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Oraakkelin ennustuksia

Ensimmäinen ennustus

Nyt.on.helppo.hymyillä,.kun.kaikilla.on.takanaan.kohtuullisen.hyvä.alkuvuosi.ver-
rattuna.vuoden.takaiseen..Vihdoinkin.kunnon.talvi.vaimensi.puheita.ilmaston.läm-
piämisestä.ja.kasvihuoneilmiöstä.luoden.samalla.hyvän.pohjan.loistavalle.varaosa-
kaupalle.keväällä.ja.kesällä..Kalusto.joutuikin.talvella.koville.–.mahdollisesti.liian-
kin.koville..Siispä.ennustan,.että.varaosakauppa.käy.vuonna.2010.noin.15–20.%.pa-
remmin.kuin.vuonna.2009.

Toinen ennustus

Kasvusta. johtuen. jälkimarkkinoille. tullee. lisää. jakajia,. eli. merkkiorganisaatiot-
kin.kiinnostuvat.entistä.enemmän.jo.ikääntyvistä,.7–15.vuotta.vanhoista.autoista...
Tutkimusten.mukaanhan.ne.ovat.menettäneet.osuuksiaan.vanhemmista.ja.osittain.
jopa.kohtuullisen.nuoristakin.vuosikerroista.ikäluokassa.2–6.vuotta..

Mikäli.merkkiorganisaatiot.haluavat.ottaa.takaisin.menettämänsä.markkinaosuuden.
ja.hiukan.päälle,.heillä.varmasti.on.siihen.tarvittavat.resurssit..Muiden.korjaamoket-
jujen.kannattaa.siis.varustautua.lisääntyvään.kilpailuun,.sillä.kilpailijalla.on.reservis-
sään.runsaasti.osaamista.ja.voimaa.aina.päämiestä.myöten..Ennustankin,.että.kilpailu..
kiristyy.entisestään.ja.kuluttaja.on.voittaja.niin.hinnan.kun.laadunkin.suhteen.

Kolmas ennustus

Merkkiorganisaatioilla.on.luonnollisesti.monia.uusia.keinoja.hihassaan..Ne.voivat.
hankkia.halvempia. varaosalinjoja.päämiehen.kautta. ja.hinnoitella. samalla.omaa.
työtään.halvemmalla.ulos..Vaarana.tosin.on,.että.halpaosat.valuvat.uudempiin.au-
toihin.riittämättömällä.katteella,.ja.työn.hintahan.on.aina.ollut.pyhä...vaan.onko.
enää?.Kumpikin.keino.vaarantaa.silti.jo.valmiiksi.heikon.kannattavuuden,.jota.jäl-
kimarkkinoinnin.on.pakko.merkkiliikkeissäkin.ylläpitää.

Myös. osaaminen. muiden. kuin. oman. merkin. osalta. voi. muodostua. kompastuski-
veksi.merkkiliikkeiden.korjaustoimintaan..Koska.uskon,.että.kaikilla.on.omienkin.
merkkien.parissa.riittävästi.töitä.ja.laajentumisvaraa,.ennustan:.ensin.tullaan.hoita-
maan.oma.pesä.ja.vasta.sitten.naapurin.

Viimeinen ennustus

Meillä.täällä.Kahalla.on.välillä.olo.kuin.Sveitsillä.–.siis.positiivisessa.mielessä..Lähes.
kaikki.kollegamme.rakentavat.toinen.toistaan.laajempia.ketjuja.niin.paikkakunta-
kohtaiseen.jakeluun.kuin.korjaamotoimintaankin..Se.siirtää.luonnollisesti.osan.asi-
akkaista.reviirillemme.ja.luo.uutta.liikevaihtoa..

Vuosi.2009.oli.kaikille.alamme.tukkuliikkeille.niin.haastava,.että. tilipäätöstietoja.
tutkiessaan.havaitsee.helposti.pienenkin.positiivisen.tuloksen.olleen.jo.hyvä.tulos..
Jos.joku.siis.väittää.tältä.alalta.kilpailun.puuttuvan,.
meidän.täytyy.olla.todella.tyhmiä,.kun.emme.täs-
tä.silti. juuri.mitään.tienaa..Siitä.pääsenkin.viimei-
seen.ennustukseeni:.parhaita.asiantuntijoita. tule-
vat.taas.olemaan.ketkä.tahansa.ulkopuoliset!

Oikein mukavaa kaupallista kesää kaikille!

Jari.Suhonen

P.S..Aina.on.helpompi.kritisoida.kuin.korjata.

3.5.2009
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Vauhtia ilmastointihuollon 
myyntiin!
Behr Hella Service ja Kaha 
tarjoavat asiakkailleen ilmas-
tointihuollon myynnin tueksi 
vahvoja työkaluja. Nopeat, 
rahtivapaat tehdastoimitukset 
merkitsevät parempaa palve-
lua omille asiakkaillesi komp-
ressorivaurioiden huollossa; 
värikkäät ja näyttävät myyn-
nin tukimateriaalit puolestaan 
korostavat ilmastointihuol-
lon merkitystä jo vaurioiden 
ennaltaehkäisyssä.

Tukimateriaalit 
ilmastointihuollon myyntiin 
Behr.Hella.Service.ja.Kaha.ovat.jälleen.val-
mistaneet.myynnin.tueksi.ilmastoinnin.huol-.
topalveluja. esille. tuovaa. suomenkielistä.
mainosmateriaalia.. Materiaali. on. tänä. ke-
väänä. koottu. valmiiksi. paketeiksi,. joita. on.
rajoitettu.määrä.–.kannattaa.siis.toimia.no-
peasti!.Lisätiedot ja tilaukset:.Juha.Tallus,.
puh.(09).615.68277.tai.juha.tallus@kaha.fi

Kompressorien tehdastoimitukset 
rahtivapaasti koko kesän
Ilmastointikompressorin. vaurio. voi. pahim-
millaan.pysäyttää.koko.auton.tai.vähintään-
kin.tekee.matkustamisesta.hyvin.epämuka-
vaa.. Nopea. huolto. on. kesäkuumilla. kova.
kilpailuvaltti,. jonka. saavuttamisesta.BHS. ja.

Kaha-kesäkampanja!

Kaha.tekevät.nyt.entistä.helpompaa..Kesä-
kampanja.tarjoaa.asiakkaillemme.31.8.2010.
asti.kompressorien.rahtivapaat.48.h.pikatoi-
mitukset.suoraan.tehtaalta.
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DEFA Tracking -paikannuslaite 
DT20 on tullut Kahan vali-
koimaan. Loppuasiakas saa 
hankintansa yhteydessä aina 
myös DEFA Tracking Basic Light 
-palvelun, joka toimii kokonaan 
tekstiviesteillä ja kertoo ajo-
neuvon reaaliaikaisen sijainnin 
koko Euroopan alueella.

DEFA DVS 90 Alarm System – yksi hälytin kaikkiin autoihin

Automallikohtaisesti ohjelmoitava DEFA DVS 90 
-hälytin tulee korvaamaan kaikki nykyiset 

DEFA-hälytinmallit (400/800/CAN). 
Alkukesällä markkinoille tuleva uutuus 

ei ainoastaan selkeytä myyntiä ja 
yksinkertaista varastointia, vaan 

helpottaa myös merkittävästi 
hälyttimen asennusta.

DEFA Tracking nyt saatavana!
Automaattinen hälytys tekstiviestillä
DT20.GSM-jäljitinyksikkö.rekisteröi.sijaintin-
sa. aina. kun. moottori. sammutetaan.. Liitty-
män.haltija.voi.tiedustella.sijaintia.tekstivies-
tillä.milloin.tahansa.ja.saa.paikkakoordinaa-
tit. tekstiviestinä. automaattisesti,. jos. koh-
detta.siirretään..Sijainnin.voi.nähdä.maksut-
ta.kartalla.osoitteessa.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.teh-.
das-. tai. jälkiasennettuun. hälyttimeen. tai.
moottorilämmittimen. kauko-ohjaukseen..
DT20.toimitetaan.valmiiksi.asennetulla.SIM-.
kortilla.ja.DEFA.päivittää.yksikköön.asenne-
tun.ohjelmiston.automaattisesti.. .
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Lasinsärkymis-
tunnistin

Liike-
tunnistin

Tasotunnistin

Keskus-
yksikkö

Sireeni

DEFA DVS 90 Alarm System – yksi hälytin kaikkiin autoihin

DEFA DVS 90 Alarm System voidaan yhdistää 
niin GPS-sijainnin tekstiviestillä kertovaan 
DEFA Tracking- kuin DEFA-lämmitys-
järjestelmäänkin.

Autohälyttimien uusi sukupolvi
Yhden. universaalin. hälyttimen. suunnitte-
lu.tuli.mahdolliseksi.CAN-väylätekniikan.ke-
hittymisen.myötä..DVS.90.voidaan.asentaa.
kaikkiin. ja. kaikenikäisiin. autoihin. riippu-
matta. siitä,. onko. niiden. sähköjärjestelmä.
digitaalinen.vai.analoginen..

Ohjelmoitava keskusyksikkö
DVS. 90. kytketään. USB-liitännällä. tietoko-
neeseen,.jossa.on.DEFA.Express.-ohjelma.ja.
internet-yhteys.. Automallikohtainen. data.
siirtyy.keskusyksikköön,.jonka.jälkeen.häly-
tin.on.toimintakunnossa.ja.valmis.asennet-
tavaksi.ajoneuvoon.

Täydellinen soveltuvuus
Uudempiin.autoihin.käytetään
mallikohtaista.tietoa.ja.hälytintä.
ohjataan.auton.omilla.kauko-
ohjaimilla..Vanhempiin.autoihin.
sovelletaan.mallikohtaisen.
datan.sijasta.geneeristä.
400/800-päivitystä.ja.
toimintaa.ohjataan.joko.
auton.omilla.tai.
DEFA:n.kauko-
ohjaimilla.

Monipuolinen toiminta
USB-liitäntä. mahdollistaa. paitsi. hälyttimen.
ohjelmoinnin,. myös. sen. toiminnan. helpon.
seurannan..Hälytysloki.kertoo.tarkasti,.mikä.
tunnistin.ja.milloin.on.reagoinut.ja.laukais-
sut. hälytyksen.. Vakiosireenin. ja. lasinsärky-
mistunnistimen.lisäksi.DVS.90:n.voi.varustaa.
myös.akkuvarmennetulla.sireenillä.ja.liike-/
tasotunnistimella.
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Kahan Caravan-osasto starttaa uuteen sesonkiin vahvempana 
kuin koskaan. Toivotammekin kaikki asiakkaamme terve-
tulleiksi toteamaan asian itse ja tutustumaan entistä 
suurempaan osastoomme Lahden Caravan-
messuille 17.–19.9.2010! 

Karavaanari n ykkösvarusteet

AL-KO AKS-turvakytkin
AKS.on.auton.vetokuulaan.kytkettävä.itse-.
säätyvä. vetopää,. joka. vakauttaa. matkailu-
vaunun. liikkeitä.. Kuulaa. vasten. painavat.
kitkapinnat.vaimentavat. liikkeitä. sekä.pys-
ty-. että. vaakasuunnassa. tarkasti. asetetul-
la. vaimennusmomentilla.. Yhdellä. kädellä.
operoitavassa. kytkimessä. on. autoa. ja. raa-
joja.suojaava.Soft-Dock-kumipehmuste.sekä.
ilmaisin,. jonka.avulla.voi. tarkastaa.kytken-
nän.onnistumisen.ja.kuulan.ja.yhteensä.nel-
jän. kitkapalan. kulumisasteen.. Vaihdettavi-
en.kitkapintojen.kestoikä.on.n..50.000.km.

AL-KO Stabilform-nurkkatuet 
AL-KO. valmistaa. nurkkatukia. kaikkiin. teh-
taan. omalla. alustalla. varustettuihin. perä-
vaunuihin.. Puristettujen. jäykistysprofiilien.
ja. trapetsikierrevalssatun. karan. ansiosta.
Stabilform.on. jopa.20.%.tavallista.nurkka-
tukea.tukevampi..

Max 3000 kg 
kokonaispainolle 
suunnitellun AKS-kytkimen 
käyttö on yhtä helppoa kun vakiomallisen 
kuulakytkimen, se sopii useimpiin markkinoilla 
oleviin vaunuihin eikä sen asentaminen edellytä 
uusintakatsastusta.

Vakiomalliston. lisäksi. on. saatavana. vahvis-
tettu.Stabilform.Premium.-sarja.suuremmil-
le. matkailuvaunuille. aina. 2500. kg. saakka.
sekä. kauko-ohjattu. sähkötoiminen. E.C.S.-
nurkkatuki,. jossa. on. erikoissuuri. Big. Foot..
-aluslevy..

Big Foot -aluslevyn 
voi hankkia myös erikseen kaikkiin 
Stabilform-tukiin. Premium 1250 kg -tukeen 
on saatavana lisäksi lukittava varkaussuoja.

Helppokäyttöiset ten Haaft 
        satelliitti- ja aurinkolaitteistot

Saksalaisen.ten.Haaftin.laadukkaat.ja.helppokäyttöiset.satellittilautaset.ja.
-vastaanottimet.sekä.auringon.asemaa.taivaalla.automaattisesti.seuraavat.
aurinkoenergiamoduulit.tarjoavat.erinomaista.käyttömukavuutta.ja.korkeaa.
teknistä.laatua..Kaikki.laitteet.toimivat.periaatteessa.yhdellä.napin.painalluk-
sella..Ulkotiloihin.sijoitettavat.osat.ovat.ruostumatonta.terästä,.lentokone-
alumiinia.tai.säänkestävää.Luran.S.-muovia.

Kokoontaittuvalla ten Haaft Oyster Ø 65 ja Ø 85 cm satelliittilautasilla voidaan seurata 
esimerkiksi suomalaisia ohjelmakanavia kaikkialla Euroopassa. Sisätiloihin sijoitettava 
valaistu käyttöyksikkö avaa ja ohjaa lautasen täysautomaattisesti haluttuun satelliittiin.

�
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Karavaanari n ykkösvarusteet

Caravan-lehti. 1/2010. testasi. 3M. US-E2. -ve-
densuodattimen. jättämällä. erilliseen. säili-
öön. vettä. useaksi. viikoksi.. Suodattamaton.
ja.suodatettu.vesi.testattiin.elintarvikelabo-
ratoriossa.. Säiliössä. suodattamattoman. ve-
den.yleinen.bakteeripitoisuus.oli.huomatta-
van.korkea,.3000.pmy/ml,.kun.se.suomalai-
sessa.verkostovedessä.on.yleensä.alle.50..

Tilaa tuoreet luettelot!
Kaha.Caravan.Systems.(koko.valikoima),.
til.nro.CARAVAN001
Thule.Omnistor,.til.nro.OM8
Ten.haaft,.til.nro.TEN08

Satelliittivastaanottimissa on suomenkielinen käyttö-
liittymä, ohjelmaopas sekä 3500 tv- ja 1500 radio-
kanavapaikkaa. Mukana toimitetaan kaukosäädin 
ja kanavanäytöllä varustettu satelliittihiiri. Optioina 
ovat mm. CI-modulit , dvb-s/t-komboviritin sekä 
tallennusmahdollisuus kovalevylle.

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.. Kirkaspeilinen. Repusel. Alufor.
on.varustettu.alumiinisella.ja.sävytetty.Lux-
max.teräksisellä.varrella..Kumpaakin.on.tar-
jolla.sileällä.tai.kuperalla.peilillä.sekä.lyhyel-
lä.tai.pitkällä.varrella..Kaikkia.osia.on.saata-
vana.myös.erikseen.pelkästä.peililasista.al-
kaen.

Helppokäyttöiset ten Haaft 
        satelliitti- ja aurinkolaitteistot

GPS-ohjatut 50 ja 75 Wp 
aurinkolaitteistot pitävät energi-

aa keräävän aurinkomoduulin 
pilvisinäkin päivinä aina parhaassa 

mahdollisessa asennossa aurin-
koon nähden. Saatavana on 65 cm 

offset-peilin ja 50 Wp aurinkomoduulin 
yhdistävä erikoiskompakti malli.

Repusel-lisäpeilit 
vetoajoneuvoihin

Nykyaikaisten autopeilien muotoihin ja rakenteisiin suun-
niteltujen Repusel-lisäpeilien kiinnitysmekanismi ei 
vahingoita peilin kehyksiä ja mahdollistaa täydellisen 
suunnattavuuden ja värinättömyyden. 

Caravan-lehti testasi:

US-E2 puhdistaa veden tehokkaasti!
3M. US-E2. -suodatuksen. jälkeen. kokonais-
pesäkeluku.oli.0.pmy/ml..Myös.säiliövedessä.
ollut.levän.haju.sekä.homeen.ja.levän.maku.
hävisivät.lähes.kokonaan.suodatuksessa..
–.”Voidaan.siis. todeta,.että.pitkäänkin.säi-
liössä. seissyt. vesi. on. suodatuksen. jälkeen.
käyttökelpoista”,.päättää.artikkelin.kirjoit-
tanut.Antti.Henttonen.testiraporttinsa.

3M US-E2 on veneellä ja matkailuajoneuvoilla liikkuvien tarpeisiin kehitetty tehokas suodatin, joka 
parantaa juomaveden laatua ja lisää veden käyttöturvallisuutta. Suodatinpatruunan, suodatinpään, 
kiinnitysjalan ja sovittimet sekä ohitustulpan sisältävä järjestelmä on helppo asentaa vaaka- tai pysty-
suoraan mihin tahansa kylmävesilinjan kohtaan.

�



�

Webasto Hollandia -kattoluukut  jälkiasennukseen

Hollandia 100
•.Korkealuokkainen.peruskattoluukku
•.Irrotettava.lasipaneeli
•.Käyttö.3-vaiheisen.salvan.tai.pyöritettävän.
. kammen.avulla

Hollandia 300
•.Sähköinen.spoilerikattoluukku
•.Irrotettava,.rullaava.tai.auton.verhoiluun.
. mukautettu.aurinkosuoja
•.Voidaan.ohjelmoida.kahteen.haluttuun.
. asentoon.(Medium-malli)

Hollandia 400
•.Sporttinen.ja.dynaaminen.laskostuva.
. kangasluukku
•.Korkealuokkainen,.kestäväksi.vahvistettu.
. ulkopinta
•.Voidaan.ohjelmoida.kahteen.haluttuun.
. asentoon.(DeLuxe-malli)
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Kattoluukku lisää viihtyisyyttä
Webasto Hollandia -jälkiasennuskattoluuk-
ku tuo matkustamoon avaruutta ja tilan 
tuntua. Sen patentoitu Venus®-turvalasi hei-
jastaa takaisin 80 % näkyvästä ja 99 % UV-
valosta sekä 97 % lämmöstä. Se tehostaa il-
mastointilaitteen toimintaa kesäkuumalla 
ja selvittää tehokkaasti höyrystyneet ikku-
nat kylminä ja kosteina päivinä.

Laadukas mallisto
Webasto Hollandia -kattoluukkuja on kuut-
ta eri mallia: Hollandia 100, 300, 400, 500, 
700 ja 900. Mallistossa on sopiva ratkaisu 
autoon kuin autoon. Olipa kyseessä perus-
malli 100 tai markkinoiden suurin lasinen 

jälkiasennukseen

Hollandia 900
• Markkinoiden suurin jälkiasennsuluukku
• Kiinteä takaosa ja sähköisesti liukuva etuosa
• Neljä erikseen toimivaa suojaverhoa

Lisäkauppaa lisävarusteasennuspisteille!
Valtuutetuksi Webasto Hollandian myynti- ja asennuspisteeksi pääsee osallistumalla Kahan järjestä-
mään koulutukseen, jossa hankitaan tehtaan laatustandardien mukainen ammattitaito kattoluukun 
asennukseen. Ota yhteyttä Jari Widerholmiin puh. (09) 6156 8363 tai jari.widerholm@kaha.fi 

Hollandia 500
• Panoraamaluukku, johon voi valita tyylikkään  
 tai sporttisen ulkomuodon
• Kallistuva ja liukuva etupaneeli
• Kallistuva ja liukuva tai kiinteä takapaneeli 
 lapsilukolla

Hollandia 700
• Liukuva kattoluukku laajalla kallistuksella
• Automatisoitu spoileri takaa optimaalisen 
 aerodynamiikan
• Voidaan varustaa sadetunnistimella

avattava malli 900, Hollandia-kattoluukku 
tuo autoiluun aina korkeatasoista ajamisen 
nautintoa ja viihtyisyyttä.

Tutkittua turvallisuutta
Webasto Hollandia -kattoluukut on valmis-
tettu ISO 9000 -standardin mukaisesti ja niil-
lä on TÜV (Saksa), UT (Ranska) ja FMVSS 
(USA) -laatuluokitus. Turvajärjestelmä sul-
kee luukun automaattisesti, kun virta sam-
mutetaan ja estää sitä sulkeutumasta, jos 
välissä on este (ei 100-malli). Hollandia-kat-
toluukku on murtovarma, mekaniikaltaan 
kestävä, pakkasensietävä ja vedenpitävä.

Yli puolet tehdasasenne-
tuista kattoluukuista on 
Webaston valmistamia. Siksi 
se on luonnollinen ja varma 
valinta myös jälkiasennuk-
seen. Ryhtymällä valtuu-
tetuksi Webasto Hollandia 
myynti- ja asennuspisteeksi 
voit tarjota asiakkaillesi 
markkinajohtajan huippu-
tuotteita ja otat oman osasi 
kasvavasta tuotealasta.
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Kone sammutettuna tapahtuvaan ohjaamon jääh-
dytykseen suunniteltu ilmastointilaite on paitsi 
mukavuus- myös tärkeä turvallisuusvaruste, sillä 
laitteen ansiosta ohjaamossa voi nukkua ovet ja 
ikkunat tiukasti lukittuina. Kahalla on tarjota 
jälkiasennusratkaisut kaikkiin kabiineihin.

Katolle tai takaseinään 
Autoclima Fresco 3000
Autoclima.Fresco.3000.voidaan.asentaa.haluttuun.kohtaan.joko.
ohjaamon.katolle.tai.takaseinään..Sarja.sisältää.kaikki.tarvitta-
vat.osat.mukaan.lukien.asennusta.helpottavat.ja.nopeuttavat.
jousikiristeiset. letkuliittimet.. Energiatehokkaalla.kompresso-
rilla.ja.6-nopeuksisella.puhaltimella.varustetun.laitteen.mu-
kana.toimitetaan.kaukosäädin.

Täysautomaa ttiset uutuudet
Wigam esittelee kolme uutta
huippuvarusteltua täysauto-
maattista ajoneuvoilmastoin-
nin huoltolaitetta kylmä-
aineen talteenottoon, puh-
distukseen, tyhjiöimuun, 
täyttöön ja huuhteluun. 
Niissä on vakiona monia 
kilpailijoiden laitteista koko- 
naan puuttuvia tai vain lisä-
varusteina saatavia ominai-
suuksia.

Wigam Amica SAE
Lippulaivamalli. Wigam. Amica. SAE. täyttää.
uuden. huoltolaitteille. asetetun. SAE. J-2788.
-standardin..Erittäin.tehokkaalla.tyhjiöpum-
pulla.(180.l/min).ja.talteenottokompressoril-
la.(400.g/min).sekä.20.kg.kylmäainesäiliöllä.
varustettuna. Amica. SAE. sopii. erinomaises-
ti. kaikenkokoisten. ajoneuvoilmastointien.
huoltoon.. Talteenotettavan. kylmäaineen.
puhdistamisesta.huolehtii.kaksi.suurta.suo-
datinpanosta.

Täysin. ilman. käsiventtiileitä. operoitavassa.
laitteessa.on.vain.yksi.kytkin. jokaiselle. toi-
minnolle. sekä. ”Fire. &. Go”-toiminto,. joka.
suorittaa. kaikki. huoltotoimenpiteet. yhdel-
lä.napin.painalluksella..Kylmäaineen.kierrä-
tykseen.auton.ilmastointilaitteessa.on.erilli-
nen.huuhteluohjelma.ja.halutessaan.käyttä-
jä.voi. luoda. laitteelle.myös.omia.toiminta-
järjestyksiään.

Wigam.Amica.SAE:n.käyttö.on. tehty.mah-
dollisimman. helpoksi. monella. tasolla.. Suo-
dattimelle. ja. kompressoriöljylle. on. auto-
maattinen. huoltovälinilmaisin. ja. kylmäai-
nepullolle. oma. painemittarinsa.. Kokonai-
suuden.kruunaavat.pölysuoja,.erillinen.läm-
pömittari.2,5.m.johdolla,.päivitettävä.tieto-
kanta,. printteri. sekä. suomenkielinen. käyt-
tövalikko.ja.suuri,.valaistu.LCD-näyttö.

Wigam Amica Data
Wigam. Amica. Data. tarjoaa. lähes. kaikki.
SAE-mallin. automatiikat. ja. hienoudet. hie-
man.edullisemmassa.hintaluokassa..Suuri.20.
kg.kylmäainesäiliö.ja.4.elektronista.vaakaa..
varustettuna. tehokkaalla. tyhjiöpumpulla.
(90. l/min). ja. scroll-tyyppisellä. talteenotto-
kompressorilla. (300.g/min). tekevät. siitä. te-
hokkaan. laitteen. niin. henkilö-. ja. paketti-.
kuin.kuorma-autojenkin.huoltoon.

Wigam Piccola Data
Vanha. tuttu. Piccola. Plus. uudistui. ja. sai. ni-
mekseen.Data..Käyttöliittymä.on.entistä.sel-
keämpi.ja.ominaisuudet.parempia.–.vanhas-
ta.mallista.ennallaan.on.vain.hinta.ja.kom-
pakti.koko..Wigam.Piccola.
Data.on.markkinoiden.
pienin.ja.kätevin.täys-
automaattinen.laite,.
joka.mahtuu.käte-
västi.huoltoautoon.
eikä.sen.erikoisraken-
teista.vaakaa.tarvitse.
lukita.siirron.ajaksi..

Kenttäoloissakin kevyesti 
liikuteltava Piccola Data on 
täysverinen huoltolaite tehokkaalla 
tyhjiöpumpulla (90 l/min) ja scroll-tyyppisellä 
talteenottokompressorilla (300 g/min).

Ohjaamon taukoilma stointilaitteet kuorma-autoihin
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Täysautomaa ttiset uutuudet

Kattoluukkuun 
Autoclima Fresco 3000 RT
Autoclima. Fresco. 3000. RT. asennetaan. olemassa.
olevan.kattoluukun.paikalle..Valmiilla.merkkikoh-
taisilla.sarjoilla.asennus.onnistuu.helposti.myös.täy-
sin. ilman. kylmälaiteosaamista.. Hiljaisen. ja. talou-.
dellisen. laitteen.katolle. jäävä.osa.on.aerodynaa-
misen. matala.. Sisäpaneeliin. on. sijoitettu. selkeä.
näyttö. ja.käyttöpainikkeet. sekä.kiinteät. ja. suun-
nattavat.ilmanohjaimet.

Wigam vahvassa 
asemassa 
Suomessa

Vuonna 1976 toimintansa 
aloittanut italialainen 

Wigam Srl on nykyään yksi 
Euroopan johtavista ajoneuvo-
ilmastoinnin huoltolaitteiden 
valmistajista. Wigam-laitteilla 

on koko Suomen kattava 
huoltoverkosto, joka on toteu-

tettu yhteistyössä A-Test & 
Consulting Oy:n kanssa. 
Kaha Oy tarjoaa Turva-

tekniikan keskuksen valtuutta-
mana pätevyyskokeiden järjes-
täjänä Wigam-huoltolaitteiden 

ostajille uuden asetuksen 
mukaisen ajoneuvoilmastointi-

koulutuksen erikoishintaan.

Amica SAE:n neljä elektronista vaakaa mittaavat 
tarkasti kylmäaineen, talteenotetun ja lisättävän 
öljyn sekä UV-väriaineen määrän.

Myös Amica Datassa on yhden painalluksen 
automaattitoiminto, päivitettävä tietokanta 
sekä vakiovarusteinen tulostin.

Ohjaamon taukoilma stointilaitteet kuorma-autoihin

Fresco 3000 Fresco 3000

Fresco 3000 RT
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Annikki. on. tavallinen. suomalainen. autoili-
ja,.joka.haluaa.autonsa.huollon.sujuvan.hel-
posti. ja. varmasti.. Huoltopaikan. valinnassa.
hän.painottaa.ystävällistä.palvelua.sekä.var-
muutta. siitä,. että. autoon. asennetut. vara-
osat. ovat. korkealaatuisia. ja. kestäviä.. An-
nikki.on.päätynyt.Rättisen.korjaamon.asiak-
kaaksi.–.mutta.miksi?.

Huolto tarvitsee lisäarvoa
Menneinä.vuosina.Annikki.oli.käyttänyt.au-
toaan.ensin.Jonnisen.ja.myöhemmin.Pillisen.
korjaamolla..Jonnista.hän.piti.Pillistä.parem-
pana,.mutta.kumpikaan.paikka.ei.tarjonnut.
huollolle. mitään. erityisempää. lisäarvoa. tai.
syytä.valita.juuri.heitä..Eräänä.päivänä.An-
nikki. sai. sitten. kuulla. ystävättäreltään,. et-
tä.Rättisen.korjaamo.antaisi.ainutlaatuisen.
kolmen. vuoden. erikoistakuun. asentamil-
leen. Kaha. Original. Spareparts. -varaosille..
Hän.päätti.ottaa.asiasta.selvää..

Vain Kahan varaosilla on erikoistakuu
Rättisellä. Annikki. sai. kuulla,. että. he. huol-
tavat.autot.Kaha.Oy:n.myymillä. varaosilla,.

joilla. on. 3. vuoden. /. 100. 000. km. erikoista-
kuu..Annikki. ymmärsi,. että.alalla.poikeuk-
sellinen.käytäntö.ei.voi.kertoa.kuin.erittäin.
vankasta.luottamuksesta.tuotteiden.korke-
aan.laatuun..Yhtä.selvää.oli,.että.korjaamo,.
joka. tarjoaa. asiakkailleen. tällaista. ilmaista.
lisäturvaa,. arvostaa. asiakkaitaan. ja. haluaa.
heidän. olevan. tyytyväisiä. huoltoon. kaikil-
ta.osin..Valinta.oli.nyt.helppo:.Rättisen.asi-
akkaana.Annikki.saisi.yksinkertaisesti.enem-
män.huolettomia.kilometrejä!

Kaikki korjaamot 
voivat saada kilpailuedun
Kuten. Annikin. tarina. osoittaa,. Kahan. kol-
men. vuoden. varaosatakuu. antaa. auton.
huollolle. todellista. lisäarvoa,. joka. voi. olla.
ratkaiseva.tekijä.huoltokorjaamoa.valittaes-
sa..Takuu.koskee.kaikkia.Kahan.toimittamia.
ja. autokorjaamon. asentamia. varaosia. riip-
pumatta.siitä,.mihin.ketjuun.korjaamo.kuu-
luu.tai.on.kuulumatta..Jatketun.takuun.ul-
kopuolelle. jäävät. vain. kuluttajan. itsensä.
asentamat. varaosat. sekä. lisävarusteet,. joi-
den.takuuehdot.pysyvät.ennallaan.

Miksi Annikki huollattaa 
autonsa Rättisen korjaamolla?

Tarkat takuuehdot ovat Kahan Extranetissä osoitteessa www.kaha.fi/extranet. 
Lisätietoja antaa varaosaosaston osastopäällikkö Jouni Vainikka, puh. (09) 6156 8202 tai jouni.vainikka@kaha.fi

Vaikka ”Annikki” ja 
muut tämän jutun nimet ovat 
mielikuvituksen tulosta, voisivat itse tapah-
tumat olla täyttä totta. Kahan 3 vuoden ta-
kuun tarjoamasta lisäarvosta kannattaa siis 
kertoa asiakkaille: saatavana on display-teli-
neitä, joihin mahtuu 100 kpl varaosatakuu-
esitettä. Voit tilata kumpiakin veloituksetta 
sähköpostiosoitteesta varaosat@kaha.fi
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SNR ja Ruville 
omilla tuotenumeroillaan
Kahan. laakerilinjan. vahvistuessa. Ruvillen.
sarjoilla. on. myös. uusi. 2010. pyöränlaakeri-
luettelo. kokenut. radikaalin. uudistuksen..
Kullekin. automallille. on. luettelossa. nyt.
omat. tuotenumeronsa.niin. SNR:n.kuin.Ru-
villenkin. etu-. ja. takasarjoille.. Myös. mah-
dollisilla. vaihtoehdoilla. samoin. kuin. SNR:n.
ASB-optiolla.on.omat.sarakkeensa.

Autonvalmistajat 
luottavat SNR-laatuun
Ranskalainen. SNR. on. toimittanut. pyörän-
laakereita. autoteollisuudelle. alkuperäisosi-
na.jo.vuodesta.1946,.ja.tänä.päivänä.se.on.
alkuperäistoimittaja. käytännössä. kaikille.
merkittävimmille.autonvalmistajille..SNR:n.
kehittämä.ASB-järjestelmä.(Active.Sensor.
Bearing).toimii.yhdessä.erilaisten.ajon-
hallintajärjestelmien.(ABS-jarrut,.
ESP-ajonvakautus,.ASR-luiston-
esto).kanssa.tehostaen.
niiden.toimintaa.

SNR & Ruville
Laakerilinja laajeni ja 
numerointi uudistui

Erillisellä SNR- ja Ruville-numeroinnilla
uudistunut Pyöränlaakeriluettelo 2010 
lähtee Kahalta tilausnumerolla 
941-3201KL.

Kilpailukykyiset Ruville-laakerisarjat
Kahan.laajaa.SNR-valikoima.täydentää.hin-
ta-/laatusuhteeltaan. erinomainen. Ruville..
Yhdessä. merkit. ovat. laajentaneet. Kahan.
pyöränlaakerituotelinjan. kattamaan. käy-
tännössä.Suomen.koko.henkilö-. ja.paketti-
autokannan.. Ruville-pyöränlaakerisarjat. si-
sältävät.aina.kaikki.asennuksessa.tarvittavat.
osat..Laakereiden.lisäksi.sarjoissa.on.muka-
na. tarvittavat.akselitiivisteet,. lukitusmutte-
rit,.varmistimet.jne.

Ruville-pyörännavat Kahan ohjelmaan
Pyörännavalla.on.tärkeä.rooli.vanteen.ja.tu-
kivarren. välissä. osana. pyöräntuentaa.. Siksi.
niidenkin.on.syytä.olla.korkeaa.Ruville-laa-
tua..Kahan.tuoteohjelmaan.uutuutena.tul-
leiden. Ruville-pyörännapojen. valikoima. si-
sältää.noin.100.nimikettä.yleisimpiin.auto-
malleihin..Katso.tarkemmin.Autoluettelo.fi
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ZF-tuotteet Kahalla

ZF Service on ajoneuvoalan 
jättiyritys, joka valmistaa ja 
markkinoi erilaisia voiman-
siirron, ohjausjärjestelmän 
ja pyöränripustuksen kom-
ponentteja. Kahan laajaan 
ZF-ohjelmaan kuuluvat tun- 
netusti Sachsin iskunvaimen- 
timet ja kytkimet sekä Lem-
förderin alustan- ja ohjauk-
senosat. Ohjausvaihteiden 
ja -tehostimen pumppujen 
myyntiä puolestaan vauhdi-
tetaan tänä kesänä räväkällä 
kampanjalla. 

Sachs iskunvaimentimet ja -kytkimet
Sachs.on.iskunvaimentimien.ja.kytkimien.valmista-
jana.todellinen.raskassarjalainen..Se.tekee.läheistä.
yhteistyötä.autonvalmistajien.kanssa.ja.toimii.alku-
peräistoimittajana.mm..MB:lle,.BMW:lle,.Audille,.
Volvolle.ja.monille.muille.tunnetuille.merkeille..

Sachs-vaimentimissa.ja.-kytkimissä.on.monia.kekseliäitä.
ratkaisuja.kuten.urheilullinen,.prosessoriohjattu.CDC-vaimen-
nusjärjestelmä.ja.vaihteiston.vääntövärinän.poistava.kaksimassa-
vauhtipyörä..Yksilöllistä.edistyksellisyyttä.edustavat.myös.alumiini-
iskunvaimentimet,.joita.Sachs.tarjoaa.ainoana.valmistajana.maailmassa,.
sekä.kitkapintojen.kulumisen.huomioiva.itsesäätyvä.Xtend-kytkin.

Lemförder alustan- ja ohjauksenosat
Autojen.tekniikan.kehittyessä.alustan,.ohjausjärjestelmän.ja.pyöränripustuksen.
komponentit.sekä.värinänvaimentimina.toimivat.kumi-metalliosat.ovat.
muodostaneet.yhden.volyymiltaan.nopeimmin.kasvavista.ryhmistä.autojen
varaosien.myynnissä.

Lemförderin.ohjauksen-.ja.alustanosat.ovat.tunnettuja.erittäin.korkeasta.
laadustaan.paitsi.ensiasennusosina.myös.varaosamarkkinoilla..Kahan.
Lemförder-ohjelmaan.kuuluvat.mm..pallo-,.aksiaali-.ja.ohjausnivelet,.
raidetangon.päät,.tukivarret,.vakaajatangot.sekä.kumi-metalliosat.
niin.henkilö-.kuin.pakettiautoihinkin.
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ZF ohjausvaihteet ja -tehostimen pumput 
nyt rahtivapaasti!
ZF. ja. Kaha. käynnistävät. koko. kesän. kestävän. kampanjan,. joka. tarjoaa.
asiakkaillemme.ohjausvaihteiden.ja.-tehostimen.pumppujen.rahtivapaat.
suoratoimitukset.tehtaalta.vain.kolmessa.arkipäivässä..
Tuotteet.toimitetaan.suoraan.
asiakkaalle.ja.runkoveloitus.
hyvitetään,.kun.vanha.
runko.palautetaan.
Kahalle..

1�

Poikkeuksellisen. luminen. ja. kylmä. talvi. on.
vaatinut.veronsa.Suomen.vanhahkolta.ajo-
neuvokannalta...Varsinkin.iskunvaimentimet.
olivat. kylminä. pakkasaamuina. kovilla. eikä.
talvi. antanut. armoa. myöskään. voimansiir-
rolle. sen. enempää. kuin. alustan. ja. ohjauk-
senkaan.herkille.osille.

Käytännössä.se.merkitsee.monen.auton.vaa-
tivan.keväällä.ja.kesällä.tavallista.perusteel-
lisempaa. huoltoa. ja. laadukkaita. varaosia..
Tavallista. suurempaan. kysyntään. kannat-

Ennätystalvi merkitsee kasvavanutta huoltotarvetta
taakin.varautua.tilaamalla.Kahalta.niin.ZF-.
kuin.muitakin.merkkituotteita..Mallikohtai-
set.osat..löydät.vaivattomasti.Kahan.sähköi-
sestä.luettelosta.osoitteesta.
www.autoluettelo.fi.

1.6.–30.8.2010
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Kahan moottorinosavalikoi ma laajenee
Elring-tiivisteet ja -kansipultit ovat 

uusin lisä Kahan moottorinosa-
valikoimaan, joka kattaa niin 

hihna- kuin ketjupuolenkin 
Gates- ja Ruville-
huippumerkkien 

voimin.

Kaha on Suomen suurin Gates-myyjä
Gates.on.jakohihnaosien.Euroopan.markki-
najohtaja. ja.Kaha.vastaavasti. Suomen. joh-
tava. Gates-maahantuoja. ja. -jakelija.. Ase-
telma.antaa.Kahalle.erinomaiset.mahdolli-
suudet.hinnoitella.jakopään.osat.ja.korjaus-
sarjat. sekä. muut. huippulaadukkaat. Gates-
tuotteet.erittäin.kilpailukykyisesti.

Gatesin. korjaussarjoissa. on. jakohihnojen,.
kiristimien. ja. ohjainrullien. lisäksi. mukana.
tarvittavat.pultit,.mutterit.ja.aluslevyt.–.siis.
kaikki.mitä.vaaditaan. jakopään.oikeaoppi-
seen. huoltoon.. Täydellisillä. Gates-korjaus-
sarjoilla.jakopään.huolto.hoituu.kerralla.ja.
selkeiden.ohjeiden.ansiosta.taatusti.oikein.
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Ruville osaa ketjuosat
Ketjuosienkin. kohdalla. Kaha. luottaa. maa-
ilmanmerkkiin:. Ruville. on. valmistaja,. jon-
ka.jokainen.alaa.tunteva.osaa.yhdistää.tin-
kimättömään. laatuun. ja. luotettavuuteen..
Valikoima. kattaa. automerkit. Audi,. BMW,.
Chrysler,. Citroen,. Fiat,. Hyundai,. Mazda,.
Mercedes-Benz,. Nissan,. Opel,. Peugeot,. Re-
nault.ja.Volkswagen..

Saksalaisvalmistajan.tuotevalikoimaan.kuu-
luvat. ketjujen. ohella. luonnollisesti. myös.
kaikki. tarvittavat.kiristimet,. laahaimet,.oh-
jaimet.ja.rattaat..Mercedes-Benzin.tiettyjen.
ketjuosien.osalta.valikoimaa.on.täydennet-
ty.Swagin.tuotteilla.

Kahan moottorinosavalikoi ma laajenee
Elring on OE-laatua
Saksalainen.Elring.on.maailmankuulu.moot-
torin.tiivisteiden.ja.sylinterikannen.pulttien.
valmistaja.. Käytännössä. kaikille. suurimmil-
le. autotehtaille. alkuperäisosia. toimittavan.
Elringin.slogan.onkin.osuvasti.”Elring.–.Das.
Original”..

Kahan. laatutietoiseen. tarjontaan. yleisön.
pyynnöstä.tuleva.Elring.sopii. siis.mitä.mai-
nioimmin..Kaha-valikoimaan.kuuluvat.sylin-.
terikannen. pultti-. ja. tiivistesarjat,. imu-. ja.
pakosarjan. tiivisteet,. nokka-. ja. kampiakse-
litiivisteet.sekä.venttiilikopan.ja.öljypohjan.
tiivisteet.. Tuotteet. myydään. irtotavarana.
lukuun.ottamatta.yläpään.ja.venttiilikopan.
sekä.kansipulttien.sarjoja.

Usein moottoria
joudutaan purkamaan, jotta päästään

käsiksi vialliseen osaan. Kokoonpanon yhteydessä
tarvitaan uusia tiivisteitä.

Kaikki.tällä.aukeamalla.esitellyt.
tuotteet.löydät.vaivattomasti.

Kahan Autoluettelo.fi-palvelusta.
kohdasta.Moottorinosat.
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Bilstein-alustasarjat 
parantavat ajettavuutta ja ulkonäköä

TÜV-hyväksyttyä tyyliä ja tekniikkaa
Yli. 50. vuotta. autonvalmistajille. alkuperäisosia. toimittanut. saksalainen. Bilstein. on.
alan.arvostetuimpia.valmistajia..Autourheilun.parissa.hiottu.tietotaito.näkyy.ja.tun-
tuu.myös.auton.ulkonäköä.ja.suorituskykyä.parantavissa.TÜV-hyväksytyissä.alusta-
sarjoissa..Niiden.suunnittelussa.ja.valmistuksessa.on.hyödynnetty.autourheilun.paris-
sa.kehitettyä,.kirjaimellisesti.käänteentekevää.tekniikkaa.

Fremax Ready to Go -jarru-
levyjen valttina on nopea 
asennettavuus. Toisin kuin 
tavallisia varastointirasvat-
tuja jarrulevyjä, Fremaxin 
uutuuslevyjä ei tarvitse esi-
puhdistaa liuottimilla. 

Salaisuus. piilee. uuden. tyyppisessä. vesiliu-
koisessa. varastointiaineessa,. jonka. voi. jät-
tää.levyihin.tai.halutessaan.huuhtaista.hel-
posti. pois.. Ratkaisu. poistaa. yhden. likaisen.
työvaiheen. tehden. asennuksesta. nopeam-
paa.ja.ympäristöystävällisempää.sekä.asen-
tajalle.miellyttävämpää.ja.turvallisempaa.
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Road House-
jarrupalat
Road House -tuotemerkin 
takana on Euroopan 
suurin jarrupalojen 
jälkimarkkinavalmis-
taja. Road House 
-jarrupalojen ECE R90 
-hyväksyntämerkki takaa, 
että ne vastaavat turvalli-
suus-, laatu- ja tuotetieto-
ominaisuuksiltaan täydellisesti 
ensiasennuspaloja. 

Kahalla. on. omassa. varastossaan. lähes. täydellinen.
Road.House.-valikoima,.josta.löytyy.EU-säädökset.täyt-
tävä.palasarja.käytännössä.jokaiseen.Suomessa.myytä-
vään.henkilö-.ja.pakettiautoon.

B12-alustasarja
Bilstein.B12.-sarja.sisältää.
B8-iskunvaimentimet.sekä.
madallusjouset..Bilstein.B8.
on.suorituskykyinen.
iskunvaimennin.erityi-
sesti.urheilulliseen.
ajoon.ja.sport-alustalle..
Ylösalaisin.käännetyn.
rakenteen.ansiosta.sillä.
on.monta.tukipistettä.
sekä.täydellisesti.
suojattu.mäntä..
Tehtaalla.val-
miiksi.säädetty.
B12-sarja.madaltaa.
autoa.30–40.mm.

B16-alustasarja
Sekä.korkeus-.että.jäykkyys-
säädöllä.varustettu.B16-sarja.
edustaa.Bilsteinin.kehitty-
neintä.katukäyttöön.tarkoi-
tettua.alustaosaamista..
Yksinomaan.tätä.sarjaa.
varten.kehitetyn.iskun-
vaimentimen.käännetty.
rakenne.sekä.lämmön-
kestävyydeltään.erin-
omaiset.materiaalit.
antavat.sille.sporttista.
napakkuutta.ilman.
liiallista.pintakovuutta..
Korkeussäädöllä.
voidaan.madaltaa.ajo-
neuvoa.30-50.mm.ja.jäykkyyssäädöllä.
muuttaa.sekä.sisään-.että.ulosvaimennusta.

B14-alustasarja
Säädettävässä.Bilstein.B14.
-alustasarjassa.on.siihen.
varta.vasten.suunnitellut,.
yksiputkiset.rosteri-
vaimentimet.sekä.
madallusjouset..
Vaimentimen.kään-
netty.rakenne.yh-
dessä.ulkoputken.
20.mm.korkeus-
säädön.kanssa.
merkitsee.erin-
omaista.lämmön-
hallintaa.sekä.
tarkkaa.ajettavuutta.mukavuudesta.
tinkimättä..Sarjan.avulla.saavutetaan.
säädöistä.riippuen.30–50.mm.madallus.

Bilsteinin.tinkimättömän.laadun.takeena.on.innovatiivinen.kehitystyö.sekä.tuotteiden.huolellinen.testaami-
nen. äärimmäisissä. olosuhteissa. mm.. Mercedes-Benzin. Papenburgin. testiradalla. sekä. maailman. pisimmällä.
ja.vaativimmalla.kilparadalla,.legendaarisella.Nürburgring-Nordschleifella..Yhtiön.vahva.sitoutuminen.auto-.
urheiluun. (mm.. DTM. ja. Nürburgring. 24. h). merkitsee. alan. edistyksellisimpien. ratkaisujen. päätymistä. niin..
OE-.kuin.jälkimarkkinoillekin.

Urheilullisuus suunnannäyttäjänä
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Kaikki mallikohtaiset lamput
Osram. on. kehittänyt. osoitteeseen. www.osram.fi/oikea. ainutlaa-
tuisen.nettipalvelun,.jonka.avulla.on.helppo.löytää.sopivat.malli-
kohtaiset.lamput.niin.henkilö-.ja.pakettiautoihin.kuin.raskaaseen-
kin.kalustoon..Etu-. ja.takaumpioissa.sijaitsevien.lamppujen.lisäk-
si.palvelu.hakee.myös.polttimot.erilaisiin.lisävaloihin.sekä.raskaan.
kaluston. sivu-. ja. äärivaloihin.. Ajoneuvoa. ylhäältä. kuvaavan,. ha-
vainnollisen.kaavion.avulla.lampun.paikka.on.helppo.hahmottaa.

Suorat Osram-tuotenumerot
Käyttäjä.voi. lisäksi.valita,.minkä.tyyppisen. lampun.hän.mihinkin.
kohteeseen.haluaa..Mahdollisimman.pitkää.käyttöikää,.suurta.va-
lotehoa.tai.edullista.hintaa.painottavat.päätyvät.todennäköisesti.
eri.valintoihin..Palvelu.esittää.vaihtoehdot.(esim..Ultra.Life./.Night.
Braker./.Original).ominaisuuksineen.ja.näyttää.valinnan.jälkeen.so-
pivan.lampun.tuotenumeron.ja.kuvan.sekä.merkitsee.valitun.koh-
teen.ajoneuvon.kaavakuvaan..

Ainutlaatuinen 
autolamppuportaali
www.osram.fi/oikea

Kätevät Osram ULTRA LIFE 
DUO BOX  -myyntidisplayt 
saat luonnollisesti Kahalta.

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. myös. 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..

Osram ULTRA LIFE erikoistakuulla
Osram.ULTRA.LIFE.on.saatavana.H1-,.H4-.ja.
H7-kannoilla.. Tyylikkäällä. hopeisella. päällä.
varustettuna.se.sopii.erinomaisesti.uudenai-
kaisiin.kirkaslinssisiin.ajovaloihin..ULTRA.LI-
FE.luo.markkinoille.kokonaan.uuden.laatu-.
ja.luotettavuusstandardin.

Osram tekee oikean 

lampun valinnasta 
helppoa!
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Ainutlaatuinen 
autolamppuportaali

Katkaisimet
SWF:n.perinteisillä.polttimoilla.tai.ledeillä.toteutetut.
keinukatkaisimet.ovat.tuttu.näky.työkoneiden,.ammatti-
ajoneuvojen.ja.veneiden.kojetauluissa.ympäri.maailman..
Suosioon.ovat.vaikuttaneet.hyvä.mekaaninen.kestävyys,.
vesi-.ja.pölytiiviys.sekä.symbolien.helppo.muokattavuus..
Legendaarinen.511-katkaisin.ja.sitä.muotoilultaan.ja.tekniseltä.
toteutukseltaan.modernimpi.533.asentuvat.samaan.paneeliin..Keinu-
katkaisimien.lisäksi.SWF.valmistaa.viiksikatkaisimia.henkilö-.ja.kuorma-
autoihin.sekä.kestäviä.ja.helppokäyttöisiä.monitoimiviiksiä.työkoneisiin.

Ajoneuvojen sähkötarvikkeet
Kahan laajaan sähkötarvikevalikoimaan kuuluu johtotarvikkeita 
ja komponentteja sekä ensiasennukseen että lisävarusteluun ja 
huoltoon – kaikki kätevästi osoitteesta Autoluettelo.fi. 

Autojohdot ja 
johtosuojat

Johtoliittimet

Sulakerasiat ja 
sulakkeet

Releet

Virtalukot ja 
virtapistokkeet

Päävirtakytkimet

Pyyhin ja 
pesulaitteet

Ovien ja 
luukkujen
lukitus

Hyötyajoneuvojen lisävalot 
Hyötyvalojen.uusi.luettelo.on.jälleen.täynnä.erittäin.kilpailu-
kykyisesti.hinnoiteltuja.laatutuotteita.–.esimerkiksi.sellaisia.
kuin.Britaxin.ja.Premier.Hazardin.ruuhkavilkut..Erittäin.vähä-
virtaisella.led-tekniikalla.toteutetuissa.12/24.V.vilkuissa.on.
useita.sisäänrakennettuja.välähdysohjelmia..Oransseilla,.
punaisilla.tai.sinisillä.ledeillä.saatavana.olevat.ruuhka-
vilkut.ovat.rakenteeltaan.kestäviä.ja.vesitiiviitä.

Lisätietoa Kahan sähkötarvike- ja lisävalo-

tarjonnasta saa tuotepäällikkö Kari Rajamäeltä 

puh. (09) 6156 8233 tai kari.rajamaki@kaha.fi
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Thule EuroWay ja EuroRide uudistuivat

Thule-laatua ja 
turvallisuutta

Sekä.EuroWay.G2.
että.EuroRide.ovat.
ECE-hyväksyttyjä.ja.

varustettu.7-nastaisella.
pistokkeella..Kummalla-

kin.telineellä.on.City-
Crash-.ja.TÜV-GS-hyväk-

syntä.sekä.maailman-
kuulun.laadun.merkkinä.
5.vuoden.Thule-takuu.

Thule EuroRide
Uudistunut.EuroRide.on.suunniteltu.hieman.EuroWayta.edullisem-
paan.hintaluokkaan,.mutta.se.vastaa.silti.ominaisuuksiltaan.pitkäl-
ti.isoveljeään..Myös.EuroRide.on.kokoontaittuva,.saatavana.kahden.
tai.kolmen.pyörän.versiona.sekä.soveltuu.vaivattomasti.uusimmille-
kin.automalleille.ja.käytännössä.kaikille.polkupyörille..

Merkittävämpinä. eroina. ovat. kiinteät. runkopitimet,. käsitoiminen.
kallistus.sekä.yksinkertaisempi,.erillisellä.avaimella.toteutettu.
kiinnitysmekanismi.vetokoukkuun..Lukitus.polkupyöriin.on.
saatavana.lisävarusteena.

Irrotettavat. runkopitimet. tekevät. etenkin.
useamman.pyörän.kuormaamisesta. todella.
helppoa.ja.uudentyyppiset.hihnat.kiinnitty-
vät.tiukasti.kaiken.kokoisiin.renkaisiin..Niin.
rengaspitimien. kuin. perävalojenkin. etäi-
syyttä.voi.säätää.ja.telineen.pienentyneestä.
koosta. huolimatta. polkupyörien. väliin. jää.
entistä.enemmän.tilaa..

Sekä.vetokoukkuun.että.polkupyöriin.lukit-
tavissa.oleva.Thule.EuroWay.G2.on.käytön.
jälkeen.helppo. taittaa.kokoon. ja. säilyttää..
Teline.on.saatavana.kahden.tai.kolmen.pyö-
rän.versiona.ja.sovittimilla.mahdollistetaan.
lisätila.yhdelle.pyörälle.sekä.asennus.autoi-
hin,.joissa.on.vararengas.takaovessa.

Thule EuroWay G2
Thulen. tyylikkään. futuristisesti. muotoiltu,.
kallistettava.ja.kokoontaitettava.vetokouk-
kuteline.EuroWay.on.kehittynyt.toiseen.su-
kupolveensa..Thule.EuroWay.G2.on.entistä-
kin.kevyempi.(vain.12,3.kg).teline,.joka.kiin-
nittyy.vetokoukkuun.yhdellä.kädellä. ilman.
mitään.säätöä..Kätevän.jalkatoimisen.kallis-
tusmekanismin.ansiosta.auton. tavaratilaan.
pääsee.käsiksi.myös.silloin,.kun.polkupyörät.
ovat.paikoillaan..

Thule täyttää AKE-vaatimukset 
Thulen. vetokoukkuun. kiinnitettävien. pyö-
rätelineiden. rekisterikilven. asennuspaikka.
ja.kiinnitystapa.täyttää.
Ajoneuvohallinto-
keskuksen.vaatimukset.
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De-Icer 
jäänsulattaja
Nestemäinen jääkaavin 
sulattaa tuulilasin 
nopeasti ja suojaa 
uudelleen jäätymi-
seltä. Sumutetaan 
tuulilasille ja annetaan 
vaikuttaa hetken. 
Pakkaus 6 x 500 ml. 
Tuotenro SO 331 241.

Uusi suomenkielinen Sonax-luettelo 2010 on ilmes-
tynyt ja tilattavissa numerolla SONAX03. 
Luettelossa on tällä sivulla esiteltävät uutuudet 
sekä muut tuotteet ja tarvikkeet pesuun, kiillo-
tukseen ja puhdistukseen. Valikoiman kruunaa-
vat tekniset tuotteet ja pätevät aineet vaativaan 
ammattikäyttöön.

Pikapesushampoo
Liuottaa ja puhdistaa lian nopeasti 
ja perusteellisesti. Sisältää öljymäisiä 
sekä pintajännitystä poistavia aines-
osia, joiden ansiosta se on hellä maali-
pinnalle ja kuivuminen on nopeaa. 
Pakkaus 6 x 500 ml. 
Tuotenro SO 315 300.

-keväässä uusi luettelo 
ja uutuustuotteita!

-myyntiä tukee todella näyttävä mainonta alan ykkösmedioissa!

SONAX PremiumClass CarnaubaCare –Autovahojen uusi käsite, 100% Carnaubavaha, tyytyväisyystakuulla*.Hemmottele autosi maalipintaa 100-prosenttisella ”Grade One” Carnaubavahalla, joka on kaikkein kovin luon-

nonvaha. Käsittely antaa maalipinnalle pitkäaikaisen, lasinkovan suojan ja näyttelyluokan kiillon.  Aine on erittäin 

helppotöinen ja riittoisa, yksi purkki riittää 10–15 käsittelykertaan. * katso www.kaha.fi

Lisätietoa SONAX tuotteista osoitteesta: www.kaha.fi

Liquid Wax 
kovakiiltovaha
Palauttaa alkuperäisen 
värin, jättää syvän, peili-
kirkkaan kiillon ja antaa 
maalille erinomaisen 
suojan. Sopii uusille ja 
uudehkoille tavallisille ja 
metallihohto-
maaleille. 
Pakkaus 
6 x 500 ml. 
Tuotenro 
SO 301 200. Vahatesti 7/2010: 

”Erinomainen!”

Metallic puhdistava 
korkeakiiltovaha
Mattaantuneiden metalli-
hohtomaalipintojen käsit-
telyyn. Mikrokokoiset 
hionta-aineet poistavat 
pienet naarmut ja 
carnaubavaha antaa 
pitkäaikaisen suojan ja 
peilikirkkaan kiillon. 
Pakkaus 500 ml. 
Tuotenro SO 317 200.

Liquid Cleaner 
maalipinnan-
puhdistusaine
Voimakkaasti mattaan-
tuneiden ja hapettu-
neiden auton maali-
pintojen puhdistukseen. 
Poistaa pienet naarmut 
sekä pikitahrat. 
Pakkaus 6 x 500 ml. 
Tuotenro SO 302 200.

P-Ball vahanlevityssieni
Ergonomisesti suunniteltu 
pallonmuotoinen vahan-
levityssieni, jonka sieniosa 
on helppo irrottaa ja pestä 
vedellä. Pakkaus 6 kpl. 
Tuotenro SO 417 341.

Synteettinen säämiskä
Pehmeä ja imukykyinen 
43x33 cm säämiskä 
autojen, moottori-
pyörien, veneiden, 
puutarhakalusteiden 
kuivaamiseen. 
Pakkaus 1 kpl. 
Tuotenro SO 423 100.

Pesuharja
Pesuharja 68 cm varrella 
esim. helmojen, vanteiden 
ja tila-autojen kattojen-
pesuun. Pakkaus 1 kpl. 
Tuotenro SO 417 600.

Mikrokuitusieni
Pyöreä sieni puhdistaa 
kojetaulun, sisätilat, 
muovi- ja kangaspinnat 
sekä matot raitoja 
jättämättä, naarmut-
tamatta ja nukkaa-
matta. Konepesun-
kestävä. Pakkaus 6 kpl. 
Tuotenro SO 417 200.
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KEVÄÄN UP EAT UUTUUDET!
Clarion CZ100E
CD/MP3/WMA-radio linja/sub-lähdöillä

Radio:.RDS.•.18.FM.•.6.MW/LW.
•.Soitin:.CD.•.MP3.•.WMA.•.Vahvistin:.
4.x.45.W.•.4.x.linjalähtö.•.Takalähdön.
LPF-säätö.subille.•.Näyttö:.1-rivinen.
näytönsäästäjällä.•.Irrotettava.etulevy.
•.Liitettävyys:.Bluetooth-valmius.
•.3,5.mm.AUX-IN.etupaneelissa.
•.OEM-rattikauko-ohjaus

Clarion CZ200E
CD/MP3/WMA/USB-radio iPod/iPhone-
yhteensopivuudella ja linja/sub-lähdöillä

Radio:.RDS.•.18.FM.•.6.MW/LW.•.Soitin:.CD.
•.MP3.•.WMA.•.USB-audio.•.Vahvistin:
4.x.45.W.•.4.x.linjalähtö.•.Takalähdön.LPF-säätö.
subille.•.Näyttö:.1-rivinen.näytönsäästäjällä.
•.Irrotettava.etulevy.•.Liitettävyys:.USB-IN.taka-
paneelissa.iPodille/iPhonelle.ja.muistikuille.•.3,5.mm.
AUX-IN.etupaneelissa.•.Bluetooth-valmius.•.OEM-
rattikauko-ohjaus

Clarion CZ500E
CD/MP3/WMA/USB/BT-radio Bluetooth-handsfreella 
ja -suoratoistolla, iPod/iPhone-yhteensopivuudella ja 
linja/sub-lähdöillä

Radio:.RDS.•.18.FM.•.6.MW/LW.•.Soitin:.CD.•.MP3.•.WMA.•.USB-
audio.•.Vahvistin:.4.x.50.W.•.6.x.linjalähtö.•.Takalähdön.LPF-säätö.
subille.•.Näyttö:.2-rivinen.näytönsäästäjällä.•.Irrotettava.etulevy.
•.Liitettävyys:.Sisäänrakennettu.Bluetooth.suoratoistolla.•.Handsfree-
mikrofoni.•.USB-IN.takapaneelissa.iPodille/iPhonelle.ja.muistitikuille.
•.3,5.mm.AUX-IN.etu-paneelissa.•.OEM-rattikauko-ohjaus.•.Kaukosäädin
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KEVÄÄN UP EAT UUTUUDET!

Clarion CMV1*/CMD6
Erikoisrakenteiset multimediaradiot Marine-käyttöön

Radio:.RDS.•.18.FM.•.6.AM.•.Soitin:.DVD*.•.DivX*.•.CD.
•.MP3.•.WMA.•.AAC.•.USB-audio.•.Vahvistin:.4.x.50.W.
•.6.x.linjalähtö.•.2.x.kiinteä.linjalähtö.•.Näyttö:.2-rivinen./.
3,5”.värinäyttö*.•.Liitettävyys:.USB-IN.takapaneelissa.
iPodille/iPhonelle.ja.muistitikuille.•.Bluetooth-valmius.
•.Satelliittiradio-valmius.•.Kaukosäädin

Clarion Truck Navigation
Ammattilaisen täydellinen navigointipaketti, joka sisältää 
kannettavan navigointilaitteen hyötyajoneuvoille räätä-
löidyllä Euroopan kartalla sekä aktiivijalan

MAP790- navigointilaite:.2D/3D-maasto.ja.-rakennukset.
•.Nuoli-.ja.ääniopasteet.•.Vapaat.TMC-lähetteet.
•.SD690TRK-kartta:.Koko.Eurooppa.•.Reittivalinnat.ajo-
neuvon.painon.ja.ulkomittojen.mukaan.•.Raskaan.kalus-
ton.POI.•.Soitin:.SDHC/MP3/WMA/AVI/WMV/MP4/JPG.•.
Bluetooth-suoratoisto.ja.-tiedonsiirto.•.Näyttö: 4,3”.•.
Kosketusohjaus.•.Liitettävyys: 3,5.mm.kuulokeliitäntä.•.
USB-latausliitäntä.•.AC709-aktiivijalka:.Virta-.ja.data-
integrointi

Clarion NX700E
DVD/CD/MP3/WMA/AAC/USB/BT-multimediakeskus (2-DIN)

Navigointi:.Euroopan.kartta.2D/3D-maasto.ja.-raken-
nukset.•.Nuoli-.ja.ääniopasteet.•.Vapaat.TMC-lähetteet.
•.POI.•.SD-päivitys.•.Radio:.RDS.•.18.FM.•.12.MW/LW.
•.Soitin:.DVD.•.DivX.•.CD.•.MP3.•.WMA.•.AAC.
•.USB-audio.•.Vahvistin:.4.x.50.W.•.6.x.linjalähtö.
•.Takalähdön.LPF-säätö.subille.•.Näyttö:.16:9.•.7”.
•.Kosketusohjaus.•.Liitettävyys:.Sisäänrakennettu.
Bluetooth.suoratoistolla.•.Handsfree-mikrofoni.
•.USB-IN.takapaneelissa.iPodille/iPhonelle.ja.muisti-
tikuille.•.3,5.mm.AUX-IN.etupaneelissa.
•.OEM-rattikauko-ohjaus.•.Kaukosäädin

Clarionin UV- ja suola/sumu-sertifioiduille sekä IPX5-
suojatuille Marine-radioille on lisävarusteena saata-
vana kajuuttaan asennettavia kaukosäätimiä sekä kos-
ketussuojattuja USB- ja RCA / AUX 3,5 mm 
-sisäänmenokaapeleita.

Arvostettu saksalainen Car & Hifi -lehti antoi tuoreessa 3/2010-
numerossaan Clarion NX700E:lle täydet pisteet ja arvosanan 
”Ehdottomasti yksi parhaista navigointi/multimedialaitteista 
hintaluokassaan”
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Kahan tarjontaan kuuluu 

jatkuvasti laajeneva vali-

koima antureita, joiden 

varaosanumerot näet 

kätevästi Autoluettelosta. 

Lukkiutumattoman ABS-

jarrujärjestelmän anturit 

ovat kohdassa ”jarruosat” 

ja moottorianturit koh-

dassa ”sähköosat ja akut”. 

Kaikki numerovertailut 

ovat ajan tasalla.

Autoissa on useita antureita
ABS. tarvitsee. tiedon. jokaiselta. renkaalta..
Yleisimmin. joka. rengasta. varten. on. oma.
numero.tai.vähintäänkin.etu-. ja.taka-akse-
lia. varten. omansa.. Antureiden. tarjoamaa.
tietoa.käyttää.myös.EPS-ajonvakautusjärjes-
temä..

Vastaavasti.moottorin.pyörintänopeutta.mi-
tataan.useimmiten.kahdella.anturilla,.joista.
toinen.on.kampiakselin.ja.toinen.nokka-ak-
selin.nopeuksia.ja.asentoa.varten..Ilmamas-
satunnistin. mittaa. moottoriin. virtaavan. il-
man. määrää. ja. se. sisältää. lähes. poikkeuk-
setta. myös. lämpötila-anturin.. Imusarjan.
painetta. sekä. toisinaan. myös. autoa. ympä-
röivän.ilmanalan.painetta.mitataan.puoles-
taan.ilmanpaineanturilla.

Antureilla on useita nimiä
Anturia.kutsutaan. toisinaan.myös. tunnisti-
meksi,.mittariksi,.katkaisijaksi.tai.kytkimek-
si.. Tunnistin. on. yleisnimi. kaikentyyppisille.
antureille,. paine-. ja. lämpökatkaisijoille.. Il-
mamassatunnistin. ja. sähköinen. ilmamassa-
mittari.ovat.sama.asia,.samoin.kuin.on-off-
periaatteella.moottoriöljyn.tai.ilmastoinnin.
painetta.mittaavat.painekatkaisija.ja.paine-
kytkin.

Vikakoodin.lukeminen.testerillä.on.oleellinen.osa.asentajan.suo-
rittamaa.vianhakua..Mutta.aina.viallinen.anturi.ei.anna.koodia..
Tällainen.tilanne.saattaa.syntyä,.jos.anturin.tarjoama.tieto.har-
hailee.raja-arvojen.sisällä..Tällöin.moottorin.käynnissä.on.ongel-
mia,.sillä.aiheetta.vaihtuva.tieto.anturilta.johtaa.auton.keskus-
yksikköä.harhaan.

Ilmamassatunnistimen.antamaa.tietoa.on.hyvä.verrata.mootto-
rin.vastaavaan.kuormitukseen.ja.pyörintänopeuteen..Jos.antu-
rista.saadaan.vikakoodi,.muuttuu.moottorin.käynti.yllättäen.ta-
saisemmaksi.. Tämä. johtuu. korjausarvosta,. minkä. keskusyksik-
kö.otti.käyttöön.koodin. ilmestymishetkellä.. Jos. ilmamassatun-
nistin.on.tarpeen.vaihtaa.uuteen,.tarkista,.ettei.se.ole.öljyinen..
Jos.moottori.huohottaa.öljyä,.ei.uudellakaan.anturilla.ole.edel-
lytyksiä.toimia.pitkään.

Yleisimpiä. ovat. induktiivi-. ja. hall-anturit.
mutta. digianturit. yleistyvät. ilmamassatun-
nistimissa..Tällöin.anturi. itse.digitoi. tiedon.
ja.siirtää.sen.perille.saakka.tarkkana.ilman.
häviöitä.johtosarjassa..Vaikka.toimintaperi-
aatteella.ei.myynnin.kannalta.olekaan.mer-
kitystä,. on. kuitenkin. tärkeää. valita. oikea.
anturi.

Joissakin. tapauksissa.varaosan. tiedoissa.on.
viitteenä.alustanumero,.mikä.rajoittaa.osan.
valintaa..Syitä.tähän.on.monia,.mutta.tieto.
on.oleellinen.osan.toimivuuden.tai.käyttö-
iän. takia.. Alustanumeroa. kannattaa. verra-
ta.osan.ehtoihin.tarvittaessa,.jolloin.tilaus.ja.
auton.korjaus.menevät.kerralla.oikein.

Lambda-anturi tärkeässä tehtävässä
Lambda-anturi. mittaa. hapen. määrää. pa-
kokaasuissa.. Siitä. käytetään. myös. nimitys-
tä.happianturi,.ja.niitä.on.useimmiten.kak-
si:. toinen. ennen. katalysaattoria. ja. toinen.
sen. jälkeen.. V-moottorissa. määrä. on. kak-
sinkertainen.tai.suurempikin..OBD-järjestel-
mä.tarkkailee.päästöjä.ja.siinä.lambdat.ovat.
merkittävässä.roolissa..Lambda.kykenee.toi-
mimaan.vain.verrattain.korkeassa. lämpöti-
lassa,.joten.se.on.uudemmissa.autoissa.läm-
mitettävä.aloittaakseen.toimintansa.kylmä-
käynnistyksen. jälkeen.mahdollisimman.no-
peasti.

Vianetsintä onnistuu 
koulutuksella ja oikeilla laitteilla

Induktiivisen.anturin.vastusarvo.saattaa.vaihdella,.jolloin.sen.si-
sältämä.käämi.on. viallinen.. Toisinaan.anturi.moottorissa. saat-
taa.toimia.viallisesti.vain.kuumana,.jolloin.vika.ei.löydy.kylmällä.
moottorilla..Anturin.virtapiiriä.suojaa.usein.häiriönsuojavaippa.
johtosarjassa..Sen.kytkennän.tulee.olla.kytkentäkaavion.mukai-
nen..Kytkentä.on.saattanut.muuttua,. jos. johtosarjan.eriste.on.
tärinästä.kulunut.ja.aiheuttanut.yhteyden.auton.runkoon..An-
turin.kiinnitys.on.myös.hyvä.tarkistaa..Se.on.saattanut.jäädä.löy-
sälle.esim..jakopään.ajoituksen.yhteydessä.

Hitaasti. toimiva. lambda. on. tullut. tiensä. päähän.. Jos. tämä. on.
tapahtunut.ennenaikaisesti,.niin.vertaa. lambdan.väriä.vianha-
kuohjeiden.esimerkkikuviin..Esimerkiksi. silikonipohjaisen.tiivis-
temassan.käyttö.on.pahasta.lambdalle.

Antureiden tarjonta laaje nee
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VDO ja Herth+Buss Jakoparts ovat 
tunnettuja saksalaisia merkkejä 
ilmamassatunnistimille ja 
monille muille antureille. 
Pyydä Kahalta ehdotusta,
jos haluat hyvän perus-
varaston yleisimpiä 
antureita!

Antureiden tarjonta laaje nee
Yleismallisen. lambdan. valinnassa. on. syy-
tä.olla. tarkkana..Pelkästään. johtojen.mää-
rä.ei.ole.merkitsevä,.sillä.lambdat.poikkea-
vat. sisäiseltä.kytkennältään. ja. johtojen.vä-
riltään.. Walker. Products. neuvoo. ensin. sel-
vittämään.autoon.sellaisenaan.sopivan.lam-
bdan. tuotenumeron,. jonka. jälkeen.vastaa-
va.yleismallin.anturi. selviää.numeronkään-
tötaulukon.avulla..Toinen.vaihtoehto.on.et-
siä.Kahan.Autoluettelosta.kohta,.jossa.kum-
pikin.anturi.on.listattuna.

2�
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Vain nettiyhteys riittää
Ajotietojen. arkistointiin,. varmuuskopioin-
tiin,. tarkasteluun,. hallinnointiin. ja. analy-
sointiin. tarvitaan. vain. internet-yhteys.. TIS-
Webin. avulla. kaikenkokoiset. kuljetusliik-
keet. omistaja-kuljettajista. suuriin. kalustoi-
hin. asti. välttyvät. hankalilta. ja. kalliilta. IT-.
investoinneilta..Omalle.tietokoneelle.ei.tar-
vitse. tehdä. ohjelmistoasennuksia. ja. tietoi-
hin. pääsee. käsiksi. mistä. ja. milloin. tahan-
sa..Yhteys.on.SSL-salattu.ja.kaikki.tiedot.tal-
lennetaan. ja. varmistetaan. automaattisesti.
huipputurvalliselle.palvelimelle.

Vahvat työkalut tiedon analysointiin
Jos. käyttäjä. haluaa. pelkän. arkistoinnin. li-
säksi. tutkia.ajoneuvojen. ja.kuljettajien.tie-
toja. tarkemmin,. se. onnistuu. helposti. TIS-
Webin.monipuolisten.analysointityökalujen.
avulla..Niiden.laajuus.valitaan.kolmesta.eri.
käyttötasosta.(kulta./.hopea./.pronssi),. jota.
on. mahdollista. kasvattaa. milloin. tahansa..
Jo. aloituspaketti. sisältää. kirjautumisoikeu-
den. yhdelle. käyttäjälle. kerrallaan. sekä. ra-
joittamattoman.kuljettajamäärän.arkistoin-
ti-.ja.hopea-tason.analysointipalvelut.yhden.
vuoden.ajaksi.

VDO:lla ratkaisut myös tiedonsiirtoon
Tietojen. siirtoon. digitaalisista. ajopiirtureis-
ta.ja.kuljettajakorteista.TIS-Webiin.voidaan.
käyttää. kaikkia. VDO:n. latausjärjestelmiä,.
kuten. Downloadkey. II. tai. langaton. etäla-
tauslaite.DLD..Analogisten.ajopiirturien.tie-
dot.voidaan.tuoda.käyttämällä.VDO:n.piir-
turikiekkojen. analysointilaitetta.. Järjestel-
mä.muistuttaa.tulevista.latauksista.oikeaan.
aikaan.ja.haluttaessa.tiedot.poistetaan.au-
tomaattisesti.arkistointiajan.umpeuduttua.

TIS-Web
Tietojen online-hallintajärjestelmä 

kuljetusliikkeille
Digitaalisista ajopiirtureista ja kuljettajakorteilta lainmukaisesti 
arkistoidut tiedot ovat myös hyödyllinen tietokanta kuljetusliik-
keelle itselleen. Kun tietoja halutaan hyödyntää esim. kannatta-

vuuden parantamiseksi ilman ylimääräistä säätämistä, 
TIS-Web on ihanteellinen ratkaisu.

Lakisääteiset lataukset helposti
VDO.Dowload.Device.on.laite,.jolla.digitaa-
lisen. ajopiirturin. massamuistin. sekä. kuljet-
tajakortin. 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
Dowload. Devicen. tiedostot. ovat. yhteenso-
pivia.VDO:n.TIS-Web.ja.TIS-Office.-ohjelmi-

en.sekä.useiden.muiden.
valmistajien.arkisto-ohjelmien.
kanssa..Tiedostojen.siirtoajankohdan.
voi.säätää.tapahtuvaksi.automaattisesti.ha-
luttuina.aikoina..Salatun,. langattoman.tie-
donsiirron.avulla. lataukset.ovat.keskitetys-
ti.yrityksen.hallussa.ja.tiedonsiirrot.ehdotto-
man.turvallisia..

Lähi- ja etälatausmallit
VDO.Dowload.Device.on.saatavana.wlan-.ja.
gprs-versiona.. Langattomassa. lähiverkossa.

Langattomat lataukset ajoneuvosta ilman yrityskorttia

VDO Dowload Device

toimiva.wlan-malli.soveltuu.toimiston.lähei-
syydessä. suoritettavaan. lataukseen;. gprs-
mallilla.tiedonsiirto.onnistuu.mobiiliverkon.
kautta.kaikkialta.Euroopasta..Edellinen.rat-
kaisu. on. maksuton,. jälkimmäisessä. tiedon-
siirtokulut.määrittelee.puhelinoperaattori.
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www.dataweb.fi

Datatronicsin. uusi. internet-pohjainen. my-
Meter-ajopäiväkirja. yksinkertaistaa. ja. hel-
pottaa.ajopäiväkirjojen.hallintaa.niin.käyt-
täjän.kuin.hallinnonkin.osalta..

Autossa vain yksi valintakytkin
Järjestelmä. tallentaa. automaattisesti. ajo-
reittien. lähtö-. ja. päättymisosoitteet. käyt-
täen.Datatronicsin.Minicom-ajoneuvoyksik-
köä. ja. GPS-paikannusta.. Kuljettajan. tarvit-
see.vain.merkitä.ajotehtävä.joko.työ-.tai.yk-
sityisajoksi. käyttämällä. ajoneuvossa. olevaa.
valintakytkintä.

Kuljettajaraportit vaivattomasti
Luodakseen. kuljettajaraportin. kuukauden.
ajoistaan,. käyttäjä. kirjautuu. MyMeter. pal-
velun. raporttisivustolle,. lataa. ajotehtävän-
sä.halutulta.ajalta,.täyttää.työajojen.tapah-
tumatiedot.ja.tulostaa.raportin.pdf-.tai.ex-
cel-muodossa..Koko.hommaan.menee.vain.
noin.10.minuuttia!
.
Hallintomoduli yrityskäyttöön 
Järjestelmän.hallintomoduulilla.pääkäyttäjä.
voi.liittää.ajokalustoon.uusia.ajoneuvoja.ja.
käyttäjiä. sekä. jakaa. ajoneuvoja. alaryhmiin.

Tarkkuutta myös yksityiskäyttöön
Viime. vuoden. lopulla. markkinoille. tullut.
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.yhdel-
lä. napin. painalluksella.. Kun. suukappalee-
seen. puhalletaan,. tulos. näkyy. välittömäs-
ti. selkeillä,. suurilla.numeroilla..Käyttöä. tu-
kevat.suomenkieliset.näyttöopasteet. ja.ää-
nimerkit.. Yksittäispakatut. suukappaleet. ja.
yli.1500.mittauksen.toimintakyky.AA-paris-
toilla.merkitsevät.hygieenistä.ja.taloudellis-
ta.käytettävyyttä.

            Alcotest 3000 

Alcotest 3000 -testerin myötä saatavilla on alan 
parasta osaamista kuluttajaystävälliseen hintaan. 
Laitteen mukana toimitetaan kangaskotelo, 
2 suukappaletta, 2 paristoa ja rannehihna.

Tarkkuuslaite 
kuluttajahintaluokkaan

Testimenestys heti kättelyssä
Savon. Sanomat. testasi. viime. marraskuus-
sa.markkinoilla.olevia.halpoja.tai.keskihin-
taisia.alkometrejä..Testin.viidestä.laitteesta.
vain.Dräger.Alcotest.3000.näytti.johdonmu-
kaisesti. samoja. lukemia. kuin. poliisin. alko-.
metri.. Halpa. mittari. näytti. pahimmillaan.
puhaltajalle.0,2.promillen.lukemaa,.kun.po-
liisin.alkometri.sai.tulokseksi.1,7.promillea!

Uusi myymäläpakkaus!
Dräger. Alcotest. 3000. on. saanut. uuden,.
edustavan. myymäläpakkauksen,. joka. li-
sää. jo.nyt. suuren. suosion. saaneen. laitteen.
myyntiä.entisestään..Myös.10.suukappaleen.
myyntipakkaukset.uudistuivat.

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

Datatronics myMeter – elektroninen ajopäiväkirja
ja. yhdistää.käyttäjiä.useampiin.eri. ajoneu-
voihin..Näistä.voidaan.yhdistellä.halutut.yri-
tyskohtaiset.raportit. ja.tulostaa.ne.pdf-.tai.
excel-muodossa.
.
Paikannus ja seuranta 
Järjestelmässä.on.myös.karttatoiminto,.jos-
ta.kuljettaja.näkee.kartalta.jokaisen.ajoteh-
tävän.päätepisteen.osoitetietoineen.
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VDO Viewline on vene- ja 
ajoneuvokäyttöön suunni-
teltu analogimittarisarja, 
joka hyödyntää uusinta mit-
tariteknologiaa huomioiden 
kuitenkin yhteensopivuuden 
aiempien sarjojen kanssa. 

Vanhat sähköiset VDO-mittarit voidaan kor-
vata uusilla ilman anturin vaihtoa. View-
line tarjoaa muunneltavia modulaariratkai-
suja Ø 52, 85 ja 110 mm mittarikoossa, jois-
ta isoimmat on varustettu myös LCD-näy-
töllä. Useimmissa mittareissa on lisäksi inte-
groitu LED-varoitusvalo ja joissakin mahdol-
lisuus jopa viiteen varoitusvaloon. Viewline-
mittarit voidaan uppoasentaa kiinnittämäl-
lä ne takakautta, ja pinta-asennukseen on 
tarjolla kehyksiä kromattuna, mustana tai 
valkoisena.

VDO Viewline -mittarit
- Elektroninen monitoimiloki Sumlog 
- Peräsinkulma- ja trimmikulmamittarit
- Kierrosluku- ja kierroseromittarit
- Käyttötuntimittarit ja Quartz-kellot
- Paine- ja lämpömittarit
- Polttoainemittarit
- Vesi- ja septitankkimittarit
- Voltti- ja ampeerimittarit

VDO anturit
VDO on vuosikymmenten ajan ollut tunnet-
tu erittäin laajasta anturivalikoimasta erilai-
silla kierteillä, pituuksilla ja liitäntävaihto-
ehdoilla. Kaikki eurooppalaisille markkinoil-
le vuoden 1967 jälkeen valmistetut VDO:n 
moottorinvalvonta-anturit ovat edelleen 
yhteensopivia Viewline-mittareiden kanssa.

Sumlog Ø 85 mm
elektroninen monitoimiloki 
Uutuusmittari Sumlog on 12/24 V klas-
sinen matka- ja nopeusmittari uudella 
teknologialla kaikkiin huvi- ja työveneisiin. 
Sumlog yhdistää perinteisen lokin ja loki/
kaiku-yhdistelmän tarjoten ainutlaatuista 
selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä. Vastaan-
otettaviin lausekkeisiin kuuluvat  nopeus 
(VHW, VTG, RMA ja RMC), syvyys (DBT, 
DPT) ja veden lämpötila (MTW). Mittari 
ohjelmoidaan erillisellä painonapilla tai 
pc-ohjelmalla.

Peräpeiliin tai pohjaan kiinnitettävällä 
NMEA-yhdistemäanturilla varustettuna toi-
minnot ovat:
- Nopeus viisarinäytöllä 
 (solmua)
- LCD-näyttö kirkkauden-
 säädöllä
- Kokonaismatka
- Nollattava osamatka
- Veden syvyys 0–65 m
- Syvyyshälytys
- Kello 12/24 h
- Veden lämpö (°C/F)
- Jännite
- Hälytysulostulo, 
 maadoittava max. 100 mA

Kierroslukumittarit Ø 85 mm
Käyttötuntimittarilla varustetut VDO View-
line 12/24 V kierroslukumittarit vastaanot-
tavat signaaleja vaihtovirtalaturin W- ja sy-
tytyspuolan 1-navasta, perämoottorin valo-
puolasta sekä induktio-, generaattori-, Hall- 
ja oskillaattoriantureista. Mittarit ohjelmoi-
daan erillisellä painonapilla tai pc-ohjel-
malla. Kierrosluvun varoitusvalon hälytys-
piste on säädettävissä. Kolme mallia katta-
vat kierrosalueet 0–3000, 0–4000 ja 0–6000 
rpm.

Toiminnot ovat:
- LCD-näyttö kirkkauden-
 säädöllä
- Käyttötunnit 999999 h
- Nollattava päivätunti-
 laskuri
- Kello 12/24 h
- Jännite
- Hälytysulostulo, 
 maadoittava 
 max. 100mA.

Viewline
Täydellinen venemittarisarja!

Kierrosluku-
mittarit soveltuvat 
nyt myös perä-
moottoreihin!
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Kaha ja VDO mukana 
         -autoprojektissa

VDO Viewgate on vaativiin ajoneuvo- ja vene- 
sovelluksiin suunniteltu 7” LCD-värinäyttö, jonka 
ohjelmoitavuus ja monipuoliset liitännät mah-
dollistavat käytön mitä moninaisimmissa sovel- 
luksissa. Sen toimintaa voi ohjata niin CAN-vies-
teillä kuin digitaalisten sisääntulojenkin kautta.

Helsingin Metropolia Ammattikorkeakoulun ERA-sähköauto-
projekti tähtää ympäristöystävällisen ja tuotantokelpoisen sähkö-
auton kehittämiseen. Auto on nyt valmis ja varustettu muun 
muassa VDO:n modernilla mittaritekniikalla.

Taustalla 20 vuotta autosuunnittelua
Helsingin. Metropolia. Ammattikorkeakou-
lun.autoinsinööriopintolinjan.vetämänä.toi-
miva. ”Kalevankadun. Autotehdas”. on. tul-
lut. viimeisten. parinkymmenen. vuoden. ai-
kana.tutuksi.monista.ennakkoluulottomista.
ja. edistyksellisistä. ajoneuvoprojekteistaan..
Uusin.ERA-sähköauto.on. juuri. rantautunut.
(kirjaimellisesti,. kiitos. tuhkaongelman). Yh-
dysvaltoihin,.jossa.se.osallistuu.arvostettuun.
Automotive.X-Prize.-kilpailuun.

Yhteistyötä monella tasolla
ERA-sähköurheiluauton. prototyypin. suun-
nittelusta,. tekniikasta. ja. rakentamisesta.

vastasi. Metropolia. Ammattikorkeakoulu.
yhteistyössä.koti-.ja.ulkomaisten.asiantunti-
jayritysten. kanssa.. Projektissa. olivat. muka-
na.Metropolian.insinööriopiskelijat.ja.auton.
muotoilu.oli.Lahden.ammattikorkeakoulun.
Muotoiluinstituutin. opiskelijoiden. design-
tiimin.käsialaa..Kaha.ja.VDO.lahjoittivat.au-
tossa. käytetyn. VDO. Viewgate. -mittarinäy-
tön.sekä.tukivat.sen.ohjelmointiin. liittyvää.
insinöörityötä.

ERA on erikoisauto
Uutta.tekniikkaa.täysipainoisesti.hyödyntä-
vä.ERA.on.suunniteltu.piensarjatuotantoon.
ja.suunnattu.asiakkaille,.jotka.ovat.valmiita.

maksamaan. erikoistuotteesta.. Raskaiden.
akkujen.vuoksi.auton.alusta-.ja.korirakenne.
ovat. kokonaan. formuloista. tuttua. kevyttä.
hiilikuitua.. Merkittävä. osa. jarrutusenergi-
asta.otetaan.talteen.generaattoreina.toimi-
villa.sähkömoottoreilla..Ajokuntoisena.1250.
kg.painava.auto.kiihtyy.0–100.km/h.alle.6.s.
ja.sen.toimintasäde.on.runsaat.300.km.

Kaha ja VDO 
mukana alusta asti

Hydro CVT (1991) 
-. Hydrostaattisella.ajotehon.
. siirrolla.varustettu.tutki-.
. musajoneuvo
-. VDO.Modul.Cockpit.
. -mittaristo
.

RaceAbout (2000).
-. Ahdetulla.polttomoottoril-.
. la.varustettu.urheiluauto
-. Valmet.Automotiven.räätä-.
. löimä.VDO.Cockpit.Inter-.
. national.-mittaristo

Formula Student (2002)
-. Yliopistojen.kansainväli-
. seen.ratakisaan.rakennettu.
. pikkuformula.
-. VDO.D’Mac.-monitoimi-
. mittaristo
.

Citycab (2006)
-.Kokeilutaksi
-. VDO.Dayton.navigointi.ja.
. kamerajärjestelmät
.
ERA (2010)

Kaha.ja.VDO.ovat.olleet.
mukana.tukemassa.usei-
ta.Metropolian.autopro-
jekteja.aina.ensimmäi-
sestä.Hydro.CVT.tutki-.
musajoneuvosta.viimei-
simpään.ERA-sähköur-
heiluautoon.asti..

Kaikki mittarit kaikkiin veneisiin!
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Heinolalainen Marinefix kokeili 
Saba-tuotteita veneen tiikki-
lattian liimaukseen ja sau-
maukseen. Kokeilu vakuutti 
ammattilaiset Saba-tuotteiden 
korkeasta laadusta.

Ensin.lasikuitylevy.puhdistettiin.Saba Cleaner 
48:lla. ja. sille. levitettiin. hammaslastalla.
tiikkikansien.liimaukseen.tarkoitettua.teho-
kasta.Saba Deckfast MS.-liimausainetta,.jolla.
on. pitkä,. noin. 60. minuutin. käsittelyaika..
(kuva 1).. Myönteisenä. huomiona. kirjattiin.
erityisesti. . kilpailevia. tuotteita. vähäisempi.
haju.. Marinefix. puhdisti. kaikki. rimat. Saba 
Cleaner 21:lla,.liimasi.ensin.reunoilla.olevat.
kehysrimat. ja. loput. vasta. seuraavana. päi-
vänä,. jotta.keskialuetta.pystyi.puristamaan.
kunnolla. ilman. rimojen. liikkumista. sivu-
suunnassa..

Kun.kaikki.rimat.oli.liimattu.ja.kiinnitys.var-
mistettu.puristimilla,.oli.lopputuloksena.pa-
rin.päivän.kuivumisen. jälkeen.erittäin.kes-

Kahan. Saba-ohjelmaan. kuuluvat. tuotteet.
soveltuvat.yhtä.hyvin.niin.vene-.ja.vaneroin-
tipuolen. töihin. kuin. korinvalmistukseen. ja..
-korjaukseenkin.. Varastossa. toimitusvalmii-
na. on. nyt. koko. tuotelinja,. jota. tukemaan.
on.lisäksi.valmistunut.suomenkielinen,.tuot-
teet.sekä.käyttökohteet.ja.-tavat.esittelevä.
esite..Sen.voi.tilata.numerolla.
SABAFLYER SABA3.

Saba-tuotelinja nyt 
           Kahan varastossa!

Korinvalmistus-.ja.veneteollisuudelle.kiinni-
tys-. ja. tiivistysratkaisuja. jo. vuosikymmeniä.
toimittaneen.Saban.MS-polymeeripohjaiset.
tuotteet.eivät.sisällä.myrkyllisiä.isosyanaat-
teja,. silikoneja. tai. liuottimia.. Varastotuot-
teina.Kahalla.ovat.290. ja.600.ml.pakkauk-
set;.20.l.sangot.ja.185.l.tynnyrit.toimitetaan.
tehdastilauksena.. Saba-tuotelinjaa. koske-
viin. kysymyksiin. vastaa. Kai. Sihvonen,. puh..
(09).6156.8315.tai.kai.sihvonen@kaha.fi

Saba-tuotteet tiukassa käyttötestissä!
tävä,.elastinen.liitos.(kuva 2)..Tämän.jälkeen.
saumojen.kyljet.käsiteltiin.Saba Primer Ma-
rine. -esikäsittelyaineella,. jolla.varmistetaan.
saumausaineen. mahdollisimman. tehokas.
kiinnittyminen.(kuva 3).

Varsinaiseen. saumaukseen. käytettiin. hel-
posti. ja. nopeasti. levittyvää,. tasaisen. mus-
taa.Saba Seal One Fastia.(kuva 4)..Sen.mer-
kille.pantavimpia.ominaisuuksia.ovat.hajut-
tomuus.sekä.erinomainen.käsiteltävyys..Sen.
sai.huomata.myös.Marinefix,.joka.poisti.yli-
määräisen. massan. ensin. terävällä. matto-
veitsellä. leikaten. ja. sen. jälkeen. nauhahio-
makoneella. saumojen. suuntaisesti. hioen..
Saumat. eivät. hioutuneet. kuopalle,. kuten.
monilla.kilpailjoilla,.vaan.sauma.pysyi.kau-
niisti.puun.tasossa.

Viimeistely.tehtiin.epäkeskohiomakoneella..
Lopputuloksena.oli.erittäin.hyvännäköinen,.
meriveden,.sään-.ja.UV-säteilyn.kestävä.sau-
maus,. jolla. on. lisäksi. erinomaiset. ikäänty-
misominaisuudet.(kuva 5)..Marinefix.ei.voi-
nut.kuin.todeta,.että.Saba-tuotteilla.syntyy.
laatujälkeä!

MARINEFIX TESTAA
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Webasto on kehittänyt Blue-
Comfort Classic -järjestelmän, 
joka yhdistää veneen ilmas-
toinnin ja vesilämmityksen. 
Ainutlaatuinen ratkaisu 
tekee veneilystä entistä 
mukavampaa ja säästää sekä 
kustannuksia että tilaa.

Perinteisellä järjestelmällä rajoituksia
Vaikka.ilmastointilaitteita.usein.käytetään-
kin.myös.lämmittämiseen,.niiden.teho.vä-
henee.merkittävästi.veden.lämpötilan.las-
kiessa.alle.10.°C..Tämä.on.ongelma.varsin-
kin.Suomen.oloissa,.sillä.jo.6.°C.lämpöti-
lassa.järjestelmä.ei.pysty.enää.tuottamaan.
lämpöä..BlueComfort.Classicilla.tätä.ongel-
maa.ei.ole.

BlueComfort Classic
Integroitu ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmä

Vapaata ja helppoa lämmönsäätelyä
BlueComfort.Classic.-järjestelmässä.ilmas-
tointilaite.on.yhdistetty.vesilämmitykseen.
siten,.että.veneilijä.voi.kontrolloida.veneen.
sisälämpötilaa.täysin.riippumatta.ulkoilman.
ja.veden.lämpötilasta..Haluttu.lämpötila.
vain.näppäillään.digitaaliseen.ohjaus-
paneeliin,.jonka.jälkeen.järjestelmä.
viilentää.tai.lämmittää.veneen.
sisäilman.automaattisesti.

Monipuolista 
Webasto-laatua
Webasto.Blue
Comfort.Classic.
soveltuu.myös.tehok-
kaaseen.kosteudenpoistoon.
ja.siihen.voidaan.tarvittaessa.
liittää.lämminvesivaraaja..

��

Maailman.ja.Suomen.johtavat.venevalmis-
tajat.luottavat.Webasto.Marine.Comfortiin,.
jonka.monipuolisesta.valikoimasta.löytyy.
sopiva.ilmastointi-.ja.lämmitysratkaisu.jo-
kaiseen.käyttötarpeeseen.ja.kokoluokkaan.
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Akku- ja sähköjärjestel-
mien huippuosaaminen on 
aina ollut keskeinen osa 
DEFA:n toimintaa. Taloon 
tuli tietotaitoa vielä hui-
masti lisää, kun norjalainen 
Ladac sulautettiin yhtiöön 
viime kesänä. Tuloksena 
syntyi monipuolinen DEFA 
Power Systems -tuotelinja, 
josta löytyy ratkaisut myös 
Marine-puolen täydellisiin 
230 V sähköjärjestelmiin.

Joustavaa mukautumiskykyä
Modulaarisen. rakenteensa. ansiosta. DEFA.
Power. Systems. on. helppo. rakentaa. mitä.
erilaisimpiin.kohteisiin..Marine-sovellusten.
lisäksi. käyttökohteita. voivat. olla. esimer-
kiksi.hälytysajoneuvot,.ambulanssit,.sähkö-.
toimiset. pyörätuolit. jne.. Moduuliperiaat-
teen.ansiosta.järjestelmään.on.helppo.kyt-
keä.DEFA-tekniikkaa.myös.lämmitin-.ja.hä-
lytinpuolelta.

Vaivatonta asennettavuutta
DEFA. Power. Systems. -maasähköjärjestel-
mille.on.ominaista.helppo.asennettavuus..
Kaikki. komponentit. kytkeytyvät. toisiinsa.
jämerillä.pikaliittimillä,.mikä.mahdollistaa.
itseasennukset. todelliseen. kytke. &. käytä..
-tyyliin..Vesitiiviit.(IP67).pistokeliittimet.on.

Helposti asennettavat maasähköjärjestelmät veneisiin

asennettu.valmiiksi.esivalmisteltuihin.kaa-
peleihin,.joten.kytkennöissä.ei.tarvita.lain-
kaan.työkaluja.

Monipuolista turvallisuutta
Järjestelmän. sähköpääkeskus. sisältää. tur-
vallisuuden.kannalta.kaikki.oleelliset.kom-
ponentit.kuten.sulakkeen,.vikavirtasuojan.
ja. galvaanisen. erottimen.. Vikavirtasuoja.
takaa. henkilöturvallisuuden. ja. galvaani-
nen. erotin. tai. suojaerotusmuuntaja. suo-
jaavat.veneen.metalliosat.sähköiseltä.kor-
roosiolta.. Järjestelmän. kaikki. laturit. ovat.
suojattuja. virhekytkentöjä,. oikosulkua. ja.
ylikuumenemista.vastaan.sekä.valmistettu.
Marine-materiaaleista.

Kaha on tehnyt maahan-
tuontisopimuksen yhdys-
valtalaisen Cross Mechanical 
Laboratories Incin kanssa. 
Yhtiön Groco-tuotemerkillä 
markkinoitavat vesi- ja 
polttoainejärjestelmien 
Marine-komponentit on 
valmistettu pääosin prons-
sista, mikä tekee niistä rat- 
kaisevasti parempia kes-
tämään korroosiota kuin 
teräs- ja messinkiosat.

Parasta suunnittelua – parasta laatua
Groco-tuotteiden. laatu. alkaa. jo. suunnit-
telupöydältä:. osissa. on. innovatiivisia. rat-
kaisuja. sekä. poikkeuksellisen. vankka. ra-
kenne.. Venttiillien. jykevä. kiinnityslaip-
pa,.väänninkololla.varustettu.kahva,.kuu-
laventtiilin. tyhjennys-. ja. maadoitusruuvi,.
tuplasti. paksumpi. rakenne. sekä. monet.
muut.erikoisominaisuudet.tekevät.Groco-
komponentteihin.ensi.kertaa.tutustuvalle.
kerralla. selväksi,. että. tuotteet. on. tarkoi-
tettu.kestämään.

Pronssiset Groco-komponentit merivesijärjestelmiin
Vihdoinkin Suomessa!

��
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DEFA Power Systems- ja Groco-uutuuksista samoin kuin muista Kaha Boat Systems -linjan 
tuotteista kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä Jukka Kermiseen, 
puh. (09) 6156 8296 tai jukka.kerminen@kaha.fi.

Mitä pronssi on?
Pronssi on metalliseos, joka sisältää 
enimmäkseen kuparia eikä lainkaan 

sinkkiä. Korroosio ei vahingoita 
pronssia samalla tavoin kuin rautaa ja 

messinkiä, varsinkaan meriolosuh-
teissa. Pronssi myös kestää väsymistä 

jonkin verran niitä paremmin.

Oheisessa kaaviossa on esitetty vain 
yksi esimerkki veneasennuksessa 
tarvittavista komponenteista. DEFA 
Power Systems tarjoaa turvallisen 
ja tehokkaan ratkaisun useimpiin 
maasähköjärjestelmätarpeisiin.

Kestävä ratkaisu on taloudellisin
Groco. tarjoaa. niin. yksityishenkilöille. kuin.
veneteollisuudellekin. mahdollisuuden. ra-
kentaa. oikeasti. kustannustehokas. vesi-. ja.
polttoainejärjestelmä,. jota.ei. tarvitse.uusia.
2–3. vuoden. välein.. Groco-ratkaisun. talou-
dellisuutta. lisää. se,. että. komponentteihin.
on. saatavana. myös. varaosia. –. seikka,. joka.
ei. näinä. nopean. tuoton. ja. lyhyen. vastuun.
aikoina.ole.lainkaan.itsestäänselvää.

Kahalla koko sortimentti
Kahan.Croco-ohjelma.sisältää.yhteensä.noin.
1300.tuotetta.+.varaosat..Tuotelinjaan.kuu-
luu. pääosin. pronssista. valmistettuja. kom-
ponentteja,. joista.hanat. ja. läpiviennit.ovat.
saatavana. 1/4–5”. kokoisina.. Useimmin. tar-
vittavien. osien. lisäksi. valikoimassa. on. run-
saasti. kekseliäitä. erikoisosia,. kuten. omalla.
silppurilla.varustettu.itsepuhdistuva.merive-
sisuodatin,.6-tie-polttoainehana.sekä.erilai-
sia.erikoisventtiilejä.ja.adapterilaippoja..
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Kaha ja Kaj Tötterman juhla -Päitsin pauloissa

Päätös kisasta kypsyi nopeasti
Kun. Helsingin. Moottorikerhon. puheenjohtaja. Tuomo. Hämäläinen.
soitti. Kaj. Töttermanille. viime. vuoden. joulukuussa. ja. ehdotti. osal-
listumista. 2010. Päitsiin,. ei. kokeneen. motoristin. tarvinnut. miettiä.

vastausta.kauan..Kun.HMK.oli.jo.järjestellyt.huolto-.ja.tukiasioita.
kuntoon,.monivuotiset.luottohuoltajat.Luohion.Jussi.ja.Sirkiän.

Antti.saatu.mukaan.ja.Kaj.ymmärtänyt.vielä.ensimmäises-
tä.Päitsistään.kuluneen.sopivasti.juhlavat.30.vuotta,.ei.
enää.tarvinnut.kuin.polkaista.projekti.käyntiin.

Korvaamatonta tukea taustavoimilta
Kaj. sai. käyttöönsä. harjoitteluun. sekä. Päitsiin. ja. tal-
ven. muihin. kilpailuihin. KTM. Nordicilta. samanlaisen.
pyörän.kuin.hänellä. itselläänkin.on.–.450. cm3.neli-
tahtisen.KTM.450.EXC:n..Dräger.Suomi.Oy.osallistui.
varustekustannuksiin.ja.HMK.tuki.muissa.kilpailuun.
liittyvissä.menoissa..Ratkaiseva.tuki.tuli.Kajn.työn-
antajalta.Kahalta,. joka.antoi.Defa-maahantuojan.
ominaisuudessa.toteuttamisen.puitteet.myös.koko.
kilpailuille..Kaj.kiittää.kaikkia.taustavoimiaan,.joi-
ta.ilman.kisa.olisi.jäänyt.vain.haaveeksi.

Kaha Oy oli tänä vuonna jo 75. kertaa ajetun Päijänteen 

ympäriajon pääsponsori. Kahan VDO Fleet Management- 

ja Dräger-tuotepäällikkö Kaj Tötterman puolestaan on 

Päitsiinkin jo 19 kertaa osallistunut endurokuski. 

Yhtälö saattoi merkitä vain sitä, että konkari tarttui vielä 

kerran armottoman kestävyyskisan haasteeseen...

Yleiskilpailu:.1..Timonen.Heikki.KTM.7:08:49,09.2..Laaksonen.Marko.Yamaha.+.0:06:01,25.3..Nikander.Riku.KTM.+.0:06:35,79.....23..Tötterman.Kaj.KTM.+1:05:17,54.......Luokka V40:.1..Tötterman.Kaj.KTM.8:14:06,63..Kerhojoukkueet:.1..HMK.(Tötterman.Kaj,.Himmanen.Henri.ja.Stigell.Henric).24:53:01,10.
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Kaha ja Kaj Tötterman juhla -Päitsin pauloissa
Hyvä valmistautuminen tärkeää
Huolimaton. valmistautuminen. Päijänteen.
ympäriajoon. kostautuu. vuorenvarmasti..
Sen. sai.Kajkin.aikanaan.tuta. jo.ensi.yrittä-
mällään.. Oppi. meni. kuitenkin. perille,. mis-
tä.kertoo.yleiskilpailun. viides. sija. vuodelta.
1987.sekä.vain.kolme.keskeytystä.kaikkiaan.
19. kisassa.. Viimeisestä. Päitsistä. oli. jo. kau-
an,.mutta.säännöllinen.liikunta.ja.satunnai-
set.kilpailut.auttoivat.kestämään.uusimman.
rääkin..Yöajoharjoitukset.hyytävän.kylmissä.
ja. ennätyslumisissa. metsissä. saivat. silti. jos-
kus.miehen.miettimään.vakavasti.homman.
mielekkyyttä...

Päitsi on armoton
Enduro.on. rallia.muistuttava.nopeuskilpai-
lu,.joka.koostuu.erikoiskokeista.ja.niiden.vä-
lisistä. siirtymäosuuksista.. Erikoiskokeilla.ai-
ka.mitataan.sekunnin.sadasosissa. ja.niiden.
pituus.vaihtelee.Laakson.avaus-EK:n.reilusta.
minuutista.esimerkiksi.Jämsän.lähes.50.mi-
nuutin.kärsimykseen..Myös.Auttoinen,.Kuh-
moinen.ja.Hassi.ovat.ns..”Lauantain.toivot-
tuja”,. joista. selvittyään. voi. huokaista. pa-
himman.olevan.ehkä.jo.takana..Ilma.kilpai-
lun. aikana. oli. sumuinen,. tihkusateinen. ja.
tuulinen,.eli.oikea.Päitsi-keli..Lunta.oli.myös.
riittävästi. ja.reitti.kaivautui.sopivan.syväksi.
isolle.lähtönumerolle.

sekä.kolmen.vuorokauden.ajamisen.jälkeen.
vihdoin. ilmestyy. horisonttiin.. Kajn. ja. tuki-
joukkojen. ponnistelut. palkittiin. luokka-. ja.
joukkuekilpailun.voitolla.sekä.hyvällä.sijoi-
tuksella. yleiskilpailussa.. Kokonaisvoittoon.
ajoi.ennätyksellisesti.jo.
kuudetta.kertaa.peräk-
käin.Heikki.Timonen,.
jälleen.näkyvästi.Defan.
värejä.kantaen..
Onnittelut.niin.Heikille.
kuin.Kajllekin.mahta-
vista.suorituksista!

Ilman kolhuja ei selvitty
Kilpailu.ei.olisi.voinut.alkaa.paremmin,.sillä.
Laakson. ratsastuskentällä. perjantaina. aje-
tusta. prologista. oli. tuloksena. pohja-aika!.
Yötauko. oli. Lahdessa,. josta. lauantaina. aa-
mulla. jatkettiin. Päijänteen. länsipuolta. Jy-
väskylään. ja. itäpuolta. taas. yötauolle. Lah-
teen..Sunnuntaina.oli.tarjolla.jo.kertaalleen.
ajetut.EK:t.takaisin.Helsinkiin..Pyörä.ja.huol-
to. toimivat. loistavasti. ja. ainoastaan. valo-.
jen. kanssa. pimeällä. oli. hieman. ongelmia..
Kaatumisia. kertyi. riittävästi. ja. Kuhmoisten.
EK:lla. Kaj. veti. kunnon. voltit,. joista. seurasi.
puujalka.ja.musta.reisi.pariksi.viikoksi.

Loppu hyvin, kaikki hyvin
Vain.Päitsin.kunnialla.selvittänyt.voinee.tie-
tää,. miltä. tuntuu. kun. Stadionin. torni. mo-
nen.kuukauden.suunnittelun.ja.harjoittelun.

Yleiskilpailu:.1..Timonen.Heikki.KTM.7:08:49,09.2..Laaksonen.Marko.Yamaha.+.0:06:01,25.3..Nikander.Riku.KTM.+.0:06:35,79.....23..Tötterman.Kaj.KTM.+1:05:17,54.......Luokka V40:.1..Tötterman.Kaj.KTM.8:14:06,63..Kerhojoukkueet:.1..HMK.(Tötterman.Kaj,.Himmanen.Henri.ja.Stigell.Henric).24:53:01,10.
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Varastot Ansatiellä ja Malmilla
Vantaan.Ansatiellä.sijaitsee.13.000.m2.pää-
varasto.. Se. työllistää. n.. 50. henkilöä,. jotka.
käsittelevät.keskimäärin.650.toimitusta.vuo-
rokaudessa.ja.yli.1.200.000.keräilyriviä.vuo-
dessa.. Päävaraston. lisäksi. Malmin. Valurau-
dankujalla.sijaitsee.pakoputkien,.korinosien.
ja.umpioiden.3.800.m2.lisävarasto.

Kasten Tornado optimoi tilankäytön
Ansatien. varaston. kapasiteettia. parannet-
tiin.hankkimalla.hiljattain.kaksi.uutta.Kas-
ten. Tornado. -varastoautomaattia.. Erittäin.
nopeat,. energiaa. säästävät. ja. hiljaiset. his-
siperiaatteella. toimivat. varastoautomaa-
tit.maksimoivat.lattian.hyötyneliöt.pakkaa-
malla.tuotteet.tiiviisti.käytössä.olevaan.kor-
keustilaan.. Hyllytys-. ja. keräilyajat. ovat. ly-
hyet. automaattien. suuren. pysty-. ja. vaaka-
suuntaisen. nopeuden. ansiosta.. Hissi. hakee.
tilatut. tuotteet. ja. tuo.ne.keräilijälle.nope-
asti.ja.turvallisesti.sopivalle.työskentelykor-
keudelle.

Tavoitteena parempi 
ja entistäkin varmempi palvelu
Vaikka. tietokoneistuva. logistiikka. saa. jos-
kus.ansaitustikin.osakseen.arvostelua,.ei.sen.
etuja. voida. kiistää.. Automatiikka. ja. tieto-
tekniikka.minimoivat.keräily-.ja.toimitusvir-
heitä.erittäin.tehokkaasti..

Puheohjatun.keräilyn.ja.varastoautomaat-
tien.hankinnan,.kuten.kaikkien.muidenkin.
Kahan.logistiikkaa.kehittävien.toimenpitei-
den,.tavoitteena.on.asiakaspalvelun.jatku-
va.parantaminen..Niiden.ansiosta.Kaha.
voi.toimintojensa.laajentuessakin.yllä-
pitää.ja.kehittää.toimitusvarmuuttaan.
ja.-nopeuttaan.

Hyvin suunniteltu, nopea logistiikka on yksi hyvän asiakaspalvelun kulmakiviä. 
Siksi Kaha on kehittänyt jo vuosia johdonmukaisesti niin varasto- kuin toimi- 
tusjärjestelmäänsäkin. Vuonna 2009 otettiin varastossa käyttöön puhe-
ohjaus nopeuttamaan keräilyä ja vähentämään paperinkäyttöä. 
Uusimmat investoinnit ovat Kasten Tornado 
-varastoautomaatit.
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Kahan logistiikka kehittyy edelleen
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Kahan.emoyhtiö.KG.Knutsson.Ab.otti.viime.
vuoden.elokuussa.käyttöönsä.uuden,.huip-
punykyaikaisen. keskusvaraston.. Enköpin-
gissä.lähellä.Tukholmaa.sijaitseva.30.000.m2.
halli. yhdistää. useita. paikallisvarastoja. yh-
deksi.suureksi.logistiikkakeskukseksi.

Pinta-alaltaan.lähes.viiden.jalkapallokentän.
kokoinen. rakennus. pitää. sisällään. uusinta.
tekniikkaa,. jota.ohjataan.kehittyneellä. tie-
tojärjestelmällä..Varaston.yli.120.000.viiva-
koodattua. tuotetta. pysyvät. hyvässä. järjes-
tyksessä.tehokkaiden.hylly-.ja.kuljetinjärjes-
telmien.ansiosta..Varastosta.lähtee.yli.
300.000.toimitusta.vuodessa.

Taustalla sähköinen tietopankki
Autoluettelo.fi.-palvelu.tuo.Kahan.koko.tuotevalikoiman.asiakkaiden.ulottuville.
internetin.välityksellä..Luettelon.päivitys.tapahtuu.on-line-järjestelmällä,.jolloin.
esim..uudet.tuotteet,.lisätiedot.ja.korjaukset.voidaan.tehdä.välittömästi.

Tornado säästää lattiapinta-alaa 
ja lyhentää keräilytyöhön käytettävää aikaa 
merkittävästi. Yksinkertaisen rakenteensa ansiosta 
automaatti on luotettava ja vaatii vain vähän huoltoa.

Emoyhtiön uusi keskusvarasto tukee Kahan toimintaa
Logistiikkakeskukseen.investoitu.noin.30.
miljoonaa.euroa.on.vahva.panostus.tule-
vaisuuteen.ja.antaa.KGK:lle.hyvät.asetel-
mat.tiukasti.kilpailluilla.markkinoilla..
Investointi.tukee.tulevaisuudessa.
myös.Kahan.asiakkaita,.
sillä.tehokas.ja.nopea.
Skandinavian.keskus-
varasto.on.jatkossa.
vankka.tuki.Kahan.
logistiikkapalveluille.
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Kahan logistiikka kehittyy edelleen
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KahaWEB 2010
Kahan nettipalvelut uudistuivat

Kahan monipuoliset nettipalvelut ovat 
juuri uudistuneet viidenteen versioonsa. 
Tervetuloa tutustumaan uuteen, ajan-
kohtaisempaan ja käyttäjäystävälli-
sempään sivustoomme!

Palvelin ulkoistettu
Uudistuksen.myötä.palvelimen.hallinta.ja.oh-
jelmisto.ulkoistettiin..Kaha.huolehtii.palvelun.
sisällöstä.ja.kehitysideoista,.mutta.itse.tekniik-
ka.on.jatkossa.ulkopuolisen.palveluntarjoajan.
vastuulla..Samalla.palvelimen.ja.ylläpitotyöka-
lujen.ohjelmistot.uusittiin.nykyaikaiselle.tasol-
le.helpottamaan.tietojen.ylläpitoa,.tietotur-
van.hallintaa.ja.palvelun.jatkokehitystä.

Extranet osaksi internetiä
KahaEXTRANET.on.nyt.samaa.palvelua.inter-
netin.kanssa,.minkä.ansiosta.asiakkaalla.on.
käytössään.koko.internet.myös.ollessaan.kir-
jautuneena.Extranetiin..Sähköinen.Takuu-
Palautus-Huolto-palvelu.on.Extranetin.uusi.
ominaisuus,.jonka.avulla.reklamaatioita.ja.
palautuksia.voidaan.hallita.laatujärjestel-
mien.edellyttämällä.tavalla.

Tehokkaammat hakutoiminnot
Jälleenmyyjähaun.tietojen.päivitys.tapahtuu.jatkossa.
Saratoga.CRM.-asiakkuudenhallintajärjestelmän.kaut-
ta,.minkä.ansiosta.tietojen.ajan.tasalla.pitäminen.para-
nee.merkittävästi..Hakutoimintoja.on.samalla.parannet-
tu.kautta.linjan.sekä.ulkoasu.ja.sivuilla.liikkuminen.tehty.
entistä.selkeämmäksi.ja.helppokäyttöisemmäksi..
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Tasaista virtaa Hobbylla
Varta.Hobby.on.vapaa-ajan.akku.esimerkiksi.mökille,.veneeseen,.
asuntovaunuun,. matkailuauton. asunto-osaan. tai. aurinkopanee-
lijärjestelmään.. Se. on. suunniteltu. käyttötarkoituksensa. mukaan.
luovuttamaan.pienelle.sähköjärjestelmälle.jatkuvaa.ja.tasaista.vir-
taa.sekä.kestämään.toistuvaa.purkamista.ja.latausta.
Varta.Hobbyn.itsepurkautuminen.pysyy.pienenä.kehittyneen.kal-
siumteknologian.ja.kennojen.ristikkomuotoilun.ansiosta..Korkea-
laatuiset.materiaalit.ja.tarkat.valmistustekniikat.takaavat.puoles-
taan.korkean.syklisen.kestävyyden.ja.pitkän.eliniän..
Varta.Hobby.ei.jäädy.kovimmissakaan.
pakkasissa,.kun.sitä.säilytetään.talven.
yli.asianmukaisesti.täyteen.ladattuna..

Työkoneissa.ja.muissa.ammattiajoneuvoissa.
radio.altistuu.usein.normaalia.enemmän.tä-
rinälle.ja.pölylle..Siksi.viisas.valinta.työkone-
radioksi.on.Kienzle.MCR.1014,.jossa.herkkä.
CD-koneisto. on. korvattu. nykyaikaisilla. ei-
mekaanisilla. äänituloilla.. Etulevyn. USB-. ja.
3,5.mm.AUX-IN-liitännöihin.voi.kytkeä.iPo-
din.tai.muun.soittimen,.mutta.MP3-musiikki.
soi.myös.suoraan.SD-muistikortilta.

Kienzlen kestävä 
työkoneradio

4. x. 40. W. teho. sekä. 4-kanavainen. taajuus-
korjain.yhdessä.2.linjalähdön.kanssa.takaa-
vat,. että. soiton. saa. kuulumaan. kovaääni-
semmässäkin. kabiinissa.. Vastaavasti. soitin.
vaikenee. tarvittaessa. kätevästi. yhdellä. na-
pin. painalluksella.. Kienzlen. jämäkän. työ-
koneradion.viimeistelevät.140.mm.asennus-.
syvyys.sekä.kestävät,.yksinkertaiset.säätimet.
ja.kirkas.yksirivinen.näyttö.

Varta Hobby on saatavana mm. 
suosituimmilla 60, 75 ja 110 Ah kapasiteeteteilla.

Kamasan kevätvinkit

Kamasa Tools K 7253 Limited Edition -jakovainsarja
Kamasa.Tools.on.koonnut.kevään.kunniaksi.rajoitetun.erikoiserän.korkealaatuisia.
jakoavainsarjoja..Upeassa.K.7253.Limited.Edition.-setissä.on.kolme.avainta.
pituuksiltaan.150,.200.ja.250.mm.ja.kärkiväleiltään.24,.28,7.ja.33.mm..
Niiden.kahva.on.kestävää.komposiittimateriaalia.ja.varustettu.ripustus-
reiällä..Erittäin.ohuet.leuat.varmistavat.hyvän.luoksepääsyn.ja.kevyt-
toiminen.säätörulla.sekä.helppolukuinen.asteikko.erinomaisen.
käytettävyyden..Sarjoja.on.rajoitetusti.–.tilaa.nopeasti.omasi!

Kamasa Tools K 1660 P -hylsysarja
166-osaisessa. Kamasa. Tools. K. 1660. P. -hylsysarjassa. on. kolme. avainsarjaa.
1/4”,.3/8”.ja.1/2”.liittimillä..Iskun-,.öljyn.ja.pakkasenkestävään.muovilauk-
kuun. pakattu. sarja. sisältää. kattavan. valikoiman. 6-kulmaisia. Optipunkt-.
hylsyjä,.pitkiä.ja.lyhyitä.teräpalahylsyjä.sekä.kiinto-.ja.avosilmukka-avaimia..
.......Mukana.ovat.pienipäiset.ja.tiheähampaiset,.lukituskuulalla.varustetut...
. . . . . . . . . . . räikkävääntimet. sekä. jatkokappaleita. ja. -niveliä.. Kompaktissa.
.................................460.x.470.x.106.mm.laukussa.on.vahvat.tappisaranat.ja
............................................liukulukot..
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X•TRM myös 
raskaalle kalustolle
Valeon.raskaan.kaluston.sulkalin-
ja. täydentyy. henkilöautopuolel-
ta. ennestään. tutulla. X•TRM-tek-
niikalla..Rungottoman.TIR.X•TRM..
-sulan. yksinkertaisen. kompakti.
rakenne.ratkaisee.monia.raskaan.
kaluston. pyyhkimiä. perinteisesti.
vaivanneita.ongelmia.

Tasainen puristus lasiin
Valeo. TIR. X•TRM. -sulassa. ei. ole.
perinteistä. pyyhinrunkoa. ja. sii-
hen. kiinnitettyä. sulkaa,. vaan. ne.
on. integroitu. yhdeksi. kumisek-
si.kokonaisuudeksi..Kaarevan.ra-
kenteen. ansiosta. sulka. puristuu.
lasiin. koko. pituudeltaan. tasai-
sesti.. Sulka. on. muotoiltu. spoile-
rimaiseksi,. mikä. tiukentaa. kos-
ketusta. lasiin. ja. vaimentaa. tuu-
len.suhinaa.

Kaikkien aikojen sulka
Koska. TIR. X•TRM. -sulassa. ei. ole.
erillistä. runkoa. jousineen,. sen.
mekanismi. on. erittäin. varmatoi-
minen.. Hiljaisella. Silencio-teknii-
kalla.varustettu.Valeo.TIR.X•TRM.
onkin.optimaalinen. pyyhinvalin-
ta. kaikille. vuodenajoille.. Se. ei.
haperru. kesähelteillä. eikä. jäädy.
tai.kerää.lunta.talvipakkasilla.

Alkuperäislaatua
Tyylikäs,.hiljainen.ja.tehokkaasti.pyyhki-
vä.X•TRM.on.lukuisten.autonvalmistaji-
en.valinta.alkuperäisasennussulaksi..TIR.
X•TRM. -sulkia. on. saatavana. 550–700.
mm.mittaisina.ja.ne.on.varustettu.myös.
muista. Valeo. Silencio. -sulista. tutulla.
kunnonilmaisimella.. Valeo. TIR. X•TRM..
-sulkaluettelon.voi.tilata.Kahalta.nume-
rolla.941-3402KL.

Loctite.3090.on.nopea,.jopa.5.mm.välyksentäyttökyvyn.omaava.2-komponenttiliima.
metalleille,.useimmille.muoveille.(ei.PE,.PP.tai.PFTE),.kumille,.puulle,.
nahalle.ja.paperille..Geelipohjainen,.valumaton.koostumus.sallii.myös.
pystysuorien.ja.päänyläpuolisten.kohteiden.käsittelyn..Työskentely-
aika.on.90–180.sekuntia.ja.käsittelylujuus.saavutetaan.jo.
3–5.minuutissa.sekä.täydellinen.pitävyys.vuorokaudessa..
Liitoksen.lämmön-.ja.kemikaalinkestävyys.on.
normaaleissa.olosuhteissa.erinomainen.

Loctite 3090 
Nopea liima suurille välyksille

Messut

Vene 10 Båt 
13.–21.2.2010
Lähes.80.000.messuvierasta.keränneillä.mes-
suilla.oli.esillä.koko.Kahan.voimakkaasti.laa-
jeneva.venepuolen.valikoima..Messuilla.esi-
teltyihin.Webasto-,.DEFA-.ja.Groco-uutuuk-
siin. voi. tutustua. tarkemmin. tämän. lehden.
sivuilla.33–35.

Tulossa:
Uudet Webasto-
kuluttajasivut!
Webasto.ja.Kaha.ovat.kehittämässä.yhteis-
työssä.nettisivustoa,. josta.kuluttajat. saavat.
tietoa. Webasto-lämmittimien. ominaisuuk-
sista.ja.eduista..Lopulliseksi.osoitteeksi.tulee.
www.lämminauto.fi,. mutta. tällä. hetkellä.
vielä.viimeistelyvaiheessa.olevaan.sivustoon.
voi. käydä. tutustumassa. jo. nyt. osoitteessa.
http://standheizung-fi.comaweb.de/



Kaha-uutisia

KAHAVIESTI www.kaha.fi  

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

Päätoimittaja: Jari Suhonen

Palaute: info@kaha.fi  

Toimitus ja taitto: Libenter Oy   

Painopaikka: Finepress Oy, Turku

Nimitykset

Suvi Rantanen 
on nimitetty 
talouspäälliköksi 
1.4.2010 alkaen.

Juha Ojala 
on nimitetty 
talous- ja hallinto-
johtajaksi 
1.4.2010 alkaen.

Uusia Kaha-luetteloita

Viikko 39
27.9. Rovaniemi Rantasipi Pohjanhovi
28.9.  Kemi Cumulus Kemi
29.9.  Oulu  Holiday Inn Oulu
30.9.  Kokkola Sokos Hotel Kaarle
Viikko 40
4.10.  Kuopio Sokos Hotel Puijonsarvi
5.10.  Joensuu Sokos Hotel Kimmel
6.10.  Mikkeli Sokos Hotel Vaakuna
7.10.  Kouvola Sokos Hotel Vaakuna
Viikko 41
11.10. Seinäjoki Sokos Hotel Lakeus
12.10. Vaasa Rantasipi Tropiclandia
13.10. Pori Sokos Hotel Vaakuna
14.10. Turku Holiday Club Caribia

Viikko 42
18.10. Jyväskylä Scandic Jyväskylä
19.10. Tampere Scandic Rosendahl
20.10. Hämeenlinna Rantasipi Aulanko
21.10. Lahti Scandic Lahti 
  (ent. Next Hotel Salpaus)
Viikko 43
25.10. Lappeenranta Sokos Hotel Lappee
26.10. Vantaa Ilmailumuseo
Viikko 44
1.11.  Maarianhamina Hotel Arkipelag

Koulutuskiertue 2010
Vuorossa on jo 27. Kahan perinteinen koulutuskiertue. Erityisesti DEFA-hälyttimien tänä ke-
sänä esiteltävään uuteen sukupolveen ja muihin tuoteuutuuksiin keskittyvällä kiertuella jär-
jestetään koulutustilaisuudet 19 paikkakunnalla Maarianhaminasta aina Rovaniemelle asti. 
Lämpimästi tervetuloa!

Kaha Caravan Systems
Til.nro CARAVAN001

Pyörän-
laakerit
Til.nro 
941-3201KL

Hyötyajo-
neuvojen lisävalot
Til.nro RKVALO1

Saba tuote-esite
Til.nro SABAFLYER SABA3
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