.
voittaja.Whitehammer-versionakin..Made.in.
EU.-laatua.edustavia. lamppuja.saa.Kahalta.
10. kpl. tuplapakkauksissa. vuoden. loppuun.
asti.edulliseen.kampanja-
hintaan!

Sherpa.1000.GPS.on.auton.12. /24.V.savuk-
keensytyttimeen. liitettävä. monipuolinen.
nopeusvaroitin,.joka.auttaa.kuljettajaa.aja-
maan. rajoitusten. mukaisesti.. Laite. seuraa.
GPS-vastaanottimensa. tietojen. perusteel-
la. koko. ajan. ajoneuvon. sijaintia. ja. nope-
utta.sekä.vertaa.niitä. tietokannassaan.ole-
viin. nopeuskamerapaikkoihin. ja. -rajoituk-
siin.. Lähestyttäessä. valvonta-aluetta. se. an-
taa. sekä. ääni-. että. valomerkin.. Jatkuvas-
ti.päivitettävien.kameratietojen. lisäksi. lait-
teeseen.voi.lisätä.ja.tallentaa.myös.omia.va-
roituspaikkoja.tai.muita.muistamisen.arvoi-
sia.kohteita.

100.%.laillinen.Sherpa.1000.GPS.toimii.myös.
tarkkana.SPECS-yhteensopivana.nopeusmit-
tarina.ja.-varoittimena.sekä.matkasuunnan.

Sherpa 1000 GPS nopeuskameravaroitin

näyttävänä. elektronisena. kompassina.. Vii-
meisin. SiRF. Star. III. -teknologia. takaa,. että.
laite.toimii.myös.autoissa,.joissa.on.sävytet-
ty.tuulilasi.tai.UV-valoa.suodattava.tuulilasi..
Pienikokoisen.laitteen.mukana.toimitetaan.
virta-.ja.USB-johto,.Windows-ohjelmisto.se-
kä.kiinnitysmagneetti..Laitteessa.on.valmii-
na.Suomen,.Ruotsin.ja.Norjan.kameratieto-
kannat,. joihin. saa. päivityksiä. veloituksetta.
valmistajan.kotisivuilta.osoitteesta.
www.isakjonsson.com

Sonax-aerosolit 
ammattikäyttöön
Sonaxin ammattilaistason aerosoli-
sarjassa on 12 helppokäyttöistä 
tuotetta mitä erilaisimpien osien
puhdistukseen, 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 
fluorisoivalla 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.

Savon. Sanomat. uutisoi. 10.11.2009. verkko-
sivuillaan. testanneensa. markkinoilla. olevia.
halpoja. tai. keskihintaisia. alkometrejä.. Tes-
tin. viidestä. laitteesta. vain. Dräger. Alcotest.
3000.näytti. johdonmukaisesti. samoja. luke-
mia. kuin. poliisin. alkometri.. Halpa. mittari.
näytti.pahimmillaan.puhaltajalle.0,2.promil-

Savon Sanomat: 
”Jokapojan alkometrit näyttävät mitä sattuu”
– Dräger ylivoimainen testivoittaja

len. lukemaa,. kun. poliisin. alkometri. sai. tu-
lokseksi. 1,7. promillea.. Testivoittajasta. voi.
lukea.enemmän.tämän.lehden.sivulta.3.se-
kä.takakannesta.
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Kaha-uutisia

Koulutuskierros 2009
Tuhatkunta. kiinnostunutta. ilmoittautui. tänä. vuonna. jo. 26.. ker-
ran. järjestetylle.Kahan.perinteiselle. koulutuskiertueelle.. Erityises-
ti.DEFA-hälyttimien.ensi.keväänä.esiteltävään.uuteen.sukupolveen.
ja.muihin.tuoteuutuuksiin.keskittyneen.kiertueen.aikana.pidettiin.

koulutustilaisuudet.16.paikkakunnalla.etelän.kaupungeista.Oulun.
kautta.aina.Rovaniemelle.asti..Oheinen.kuva.on.Helsingin.Ilmailu-
museosta..Lämmin.kiitos.kaikille.osallistunelle.ja.tervetuloa.jälleen.
ensi.vuonna!

Kaha mukana olympiamitalijahdissa
Kaha.oli.jälleen.näyttävästi.esillä.Skiexpo.09.-messuilla,.jossa.Defa-.ja.Thule-tuotteita.olivat.tun-
netuksi. tekemässä. Suomen.Freestylehiihtomaajoukkueen. lisäksi.Kahan.messuneidot.Miss. Suomi.
2007. Noora. Hautakangas. ja. 2009. Essi. Pöysti.. Defa. ja. Thule. jatkavat. Suomen. Freestylemaajouk-.
kueen.pääyhteistyökumppaneina.tulevallakin.kaudella.ja.ovat.osaltaan.auttamassa.laskijoita.hy-
vään.menestykseen.tulevissa.Vancouverin.talviolympialaisissa.
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Huolinta

 Wallenius Katariina
. Huolinta./.oston.
. tukitoiminnot
. Palannut.äitiyslomalta
. (09).6156.8295
. katariina.wallenius@kaha.fi

Varaosat

 Inki Jorma
. Tuotepäällikkö
. Polttoainejärjestelmien.
. ja.ajoneuvo-elektro-
. niikan.varaosat
. (09).6156.8236
. jorma.inki@kaha.fi

Varasto

 Virtanen Markku
. Reklamaatiot./.
. turvallisuusneuvonta
. (09).6156.8207
. markku.virtanen@kaha.fi

 Kiuru Anna
. Inventoijan.tehtävät
. (09).6156.8266
. anna.kiuru@kaha.fi

NimityksetEläkkeelle

Lauri. Korpinen. on. koulutukseltaan. vahvavirta-alan. diplomi-insinööri,. mutta. ajautui. jo.
uransa.alkuvaiheissa..tietotekniikan.pariin..Hänen.tullessaan.Kahan.palvelukseen.vuon-
na.1993,.yritys.oli.juuri.siirtynyt.ensimmäisestä.IBM.36.-järjestelmästä.uuteen.Unix-pohjai-
seen.käyttöjärjestelmään.ja.tarvitsi.lisävoimaa.ATK-osastolle.

Vuonna. 1996. Kaha. liittyi. autonosatukkureiden. yhteiseen. EDI-pohjaiseen. Autolinkki-ti-
lausjärjestelmään..Sen.liittäminen.Kahan.omaan.tietojärjestelmään.ei.ollut.aivan.yksin-
kertaista,.etenkään.kun.runsaat.kaksi.vuotta.myöhemmin.Kahan.tietojärjestelmä.vaihtui.
jälleen.–.tällä.kertaa.emoyhtiön.kanssa.yhteiseen.Movexiin.

Lauri.on.ollut.aitiopaikalla.kokemassa.IT-alan.kasvun.yritysten.keskeisimmäksi.työympä-
ristöksi.. Tällä. hetkellä. Kahan. hallinto-osastolla. on. neljä. tietotekniikkaan. keskittynyttä.
henkilöä,.joille.Lauri.jätti.suureet.saappaat.soviteltavaksi..Sisäinen.raportointi,.järjestel-
män.käyttötuki,.sähköiset.tilausjärjestelmät.ja.koko.ajan.kasvavat.tuotetietojen.massat.
työllistävät.varsinaisen.IT-henkilöstön.lisäksi.yhä.enemmän.koko.organisaatiota.

Yksi.Lauri.Korpisen.harrastuksista.on.pitkään.ollut.radioamatööritoiminta..Vaikka.inter-
net.on.vienyt.paljon.hohtoa.tältä.perinteiseltä.harrastukselta,.on.edelleen.kiehtovaa.saa-
da.radioyhteys.kollegoihin.ympäri.maailmaa..Matkustelun.ohella.erilaiset.ATK-projektit.
ja.puutarhanhoito.pitävät.mielen.virkeänä.myös.tulevaisuudessa...

Kaha. kiittää. Lauria. merkittävästä. työpanoksesta. ja. toivottaa. antoisia. eläkepäiviä. niin.
perheen.kuin.harrastustenkin.parissa!

Lauri Korpinen 
hyvin ansaitulle 
eläkkeelle
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JOUKKOKIRJE

www.kaha.fi

ELÄMÄNPELASTAJAT.
Dräger Alcotest 3000 ja alkolukko Interlock XT

Dräger Interlock XT on helppokäyttöinen ja ainoa EN-hyväksytty
valvotun ajo-oikeuden alkolukko. Sen avulla kuljetusyhtiö voi
lisätä kuljettajiensa, matkustajiensa ja muiden tielläliikkuvien
turvallisuutta sekä parantaa työilmapiiriä ja yrityskuvaansa.

Dräger Alcotest 3000 on alkotesteri hintaluokkaan, jossa ei ole
ennen totuttu näkemään vastaavaa laatua ja tarkkuutta.
Se on täydellinen valinta yksityishenkilöille, jotka haluavat
itse saada luotettavaa tietoa veren alkoholipitoisuudesta.

Tee kuten yhä useammat yritykset nykyään –
hanki palvelukseesi todelliset elämänpelastajat.


