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Haasteita kasvua odotellessa

Tämä Kahaviesti on ensimmäinen, joka tulee lukijoille uudistuneen ilmestymis-
aikataulun mukaisesti pian kesälomakauden päätyttyä. Edellisen Kahaviestin 
ilmestymisestä on vain neljä kuukautta. Tämä aika on kulunut pääasiassa 
vuosilomia viettäen.  

Näkymät autoalan jälkimarkkinoilla ovat säilyneet varsin vähän kasvua 
lupaavina. Uusien autojen myynti on edelleen lukemissa, jotka voitaisiin  
tulkita joihinkin menneisiin lihaviin vuosiin verrattuna suorastaan lamaksi. 
Silti varovaista optimismia on havaittavissa. Autojen kysynnässä on synty-
mässä suuri siirtymä, joka taloudellisen tilanteen hiukankin parantuessa voi 
purkautua jopa ennätysmyynteinä. Edelleen vanhentuva autokantamme 
kaipaisikin kipeästi tällaista piristysruisketta jo ympäristöpoliittisista syistä.

Autokaupassa on tapahtumassa todennäköisesti melkoinen rakennemuutos 
jollakin aikavälillä. Eräs merkki muutoksesta oli alkukesästä tapahtunut yritys-
kauppa, jossa SOK luopui huonosti kannattavista autoliikkeistään. Autojen 
kauppaa koskevan EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen muutokset tuonevat lähi-
aikoina vielä lisää muutoksia suomalaisen autokaupan rakenteisiin.

Jälkimarkkinoilla tilanne on odottava. Harva alan yritys on päässyt ylpeile-
mään suurilla kasvuluvuilla. Alan yritysten kannattavuus on yleisesti hei-
kentynyt muutamia yksittäisiä kasvuyrityksiä lukuunottamatta. Silti alan 
kehityksessä on huomattavissa myönteisiä piirteitä. Useita vuosia jatkunut 
varaosakaupan yritysten määrän lasku pysähtyi vuonna 2012 ja kuluvana 
vuonna yritysten määrä saattaa jopa kasvaa. Lisäksi yrittäjäsukupolven 
vaihdos monessa alan yrityksessä on tapahtunut onnistuneesti. Näin ala on 
entistä valmiimpi vastaamaan tuleviin haasteisiin. Vaikka pari vuotta sitten 
Suomeen toimintansa ulottaneen, Skandinavian suurimman alan yrityksen 
Mekonomenin alku näyttääkin takeltelevan täällä, riittää omassa, kotikutoi-
sessa kilpailussammekin tarpeeksi haasteita.  

Oman lisänsä alamme haasteisiin tuovat jatkuvasti tiukentuvat erikoiskaupan 
säännökset. Esimerkiksi ympäristölle haitallisten, myrkyllisten ja palavien 
kemikaalien ja nesteiden kauppaa, varastointia ja pakkausmerkintöjä koske-
vat säännöt tiukentuvat koko ajan. Sen lisäksi niiden noudattamisen viran-
omaisvalvonta on selvästi lisääntymässä. Jo nykyisten kemikaalien kauppaa 
koskevien säädösten pilkuntarkka noudattaminen rajoittaisi voimakkaasti 
nykyistä kauppaa ja jopa lopettaisi sen joiltakin osin.

Myös mm. sähkölaitteiden myyntiä ja kierrätystä koskevat säännöt ovat tiuk- 
kenemassa. Talonpoikaisjärjen käyttämisen lisäämiseksi lainsäätäjien ja virka- 
miesten keskuudessa olisi alan toimialajärjestöillä työsarkaa. Auton esilämmi-
tyskausi alkaa ja renkaat vaihtuvat taas. Käyttäkäämme tämä kauden vaihdos 
kaupallisesti eduksemme. Hyvää syksyä!

Heikki Lehtinen
Avainasiakaspäällikkö

P.S. 

Tekniikan Maailman kesäkuussa julkaistussa 
korjaamovertailussa ketjukorjaamot erottuivat 
– eivät tosin edukseen. Kannattaisiko kehityksen 
painopistettä muuttaa?



33

Kattava koulutus- ja korjaamovarustelu
Aiemmin Kahan tytäryhtiöiden korjaamo- 
ja koeasennuskäytössä olleet tilat remon-
toidaan ja muutetaan paremmin koulutus-
käyttöön soveltuviksi. Tilat käsittävät 50 m2 

kokoustilan sekä 500 m2 kokoisen korjaa-
mohallin, joka varustellaan mm. neljällä 
nosturipaikalla, jarrutesterillä, rengastyö-
koneilla ja pyörien suuntauslaitteilla. Kou-
lutustiloihin tulee kattava valikoima erilai-
sia testereitä, pakokaasunanalysaattoreita 
ja erikoistyökaluja. 

Myynnin ja tekniikan haasteet yhteisiä
Autotekniikan nopean kehityksen myötä 
varaosamyynniltä siinä kuin huolto- ja kor-
jauspalvelultakin vaaditaan jatkuvaa tieto-
jen ja taitojen päivittämistä. 
– Kaha on aina panostanut koulutukseen ja 

avaa ovensa
syksyllä 2013

Kaha avaa syksyllä 2013 Ansatien päärakennuksensa yhteyteen uuden Koulutus-
keskuksen. Tiloissa on mahdollista järjestää useita eri tyyppisiä koulutuksia auto-
mekaanikoille ja varaosamyyjille sekä Kahan omalle henkilökunnalle.

vahvistaa uudella Koulutuskeskuksella jäl-
leen edellytyksiään tarjota uusinta tietoa ja 
käytännön koulutusta niin asiakkaille kuin 
omalle henkilökunnalleenkin, toteaa vara-
osaosaston osastopäällikkö Jouni Vainikka.

Diagnostiikka isossa roolissa
– Asiakkailta saadun palautteen perusteella 
päätimme panostaa lisää automekaanikko-
jen koulutukseen, mistä syntyi ajatus Kahan 
Mekaanikkokoulutuksesta, kertoo Jouni 
Vainikka.
– Tämän päivän autojen huoltoihin ja kor-
jauksiin liittyvät olennaisesti elektroniset 
testauslaitteet. Olemme siksi tehneet pää-
töksen lähteä vahvasti mukaan diagnos-
tiikkaan ja testereihin, joissa tuotemerk-
keinämme tulevat olemaan Beissbarth ja 
Bosch, täsmentää Jouni Vainikka.

Kahan Koulutuskeskuksen koordinaat-
torina tulee työskentelemään Markku 
Melasniemi. Hän toimii myös Beissbarth-
korjaamolaitteiden ja Bosch-testereiden 
teknisenä tukena.
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Kokemusta kolmelta vuosisadalta
Autoalan todellisiin pioneereihin kuuluvan 
yrityksen taustalla ovat Daniel ja Hermann 
Beissbarth. Baijerin ensimmäisen autoteh-
taan 1800-luvun lopulla perustaneet veljek-
set keskittyivät myöhemmin korinvalmis-
tukseen tehden läheistä yhteistyötä mm. 
Daimlerin kanssa. Maailmansotien jälkeen 
Beissbarth erikoistui korjaamolaitteiden 
kehittämiseen, missä siitä on tullut alan 
arvostetuimpia merkkejä. Münchenissä 
alusta asti toiminut ja tuotteensa itse val-
mistava yritys on nykyään osa Bosch Grou-
pia ja monien eurooppalaisten autotehtai-
den OE-huoltolaitevalmistaja.

Kahalla vahvat eväät edustukseen
Beissbarthin valmistusohjelmaan kuuluvat 
nostimet, rengastyökoneet, pyöränsuun-
taus- ja ilmastointihuoltolaitteet sekä jarru- 
ja autotesterit. Kahan emoyhtiö KGK on 
edustanut koko tuotevalikoimaa jo lähes 
kahden vuoden ajan, mikä antaa hyvät 
edellytykset palvella suomalaista korjaamo-
sektoria niin tuotetuntemuksen kuin toimi-
tustenkin osalta. Lisäksi Beissbarth-kalus- 
tolla varustettava Kahan uusi koulutuskes-
kus (ks. sivu 3) tulee tarjoamaan erinomai-
set puitteet niin mekaanisten kuin elektro-
nistenkin korjaamolaitteiden testaamiseen 
ja käyttökoulutukseen.

Lanseeraus ensi vuonna
Kahan tuoteohjelmaan Beissbarth-korjaa-
molaitteet tulevat vuoden 2014 aikana. 
Korjaamoasiakkaat pidetään tilanteesta 
ajan tasalla erillisin tiedottein ja lisätieto-
ja saa tarvittaessa Kahan tuotevastaavalta. 
Beissbarthiin ja sen tuotteisiin voi myös 
tutustua englannin- ja saksankielellä osoit-
teessa www.beissbarth.com.

-korjaam olaitteet Kahalle!
Kaha tuo ensi vuoden aikana valikoimaansa korjaamolaitteet kyetäkseen palvelemaan 
huoltosektoria mahdollisimman monipuolisesti. Perinteikäs huippumerkki Beissbarth takaa 
laadukkaan ja laajan tuotevalikoiman, josta Kaha panostaa erityisesti erilaisiin testereihin 
ja diagnostiikkalaitteisiin.

4
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Kamasa Tools
-erikoistyökalut
Myös Kamasa Tools on viime aikoina tuo-
nut markkinoille ammattikäyttöön suunni-
teltuja ajoneuvotyökaluja. Kehityksen taus-
talla on autotekniikan monimutkaistumi-
nen, joka vaatii entistä enemmän kohteen-
mukaisten erikoistyökalujen käyttöä. 
Koko valikoima tuotetietoineen ja kuvi-
neen löytyy osoitteista Autoluettelo.fi 
ja Kamasatools.fi

-korjaam olaitteet Kahalle!

Hermann Beissbarth Wartburg-autossaan vuonna 1899. Sen kuljettamiseen myön-
netty ajokortti sekä rekisterikilpi ovat maailman ensimmäisiä lajissaan ja kuuluvat 
nykyään Deutsches Museumin kokoelmiin Münchenissä.
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Lisätiedot: Stefan Hartman, (09) 6156 8346, stefan.hartman@kaha.fi

Klann-erikoistyökalut
Kahan korjaamotuotelinjassa Beissbart-
hia tukee Klann, jonka erikoistyökalut on 
kehitetty yhdessä autonvalmistajien kanssa 
tarjoamaan mahdollisimman hyvää ja tur-
vallista käytettävyyttä. Laadukkaat Klann-
työkalut ovat kannattava sijoitus, jolla kor-
jaamo kykenee palvelemaan asiakkaitaan 
kohteenmukaisella sopivuudella ja tehok-
kuudella. Koko valikoima on esillä tuote-
tietoineen ja -kuvineen Autoluettelossa 
ja saatavana tilaus-
tuotteina.
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Termini-lämmittimien 
toinen sukupolvi

Termini II 1400
Termini II 1900

Vuosi sitten esitelty toisen sukupolven Termini-lämmitin 
DEFA Termini II 1400 saa rinnalleen tehokkaan, puoliteho-
kytkimellä varustetun uutuusmallin. DEFA Termini II 1900 on 
kehitysversio 1850-mallista hieman pienemmällä koollaan, 
suuremmalla tehollaan ja hiljaisemmalla käynnillään. Uutta 
on myös entistä tukevampi kiinnike, joka toimitetaan jat-
kossa kaikkien Termini-mallien mukana. 

Kauden 2013–2014 aikana lanseerattavan Termini II 1900:n 
teho säätyy kaikkien Termini-lämmittimien tapaan lämmitti-
men sisään imeytyvän ilman lämpötilan mukaan ja se on va-
rustettu ylikuumenemissuojalla sekä viiden vuoden takuulla.

DEFA Termini II 1900 on saatavana sekä PlugIn- (DA 430066) 
että Schuko-pistokkeella varustettuna versiona (DA 430065).

Huom!
Mallikohtaiset DEFA WarmUp -tuotteet löytyvät kätevimmin Autoluettelo.fi-palvelusta 
rekisterinumeron mukaan. Muista myös syyskuussa starttaava koulutuskiertue, jossa tar-
jolla on paljon uusinta DEFA-tuotetietoa. Kiertueaikataulu on tämän lehden sivulla 63.

DEFA Termini II 1900
• Pienistä suuriin autoihin
• 0/1150/1900 W (-25 °C)
• 36 x 138 x 182 mm

DEFA Termini II 1400
• Pienistä keskikokoisiin autoihin
• 0/1400 W (-25 °C)
• 32 x 138 x 182 mm

Lisätiedot: 
Håkan Westerlund, (09) 6156 8206, hakan.westerlund@kaha.fi

&
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Nykyaikainen ajoneuvoelektroniikka ja jat-
kuvasti yleistyvät sähköiset lisävarusteet luo-
vat tarvetta ulkopuolisen laturin käyttöön 
myös pakettiautoissa. Lisähaastetta luo mah-
dollinen polttoainelämmitin, joka kuluttaa 
sähköä käyttämällä auton oman lämmitys-
järjestelmän puhaltimia.

Moottoritilaan asennettava DEFA Multi-
Charger 1x7 (12 V, 7 A) on suunniteltu enin-
tään 200 Ah akulla varustettujen paketti-
autojen kiinteäksi ylläpitolaturiksi. Napai-
suus- ja oikosulkusuojattua laitetta voidaan 
käyttää kaikkien lyijyakkujen kanssa (geeli / 
AGM / vapaasti ilmastoidut).

DEFA MultiCharger 1x7
Akkulaturisarja 
pakettiautoihin

DEFA MultiCharger 1x7 -sarja (tuotenumero DA 702466) sisältää laturin lisäksi 2 m PlugIn-
kojepistorasian sekä 5 m PlugIn-verkkojohdon. 

7
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Telineitä ja lisävaloa   syksyn ja talven pimeyteen

Kahalla on tarjota täysi kattaus lisävalotelineitä ja lisävaloja niin ras-
kaaseen kalustoon kuin pakettiautoihin ja kaupunkimaastureihinkin.

Lisävalotelineet
pakettiautoihin 
ja citymaastureihin
Antec Fahrzeugtechnik GmbH on johta-
via SUV- ja pakettiautojen korivarusteiden 
valmistajia maailmassa. Menestys perus-
tuu jatkuvasti päivittyvään mallistoon ja 
korkeaan laatuun. Kahan Suomessa edus-
taman Antecin valikoimassa on noin 100 
automallikohtaista, ruostumattomasta 
teräksestä valmistettua ja käsin loistokiil-
lotettua lisävalotelinettä. EU-hyväksytyt 
telineet on valmistettu ISO 9001:2000 
-standardin mukaisesti ja varustettu laser-
kaiverretulla tuotetunnisteella.

Lisävalot
Boschin korkealaatuiset lisävalot ovat useiden johtavien autonvalmistajien ensiasennus-
valinta. Uusinta teknologiaa aina tuotteissaan käyttänyt Bosch on edelläkävijä myös led-
sovelluksissa. Modernien Navigator- ja Compass 2000 -lisävalojen lisäksi valikoimaan 
kuuluvat myös perinteisemmät mallit Compact 100, Scout, Pilot, Touring, Profi ja Rallye. 
Kaikki Bosch-lisävalot löytyvät Autoluettelosta sekä paperisesta tehdasluettelosta, jonka 
tilausnumero on BOSCH001.

Bosch Light Star on uusi kaukovalo, jonka moderni tekniikka ja ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu kotelo tekevät siitä sopivan vaativaan hyötyajoneuvokäyttöön. 
Sekä halogeeni- (H1 ja W5W) että xenonversio (D1S ja W5W) on tehdastilauksella 
saatavana myös kuvan led-pysäköintivalorenkaalla. Koko 261 x 210 x 150 mm.

Antecin tuotantoohjelmaan kuuluu lisävalotelineiden 
lisäksi mm. astinlautoja ja suojaputkia.
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Telineitä ja lisävaloa   syksyn ja talven pimeyteen
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Lisätiedot: 
Antec: Jaakko Asikainen, (09) 6156 8332, jaakko.asikainen@kaha.fi
LightFix:  Harri Suomi, (09) 6156 8271, harri.suomi@kaha.fi
Bosch-lisävalot: Juha Pehula, (09) 6156 8201, juha.pehula@kaha.fi

Lisävalotelineet kuorma-autoihin ja rekkoihin
Käsinkiillotetusta ruostumattomasta teräksestä valmistetut LightFix-telineet on suunniteltu 
siten, että ne sopivat ohjaamossa oleviin alkuperäisiin kiinnityspisteisiin – mitään porauksia 
ei siis tarvita. Valikoima kattaa kaikki Suomessa myytävät automerkit ja -mallit. Tarjolla on 
laaja kiinnitystarvikevalikoima, jonka avulla kaikki lisävalot saadaan kiinnitettyä helposti 
ja tukevasti. Kaikissa valotelineissä on lisäksi optiona tyylikkäät upotetut led-huomiovalot. 
Lisämaksusta telineet saa myös auton tai muun väriseksi maalattuna.
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Webaston dieselkäyttöiset 24 V 
vesilämmittimet uudistuivat. 
Parhaillaan jo myynnissä oleva 
Thermo Pro 50 Eco korvaa Thermo 
50 -mallin ja vuoden lopulla mark-
kinoille tuleva Thermo Pro 90 
korvaa Thermo 90 ST -mallin.

-kemikaalit suomeksi suomalaisille
Kaha lanseeraasi vuosi sitten 
konsernin oman K-FIX-merkin 
alla laadukkaan, kotimaassa 
pakatun ja Suomessa suomeksi 
laadituilla varoitus- ja käyttö-
ohjemerkinnöillä varustetun 
kemikaalituoteperheen.

Jäähdytinneste
Täyttää kaikki eri standardien mukaiset laa-
tuvaatimukset. Soveltuu myös nykyaikaisiin 
alumiinia sisältäviin moottoreihin.

KF2102 100 % vihreä 3 l
KF2119 100 % vihreä 10 l
KF2126 100 % vihreä 200 l
KF2201 -36 °C käyttövalmis vihreä 1 l
KF2218 -36 °C käyttövalmis vihreä 3 l
KF2300 100 % Longlife punainen 1 l
KF2317 100 % Longlife punainen 3 l
KF2409 100 % Longlife keltainen 1 l
KF2416 100 % Longlife keltainen 3 l

24 V vesilä mmityslaitteet uudistuivat
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Lisätiedot: 
Esko Pelkonen
(09) 6156 8379

esko.pelkonen@kaha.fi

Thermo Pro 50 Eco
Kevyt ja kompakti Thermo Pro 50 Eco on 
suunniteltu erityisesti pienten kuorma-
autojen ja bussien sekä työkoneiden ja 
erikoisajoneuvojen lämmitykseen. Laaja 
polttoaineyhteensopivuus (vakio-, bio- ja 
sotilasluokiteltu dieselpolttoaine) sekä au-
tomaattinen 2,5–5,0 kW lämmitystehon-
säätö yhdessä alhaisen polttoainekulutuk-
sen kanssa merkitsee taloudellisuutta 
kaikissa kohteissa. Ilmanpaineen ja jääh- 
dytysnesteen viskositeetin huomioon ot-
tavien kompensointitoimintojen ansiosta 
lämmitintä voi käyttää myös poikkeuk-
sellisen korkealla ja kylmissä oloissa. 
Lisäksi laite osaa hyödyntää moottoriin ja 
jäähdytysjärjestelmään sitoutuneen läm-
mön sisätilojen lämmitykseen taukojen ai-
kana. Mitat 96 x 75 x 80 mm, paino 2,1 kg.

Thermo Pro 90 
Thermo Pro 90 vastaa ominaisuuksiltaan 
Pro 50 -mallia, mutta suuremman 1,8–7,6
 / 9,1 kW lämmitystehonsa ansiosta se 
soveltuu pienten ja keskikokoisten kuorma-
autojen ja bussien sekä työkoneiden ja eri-
koisajoneuvojen lämmitykseen. Mitat 355 x 
131 x 232 mm, paino 4,9 kg.
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Uutuuslämmittimiin on lisävarusteena 
saatavana digitaalinen 1531-ajastin viikko-
toiminnolla.

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

Jarru- ja kytkinneste
Kaikkiin vakiorakenteisiin jarru-
järjestelmiin. Ylittää SAE J 1703 
DOT 4 -vaatimukset.

KF2706 DOT 4 0,5 l
KF2751 DOT 5.1 0,5 l

Akkuvesi
Soveltuu kaikkiin akkuihin ja 
puhdistettua vettä vaativiin 
kohteisiin, kuten jäähdytysjär-
jestelmiin, höyrysilitysrautoi-
hin, kostuttimiin jne. Johtokyky 
maks. 10 S/cm. Ei nautittavaksi.

KF2607 1 l
KF2614 5 l

Tuulilasinpesuneste
Poistaa tehokkaasti lian tuulila-
sista ja ajovaloista sekä estää pe-
sujärjestelmän jäätymisen.

KF2003 -16 °C 4 l
KF2010 -40 °C 10 l
KF2027 -40 °C 200 l

Liuotinpesuaineet
Irrottaa rasvan, asfalttipien, 
maantiesuolan jne. Soveltuu 
kaikille liuotinta kestäville pin-
noille; autojen ja moottoreiden 
pesuun, työkalujen sekä konei-
den osien puhdistamiseen.

KF2508 1 l
KF2515 + (sumuttimella) 1 l
KF2553 Bio (sumutinpullo) 1 l

24 V vesilä mmityslaitteet uudistuivat
Webasto Thermo Call TC3 nyt 
myös Nokia-puhelimiin!
Webasto-lämmityslaitteen älypuhelinsovellus on nyt 
saatavana iPhone- ja Android-laitteiden lisäksi myös 
uudemmilla Nokian Symbian-versioilla sekä Windows 8
-käyttöjärjestelmällä varustettuihin puhelimiin (Nokia, 
Samsung, HTC). Thermo Call mahdollistaa Webasto-
lämmityslaitteen etäkäytön ensi- tai jälkiasennettavalla 
TC3-ohjaimella. Käyttäjiä voi järjestelmään ohjelmoida 
viisi ja toiminnot käynnistää ajastetusti kahdelle eri 
lämmittimelle jopa 24 tuntia etukäteen. Linkit käyttö-
järjestelmäkohtaisiin sovelluksiin löytyvät Kahan 
nettisivuilta www.kaha.fi.

Pikkuautokampanja
Valikoituja A/B-segmentin pikkuautoja 
koskeva tarjous sisältää bensiini- tai 
dieselkäyttöisen 4 tai 5 kW Thermo Top 
-lisälämmittimen, digitaalisen ajastimen 
sekä asennuksen. Kampanjahinta 1160 
euroa on voimassa helmikuun 2014 
loppuun saakka kampanjaan osallis-
tuvilla valtuutetuilla Webasto-pal-
velupisteillä ja autojälleenmyyjillä. 
Pikkuautokampanjaan kuuluvat 
myyjät, asennuspisteet ja auto-
mallit löytyvät Kahan sivuilta 
osoitteesta www.kaha.fi.
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AL-KO Snow Line -lumilinkoperheeseen kuuluu kuusi mallia, joista viisi on itsevetäviä ja bensiinikäyttöisiä sekä 
yksi työnnettävä ja sähkökäyttöinen. Bensiinimalleista kolme on varustettu verkkopistokkeeseen liitettävällä säh-
kökäynnistyksellä ja kaksi perinteisellä vetokäynnistyksellä. Kaikilla laitteilla on 3 vuoden takuu.

Tehokas ja taloudellinen Snow Line -lumilinkoperhe

Tilaa AL-KO

-talvitekniikkaluettelo 

numerolla ALKG LL.

Tutustu suomenkieliseen AL-KO-maailmaan osoitteessa www.al-ko.fi

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

AL-KO

12
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SNOW LINE 700 E
Bensiinimoottorilla ja sähkökäynnistimellä 
varustettu itsevetävä laite suurille aloille. 
Korkealaatuiset karkeakuvioiset renkaat sekä 
erillinen kytkin ajolle ja 2-vaiheiselle linkouksel-
le. Haluttu työskentelynopeus helposti valitta-
vissa. Ohjauspaneelissa työvalo ja heittotorven 
suuntaussäätö.Suuri 6,5 l polttoainetankki 
pitkään työskentelyyn. Mukavuutta lisäävät 
lämmitettävät kahvat.

SNOW LINE 760 TE
Bensiinimoottorilla ja sähkökäynnistimellä 
varustettu itsevetävä laite suurille aloille. 
Korkealaatuiset karkeakuvioiset telaketjut sekä 
erillinen kytkin ajolle ja 2-vaiheiselle linkouk-
selle. Haluttu työskentelynopeus helposti valit-
tavissa. Ohjauspaneelissa työvalo ja heittotorven 
suuntaussäätö. Suuri 6,5 l polttoainetankki pit-
kään työskentelyyn. Mukavuutta lisäävät lämmi-
tettävät kahvat.

SNOW LINE 620 II
Bensiinimoottorilla varustettu itsevetävä laite 
suurille aloille. Korkealaatuiset karkeakuvioiset 
renkaat sekä erillinen kytkin ajolle ja 2-vaihei- 
selle linkoukselle. Haluttu työskentelynopeus 
helposti valittavissa.

SNOW LINE 620 E II
Bensiinimoottorilla ja sähkökäynnistimellä 
varustettu itsevetävä laite suurille aloille. 
Korkealaatuiset karkeakuvioiset renkaat sekä 
erillinen kytkin ajolle ja 2-vaiheiselle linkouk-
selle. Haluttu työskentelynopeus helposti 
valittavissa. Työvalo.

SNOW LINE 46 E
Tehokkaalla sähkömoottorilla varustettu työn-
nettävä laite pienemmille aloille. Käynnistys  
turvallisella suojakytkimellä, 1-vaiheinen linkous. 
Kätevä kantokahva ja säädettävä ohjaustanko.

SNOW LINE  560 II
Bensiinimoottorilla varustettu itsevetävä laite 
suurille aloille. Korkealaatuiset karkeakuvioiset 
renkaat sekä erillinen kytkin ajolle ja 2-vaihei- 
selle linkoukselle. Haluttu työskentelynopeus 
helposti valittavissa.

Malli 760 TE

Moottori Bens./sähköstartti
Työskentelyleveys 76 cm
Työskentelykorkeus 55 cm
Heittoetäisyys 15 m
Heittotorven säätö Ohj.paneelista
Iskutilavuus/teho 389 cm3 / 9,6 kW
Vaihteita et./taakse 6/2
Paino 126 kg

Malli 700 E

Moottori Bens./sähköstartti
Työskentelyleveys 70 cm
Työskentelykorkeus 55 cm
Heittoetäisyys 15 m
Heittotorven säätö Ohj.paneelista
Iskutilavuus/teho 375 cm3 / 7,8 kW
Vaihteita et./taakse 6/2
Paino 118 kg

Malli 620 E II

Moottori Bens./sähköstartti
Työskentelyleveys 62 cm
Työskentelykorkeus 50 cm
Heittoetäisyys 10–15 m
Heittotorven säätö Manuaalinen
Iskutilavuus/teho 212 cm3 / 4,2 kW
Vaihteita et./taakse 5/2
Paino 83 kg

Malli 620 II

Moottori Bensiini
Työskentelyleveys 62 cm
Työskentelykorkeus 50 cm
Heittoetäisyys 10–15 m
Heittotorven säätö Manuaalinen
Iskutilavuus/teho 212 cm3 / 4,2 kW
Vaihteita et./taakse 5/2
Paino 75 kg

Malli 560 II

Moottori Bensiini
Työskentelyleveys 56 cm
Työskentelykorkeus 50 cm
Heittoetäisyys 10–15 m
Heittotorven säätö Manuaalinen
Iskutilavuus/teho 182 cm3 / 4,0 kW
Vaihteita et./taakse 5/2
Paino 75 kg

Malli 46 E

Moottori Sähkö
Työskentelyleveys 46 cm
Työskentelykorkeus 30 cm
Heittoetäisyys 10 m
Heittotorven säätö Manuaalinen
Teho 2,0 kW
Paino 15 kg
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ENNEN AUTOMAATTIPESUA 

Vannepesuaine SO 230 200
- Sumuta vanteille ja jätä aine vaikuttamaan 
matkalla autonpesukoneeseen. 

Power+ Liuotinpesuaine SO 616 300
- Sumuta katvealueisiin, kuten spoilereihin 
ja helmoihin sekä peilien ja takarekisteri-
kilven ympäristöön ja jätä aine vaikutta-
maan matkalla autonpesukoneeseen.

Hyönteisirrote SO 233 241
- Sumuta tarvittaviin kohtiin ja jätä aine 
vaikuttamaan matkalla autonpesukoneeseen.

-tehoviisikko automaatti pesun tueksi
Autonpesukoneet ja -pesulinjat tarjoavat 
helpon tavan saada auto puhtaaksi nopeas-
ti ja milloin tahansa. 

Automaatin pesujälki on kuitenkin kauka-
na täydellisestä: tyypillisesti hankaliin koh-
tiin jää likaa ja maalipinnalle syntyy pesun 
jälkeen valumajälkiä. Lisäksi vettä tunkeu-
tuu kovan paineen seurauksena tiivisteistä 
huolimatta oviaukkoihin. 

Lopputulosta voi kuitenkin parantaa mer-
kittävästi pienellä vaivalla hyödyntäen 
SONAX-tehoviisikon tuotteita.

14

Sonax ProfiLine -tuotesarja tarjoaa täydellisen vali-
koiman ammattikäyttöön tarkoitettuja autonhoito-
tuotteita. Sarjan uutuuksina esitellään maalipinnan 
takuupinnoitteet sekä Xtreme Brilliant Shine Detailer.

Selkeä tuoteyhmittely
ProfiLine-valikoimaan kuuluu noin 80 nimikettä jaoteltuina yhdeksään 
tuoteryhmään (Esipesu, Pesu, Sisäpesu ja ehostus, Maalipinnan uudistus, 
Vahat ja pinnoitteet, Muovipinnat ulkopuoli, Tarvikkeet, Työkalut ja 
Pumppupullot). Koko kattaus esitellään pelkästään ProfiLine-tuotteille 
keskittyvällä uudella sivustolla osoitteessa www.sonax.fi/profi sekä Auto-
luettelossa, josta myös kaikkien Sonax-tuotteiden tilaaminen käy helposti.

     Xtreme Brilliant Shine Detailer
Uutuus, joka tarjoaa helpon ja nopean tavan uudistaa auton vahasuoja ja 
antaa maalipinnalle vettä hylkivä, helmiäisefektimäinen kiilto. Puhdistaa 
tehokkaasti, mutta naarmuttamatta pölyiset ja kevyesti likaantuneetkin 
pinnat. Suihkutetaan, pyyhitään pois – ja tulos on häikäisevän kiiltävä.
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-tehoviisikko automaatti pesun tueksi
AUTOMAATTIPESUN JÄLKEEN

Kiillotus- ja puhdistusliina 
SO 422 341
- Kuivaa ovien, kynnysten ja 
luukkujen koteloille päässyt 
kosteus.

Punainen Mikrokuituliina 
SO 416 200
- Poista valumajäljet auton 
maalipinnalta.

Lisätiedot: Kai Sihvonen, (09) 6156 8315, kai.sihvonen@kaha.fi
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Takuupinnoitteet
Kaha ja Sonax tarjoavat automaahantuo-
jille ja automyyjille takuukonseptin, joka 
mahdollistaa niin uusien kuin käytettyjen-
kin autojen maalipinnan suojaustason yhte-
näistämisen. Niin käytetylle kuin uudellekin 
autolle lisäarvoa tuova käsittely on saatava-
na puolen ja viiden vuoden takuulla. Takuu 
edellyttää, että käsittelyn suorittaa Kahan 
valtuuttama Sonax Service -piste.

ProfiLine Net Shield – takuu 1/2 v
Orgaanisia ja epäorgaanisia aineita yhdis-
televään Hybrid Polymer -teknologiaan 
perustuva pitkäkestoinen pinnoite kaikille 
maalatuille pinnoille. Kirkastaa värit ja an-
taa kitkattoman, kiiltävän, helmiäisefekti-
mäisen lopputuloksen. Ylivoimainen veden 
hylkimis- ja pisarointiominaisuus ja pitkä-
kestoinen suoja.

ProfiLine Nano Guard – takuu 5 v
Keraamiseen NanoPro -teknologiaan perus-
tuva äärimmäisen kiillon ja kirkkaan värin 
tarjoava helppohoitoinen ja pitkäkestoinen 
pinnoite. Antaa erittäin vahvan ja pitkäkes-
toisen suojan ympäristön haitallisia vaiku-
tuksia, UV-säteilyä, likaa, naarmuuntumista 
ja hapettumista vastaan.

Yli 60 vuotta
autonhoitotuotteita
- Edustettuna yli 80 maassa
- Saksan markkinajohtaja
- Alan arvostetuin tuotemerkki
 Saksassa  2006–2013 
- Perheyritys kolmannessa polvessa
- Taustalla Hoffmann Group, jolla 
 myös kaivos-  ja kirjapainoteollisuutta
- Tuotanto alkoi 1905 kaivostoiminnalla
 ja  SONA-hopeankiillotusaineella
- SONAX syntyi vuonna 1950
- Omat kehitys- ja testilaboratoriot

-ammattilaistuotteet

5 v

1/2v
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-sähkötyökalut   Kahan tuoteohjelmaan
Kahan autotarvikevalikoima laajenee saksalaisen SBM Groupin Defort-työkaluilla, jotka saavat 
käyttövoimansa ajoneuvon 12 V virtaulostulosta. Kaikilla tuotteilla on 5 vuoden takuu.

Taustalla suuri toimija
Vuonna 1996 perustettu SBM-konserni on 
valmistanut yli 25 miljoonaa harrastus- ja 
ammattikäyttöön suunniteltua sähkötyö-
kalua. Defort-, Bort- ja Stomer-tuotemer-
keillä maailmanlaajuisesti markkinoituja 
laitteita yhdistää erinomainen käytettävyys 
ja laatu. Kahan tuoteohjelmaan SBM tulee 
autokäyttöön tarkoitetulla Defort-komp-
ressorilla, -pölynimurilla, -taskulampulla 
ja -ruuvinvääntimellä.

Pölynimuri DVC-55
Sekä kuiva- että märkäimurointiin sovel-
tuva Defort DVC-55 -autopölynimuri on 
varustettu tehokkaalla 55 W moottorilla, 
läpinäkyvällä pölysäiliöllä sekä runkoon 
integroituun säilytystilaan kelattavalla rei-
lunpituisella 2,8 m virtajohdolla. Mukana 
toimitetaan kaksi käytännöllistä suutinta 
ja säilytyslaukku.

Kompressori DCC-255
Defort DCC-255 -kompressori soveltuu ren-
kaiden lisäksi esim. ilmapatjojen täyttöön. 
Painemittarilla varustetussa laitteessa on 
nopea 150 W / 7 bar / 25 l/min pumppu-
moottori sekä tarkka sulkuventtiili. Kanto-
kahvalla varustetun ja vain 1,6 kg painavan 
laitteen mukana toimitetaan virtajohto ja 
sovittimia eri venttiileille sekä säilytyslaukku.

ja -ruuvinvääntimellä.
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Tampereella toimiva Oy Tammer-
Suoja Ab valmistaa erilaisia 
suojia ja peitteitä ajoneuvoihin. 
Ohjelmaan kuuluu sekä valmiita 
yleismallisia ja merkkikohtaisia 
tuotteita että ajoneuvoteolli-
suudelle räätälöityjä ratkaisuja. 
Kahan valikoimaan Tammers-
tuotteista tulevat maskisuojat, 
caravan-tuotteet ja suojapeitteet. 

Maskisuojat
Automallikohtaiset Tammers-maskisuojat 
on valmistettu pohjoiseen ilmastoon sovel-
tuvasta materiaalista, johon on helppo 
tehdä jälkikäteen aukko esimerkiksi lohko-
lämmittimen pistokkeelle. Valikoima kattaa 
suojat lähes kaikkiin Suomessa myytäviin 
tuotannossa oleviin automalleihin ja usei-
siin jo tuotannosta poistuneisiin malleihin.

Caravan-tuotteet
Tammer-Suojan Caravan-tuotevalikoimaan 
kuuluvat matkailuautojen lämpöpeitteet 
tuulilasille, etusivuikkunoille ja oville sekä 
lämpöväliverhot ja maskisuojat. Kaikki käy-
tetyt materiaalit ovat vedenpitäviä ja pak-
kasenkestäviä ja termotuotteisiin sisältyy 

aina lämpöä sitova vanueriste. Jatkuvasti 
laajeneva valikoima kattaa jo nyt tuotteet 
useimpiin markkinoilla oleviin matkailu-
autoihin vanhemmat mallit mukaanlukien.

Suojapeitteet
Säilytys- ja kuljetuskäyttöön soveltuvat suo-
japeitteet on valmistettu silikoni- ja poly-
uretaanipinnoitetusta nylonkankaasta tai 
kestävästä polyamidista. Niin paukkupak-
kaset kuin helteetkin sietävien ja veden-
pitävien peitteiden kiinnitys on toteutet-
tu kestävillä kiristysnauhoilla ja koukuilla. 
Valikoimaan kuuluu yleismallisia peitteitä 
kaikkiin ajoneuvoluokkiin sekä tilaustava-
rana erikoispeitteitä minkä tahansa koh-
teen suojaamiseen.

-tuotteet Kahalta

16
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-sähkötyökalut   Kahan tuoteohjelmaan
Lisätiedot: 

Jyri Marttelin
(09) 6156 8264

jyri.marttelin@kaha.fi

Ruuvinväännin DS-48N-LT
Akkukäyttöinen 4,8 V ruuvin-
väännin DS-48N-LT helpottaa 
arjen pieniä askareita. Suunnan-
vaihtokytkimellä sekä integroidulla 
työvalaisimella varustetun ja vain 360 g 
painavan laitteen mukana toimitetaan 
kotelo, 4 teräpalaa ja laturi.

Taskulamppu DDL-36
Ladattava Defort DDL-36 -taskulamppu on toteutettu 
tehokkailla, kestävillä ja taloudellisilla led-polttimoilla. 
Varresta esiin vedettävällä työvalolla ja magneettijalus-
talla varustetun sauvavalaisimen mukana toimitetaan 
12 ja 230 V latausjohdot, joilla lampun 3,6 V Ni-Mh-
akku latautuu 5 tunnissa.

Akkukäyttöinen 4,8 V ruuvin-

arjen pieniä askareita. Suunnan-
vaihtokytkimellä sekä integroidulla 
työvalaisimella varustetun ja vain 360 g 
painavan laitteen mukana toimitetaan 

171717

Lisätiedot: 
Jyri Marttelin
(09) 6156 8264 
jyri.marttelin@kaha.fi

17
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CMS1
Näkymättömiin asennettava 
viritinvahvistin-yksikkö, jota 
ohjataan LCD-näytöllisellä 
kaukosäädinpaneelilla. 
- FM/AM
- 4 x 40 W
- MP3/WMA
- USB-IN, iPod/iPhone-valmius
- RCA AV-IN
- RCA OUT 2 V / 2-kan.
- Säädinpaneeli IPX6-suojattu
- Jalusta BKU001 sisältyy

Clarionin uusien Marine-laitteiden valmistuksessa on käytetty ruostumattomia materiaaleja, 
kosteussuojapinnoitteita ja erikoisrakenteisia tiivisteitä. UV- ja suolavesisertifioidut 
järjestelmät takaavat varman toiminnan ja vankat soundit 
myös vaativassa venekäytössä.

18



MF1
Langaton RF-kaukosäädin Marine-radioille.
- Kantama 30 m
- IP67-suojattu

CMQ
Performance-sarjan kaiutin huippuluokan 
äänentoistoon.
- 2-tie koaksiaali
- 6” x 9”
- 80 W RMS

CMG
Veneen rakenteisiin sulautuva valkoinen 
kaiutintuoteperhe.
- CMG1622R 
 (2-tie koaksiaali, 6,5”, 40 W RMS)
- CMG1622S 
 (2-tie erillissarja, 6,5”, 50 W RMS)
- CMG1722R 
 (2-tie koaksiaali, 7”, 40 W RMS)
- CMG2512W 
 (4 ohm. subwoofer, 10”, 150 W RMS)

Merenkestäviä uutuuksia 
venekäyttöön

WTE7B / WTE7W
Targakaareen kiinnitettävä kaiutinkotelo.
- 7” kaiutinelementeille
- 2–2,5” kaariin
- Musta tai valkoinen kotelo
- Lisävarusteena led-valo 9WLED
  kotelon taakse

Langaton RF-kaukosäädin Marine-radioille.

M303
Sisäänrakennetulla Bluetoothilla ja iPod/iPhone-suoraohjauksella varustettu 1-DIN-radio.

CMG

- FM/AM
- 4 x 45 W Mosfet
- CD/MP3/WMA
- BT-handsfree ja -suoratoisto
- 3-kan. taajuuskorjain
- LPF/HPF

- Sis.rak. mikrofoni
- USB-IN, iPod/iPhone-suoraohj.
- RCA AUX-IN
- RCA OUT 2 V / 4-kan. (2 x sub.)
- Marine-kaukosäädinliitäntä

19

Lisätiedot: Anne Pekkinen, (09) 6156 8270, anne.pekkinen@kaha.fi
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Nykyaikainen käyttöviiksi
E-Cruisen uusi käyttöviiksi on entistä 
paremmin muotoiltu ja vastaa käytettä-
vyydeltään markkinoiden parhaita tehdas-
asenteisia vakionopeussäätimiä. Moderni 
viiksi tulee jatkossa kaikkiin uusiin E-Cruise-
sarjoihin.

Lisää soveltuvuuksia
E-Cruise kytketään sähköisen kaasupolki-
men ja ajoneuvon moottorinohjausyksikön 
väliin. Asennus on helppoa ja nopeaa eikä 
autoon jää toimenpiteestä jälkiä. Jatkuvasti 
laajentuva valikoima sisältää jo 120 malli-
kohtaista sarjaa.

E-Cruise uudistui

E-Cruise-sarjaan kuuluu 
käyttöviiksi sekä 
asennusohje ja 
tarvittavat 
asennusosat.

Lisätiedot: Jaakko Asikainen, (09) 6156 8332, jaakko.asikainen@kaha.fi

Digitaalinen El-Pas E-Cruise 
-vakionopeussäädin on saanut 
uuden käyttöviiksen ja lisää 
mallikohtaisia soveltuvuuksia, 
joiden täydellisen toimivuuden 
Kaha varmistaa itse.

Esituotanto omassa talossa
Panostus testaustiloihin ja -tekniikkaan 
on antanut Kahalle hyvät eväät osallistua 
edustamiensa tuotteiden kehittämiseen. 
E-Cruisen tapauksessa Kaha voi itse määri-
tellä haluamansa mallikohtaiset speksit, joi-
den mukaan El-Pas valmistaa valmiit sarjat.

Täydellinen yhteensopivuus
Esituotannon ansiosta Kaha voi palvella 
suomalaisia markkinoita tuotteilla, joiden 
soveltuvuudesta se voi olla 100 % varma. 
Täydellinen sähköinen yhteensopivuus mer-
kitsee säätimen luotettavaa ja sujuvaa toi-
mintaa ilman häiritseviä nykäyksiä.

20



2121

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 äänen-
 voimakkuuden 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-muisti-
kortilla
• Sis.rak. TMC
• 360° 3D-näkymä
• Uusimman kartan takuu**

Muuta:
• Mukana kaukosäädin ja ulk. hf-mikrofoni

Blaupunktin uutuuslaite Phi-
ladelphia 835 on valikoituihin 
VW-, Skoda- ja Seat-malleihin* 
jälkiasennettava navigointi- 
ja multimediaradio, joka yhdis-
tää koko Euroopan kattavan 
navigaattorin useita medioita 
toistavaan ja liitettävyydeltään 
laajaan soittimeen.

Philadelphia 835 (EU) – jälkiasennettava naviradio VAG-autoihin

Lisätiedot: Anne Pekkinen, (09) 6156 8270, anne.pekkinen@kaha.fi
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* Tarkka soveltuvuus: ks. Autoluettelo.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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Uuden sukupolven pe ruutustutkat ja -ajoturvalaitteet

Valeon ajamista helpottavat lisävarusteet tuovat alan moderneimmat ratkaisut kaikkiin autoihin. 
Jälkimarkkinoiden myydyimpien peruutustutkien ja -kameroiden lisäksi valikoimaan kuuluu kalliim-
mista automalleista ja varustelutasoista tuttuja ajontarkkailu- ja näyttölaitteita.

Uudistuneeseen Valeo beep&park -peruutustutkamallistoon 
kuuluu 6 sarjaa, joista yksinkertaisimmassa on 4 takasensoria ja 
merkkiääni sekä huippumallissa lisäksi 4 etusensoria ja digitaa-
linäyttö. Saatavana on myös pakettiautoversio neljällä senso-
rilla ja näytöllä. Kaikki mallit sopivat ns. oppivina kiinteällä tai 
irrotettavalla vetokoukulla varustettuihin autoihin. Arvioitu 
asennusaika 1 h 15 min – 3 h 30 min.

Valeo beep&park/keeper on neljästä etu- ja neljästä takasensoris-
ta sekä digitaalinäytöstä koostuva pysäköintitutkajärjestelmä, joka 
varoittaa käyttäjän lisäksi myös muita autoilijoita törmäysvaarasta. 
Siten se toimii paitsi pysäköintiapuna myös autoa parkkipaikalla 
suojelevana valvontajärjestelmänä varoittamalla huolimattomia 
pysäköijiä ensin valo- ja tarvittaessa vielä äänimerkein. Arvioitu 
asennusaika 3 h 30 min.

Valeo beep&park/vision -järjestelmässä on neljän takasensorin 
lisäksi apuviivat kuvaan lisäävä, tarkka LCD-näyttö sekä uudis-
tunut, entistä laajakuvaisempi (H 100° x V 85°) peruutuskame-
ra. Tihenevän merkkiäänen ja etäisyysluvun ohella kuljettaja 
saa siis suoraa visuaalista tietoa tilanteesta auton takana. Arvi-
oitu asennusaika 3 h 30 min.
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Monipuolinen Valeo guideo tarkkailee vi-
deokameralla tiemerkintöjä ja varoittaa 
ilman suuntamerkkiä tapahtuvista kaistalta 
poikkeamisista äänimerkillä. Liikenneva-
loissa tai jonossa laite huomauttaa edelle 
pysähtyneen ajoneuvon liikkeellelähdöstä, 
jos kuljettaja ei reagoi siihen 3 sekunnissa. 
Lisäksi voimakasta kiihtyvyyttä tai hidas-
tuvuutta edeltävä 20 sekuntia tallentuu 
videokameran puskurimuistiin. Arvioitu 
asennusaika 1 h.

Uuden sukupolven pe ruutustutkat ja -ajoturvalaitteet

Pelkän kameran ja LCD-näytön sisältävä 
Valeo park/vision päivittää tavallisen 4-
sensorisen tutkan beep&park/vision-
järjestelmäksi. Arvioitu asennusaika 2 h.

Valeo speed/visio heijastaa ajoneuvon no-
peusmittarilukeman tuulilasiin, kuljettajan 
näkökenttään, ja varoittaa ylinopeudesta 
visuaalisesti ja haluttaessa myös äänimer-
killä. Yhdellä napin painalluksella päälle- 
ja poiskytkettävä laite pitää näytön kirk-
kauden automaattisesti aina olosuhteisiin 
sopivana. Arvioitu asennusaika 1 h.

Valeo speed/visioNOMAD on kuin speed/
visio, mutta se saa nopeustietonsa ajoneu-
von dataväylän sijasta GPS-signaalista. 
Sen näyttämä lukema on siis auton todel-
linen nopeus ilman tyypillistä muutaman 
km/h mittarivirhettä. Koska laitetta ei tar-
vitse integroida ajoneuvon järjestelmään, 
sen asennukseen kuluu vain noin 5 min!

Lisätiedot: Jaakko Asikainen, (09) 6156 8332, jaakko.asikainen@kaha.fi
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Jarrujen Puhdistusaine LM-2868
Tehokas puhdistusspray poistaa 
öljyn ja rasvan sekä lian ja pölyn 
jarru- ja muista osista. Haihtuu 
täydellisesti eikä jätä käsiteltävään 
kohteeseen jälkiä tai jäämiä. Kaha 
tarjoaa nyt asiakkailleen tilaisuu-
den hankkia jarrusprayta huippu-
edulliseen hintaan. Ota yhteyttä 
ja kysy tarjousta!

LM-40 Monitoimiöljy LM-2816
Monitoimispray voitelee, puh-
distaa, irrottaa, suojaa ja hoitaa. 
Suuren tunkeutumiskyvyn ansiosta 
LM-40 tunkeutuu kaikkiin voitelu- 
kohtiin ja pitää liikkuvat osat pysy-
västi helposti liikkuvina. Se puh-
distaa myös lika-, öljy- ja rasvajää-
mät, irrottaa kiinniruostuneet ja 
-palaneet ruuvit, suojaa ruosteelta 
ja syöpymiseltä sekä hoitaa kromi-
osia. Pakkaus 400 ml.

Liqui Moly on ollut Kahan päämiehenä parisen vuotta, minä aikana maailmalla erittäin tunnetun 
valmistajan öljyjen, puhdistusaineiden ja huoltokemikaalien myynti on kasvanut Suomessa yli 50 %. 
Kahan panostus ammattikäyttöön tarkoitettuun Liqui Moly -tuoteohjelmaan etenee täyttä höyryä 
koko ajan laajenevalla tuotevalikoimalla ja ajankohtaistuotteiden kampanjoilla.

Näyttävälle ja käytännölliselle pullotelineelle 
LM-9901 sekä muille Liqui Moly -säilytys-
ratkaisuille on erittäin edullisia hankinta-
vaihtoehtoja, joista kannattaa kysyä lisää!

Bensiinin kausisäilytysaine LM-2817
Bensiinin kausisäilytysaine, joka estää 
korroosiota koko polttoainejärjestel-
mässä sekä suojaa polttoainetta van-
hentumiselta ja hapettumiselta. 
Mahdollistaa museoajoneuvojen, 
kesäautojen, moottoripyörien, mön- 
kijöiden, ruohonleikkureiden, moot-
torisahojen ja muiden bensiinikäyt-
töisten 2- ja 4-tahtimoottorien ongel-
mattoman varastoinnin. Sopii myös 
jatkuvaan käyttöön harvoin käyte-
tyissä moottoreissa. Sekoitetaan 
polttoaineeseen ja lisätään jokaisen 
säiliön täytön yhteydessä. Annostelu-
säiliön sisältö 25 ml riittää 20 litralle 
ja 250 ml pullon sisältö 200 litralle 
bensiiniä. Turboahdin- ja katalysaat-
toritestattu.

Dieselin kausisäilytysaine LM-5150
Kausisäilytysaine dieselautoihin, 
jotka ovat poissa käytöstä pitkiä ai-
koja tai dieselsäiliöihin polttoainetta 
välivarastoitaessa. Estää bakteerien 
muodostumisen dieselpolttoaineen 
joukkoon neutraloimalla mikrobien 
kasvun. Puhdistaa ja suojaa polttoai-
nejärjestelmää sekä vähentää haital-
lisia päästöjä. Sekoitetaan dieselpolt-
toaineeseen suhteessa 1:1000, jolloin 
25 ml riittää 25 litralle ja 1 l pullon 
sisältö 1000 litralle dieselpolttoainet-
ta. Turboahdin- ja dieselpartikkeli-
suodatintestattu.

jatkaa voittokulkuaan
Suomen markkinoilla

24 Lisätiedot: Jari Veteläinen, (09) 6156 8208, jari.vetelainen@kaha.fi
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Huoltokorjaamon on hyvä tarkkailla asiakkaan auton xenonvalojen 
mahdollista vaihtotarvetta, sillä kaasupurkauslampun tasaisesti 
heikkenevään tehoon tottuu helposti. Ja kun vaihdon aika koittaa, 
on viisas valinta Osram Xenarc.

Säännöllinen vaihto tärkeää
Yhä useammassa uudessa autossa on 
xenonvalot, mutta auton omistaja ei vält-
tämättä tunne niiden erityisominaisuuk-
sia. Toisin kuin perinteiset halogeenivalot, 
xenonit eivät vain yhtäkkiä sammu, vaan 
valoteho hiipuu pikku hiljaa. Siksi xenon-
polttimot tulee vaihtaa aina pareittain ja 
säännöllisesti, vähintään 100 000 km välein.

Optimaalinen Osram Xenarc
Xenarc-kaasupurkauslampun värilämpötila 
on 4100 K, mikä tarjoaa pimeässä optimaa-
lisen sävyn tavanomaisen kellertävän halo-
geenilampun (3200 K) ja valkoisen aurin-
gonvalon (5600 K) väliltä. Lampun tuotta-
massa pirstaloitumattomassa sinertävässä 
valossa liikennemerkit ja muut tienvarren 
kohteet näkyvät paremmin ilman, että 
vastaantulijat häikäistyvät.

Xenarc on ekologinen 
Xenarc on saatavana D1S- ja D1R- 
sekä D2S- ja D2R-valojen lisäksi 
valoteholtaan ja värilämmöltään 
vastaavina D3S- ja D3R- sekä D4S- 
ja D4R-versioina, joissa lamppujen 
elohopea on korvattu sinkkijo-
dilla. Osram tuo elohopeattomat 
kaasupurkauslamput markkinoille 
ensimmäisenä valmistajana maa-
ilmassa. Harvoin vaihdettavien 
xenonvalojen laadussa ei kannata 
tinkiä – Osram Xenarc on pitkä-
näköinen valinta sekä huolto-
korjaamolle että asiakkaalle.

Lisätiedot: 
Kimmo Aittolahti 
(09) 6156 8204 
kimmo.aittolahti@kaha.fi
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Erikoiskirkasta valoa kaipaaville tarjolla on 
Osram Xenarc Cool Blue Intense, jonka värilämpötila on 5000 K. 
Tuoteperheeseen kuuluvat valot D1S, D1R, D2S ja D2R.

Xenonilla on väliä: 

OSRAM XENARC
-kaasupurkauslamput
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Pyyhkeet ja liinat
Tork tarjoaa pyyhkeitä ja liinoja sekä pyy-
herullia kaikkiin käyttötarkoituksiin aina 
wc-paperista ja käsipyyhkeistä teknisesti 
edistyksellisiin kiillotusliinoihin asti. 
Valikoimaan kuuluu myös rievun korvaava 
kangasmainen monikäyttöliina, joka sopii 
naarmuttamattomana minkä tahansa pin-
tojen puhdistukseen.

Annostelijat
Pyyhkeiden ja liinojen kekseliäät seinä-
annostelijat vähentävät kulutusta ja jäte-
määrää niin saniteetti- kuin työtiloissakin. 
Teollisuuskäyttöön tarkoitetut pyyherullien 
seinä- ja lattia-annostelijat mahdollistavat 
paremman tuottavuuden ja laadun, siistim-
män työympäristön sekä paremman ergo-
nomian.

Paperituotealan arvostetuimpiin 
brändeihin kuuluva Tork tulee 
uutuutena Kahan edustukseen. 
Valikoimaan kuuluvat kaiken-
laiset korjaamossa tarvittavat 
pyyhintä-, puhdistus- ja kiillotus-
liinat ja -rullat sekä niiden seinä- 
ja lattia-annostelijat.

-paperituotteet  Kahalle

Korjaamon yleispyyhkeeksi useimpiin 
käyttötarkoituksiin sopii erinomaisesti 

iso ja tehokas 2-kerrospyyherulla 
Tork Advanced 430. Leveys 39 cm 

ja pituus 340 m / 1000 arkkia.
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Saippuatuotteet
Torkin Premium-nestesaippua sopii sekä 
käsien ja koko vartalon että hiusten pe-
suun. Tuotteen pH on 5,3 ja sillä on pohjois-
mainen ympäristömerkki. Monipuoliselle 
ja riittoisalle nestesaippualle on saatavana 
myös annostelija.
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-paperituotteet  Kahalle
Lisätiedot: Paul Hallman

(09) 6156 8309
paul.hallman@kaha.fi

Taustalla                -konserni
Tork on osa globaalia SCA-konsernia, joka tar-
joaa pehmopaperituotteita ja lisäarvopalveluita 
kaupan ja teollisen alan työpaikoille, tervey-
denhuoltolaitoksiin, hotelleihin, ravintoloihin 
ja catering-yrityksiin sekä julkisiin tiloihin. 

Lähes 100 maassa toimiva konserni palvelee 
puu- ja paperituotteillaan myös rakennus- ja 
bioenergiateollisuutta sekä kirjapainoalaa. 
Kuluttajasektorin tunnetuimpiin tuotemerkkei-
hin kuuluvat mm. Libero, Libresse ja Lotus.

SCA on vuodesta toiseen listattu yhdeksi maail-
man parhaista kestävän kehityksen yrityksistä. 
Tuotteilla on useita arvostettuja ympäristö-
sertifikaatteja, kuten Blue Angel, EU-ympäristö-
merkki, kansainvälinen FSC-merkki ja pohjois-
mainen Joutsenmerkki.

Taustalla                -konserni

27
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Nostovoimaa  kaikkiin korjaamoihin
Huippuluokan turvallisuuden, ergonomisuuden ja kestävyyden korjaamonostureille takaavan 
EN 1949:2000 -laatustandardin mukaan valmistetut Kamasa Toolsin uudet nostotyökalut luovat 
ammattiasentajille toimivan ja turvallisen työympäristön. Uutuuksien ohella Kahan monipuoliseen 
Kamasa Tools -nostotyökaluvalikoimaan kuuluvat tutut ja luotettavat pullonosturit.

HALLINOSTURIT

Kaikissa Kamasa Toolsin hallinostureissa on 
LCS-laskunohjausjärjestelmä ja tarkka pol-
jin, jolla haluttu nostokorkeuskohta saavu-
tetaan nopeasti. Automaattisen asetuksen 
palautus ja turvakytkin estävät tahattoman 
käytön ja turvaventtiili ylikuormituksen. 
Nostosatulan kumityyny suojaa nostokoh-
taa pelti- ja maalivaurioilta. Käyttömuka-
vuuden takaavat säädettävä ergonominen 
kahva, hiljaiset polyamidipyörät ja säily-
tyslokerot. Lisävarusteena korkeutta lisäävä 
jatkokappale K 21207 nostosatulalle.

KENTTÄNOSTURI

K 10230
Kevyt ja helppokäyttöinen alumiininosturi 
mobiiliin kenttäkäyttöön esim. huolto-
autossa. Pikanostojärjestelmän ansiosta 
maksiminostokorkeus saavutetaan vain 
kuudella pumppauksella. Nostosatulan 
kumityyny suojaa nostokohtaa maali- ja 
peltivaurioilta. Kekseliäs kaksiosainen 
kumipäällystetty kahva pikalukituksella. 
Kapasiteetti 2 tonnia, nostokorkeus 
90–450 mm ja paino 19 kg.

K 21201
Alhaisen miniminostokorkeuden tarjoava 
hallinosturi nykyaikaisille matalille autoille. 
Kapasiteetti 2 tonnia, nostokorkeus 
75–465 mm ja paino 32 kg.
 
K 21202
Hallinosturi raskaammille kuormille, kuten 
SUV-autoille ja kevyille kuorma-autoille. 
Kapasiteetti 3 tonnia, nostokorkeus 
140–525 mm ja paino 46 kg.

K 21200
Normaalia suuremman nostokorkeuden 
tarjoava hallinosturi. Kapasiteetti 1,5 
tonnia, nostokorkeus 110–775 mm ja 
paino 60,5 kg.

Hallinosturit Kenttänosturi

K 21218K 21207

28
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PULLONOSTURIT

Monikäyttöiset pullonosturit soveltuvat 
niin kevyiden kuin erittäin raskaidenkin 
kuormien nostoon. Vaivaton huolto ja 
ylikuormitussuoja. Kuusi mallia, jotka 
kattavat kapasiteetit 2–20 tonnia, 
nostokorkeudet 181–452 mm ja 
painot 2,3–11 kg.

Nostovoimaa  kaikkiin korjaamoihin

VAIHTEISTONOSTURIT

Vaihteistonostureita voi käyttää myös esim. 
pakoputkijärjestelmän asennuksessa tai 
säiliön kannattimena öljynvaihdon yhtey-
dessä. Vakiovarusteina LCS-laskunohjaus-
järjestelmä, ylikuormituksen suojaventtiili, 
automaattisen asetuksen palautus ja turva-
kytkin. Lisävarusteina öljysäiliökannatin 
K 21218, kannatinkappale K 21219, kumi-
tyyny K 21208 ja nostosatula K 21217.

K 21214
Kapasiteetti 300 kg, nostokorkeus 
1150–2000 mm ja paino 25 kg.

K 21215
Kapasiteetti 750 kg, nostokorkeus 
1140–1950 mm ja paino 29,5 kg.

MOOTTORINOSTURI

K 21216
Tukeva, tehokas ja helppokäyttöinen 
moottorinosturi, joka sopii alaslasketussa 
asennossa erittäin pieneen tilaan. Käänty-
vät hydrauliosat takaavat poikkeuksellisen 
hyvän ergonomian ja kuorman hallinnan. 
Vakiovarusteina nostovarren pituuden 
pikasäätö, LCS-laskunohjausjärjestelmä, 
ylikuormituksen suojaventtiili, automaatti-
sen asetuksen palautus ja turvakytkin. 
Kapasiteetti 1000 kg, maksiminostokorkeus 
2410 ja -ylitys 1400 mm sekä paino 94 kg. 
Lisävarusteena kuormantasain K 21228 
moottorin mahdollisimman turvalliseen 
ja tasapainoiseen nostoon (kapasiteetti 
500 kg ja paino 7,4 kg).

Vaihteistonosturit Moottorinosturi

K 21219 K 21217

K 21208

K 21228

Lisätiedot: Stefan Hartman, (09) 6156 8346, stefan.hartman@kaha.fi
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Autot Start-Stop-järjestelmällä: 

Varta Start-Stop Plus AGM
Uusimmissa autoissa voi sammutusautomatiikan lisäksi 
olla älykäs latauksenohjaus, joka käyttää laturia mahdolli-
simman vähän kiihdytyksissä ja paljon jarrutuksissa ja moot-
torijarrutuksissa. Akku voi siis purkautua välillä runsaastikin. 
Varta Start-Stop Plus -akkujen AGM- ja PowerFrame-tekno-
logioiden ansiosta niiden syväpurkaus- ja syklikestävyys on 
kolminkertainen tavallisiin akkuihin verrattuna. Ne ovat täy-
dellinen valinta autoihin, joissa on runsaasti sähköä kulutta-
via lisävarusteita, kuten auton tuuletinta hyödyntävä poltto-
ainekäyttöinen lisälämmitin. Varta Start-Stop Plus AGM 
-valikoimaan kuuluu 5 akkumallia 60–105 Ah ja 680–950 A.

Syväpurkaus voimaa sydäntalveen
Suomen talvi sinänsä vaatii auton akulta suurta kylmäkäynnistystehoa ja kestävyyttä. Tehtävä vaikeutuu 
entisestään, kun yhtälöön lisätään sammutusautomatiikka, yhä kehittyneemmät latauksenohjaus-
järjestelmät sekä mahdollinen lisälämmitin. Vartan käynnistysakkuvalikoimassa 
on onneksi vastaukset talven kaikkiin haasteisiin.

VARTA-koodi Lyhyt-koodi Ah CCA (EN) Kytkentä Napamalli
Ulkomitat (mm) Pohjalistan 

muoto
Paino (kg)

Pituus Leveys Korkeus

560 901 068 D52 60 680 0 1 242 175 190 B13 17,7

570 901 076 E39 70 760 0 1 278 175 190 B13 20,4

580 901 080 F21 80 800 0 1 315 175 190 B13 22,5

595 901 085 G14 95 850 0 1 353 175 190 B13 26,4

605 901 095 H15 105 950 0 1 393 175 190 B13 29,2

on onneksi vastaukset talven kaikkiin haasteisiin.

Ulkomitat (mm) Pohjalistan 

Vauhtia 
GP-kauppaan!
Kaha vauhdittaa GP-paristojen 
kauppaa helposti koottavalla ja 
näyttävällä lattiadisplaylla, jossa 
myytävät tuotteet ovat valmiina 
paikoillaan. Menekki on taattua 
myös Valuepack-pakkauksille, joita 
Kaha tarjoaa lyömättömään hintaan.

Lattiadisplay
Paristoja ostetaan tyypillisesti muistettaessa tai hetken mielijoh-

teesta, joten lähelle kassaa asetettu myyntiteline toimii tehok-
kaana herätteenä. GP:n värikäs lattiadisplay on helppo koota 
taittamalla se auki ja asettamalla valmiiksi tuotteilla täytetty 

lokerikko paikalleen. Display (GPDISPLAY6) sisältää yhteensä 
             216 kolmen suositun paristotyyppin blister-pakkausta:

- 32 x GP Ultra Alkaline 9V 1-pakkaus (K-GP1604AU)
- 84 x GP Ultra Alkaline AA 4-pakkaus (K-GPLR6)
- 100 x GP Ultra Alkaline AAA 4-pakkaus (K-GPLR3)

Lattiadisplay
Paristoja ostetaan tyypillisesti muistettaessa tai hetken mielijoh-

teesta, joten lähelle kassaa asetettu myyntiteline toimii tehok
kaana herätteenä. GP:n värikäs lattiadisplay on helppo koota 
taittamalla se auki ja asettamalla valmiiksi tuotteilla täytetty 

lokerikko paikalleen. Display (
             216 kolmen suositun paristotyyppin blister-pakkausta:
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Syväpurkaus voimaa sydäntalveen
Lisätiedot: Stefan Hartman, (09) 6156 8346, stefan.hartman@kaha.fi

Autot ilman Start-Stop-järjestelmää: 

Varta Dynamic Trio

Black Dynamic – laatua edulliseen hintaan
Myös vanhempiin ja pienempiin autoihin 
kannattaa hankkia Varta-laatua. Black 
Dynamic täyttää luokan energiavaatimuk-
set hyvällä hinta-laatu-suhteella. Yhteensä 
14 mallia 40–90 Ah ja 300–740 A.

Blue Dynamic – markkinoiden myydyin
Valikoiman monipuolisin akkusarja Blue 
Dynamic on kapasiteetiltaan ja kylmä-
käynnistysominaisuuksiltaan hyvä valinta 
myös korkean varustetason ajoneuvoihin. 
Yhteensä 26 mallia 40–95 Ah ja 330–830 A.

Silver Dynamic – suuriin virrantarpeisiin
Suurella kylmäkäynnistysteholla ja kapa-
siteetilla varustetut Silver Dynamic -akut 
takaavat maksimitehon silloinkin, kun 
sähkölaitteita on suuri määrä. Yhteensä 
11 mallia 54–110 Ah ja 520–920 A.

Vartan perinteisiin autoihin suunniteltujen Silver, Blue ja Black Dynamic -akkujen 
patentoitu PowerFrame-ristikkoteknologia takaa maksimaalisen eliniän ja 
optimaalisen käynnistystehon kovimmillakin pakkasilla.

Lisätiedot: Paul Hallman, (09) 6156 8309, paul.hallman@kaha.fi

AAA ja AA Valuepack
Sormiparistot ovat paristotyyppi, jota kulutetaan paljon ja ostetaan usein suu-
remmissa valuepack-tyyppisissä pakkauksissa. GP Super Alkaline AAA 16-pakkaus 
(K-GPLR6-16) ja AA 20-pakkaus (K-GPLR03-20) vastaavat kysyntään täydellisesti 
ja varsinkin Kahan tarjoushintaan hankittuna hyödyttää sekä kauppiasta 
että kuluttajaa. Kysy huippuedullista tukkupakkausta!

Alan kärjessä GP
GP Batteries on maailman johtavia paristo- ja akkuteollisuuden 
innovaattoreita ja valmistajia. Yhtiön liikevaihto on noin 335 
miljoonaa euroa ja se työllistää yli 7000 ihmistä yli 15 maassa. 
Laadukas, erittäin laaja GP-valikoima on saatavana kokonaisuu-
dessaan Kahalta autopuolen erikoisparistot mukaan lukien.

) vastaavat kysyntään täydellisesti 
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3 v Collection – Erikoistakuun vaate- ja asustemallisto
3 v Collection on vaate- ja asustemallisto, jonka teemana on Kahan edustamien 
varaosien kolmen vuoden erikoistakuu. Kahan asiakkaat voivat tilata malliston 

pukimia henkilökuntansa tai omien asiakkaittensa käyttöön. 
Hinnat ja saldot löytyvät Autoluettelo.fi-palvelusta. 

3 v Collection

- Haalari (10 kokoa 46–64)
- Housut (8 kokoa 48–64)
- Collage (3 kokoa M–XL)
- Pikeepaita (5 kokoa M–XXXL)
- T-paita (5 kokoa S–XXL)
- Lippis (1 koko, säädettävä)
- Hansikkaat (4 kokoa M–XXL)

Lisätiedot: 
Paul Hallman

(09) 6156 8309
paul.hallman@kaha.fi
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3 v Collection – Erikoistakuun vaate- ja asustemallisto
3 v Collection -mallistoon kuuluu laadukkaista kankaista valmistettuja, käytön- 
ja pesunkestäviä vaatteita ja asusteita. Kaikki tuotteet – korjaamohaalari, 
työhousut, paidat sekä lippis ja hansikkaat – on varustettu
Kaha Original Spare Parts / 3 v takuu -logolla.
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Kahan uusi putki- ja korinosa  varasto täydessä toiminnassa
Kaha avasi viime keväänä uuden 5500 m2 

varaston päärakennuksensa viereiselle tontille. 
Tila vihittiin käyttöön Korjaamo.net-tapahtumassa 

tammikuussa ja toimitukset käynnistettiin vaiheittain 
huhti-toukokuussa. Tänään siitä lähtevät kaikki 

Kahan pakoputki-, korinosa- ja valoumpio-
toimitukset ympäri maata.

34

Markkinoiden laajimmasta 
valikoimasta löytyvät pakoputki-
osat lähes jokaiseen autoon.
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Kahan uusi putki- ja korinosa  varasto täydessä toiminnassa

Valeo suunnitteli kokonaan led-tekniikalla 
toteutetun etu- ja vilkkuvaloumpion Det- 
roitin autonäyttelyssä esiteltyyn Volvo S60 
-konseptiautoon jo vuonna 2009.

Pakoputkisynergiaa

Fenno ja Walker
Uudessa varastossa sijaitsevat sulassa 
sovussa Walkerin ja kotimaisen Fennon 
pakoputket, vaimentimet, katalysaattorit 
ja dieselpartikkelisuodattimet. Laadukkaat 
merkit täydentävät toisiaan ja tarjoavat 
Kahalle täydellisen valmiuden palvella 
suomalaista asiakaskuntaa ja autokantaa. 
Walker-pakoputkien valmistaja Tenneco 
Automotive on alan suurin toimija maa-
ilmassa ja Fenno-tuotteiden taustalla on 
arvostettu kotimainen FennoSteel Oy. 
Kummankin valmistajan mittatarkat 
tuotteet ovat ääni- ja vastapainetasoltaan 
alkuperäisen veroisia ja täyttävät EU-
direktiivien vaatimukset.

Korkealuokkaisia korinosia

Klokkerholm
Klokkerholm on Euroopan johtava korin-
osavalmistaja, jonka tuotteet tunnetaan 
hyvästä sopivuudestaan. Kahan varasto-
ohjelman tuhansiin nimikkeisiin kuuluvat 
mm. konepellit, lokasuojat ja ruostekor-
jauspellit. Koska nykyaikaisissa autoissa 
on entistä enemmän muovisia korinosia, 
kuten maskeja, puskureita, sisälokasuojia 
ja peilejä, panostaa Kaha jatkossa entistä 
enemmän niihin. Myös Klokkerholmin 
muovikomponentit valmistetaan alkupe-
räistä vastaavalla tarkkuudella ja yhtäläi-
sillä laatukriteereillä. Käytännössä ainoaksi 
eroksi ensiasennusosiin jää vain hinta, joka 
on aina alkuperäistä edullisempi.

Valoumpiot

Valeo
Varaosavalmistuksen jättiläinen Valeo 
toimittaa alkuperäisosia sekä autonval-
mistajille että jälkimarkkinoille. Tehtaan 
valoumpiolinjan tuoteohjelmaan kuuluvat 
niin perinteiset halogeeni- ja xenon- kuin 
modernit led-umpiotkin, joita käyttävät 
useimmat eurooppalaiset merkit sekä mm. 
Nissan, Suzuki ja Toyota. Uusien autojen 
etuvalot on usein varustettu hienostuneilla 
suuntaus-, kääntymis- tai keilansäätötek-
niikoilla, joiden kehittämisessä yhteistyössä 
autotehtaiden kanssa Valeolla on ollut 
merkittävä rooli.

Klokkerholm on luonut erityisen 
A1-laatukonseptin, johon kuulu-
ville osilleen se antaa alkuperäis-

osia vastaavan takuun.

Lisätiedot: 
Juha Pehula, (09) 6156 8201

juha.pehula@kaha.fi
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Lähes 100 vuotta laakerivalmistusta
NTN:n taustalla on vuonna 1918 alka-
nut laakerituotanto Nishizono Ironworks 
-tehtaalla Japanissa ja SNR:n vastaavasti 
vuonna 1916 käynnistynyt valmistus SRO-
merkin alla Ranskassa. Fuusion kummalla-
kin osapuolella on siis yhtä pitkä, lähes 100 
vuoden kokemus laakerien suunnittelusta 
ja valmistuksesta vaativaan teollisuus- ja 
ajoneuvokäyttöön.

Valmistajat luottavat NTN-SNR-laatuun
NTN-SNR on alan markkinajohtaja kummal-
lakin mantereella. Viimeisten viiden vuoden 
ajan 10 myydyimmässä automallissa niin 
Aasiassa kuin Euroopassakin on ollut NTN-

NTN ja SNR yhdistivät voimansa
Laakerien kysyntä kasvussa

SNR-konsernin valmistamat tai sen lisensoi-
maa ASB-tekniikkaa hyödyntävät laakerit. 
ASB-järjestelmä (Active Sensor Bearing) 
toimii yhdessä ajonhallintajärjestelmien 
(ABS-jarrut, ESP-ajonvakautus, ASR-luiston-
esto) kanssa tehostaen niiden toimintaa.

Ruville täydentää laakerilinjan
Kahan laajaa NTN-SNR-valikoimaa täyden-
tää saksalainen Ruville. Laajan tuotepaletin 
voimin Kahan pyöränlaakerituotelinja kat-
taa käytännössä Suomen koko henkilö- ja 
pakettiautokannan. Kaikki Kahan pyörän-
laakerisarjat sisältävät laakereiden lisäksi 
asennuksessa tarvittavat osat, kuten akseli-
tiivisteet, lukitusmutterit, varmistimet jne.

Kaikki omilla tuotenumeroillaan
Kullekin automallille on Kahan luettelossa 
omat tuotenumeronsa niin NTN-SNR:n kuin 
Ruvillenkin etu- ja takasarjoille. Myös mah-
dollisilla vaihtoehdoilla samoin kuin NTN-
SNR:n ASB-optiolla on omat sarakkeensa. 
Tuotteet löytyvät Autoluettelo.fi-palvelusta 
hakusanalla Pyöränlaakerisarjat.

Vahvistaakseen asemiaan kasvavilla markkinoilla kaksi alan jättiläistä yhdisti laakeriosaamisensa 
muutama vuosi sitten. Japanilaisen ja ranskalaisen valmistajan perinteet näyttäytyvät tänään Kahan 
asiakkaille huippulaadukkaina NTN-SNR-laakereina.

Lisätiedot: Tommi Frondén, 
(09) 6156 8331, tommi.fronden@kaha.fi
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X-TRM on täydellinen talvisulka
Valeo Silencio X-TRM-sulan rakenteen ansiosta sulka puristuu lasiin koko 
pituudeltaan tasaisesti. Integroitu spoileri tiukentaa kosketusta lasiin ja takaa 
tehokkaan ja äänettömän toiminnan myös suurissa nopeuksissa. X-TRM toimii 
tavallista sulkaa paremmin myös pakkasella, sillä siinä ei ole erillistä jäätymisaltista 
runkoa jousineen. Universaali koukkukiinnike tekee sulan asennuksesta nopeaa ja helppoa.

Sulkatekniikan 
suurnimi

Kehityksen kärjessä
Valeo on kehittänyt mm. rungottoman 
Flat-Blade-rakenteen sekä useita muita 
standardiksi muodostuneita tekniikoita ja 
pysyy edelleen sulka-alan kehityksen eh-
dottomassa kärjessä. Yhtiön uusinta kehi-
tystyötä edustavat mm. sulkiin integroitu 
Aquablade-pesujärjestelmä sekä autonval-
mistajille suunniteltu EasyFit-kiinnitysjärjes-
telmä, joka nopeuttaa pyyhkijämoottorin 
asennusta tuotantolinjalla jopa 50 %.

Ensiasennuslaatua alusta loppuun
Suoraan autonvalmistajille sulkia toimitta- 
vana OE-valmistajana Valeo kykenee palve-
lemaan myös jälkimarkkinoita merkkikoh-
taisilla, ensiasennussulkia täydellisesti vas-
taavilla tuotteilla. Korjaamo- ja kuluttaja- 
kysyntää tyydyttää laaja Silencio-tuotelinja, 
johon kuuluu perinteisiä rungollisia ja run-
gottomia X-TRM-sulkia henkilö- ja paketti-
autoihin sekä TIR- ja TIR X-TRM -sulkia ras-
kaan kaluston ajoneuvoihin.

Kahan varasto-ohjelma ajan tasalla
Kahan sulkatuotelinja sisältää täyden 
Valeo-kattauksen, johon kuuluvat kaikkein 
uusimmatkin nimikkeet mukaan lukien eri-
koistuotteet, kuten sulat oikeanpuoleisella 
ohjauksella varustettuihin tuontiautoihin 
ja postin jakeluautoihin. Koko valikoima 
löytyy osoitteesta Autoluettelo.fi.löytyy osoitteesta Autoluettelo.fi.löytyy osoitteesta Autoluettelo.fi.

Maailman vanhimpiin ja suurimpiin autovarustealan 
toimijoihin kuuluva Valeo on yksi markkinajohtajista myös 
pyyhkijänsulkien valmistajana. Valeon sulkavalikoima kattaa 98 % 
Euroopan henkilö- ja pakettiauto- sekä raskaan kaluston autokannasta.

Lisätiedot: Paul Hallman, (09) 6156 8309, paul.hallman@kaha.fi
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Fremax-menestys realisoituu uudistuksina
Fremaxin hinta-laatusuhteeltaan hämmästyttävän hyvät jarrulevyt ovat menestyneet maailman-
markkinoilla erinomaisesti. Tehtaan positiivisesta kehityksestä kertovat uusien tuoteominaisuuksien 
ohella mm. uudistunut tuotepakkaus ja -logo.

Painted Disc
Jatkuvasti kasvava osa Fremax-jarrulevyistä toimitetaan keskiosa grafiitinharmaaksi 
maalattuna. Korkeita lämpötiloja kestävä erikoismaali estää ruostumista ja parantaa 
etenkin harvapuolaisilla kevytmetallivanteilla varustettujen autojen ulkonäköä.

Carbon+
Fremax on kerännyt paljon kokemusta vaativasta Stock Car -sarjasta ja tuonut kilpa-automaailmasta tutut erikois-
jarrulevyt myös siviilikäyttöön. Carbon+ -merkityt Fremax-jarrulevyt valmistetaan teräksestä, jonka hiilipitoisuus on 
poikkeuksellisen korkea.

Ready To Go
Kaikki Fremax-jarrulevyt on Ready To Go -käsitelty vesiliukoisella varastointiaineella, jota ei tarvitse poistaa liuottimilla. 
Aineen voi jättää levyihin tai halutessaan huuhtaista helposti pois. Ratkaisu tekee asennuksesta nopeampaa ja ekologi-
sempaa sekä miellyttävämpää ja turvallisempaa.

Stop And Go
Stop And Go -teknologian ansiosta kaikkien Fremax-jarrulevyjen jarrutusteho on maksimaalinen heti asennuksen 
jälkeen. Kitkaominaisuudet optimoiva Stop and Go merkitsee levyn nopeaa mukautumista, hyvää jarrutustuntumaa 
ja viime kädessä tyytyväistä asiakasta.

Lisätiedot: Ben Nyholm, (09) 6156 8349, ben.nyholm@kaha.fi

Fremaxin vakuumipakkaus aukeaa vain kannessa 
olevan tarran puhkaisemalla. Korjaamossa 

homma hoituu näyttävästi paineilmalla.
Fremaxin logo on uudistunut entistä selkeämmäksi 
ja raikkaammaksi ja samalla pakkaukset ovat saaneet 
uuden ilmeen ja värityksen.
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Kaha vieraili 
Road Housen 
kotikentällä

Lisätiedot: 
Ben Nyholm, (09) 6156 8349, 

ben.nyholm@kaha.fi

Road House -tuotemerkin takana on Euroopan suurin 
jarrupalojen jälkimarkkinavalmistaja. Kaha vieraili 
huhtikuun lopussa konsernin Espanjan tehtailla 
Òlvegassa tutustumassa huippulaadukkaiden jarru-
palojen valmistukseen. Kahan johdosta, piiripäälli-
köistä ja tuotevastaavista koostunut seurue sai todis-
taa, kuinka vaativaa valmistusprosessia jarrupalojen 
ECE R90 -hyväksymismerkki edellyttää.

Kahan jarruosien tuote-
päällikkö Ben Nyholm ja 
seuruetta emännöinyt 
Eva Guerrero.

Road House -jarrupalat
valmistetetaan raskas-
metallittomista materiaa-
leista alan moderneimmilla 
tuotantotekniikoilla.
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Yhden nopeimmin kasvavista 
tuoteryhmistä Kahan ohjelmassa 
muodostavat alustan ja ohjauk-
sen komponentit. Pääosasta vali-
koimaa vastaa Lemförder, jota 
täydentää toinen saksalainen 
laatuvalmistaja Ruville. Kaikilla 
osilla on Kahan ainutlaatuinen 
3 v / 100 000 km erikoistakuu.

Taustalla tekninen kehitys
Ajomukavuutta pyritään jatkuvasti lisää-
mään yhä hienostuneemmilla teknisillä 
ratkaisuilla, joiden tavoitteena on toisaalta 
parantaa ajettavuutta ja toisaalta eristää 
matkustajat entistä tehokkaammin pyöristä 
kantautuvista tärinöistä ja äänistä. Kehi-
tyksen seurauksena alustan, ohjausjärjes-
telmän ja pyöränripustuksen komponentit 
sekä värinänvaimentimina toimivat kumi-
metalliosat ovat nousseet yhdeksi volyymil-
taan merkittävimmistä ryhmistä autojen 
varaosien myynnissä. 

Alustan ja ohjauksen osien 
merkitys kasvussa

Mallikohtaiset osat löytyvät vaivattomasti 
osoitteesta www.autoluettelo.fi

Pääosassa Lemförder
Pääosan alustan ja ohjauksen osien vali-
koimasta Kahalla muodostavat saksalaisen 
OE-valmistajan Lemförderin tuotteet, jotka 
tunnetaan tinkimättömän korkeasta laa-
dustaan sekä ensiasennusosina että vara-
osamarkkinoilla. Ohjelmaan kuuluvat mm. 
pallo-, aksiaali- ja ohjausnivelet, raidetan-
gon päät, tukivarret, vakaajatangot sekä 
kumi-metalliosat niin henkilö- kuin paketti-
autoihinkin. Lemförder on osa globaalia 
ZF-konsernia, joka valmistaa ja markkinoi 
valtavaa valikoimaa erilaisia voimansiirron, 
ohjausjärjestelmän ja pyöränripustuksen 
komponentteja.

Rinnalla Ruville
Kahan Lemförder-valikoimaa täydentää 
alustakomponenttien lisäksi moottorinosis-
taan tunnettu Ruville. Suureen Schaeffler-
konserniin nykyään kuuluvan yrityksen 
perusti Egon von Ruville jo yli 80 vuotta 
sitten. Yhdeksi alan tunnetuimmista tuote-
merkeistä kohonneen toimijan valmistus-
ohjelmaan kuuluu yli 25 000 nimikettä. 
Kahan tuoteohjelmassa Ruville tarjoaa 
edullisen vaihtoehdon ennen kaikkea 
hieman vanhempiin autoihin. Lähes 1000 
nimikkeen varasto takaa runsaan valikoi-
man korkealaatuisia alustan ja ohjauksen 
osia koko Suomen autokantaan.
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Lisätiedot: Tommi Frondén, (09) 6156 8331, tommi.fronden@kaha.fi
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Moottorinosavalikoima 
vahvassa iskussa

Moottorin tiivisteet
Kahan tiiviste- ja pulttilinjan rungon 
muodostavat saksalaisen Elringin tuotteet. 
Sloganista ”Elring – Das Original” tunnet-
tuun laadukkaaseen valikoimaan kuuluvat 
sylinterikannen pultti- ja tiivistesarjat, imu- 
ja pakosarjan tiivisteet, nokka- ja kampiak-
selitiivisteet sekä venttiilikopan ja öljypoh-
jan tiivisteet. Tuotteet myydään irtotava-
rana lukuun ottamatta yläpään ja venttiili-
kopan sekä kansipulttien sarjoja. Espanja-
lainen Ajusa täydentää tiiviste- ja pultti-
tarjontaa erityisesti korealaisissa autoissa.

Jakoketjut
Ketjuosien kohdalla Kaha luottaa saksa-
laisiin maailmanmerkkeihin. Ruvillen laa-
jaan ohjelmaan kuuluvat ketjujen ohella 
myös kaikki tarvittavat kiristimet, laahai-
met, ohjaimet ja rattaat. Valikoimaa tukee 
Herth+Buss mm. Toyotan ja Nissanin mal-
leihin tarkoitetuilla sarjoillaan. Mercedes-
Benzin tiettyjen osien osalta valikoimaa on 
lisäksi täydennetty Swagin tuotteilla. Kun öljyproppu tiivisteineen vaihdetaan riittävän usein, 

pysyvät kierteet ehjinä ja vältytään öljyvuodolta tai jopa 
öljypohjan vaihdolta. Kahalla on erinomainen korjaamo-
käyttöön suunniteltu proppusarja sekä useita tiiviste-
lajitelmia. Kysy perusvarastoehdotusta!

Ruvillen korkealaatuinen ketjuosavalikoima kattaa automerkit 
Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Fiat, Hyundai, Mazda, Mercedes-
Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault ja Volkswagen.

Kahan tiiviste- ja pulttivalikoimaa on rakennettu järjestelmällisesti viime 
vuosina Elringin ja Ajusan tuotteilla. Moottorinosalinjan voimakas kasvu 
näkyy myös ketjupuolella, jossa Ruvillen valikoimaa ovat tulleet täydentä-
mään Swag ja Herth+Buss. Kaikki tuotteet löytyvät Autoluettelosta
kohdasta ”Moottorin osat”.
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Lisätiedot: Paul Hallman, (09) 6156 8309, paul.hallman@kaha.fi
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Kokonaisvaltaista huoltoa
Huolellinen ja ennakoiva huolto on paras ja edullisin tapa pitää moniurahihnajärjestelmä kunnossa. Kaikki komponentit kannattaa 
tarkastaa ainakin silmämääräisesti aina huollon yhteydessä. Jos hihnavetojärjestelmän missä tahansa osassa on selviä kulumisen merkkejä, 
se on vaihdettava välittömästi. Koska moniurahihnan, kiristimen, ohjainrullan, värinänvaimentimen ja vapaakytkimellä varustetun laturin 
käyttöikä on arvioitu samanpituiseksi, Gates suosittelee kaikkien osien vaihtamista yhdellä kertaa, noin 4 vuoden / 100 000 km välein.

Gates-lisätietoa englanniksi: www.gates.com/europe/

Moniurahihnojen kiristimien ja ohjainrullien kysyntä 
on lisääntynyt voimakkaasti koko 2000-luvun alun. 
Kaha voi Suomen johtavana Gates-maahantuojana 
vastata kasvavaan kysyntään huippulaadukkaalla 
DriveAlign-tuotelinjalla.

Gates DriveAlign® -kiris timet ja -ohjainrullat

Gates-automaattikiristin
Useimmissa moniurahihnalla varustetuissa 
autoissa käytetään automaattikiristimiä. 
Kireydestä vastaa voimakas jousi, jonka 
tulee kyetä säilyttämään oikea kireysaste 
koko hihnan elinkaaren ajan. Gates 
DriveAlign -automaattikiristimien paten-
toitu kromipiiteräksestä valmistettu pyö-
reä jousi selviää tästä tehtävästä perinteis-
tä litteää jousta huomattavasti paremmin. 
DriveAlign-laadun viimeistelevät patentoi-
tu epäsymmetrinen vaimennusjärjestelmä 
sekä hyvin laakeroitu hihnapyörä. Koneis-
ton sisäosat on tiivistetty huolella likaantu-
misen ja ruostumisen estämiseksi.

Gates-ohjainrulla
Ohjainrulla nimensä mukaisesti ohjaa moni-
urahihnaa sen reitillä apulaitteelta toiselle. 
Ohjainrullan tehtävä voi vaikuttaa kiris-
tintä vaatimattomammalta, mutta erittäin 
kompaktissa hihnavetojärjestelmässä kaikki 
osat ovat todellisuudessa yhtä tärkeitä. Siksi 
myös DriveAlign-ohjainrulla on suunniteltu 
ja valmistettu täsmälleen samalla tarkkuu-
della kuin kiristimetkin. Erittäin kestävänä 
ja korkealaatuisilla laakereilla varustettuna 
se omalta osaltaan takaa, että alkuperäisillä 
Gates-varaosilla huollettu moottori tarjoaa 
asiakkaalle tyytyväisen mielen ja huolettomia 
kilometrejä.

Kokonaisvaltaista osaamista
Gates on Euroopan suurin ja koko maailman toiseksi suurin OE-automaattikiristimien valmistaja. 
Sen menestys perustuu laadukkaaseen ja laajaan mallikohtaiseen DriveAlign-tuotelinjaan sekä 
osien tarkkaan sopivuuteen. Kestävät komponentit yhdessä tarkkojen ohjeiden ja erikoistyökalujen 
kanssa merkitsevät onnistuneita huoltoja ja tyytyväisiä asiakkaita. Kokonaisvaltaisen paketin 
viimeistelevät erinomainen tekninen tuki ja koulutusohjelmat.
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Lisätiedot: 
Kimmo Aittolahti, 

(09) 6156 8204, 
kimmo.aittolahti@kaha.fiGates DriveAlign® -kiris timet ja -ohjainrullat

43



444444

Perinteitä ja tuoretta voimaa
Yrityksen taustalla ovat 1986 perustettu 
Porvoon Autopalvelu ja 1966 perustettu 
varaosaliike Auto-Ring. Edellinen vaihtoi 
omistajaa vuonna 2007, kun nuoret yrit-
täjät Tomi Vilenius, Joona Tyskä ja Marko 
Simola tekivät arvostetulle yritykselle kai-
vatun nuorennusleikkauksen. Neljä vuot-
ta myöhemmin se sai yrityskaupan myötä 
seuraa, kun kaupungin vanhin varaosaliike 
Auto-Ring tuli täydentämään Porvoon 
Autopalvelun huolto- ja korjaustoimintaa.

Täysi kattaus palveluita ja varaosia
Yhdessä yritykset muodostavat todellisen 
täyden palvelun autotalon, joka muuton 
myötä kykenee tarjoamaan saman katon 
alta huollot, korjaukset, pesut, renkaat ja 
vanteet, varaosat, tarvikkeet ja lisävarus-
teet sekä vuokra- ja sijaisautot. Yhteensä 
17 kokenutta ammattilaista palvelee asiak-
kaita 15 nosturipaikan voimin huoltaen ja 

Täyden palvelun auto  talo yhden katon alla
Aikaisemmin kahdessa toimi-
pisteessä (Porvoon Autopalvelu 
ja Auto-Ring) toiminut Porvoon 
Autopalvelu Oy on muuttanut 
uusiin, yhteisiin toimitiloihin. 
Sekä korjaamopalveluja että 
varaosia ja lisävarusteita tar-
joava monipuolinen autotalo 
luottaa vahvasti Kahan 3 vuo-
den varaosatakuun voimaan.
Kahaviesti kysyi asiasta lisää 
yrityksen omistajiin kuuluvalta 
Tomi Vileniukselta.
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korjaten kaikki uudet ja vanhat autot auto-
merkkiin tai -malliin katsomatta. Varaosa-
puolella Kahan 3 vuoden erikoistakuulla on 
iso rooli osana yrityksen asiakaskeskeistä 
toimintamallia.

Erikoistakuu antaa lisäarvoa
Porvoon Autopalvelun Tomi Vilenius kertoo 
Kahan 3 v /100 000 km erikoistakuun hel-
pottavan varaosakauppaa.
– Lyhyesti sanottuna laatua on helppo 
myydä. Kahan erikoistakuun esittely on 
tehokas tapa saada asiakas vakuuttuneeksi 
huollossa käyttämiemme varaosien korke-
asta laadusta.
Kokemus on opettanut, että varaosahan-
kintojen keskittämisellä on muitakin etuja.
– Varaosia koskevia reklamaatioita oli työ-
lästä hoitaa, kun vaihtelevanlaatuisia osia 
hankittiin sieltä täältä. Kahan kanssa asioi-
dessa ongelma käytännössä poistui, Vile-
nius painottaa.

Laatusynergiaa
Erikoistakuun lisäksi Kahan asiakas hyötyy 
sähköisistä Autoluettelo.fi- ja Korjaamo.
net-palveluista sekä nopeista toimituksista, 
joiden ansiosta loppuasiakkaalle voidaan 
antaa huolto- ja korjaustöistä tarkka aika- 
ja kustannusarvio. Tomi Vilenius onkin erit-
täin tyytyväinen Kahan toimintaan.
– Haluamme tarjota asiakkaillemme hyvää 
palvelua ja korkealaatuisia varaosia, ja 
Kahan toiminta tukee meitä siinä erin-
omaisesti. Meillä ei ole yhteistyöstä mitään 
muuta kuin hyvää sanottavaa, päättää 
Tomi Vilenius.

Lisätiedot: 
www.porvoonautopalvelu.fi
www.kaha.fi

Täyden palvelun auto  talo yhden katon alla



46

Flush 1 Plus

Huuhtelulaite irrottaa sitkeänkin lian
Ilmastointijärjestelmän voi huuhdella myös huoltolaitetta ja kylmä-
ainetta käyttäen, mutta kiinnijuuttuneiden materiaalihiukkasten 
irtoaminen sekä kaiken kompressoriöljyn ja kosteuden poistumi-
nen on tällöin epävarmaa. Wigam Flush 1 Plus -huuhtelulaitteen ja 
huuhteluliuoksen yhteiskäyttö sitä vastoin puhdistaa järjestelmän 
täydellisesti.

Helppokäyttöinen ja kompakti
Imupuolen mekaanisella tiivisteellä ja 10 litran säiliöllä varustettu 
Wigam Flush 1 Plus soveltuu kaikille palamattomille huuhtelunes-
teille. Kevyenä (13 kg) ja pienikokoisena (300 x 220 x 550 mm) se 
sopii myös huoltoauton varusteeksi kenttäkäyttöön. Flush 1 Plus 
toimitetaan huoltoletkuineen ja laitteessa on liitin typpisarjalle.

Useimpien autonvalmistajien takuuehdoissa vaaditaan 
ilmastointijärjestelmän huuhtelun suorittamista kompressori-
vaihdon jälkeen. Parhaan huuhtelutuloksen tarjoaa erillinen 
huuhtelulaite – kuten tehokas Wigam Flush 1 Plus.

Lisävarusteet
Huuhtelun jälkeen järjestelmä tulee kuivata puhaltamalla kompo-
nentit ja yhdysjohdot yksitellen kuivaksi typellä. Wigam Flush 1 Plus 
-huuhtelulaitteen typpiliitäntään kytkettävä sarja L 13 005 017 sopii 
kuivaamisen lisäksi myös ilmastointilaitteiden vuototestaukseen. 
Tukevaan muovisalkkuun pakattu sarja sisältää kertakäyttöisen typpi-
pullon, painesäätimen ja -mittarin sekä letkun ja pikaliittimen. Sääti-
men DIN-kierre sopii kaasuntoimittajien vuokrapulloihin. Saatavana 
on myös liitossarja L 14003374, joka sisältää 50 erilaista adapteria.

Ilmastointijärjestelmän 
täydelliseen huuhteluun

nentit ja yhdysjohdot yksitellen kuivaksi typellä. Wigam Flush 1 Plus 
 sopii 

Tukevaan muovisalkkuun pakattu sarja sisältää kertakäyttöisen typpi-
pullon, painesäätimen ja -mittarin sekä letkun ja pikaliittimen. Sääti-
men DIN-kierre sopii kaasuntoimittajien vuokrapulloihin. Saatavana 

Flush 1 Plus

Huuhtelulaite irrottaa sitkeänkin lian
Ilmastointijärjestelmän voi huuhdella myös huoltolaitetta ja kylmä-
ainetta käyttäen, mutta kiinnijuuttuneiden materiaalihiukkasten 
irtoaminen sekä kaiken kompressoriöljyn ja kosteuden poistumi
nen on tällöin epävarmaa. Wigam Flush 1 Plus -huuhtelulaitteen ja 
huuhteluliuoksen yhteiskäyttö sitä vastoin puhdistaa järjestelmän 
täydellisesti.

Helppokäyttöinen ja kompakti
Imupuolen mekaanisella tiivisteellä ja 10 litran säiliöllä varustettu 
Wigam Flush 1 Plus soveltuu kaikille palamattomille huuhtelunes
teille. Kevyenä (13 kg) ja pienikokoisena (300 x 220 x 550 mm) se 
sopii myös huoltoauton varusteeksi kenttäkäyttöön. Flush 1 Plus 
toimitetaan huoltoletkuineen ja laitteessa on liitin typpisarjalle.

Useimpien autonvalmistajien takuuehdoissa vaaditaan 
ilmastointijärjestelmän huuhtelun suorittamista kompressori-
vaihdon jälkeen. Parhaan huuhtelutuloksen tarjoaa erillinen 
huuhtelulaite – kuten tehokas Wigam Flush 1 Plus.

Ilmastointijärjestelmän 
täydelliseen huuhteluun

Lisätiedot: 
Tomi Toivonen
(09) 6156 8382 
tomi.toivonen@kaha.fi
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ABA Safeseal Technology
ABA-kiristimet on suunniteltu tuottamaan katkeamatonta kiristysvoimaa tasaisesti letkun 
ympärille. Alusinkkivanteen sekä erikoisvalmisteisesta putkimateriaalista puristetun sinisen 
kiristinpesäkkeen ansiosta ABA-kiristimet kestävät korkeita momentteja huomattavasti 
tavallisia galvanoituja ja niitattuja, hitsattuja tai taitettuja ratkaisuja paremmin. Korjaamo-
lajitelmien mukana tulee klemmariavain/-avaimet säätöruuvin optimaaliseen kiristämiseen.

ABA-tuotemerkin taustalla on 
kansainvälinen Norma Group, 
joka valmistaa erilaisia liitos-
ratkaisuja lähes kaikkien 
teollisuudenalojen tarpeisiin. 
Yleiskäyttöisimpiä ja ehkä 
tunnetuimpia konsernin tuot-
teista ovat Ruotsissa valmis-
tettavat letkunkiristimet, joita 
Kahalla on tarjota kätevinä 
korjaamolajitelmina.

Lisätiedot: 
Tomi Toivonen
(09) 6156 8382 

tomi.toivonen@kaha.fi

ABA 270
Muovisalkkuun valmiiksi koottu 270-lajitelma sisältää 
270 kpl säädettäviä Original- ja Nova-sarjojen liittimiä 
(letkukoot 8–56 mm). Laukku 40 x 8,5 x 27 cm ja 6,3 kg.

ABA 355
Seinätelineeseen valmiiksi koottu 355-lajitelma sisältää 235 kpl säädettä-
viä Original- ja Nova-sarjojen liittimiä (letkukoot 8–56 mm) sekä 100 kpl 
vakiokokoisia Mini-liittimiä (8–17 mm). Teline 90 x 24 x 13,8 cm ja 8,9 kg.

ABA 244
Seinätelineeseen valmiiksi koottu 244-lajitelma 
sisältää 144 kpl säädettäviä Original- ja Nova-sarjojen liittimiä 
(letkukoot 8–38 mm) sekä 100 kpl vakiokokoisia Mini-liittimiä (8–17 mm). 
Teline 65 x 15 x 23,4 cm ja 4,7 kg.

Letkunkiristinlajitelmat Made in Sweden

sisältää 144 kpl säädettäviä Original- ja Nova-sarjojen liittimiä 
(letkukoot 8–38 mm) sekä 100 kpl vakiokokoisia Mini-liittimiä (8–17 mm). 
Teline 65 x 15 x 23,4 cm ja 4,7 kg.
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-kennopuhaltimet
Laaja mallisto
Pienten ja keskisuurten työkoneiden ja bus-
sien lämmitykseen suunniteltuun Webasto-
Diavia-kennopuhallinvalikoimaan kuuluu 
seitsemän 12/24 V mallia, jotka kattavat 
lämmitystehot 3,8–13 kW ja virtausarvot 
170–800 m3/h. Niin ajoneuvoteollisuudelle 
kuin varaosapuolellekin soveltuvat laitteet 
ovat erittäin vankkoja sekä rakenteeltaan 
että mekaniikaltaan, mikä merkitsee teho-
kasta toimintaa ja pitkää käyttöikää.

Lisätiedot: Mikko Hakulinen, (09) 6156 8227, mikko.hakulinen@kaha.fi

Diavian ja Webaston fuusioi-
duttua markkinoille on saatu 
huippulaadukkaita AC-ratkai-
suja, joissa paras italialainen ja 
saksalainen kylmä- ja lämmi-
tyslaiteosaaminen kohtaavat. 
Uusimpana Kahan Webasto-
Diavia-valikoimaan tulevat 
jäähdytysnestekiertoon liitet-
tävät kennopuhaltimet.

kasta toimintaa ja pitkää käyttöikää.Diavia-valikoimaan tulevat 
jäähdytysnestekiertoon liitet-
tävät kennopuhaltimet.

Monipuolinen asennettavuus
Laaja valikoima erilaisia letkulähtöjä ja 
kanavistoja sekä muita lisävarusteita antaa 
Webasto-Diavia-kennopuhaltimille erin-
omaisen asennettavuuden kohteeseen kuin 
kohteeseen. Ensisijaiseksi lämmittimeksi 
tai lisäpuhaltimeksi soveltuvat laitteet voi 
sijoittaa kojelaudan alle siinä kuin lattialle-
kin eikä niitä korkealaatuisten materiaalien 
ja viimeistellyn ulkonäön ansiosta tarvitse 
välttämättä piilottaa katseilta.

Tekniset tiedot:

Lämmitin Sydney Stoccolma Houston Toronto Nevada Phoenix Cyprus

Lämmitysteho (kW) 3,8 3,8 6,5 7,0 7,7 8,6 13,0

Käyttöjännite (V)    12 / 24

Maks. käyttölämpötila (°C)    45 °C

Maks. virrankulutus (A) at 12 V 3,5 3,5 17,4 12,0 20,0 10,0 28,0

Maks. ilmamäärä (m3/ h) 170 170 420 450 630 450 800

Mitat P x L x K  260 x 180 x 270 x 180 x 220 x 230 x 590 x 380 x 570 x 460 x 360 x 235 x 550 x 305 x
  130 280  160  115  175  128 180

Paino (kg) 1,5 2,5 3,3 3,5 6,5 3,5 6,0
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MultiCharger 2x15
Ongelmattomaan 24 V lataukseen

Saatavana on myös 7 A malli DEFA MultiCharger 2x7 
PlugIn- (DA 701233) ja Schuko-versioina (DA 701234).

Nykyaikaista switchmode-
teknologiaa hyödyntävä DEFA 
MultiCharger 2x15 on kehitetty 
erityisesti 24 V akuston lataa-
miseen ja ylläpitoon. Se lataa 
järjestelmän 12 V akut saman-
aikaisesti ja erikseen, millä välte-
tään tyypilliset latausongelmat.

Virrankulutus kasvanut
Moottorin ohjauselektroniikan sekä erilais-
ten sähköisten apulaitteiden määrä hyöty-
ajoneuvoissa ja veneissä on viime aikoina 
lisääntynyt voimakkaasti. Kun erilaiset kan-
nettavat päätelaitteet ovat samalla yleisty-
neet ja myös viihde-elektroniikka löytänyt 
tiensä matkustamoihin ja kabiineihin, jou-

dutaan usein turvautumaan ulkoiseen 
laturiin. Lopputulos 24 V laturia käyttä-
mällä on kuitenkin epätyydyttävä.

24 V lataus ongelmallinen 
Raskaan kaluston 24 V akusto koostuu 
kahdesta sarjaan kytketystä 12 V akusta. 
Ladattaessa järjestelmää 24 V laturilla 
lataus katkeaa ensimmäisen akun ollessa 
täynnä, vaikka lähempänä maadoitusta 
oleva toinen akku ei olisikaan täyteen 
ladattu. Ilmiön seurauksena järjestelmän 
kokonaiskapasiteetti jää vaillinaiseksi, 
akkujen normaali sulfatoitumisprosessi 
nopeutuu ja käyttöikä lyhenee.

DEFA lataa oikein
DEFA MultiCharger 2x15 (12 V, 15 A) on 
varustettu kahdella virtalähdöllä, jotka 
lataavat 24 V järjestelmän kumpaakin 

12 V akkua erikseen. Yhdessä optimaalisen 
14,4 V (+20 ºC) latausjännitteen kanssa se 
merkitsee, että molemmat akut latautuvat 
täyteen. Järjestelmän saavutettua maksi-
maalisen kapasiteettinsa älykäs laite muut-
taa jännitteen ylläpitolataukseen sopivaksi, 
mikä estää akkujen kiehumisen.

Kaksi versiota
DEFA MultiCharger 2x15 on saatavana kah-
tena versiona, joista DA 700135 soveltuu 
käytettäväksi 230 V DEFA PlugIn -verkko- ja 
jatkojohdoilla sekä DA 700133 tavallisella 
230 V sähköjohdolla ja Schuko-pistokkeella. 
Laturi kestää rinnakkaiskuormitusta aina 
20 A asti, samalla kun akku latautuu. Täysin 
huoltovapaaseen laitteeseen on lisävarus-
teena saatavana varaustilan LED-näyttö 
sekä anturi lämpötilakompensoidun lataus-
jännitteen automaattiseen säätöön.
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Lisätiedot: 
Harri Suomi, (09) 6156 8271

harri.suomi@kaha.fi
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myös Kahan ajoneuvoteollisuusohjelmaan

Valoa ja näkyvyyttä talven  töihin
Kahalta nyt myös kirkaskuoriset paneelit
Kahan ohjelmassa on laaja vali-
koima niin ledeillä toteutettuja 
kuin perinteisiäkin vilkkumaja-
koita ja -paneeleita sekä työ-, 
sisä-, taka-, sivu- ja äärivaloja. 
Kauden uutuutena Britax on 
tuonut markkinoille kirkaskuori-
set paneelit, joita on saatavana 
useilla pituuksilla. Perinteisen 
vilkkupaneelin oranssin lasin 
sijasta Britax-uutuuksissa on 
kirkas lasi ja oransseja välähdyk-
siä tuottavat led-elementit.

Huippumerkeillä Britax, Premier Hazard, 
Bosch, Vignal ja Proplast toteutettu lisäva-
lolinja löytyy sähköisen Autoluettelon koh-
dasta Raskaskalusto jaettuna eri tuoteryh-
miin, sekä perinteisistä luetteloista, jotka 
voi tilata numerolla RKVALO1 ja BOSCH001 
tai tallentaa Kahan nettisivuilta. Kattavasta 
tarjonnasta löytyy ratkaisu kori- ja työkone-
valmistajille siinä kuin korjaamoille ja jälki-
markkinoillekin.

Sähkö- ja ohjaamokomponentit
Kaha on myös sähkö- ja ohjaamokomponenttien spesialisti. Tuotteet ovat Autoluettelon kohdassa Koneet/Tarvikkeet > Yleistarvikkeet. 
Rekisteröitynyt käyttäjä näkee paitsi tuotteet, myös niiden hinnat, varastosaldot sekä tekniset tiedot, mitat ja kuvat.

valmistajille siinä kuin korjaamoille ja jälki-

Runsas vuosi sitten Kahan vara-
osaohjelmaan tullut Stabilus-
kaasujousivalikoima kasvaa 
nyt myös ajoneuvoteollisuus-
puolelle. Laajan perustarjonnan 
lisäksi Stabilus ja Kaha kykene-
vät palvelemaan asiakkaitaan 
räätälöidyillä erikoisratkaisuilla.

Markkinajohtaja kaikilla aloilla
Stabilus valmistaa kaasujousia sekä hyd-
raulisia liikkeen- ja värinänvaimentimia 
ajoneuvo-, huonekalu- ja koneenvalmis-
tusteollisuudelle sekä erilaisten tervey-
denhuollon ja laitostekniikan sovellusten 
valmistajille. Se on markkinajohtaja kaikilla 
teollisuudenaloilla ja autopuolella merkin 
OE-markkinaosuus on lähes 70 %. Stabilus 
on siis ensiasennustoimittaja käytännössä 
kaikille suurille autonvalmistajille.

Ratkaisut ajoneuvoteollisuudelle
Erittäin kattavan jousivalikoiman ansiosta 
työkoneiden, ohjaamojen ja veneiden val-
mistajat löytävät sopivan Stabilus-kaasujou-
sen lähes kaikkiin kohteisiin todennäköi-
sesti suoraan tuoteluettelosta. Jos ratkaisu 
kuitenkin vaatii mittatarkkaa kohteenmu-
kaisuutta, on Kahalla ja Stabiluksella täy-
det valmiudet vaativienkin erikoissarjojen 
tuotantoon ja yhteistyöhön tarvittaessa jo 
suunnitteluvaiheessa.

Lisätiedot: Mikko Hakulinen, (09) 6156 8227, mikko.hakulinen@kaha.fi
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Valoa ja näkyvyyttä talven  töihin

Kannettavien laitteiden telineet
Lähes jokainen autoa työkseen kuljettava käyttää nykyään ohjaamossa tietokonetta, tablettia, älypuhelinta tai käsipäätettä. 

Ilman jälkiä ajoneuvoon asentuvat Zirkona- ja RAM-kiinnitysratkaisut tekevät laitteiden käytöstä helppoa ja turvallista.

Stabilus on kuin Suomeen tehty
Suomen vaihtelevat sääolot asettavat 
kaasujousille kovat vaatimukset esimerkiksi 
linja-autojen helmaluukuissa tai vaativissa 
raskaan kaluston kohteissa. Stabilus-kaasu-
jousten sää- ja kulutuskestävyys on korkea-
laatuisten materiaalien ja hyvän suunnittelun 
ansiosta erittäin korkeaa luokkaa. Yli 140 
miljoonaa tuotetta vuodessa valmistava 
Stabilus merkitsee ammattilaisille korkealaa-
tuista kaasujousta kaikkialla maailmassa.

Koon mukaan luokitellut, yleismalliset Stabilus-kaasujouset löytyvät kätevimmin osoitteesta 
Autoluettelo.fi kohdasta Ajoneuvoteollisuus. Paperiluettelon tilausnumero on STABILUS1.
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Lisätiedot: Kari Rajamäki, (09) 6156 8233, kari.rajamaki@kaha.fi
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Murphy-monitoiminäytöt ja 
-ajoneuvoelektroniikka

ML-sarjan mittaripaneelit on suun-
niteltu erityisesti nykyaikaisten 
sähköisesti ohjattujen dieselmoot-
toreiden (CAN/J1939) valvontaan 
ja ohjaukseen. Ne ovat vaivaton, 
tehdasvalmis ratkaisu ohjauspanee-
liksi, jossa on jo valmiiksi huomi-
oitu EPA Tier 4 ja Euro Stage IIIB/IV 
-moottoreille asetetut vaatimukset.

TSI – Täydellinen Murphy-järjestelmä
Murphy-tuotteita voidaan käyttää mitä erilaisimmissa ajoneuvo-, vene- 
ja teollisuussovelluksissa, joissa vaaditaan luotettavaa ratkaisua ajoneuvon 
tai koneen valvontaan ja ohjaukseen. Kun sovelluksen toimilaitteet integ-
roidaan PowerView- ja HelmView-monitoiminäyttöihin ja niiden lisäyksi-
köihin PC-ohjelmiston avulla, on tuloksena täydellinen Murphy-kokonais-
järjestelmä – Total System Integration.

Murphy PowerVision Configuration Studio
PowerVision CS on moderni Drag and Drop -ohjelmisto, jolla hallitaan 
Murphyn 7” ja 4,3” monitoiminäyttöjen ja niihin tiiviisti liittyvän PDM I/O 
-tehoyksikön ohjelmointia sekä muiden järjestelmään liitettävien CAN- ja 
analogilaitteiden yhteensovittamista. Valmiiden ohjelmointimoduulien 
ansiosta ohjelmiston käyttö ja järjestelmän sovittaminen kohteeseen on 
helppoa ja nopeaa. Esimerkiksi vikakoodien hallinnan ja dataloggauksen 
voi useimmiten vain valita käyttöön ilman lisäohjelmointivaatimusta.

Monipuoliset kirjastot
Ohjelmiston kuvake- ja taustakuvakirjastosta voidaan tuoda elementtejä 
valmiisiin näyttömalleihin tai vaihtoehtoisesti valita täysin vapaasti omista 
kuvakokoelmista halutut mallit ja näin luoda täysin yksilöllinen näkymä ja 
hallintaympäristö. Ohjelmiston viestikirjasto sisältää runsaasti yleisimmin 
käytettyjä J1939-, CANopen- ja NMEA-parametreja, joiden seuraksi voidaan 
tuoda valmistajakohtaisia viestejä ulkoisista tietokannoista.

Vaivaton tie CAN-maailmaan
Murphy PowerVision CS tarjoaa eritasoisia vaihtoehtoja alkaen perusnäyttö-
toimintojen graafisesta ohjelmoinnista aina C-skriptauksella toteutettuun 
ajoneuvon tai koneen täyshallintaan asti. Yksinkertaisen mutta monipuoli-
sen käyttöliittymän avulla muutosten tekeminen itse nopeuttaa tuotekehi-
tystä ja säästää aikaa ja rahaa. Liikkeellelähtö näyttö- ja CAN-maailmaan on 
Murphyn kanssa helppoa ja jatkokehitysmahdollisuudet lähes rajattomat.

Viime keväänä Kahan edustukseen tullut yhdysvaltalainen Murphy tunnetaan vankoista CAN-väylä-
pohjaisista monitoimi- ja diagnostiikkanäytöistään sekä I/O-muunninyksiköistään. Kaikki komponentit 
on mahdollista sovittaa vaativimpiinkin kohteisiin helppokäyttöisellä PC-ohjelmistolla.

Murphy Link -sarjan ohjauspaneelit

Kattava valikoima vaihtoehtoja
PowerView-sarjaan perustuvat näyttövaih-
toehdot ovat kompakti PV25, teollisuuden 
standardivaatimusten mukainen PV101 tai 
täystoimintoinen PV300-monitoiminäyttö. 
Saatavana on myös muita eritasoisia mitta-
ri- ja ohjausvaihtoehtoja, näytöllä ja käyn-
nistyskytkimellä varustetuista peruspanee-
leista aina monipuolisiin CAN-mittareilla 
ja kierrosnopeussäädöllä varustettuihin 
malleihin asti.

Erinomainen vakio- ja lisävarustus
Peruspaneelit ML25, ML50, ML100, ML150 
ja ML300 ovat saatavana sekä koteloitu-
na että upotettavana mallina. Selkeällä 
aktiivisten ja tallennettujen vikakoodien 
näytöllä sekä tiiviillä Deutsch 21-napaisella 
liitinjärjestelmällä varustettujen paneeli-
en lisävarusteisiin kuuluu mm. useimpien 
valmistajien moottoreiden kanssa suoraan 
yhteensopiva Murphy Industrial Harness 
(MIH) -johtosarja.
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Lisätiedot: 
Timo Lopperi, (09) 6156 8290, timo.lopperi@kaha.fi (mittarivarusteet ja ajoneuvoelektroniikka) ja 
Jukka Kerminen, (09) 6156 8296, jukka.kerminen@kaha.fi (venevarusteet)
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Näyttö RV MXN5DM / RV MXN7DM
Kummassakin näytössä on automaattisella kirkkaudensäädöllä varustettu korkealaatuinen
TFT LCD -paneeli, jonka toimintoihin kuuluvat säädettävä etäisyysasteikko sekä näyttö 
etukameralle nopeuden mukaan. Sisäänrakennetulla kaiuttimella varustettujen laitteiden 
käyttö on helppoa automaattisen virtakytkimen ja hipaisukytkinten ansiosta. Mukana 
toimitetaan asennusteline ja aurinkosuoja (lisävaruste MXN5DM-mallissa).

Paneeli  5 / 7” digitaalinen TFT LCD
Tarkkuus  640 x 480 / 800 x 480 px
Kuvasuhde  4:3 / 16:9
Sisääntulot  2/3 kpl kamera, 2/3 kpl heräte

E-hyväksytyt MXN-kamerajärjestel  mät 
pakettiautoihin

Pallokameralla, pakettiautoon asennettavalla kameratelineellä 
sekä valinnaisella 5” tai 7” näytöllä ja 20 m kaapelilla varustettu 
MXN-kamerasarja on helppo tapa lisätä näkyvyyttä laajalle 
alueelle auton takana. Uutuutena valikoimaan tulee myös auton 
yläpuolisen näkymän usealla kameralla luova järjestelmä 
MB Sprinter ja VW Crafter -pakettiautoihin.

RV MXN5DM/22CBR ja RV MXN7DM/22CBR

Lisätiedot: Anne Pekkinen, (09) 6156 8270, anne.pekkinen@kaha.fi
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Pallokamera RV MXN22C
Alumiinirunkoinen, korroosionkestävä ja 
IP68-suojattu pallokamera on varustettu
alle 10 °C lämpötilassa automaattisesti 
toimivalla lämmityksellä. Tärinänkestävän 
kameran muihin ominaisuuksiin kuuluvat 
automaattinen tarkennus sekä sisäänraken-
nettu mikrofoni ja IR-ledit.

Kuvasensori  1/3” CCD väri
Tarkkuus 330 v-juov., 270 000 px
Minimivalaistus 0 lux (IR-ledeillä)
Näkökulma diag. 130˚

Asennusteline RV BRMXN22VAN
Tukevan ja helposti kiinnitettävän kamera-
telineen mukana toimitetaan tarvittavat 
asennustarvikkeet ja -ohjeet.

Kaapeli RV DINW20M
Tyyppi  1 V p-p 75 ohm
Liittimet 4-nastainen mini-DIN
Pituus 20 m
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EasyRoad on mobiiliverkkoa ja 
GPS-signaalia hyödyntävästä 
ajoneuvolaitteesta sekä web-
pohjaisesta palvelusta muodos-
tuva erittäin yksinkertainen ja 
verottajan vaatimukset täyttävä 
ajopäiväkirja kaiken kokoisten 
ajoneuvokalustojen tarpeisiin.

Automaattista tiedonsiirtoa
Ajon alkaessa käyttäjä määrittelee ajosuo-
ritteen luonteen (työ-/yksityisajo) ajoneu-
vossa olevalla kytkimellä. Tämän jälkeen 
ajoneuvoon asennettu siirrettävä tai kiinteä 
laite kerää automaattisesti kaikki ajosuo-
ritteet paikannuslaitteen avulla ja lähettää 
tiedot ajotyypistä, ajoajoista, etäisyyksistä 
ja ajoreiteistä palvelimelle analysoitavaksi.

Selkeää raportointia
Kuljettaja kirjautuu esimerkiksi kuukausit-
tain omilla tunnuksillaan web-palveluun, 
tarkastaa, korjaa ja hyväksyy ajoraportit. 
Paikallinen järjestelmänvalvoja näkee työ-
matkoina kirjatut ja hyväksytyt ajot, minkä 
jälkeen ne voidaan tulostaa ja toimittaa 
edelleen yrityksen hallinnon käsiteltä-
väksi. Kaikilla järjestelmän käyttäjillä 
on pääsy vain niihin tietoihin, joiden 
hallinnoimiseen heillä on oikeudet.

Miten EasyRoad auttaa yritystä?
EasyRoad-palvelu helpottaa hallinnollista 
työtä autokaluston valvonnassa ja säästää 
aikaa ja rahaa toiminnan kaikilla tasoilla. 
Autokaluston hallinnointiin on oma työka-
lu, jonka avulla voi rekisteröidä palveluun 
uusia ajoneuvoja ja kuljettajia sekä luoda 
niistä vapaasti hallittavia ryhmiä. Konser-
nitasolla on lisäksi mahdollista hallinnoida 
usean eri yrityksen ajopäiväkirja- ja ajomat-
katietoja.

EasyRoad Basic ja Pro
Tärkeimmät perusominaisuudet sisältä-
vän Basic-version lisäksi saatavana on myös 
monipuolisempi Pro-versio, joka tallentaa 
bensiinimoottorin polttoaineenkulutus-
tiedot ja CO2-arvot suoraan CAN-väylästä 
sekä seuraa kuljettajan ajotapaa ECU-
yksikköön integroidulla kiihtyvyysanturilla. 
Uusia ominaisuuksia on luvassa: EasyRoad 
on KGK-konsernituote, mikä antaa Kahalle 
erinomaiset mahdollisuudet lisäpalvelujen 
asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

Helppokäyttöinen ajopäiväkirja

E-hyväksytyt MXN-kamerajärjestel  mät 
pakettiautoihin

tain omilla tunnuksillaan web-palveluun, 
tarkastaa, korjaa ja hyväksyy ajoraportit. 
Paikallinen järjestelmänvalvoja näkee työ-
matkoina kirjatut ja hyväksytyt ajot, minkä 
jälkeen ne voidaan tulostaa ja toimittaa 
edelleen yrityksen hallinnon käsiteltä-
väksi. Kaikilla järjestelmän käyttäjillä 
on pääsy vain niihin tietoihin, joiden 
hallinnoimiseen heillä on oikeudet.

RV MXN/AVM/MB1
MB Sprinter ja VW Crafter -pakettiautoihin 
sopiva AVM-sarja (Around View Monitor) 
System koostuu neljästä alas keulaan, ylös 
perään ja peilien alle sivuille kiinnitettä-
västä erikoislaajakuvakamerasta (192°) 
sekä kuvat yhdistävästä keskusyksiköstä. 
Valittavana on useita näkymiä, mukaan-
lukien saumattomaksi prosessoitu kuva 
ajoneuvon yläpuolelta. ECU-yksikkö luo 
kuvaan pysäköinnin avuksi myös viivat ja 
toimii kameroiden avulla kaistavahtina 
ajon aikana. Hyvä valinta näytöksi on esim. 
RV MXN7DM tai RV MXNP7D. Järjestelmä 
kalibroidaan ajoneuvokohtaisesti ja sopii 
vain autokorivalmistajien asennettavaksi.

Tarkkuus  720 x 480 px
Näkökulma diag. 190˚
Ulkomitat 155 x 100 x 32 mm (ECU)
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Lisätiedot: 
www.easyroad.fi

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

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.

Dräger Interlock XT  – Suotuisaa asennemuutosta ja näkyvyyttä
Alkolukko on myönteinen viesti
Yhä useampi yritys ja kuljetusyhtiö ottaa  
alkolukon ajokalustoonsa vapaaehtoisesti 
vakuututtuaan sen positiivisista vaikutuksis-
ta liiketoimintaan. Alkolukko kertoo asiak-
kaille yhteiskuntavastuullisesta yrityksestä, 
joka ottaa tärkeät asiat vakavasti.

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. 

Dräger mukana tv-tuotannossa
Tammikuussa 2014 alkaa TV5:llä uusi 
12-osainen ohjelmasarja, joka seuraa suo-
malaisten raskaankaluston kuljettajien 
jokapäiväistä työtä tien päällä ja taukopai-
koilla. Sarjassa on näkyvässä roolissa myös 
Dräger-alkolukko osana kuljetusalan am-
mattilaisten nykyaikaista työarkea. Ohjel-
man tuotannosta vastaa C-MEDIA.

Joulukampanja tulee taas!
Dräger Alcotest 3000 on helppokäyttoinen ja luotettava ajo-
kunnon varmistaja ja ehdoton hitti loppuvuoden juhlaseson-
kiin. Kannattaa siis hyödyntää Dräger-alkotesterin jo perintei-
nen joulukampanja ja tarjota asiakkaille erinomaista lahja-
ideaa. Kampanjasta toimitetaan erillinen tiedote.
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Lisätiedot: 
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Lisätiedot: 
Timo Lopperi, (09) 6156 8290, 
timo.lopperi@kaha.fi (mittarivarusteet 
ja ajoneuvoelektroniikka) sekä 
Jukka Kerminen, (09) 6156 8296, 
jukka.kerminen@kaha.fi (venevarusteet)

VDO Viewline -mittarisarja saa 
odotetun täydennyksen uudesta 
VL6-merkkivaloyksiköstä, jonka 
avulla mittariston saa viimeistel-
tyä tyylikkään yhtenäiseksi.

Laajaa sovitettavuutta
Ilman kehystä toimitettavat VL6-merkki-
valoyksiköt kuuluvat Viewline-tuotelinjaan, 
joten niihin voi valita haluamansa ratkaisun 
laajasta Viewline-kehyssarjasta. Niin ikään 
suojausluokka (IP67), led-valot ja liitinjär-
jestelmä sekä taustavärit musta ja valkoi-
nen ovat muun tuotelinjan mukaiset. Vaih-
dettavien kehysten ansiosta VL6-yksiköt voi 
sovittaa myös muiden pyöreiden mittarisar-
jojen, kuten Cockpit Visionin, Cockpit Inter-
nationalin ja CANcockpitin yhteyteen.

Vakio- ja erikoisratkaisuja
VL6-merkkivaloyksiköiden tehdasvalmiita 
vakiotuotteita on loppuvuodesta 2013 
saatavana mustana ja valkoisena 12 V 
versiona moottorinvalvontaan (paineet, 
lämmöt ym.) ja valotoiminnoille (ajovalot, 
suuntavilkut ym.). Vakioversioiden saa-
tavuus 24 V järjestelmään vahvistetaan 
myöhemmin. Molempiin järjestelmiin on 
mahdollista teettää teollisuuskäyttöä var-
ten asiakaskohtaisia erikoisversioita, joista 
kannattaa kysyä lisää yhteyshenkilöiltä.

Kompakti merkkivaloyksikkö 
täydelliseen mittaristoon

Viewline 6 
Warning Light GaugeÄlypuhelinsovellus DTCO-digipiirturille

Android-alustalle ja pian myös iOS-käyttöjärjestelmälle saatavana oleva VDO 
SmartLink yhdistää DTCO-piirturin Bluetoothilla älypuhelimeen. Digipiirturin etu-
levyyn liitettävä BT-lähetin kommunikoi puhelimelle asennettavan Driver App 
-sovelluksen kautta tarjoten erilaisia näkymä- ja hallintamahdollisuuksia piirturin 
versiosta riippuen.

DTCO 1.3 mahdollistaa piirturin näytön esittämisen puhelimen ruudulla sekä 
puhelimen käyttämisen piirturin kaukosäätimenä. Versio 1.4 tuo mukaan kalenteri-
toiminnon 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.

DTCO SmartLink
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Kaj Tötterman, (09) 6156 8268, kaj.totterman@kaha.fi
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iceBreak 2013
Koskimelontaa Thulen merkeissä

Boatercross on koskimelonnan 
uusi kilpailulaji, jossa koskeen 
merkattu rata melotaan neljän 
kilpailijan yhteislähtöinä. 
Koskimelontaseura Kohina 
järjesti huhtikuussa kansallisen 
kaudenavauskilpailun osana 
jokakeväistä iceBREAK-melonta-
tapahtumaa. Thule oli tapahtu-
man pääsponsorina näyttävästi 
mukana kilpailun kuohuissa.

Thule K-Guard on suunniteltu kajakin mahdollisimman helppoon ja turvalliseen kuljetuk-
seen. Kallistettavissa oleva K-Guard on markkinoiden ensimmäinen kajakkiteline, johon 
kajakki voidaan lukita. Lukitseminen tapahtuu lukkolaitteella varustetuilla leveillä hih-
noilla, jotka pitävät kajakin tiukasti paikoillaan 
sitä vahingoittamatta.

Lisätiedot: Jyri Marttelin, (09) 6156 8264, jyri.marttelin@kaha.fi

K-Guard

Vauhdikkaaseen kilpailuun osallistui 
30 melojaa, joista perinteiseen tapaan 
moni tuli Venäjältä. Hyytävä kevätsää 
ja teknisesti erittäin vaativa rata erot-
teli nopeasti jyvät akanoista. 

Jo alkueristä puolivälieriin pääseminen 
vaati puhdasta suoritusta ja miesten sar-
jassa kaikki aikasakkoja ottaneet kilpailijat 
putosivat jatkosta.

Miesten sarjan toisen kerran peräkkäin 
voittanut Venäjän Alexey Lukin meloi 
tasaisen varmasti läpi koko kilpailun. 
Toiseksi tullut Lahden Vesisamoilijoiden 

nuori Teemu Väliahdet paransi suoritus-
taan lasku laskulta ja jätti varmalla melon-
nallaan Kohina-koskimelonnan Jussi Tans-
kasen kolmanneksi. Naisten sarjan voiton 
vei Avokanoottiyhdistyksen Marjaana Terni 
ennen Venäjän Elena Vostrikovaa ja Maria 
Zhevlakovaa.
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Esapekka Lappi ja Skoda 
voitosta voittoon

Kotikonnuilta kaukomaille
Lappi otti rallin Suomen mestaruuden 2012 
voittamalla sarjan kaikki osakilpailut. Tämä 
ja kansainväliset näytöt riittivät vakuutta-
maan Skodan tehdastiimin, joka palkkasi 
nuoren pieksämäkeläisen täysipäiväiseksi 
kuljettajakseen vuoden 2013 alusta alkaen. 
Kaudella 2013 kisaohjelmaan ovat kuulu-
neet muutamat WRC2-luokan MM-osakil-
pailut sekä täysi Aasian-Tyynenmeren mes-
taruussarja, FIA APRC, Skoda Fabia Super 
2000 -rallitykillä.

Vaikeuksien kautta voittoon
Kausi alkoi isolla pettymyksellä legendaa-
risessa Monte Carlo -rallissa, kun matka 
katkesi jo kakkospätkälle ulosajon seurauk-
sena. Mutta jo seuraavassa WRC2-luokan 
MM-rallissa Portugalissa Lappi & Ferm 
näyttivät muille ajamisen mallia ja ottivat 
vakuuttavan osakilpailuvoiton. Portugalin 
jälkeen Skodan tehdas päätti ajattaa Lap-
pia myös kuuden osakilpailun APRC-sarjas-
sa Aasiassa ja Tyynenmeren saarilla.

Uusi sarja haltuun
Lappi voitti Aasian-Tyynenmeren sarjan 
avausosakilpailun Uudessa-Seelannissa, 
mutta  joutui keskeyttämään heti seuraa-
vassa Uusi-Kaledonia-rallissa. Kokemuk-
set uudesta sarjasta maailman toiselta 
ovat vähintäänkin monipuolisia, sillä 
kolmas osakilpailu Australiassa toi 
jälleen voiton.
– Kyllä tämä APRC-sarja on meille 
jälleen loistava mahdollisuus 
kasvattaa kokemusta uusista 
ja erilaisista ralleista. Lisäksi 
kausi ajetaan Skodalle ja 
koko rallille tärkeällä tule-
vaisuuden markkina-
alueella, sarjaa johtava 
Esapekka Lappi sanoo.

Nuori rallikuljettaja Esapekka Lappi ja kartanlukija Janne Ferm ovat 
tehneet poikkeuksellisen vahvan läpimurron rallimaailman huipulle. 
Kuljettajapari on reilussa vuodessa ottanut voitot MM- ja EM- sekä 
Aasian-Tyynenmeren, Tsekin, Ruotsin, Norjan ja Suomen sarjojen 
osakilpailuissa!

Tavoitteena WRC
Lapin kanssa yhteistyötä jo usean vuoden 
ajan tehnyt DEFA on tällä kaudella Skodan 
22-vuotiaan tehdaskuljettajan toinen hen-
kilökohtainen pääyhteistyökumppani. Yh-
teistyö saanee jatkoa vieläkin suuremmissa 
haasteissa.
– Tavoitteena on ehdottomasti nousta pa-
rin vuoden päästä WRC-sarjaan ja voittaa 
joskus maailmanmestaruus. Tätä tavoitetta 
palvelee jokainen nyt ajettava testi ja kil-
pailu, olivatpa ne missä päin maailmaa ta-
hansa. Ensi kauden kisakalenteria en vielä 
tiedä enkä siitä stressaa, toteaa 
Lappi päättäväisesti.

mukana menestyksessä
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Lisätiedot: 
www.esapekkalappi.fi
www.wrc.com/swrc
www.fiaaprc.com
www.defa.com
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Tuoteuutisia

Mobi-ajoneuvotallentimet tallentavat pe-
rättäisistä tiedostoista koostuvaa sauma-
tonta MP4-videokuvaa, kiihtyvyyksiä sekä 
paikka- ja nopeustietoja SDHC-muistikor-
tille. Videotiedostojen kesto (30 s – 4 min) 
ja kokonaismäärä (yhdestä useisiin satoi-
hin) riippuu muistikortin koosta (4–32 Gb) 
ja tallennustarkkuudesta. Älykkään päälle-
kirjoituksen ansiosta tallennukset ovat aina 
tuoreimpia mahdollisia.

Maailman johtaviin autoradiovalmistajiin 
kuuluvan japanilaisen Clarionin innovatii-
viset laitteet toteuttavat HMI-konseptia, 
jonka pyrkimyksenä on modernin tekniikan 
yhdistäminen helppokäyttöisyyteen.

Tuoteuutisia

Uudistuneet Mobi-
ajoneuvotallentimet

Mobi-350

Kolaritapauksissa kiihtyvyysanturi pysäyttää 
tallennuksen automaattisesti. Jos laitteelle 
kytketään lisävarusteisella kaapelilla kiin-
teä virransyöttö, liiketunnistin käynnistää 
tallennuksen myös pysäköitynä. Laitteiden 
mukana toimitetaan toisto-ohjelma, joka 
näyttää ruudulla samaan aikaan kameran 
kuvan, liikevoimat xyz-koordinaatistossa 
sekä GPS-pohjaisen nopeuden ja sijainnin 
Google Maps -kartalla. Mallistoon kuuluu:

Mobi-350, musta

- 640 x 480 px tarkkuus, 4 Gb muistikortti

Mobi-700, musta (valk. erikoistilauksena)

- 1280 x 720 px tarkkuus, 8 Gb muistikortti

Mobi-750, musta (valk. erikoistilauksena)

- 1280 x 720 px tarkkuus, 8 Gb muistikortti
- Wi-Fi-yhteys älypuhelimeen

www.clarion.fi

Clarionin suomenkieliset nettisivut osoittees-
sa www.clarion.fi avautuvat osaksi Kahan 
sivuja ja tarjoavat uutisia sekä paljon tuote-
tietoa ja tukea niin jälleenmyyjille kuin lop-
pukäyttäjillekin. Sivustolta voi ladata mm. 

Mukana seuraa toisto-ohjelma, 
joka kokoaa tallennetut tiedot 
monipuolisesti yhteen ikkunaan.

CIP-ohjelmiston (Clarion Installer Program), 
jonka avulla Clarion-laitteet voi asentaa 
helposti ja turvallisesti yli 200 eri automal-
liin. Normaalien tuoteluetteloiden ja jälleen-
myyjätietojen lisäksi palvelussa on saatavana 
myös sisältöä aktiiviharrastajille firmware- 
ja käyttöliittymäpäivitysten sekä erilaisten 
yhteensopivuustaulukoiden muodossa.

Clarionin navigointiradioi-
den käyttäjät voivat ladata 
viimeisimmät karttatiedot 
kerran ilmaiseksi osoitteesta 

www.naviextras.com. 
Päivitys on tehtävä 30 päivän sisällä siitä, 
kun navigointiyksikkö vastaanottaa ensim-
mäiset GPS-signaalit.
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Messu-uutisia

- FM/AM
- 4 x 50 W
- CD/MP3/WMA/USB
- BT-hf ja -suoratoisto
- 5-kan. taajuuskorjain

- LPF/HPF
- USB-IN edessä ja takana
- iPod/iPhone-suoraohj.
- AUX-IN 3,5 mm edessä
- RCA OUT 5 V / 6-kan. (1 x sub.)

Takakamera Mobi-350-laitteelle (ylh.) 
sekä Mobi 700 ja Mobi 750 -sarjan 
tallentimille (alh.).

Mobi-750

Mobi-700

Laitteista on saatavana myös takakameralla 
varustetut versiot Mobi-350T, Mobi-702 ja 
Mobi-770. Kaikkien mallien mukana toimi-
tetaan SD-muistikortti, virransyöttöpistoke 
tupakansytyttimeen sekä asennusvarusteet 
ja käyttöohje.

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

Mobi-700Mobi-700

- Mikrofoniliitäntä
- 728 näyttöväriä
- Kaukosäädin mukana
- OEM-rattikaukovalmius

Clarion CZ703E
Uutuusradio Bluetoothilla sekä USB-liitännöillä ja suoralla iPhone/iPod-ohjauksella.

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

Caravan 2013
Lahden Messukeskus
20.–22.9.2013

Kaha Expo 
Tampereen Messukeskus 
26.–27.10.2013

Caravan 2013 on Suomen suurin matkailuajo-
neuvojen ja tarvikkeiden erikoisnäyttely. 

Kaha esittelee laajaa Caravan Systems -tuote-
linjaansa mm. Omnistor-, Thule-, Thetford-, 
Sonax- ja AL-KO-tuoteperheiden voimin. 
Tervetuloa osastolle B18a!

Kaha järjestää Tampereen X-treme Car 
Shown yhteyteen sekä kuluttajille että alan 
ammattilaisille suunnatut Kaha Expo auto-
varaosa- ja lisävarustemessut. Suomen par-
haaksi autonäyttelyksi valitun tapahtuman 
täydentävät Offroad Expo sekä sisätilassa 
ajettava Supercross SM-kauden finaalikilpailu.

Kaha tuo paikalle poikkeuksellisen laajan 
kattauksen tuotteitaan, joita esitellään konk-
reettisten työnäytösten avulla. Kaha Expon 
lähes 3 000 m2 tiloissa on esillä useita työpa-
joja, joissa yleisön edessä asennetaan Kahan 
maahantuomia tuotteita ajoneuvoihin sekä 
esitellään niiden käyttöä. 

Kaha Expossa niin kuluttajat kuin Kahan jäl-
leenmyyjätkin pääsevät avarilla osastoilla hel-
posti tutustumaan kauden varustelu-uutuuk-
siin, joista suurin osa esitellään niiden omassa 
elementissään, ajoneuvoissa. Tervetuloa!
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Kaha-uutisia

Kaha on kevään ja kesän aikana kehittä-
nyt ja testannut yhdessä tavarantoimitta-
jiensa kanssa uutta tehdastilaustuotteiden 
saatavuustarkistus- ja tilausjärjestelmää. 
Autoluettelon kautta tapahtuvan palvelun 
tarkoituksena on laajentaa huomattavasti 
asiakkaille tarjottavaa tavaramäärää sekä 
hinta- ja saatavuustietoja. Näin Kahan ta-
varavalikoima tulee kasvamaan nopeasti 
tuhansilla uusilla tuotteilla.

Transit Order toimii vain niillä tuotteilla, 
jotka eivät kuulu Kahan normaaliin va-
rastointiohjelmaan, mutta ovat kuitenkin 
saatavana Kahan tavarantoimittajan oh-
jelmassa. Näiden tuotteiden hinta ja saata-
vuustiedot ovat jatkossa saatavana suoraan 
Autoluettelosta yhdellä klikkauksella. Siten 
loppuasiakkaalle voidaan kertoa mahdolli-
simman tarkka toimitusaika ja hinta myös 
tehdastilattavien tuotteiden osalta.

Uuden Transit Order -järjestelmän pilotti- 
ja käytännön testit sujuivat niin hyvin, 
että palvelu otetaan kuluvan syksyn aikana 
nopeassa tahdissa laajempaan käyttöön 
useiden tavarantoimittajien kanssa. 
Tämän lehden ilmestyessä järjestelmässä 
ovat mukana jo mm. Bosch, Behr Hella, 
Bilstein, Klokkerholm, Löbro ja Valeo.

Tehdastilaustuotteiden hinta ja saatavuus Autoluetteloon

Kaha Transit Order – Laajempi valikoima, tarkemmat toimitusajat

Autoluettelo.fi-palveluun uusi toiminto ja tarjoustori

Esimerkkikuva Autoluettelosta kertoo, että Bilstein B8 
Sprint -erikoisiskunvaimentimet eivät ole Kahan varastossa. 
Toimittajan saldo on silti 3 kpl, joten tuotteen saa ilman 
lisäkuluja 8 vrk sisällä, jos tilaus tehdään ennen klo 14.

Lisätiedot: info@kaha.fi

Kaha Outlet on Kahan jälleenmyyjille tarkoitettu tarjoustori. 
Sinne kootaan mm. valikoimasta poistuvia ja muita tuotteita, 
jotka myydään huippuedullisesti nettohinnoiteltuina. 

Käy tutustumassa osoitteessa Autoluettelo.fi ja tee edullisia 
hankintoja!

Lisätiedot: info@kaha.fi

Tarjoustuote-osasto Autoluetteloon

Kaha Outlet – Jälleenmyyjille

Ota hyöty
tarjouksista!

Kaha Outlet on Kahan jälleenmyyjille tarkoitettu tarjoustori. 
Sinne kootaan mm. valikoimasta poistuvia ja muita tuotteita, 

Käy tutustumassa osoitteessa Autoluettelo.fi ja tee edullisia 
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LISÄVARUSTEET

Wahlberg Maria
Osastosihteeri, kenttätuki
(09) 6156 8319
maria.wahlberg@kaha.fi

Ylikorpi Jan
Takuuosaston esimies
(09) 6156 8379
jan.ylikorpi@kaha.fi

TAKUU
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

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

Koulutuskiertue 30 v

Juhlavasti 30. kertaa järjestettävä koulutuskiertue pyörähtää käyntiin jälleen 
kesän jälkeen. Rovaniemellä järjestettävän ensimmäisen ja Vantaalla pidettävän 
viimeisen tilaisuuden väliin mahtuu tasan kuukausi ja paljon kilometrejä. 

Tänä vuonna yhteensä 19 paikkakunnalla vierailevalla kiertueella syvennytään 
tuttuun tapaan uutuustuotteisiin, asennusohjeisiin ja markkinointiin sekä tava-
taan kollegoja iltapalan merkeissä. 

Lämpimästi tervetuloa!

TEKNINEN PALVELU

Koivisto Jarmo 
Tekninen huoltoneuvoja 
(09) 6156 8383
jarmo.koivisto@kaha.fi

Melasniemi Markku 
Korjaamolaitteiden 
tekninen tuki,
Koulutuskeskuksen 
koordinaattori
044 343 3465
markku.melasniemi@kaha.fi
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EXP

Neljät messut samassa!

Kaha Expossa on ensimmäistä kertaa esillä koko Kahan laaja 
tuotevalikoima, ajoneuvojen varustelusta auton varaosiin ja 
ajoneuvoteollisuuden käyttämiin komponentteihin.

Kaha Expon lähes 3 000 messuneliön tiloissa on esillä useita 
työpajoja, joissa yleisön silmien edessä asennetaan Kahan 
maahantuomia tuotteita ajoneuvoihin, sekä esitellään niiden 
käyttöä. Työpajojen lisäksi Kaha Expossa on esillä ulkomailta 
Suomeen saapuvia kilpa- ja erikoisautoja, sekä kilpailuja.

www.kahaexpo.fi 




