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Valmiina kasvuun

Kolmannes kuluvasta vuodesta on tätä kirjoitettaessa takana. Alkuvuonna 
uusien autojen kauppa on laskenut jopa historiallisen alhaiseksi. Tämä on vai-
kuttanut välillisesti koko alaan; myöskään käytetyt autot eivät ole vaihtaneet 
omistajaa toivotulla tavalla, autojen kunnostusta on lykätty ja lisävarusteiden, 
renkaiden ja jopa huoltojen kysyntä on ollut laskussa. Viime talven säätkään 
eivät suosineet varaosa- ja tarvikemyyntiä. Kunnollinen talvi tuli vasta, kun jo 
ryhdyttiin odottamaan kevättä.

Täytyy kuitenkin muistaa, että kyseessä on pääasiassa olemassa olevien 
ostotarpeiden siirtymä. Sekä uusien että hyväkuntoisten käytettyjen autojen 
patoutunut tarve on kasvamassa ja purkautuu varmasti jossain vaiheessa.  
Tällöin voimme varautua ehkä yllättäväänkin kasvuun myös jälkimarkkinoilla. 
Niinpä nyt on hyvä aika laittaa palvelumme kuntoon tulevan kysynnän kasvun 
varalle. Juuri nyt on sopiva hetki huolehtia varastojen ajanmukaisuudesta, työ-
välineiden kunnosta ja henkilökunnan motivoinnista. Lähihistoria osoittaa, 
kuinka juuri huonoina aikoina tehdyt panostukset tulevaisuuteen ovat olleet 
lopulta hyviä sijoituksia.

Esimerkiksi me Kahalla olemme investoineet palvelukykymme parantamiseen 
juuri nyt suhteellisesti enemmän kuin vuosikymmeneen. Olemme kasvattaneet 
varastojamme merkittävästi sekä hankkimalla uutta varastotilaa että kasvat-
tamalla varastoimaamme nimikemäärää ja tuotevalikoimaa. Varastomme 
ovat nyt myös logistisesti entistä paremmin toimivia ja keskitetysti hallitta-
via. Myös nopeat toimitukset jälleenmyyjillemme yhteistyökumppaneidemme 
varastoista tapahtuvat tarvittaessa entistä paremmin. Olemme valmiit kasva-
maan ja samalla mahdollistamaan asiakkaidemme kasvun.

Verottaja ei ole viimeaikaisilla toimenpiteillään tehnyt alamme yritysten 
elämää yhtään helpommaksi. Yritysverotuksen osittainen kevennys on toki 
oikean suuntainen toimenpide, mutta pääasiassa pienyrittäjyyteen perustu-
valla toimialallamme silläkään ei ole suurta positiivista merkitystä. Arvonlisä-
veron korotus jo toisen kerran lyhyen ajan sisällä on erityisesti palvelualoille, 
kuten esimerkiksi korjaamoille, hyvin negatiivinen verotuksen painopisteen 
muutos. Lyhyen ajan sisällä tämä suora tasavero on noussut jo yhteensä kaksi 
prosenttiyksikköä, eli yhteensä yli yhdeksän prosenttia. Autonasentajan työ- 
veloituksesta jo joka neljännen tunnin veloitus menee suoraan verottajalle. 
Tämä vaikuttaa väistämättä kysyntään ja on omiaan lisäämään myös har-
maata taloutta.  

Onneksi muutamat asiat eivät muutu. Esimerkiksi se, että sateen jälkeen tulee 
aina pouta. Toivotan kaikille Kahaviestin lukijoille virkistävää lomaa, jota myös 
kaikki alan yrittäjät itse toivottavasti malttavat viettää!

Heikki Lehtinen
Avainasiakaspäällikkö

P.S. 

Kahaviestin ilmestymisajat muuttuvat sesonkituot-
teiden markkinointia ja myyntiä paremmin palvele-
viksi. Asiasta tarkemmin tämän lehden sivulla 47.
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Päärakennus laajenee
Ansatien päärakennuksen takana oleva tila oli alunperin kaavoi-
tettu ulkoilualueeksi. Vilkkaasti liikennöidyn ja meluisan Kehä 
III:n vieressä ei kuitenkaan koskaan reippailijoita liiemmälti näh-
ty, joten lupa lisärakentamiseen järjestyi. Pohjatyöt saatiin pää-
tökseen huhtikuun aikana ja tämän lehden kannessa ja alla 
olevan havainnekuvan mukaisen, erikoisvarastointiin tarkoite-
tun 4000 m2 laajennuksen pitäisi valmistua vuoden 2015 lop-
puun mennessä. 

Pakoputket ja korinosat omaan kainaloon
Viitisen vuotta sitten omaan varastoon saatiin lisätilaa ulkois-
tamalla pakoputkien, korinosien ja valoumpioiden varastointi 
Malmilla sijaitsevaan noin 3800 m2 halliin. Logistisesti epätyydyt-
tävä tilanne ratkesi ihanteellisesti, kun Kahalle tarjoutui tilaisuus 
vuokrata päärakennuksen viereiseltä tontilta 5500 m2 varastoti-
laa. Muutto tehtiin huhtikuun aikana ja toimitukset uudesta va-
rastosta käynnistettiin vaiheittain huhti-toukokuussa.

Paremmat eväät palveluun
Päärakennuksen laajennus sekä vieressä sijaitseva, entistä suu-
rempi putki- ja korinosavarasto parantavat Kahan edellytyksiä 
kehittää toimitusrutiinejaan myös tulevaisuudessa. Optimoitu 
logistiikka on yksi hyvän asiakaspalvelun kulmakivistä, jota van-
kistaa nyt tehtyjen toimenpiteiden lisäksi emoyhtiö KGK:n mo-
dernin Skandinavian keskusvaraston tuki Kahan toimituksille.

Kaha kehittää varastojaan

Entistä enemmän, 
entistä lähempänä
Kaha vastaa ajan haasteisiin laajentamalla oman 
katon alla olevia varastotilojaan sekä siirtämällä 
Malmilla sijainneen putki- ja korinosavarastonsa 
aivan päärakennuksensa viereen.
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Kuvamanipulaatio vuoden 
2015 aikana päärakennuksen 
pohjoispäätyyn valmistuvasta 

laajennuksesta.

Kahan viereiseltä tontilta 
vuokrattu varasto, joka 
vihittiin käyttöön 19.1.2013 
Korjaamo.net-tapahtumassa.
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Nopeat toimitukset omasta varastosta
Suomalaisen FennoSteel Oy:n pakoputket
sekä bensiinimoottoreiden katalysaattorit
ja dieselkoneiden hiukkassuodattimet (DPF)
tulevat Kahan valikoimaan. Ansatien pää-
konttorin viereen juuri avattuun putki- ja 
peltivarastoon sijoitettavat osat kattavat 
käytännössä koko suomalaisen henkilö- ja 
pakettiautokannan. Logistisesti hyvä sijainti 
takaa tutun nopeat ja täsmälliset toimituk-
set kaikkialle maahan.

Putkia pohjoisiin oloihin
Fenno-putkien materiaalina käytetty val-
miiksi alusinkitty levy on hyvin korroosiota 
kestävänä juuri oikea raaka-aine pakoput-
kille ja äänenvaimentimille, joiden on kes-
tettävä pohjolan ankarat olosuhteet. Mit-
tatarkat tuotteet ovat ääni- ja vastapaine-
tasoltaan alkuperäisen veroisia ja täyttävät 
EU-direktiivien vaatimukset.

Pakoputket, katalysaattorit ja hiukkassuodattimet

Fenno-tuotteet Kahan 
uuteen putkivarastoon

DPF kasvava tuoteryhmä
Katalysaattorit ja varsinkin dieselpartikkeli-
suodattimet ovat menekiltään voimakkaasti 
kasvava tuoteryhmä. Vuodesta 2000 alkaen 
dieselautoihin asennetut DPF:t ovat useassa 
tapauksessa tulleet jo käyttöikänsä päähän, 
sillä ne saattavat tukkeutua varsinkin vain 
lyhyitä matkoja sisältävässä ajossa. Lisäksi 
väärä sytytyksen ajoitus, öljylaatu tai poltto-
aineensyötön häiriöt voivat johtaa suodatti-
men vaurioon.

Sertifi oitua laatua
Dieselpartikkelisuodattimet ovat yksi esi-
merkki FennoSteel Oy:n strategiasta, jonka
tavoitteena on seurata alan kehitystä ak-
tiivisesti ja tuoda uusia tuotteita nopeas-
ti markkinoille. EU-maihin sekä mm. Venä-
jälle ja Kanadaan tuotteitaan vievän yri-
tyksen tuotekehitys, valmistus ja myynti on 
ISO 9001 -sertifi oitu. Ympäristövastuun huo-
mioimisesta kertoo DNV:n myöntämä ISO 
14001 -ympäristösertifi kaatti.

tiivisesti ja tuoda uusia tuotteita nopeas-
ti markkinoille. EU-maihin sekä mm. Venä-
jälle ja Kanadaan tuotteitaan vievän yri-
tyksen tuotekehitys, valmistus ja myynti on 
ISO 9001 -sertifi oitu. Ympäristövastuun huo-
mioimisesta kertoo DNV:n myöntämä ISO 
14001 -ympäristösertifi kaatti.
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Lisätiedot: 
Juha Pehula, (09) 6156 8201, 
juha.pehula@kaha.fi 
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Automaaleihin tehdyt muutokset ovat aset-
taneet autovahoille uusia vaatimuksia, joi-
hin nanoteknologia ei pysty yksin vastaa-
maan. Siksi Sonax on kehittänyt nykyaikai-
sille naarmunkestäville maalipinnoille opti-
moidun Hybrid Net Protection -teknolo-
gian. Hybrid NPT muodostaa maalipinnan 
suojaksi rakenteen, joka koostuu orgaanis-
ten ja epäorgaanisten aineiden yhdisteistä.
Orgaaninen komponentti tunkeutuu syväl-
le epätasaisuuksiin muodostaen maalipin-
nan kanssa helmiäisenkiiltävän, sileän ja 
vettä hylkivän pinnan. Epäorgaaninen kom-
ponentti sitoo orgaaniset kerrokset verkko-
maiseksi rakenteeksi tarjoten kestävää 
suojaa kaikentyyppisille 
maalipinnoille. 

Hybrid Net Protection
Xtreme-vahat viritettiin uusiin haasteisiin

Hybrid NPT -vahoja voidaan käyttää 
kuluttajakäyttöön tarkoitetuilla kiillo-
tuskoneilla. Ammattilaisten käyttämil-
le koneille puolestaan sopivat parem-
min Sonax Profi Line -tuotelinjan tuot-
teet, joiden hankausaineet eivät jätä 
maalipintaan hologrammiheijasteita 
suuremmillakaan kierrosnopeuksilla.

Lisätiedot: Kai Sihvonen, (09) 6156 8315, kai.sihvonen@kaha.fi 

Xtreme Brilliant Wax 1
Suojavaha kaikille uusille, uudehkoille sekä 
kliinerillä puhdistetuille maalipinnoille. 
500 ml. Tuotenumero SO 201 200-HYB.

Xtreme Polish + Wax 2
Suojavaha uudehkoille, hieman kiiltoaan 
menettäneille, mutta säännöllisesti hoide-
tuille maalipinnoille. 500 ml. Tuotenumero 
SO 207 200-HYB.

Xtreme Polish + Wax 3
Syväpuhdistusaine kiiltonsa menettäneille 
ja sään vaurioittamille maalipinnoille. 
500 ml. Tuotenumero SO 201 202-HYB.

A/C ilmastoinnin-
puhdistusaine
Antibakteerinen desinfi ointiaine, joka
poistaa 99,9 % homeista ja baktee-
reista auton ilmastointijärjestelmästä
sekä sen höyrystimestä. 150 ml. Tuote-
numero SO 323 100.

kai.sihvonen@kaha.fi kai.sihvonen@kaha.fi 
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Askel 1 
Esikäsittely
Pinttyneelle lialle ja hyönteisille, suositel-
laan myös ennen harjapesua.

- Sumuta Power+ Liuotinpesuainetta 
SO 616 300 kuivalle maalipinnalle, anna 
vaikuttaa ja huuhtele. Liuotinkäsittelyn jäl-
keen auto on aina pestävä autoshampoolla 
tai pesukoneessa.

- Sumuta Vannepesuainetta SO 230 200 
kuiville vanteille ja anna vaikuttaa, kunnes 
aine muuttuu lilan väriseksi. Tarvittaessa 
käytä Vanneharjaa SO 417 541 ja huuhtele.

- Sumuta Hyönteisirrotetta SO 233 241 
tarvittaviin kohtiin.

Askel 2 
Shampoopesu
Jos vesi helmeilee maalipinnalla, pesuai-
neeksi käy Pikapesushampoo SO 315 300. 
Muussa tapauksessa valitaan aitoa 
Carnaubavahaa sisältävä Vahashampoo 
SO 313 200. Jos auto on erityisen likainen 
(esim. pinttynyt talvilika) pesuun tarvitaan 
liuotinainetta, shampoota tai aitoa 
Carnaubavahaa sisältävä Liuotinvaha-
shampoo SO 213 200.

- Huuhtele irtolika autonpinnalta ja annos-
tele shampoo ämpärilliseen vettä tai Liuo-
tinvahashampoo suoraan sieneen.

- Pese auto puhtaalla Pesusienellä
SO 428 000 alue kerrallaan, ylhäältä 
alaspäin. Muista myös ovikotelot.

- Kuivaa auto kalkkijäämien välttämiseksi 
Kuivauslastalla SO 419 200 ja/tai 
Säämiskällä SO 416  300.

Askel 3 
Maalipinnan puhdistus
Jos vesi ei helmeile pesun jälkeen maali-
pinnalla, se kaipaa suojavahausta. Ennen 
vahausta pinta puhdistetaan Xtreme 
Polish + Wax 3 -syväpuhdistusaineella 
SO 201 202-HYB. Voimakkaasti mattaantu-
neen ja hapettuneen auton maalipintaan 
tarvitaan Cleaner maalipinnanpuhdistusai-
ne SO 302 200.

- Ravista purkkia huolellisesti ja levitä 
ainetta ohut kerros puhtaalle ja kuivalle 
tai hieman kostealle pinnalle Vahanlevitys-
sienellä SO 417 300 tai P-Ball vahanlevitys-
sienellä SO 417 341.

- Hankaa heti kohtuullisella voimalla ja 
jatka, kunnes haluttu kiilto on saavutettu.

- Käsittele alue (esim. konepelti, katto) 
kerrallaan ja viimeistele pinta punaisella 
Mikrokuituliinalla SO 416 200.

1 2 3

SO 230 200

SO 616 300

UUTUUS!

SO 233 241SO 417 541
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SO 428 000 SO 419 200 SO 417 341SO 416  300

UUTUUS!

SO 315 300 SO 313 200 SO 213 200 SO 201 202-HYB SO 302 200 SO 417 300

UUTUUS!
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askeleen opas auton pesuun, 
kiillotukseen ja puhdistukseen

Askel 5 
Sisäpuhdistus
Kangas-, vinyyli- ja muovipinnat:

- Imuroi auto puhtaaksi pölystä ja roskista.

- Sumuta Auton sisäpuhdistusainetta 
SO 321 200 kevyesti käsiteltävälle pinnalle 
ja anna vaikuttaa (tekstiilit väh. 1 min).

- Pyyhi lika pois puhtaalla vihreällä Mikro-
kuituliinallalla SO 416 500. Käytä tarvitta-
essa pinttyneimpiin kohtiin pehmeää puh-
distusharjaa sekä karvoihin Koirankarvojen-
irrotusharjaa SO 491 400.

Lasipinnat:

- Sumuta Ikkunanpesua SO 338 241 kevy-
esti pieni määrä käsiteltävään kohteeseen, 
levitä ja anna vaikuttaa hetken. 

- Pyyhi kuivaksi sinisellä Mikrokuituliinalla
SO 416 100A tai Kiillotus- ja puhdistuslii-
nalla SO 422 341. Poista hyönteiset Hyön-
teis- ja pienpoistosienellä SO 426 141.

Askel 4 
Maalipinnan suojaus
Uusi tai Cleaner-puhdistettu maalipinta:

- Käytä Extreme Brilliant Wax 1 -vahaa 
SO 201 200-HYB tai PremiumClass Carnau-
baCare 100 % Carnaubavahaa SO 211 200. 
Levitä vaha ohuena kerroksena puhtaalle 
ja kuivalle pinnalle Vahanlevityssienellä 
SO 417 300 / SO 417 341 ja kiillota pinta lopuk-
si punaisella Mikrokuituliinalla SO 416 200. 
Sieni ja liina sisältyvät PremiumClass -sar-
jaan, jolla tehdyllä käsittelyllä on myös 6 kk 
tyytyväisyystakuu.

Hieman kiiltoaan menettänyt maalipinta:

- Levitä Xtreme Polish + Wax 2 -vahaa 
SO 207 200-HYB tasaisesti maalipinnalle 
Vahanlevityssienellä SO 417 300 / SO 417 341. 
Kiillota pinta kevyehköllä voimalla jo levi-
tysvaiheessa ja tee loppukiillotus punaisella 
Mikrokuituliinalla SO 416 200.

Muovipinnat:

- Suihkuta Mikrokuitusieneen SO 417 200 
kohteen mukaan silikonitonta Muovinkir-
kastetta silkin kiiltoisena SO 341 200 tai 
mattana SO 283 200 ja levitä käsiteltävälle 
pinnalle – valmis.

Ilmastointikanavat:

- Käynnistä auton moottori ja säädä ilmas-
tointilaite kylmälle, sisäilmankiertoasen-
toon sekä täydelle teholle.

- Siirrä kuljettajan penkki etuasentoon ja 
käännä selkänoja eteenpäin.

- Käännä Auton A/C ilmastoinninpuhdistus-
aine aerosoli SO 323 100 poispäin itsestäsi, 
ravista purkkia ja laukaise tuote valkoises-
ta painikkeesta. Aseta purkki pystyasennos-
sa takajalkatilaan, poistu autosta sekä sulje 
ovet ja ikkunat.

- Avaa ovet 15 minuutin kuluttua, sammuta 
moottori ja tuuleta auto.

4 5

SO 416 200 SO 211 200 SO 416 500 SO 491 400 SO 417 200 SO 283 200 SO 323 100

SO 321 200 SO 338 241 SO 422 341 SO 341 200

UUTUUS!

SO 201 200-HYB SO 207 200-HYB

UUTUUS!

SO 416 100A

UUTUUS!

SO 426 141

UUTUUS!
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Parasta puutarha-,  nurmikko- ja vesitekniikkaa

Jättiaskel ruohonleikkuun evoluutiossa 
Itsenäisesti ja tarkasti operoiva AL-KO Robolinho vie ruohon-
leikkuun uuteen aikaan tekemällä työhön normaalisti 
kuluvasta ajasta rentouttavaa vapaa-aikaa.

Robolinho 3000
 Leikkuuala 1200 m2  ja

 -aika noin 120 min

Robolinho 100
Leikkuuala 700 m2 ja -aika noin 70 min.

Robolinho 4000
Leikkuuala 2000 m2 ja -aika noin 120 min.

Easy Crush LH 2800
Murskainrulla, paino noin 29 kg.

Easy Crush MH 2800
Leikkuuterä, paino noin 25 kg.

Oksasilppureilla 
leikkaus- ja 
murskausvoimaa 
puutarhaan
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laitteen voi laittaa työskentelemään mihin 
vuorokauden aikaan hyvänsä ja se osaa väis-
tää niin määriteltyjä kuin yllättäviäkin es-
teitä, kuten lapsia tai lemmikkejä.

Laatua omasta tehtaasta
Mallistoon kuuluu kolme leikkuria, joista 
tehokkain 4000-malli on saatavana heinä-
elokuussa 2013. Kaikissa on nopeasti latau-
tuva ja pitkän toiminta-ajan tarjoava litium-
ioniakku sekä viisiportaisella leikkuukor-
keuden säädöllä varustettu bioleikkaus-
terästö. Itävallassa valmistetuilla leikkureil-
la on 3 vuoden takuu sekä käyttösuoja PIN-
koodilla ja hälytysäänellä.

Nykyaikaista nurmikonhoitoa
Täysautomaattinen AL-KO Robolinho työs-
kentelee rajakaapelilla määritellyn alueen 
sisällä hyödyntäen viittä anturia ja kolmea 
mikroprosessoriohjattua moottoria. Viimeis-
tellyn lopputuloksen takaa kaksivaiheinen 
bioleikkuujärjestelmä, joka leikkaa ja pilk-
koo ruohon nurmikon laatua edistäväksi 
hienoksi lannoitesilpuksi. 

Töissä satoi tai paistoi
Ketteryytensä ja hyvän etenemiskykynsä 
ansiosta Robolinho jaksaa ahertaa haasta-
vissakin kohteissa ja rankkasateissa palaten 
leikkuun jälkeen latausasemaansa. Hiljaisen 

Kaksi mallia
AL-KO-oksasilppurista on tarjolla kaksi ver-
siota. Puumaisille ja lehdellisille oksille so-
pii leikkaava malli, jonka silppu on täydel-
listä pensaiden ja istutusten juurille. Hiljai-
semman murskaavan mallin karkeammaksi 
leikattu silppu puolestaan sopii paremmin 
kompostoitavaksi.

Tehoa ja toiminnallisuutta
Tehokas 2800 W moottori sekä ainutlaatui-
nen terä- ja rumputekniikka mahdollista-

Lisätiedot: Erkki Pulkkinen, 
(09) 6156 8275, erkki.pulkkinen@kaha.fi 

vat jopa 42 mm oksien silppuamisen. Paten-
toidun rullamekanismin ja avaran suppilon 
ansiosta materiaalin syöttö on vaivatonta. 
Suuri, integroitu 50 l keräysastia soveltuu 
hyvin leikkuujätteen kuljetukseen.

Turvallista käyttöä
Leveä alusta ja suuret pyörät sekä tukeva 
kahva antavat silppureille hyvän vakauden 
ja helpon siirreltävyyden työskentelypaik-
kaa vaihdettaessa. Suojakytkin estää lait-
teen käytön ilman laatikkoa.

-näkyvyyttä!

Parasta puutarha-,  nurmikko- ja vesitekniikkaa

Painallus Home-näppäimestä 
saa Robolinhon lopettamaan 
heti työnsä ja palaamaan 
latauspisteeseensä.

Tehokkaat ajomoottorit ja 
karkeakuvioiset kumirenkaat 
mahdollistavat etenemisky-
vyn jopa 35 % nousuissa.

Asetusten teko on helppoa 
selkeän näytön ja käyttöliit-
tymän sekä suurten painik-
keiden ansiosta.

Suomenkieliset AL-KO 
Garden 2013 -luettelot
Saksalainen AL-KO on maailmankuulu puu-
tarhakoneiden valmistaja, jonka Garden-
ohjelma on uudistunut merkittävästi täksi
kaudeksi. Kaha on valmiina palvelemaan 
jälleenmyyjiään tarjoamalla suomenkieliset 
luettelot kaikista tuotelinjoista.

Puutarhatekniikka,
28 sivua, tilausnumero ALKG 08.

Nurmikkotekniikka, 
60 sivua, tilausnumero ALKG 09.

Vesitekniikka, 
32 sivua, tilausnumero ALKG WT.

Robottileikkurit, 
16 sivua, tilausnumero ALKG 15.

AL-KO oli näyttävästi esillä Kevätpuutarha-
messujen Kahan osastolla Helsingin Messu-
keskuksessa 11.–14.4. Kiitos kaikille vierai-
lijoille! Tutustu myös juuri avattuun suo-
menkieliseen AL-KO-maailmaan osoitteessa
www.al-ko.fi 



10

Thule Safari Panorama
Palkittua modulaarista 
ilmavuutta
Vettä ja likaa hylkivästä Airtex®-polyesteri-
kankaasta valmistettu seinäsarja tarjoaa 
vakautta ja helppoa asennettavuutta. Etu-
seinä yksinkertaisesti liu’utetaan markii-
sin etuprofi ilin uraan, minkä jälkeen etu- ja 
sivuseinä liitetään toisiinsa jämäkällä veto-
ketjulla. Kekseliään modulaarirakenteen an-
siosta oven saa haluamaansa kohtaan, sillä
etu- ja sivuseinien kaaripaneelit voi avata 
sekä vaaka- että pystysuunnassa tai irrottaa 
kokonaan. Sivuseinien ikkuna ja tuuletus-
aukko on varustettu hyttysverkolla.

Caravan-kauden  ykkösvarusteet Kahalta!

Thule esittelee uuden tuoteluet-
telonsa myötä kattavan valikoi-
man laadukkaita matkailuajo-
neuvotarvikkeita vuodelle 2013. 
Suomenkielinen, 88-sivuinen ja 
erittäin informatiivinen kuvasto 
lähtee Kahalta tilaus-
numerolla OM 8.

Thule Omnistor 9200
Markkinoiden 
suurin peitto
Kaikentyyppisiin ja aivan erityisesti suuriin ajoneuvoihin suunnitellun kattoasenteisen Thule 
Omnistor 9200 -markiisin peitto on peräti 3 m ja pituus 4–6 m. Joustinvarsiin integroidut 
ainutlaatuiset tukivarret varmistavat kankaan täydellisen pingottumisen sekä lisäävät 
sade- ja tuulikuorman kestävyyttä. Kevyeen alumiinikoteloon rullautuva markiisi on saa-
tavana kauko-ohjattavalla 230 V moottorilla, jonka voi jälkiasentaa myös käsikäyttöiseen 
malliin. Lisävarusteena alumiinilista, johon voi asentaa nyt myös 6 m pituisena tarjolla olevan 
LED-nauhan optimaaliseen kulmaan.

Lisätiedot: Erkki Pulkkinen, (09) 6156 8275, erkki.pulkkinen@kaha.fi 

10
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Thule Sport G2
Laaja soveltuvuus 11 mallin voimin
Uuden sukupolven Sport G2 -mallistosta löytyy pyöränkuljetusratkaisu kaikkiin matkailu-
ajoneuvoihin sekä erikoissovelluksia esimerkiksi aisalle tai takatalliin. Kevyissä, vankoissa 
ja kestävissä telineissä on lukuisia käyttöä helpottavia ja soveltuvuutta parantavia ominai-
suuksia, kuten säädettävä alumiinirunko, sivuttaissuunnassa säätyvät rengaskiskot sekä 
lukittava pyöräalusta. Kuljetuskyky mallista riippuen 2–4 pyörää ja kantavuus 19 kg/kisko.

Caravan-kauden  ykkösvarusteet Kahalta!
Thule Omnistor 6200
Yleismallinen katto-
markiisi
Laajan sovitevalikoiman ja 2,6–4,5 m pituu-
den ansiosta Thule Omnistor 6200 sopii kai-
kentyyppisiin ajoneuvoihin sekä erityisesti
retkeily- ja pakettiautoihin. Edeltävää 6002- 
sarjaa jopa 20 % kevyempi 6200 pitää katto-
asenteisena telttauran vapaana esimerkiksi 
talviteltalle. Säädettävän aukeamiskulman 
ansiosta markiisi voidaan avata tai sulkea 
jopa silloin, kun liukuovi on auki pakettiau-
tossa. Lisävarusteinen LED-valolista mahdol-
listaa ulkovalon myös markiisi suljettuna.

Thule Elite G2
Säädettävä pyöräteline matkailuautoille

Matkailuajoneuvoihin suunnitellusta uuden sukupolven Elite G2 -pyörätelineestä on saata-
vana kolme eri versiota. Vakiomalli sopii 2–4 pyörälle ja asennettavaksi pystyseinään asennus-
välillä 80–150 cm. Lyhyen mallin vastaavat luvut ovat 2–4 pyörää ja 50–80 cm. Tukikehyksen 
korkeussäädöllä varustettu 2 pyörän Van-malli Ducatolle, Jumperille ja Boxerille mahdol-
listaa ovien avaamisen myös teline kuormattuna. Niin rengaskiskot ja -kiinnikkeet kuin run-
kopitimetkin ovat säädettävissä. Laajennukset 3. ja 4. pyörälle lisävarusteisilla kiinnikkeillä. 
Suurin kantavuus 60 kg.
kopitimetkin ovat säädettävissä. Laajennukset 3. ja 4. pyörälle lisävarusteisilla kiinnikkeillä. 
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Matkailuautoihin/-vaunuihin Retkeily-/pakettiautoihin Vaunuaisalle Takatalliin

+ + +

+
Matkailuautoihin/-vaunuihin Retkeily-/pakettiautoihin
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Kaha lisää kierroksia korjaamomyyntiin

Viime Kahaviestissä käyntiin laukaistu Kamasa 
Tools -jälleenmyyjäketjun rakentaminen on läh-
tenyt liikkeelle rivakasti. Erityisesti korjaamojen 
tehokkaaseen palveluun tähtäävä konsepti on 
ollut menestys jo lyhyessä ajassa ja luonut aivan 
uutta kauppaa mukaan lähteneille jälleenmyyjille.

Korjaamopuoli kasvussa
Moni on todennut korjaamoasiakkaansa keksineen laajasta valikoi-
masta työtä helpottavia työkaluja, joita tämä ei ennen tiennyt edes 
tarvinneensa. Kamasa Toolsin suuntautuminen kasvavassa määrin 
ajoneuvotyökaluihin tulee jatkossakin antamaan vahvat eväät kor-
jaamopuolen palveluun. 

Kaha tehostaa kenttätoimintaansa
Suuren kiinnostuksen ja kysynnän vuoksi Kaha panostaa kenttä- 
työhön ja tukee entistäkin enemmän asiakkaidensa korjaamo-
myyntiä. Korjaamospesialisti Mikko Kinnunen on saanut avukseen 
Ville-Matti Väänäsen, joka Mikon tavoin avustaa jälleenmyyjiä 
esim. tuotetietoon, -valikoimaan ja esillepanoon liittyvissä asioissa. 

Ryhdy valtuutetuksi jälleenmyyjäksi!
Kentän ja päämiehen välissä kaikissa Kamasa Toolsiin liittyvissä  
asioissa palvelee tuttuun tapaan tuotepäällikkö Stefan Hartman. 
Jos olet kiinnostunut Kamasa Tools -valtuutuksesta, ota yhteyttä!

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

-jälleenmyyjä konsepti komeasti käyntiin
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Ajoneuvotyökaluja korjaamoille
K 10347 
Pyöränlaakerien vaihtotyökalu
Korjaamoille tuodaan yhä enemmän autoja, 
joiden pyörännavoissa on integroidut laake-
rit. Kamasa Tools on kehittänyt näille toisen 
sukupolven laakereille perustyökalusarjan, 
jota käytetään yhdessä erikseen myytävien 
irrotus- ja asennustyökalujen kanssa:

K 10348 Irrotussarja 62 mm
K 10349 Asennussarja 62 mm 
K 10350 Irrotussarja 66 mm
K 10351 Asennussarja 66 mm
K 10352 Irrotussarja 72 mm 
K 10353 Asennussarja 72 mm

K 10186 
Joustintukien irrotus-/levitystyökalu
Työkalu pallonivelten ja iskunvaimentimien 
turvalliseen irrotukseen. Sopii säädettävänä 
alumiinisille ja valurautaisille olka-akseleille,
joissa on joko keskitetty tai keskittämätön 
puristusliitos. Laaja soveltuvuus: BMW, Ford, 
PSA, Renault ja VAG sekä japanilaiset autot.

K 10186 

K 10200 
Jarruputkien taivutustyökalu
Taivutuspihdit kuparista tai teräksestä 
valmistetuille jarruputkille. Suunniteltu eri-
tyisesti putkien vaivattomaan taivutukseen 
autossa. Pituus 230 mm, putkikoot 1/4 ja 
3/16” sekä 4,75 ja 6,00 mm.

puristusliitos. Laaja soveltuvuus: BMW, Ford, 
PSA, Renault ja VAG sekä japanilaiset autot.

K 10200 
Jarruputkien taivutustyökalu
Taivutuspihdit kuparista tai teräksestä 
valmistetuille jarruputkille. Suunniteltu eri-
tyisesti putkien vaivattomaan taivutukseen 
autossa. Pituus 230 mm, putkikoot 1/4 ja 

Korjaamoissa perinteisesti käytetyt van-
hemmille pyöränlaakereille sopivat työkalut 
eivät ole yhteensopivia toisen sukupolven 
laakerien kanssa ja voivat kehää kuormitta-
essaan vaurioittaa niitä. Uusilla työkaluilla
korjaus onnistuu turvallisesti sekä aiempaa 
nopeammin, sillä olka-akselia ei kaikissa 
tapauksissa tarvitse irrottaa.

13

-jälleenmyyjä konsepti komeasti käyntiin
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Kuljetuskykyisen Thule Motion 
-tuoteperheen toiseksi suurin 
800-kuljetuslaatikko saa mustan 
ja harmaan rinnalle hieman seik-
kailuhenkeä vain kesällä 2013 
myytävän erikoismallin myötä. 

Uusi raikas sisä- ja ulkoilme
Motion-kuljetuslaatikkoa on saatavana nel-
jässä koossa kiiltävän mustana ja harmaana. 
Niiden rinnalle Thule esittelee tällä kaudel-
la niin ulkoa kuin sisältäkin rivistöstä erot-
tuvan 800 ATE -erikoismallin. Siniharmaan 
laatikon kyljissä on Thule Adventure Team 
-kuviointi ja kannen avaus paljastaa trendik-
kään vihreän sisävärin. Lisäksi uutuusmallin 
toimitukseen kuuluu kestävä kaksinkertai-
sesta takkikankaasta valmistettu laukku.

Tutut kekseliäät ominaisuudet
Kaikki tutut kekseliäät ja käyttöä helpot-
tavat Thule Motion -ominaisuudet löytyvät 
luonnollisesti myös 800 ATE -erikoismallista.
Integroidulla vääntömittarilla varustettu
Power-Click-pikakiinnitysjärjestelmä tekee
laatikon asennuksesta ja käytöstä helppoa 
ja nopeaa. Patentoidun Dual-Force-jousi-
järjestelmän ja Dual-Side-avausjärjestelmän
sekä ulkopuolelle asennettujen kahvojen 
ansiosta laatikko on helppo avata ja sulkea. 
Keskuslukituksen turvajärjestelmä puoles-
taan varmistaa, että laatikon kaikki lukot 
tulevat aina asianmukaisesti lukituksi.

Käytännöllistä turvallisuutta
Hyödyllistä lisätilaa ympäri vuoden tarjoa-
van Motion 800:n tilavuus on 460 l ja kan-
tavuus 75 kg sekä talviurheiluvälineiden 
kuljetuskapasiteetti 5–7 suksiparia/lumilau-

Thule 800 ATE  – nuorekas erikoismalli Motion-perheeseen

Thule EasyFold

Thule EasyFold on helppokäyt-
töinen teline kaikentyyppisten 
polkupyörien kuljettamiseen. 
Sen säilytys ja käyttöönotto 
ei juuri voisi olla yksinkertai-
sempaa: kokoontaitettu teline 
kiinnitetään vetokoukkuun 
ja taitetaan auki muutamassa 
sekunnissa – siinä kaikki.

Kevyttä käytettävyyttä
Kantavuudeltaan erinomainen Thule Easy-
Fold soveltuu 1–2 pyörälle, mukaan lukien
täysjousitetut maastopyörät ja sähköavus-
teiset polkupyörät. Kevyt teline kiinnittyy 
vetokoukkuun helposti yhdellä kädellä. Kä-
tevän jalkatoimisen kallistusmekanismin 
ansiosta auton tavaratilaan pääsee käsiksi 
myös silloin, kun polkupyörät ovat paikoil-
laan. Irrotettavat runkopitimet tekevät pyö-
rien kuormaamisesta helppoa ja pumppu-
solkiset hihnat kiinnittyvät tiukasti kaiken 
kokoisiin renkaisiin. 

taa (sukset maks. 190 cm). Motion-kuljetus-
laatikoille tyypillinen etuasento mahdollis-
taa auton takaluukun esteettömän käytön. 
Kaikkien Thule-kuljetuslaatikoiden tapaan 
uutuusmallilla on viiden vuoden takuu sekä 
TÜV/GS- ja City Crash -hyväksyntä.

Thule 800 ATE -kuljetuslaatikon mukana 
toimitetaan Thule Cargo Duffel 8023 
-duffelilaukku, jonka tilavuus on 70 litraa.

Kehitetty käte vään kuorman käsittelyyn
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Lisätiedot: Jyri Marttelin, (09) 6156 8264, jyri.marttelin@kaha.fi 

Thule WingBar Edge
Matalaprofi ilinen WingBar Edge -teline tar-
joaa lähes äänetöntä kuljetuskykyä sekä tur-
vallisuutta ahtaisiin alikulkuihin. Lukittava 
teline sopii hyvin jatkuvaan käyttöön, sillä
sen matalat, siipimäiset poikkiputket sulau-
tuvat huomaamattomasti auton muotoihin
eivätkä aiheuta melua tai lisää merkittä-
västi polttoaineenkulutusta aerodynaami-
sen muotoilun ansiosta. 

WingBar Edge tarjoaa keveydestään huoli-
matta erinomaisen 75 kg kantavuuden. 
Molempiin  suuntiin 50 mm säätyvät 
teleskooppijalat merkitsevät 
laajaa yhteensopivuutta ja 

T-ura varusteiden nopeaa kiinnitettävyyttä.
Kattokaiteellisiin autoihin sopivan 958X-
mallin lisäksi saatavana on 959X-
malli kiinnityspisteillä 
varustettuihin 
autoihin.

Monipuolista toiminnallisuutta
Niin rengaspitimien kuin perävalojenkin 
etäisyyttä voi säätää ja telineen pienestä
koosta huolimatta pyörien väliin jää reilusti 
tilaa. Sekä vetokoukkuun että polkupyöriin 
lukittavissa oleva EasyFold on käytön jäl-
keen helppo taittaa kokoon vain kahdella 
liikkeellä, minkä jälkeen sen voi varastoida 
pieneenkin tilaan. Teline on vaivaton kan-
taa ergonomisesti muotoiltujen, integroitu-
jen kantokahvojen ansiosta. Lisävarusteena 
on saatavana käyttäjää ja autoa kuljetuksen 
aikana lialta suo-
jaava kanto-
kassi 9311.

Power-Click: Pikakiinnitysjärjestelmä,
 joka tekee laatikon asentamisesta helppoa.

Keskuslukitus: Avaimen voi poistaa vain, 
kun kaikki lukituspisteet ovat kiinni.

Dual-Side & Dual-Force: Kansi aukeaa 
kevyesti kummaltakin puolelta.

Molempiin  suuntiin 50 mm säätyvät 
teleskooppijalat merkitsevät 
laajaa yhteensopivuutta ja 

aikana lialta suo-
jaava kanto-
kassi 9311.

Kehitetty käte vään kuorman käsittelyyn

Uuden, upean ja 
havainnollisen 82-

sivuisen Thule 2013 
-tuoteluettelon voi 

tilata numerolla TH8.
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Kesän sosiaaliset     multimedia-
uutuudet Clarion     -sovelluksilla

Clarion FZ102E on suomalaisten ammatti-
laisten toiveiden mukaan kehitetty työkone-
radio. Lähtökohdaksi otettiin mahdollisim-
man laaja asennettavuus, joten laitteesta
tehtiin syvyyssuunnassa matala (vain 10 cm) 
korvaamalla tärinälle herkkä CD-koneisto 
etulevyn USB-liitännällä. Nykyaikainen rat-
kaisu mahdollistaa pystyasennuksen ja tu-

Clarionin multimediakeskukset ovat tiukasti ajan hermolla Smart Access 
-tekniikan ansiosta. Android- ja iPhone-yhteensopivilla Clarion-sovelluksilla käyttäjä 
pysyy yhteydessä niin sosiaalisiin medioihin kuin reaaliajassa päivittyviin sää- ja uutistietoihinkin.

NX503E 2-DIN navigointi- ja multimediaradio HDMI-liitännällä

FZ102E 
Työkonevalmistajille 
räätälöity kestävä radio

Media:
• CD/DVD/WMA/MP3/MP4/DivX
• Smart Access -älypuhelinsovellukset
• Suora iPhone/iPod-ohjaus
• Suora Android-ohjaus
• Sis.rak. Parrot Bluetooth 2.1 
 + EDR (hf + suoratoisto)
• Sis.rak. mikrofoni

Viritinvahvistin:
• RDS-radio
• 24 asemamuistipaikkaa
• 4 x 50 W
• Sis.rak LPF + HPF
• Subwoofer-säätö
• 6-alueinen taajuuskorjain
• Intelligent Tune -äänitekniikka

Näyttö:
• TFT LCD 6,2” (800 × 480 px)
• Monikosketusohjaus
• LED-taustavalaisu

Liitettävyys:
• 2 kpl MicroSDHC-korttipaikkoja edessä
• USB-liitäntä takana
• HDMI-liitäntä takana
• AV-IN 3,5 mm edessä
• 2 kpl AV-IN RCA takana
• AV-OUT RCA takana
• 4 V 6-kan. LINE-OUT RCA takana
• DVB-T-IN takana
• Mikrofoniliitäntä
• OEM-rattikauko-ohjausvalmius

Navigointi:
• Euroopan kartta 8 Gb MicroSDHC-muistikortilla
• Sis.rak. TMC
• 360° 3D-näkymä
• Uusimman kartan takuu*

Muuta:
• Mukana kaukosäädin
• Varkaudenestokoodi vilkkuledillä

* Käyttäjä voi ladata viimeisimmät 
karttatiedot kerran ilmaiseksi osoit-
teesta www.clarion.naviextras.com. 
Päivitys on tehtävä 30 päivän sisällä 
siitä, kun navigointiyksikkö vastaan-
ottaa ensimmäiset GPS-signaalit.
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Aktiivista suojaa
Useimmissa uudemmissa ja kaikissa ilmastoinnilla varustetuissa ajoneu-
voissa on nykyään raitisilmasuodatin – joko tavallinen tai tehokkaampi 
aktiivihiilisuodatin. Siitepölyn, pakokaasujen ja muiden hiukkasten lisäksi
jälkimmäinen suodattaa myös hajut ja kaasut. Tehokas suodatin tukee 
ilmastointilaitteen toimintaa sekä lisää turvallisuutta parantamalla kul-
jettajan vireyttä ja pitämällä auton sisätuulilasin puhtaana.

Säännöllinen vaihto tärkeää
Kaikki terveys- ja turvallisuusedut kuitenkin menetetään, jos suodatinta 
ei vaihdeta riittävän usein. Tukkeutunut suodatin kerryttää likaa ja hai-
tallisia partikkeleita auton sisäilmaan sekä huurruttaa ikkunoita varsinkin 
talvella. Siksi sisäilmansuodatin tulisi vaihtaa 15 000 kilometrin välein tai 
vähintään kerran vuodessa.

Lisäkauppaa raitisilmasuodattimen myynnillä
Autojen huoltovälit ovat pidentyneet entisestään, minkä seurauksena 
sisäilmasuodatin voi olla vaihtokunnossa jo ennen huolto-ohjelmaan 
merkittyä aikaa. Ammattilaisten kannattaakin tarjota suodattimen vaih-
toa jokaisen huollon yhteydessä.

Laadulla on merkitystä
Suodattimen tehtävä on jossain määrin ristiriitainen, sillä sen pitää olla 
tehokas olematta läpivirtauksen kannalta liian tiivis. Huippuvalmistaja-
na Mahle on tehnyt paljon tutkimustyötä kehittääkseen tuotteita, joiden 
korkeaan laatuun niin autotehtaat kuin jälkimarkkinatkin voivat luottaa.

Lisätiedot: Kimmo Aittolahti, 
(09) 6156 8204, kimmo.aittolahti@kaha.fi 

Aktiivista suojaa terveydelle

Knecht-raitisilma-
suodattimet

OE-valmistaja
Knecht on moottorinosia ja suodattimia valmistavan saksalaisen 
Mahle-konsernin tuotemerkki. Varaosia autoteollisuudelle jo yli 
90 vuoden ajan tarjonnut Mahle on ollut mukana kehittämässä 
mm. Eco- ja Long life 
-suodatintekniikkaa.

Vasta viime vuosina on todella ymmärretty ajoneuvon 
raitisilmasuodattimen tärkeys ajoturvallisuudelle ja 
terveydelle yleisesti. Kahan asiakkaana voit tarjota 
jälkimarkkinoille alan moderneinta OE-suodatin-
tekniikkaa, josta vastaa saksalainen Mahle GmbH.

Kesän sosiaaliset     multimedia-
uutuudet Clarion     -sovelluksilla

Lisätiedot:
 Anne Pekkinen 
(09) 6156 8270,

anne.pekkinen@kaha.fi 

hansien musiikkikappaleiden kuuntelun ilman han-
kalia CD-levyjä. Konstailemattomassa radiossa on 
suuri pyöreä äänenvoimakkuussäädin, kirkas ja sel-
keä näyttö sekä 3,5 mm AUX-IN etulevyssä. Ominai-
suudet viimeistelee OEM-rattikauko-ohjausvalmius 
ja muisti, joka säilyttää asetukset ja asemat myös 
päävirran katkettua.
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anne.pekkinen@kaha.fi 

Saatavana on myös rinnakkaismalli FX503E, joka on 
ominaisuuksiltaan kuin NX503E ilman navigointia 
ja CD/DVD-soitinta.

3D-näkymä helpottaa reittipaikkojen hahmottamista.

Laite on yhteydessä älypuhelimeen Smart Access 
-tekniikalla ja Clarion-sovellukset mahdollistavat 
sosiaalisen median käytön sekä uutiset ja sään.
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Pieni ja helppokäyttöinen DEFA SmartCharge soveltuu kai-
kentyyppisten 12 V lyijy- sekä AGM- ja GEL-akkujen lataa-
miseen. SmartChargessa on vain virtakytkin, jota painetaan, 
kun liittimet on yhdistetty akun napoihin ja laite kytket-
ty verkkoon. Älykäs laturi hoitaa lopun itsenäisesti – ilman 
säätöä, valvontaa tai pelkoa kipinöinnistä. Jos lataamisen 
annetaan jatkua, SmartCharge muuntuu automaattisesti yl-
läpitolaturiksi.

Laturi tunnistaa akun tyypin automaattisesti ja valitsee op-
timaalisen lataustavan akun tilan, kapasiteetin ja ulkoläm-
pötilan mukaan. Taustavalaistu näyttö kertoo latauksen ti-

lan ja akun varausasteen. IP65-suojattua laturia voi huo-
letta käyttää myös kosteissa oloissa. Laitteessa

on integroidut paikat johdoille ja liittimille.
 Latausvirta 4 A soveltuu 4–120 Ah akuille. 
Paino 0,735 kg ja mitat 210 x 90 x 54 mm.

Invertterit
Helppo PlugIn-asennus
Uudet DEFA PowerSystems -invertterit mah-
dollistavat verkkokäyttöisten sähkölaittei-
den käytön veneissä ja ajoneuvoissa. Invert-
terit on varustettu PlugIn-pistokkeella, joka
yhdessä panssaroitujen kaapelien kanssa
tekee asennuksesta ja käytöstä turvallista ja 
häiriötöntä. Kaapelien yhdistämiseen ei tar-
vita työkaluja eikä asentajalta sähköasen-
nuslupaa.

Puhdasta virtaa
Tuotelinja sisältää kattavan valikoiman in-
verttereitä sekä 12 että 24 V järjestelmiin. 
Virhekytkentöjä vastaan suojatut ja varoi-
tusäänellä varustetut laitteet ovat pieniko-
koisia ja kevyitä, mutta suunniteltu kestä-

SmartCharge-älylaturi
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Kesä lisää kysyntää!

-akut vapaa-aikaan
Vartalla on tarjota ahkerasti mökkeileville suomalaisille laaja 
kattaus monipuolisia vapaa-ajan akkuja. Professional-sarja on 
kehitetty nimenomaan veneilijöiden, matkailijoiden ja mökkei-
lijöiden erikoistarpeisiin. Powersports-sarjan pienkoneakut 
puolestaan ovat oikea valinta moottoripyöriin, mönkijöihin, 
vesiskoottereihin sekä ATV- ja UTV-ajoneuvoihin, skoottereihin, 
moottorikelkkoihin ja jopa ajettaviin ruohonleikkureihin.

Professional-sarja

Starter
Käynnistysakku pieniin perämoottorivenei-
siin. Huoltovapaa, huippuluokan kylmä-
käynnistyskyky. Neljä 12 V mallia 52–95 Ah.

LIsätiedot: Stefan Hartman, (09) 6156 8346, stefan.hartman@kaha.fi 

Starter

Powersports-sarja

Freshpack
Kuivavarattu, happopulloineen toimitetta-
va käynnistysakku pienkoneisiin. Vankka ra-
kenne kestää hyvin ajoa epätasaisessa maas-
tossa, kinoksissa tai aalloilla. Tarjoaa luotet-
tavaa käynnistystehoa kaikissa oloissa ja kyl-
missä säissä. Kallistus- ja vuotovarma (pysty-
asennus), täyttää JIS-standardit. Yhteensä 
41 mallia 6–12 V ja 4–30 Ah

Freshpack

Akut ovat viime aikoina nousseet entistä keskeisempään rooliin ihmisten jokapäiväi-
sessä elämässä. Erilaisten mobiililaitteiden lisäksi modernia akkuteknologiaa tarvitaan 
autoissa ja vaihtelevissa vapaa-ajan käyttötarkoituksissa. Tärkeintä on valita aina oikea 
akku käyttökohteen mukaan. Siinä missä käynnistysakun pitää luovuttaa lyhyessä ajas-
sa paljon tehoa, tulee vapaa-ajan akun vastaavasti tarjota tasaista virtaa mahdollisim-
man pitkään. Lisäksi pienkoneet asettavat akulle omia vaatimuksiaan. Johnson Controls 
on alan suurimpia toimijoita ja valmistaa kaiken tyyppisiä ja kokoisia akkuja sekä teolli-
suudelle että kuluttajille lähes kaikkiin kuviteltavissa oleviin käyttötarkoituksiin.

Oikea akku 
oikeaan kohteeseen

PowerSystems 



mään kovaa käyttöä. Niiden tuottama sini-
aalto on poikkeuksellisen puhdasta, minkä 
ansiosta ne soveltuvat täydellisesti av-lait-
teille ja tietokoneille sekä muulle herkälle 
elektroniikalle.

Laaja soveltuvuus
DEFA PowerSystems -invertterit soveltuvat 
vaativiinkin kohteisiin sekä siviili- että viran-
omaiskäytössä. Asennusvapautta veneisiin,
linja- ja kuorma-autoihin sekä erikoisajo-
neuvoihin antaa lisävarusteena saatava 
ohjauspaneeli, joka mahdollistaa laitteen 
käytön käden ulottumattomissakin. Valikoi-
maan kuuluu yhteensä 9 mallia, jotka katta-
vat tehot 300–2500 W.

Lisätiedot: 
Harri Suomi, (09) 6156 8271, harri.suomi@kaha.fi 
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Deep Cycle AGM
Täydellinen käynnistys- ja kulutusakku kor-
kean tehovaatimusten sähkömoottorivenei-
siin, huvijahteihin ja matkailuautoihin. Huol-
tovapaana ja pitkäikäisenä ihanteellinen 
kausiluonteiseen käyttöön. Kestää AGM-
teknologian ansiosta erittäin hyvin tärinää 
ja iskuja. Tavanomaisiin nesteakkuihin ver-
rattuna jopa kahdeksankertainen syklinkes-
tävyys. Kahdeksan 12 V mallia 24–260 Ah.

Dual Purpose
Käynnistys- ja kulutusakku vähemmän varus-
teltuihin ja vanhempiin matkailuautoihin, 
asuntovaunuihin ja veneisiin. Huoltovapaa-
na ja pitkäikäisenä sopiva kausiluonteiseen 
käyttöön. Tavanomaisiin nesteakkuihin ver-
rattuna jopa kaksinkertainen syklinkestä-
vyys. Kahdeksan 12 V mallia 60–230 Ah.

Dual Purpose AGM
Käynnistys- ja kulutusakku matkailuautojen, 
asuntovaunujen ja veneiden keskitason teho-
vaatimuksiin. Huoltovapaana ja pitkäikäise-
nä ihanteellinen kausiluonteiseen käyttöön. 
Kestää AGM-teknologian ansiosta erittäin
hyvin tärinää ja iskuja. Tavanomaisiin neste-
akkuihin verrattuna jopa nelinkertainen syk-
linkestävyys. Neljä 12 V mallia 60–105 Ah.

Dual Purpose Deep Cycle AGM

Gardening
Erityisesti ajettaville ruohonleikkureille ja 
puutarhakoneille kehitetty huoltovapaa 
nesteakku. Kalsium-kalsiumteknologian an-
siosta alhainen itsepurkautuminen ja pitkä 
käyttöikä. Erinomaiset kylmäkäynnistysomi-
naisuudet (340 A). Kallistus- ja vuotovarma 
(pystyasennus). Yksi akkumalli 12 V 22 Ah.

AGM
Vankkatekoinen käynnistysakku ääriolo-
suhteisiin. Kestää AGM-teknologian ansios-
ta erittäin hyvin tärinää ja iskuja ja säilyt-
tää suorituskykynsä toistuvista varaus- ja 
purkaussykleistä huolimatta. Täysin huolto-
vapaa, kallistus- ja vuotovarma (45°), täyt-
tää JIS-standardit. Yhteensä 21 mallia 12 V 
ja 3–18 Ah.

Gel
Vuotovarma hyytelöakku ATV- ja UTV-ajo-
neuvoille sekä moottoripyöriin, joissa on eri-
koisvarustus, esim. ABS-jarrut. Täysin huolto-
vapaa ja turvallinen, rakenne kestää kovin-
takin maastoajoa. Pitkä varastointiaika mini-
maalisen itsepurkautumisen ansiosta. Toimi-
tetaan täysin varattuna ja käynnistysval-
miina. Yksi malli 12 V 19 Ah.

AGM

Lisävarusteiset ohjauspaneelit 
300–600 (vas.) ja 1000–2500 W 
inverttereiden etäkäyttöön.
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Taustalla valtavasti osaamista
Indel Webasto Marine syntyi, kun saksalainen
ajoneuvoilmastoinnin jättiläinen Webasto
ja italialainen kylmälaitespesialisti Indel B 
yhdistivät voimansa tarjotakseen korkealaa-
tuisia ratkaisuja veneteollisuuden tarpeisiin. 
Fuusion myötä myös Isotherm- ja Isotemp-
tuotteet tulevat asiakkaidemme ulottuville 
nopein ja edullisin Kaha-rahdein.

Laaja valikoima – paljon käyttökohteita
Indel Webasto Marinen laajaan tuoteohjel-
maan kuuluvat mm. jääkaapit, pakastimet, 
kylmälaukut ja kylmäkoneistot sekä jääpala-
koneet, viinikaapit, lämminvesivaraajat ja 
puhallinlämmittimet. Sekä ensi- että jälki-
asennukseen soveltuvien ratkaisujen koh-

Indel Webasto Ma rine Kahan valikoimaan

teita voivat veneiden lisäksi olla esim. mat-
kailu- ja linja-autot sekä kuorma- ja rekka-
autojen taukotilat. Lisävarusteena 12/24 V
laitteille on saatavana myös verkkovirta-
käyttö, mikä kasvattaa käyttökohteiden 
määrää entisestään.

Yksilöllinen Cruise Elegance
Uusinta uutta Indel Webasto Marinen tuo-
tevalikoimassa edustavat Cruise Elegance 
-sarjan 49-, 65-, 85- ja 130-litraiset jääkaapit. 
Standardin valkoisen muovin lisäksi kaap-
pien ovipaneeleja saa eri väreillä ja pinta-
materiaaleilla, kuten puuviilulla, ruostu-
mattomalla teräksellä ja lasituksella. Siten 
Cruise Elegance on sovitettavissa vaativiin-
kin kohteisiin yksilöllisesti ja tyylikkäästi. 

Pakastelokerolla varustettujen uutuuskaap-
pien edistyksellinen kylmätekniikka on to-
teutettu Danfoss-kompressorilla ja huolel-
lisella eristyksellä, joiden ansiosta niiden 
energiatehokkuus on parasta A-luokkaa.

Nopeat toimitukset Kahalta
Indel Webasto Marine -tuotteet voidaan 
useimmissa tapauksissa toimittaa seuraa-
vaksi työpäiväksi kaikkialle Suomeen, sillä
Kaha varastoi kysytyimpiä perusmalleja.
Muut tilaukset toimitetaan sopimuksen mu-
kaan niin nopeasti kuin mahdollista. Teh-
taalla on lisäksi erinomaiset valmiudet pal-
vella ajoneuvovalmistajia tarvittaessa mitta-
tarkoilla erikoisratkaisuilla. Koko perusvali-
koimaan voi tutustua jo nyt englanninkie-
lellä osoitteessa indelwebastomarine.com. 
Tulossa on myös suomenkielinen luettelo.Tulossa on myös suomenkielinen luettelo.

Alan arvostetuimpien valmistajien yhteenliittymä Indel Webasto Marine tulee Kahan valikoimaan 
koko tuotesortimentillaan, jonka keskiössä ovat erilaisilla ovipaneeleilla monipuolisesti räätälöi-
tävät ja energiatehokkaat Cruise Elegance -uutuusjääkaapit.

Lisätiedot: Esko Pelkonen, (09) 6156 8379, esko.pelkonen@kaha.fi 
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Indel Webasto Ma rine Kahan valikoimaan
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Cruise Elegance -sarjan oveen voi valkoisen vakiopaneelin sijasta valita veneen sisustukseen 
paremmin sulautuvan vaihtoehdon. Tarjolla on laaja valikoima eri värejä sekä pintamateriaaleja.
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Blaupunktin Caravan-paketin 
ytimenä on uusi navigointi- ja 
multimediaradio New York 830. 
Laite yhdistää koko Euroopan 
kattavan navigaattorin useita 
medioita toistavaan ja kytkettä-
vyydeltään laajaan soittimeen 
sekä herkkään RDS-radioon. 
Sarjan täydentää MXN80C-
peruutuskamera asennus-
tarvikkeineen.

Monipuolinen Caravan-sarja

New York 830 (EU)
2-DIN navigointi- ja multimediaradio

Media:
• CD/DVD/JPG/WMA/MP3/MP4/DivX/Xvid
• Suora iPhone/iPod-ohjaus
• Sis.rak. Parrot Bluetooth 2.0 + EDR 
 (hf + suoratoisto)
• Sis.rak. mikrofoni

Viritinvahvistin:
• RDS-radio
• 30 asemamuistipaikkaa
• 4 x 50 W
• Sis.rak. LPF + MPF + HPF
• Subwoofer-säätö
• 3-alueinen taajuuskorjain
• Lähdekohtainen äänenvoimakkuuden  
 säätö

Näyttö:
• TFT LCD 6,2” (800 × 480 px)
• Kosketusohjaus

Liitettävyys:
• 1 kpl SD/MMC edessä
• 1 kpl MicroSDHC edessä
• USB-liitäntä edessä ja takana
• AV-IN 3,5 mm edessä
• 2 kpl AV-IN RCA takana
• 2 kpl AV-OUT RCA takana
• 2 V 5-kan. LINE-OUT RCA takana
• Mikrofoniliitäntä
• OEM-rattikauko-ohjausvalmius

Navigointi:
• Euroopan kartta 4 Gb MicroSDHC-
 muistikortilla
• Sis.rak. TMC
• 360° 3D-näkymä
• Uusimman kartan takuu*

Muuta:
• Mukana kaukosäädin ja ulk. hf-mikrofoni

• 1/3” Sony Super HAD II CCD väri
• Alumiinirunko
• Erikoistiivis IP69K-suojausluokka
• Automaattinen lämmitys (< +10˚C)
• Moottoroitu suojaläppä
• Automaattinen elektroninen tarkennus
• Sisäänrakennettu mikrofoni
• Sisäärakennetut infrapunaledit
• Korroosionkestävä pinnoite
• Tärinänkestävä
• E-hyväksytty

RV MXN80C 
Peruutuskamera 
moottoroidulla 
suojaläpällä

Lisätiedot: Anne Pekkinen, (09) 6156 8270, anne.pekkinen@kaha.fi 

* Käyttäjä voi ladata viimeisimmät karttatiedot kerran ilmaiseksi osoitteesta www.naviextras.com. 
Päivitys on tehtävä 30 päivän sisällä siitä, kun navigointiyksikkö vastaanottaa ensimmäiset GPS-signaalit.
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Castrol-kiertue jakoi tuoretta tuotetietoa
Helmi-maaliskuussa maata kiertänyt Castrol-koulutuskiertue tarjosi asentajille ja myyjille tuoreinta 
teknistä ja kaupallista tietoa Castrolin laajasta tuotevalikoimasta. 

Moottoriöljyjen lisäksi Castrol valmistaa 
myös erikoisöljyjä erilaisille vaihteistoille se-
kä voimansiirtoöljyjä veto- ja tasauspyöräs-
tölle. Valikoimaan kuuluvat lisäksi mm. voi-
telurasvat sekä jarru- ja jäähdytinnesteet.

Yli 100 vuoden kokemus moottoriöljyistä 
sekä jatkuva tuotekehitys ja tinkimätön tes-
taus äärimmäisissä olosuhteissa ovat aina 
pitäneet Castrol-tuotteet alan kehityksen 
ehdottomassa kärjessä.

Yksi uusimmista innovaatioista on EDGE-
tuotesarjan öljyille kehitetty Fluid Strength 
Technology™, joka minimoi metallipintojen 
kosketuksen kriittisillä pinnoilla tarjoten 
moottorille ratkaisevaa lisäsuojaa ja -tehoa.

Lisätiedot: 
Jari Veteläinen, 
(09) 6156 8208,
 jari.vetelainen@kaha.fi 

Castrol EDGE täyttää autonvalmistajien 
viimeisimmät laatuvaatimukset ja se on rää-
tälöity nykyaikaisille autoille sekä intohi-
moisesti autoon ja autoiluun suhtautuvalle 
asiakasryhmälle. 

EDGE-jälleenmyyjien työtä tuetaan laajoilla 
ja näyttävillä valtakunnallisilla ja maailman-
laajuisilla mainoskampanjoilla sekä katta-
valla myyntimateriaalitarjonnalla.

jari.vetelainen@kaha.fi 
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Liqui Moly menestyy  meillä ja maailmalla!
Liqui Molyn monipuoliset öljyt, puhdistusaineet ja huoltokemi-

kaalit niittävät menestystä kotimaassaan Saksassa ja tekevät rymi-
nällä tuloaan myös Suomen markkinoille. Kaha keskittyy erityisesti 

ammattikäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin ja pyrkii luomaan 
Suomen laajimman Liqui Moly Pro Line -ohjelman.

Pulverimaalatusta teräspellistä 
valmistetussa kaapissa on integroitu tippa-

kaukalo sekä kaksi hyllyä ja luettelokoteloa. 
Korkeus 2 100, leveys 950 ja syvyys 550 mm.

– ”Tällaisen arvonimen voittaminen jälleen 
kerran todistaa, että laadun ja palvelun korke-
alla tasolla on merkitystä”, toteaa Liqui Molyn 
toimitusjohtaja Ernst Prost tyytyväisenä.

24
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Liqui Moly menestyy  meillä ja maailmalla!

Kaha ja Liqui Moly mukana Marko Leinon vauhdissa
Kaha ja Liqui Moly ovat aloittaneet yhteistyön Historic Race Finlandin Locost-luokassa 
ajavan Marko Leinon kanssa. Supermoton puolelta kilpailukokemusta kerännyt 42-
vuotias vihtiläinen osallistuu kauden kaikkiin kahdeksaan osakilpailuun Liqui Molyn 
logoihin ja väreihin puetulla putkirunkoisella Lotus Seven/Caterham -tyyppisellä 
urheiluautollaan. Locost on yksi nopeimmista siivettömistä kilpa-autoluokista 
Suomessa. Auto on mahdollista rakentaa kokonaan itse rungosta lähtien. 
Hyvän teho-painosuhteen sekä n. 4 sekunnin 0–100 km/h kiihtyvyyden 
takaavat 150–200 hv moottoripyörän tai auton 
moottori sekä 420–700 kg paino.

Kilpailukalenteri 2013
(2 lähtöä/viikonloppu)

11.–12.5. 
Botniaring, Kurikka

13.–14.7. 
Kemora, Veteli

17.–18.8. 
Ahvenisto, Hämeenlinna

14.–15.9. 
Botniaring, Kurikka

Lisätiedot: marko.leino@kaha.fi ,
www.locostalliance.blogspot.fi 

www.locostfi nland.com
www.historicrace.fi 

Liqui Moly paras Saksassa 
– kolmantena vuotena peräkkäin!
Liqui Moly on Keski-Euroopassa yksi tunne-
tuimmista öljy- ja lisäainevalmistajista. Koti-
maassaan Saksassa se on selkeästi suosituin 
merkki, mistä todisteena kolmen autoleh-
den järjestämä kysely, jossa jokaisen luki-
jat valitsivat Liqui Molyn parhaaksi öljymer-
kiksi. Yhteensä useita miljoonia lukijoita 
edustavat Auto Motor und Sport, Auto Zei-
tung ja Auto Bild ovat Saksan lehtimarkki-
noilla todellisia raskassarjalaisia ja arvostet-
tuja autoalan toimijoita.

Myynti voimakkaassa kasvussa
Suomalaisille kuluttajille Liqui Moly on hie-
man vähemmän tunnettu. Monelle tuote-
merkki on silti jäänyt mieleen vahvan mark-
kinoinnin ansiosta esimerkiksi Keski-Euroo-
pan mäkiviikon tai muun urheilutapahtu-
man yhteydessä. Tilanne on muuttumassa 
meilläkin nopeasti, eikä varmasti vähiten 
Kahan ansiosta: runsaan vuoden kestäneen 
edustuksemme aikana Liqui Molyn myynti 
on kasvanut Suomessa noin 50 %!

Kysy öljykaappitarjousta!
Liqui Moly -kaupan vauhdittamiseksi en-
tisestään Kahalla on mahdollisuus tarjota 
vuoden 2013 ajan asiakkailleen öljyjä sekä 
öljykaappia todella hyvin ehdoin. Vapaasti 
valittavien Liqui Moly -öljyjen 8 x 20 + 2 x 60 
litran valikoimalle ja kaapille on edullisia 
hankintavaihtoehtoja, joista kannattaa ky-
syä Kahalta lisää. Kaappi tarjoaa helposti
yhdellä silmäyksellä hallittavan ja valikoi-
maa selkeyttävän säilytyspaikan esim. ylei-

simmille perusöljyille tai päinvastoin har-
vemmin tarvittaville erikoisöljyille. Lukitta-
vaan kaappiin mahtuu kahdeksan hanalla 
varustettua 20 litran kanisteria ja kaksi 60 
litran tynnyriä käsipumpulla. 

Lisätiedot: Jari Veteläinen, (09) 6156 8208, 
jari.vetelainen@kaha.fi 
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Webasto-Diavia-kylmälaitteet tulivat hiljattain Kahan valikoimaan italialaisen Diavian fuu-
sioiduttua Webastoon. Vuodesta 1970 AC-järjestelmiä valmistanut Diavia tunnetaan eten-
kin laadukkaista kylmäkuljetuslaitteistaan. Webasto-Diavialla on tarjota pakettiautoihin 
niin sähkökäyttöisten, integroitujen kuin perinteisten katolle asennettavienkin järjestel-
mien tuoteperheet. Kaikkiin laitteisiin on saatavana laaja joukko lisävarusteita mukaan 
lukien 230 V sarja taukokäyttöön.

Kylmäkuljetus- ja ilma stointilaitteet Kahalta
Olipa kohteena pakettiauto, rekka tai linja-auto, Kahan AC-valikoimasta löytyy huippuvalmistajan 
kehittämä kestävä ja kustannustehokas ratkaisu ammattimaisiin kylmäkuljetus- ja ilmastointitarpeisiin.

Moottori sammutettuna suoritettuun ohjaa-
mon jäähdytykseen suunniteltu ilmastointi-
laite on paitsi mukavuus- myös tärkeä tur-
vallisuusvaruste. Sen ansiosta ohjaamossa 
voi nukkua ovet ja ikkunat lukittuina. Hyvä 
yöuni parantaa myös kuljettajan vireystilaa 
päivällä ajettaessa.

Webasto Cool Top Vario 10 E asennetaan 
olemassa olevan kattoluukun paikalle. 
Merkkikohtaisilla sarjoilla asennus onnistuu 

PORDOI

Ajoneuvon alkuperäiseen AC-järjestelmään lisäkomp-
ressorin avulla integroitavat Pordoi 2000, 3000 ja 
4000 (jäähdytysteho 0 °C sisä- ja 30 °C ulkolämpö-
tilassa 2500–3700 W, 14–16 A) eivät vaadi katon ulko-
puolisia rakenteita ja kattavat 8–18 m3 kuljetustilat. 
Kylmäaine R134a, soveltuu myös R404A:lle.

TONALE/STELVIO

Ajoneuvon kompressoria/lisäkompressoria ja erillistä 
katolle asennettavaa lauhdutinyksikköä hyödyntävät 
Tonale tai Stelvio (varustuksesta riippuen) 2000, 3000 ja 
4000 (jäähdytysteho 0 °C sisä- ja 30 °C ulkolämpötilassa 
2500–3900 W, 21–40 A) soveltuvat 8–18 m3 kuljetusti-
loille. Kylmäaine R134a, soveltuu myös R404A:lle.

Webasto Cool Top Vario 10 E

Rekkojen taukoilmastointilaite

Webasto-Diavia

Pakettiautojen kylmäkuljetuslaitteet

helposti ilman kylmälaiteosaamista kaikkiin 
yleisimpiin Suomessa käytettäviin kuorma-
autoihin ja rekkoihin.

ROLLE

Katolle asennettavat Rolle 2000 ja 2000 HD sovel-
tuvat autoihin, joihin ei voi asentaa lisäkompressoria 
tai joiden ohjaamoilmastointia ei haluta uhrata kul-
jetustilan jäähdyttämiseen. Kaksi akkukäyttöistä mallia 
(jäähdytysteho 0 °C sisä- ja 30 °C ulkolämpötilassa 
1000–1200 W, 80–90 A), jotka riittävät 5 m3 kuljetus-
tilalle. Kylmäaine R404A.
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Kylmäkuljetus- ja ilma stointilaitteet Kahalta

Lisätiedot: 
Mikko Hakulinen, 

(09) 6156 8227, 
mikko.hakulinen@kaha.fi 

Kahalla on tarjota kaikenkokoisiin henkilö-
kuljetusajoneuvoihin energiataloudellisia ja 
tehokkaita kattoilmastointijärjestelmiä se-
kä niiden varaosia. Esim. yksin Spheroksen 
nimikkeitä on Autoluettelossa pitkälti toista 
tuhatta. Olipa kohteena minibussi tai suuri 
linja-auto, laajan asennettavuuden takeena 
ovat kuulut huippuvalmistajat, joiden tuot-
teilla on mahdollista palvella niin ajoneuvo-
valmistajia kuin jälkimarkkinoitakin.

Webasto, Spheros, MCC…

Linja-autojen ilmastointilaitteet varaosineen

Hiljaisen ja taloudellisen laitteen katolle
jäävä osa on matala ja aerodynaaminen. Sisä-
paneeliin on sijoitettu selkeä näyttö ja käyt-
töpainikkeet sekä kiinteät ja suunnattavat 
ilmanohjaimet. Mukana kaukosäädin.
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Tehokkaat kylmäainetoimituk set valmiina kesään!
Aineita ja apuvälineitä AC-huoltoon

❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄

Valikoima selkeytynyt
Kylmäainevalikoiman tuotenumerointia sel-
keytettiin vuosi sitten luopumalla pitkistä 
kirjain- ja numerosarjoista. Nyt numerointi 
noudattaa helppoa TYYPPI-PAINO-kaavaa, 
esim. R134-60. Pienten pullojen eurostan-
dardin mukaisen 12 kg koon ansiosta myös 
pullojen saatavuus on erinomainen.

Kaikkialle Suomeen seuraavaksi päiväksi
Kaha toimittaa laadukasta ja puhdasta AC 
Edge -kylmäainetta vaihtopulloissa tehok-
kaasti ja nopeasti. Hiotun toimitusjärjes-
telmän ansiosta tilaaminen on vilvoittavan 
helppoa: numeroon (09) 6156 8300 soitettu 
tilaus on perillä heti seuraavana työpäivänä.

Kaha on valmistautunut 
kuumaan kesään virittämällä 
kylmäainevalikoimansa ja 
logistiikkansa huippukuntoon. 
Uusi kylmäainetoimittaja AC 
Edge on osa ilmastointialan 
jättiläistä Sandenia, mikä takaa 
korkean tason niin toimitusvar-
muuden kuin tuotteiden 
laadunkin suhteen. 

by Sanden

UView-väriaineet
UView on yhdysvaltalainen vuodonetsintä-
tekniikkaan erikoistunut yritys, jonka väri-
aineet on helppo erottaa vuotokohdasta 
UV-valon ja -lasien avulla, joskus jopa ilman. 
Radiator Coolant on tarkoitettu jäähdytys-
järjestelmille ja Multi Purpose öljy- ja polt-
toainejärjestelmille. Yksi 30 ml pullo riittää 
yhden ajoneuvon jäähdytyksen, moottorin, 
hydrauliikan tai polttoainejärjestelmän tut-
kimiseen.

UView-väriaineet
UView on yhdysvaltalainen vuodonetsintä-
tekniikkaan erikoistunut yritys, jonka väri-
aineet on helppo erottaa vuotokohdasta 
UV-valon ja -lasien avulla, joskus jopa ilman. 
Radiator Coolant on tarkoitettu jäähdytys-
järjestelmille ja Multi Purpose öljy- ja polt-
toainejärjestelmille. Yksi 30 ml pullo riittää 
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yhden ajoneuvon jäähdytyksen, moottorin, 
hydrauliikan tai polttoainejärjestelmän tut-
kimiseen.

Laaja soveltuvuus teollisuuden...
Wigamin laajaan valikoimaan kuuluu huol-
tolaitteiden lisäksi vuodonetsimiä niin kyl-
mäaineille kuin kaasuillekin. Elektroninen 
Wigam D540 -vuodonetsin soveltuu moniin 
kaasu- ja polttoainealan töihin, sillä se rea-
goi paitsi nestekaasun propaaniin ja butaa-
niin, myös maakaasun metaaniin ja etaa-
niin sekä mm. asetyleeniin, metanoliin, ase-
toniin ja bensiinihöyryyn. Teollinen sektori 
tarjoaa laitteelle valtavan määrän kohteita 
aina öljynjalostamoista suurkeittiöihin asti.

D540 
-vuodonetsin

…ja arjen turvatarkastuksiin 
Valtakunnallinen matkailuajoneuvon käyt-
täjien liitto SF-Caravan ry on ajanut kaasu-
laitteille pakollista kuntotarkastusta, joka 
yksinkertaisen koeponnistuksen lisäksi sisäl-
täisi tarkemman vuodonetsinnän. Wigam 
D540 on oiva apuväline paitsi tähän, myös 
muihin arkisiin huolto- ja kunnontarkastus-
töihin kodeissa ja kesämökeillä. Kaasuhello-
jen ja -grillien ohella varsinkin kaasulämmit-
timien turvallisen toiminnan tärkeyttä ei voi 
kyllin korostaa.

Varma ja nopea
Wigam D540 toimii todella pitkään tavalli-
silla AA-paristoilla ja se on varustettu alhai-
sen virran ilmaisimella. Äänimerkin ohella
vuodoista varoitetaan myös numeerisesti 
selkeällä näytöllä. Automaattisen kalibroin-
nin, 3-portaisen herkkyyssäädön ja mykis-
tyspainikkeen sekä kumipäällysteisen kah-
van ansiosta laitteen toiminta on luotetta-
vaa ja käyttö helppoa. Wigam D540 toimite-
taan mustassa muovilaukussa yhdessä käyt-
töohjeen ja testinäytepullon kanssa.
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Tehokkaat kylmäainetoimituk set valmiina kesään!

Lisätiedot: 
Tomi Toivonen, 
(09) 6156 8382, 

tomi.toivonen@kaha.fi 
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Sanden on maailman suurin 
kompressorivalmistaja, jonka 
tuotteita käyttävät kaikki suuret 
autotehtaat sekä ilmastointi- ja 
kylmälaitevalmistajat. Japanissa 
toisen maailmansodan aikana 
perustettu yritys juhlii tänä 
vuonna 70. toimintavuottaan.
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Paketti- ja matkailuautoihin

RV MXN5DM/81C
RV MXN-5DM -näyttö

• 5” digitaalinen TFT LCD
• 640 x 480 px
• Sisääntulot 2 kpl kamera, 2 kpl heräte
• Käyttölämpötila -35 – +80 °C
• Ulkomitat 149 (l) x 104 (k) x 29 (s) mm
• Autom. virtakytkin
• Hipaisukytkimet
• Led-vastavaloautomatiikka
• Autom. kirkkaudensäätö ja heijastuksenesto
• Säädettävä etäisyyden mittausasteikko
• Näyttö etukameralle -toiminto nop. mukaan
• Selkeät asetukset
• Sis.rak. kaiutin
• Aurinkosuoja lisävarusteena

RV MXN81C -kamera

• Sensori 1/3” Sony Super HAD II CCD väri
• Tarkkuus 520 vaakajuovaa, 470 000 px
• Minimivalaistus 0 lux (IR-ledeillä)
• Näkökulmat diag. 130, vaaka 96,2, pysty 69˚
• Käyttölämpötila -40 – +80 ˚C
• Ulkomitat 102 (l) x 43 (k) x 63 (s) mm
• Alumiinirunko
• Erikoistiivis IP69K-suojausluokka
• Autom. lämmitys < 10˚C
• Autom. elektroninen tarkennus
• Sis.rak. mikrofoni
• Sis.rak. infrapunaledit
• Tärinänkestävä
• E-hyväksytty

Paketti- ja matkailuautoihin

RV MXN7DM/56C
RV MXN-7DM -näyttö

• 7” digitaalinen TFT LCD
• 800 x 480 px
• Sisääntulot 2 kpl kamera, 2 kpl heräte
• Käyttölämpötila -35 – +80 °C
• Ulkomitat 195 (l) x 109 (k) x 22 (s) mm
• Autom. virtakytkin
• Hipaisukytkimet
• Led-vastavaloautomatiikka
• Autom. kirkkaudensäätö ja heijastuksenesto
• Säädettävä etäisyyden mittausasteikko
• Näyttö etukameralle -toiminto nop. mukaan
• Selkeät asetukset
• Sis.rak. kaiutin
• Aurinkosuoja vakiovarusteena

RV MXN56C -kamera

• Sensori  1/3” Sony Super HAD II CCD väri
• Tarkkuus 520 vaakajuovaa, 470 000 px
• Minimivalaistus 0 lux (IR-ledeillä)
• Näkökulmat diag. 130, vaaka 110, pysty 81˚
• Käyttölämpötila -30 – +80 ˚C
• Ulkomitat 65 (l) x 40 (k) x 46 (s) mm
• Alumiinirunko
• Erikoistiivis IP69K-suojausluokka
• Autom. lämmitys < 10˚C
• Autom. elektroninen tarkennus
• Sis.rak. mikrofoni
• Sis.rak. infrapunaledit
• Tärinänkestävä
• E-hyväksytty

■ = esilämmitys < 0 °C   ■ = automaattinen lämmitys < 10 °C

EU-hyväksytyt   kamerajärjestelmät ammattikäyttöön

Kun kamerajärjestelmältä vaaditaan maksimaalista kestävyyttä ja luotettavuutta, on ratkaisu MXN. 
Laajaan valikoimaan kuuluu erikoiskestäviä Heavy Duty -näyttöjä ja kameroita, joiden lämmitys-
toiminto merkitsee nopeaa ja varmaa toimintaa 
kaikissa oloissa. EU-hyväksytyt järjestelmät sekä 
asennustarvikkeet ja kiinnitysvaihtoehdot 
löytyvät osoitteesta autoluettelo.fi 

Lisätiedot: Ilkka Virkkunen, (09) 6156 8226, ilkka.virkkunen@kaha.fi 
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Kaikkiin kamerajärjestelmiin 
kuuluu 1 V p-p 75 ohmin 
4-nastainen mini-DIN
-asennuskaapeli, jonka 
pituus on 20 metriä.

Kuorma-autoihin ja muihin hyötyajoneuvoihin

RV MXNP7D/80C
RV MXNP7D -näyttö

• 7” digitaalinen TFT LCD
• Tarkkuus  800 x 480 px
• Sisääntulot 3 kpl kamera, 3 kpl heräte
• Käyttölämpötila -30 – +80 °C
• Ulkomitat 194 (l) x 124 (k) x 31,5 (s) mm
• Pöly- ja vesitiivis IP68-suojausluokka
• Esilämmitys < 0 °C
• Liitännät 1 kaapelilla ilman kytkentärasioita
• Autom. virtakytkin
• Kuvan kääntö ja peilaus 
• Autom. kirkkaudensäätö ja heijastuksenesto
• Säädettävä etäisyyden mittausasteikko
• Näyttö etukameralle -toiminto nop. mukaan
• Sis.rak. kaiutin
• Aurinkosuoja vakiovarusteena

RV MXN80C -kamera

• Sensori 1/3” Sony Super HAD II CCD väri
• Tarkkuus 520 vaakajuovaa, 470 000 px
• Minimivalaistus 0 lux (IR-ledeillä)
• Näkökulmat diag. 130, vaaka 96,2, pysty 69˚
• Käyttölämpötila -40 – +80 ˚C
• Ulkomitat 102 (l) x 43 (k) x 63 (s) mm
• Alumiinirunko
• Erikoistiivis IP69K-suojausluokka
• Autom. lämmitys < 10˚C
• Moottoroitu suojaläppä
• Autom. elektroninen tarkennus
• Sis.rak. mikrofoni
• Sis.rak. infrapunaledit
• Tärinänkestävä
• E-hyväksytty

Metsä- ja kaivoskoneisiin

RV MXNHD7DM/80C
RV MXNP7D -näyttö

• 7” digitaalinen TFT LCD
• Tarkkuus  800 x 480 px
• Sisääntulot 3 kpl kamera, 3 kpl heräte
• Käyttölämpötila -25 – +75 °C
• Ulkomitat 194 (l) x 124 (k) x 31,5 (s) mm
• Kotelo Heavy Duty -alumiinivalua
• Erikoistiivis IP69K-suojausluokka
• Esilämmitys < 0 °C
• Kameran luukun ja lämmityksen ohjaus
• Liitännät 1 kaapelilla ilman kytkentärasioita
• Autom. virtakytkin
• Hipaisukytkimet
• Kuvan kääntö ja peilaus 
• Autom. kirkkaudensäätö ja heijastuksenesto
• Säädettävä etäisyyden mittausasteikko
• Näyttö etukameralle -toiminto nop. mukaan
• Sis.rak. kaiutin
• Aurinkosuoja vakiovarusteena

RV MXN80C -kamera

• Sensori 1/3” Sony Super HAD II CCD väri
• Tarkkuus 520 vaakajuovaa, 470 000 px
• Minimivalaistus 0 lux (IR-ledeillä)
• Näkökulmat diag. 130, vaaka 96,2, pysty 69˚
• Käyttölämpötila -40 – +80 ˚C
• Ulkomitat 102 (l) x 43 (k) x 63 (s) mm
• Alumiinirunko
• Erikoistiivis IP69K-suojausluokka
• Autom. lämmitys < 10˚C
• Moottoroitu suojaläppä
• Autom. elektroninen tarkennus
• Sis.rak. mikrofoni
• Sis.rak. infrapunaledit
• Tärinänkestävä
• E-hyväksytty

EU-hyväksytyt   kamerajärjestelmät ammattikäyttöön
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DTCO 2.0a Universal
Yleismallisella VDO DTCO 2.0a Universal 
-digipiirturilla voidaan korvata sekä vanhat 
VDO:n että muiden valmistajien piirturit. 

Ratkaisu vähentää piirturien varastointitar-
peita asennuspisteissä ja nopeuttaa palve-
lua autoilijalle piirturinvaihtoasioissa. VDO 
DTCO 2.0a -piirturissa on ajoaikaa säästävä 
”1 minuutin sääntö” sekä kuljettajan työtä 
helpottava VDO Counter. 

Edellinen toiminto tallentaa minuutin aika-
jakson sisällä tapahtuneen työn pisimmän 
tapahtuman mukaisesti ja jälkimmäinen pi-
tää koko ajan kirjaa ja informoi kuljettajaa 
käytettävissä olevasta ajo- ja lepoajasta. 

VDO-piirturikorjaamoille rää-
tälöity CTC II PlusPlus -paketti-
tarjous sisältää kaksi DTCO 2.0a 
Universal -piirturia sekä CTC II 
-testerin, jolla piirturit voi ohjel-
moida toimimaan kuten vastaa-
vat merkkikohtaiset piirturit. 
Paketti antaa eväät niin vanho-
jen kuin uusienkin ajoneuvojen 
täydelliseen piirturihuoltoon.

Modernin laitteen ominaisuudet kruunaa 
valmius langattomaan tiedonsiirtoon. Saa-
tavana 12 ja 24 V versiot.

CTC II -piirturitesteri
VDO CTC II on helppokäyttöinen ja moni-
puolinen ajopiirturitesteri digitaalisten ja 
analogisten ajopiirtureiden nykyaikaiseen 
huoltoon. Monien uusien digipiirturien lisä-
toimintojen ohjelmointi ja hallinta edellyt-
tää CTC II -testilaitetta uusimmilla ohjelma-
paketeilla päivitettynä.

Tarjoustesteriin valmiiksi asennetut 2.0- ja 
2.0a Universal -päivitykset mahdollistavat
siirtymisen yleismallisten piirturien käyt-
töön 12 ja 24 V ajoneuvoissa.

DTCO SmartLink – Älypuhelinsovellus DTCO-digipiirturille

CTC II Plus Plus -pakettitarjous

Lisätiedot: Kaj Tötterman, (09) 6156 8268, kaj.totterman@kaha.fi  ja Joni Wirtanen, (09) 6156 8255, joni.wirtanen@kaha.fi 
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Suomenkielisellä käyttöliittymällä varustet-
tuun laitteeseen on saatavana lisävarus-
teena automaattinen valokennomittarata. 
Myös perinteinen manuaalinen 20 m mitta-
ratatarkastus on mahdollinen.

Myös ilman testeriä
Ota yhteyttä ja kysy lisää VDO CTC II PlusPlus 
-pakettitarjouksesta. Huomaa, että jos yri-
tyksellänne on jo CTC II -testeri hankittuna, 
kannattaa pyytää tarjousta pelkistä 2.0- ja 
2.0a Universal -päivityksistä!

Integroidulla kuljettajakortinlukijalla ja värillisellä kosketusnäytöllä varustettu DLK Pro 
-tiedonsiirtoavain sopii pienille kuljetusliikkeille ainoaksi tallennusvälineeksi tai suurille 
massamuistikopiointiin. Noin 6 000 määräaikaislataukselle riittävä 2 Gb 
avain on heti käyttövalmis ilman asennuksia tietokoneelle. 

Lataustietoja tarkastellaan ja hallitaan kosketus-
näytöllä ja uutuutena nyt myös tiedonsiirto-
avaimeen integroitu kortinlukija on heti 
käyttövalmiina helpottaen lakisääteis-
ten tallennuksien suorittamista. 

Avaimesta on saatavana 
myös tietokoneessa toi-
mivalla raportointioh-
jelmistolla varustettu 
versio TIS-Compact Pro.

DLK Pro -tiedonsiirtoavain päivittyiAndroid-alustalle ja pian myös iOS-käyttö-
järjestelmälle saatavana oleva VDO Smart-
Link yhdistää DTCO-piirturin Bluetoothilla
älypuhelimeen. Digipiirturin etulevyyn lii-
tettävä BT-lähetin kommunikoi puhelimelle 
asennettavan Driver App -sovelluksen kaut-
ta tarjoten erilaisia näkymä- ja hallintamah-
dollisuuksia piirturin versiosta riippuen.

DTCO 1.3 mahdollistaa piirturin näytön esit-
tämisen puhelimen ruudulla sekä puheli-
men käyttämisen piirturin kaukosäätimenä.
Versio 1.4 tuo mukaan kalenteritoiminnon 
ja 2.0a myös VDO Counterin tiedot. 

Mainitut piirturiversiot kykenevät lisäksi 
luomaan pikaviestiyhteyden puhelimen ja 
toimiston TIS-Web-ohjelman välille erillisen 
Fleet App -sovelluksen avulla.

CTC II Plus Plus -pakettitarjous
CTC II -piirturitesterin uusimmilla 
digipiirturipäivityksillä

- DTCO 2.0 -alkuperäispiirturien 
 ohjelmointivalmiudet
- DTCO 2.0a Universal -piirturien 
 ohjelmointitiedostot eri automalleille
- Toisen nopeussignaalin toiminnan 
 määrittely

VDO CTC II PlusPlus -tarjouspaketti sisältää:
Kaksi DTCO 2.0a Universal 
-uutuuspiirturia

- ”1 minuutin sääntö”-toiminto
- VDO Counter -ajoaikanäyttö
- Valmius langattomaan tiedonsiirtoon
- Tarjouspakettiin valittavissa 
 12 tai 24 V mallit
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Elämän- 
pelastajat

Asennemuutos suotuisa alkolukolle
Alkolukko tuli pakolliseksi tilausajona suo-
ritettavissa koululais- ja päivähoitokuljetuk-
sissa vuoden 2011 elokuussa. Laki on lyhy-
essä ajassa muokannut mielipideilmastoa 
alkolukolle selvästi suotuisammaksi.

Teknologiaa elämän puolesta – Dräger Interlock XT valtaa alaa

Lisätiedot: Kaj Tötterman, (09) 6156 8268, kaj.totterman@kaha.fi 

Alkolukko on myönteinen viesti
Yhä useampi yritys ja kuljetusyhtiö ottaa 
alkolukon ajokalustoonsa vapaaehtoisesti 
vakuututtuaan sen positiivisista vaikutuksis-
ta liiketoimintaan. Alkolukko lisää niin kul-
jettajien, matkustajien kuin muidenkin tiel-
läliikkuvien turvallisuutta sekä parantaa 
tutkitusti työilmapiiriä ja yrityskuvaa. Alko-
lukko kertoo asiakkaille yhteiskuntavastuul-
lisesta yrityksestä, joka ottaa tärkeät asiat 
vakavasti.

Ahola Transport & Dräger
Yksi Dräger-alkolukkoja kalustoonsa asen-
nuttanut kuljetusliike on Ahola Transport. 
Pohjoismaiden ja Baltian johtaviin toimijoi-

hin kuuluvan yrityksen toiminta perustuu 
on-line-konseptiin, joka mahdollistaa jous-
tavat kuljetuspalvelut teollisuudelle ja kau-
palle. Alkolukkojen käyttöönotto tuo yrityk-
sen modernille toimintamallille merkittä-
västi niin sisäistä kuin ulkoistakin lisäarvoa.

Dräger on varma valinta
Dräger Interlock XT -alkolukko on hyväk-
sytty sekä henkilökuljetuksiin että valvotun 
ajo-oikeuden laitteeksi. Se on turvallinen 
valinta yrittäjälle sekä koko Suomen katta-
van myynti- ja huoltoverkostonsa että laa-
tunsa ansiosta. Kentältä saatu palaute to-
distaa, että Dräger toimii luotettavasti joka 
päivä ja kaikissa keleissä.

Dräger Alcotest 3000 on alkotesteri hintaluokkaan, jossa ei ole ennen 
totuttu näkemään vastaavaa laatua ja tarkkuutta. Helppokäyttoinen 
ajokunnon varmistaja on täydellinen matkakumppani maalle ja merel-
le sekä ehdoton kesähitti. Kampanja-aikana 10.6.–16.8.2013 viisi eri-
koishintaista testeriä kerralla tilaava saa viisi 10 kpl:een suukappale-
pakkausta kaupan päälle. Jokaisen testerin mukana tulee kampanja-
lahjana Triangle City Bag -kolmioreppu Dräger Elämänpelastaja -logolla.

Alcotest 3000 kesätarjouksessa!
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– ”Alkolukkojen käyttöön-
otto oli luonteva jatke laatu- ja 

ympäristötietoiselle toiminnanohjaus-
järjestelmällemme”, kertoo Ahola Trans-

portin Fleet Manager Åke Nyblom. 
–”Dräger Interlock XT on täyttänyt 

kaikki  vaatimukset, joita ISO 9001:2000 
-standardiin sitoutuneena edellytämme 

käyttämiltämme lisälaitteilta.”
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Kahalle uusi edustusMonitoiminäytöt ja 
ajoneuvoelektroniikka
Kaha on aloittanut Frank W. Murphy Ltd:n valmistamien tuotteiden maahantuonnin ja edustuksen 
Suomessa. CAN-väyläpohjaiset Murphy -monitoiminäytöt ja -komponentit täydentävät mainiosti 
Kahan laadukasta mittarivaruste- ja ajoneuvoelektroniikkatarjontaa.

Vaativaan ammattikäyttöön 
Englanninkielen sana ”robust” (kestävä, 
vankka, jykevä) kuvaa täydellisesti Murphy-
tuotteiden toteutusta. Valmistusfilosofian 
taustalla on emoyhtiön yli 70 vuoden koke-
mus mittarivarusteiden ja hallintalaitteiden 
suunnittelusta vaativiin kenttäolosuhtei-
siin. Käytännössä se merkitsee mm. tuottei-
den IP67-suojausluokkaa, näyttöjen hyvää 
iskunkestävyyttä sekä käyttönäppäinten jä-
mäkkää rakennetta ja toimintaa.

Monia käyttösovelluksia
Murphy-tuotteita käytetään ympäri maail- 
maa mitä erilaisimmissa ajoneuvo-, vene- 
ja teollisuussovelluksissa. Kyseessä voi olla 
Plug-and-Play-periaatteella asennettu erilli-
nen komponentti tai vaativampaan kohtee-
seen PC-ohjelmistolla sovitettu järjestelmä. 
Valikoiman ytimen muodostavat ohjelmoi-
tavat monitoiminäytöt ja I/O-muunninyksi-
köt sekä diagnostiikkanäytöt.

Kattavat tukipalvelut
Yhdysvaltalainen Murphy tarjoaa mainiot 
edellytykset palvella ajoneuvon- ja koneen-
rakentajia asiakaskohtaisesti räätälöitävillä 

mittarivarusteilla ja elektroniikkatuotteilla. 
Vastaavasti Kaha tarjoaa Murphylle ja sen 
asiakkaille aktiivisen paikallisen edustajan 
varastointi- ja tukipalvelut. Jos satuit mis-
saamaan Murphy-esittelyn helmikuun vene- 
messuilla, ota yhteyttä ja kysy lisää!

Lisätiedot: Timo Lopperi, (09) 6156 8290, timo.lopperi@kaha.fi (mittarivarusteet ja ajoneuvo-
elektroniikka) ja Jukka Kerminen, (09) 6156 8296, jukka.kerminen@kaha.fi (venevarusteet)

Ohjelmoitavan PowerView 780 -monitoimi-
näytön lasin alla on iskunkestävyyttä ja nä- 
kyvyyttä päivänvalossa parantavaa optista 
geeliä. Liitäntöinä mm. SAE J1939, NMEA 
2000, CANopen, 3 x video ja I/O. Optiona 
kosketusnäyttö ja PDM-tehoyksikkö.

Frank W. ”Pat” Murphy öljykentällä yri-
tyksensä perustamisen aikoihin. Hänen ke-
hittämänsä Swichgage®-turvamittari, joka 
valvoi moottorin toimintaa ja sammutti sen 
tarvittaessa, osoittautui menestykseksi ja 
loi pohjan yrityksen tulevalle kasvulle.
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Monipuolista  ajoneuvoelektroniikkaa
VDO on ajoneuvoelektroniikan suurimpia valmistajia, 
jonka ohjelmaan kuuluu tuotteita laajalla skaalalla. 
Vene- ja ajoneuvokäyttöön suunniteltu analoginen 
Viewline-mittarisarja hyödyntää uusinta teknologiaa 
huomioiden samalla yhteensopivuuden aiempien sarjo-
jen kanssa. VDO-kaasupolkimet tarjoavat kovimmatkin 
käyttövaatimukset täyttävää soveltuvuutta ja Inertial 
Sensor paljon mahdollisuuksia luovalle kone- ja ajo-
neuvosuunnittelulle.

Elektronisesti ohjattujen moottorien uusi 
sukupolvi tulee lisääntyvässä määrin käyt-
töön ensi vuodesta 2014 alkaen, jolloin uu-
det emissiomääräykset astuvat voimaan eri-
laisissa ja entistä pienemmissäkin työkoneis-
sa ja hyötyajoneuvoissa. Tähän tarpeeseen 
VDO tarjoaa sekä tieliikenne- että työkone-
käyttöön sopivan, kattavan lattia- ja seinä-
asennettavan kaasupoljinmalliston. 

Uusien polkimien rakenne täyttää tiukim-
matkin käyttöolosuhdevaatimukset maan-
rakennus- ja työkonekäytössä. Niin polki-
mien runkoyksikkö, poljinlevy, palautus-
jouset kuin täysin integroitu kosketukseton 
hall-anturikin on tehty kestämään rankinta 
mahdollista jokapäiväistä käyttöä.

Laadun takaavat VDO:n ainutlaatuinen ja 
vankka kokemus alalta sekä vaativat kestä-
vyys- ja toiminnallisuustestit. Koska moot-
torivalmistajat käyttävät toisistaan poikke-
avia ohjaussignaaleja (yksi- tai kaksikana-
vainen jännite- tai pulssisignaali), uutuus-

-kaasupolkimet

polkimia on saatavana erilaisilla anturiyksi-
köillä. Vaihtelevat asennuspaikka- ja käyttö-
olosuhdevaatimukset on huomioitu kahdel-
la perusvaihtoehdolla:

ISP (Integrated Suspended Pedal)
- Seinäpolkimet kahdella erimallisella ja 
 -pituisella poljinvarrella.
IFP (Integrated Floor-mounted Pedal)
- Lattiapolkimet 30–50° poljinkulmavaihto-
 ehdoilla ja 5° porrastuksella.
 
Polkimien ominaisuudet:
- Innovatiivinen ja kompakti design
- Vankka rakenne – kevyt toiminta
- Soveltuu erilaisille moottorin-
 ohjausyksiköille
- Kosketukseton ja kulu-
 maton hall-anturi
- Kaksi palautus-
 jousta turvallisuu-
 den takaamiseksi 
 (U.S. FMVSS-124)

- Integroitu liitin (6-napainen Delphi   
 Packard, tyyppi Metri Pack 150)
- Pehmeä ja äänetön tyhjäkäynti- ja 
 täyskaasurajoitus
- Äänetön “Kick Down”-tuntemus
- Ruostumaton laakeriakseli
- Heavy duty -laakerointi

VDO-polkimien kestävä rakenne on lasi-
kuituvahvistettua polymeeria (PA66GF33).
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Venemittari- ja anturisarjat
Aikaisemmasta Ocean Line -sarjasta tutut 
venemittari- ja anturisarjat palasivat View-
line-päivitettyinä kaudelle 2012. Sarjat ovat 
mahdollisimman täydellisiä Plug & Play -jär-
jestelmiä sisältäen Viewline-mittarin ja sii-
hen sopivan anturin sekä kaikki tarvittavat 
johdot ja sovitteet. Käteviä yhden laatikon 
sarjoja (ampeeri /peräsinkulma/polttoaine/
vesi ja septi /ulkolämpötila /pyrometri /
Sumlog) saa mustalla tai 
valkoisella mittarilla.

Monipuolista  ajoneuvoelektroniikkaa
Lämpö-, paine- ja polttoainemittarit
Osa Viewline-sarjan mittareista oli ennen 
saatavana vain 12 V versioina, joihin 24 V 
järjestelmissä käytettiin esivastusratkaisua. 
Nykyään lämpö-, paine- ja polttoainemitta-
rit ovat suoraan molempiin järjestelmiin so-
pivia, aitoja 12/24 V versioita mustana tai 
valkoisena. Varastossa pidettävien nimik-
keiden määrän puolittuessa on niin asennus 
kuin myyntikin helpottunut.

Viewline-mittareiden hallintaan 
on saatavana PC-ohjelmointityö-
kalu VDO Viewline Programming 
Tool, jolla voidaan ohjelmoida 
kaikkia sarjan mittareita, joissa 
on 240° mikroprosessoriohjattu 
mittarikoneisto.

Viewline-mittareiden hallintaan 
on saatavana PC-ohjelmointityö-
kalu VDO Viewline Programming 
Tool, jolla voidaan ohjelmoida 
kaikkia sarjan mittareita, joissa 
on 240° mikroprosessoriohjattu 
mittarikoneisto.

Viime Kahaviestissä esitelty ja suurta mie-
lenkiintoa herättänyt VDO Inertial Sensor 
on liike- ja kiihtyvyysanturi, joka tarjoaa 
ajoneuvoteollisuudelle lukuisia ohjaukseen, 
hallintaan ja turvallisuuteen liittyviä sovel-
lusmahdollisuuksia esim. nostimissa, kuor-
maajissa ja trukeissa sekä metsä- ja kaivin-
koneissa. 

Pieneen kokoonsa nähden erittäin suoritus-
kykyinen anturi pystyy käsittelemään ajo-
neuvon tai mittauskohteen kaikki 1–4 va-
pausasteen liikettä (vaaka- ja pystysuunnan 
kiihtyvyydet sekä pystykierto). Se on myös 
täysin yhteensopiva nykyaikaisten hyötyajo-
neuvojen ja työkoneiden kanssa, sillä mit-
taustiedot siirtyvät SAEJ1939-datana suo-
raan CAN-väylään.

VDO Inertial Sensor hyödyntää IP6K7-suo-
jattua 6-napaista USCAR/Molex-liitintek-
niikkaa, mikä yhdessä -40 – +125 °C käyttö-
lämpötilan kanssa tekee siitä erittäin sovel-
tuvan suomalaiselle koneenrakennusteol-

lisuudelle. Varmatoiminen laite pohjautuu 
ESC-ajovakausjärjestelmässä käytettävään 
anturiin, jota VDO on toimittanut autoteol-
lisuudelle yli 50 miljoonaa kappaletta.

 Inertial Sensor – kiihtyvyysanturi ajoneuvoteollisuudelle

Lisätiedot: 

Timo Lopperi, (09) 6156 8290, 
timo.lopperi@kaha.fi  
(mittarivarusteet ja ajoneuvoelektroniikka)

Jukka Kerminen, (09) 6156 8296, 
jukka.kerminen@kaha.fi  (venevarusteet)

Suorituskykyisen ja kustannustehokkaan 
anturin strategiset mitat ovat 62 g 
ja 113,4 x 49,2 x 43,4 mm.
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Sähkö- ja 
ohjaamo-
komponentit

Sähkökomponentit

AE, Grote & 
Hartmann, 
Deutsch

Johtoliittimet

Alstermo

Sähköjohdot

Ecans

Päävirta-
kytkimet

Hellermann-
Tyton ja 
Techfl ex

Johdin-
tarvikkeet

Littelfuse ja 
Pudenz

Sulakkeet ja 
sulakepitimet

Merit 

Virtalukot, 
vipukatkaisimet 
ja sulakerasiat

ProCar ja 
MagCode

Virta-
pistokkeet

Kaha on myös sähkö- ja 
ohjaamokomponenttien 
spesialisti. Tuotteet ovat 
Autoluettelon kohdassa 
Koneet/Tarvikkeet > 
Yleistarvikkeet. Rekiste-
röitynyt käyttäjä näkee 
paitsi tuotteet, myös niiden 
hinnat, varastosaldot sekä
tekniset tiedot, mitat ja kuvat.
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 Tuote Normaalipaino 50 km/h 100 km/h

iPad 600 g 24 kg 96 kg

PC 11” 1000 g 40 kg 160 kg

PC 15” 2200 g 88 kg 352 kg

Tough book 14” 4000 g 160 kg 640 kg

Nykyään lähes jokainen autoa 
työkseen kuljettava tarvitsee 
tehtävään liittyvää tietokonetta, 
tablettia, älypuhelinta tai muuta 
elektronista laitetta. Zirkona- ja 
RAM-kiinnitysratkaisut tekevät 
niiden käytöstä ohjaamossa 
helppoa ja turvallista.

Tärkeintä on turvallisuus
Kuljettajalla on oikeus vaatia, että ajoneu-
vossa tarvittavat laitteet eivät heikennä työ-
turvallisuutta. Irrallisten kappaleiden sin-
koutuminen onnettomuustilanteessa saat-
taa autossa matkustavat hengenvaaraan tai 
altistaa vähintäänkin vakaville henkilöva-
hingoille. Oheinen taulukko osoittaa, miten 
suureksi kevyenkin laitteen massa muuttuu 
törmäystilanteessa.

Ergonomiaa unohtamatta 
Työssä syntyy valtava määrä liiketoistoja, 
minkä vuoksi pienikin puute ergonomiassa 
voi aiheuttaa kipuja tai rasitusvammoja. Ti-
lanne korostuu ahtaassa ohjaamossa, missä 
esimerkiksi kannettavan tietokoneen miele-
käs käyttö edellyttää käytännössä ajoneu-
von, kuljettajan ja laitteen mukaan raken-
nettua ja säädettyä kiinnitysjärjestelmää.

Ajoneuvoon, matkustajiin ja sisäelimiin kohdistuvia iskuja seuraa ns. törmäyksen neljäs 
vaihe, jossa matkustamossa olevat irtotavarat saavat huomattavan iskeytymispainon.

Kustannukset huomioiden
Huono työergonomia aiheuttaa henkilös-
tön kipuilujen myötä pitkällä aikavälillä lisä-
kustannuksia ja kannattavuuden heikkene-
mistä. Asianmukainen kiinnitysjärjestelmä 
tuo myös suorempaa säästöä pienentämällä 
merkittävästi herkkien ja kalliiden elektro-
nisten laitteiden putoamis- ja särkymisriskiä.

Kiinnitysratkaisuja kuljettajan  parhaaksi

RAM X-Grip on vakaa ja toimiva pidike puhelimille ja tableteille. X-Grip I soveltuu kaikille 
markkinoilla oleville älypuhelimille sekä X-Grip II pienille ja X-Grip III suurille tableteille.

Yhdysvaltalainen RAM-kiinnitystuotesarja 
rakentuu mustaksi jauhemaalatuista meri-
alumiiniosista sekä tärinää ja iskuja vaimen-
tavista kumisista kuulanivelistä. RAM-rat-
kaisut on rakennettu noin 1000 osakompo-
nentista, joita yhdistelemällä syntyy yli 3000 
nimikkeen tuotevalikoima. Järjestelmässä 
on 5 kokoluokkaa (A–E), jotka määräytyvät 
kuulan läpimitan (14–86 mm) mukaan. Vas-
taavat kuormasuositukset ovat 0,1–9,1 kg.

– kaikkeen kiinnitykseen
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Ohjaamokomponentit

SWF

Keinu- ja viiksi-
katkaisimet

Wehrle ja 
Wittrin

Releet ja 
relekannat

OSLV

Lasin-
pyyhkijät

Pommier

Saranat, 
lukot ja 
kahvat

Britax ja
Premier 
Hazard ym.
Majakat ja 
valaisimet 

SWF
Lasin-
pyyhkijät 
ja pesuri-
tuotteet

TriMark

Saranat, 
lukot 
ja kahvat

VDO

Pesuri-
tuotteet
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Lisätiedot: 
Kari Rajamäki, (09) 6156 8233
kari.rajamaki@kaha.fi – liikkuvaan toimistoon

Ruotsalaisen Zirkonan tuotevalikoima koos-
tuu käyttötarkoituksiin mukautettavista te-
lineistä ja Zirkona Joiner System -moduuli-
järjestelmästä, joilla saadaan aikaan erilai-
sia ratkaisuja niin kojelauta-, ohjauspyörä-, 
istuin- kuin takaseinäkiinnitykseenkin. 

Kevyiden ja kestävien alumiinikomponent-
tien ansiosta käyttökohteita löytyy ajoneu-
vojen lisäksi kodeista, konttoreista, hotel-
leista, ravintoloista ja teollisuudesta – siis 
kaikkialta, missä näyttö tai pc pitää kiinnit-
tää käyttäjälleen tukevasti sekä ergonomi-
sesti säädettäväksi.

Asennustelineen luominen Zirkona Joiner 
-komponenteista on helppoa viiden aske-
leen valintamenetelmän avulla:

1. Valitse kiinnitettävä laite 
 (pc, tabletti, käsipääte, näyttö…)

2. Valitse laitteelle sopiva pidike

3. Valitse Zirkona Joiner -nivelet

4. Valitse väliputket

5. Valitse kiinnityslevy ajoneuvoon

Kiinnitysratkaisuja kuljettajan  parhaaksi Uuden Zirkona 2013 -tuoteluettelon 
tllausnumero on ZIRKONA1.

Liukukiskoon, putkirunkoon tai koteloon ilman jälkiä 
asentuvien kiinnityslevyjen edut on havainnut mm. Volvo, 
joka tarjoaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä Zirkona-kiinnitys-
järjestelmiä uuteen, juuri lanseerattuun rekkamallistoonsa.

Lisätiedot: 
Kari Rajamäki, 

(09) 6156 8233, 
kari.rajamaki@kaha.fi 
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Saumatonta yhteensopivuutta
Sähköjärjestelmät kootaan usein monelta 
eri tavarantoimittajalta hankittavista osis-
ta. Jos valitut komponentit eivät ole täydel-
lisesti yhteensopivia, voi ongelmien selvit-
tely olla hankalaa. WhisperPower-järjestel-
män kaikki komponentit on suunniteltu toi-
mimaan saumattomasti yhdessä, mikä takaa 
luotettavan ja energiatehokkaan toiminnan 
kaikissa käyttötilanteissa. Kokonaisuus toi-
mitetaan asiakkaalle kohteen mukaan rää-
tälöitynä ja avaimet käteen -periaatteella.  

Kuiskaavan hiljaista pienin päästöin
WhisperPower-järjestelmien tavoitteena on 
minimoida energiankulutus ja äänihaitat 
komponenttien älykkäällä yhteistyöllä. Jär-
jestelmän osat kommunikoivat keskenään 
ethernet-kaapelin välityksellä ja monipuo-
lisesti säädettävät parametrit mahdollista-
vat hiljaisen ajan maksimoinnin. Tämän an-
siosta piikkivirtakuormakaan ei välttämättä 
käynnistä lainkaan kompaktia Whisper- 
Power-generaattoria.

 -tuotteet Kahalta     nopeilla toimituksilla

Merikäyttöön tarkoitettujen pumppujen tunnetuimpiin merk-
keihin kuuluva Johnson Pump tulee konsernituotteena Kaha 
Boat Systems -valikoimaan. Kahan ja emoyhtiö KGK:n nopean 
logistiikan ansiosta tuotelinja kykenee palvelemaan niin veistä-
möitä kuin jälleenmyyjiäkin poikkeuksellisen tehokkaasti.

Lisätiedot: Jukka Kerminen, (09) 6156 8296, jukka.kerminen@kaha.fi

WhisperPowerin monipuoliseen tuoteohjelmaan kuuluvat Genverter-dieselgeneraatto-
reiden ja -asennusvarusteiden lisäksi mm. akut ja akunvalvontalaitteet sekä aurinkopaneelit.

Tasaista virtaa automaattisesti
Yksinkertaisimmillaan järjestelmä perustuu 
energiavarastona toimiviin 12/24 V kulutus-
akkuihin, jotka ladataan aluksen tai ajoneu-
von hihnakäyttöisellä laturilla. Toisessa ääri-
päässä ovat superjahteihin tai off-grid-koh-
teisiin tarkoitetut kehittyneet järjestelmät, 
jotka tuottavat esimerkiksi järeiden gene-
raattoreiden ja niitä avustavien aurinkopa-
neelien avulla riittävästi virtaa suurtakin te-
hoa tarvitseville laitteille. 

Luokiteltua laatua
WhisperPower-järjestelmät on suunniteltu 
jatkuvaan ammattikäyttöön ja kaikki kom-
ponentit testataan perusteellisesti omassa 
testauslaitoksessa. Korkealaatuinen doku-
mentaatio, valmiit huolto- ja varaosasarjat, 
kansainvälinen takuuohjelma sekä 24/7 kes-
kushuolto merkitsevät vastuuta tuotteista 
myös toimituksen jälkeen. Pyynnöstä järjes-
telmille toimitetaan todistus eri luokituslai-
toksilta, kuten Lloyds tai DNV.

Alukset – ajoneuvot – maakäyttö

-energiajärjestelmät
Uutuutena Kaha Boat Systems 
-valikoimaan tuleva hollanti-
lainen WhisperPower tarjoaa 
täydellisiä energiajärjestelmiä 
alus- ja ajoneuvo- sekä maa-
käyttösovelluksiin. Tavoitteena 
on kaikissa kohteissa ratkaisu, 
joka takaa riittävän virran 
ilman, että käyttäjän tarvitsee 
edes tietää sen lähdettä.
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Tuoteohjelmaan kuuluvat kaikentyyppiset 
marinepumput, joista suuritehoiset siipipyö-
räpumput soveltuvat myös moottorin jääh-
dytykseen tai muuhun yleiskäyttöön. John-
son Pump -tuotemerkin taustalla on yhdys-
valtalainen monialakonserni SPX, joka toi-
mii yli 35 maassa.

 -tuotteet Kahalta     nopeilla toimituksilla
Pilssipumppujen lisäksi valmistus-
ohjelmassa ovat mm. painevesijärjes-
telmät sekä tyhjennys- ja kannenpesu-
pumput. Johnson Pump -tuotteet 
tunnetaan kaikkialla veneilevässä 
maailmassa tinkimättömän 
korkeasta laadustaan.

WhisperPower kehittää 
sekä pieniin että isoihin aluksiin 
nykyaikaisia hybridijärjestelmiä, 
joissa dieselgeneraattori lataa 
sähköpropulsiolle virtaa 
luovuttavia akkuja.

Kaikki WhisperPower-järjestelmän osat 
ovat mekaanisesti korkealaatuisia ja kom-
pakteja. Järjestelmät osaavat hyödyntää 
automaattisesti ja älykkäästi maasähköä. 

Tyypillinen WhisperPower-
marineasennus suodattimineen, 
venttiileineen ja erottimineen.

Suomenkielisen tuote-
luettelon tilausnumero 

on WHISPER1.
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Tuoteuutisia

DEFA Handy 70 on todellinen jokapaikan 
12 V laturi, jonka soveltuvuus erikokoisille 
akuille on erittäin laaja (4–240 Ah). Täysau-
tomaattisella ja älykkäällä latausohjelmal-
la varustetun laitteen käyttö on helppoa ja 
turvallista niin kotona, autotallissa, mökil-
lä, matkailuvaunussa kuin veneessäkin. Tar-
vittaessa myös virtalähteenä toimiva DEFA 
Handy 70 tunnistaa ja lataa automaattises-
ti kaikentyyppiset lyijyhappoakut (MF/AGM/
hyytelö) ja elvyttää myös täysin tyhjenty-
neet ja sulfatoituneet akut.

Yleiskäyttöinen ja älykäs
DEFA Handy 70 -laturi

Roiske-/pölytiiviiissä (IP54) ja kaksoiseriste-
tyssä laturissa on napaisuuden vaihtumis-
suojaus sekä älykäs ylläpitolataustoiminto, 
minkä ansiosta sen voi huoletta jättää kiin-
ni akkuun pitemmäksikin aikaa. Kipinöin-
niltä, virhekytkennöiltä ja oikosuluilta suo-
jattu laite toimii turvallisesti ja luotettavas-
ti, vaikka verkkojännite laskisi vain 170 volt-
tiin. Turvallisen kytkennän pimeässäkin ta-
kaa laturiin integroitu taskulamppu. Viiden 
vuoden takuulla varustetun, erittäin pieni-
kokoisen Handy 70:n mitat ovat vain 220 x 
45 x 45 mm ja paino 0,5 kg.

Lisätiedot: 
Harri Suomi, 
(09) 6156 8271, 
harri.suomi@kaha.fi 

Tammikuussa 2013 voimaan tulleet uudet 
vaatimukset ja hinnat ovat romahduttaneet 
ajo-opetuslupien suosion. Luvan hinta on 
vain hiukan autokoulussa suoritetun ajokor-
tin hintaa alhaisempi, ja lisäksi sekä opetta-
jan että oppilaan pitää osallistua autokou-
lun ajo- ja teoriaopetukseen.

Autokoulujen asiakasmäärä tulee siis kasva-
maan, mikä merkitsee myös suurempaa tar-
vetta laadukkaille opetuspolkimille. Kahan 
edustaman Veigelin tuoteohjelmaan tulee 
jatkuvasti uusia soveltuvuuksia, minkä ansi-
osta suomalaiset autokoulut voivat varustaa 
tuliterätkin ajokkinsa perinteikkään saksa-
laisvalmistajan laatupolkimilla. Kaha varas-
toi perusvalikoimaa suosituimpiin autokou-
luautoihin; muiden kuin varastotuotteiden 
toimitusaika on 1–7 viikkoa riippuen valmis-
tajan varasto- ja tuotantotilanteesta.

Tammikuussa 2013 voimaan tulleet uudet 
vaatimukset ja hinnat ovat romahduttaneet 
ajo-opetuslupien suosion. Luvan hinta on 
vain hiukan autokoulussa suoritetun ajokor-
tin hintaa alhaisempi, ja lisäksi sekä opetta-

Opetusluvan suosio romahti

Veigel vastaa kasvavaan 
kysyntään autokouluissa

Veigel on Euroopan johtava opetuspolki-
mien valmistaja sekä lukuisten tehdasval-
miita opetusautoja valmistavien automerk-
kien OE-hankkija. Veigel-polkimet tunne-
taan autokoulupiireissä hyvästä käyttö-
mukavuudestaan ja kestävyydestään. Koko-
naan tankojen ja vipuvarsien avulla toteute-
tut polkimet ovat säätövapaat, sillä niissä ei 
ole venyviä ja väsyviä vaijereita.

Vain mekanismi asennetaan autoon kiinte-
ästi, joten opettajan polkimet voi tarvittaes-
sa helposti poistaa ja laittaa takaisin paikal-
leen. Polkimien ollessa irrotettuna oikean 
puolen jalkatila on lähes normaalin kokoi-
nen – tämä on etu silloin, kun autoa 
käytetään myös siviiliajossa. 

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

Lisätiedot: 
Seppo Salo,
(09) 6156 8326,
seppo.salo@kaha.fi 

Saksalaisen Auto Motor und Sport -lehden 
lukijat ovat äänestäneet Bilsteinin vuoden 
2013 parhaaksi urheilulliseksi iskunvaimen-
ninmerkiksi. Arvostettu Best Brand -kunnia-
maininta myönnettiin Bilsteinille jo 5. pe-
räkkäisenä vuotena ja yhteensä 8. kertaa.

Bilsteinin laadun takeena on innovatiivinen 
kehitystyö sekä tuotteiden huolellinen tes-
taaminen äärimmäisissä olosuhteissa mm. 

Bilstein jälleen merkkivoittoon!
Mercedes-Benzin Papenburgin testiradalla 
sekä maailman pisimmällä ja vaativimmalla 
kilparadalla, Nürburgring-Nordschleifella. 

Bilstein on alkuperäistoimittaja myös mo-
nille muille kuuluille merkeille kuten BMW,
Audi, Porsche ja Ferrari. Vahva sitoutumi-
nen autourheiluun merkitsee edistyksellis-
ten ratkaisujen päätymistä niin OE-
kuin jälkimarkkinoille.
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Uutuuksia Indel B -kylmälaukkuvalikoimaan

TB15/TB18

Roiskevesisuojattu Bluetooth-radio

Valkoisena tai mustana saatava G4-705 on pyöreä (halk. 80 mm), upotusasennettava 12 V
stereoradio veneisiin, kylpyhuoneisiin, saunoihin tai pihapaljuihin. Bluetooth-suoratoistolla, 
USB- muistipaikalla sekä RCA IN & OUT- ja ISO-liitännöillä varustettu laite on IPX4-roiskevesi-
suojattu ja täyttää ASTM B117 -suola/sumu- sekä ASTM D4329 UV-standardit. 

RDS-radiossa on 18 varmennettua asemamuistia ja 
4 x 25 W vahvistimessa 4-kanavainen taajuuskorjain, 
loudness sekä matalien ja korkeiden äänien erilliset 
säädöt. Etulevyn näyttöä ja selkeitä painikkeita on 
helppo lukea ja käyttää. 

Lisätiedot: Anne Pekkinen, 
(09) 6156 8270, anne.pekkinen@kaha.fi 

TB30AM

Toisin kuin vain viilentävät termosähköiset 
laukut, Indel B -kylmälaukut ovat oikeita 
R134a-kylmäainetta käyttäviä jääkaappeja, 
joiden lämpötilaa valvoo termostaatti. 

Valikoimaan on tullut hienoja uutuuksia, 
joista TB15/TB18 on kannettava ja TB30AM 
ajoneuvoon asennettava malli. Kaikki toimi-
vat sekä 12/24 V tasa- että 230 V vaihtovir-
ralla ja hyödyntävät Danfossin uuden suku-
polven BD-Micro-kompressoritekniikkaa.

Vain tilavuudeltaan toisistaan eroavat TB15 
(15 l) ja TB18 (30 l) tarjoavat laajaa käytet-
tävyyttä (-18 – +10 °C) noin 8,5 kg paina-
vassa kantolaukussa. Tyylikkäissä laitteissa 
on ledkytkimet ja säädettävä kantohihna. 
Mitat 235 (l) x 360/405 (k) x 565 (s) mm.

TB30AM on erityisesti Mercedes 
MP4 -sarjan rekkoihin OE-varus-
teeksi suunniteltu kylmäkaappi, 
mutta se on helppo asentaa mui-
denkin soveltuvien rekkojen pie-
neen A9.608.403.343 tai suureen 
A9.608.401.043 vetolaatikkoon tai 
hytin vuoteen alle. Termostaatin 
säätöalue -4 – +8 °C (+32 °C ulko-
lämpötilassa), mitat 310 (l) x 410 (k) 
x 685 (s) mm ja tilavuus 20–55 
litraa. Asennussarja sisältyy.

Tuotenumerot 
RAX G4705BL (musta) ja
RAX G4705W (valkoinen).

Lisätiedot: 
Mikko Hakulinen, 

(09) 6156 8227, 
mikko.hakulinen@kaha.fi 
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Messu-uutisia

Kaha järjesti 19.1. autokorjaamoille sekä 
jälleenmyyjilleen ja heidän korjaamoasiak-
kailleen asiakastilaisuuden, johon saapui 
yhteensä noin 650 kutsuvierasta.

Paikkana toimi Kahan vuodenvaihteessa 
käyttöönsä saama varastotila, joka samalla 
vihittiin käyttöön. Kahan päärakennuksen 
viereisellä tontilla sijaitseva uusi 5500 m2 va-
rasto oli messujen aikaan vielä tyhjä, mut-
ta tänään siitä lähtevät kaikki Kahan pako-
putki- ja korinosatoimitukset ympäri maata.

Korjaamo.net-messuilla vieraat tutustuivat 
Kahan laajaan tuotevalikoimaan sekä naut-
tivat maukkaasta Oktoberfest-henkisestä 
purtavasta ja juotavasta. 

Lisäksi messukävijät pääsivät osallistumaan 
paikalla järjestettyihin kilpailuihin. Myös 
rompetorin huutokauppa sai osakseen run-
saasti niin huomiota kuin huutojakin.

Tilaisuus jatkui laivaristeilyllä Tallinnaan, 
josta palattiin sunnuntaina virkistyneenä 
takaisin. Kaha kiittää lämpimästi kaikkia 
mukana olleita yhteistyökumppaneita!

Korjaamo.net
Ansatie 4, Vantaa
19.1.2013
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Noin 70 000 vierasta keränneessä venealan 
ykköstapahtumassa oli esillä koko jatkuvasti 
laajeneva Kaha Boat Systems -tuotevalikoi-
ma kärkenään Webasto, VDO, DEFA Power 
Systems, Gebo, MagCode ja monet muut 
alan huippumerkit. 

Tuoteohjelmaan juuri tulleisiin ja messuilla 
esiteltyihin WhisperPower-energiajärjestel-
miin sekä Murphy-monitoiminäyttöihin ja 
-elektroniikkatuotteisiin voi tutustua tämän 
lehden sivuilla 35 ja 40–41.

Vene 13 Båt
Helsingin Messukeskus
8.–17.2.2013
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Kaha-uutisia

VIIKKO 39
23.9. Rovaniemi Rantasipi Pohjanhovi  
24.9. Kemi Cumulus Kemi
25.9. Oulu Holiday Inn Oulu
26.9. Kokkola Sokos Hotel Kaarle

VIIKKO 40
30.9. Kajaani Sokos Hotel Valjus
1.10. Kuopio Sokos Hotel Puijonsarvi
2.10. Joensuu Sokos Hotel Kimmel
3.10. Mikkeli Sokos Hotel Vaakuna

VIIKKO 41
7.10. Seinäjoki Sokos Hotel Lakeus
8.10. Vaasa Rantasipi Tropiclandia
9.10. Pori Sokos Hotel Vaakuna
10.10. Turku Sokos Hotel Caribia

Koulutuskiertue 30 v

VIIKKO 42
14.10. Jyväskylä Sokos Hotel Alexandra
15.10. Tampere/Nokia Rantasipi Eden
16.10. Hämeenlinna Rantasipi Aulanko
17.10.  Lahti Sokos Hotel Seurahuone

VIIKKO 43
21.10. Lappeenranta Sokos Hotel Lappee
22.10. Kouvola Sokos Hotel Vaakuna
23.10.  Vantaa Suomen Ilmailumuseo

Juhlavasti 30. kertaa järjestettävä koulutus-
kiertue pyörähtää käyntiin jälleen kesän jäl-
keen. Rovaniemellä järjestettävän ensim-
mäisen ja Vantaalla pidettävän viimeisen ti-

laisuuden väliin mahtuu tasan kuukausi ja 
paljon kilometrejä. Tänä vuonna yhteensä 
19 paikkakunnalla vierailevalla kiertueella 
syvennytään tuttuun tapaan uutuustuottei-

siin, asennusohjeisiin ja markkinointiin se-
kä tavataan kollegoja iltapalan merkeissä. 
Lämpimästi tervetuloa!

Puolitoista vuotta sitten Kaha Extranetiin li-
sätyn Takuu-, Palautus- ja Huolto-palvelun 
on ottanut käyttöönsä jo suuri joukko jälki-
markkina- ja teollisuusasiakkaita. 

Tuhansia erilaisia TPH-tapahtumia on hoi-
dettu entistä helpommin, nopeammin ja 
selkeämmin ja palaute palvelun toiminnas-
ta on ollut pääasiassa myönteistä.

Ilahduttavasti tavoiteajat TPH-anomuksen 
esikäsittelylle (1 vrk) sekä TPH-palautuskul-
jetuksella palautettujen lähetysten käsitte-
lylle (7 työpäivää) ovat myös käytännössä 
toteutuneet. 

Esikäsittelyn myötä ns. tarpeettomia palau-
tuksia on saatu selvästi vähennettyä ja käsit- 
telyssä tarvittavien välttämättömien tietojen 
saaminen on parantunut.

Kaha jatkaa edelleen järjestelmän kehit-
tämistä asiakaspalvelunsa parantamiseksi. 

Omassa organisaatiossa kannattaakin 
nyt varmistaa, että oikeat henkilöt ovat 
tietoisia TPH-palvelusta ja että heidän 
Extranet-tunnuksensa ovat toiminnassa!

Onhan teillä jo TPH-
henkilö ja tunnukset? Palvelun päätoiminnot

- Takuu- ja palautusanomusten sekä huoltotilausten syöttö ja käsittely
- Kuljetustilauksen tekeminen TPH-palvelusta suoraan DB Schenker Express -palveluun
- Rahtidokumenttien tulostus ja kuljetuksen online-seuranta
- Omien TPH-tapahtumien online-seuranta

Lisätietoja: tph@kaha.fi

Ota TPH-palvelun 

edut käyttöön!
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Nimitykset
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Kahaviestin ilmestyminen aikaistuu

LISÄVARUSTEET

Asikainen Jaakko
Tuotepäällikkö
Antec, El-Pas, Travall, Valeo
(09) 6156 8332
0500 555 567
jaakko.asikainen@kaha.fi 

KAHAVIESTI
Yli 20 vuotta ilmestynyt Kahaviesti saa uu-
det, entistä käytännöllisemmät ilmestymis-
ajankohdat. Perinteisesti kesän ja talven 
korvalla ilmestyneet lehdet eivät ole tu-
keneet parhaalla mahdollisella tavalla al-
kavan kauden sesonkituotteiden markki-
nointia ja myyntiä. 

Kahaviesti auttaisi jälleenmyyjiä varautu-
maan sesonkiin huomattavasti paremmin
esittelemällä esim. kesäiset Caravan-tuot-
teet ja vastaavasti lämmittimet selvästi en-
nen kauden alkua ja tilausten tekemistä.

Niinpä Kahaviestin ilmestymistä aikaiste-
taan parilla kuukaudella siten, että tähän 
asti touko-kesäkuussa ilmestynyt kesänu-
mero tulee ulos jo maaliskuussa ja marras-
joulukuun lehti syyskuussa.

Uskomme, että muutos palvelee paremmin 
niin Kahaa, asiakkaitamme kuin muitakin 
yhteistyökumppaneitamme ja sidosryhmi-
ämme. Ennen kaikkea voimme jatkossa
tarjota jälleenmyyjillemme entistä parem-
man mahdollisuuden tutustua sesonki-
tuotteisiin hyvissä ajoin!

Kahaviesti 2/2013 asiakkaille syyskuussa
Seuraavassa, jo syyskuussa ilmestyvässä Kahaviestissä ovat mukana mm. DEFA- ja 
Webasto-lämmittimet, Sonax- ja K-FIX-talvikemikaalit, Varta-käynnistysakut sekä 
muut alkavan kauden ajankohtaiset tuotteet. Tarkkaile postiasi...

LOGISTIIKKA

VARAOSAT

Hallman Paul
Tuotehoitaja
(09) 6156 8309
paul.hallman@kaha.fi 

Vuorenmaa Henri
Laadunvalvoja
(09) 6156 8308
henri.vuorenmaa@kaha.fi 

Laakso Tony
Laadunvalvoja
(09) 6156 8311
tony.laakso@kaha.fi 

Lautala Saku
Inventoija
(09) 6156 8318
saku.lautala@kaha.fi 

Hokkanen Petteri
Varaston esimies
040 721 5228
petteri.hokkanen@kaha.fi 



JOUKKOKIRJE

± Oikosulkusuojaus ± Kipinätön kytkentä ± Ei ylilatausriskiä ± Säänkestävä IP65-suoja ± Vesitiivis ± Käyttölämpötila -25°C - +50°C 
± Taustavalo  ± Varaustilan näyttö ± Integroitu johtosarja ± Kumipäällysteinen magneettipohja ± Lataa myös AGM-akut ± 5 vuoden takuu

Helppokäyttöinen älylaturi DEFA SmartCharge tunnistaa automaattisesti akun 
koon ja sopeuttaa latauksen sen varaustilaan, kokoon ja lämpötilaan. Näytöltä voit 
tarkistaa akun varaustilan, eikä ylilatauksen vaaraa ole. Sinun tarvitsee hallita vain 
yksi painike: pois ja päälle.  Lisävarusteilla helpotat entisestään lataamista. 
Voit kytkeä laturin suoraan pistokkeeseen ja nähdä aina akun varauksen.

Ole älykäs, hanki DEFA SmartCharge ja lataa käden käänteessä auton, veneen, 

mopon, mönkijän, moottorikelkan ja minkä tahansa kodin pienkoneen akut.

Älylaturi, 
jota ei voi käyttää tyhmästi. 

www.defa.com


