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Autoalan karu todellisuus

Pari vuotta sitten julkaistu, korkeakoulutasolla toteutettu laaja tutkimus 
liikenteestä osoitti yksiselitteisesti henkilöauton olevan Suomen kaltaisessa, 
harvaan asutussa maassa ylivoimaisesti paras ja taloudellisin liikkumismuoto. 
Järkeviä ja käytännöllisiä vaihtoehtoja on tarjolla vain suurimmissa asutus-
keskuksissa. Julkisessa keskustelussa tämä kiistaton tosiasia näkyy unohtu-
neen täysin, ja sekä autotekniikan asiantuntijat että alan lehdistö ja varsinkin 
poliittisten päätösten tekijät tuntuvat vieraantuneen arkitodellisuudesta.

Viime aikoina keskustelu on painottunut autojen tekniseen, osin futuristiseen 
kehitykseen. Aiheina ovat olleet vaihtoehtoiset polttoaineet, uudet energia- 
tehokkaat moottorityypit, downsizing, sähkö- ja jopa robottiautot. Tosiasiassa 
sekä autokanta että liikenneväylät ovat rapistumassa käsiin. Kehä I:n sisäpuo-
lella ja keskustan parkkihalleissa tilannetta voi kuitenkin olla vaikea tiedostaa. 

Vuoden 2008 jälkeen sekä liikenteessä olevien että romutettavien autojen 
keski-ikä on ollut jyrkässä nousussa. Yli 30 vuotta vanhat autot jokapäiväi-
sessä liikenteessä eivät ole harvinaisuuksia etenkään maaseudulla. Esimerkiksi 
Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Lapissa rekisterissä olevien autojen keski-ikä 
lähentelee kuuttatoista vuotta. Usein ajokortin saaneen nuoren ensimmäinen 
käyttöauto on vuosia kuljettajaansa vanhempi.

Autokantamme on tekniikaltaan vanhentunutta niin liikenneturvallisuuden, 
polttoainetalouden kuin käyttömukavuudenkin suhteen. Vielä runsas vuosi-
kymmen sitten saatoimme Venäjälle tai Baltian maihin matkustaessamme 
katsella säälien sikäläistä autokalustoa ja tiestön kuntoa. Nyt palatessamme 
näistä maista huomaamme urautuneet, paikatut ja reikiintyneet tiet ja 
ikääntyneen ajoneuvokaluston omassa maassamme. Asfaltti- ja öljysora-
teiden palauttaminen takaisin sorateiksi on jo jossain päin maata alkanut.

Äkkiä ajatellen tilanne saattaa tuntua varaosakauppaa elinkeinonaan har-
joittavien yritysten edun mukaiselta. Tilanne on kuitenkin päinvastainen. 
Jos käytössä olevien autojen myyntiarvo riippuu siitä, onko polttoainetankki 
myytäessä täysi vai tyhjä ja kuinka monta milliä renkaissa on vielä kulutus- 
pintaa jäljellä, ei niiden liikennekunnossa pitäminen ole enää isoa liiketoi-
mintaa. Suomessa varaosakaupan toimintaolosuhteet ovat hyvin vaikeat 
– joudummehan pitämään yllä varaosavarastoja vähintään neljällä eri vuosi-
kymmenellä valmistettuihin autoihin. Pieni autokantamme on lisäksi merkki- 
ja tyyppikirjavuudeltaan suhteellisesti maailmanennätysluokkaa.

Kun tulevana vuonna pääsemme jälleen valitsemaan päättäjiä eduskun-
taan, kannattaa huomio kiinnittää liikenne- ja ajoneuvopolitiikkaan. Jo nyt 
tiedämme, että autoilu tulee kallistumaan taas kerran ajoneuvo- ja polttoaine-
verotuksen takia. Ellei mitään korjaavia toimenpiteitä tehdä, jatkuu autokan-
tamme rapistuminen ja uusien autojen myynnin hyytyminen edelleen.

Varaosa- ja lisävarustekauppa sekä autojen korjaustoiminta elää vaikeaa 
pysähtyneisyyden aikaa. Nyt on kuitenkin oikea aika valmistua patoutuneen 
kysynnän tyydyttämiseen ja kilpailukyvyn säilyttämiseen tulevaisuudessa. 

Sateen jälkeen tulee aina pouta!

Jouni Vainikka
Markkinointipäällikkö
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Yli 60 vuotta nykymuodossa
Calix Ab:n juuret ovat syvällä Ruotsin teol-
lisuushistoriassa, sillä yritys syntyi kahden 
jo 1890-luvun alussa perustetun eskilstuna-
laisyrityksen fuusioituessa vuonna 1953. 
Siitä alkaen Calix Ab ja sen tytäryhtiöt 
Calix Automotive Ab ja Preciform Ab ovat 
valmistaneet ja toimittaneet maailmanlaa-
juisesti lämmitysjärjestelmiä polttomoot-
toriajoneuvoihin sekä viimeisimpänä myös 
hybridi- ja sähköajoneuvoihin.

Vastuullinen OE-toimittaja
Calix on tehnyt läheistä yhteistyötä ajo-
neuvoteollisuuden kanssa jo 1950-luvulta 
alkaen, ja se on tänä päivänä lukuisten val-
mistajien ensiasennuslämmitin. Tehdastoi-
mittajana se on aina sertifi oinut tuotteensa 
ja toimintansa alan vaativimmmat ISO-, Q1- 
ja TS-laatujärjestelmät täyttäviksi. Valmis-
tuksessa ja tuotteistamisessa noudatetaan 
nykyaikaisia ekologisia ja eettisiä säännök-
siä ja suosituksia. 

Mukavaa, turvallista, helppoa
Calixin tavoite on tehdä tuotteista niin 
helppokäyttöisiä ja luotettavia, että autoi-
lija voi keskittyä nauttimaan laadukkaan 
lämmittimen mukanaan tuomista 
monista eduista. Calix-lämmitin 
on sekä ajomukavuutta 
että -turvallisuutta 

Perinteikästä autolämpöosaamista Pohjolasta
Kahan edustukseen siirtyneiden Calix-autolämpötuotteiden taustalla on lämmitysjärjestelmiä ajoneuvoteolli-
suudelle ja jälkimarkkinoille toimittava valmistaja, jonka tuotekehitys, kokoonpano ja valmistus ovat alusta asti 
tapahtuneet Ruotsin Eskilstunassa.

lisäävä varuste, joka lisäksi vähentää polt-
toaineenkulutusta ja päästöjä. Käytännöl-
liset yksityiskohdat, kuten kätevä tukijalka 
ja pakkasellakin taipuisana pysyvä 
verkkojohto antavat tuot-
teille merkittävää 
lisäarvoa.

Lue lisää Calix-eduista seuraavalta aukeamalta!

helppokäyttöisiä ja luotettavia, että autoi-
lija voi keskittyä nauttimaan laadukkaan 
lämmittimen mukanaan tuomista 
monista eduista. Calix-lämmitin 
on sekä ajomukavuutta 
että -turvallisuutta 
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Calix-autolämpötuotteet Kahan  valikoimaan!

Kahan autolämpötarjonta 
keskittyy jatkossa ruotsalaisen 
Calixin korkealaatuisiin sisätilan- 
ja moottorinlämmittimiin sekä 
akkulatureihin ja ajastimiin. 
Asiakkaat tulevat hyötymään 
ratkaisusta sekä jälleenmyyjä- 
että kuluttajatasolla, sillä 
kahden kokeneen toimijan 
yhteistyö merkitsee tehokasta 
jakeluketjua ja tuotteiden 
täydellistä soveltuvuutta.

Valmiit Calix Comfort Kit -järjestelmät sisältävät 
erikseen tilattavaa automallikohtaista moottorin-
lämmitintä lukuun ottamatta kaikki tarpeelliset 
autolämpötuotteet.

Tehty Pohjolassa
Kaikki Calix-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan 
yrityksen omissa tiloissa Ruotsin Eskilstunassa. Pohjoi-
nen tausta merkitsee suomalaiskäyttäjille varmuutta 
lämmitysjärjestelmän laadusta sekä sopivuudesta vaa-
tiviin sääoloihimme.

Akkulaturit
Calix-akkuvaraajapaketti kaapelointeineen pitää 
auton akun aina täydessä toimintavalmiudessa. 
Varauksen ylläpitämisen lisäksi laturia voidaan 
käyttää virtalähteenä sekä tyhjentyneiden akkujen 
laturina. Valikoimaan kuuluu yhteensä 10 akku-
varaajaratkaisua 12 V järjestelmiin ja kaksi ras-
kaalle 24 V kalustolle.

Moottorinlämmittimet
Calix kehittää lähes jokaiselle automallille vesi-
tilaan asennettavan moottorinlämmittimen. 
Sisältäpäin lämmittävä ratkaisu tarjoaa mer-
kittävästi enemmän ja nopeampaa läm-
mitystehoa kuin lohkon ulkopuolelta 
vaikuttava säteilylämmitin.

autolämpö.fi 
Kaha on avannut osoitteeseen www.autolämpö.fi  niin ammattilaisille kuin 
kuluttajillekin tarkoitetun autolämpösivuston, josta löytyy Calix-autolämpö-
tuotteiden lisätietoja ja asennusohjeita. Jatkuvasti kehittyvä sivusto tulee
saamaan lähiaikoina mm. rekisterinumeron perusteella tehtävän auto-
mallikohtaisen Calix-tuotehaun.

Calix-liitäntäjohdot (5 mallia 2,5–10 m) on valmistettu 
kovissakin pakkasissa taipuisana pysyvästä kumiseoksesta.
Helppokäyttöinen pistoke on muotoiltu siten, että se on 
helppo kiinnittää myös hämärässä oikein.
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Sisätilanlämmittimet
Calix Slim Line -sisätilanlämmittimissä on vakiovarusteena ilman kiinteää 
asennustakin optimaalisen puhallussuunnan tarjoava tukijalkasekä vaihto-
ehtoinen seinäkiinnitysjärjestelmä, jonka avulla lämmittimen kulmaa voi 
säätää jopa 30°. Kaikki mallit ovat S-merkittyjä ja ne säätävät puhallus-
tehon automaattisesti sisälämpötilan mukaan.

Slim Line 800
Teho: 800W @ -25°
Mitat: 196 x 140 x 35 mm
Paino: 0,8 kg

Slim Line 1400
Teho: 1400W @ -25°
Mitat: 196 x 140 x 35 mm
Paino: 0,8 kg

Slim Line 1600
Teho: 800W / 1600W @ -25°
Mitat: 196 x 140 x 47 mm
Paino: 0,95 kg

Slim Line 1800
Teho: 1100W / 1800W @ -25°
Mitat: 196 x 140 x 47 mm
Paino: 0,95 kg

Calix-autolämpötuotteet Kahan  valikoimaan!

LIsätiedot: Tuotepäällikkö Toni Hannonen, (09) 6156 8283, toni.hannonen@kaha.fi 

Calix testivoittoon!
Autoliiton Moottori-lehden viime joulukuun numerossa julkaistussa sisälämmitinvertailussa olivat mukana
Calix Slim Line 1400, Defa Termini II 1400 ja Modernum Cyclon 1400. Identtisillä Skoda Citigo -autoilla
tehdyssä testissä Calix-lämmittimellä varustetun auton sisätilat olivat jokaisella mittauskerralla lämpi-
mimmät. Testaajat jakoivat voittajalle vielä erikoiskiitosta ainutlaatuisesta tukijalasta: ”Calix-lämmitti-
meen kuuluva mainio jalkateline mahdollistaa oikean käyttöasennon ilman laitteen kiinteää asennusta.”

Autoliiton Moottori-lehden viime joulukuun numerossa julkaistussa sisälämmitinvertailussa olivat mukana

meen kuuluva mainio jalkateline mahdollistaa oikean käyttöasennon ilman laitteen kiinteää asennusta.”

Saatavana on myös myyntidisplay, jonka mukana seuraa valikoima sisätilan-
lämmittimiä sekä loppuasiakkaille kaupanpäällisinä jaettavia Uusi Lasten-
sairaala 2017 -heijastimia. Calix ja Kaha tukevat hanketta talkooheijastimien 
hankintakustannuksilla. Displaysta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä markki-
nointipäällikkö Jouni Vainikkaan, (09) 6156 8202, jouni.vainikka@kaha.fi .
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Nopeat voittavat
Ostamalla yhteensä 20 kpl Osram Night Breaker 
UNLIMITED -paripakkauksia (valinnan mukaan 
H1/H4/H7) saa kaupan päälle myyntitelineen, joka 
sisältää peräti 24 kpl Osram CROSSER Micro LED 
-avaimenperiä. Tarjous on voimassa lokakuun 2014 
loppuun asti tai niin pitkään kuin tavaraa riittää, 
joten kannattaa toimia nopeasti!

Night Breaker UNLIMITED
Markkinoiden kirkkaimman halogeenipolttimon 
uusi UNLIMITED-sukupolvi tarjoaa niin määrältään 
kuin laadultaankin entistä parempaa valoa. Opti-
moitu täytekaasu, hehkulangan uusi päällyste ja 
patentoitu sininen kehäpinnoite merkitsevät taval-
lista halogeenia merkittävästi kirkkaampaa ja 
pidempää valokeilaa.  

Osram CROSSER Micro LED
Kumipäällysteiseen Osram CROSSER -taskulamppu-
sarjaan kuuluva Micro LED on kompakti (Ø 19 mm x 
75 mm) mutta tehokas (2 lm, 6500 K, 170°) avaimen-
perätyyppinen LED-valaisin, jonka myyntipakkaus 
sisältää tarvittavan AAA-pariston.

Night Breaker 
UNLIMITED

Osram ja Kaha vauhdittavat lamppu-
kauppaa kampanjalla, jonka keskiössä 
on uudistunut Night Breaker -halogeeni-
polttimo ja kaupanpäällisenä myynti-
telineellinen LED-avaimenperiä.

Tuotenumerot H1: OS64150NBU-DUO, H4: OS64193NBU-DUO ja 
H7: OS64210NBU-DUO.

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

KAUPAN

PÄÄLLE!
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Hiukkassuodattimen suoja-aine
Tehokas lisäaine LM-8349 pidentää diesel-
auton hiukkassuodattimen käyttöikää, 
vähentää noen muodostumista ja tehos-
taa palamista. Aine soveltuu säännölliseen 
käyttöön varsinkin, kun ajomatkat ovat 
pääsääntöisesti lyhyitä sekä aina, kun 
oireet viittaavat epäpuhtauksiin DPF-
järjestelmässä. Pakkaus 250 ml.

Kaha Koulutuskeskus
Vajaa vuosi sitten avattu Kaha Koulutus-
keskus tulee toimimaan myös Liqui Moly 
-koulutusten pitopaikkana. Keskus tarjoaa 
vapaille korjaamoille ja jälleenmyyjille suo-
ran väylän valmistajan teknisesti tärkeim-
piin tuoteuutuuksiin ja -tietoon. Koulutus-
tilat koostuvat 500 m2 korjaamohallista ja 
50 m2 äänieristetystä kokoustilasta.

Liqui Molyn merkitys Kahan tuoteohjelmassa on kasvanut tasaisesti, ja saksalaismerkin asemaa vahvistetaan
jatkossakin tuotelanseerauksilla, koulutustilaisuuksilla ja kampanjoilla.

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

Aktiivista kampanjointia
Liqui Moly -puhdistushuollot merkitsevät 
korjaamoille mahdollisuuksia kannatta-
vaan lisäkauppaan. Kaha kampanjoi tule-
van kauden aikana sekä tuotteita että 
öljy- ja kemikaalikaappeja edullisesti kor-
jaamokäyttöön. Värikkään brändin valikoi-
miin kuuluu lisäksi erilaisia oheistuotteita, 
jotka luovat markkinointiin omia mahdolli-
suuksiaan. Tarkkaile postiasi!

7
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Merkkitietoisesti alusta asti 
Kun Pekka Kontio, Mika Nieminen ja Kari 
Suurniemi jäivät yrityskauppojen seurauk-
sena ilman työpaikkaa, päättivät autotar-
vikealalla yli 20 vuotta toimineet miehet 
perustaa yhdessä oman liikkeen. Vuonna 
2011 avatun, 200 m2 liike- ja 200 m2 varas-
totiloista koostuvan Varaosa Varikon pää-
tukkuri on alusta asti ollut Kaha.
– Kahan valtteja ovat luotettavuus sekä 
erittäin laaja ja laadukas varaosa- ja lisä-
varustevalikoima, toteaa yrityksen Thule-
spesialisti Pekka Kontio.
– On helppoa ja mukavaa myydä maailman-
kuuluja brändejä, korostaa Kontio laatutie-
toisen tuotevalikoiman merkitystä jälleen-
myyjän näkökulmasta. 
Yksi alan tunnetuimmista tuotemerkeistä 
on Thule, jonka värit ja tyyli ovat lyöneet 
leimansa koko liikkeen olemukseen.

Esillepano olennaista
– Olemme panostaneet vahvasti Thulen 
esillepanoon, sillä tämänkaltaisia tuotteita
ei yksinkertaisesti vain myydä laatikoissa, 
sanoo Pekka Kontio.

– On aivan olennaista, että asiakas voi itse 
koskettaa ja tuntea telineiden, kuljetuslaa-
tikoiden ja peräkoukkujen rakenteen ja toi-
minnan.
Yhtä olennaista on mahdollisuus esitellä 
varusteiden toimintaa ja etsiä yhdessä 
asiakkaalle parhaimmin sopivat ratkaisut.
– Kaiken keskiössä ovat asiakkaan yksilölli-
set kuljetustarpeet, alleviivaa Kontio.
– Niiden kartoitus on demovarusteiden 
avulla helpompaa ja samalla asiakkaan on 
mahdollista ymmärtää, miksi satsaaminen 
Thule-laatuun kannattaa.

Thule myy kaikkina vuodenaikoina
Pekka Kontio korostaa, että Thule on 
ympärivuotinen tuoteryhmä.
– Tietoisuus tuotepaletin laajuudesta on 
vuosien varrella kasvanut, ja Thule on 
tänään useimmille paljon muutakin kuin 
”suksiboksi”.
Silti monet edelleen yllättyvät, kuinka 
monipuolisia ratkaisuja Thulella on tarjota 
mitä erilaisimpiin kuljetustarpeisiin.
– Esimerkiksi markkinoiden ainoalle luki-
tuksella ja kallistuksella varustetulle 

Mäkelän teollisuusalueella toimiva Hämeenlinnan Varaosa Varikko on profi loitunut Thule Partner -ohjelman 
myötä erityisesti asiantuntevaksi Thule-pisteeksi. Huippulaadukas merkki on liikkeessä näyttävästi esillä ja vetää 
samalla väkeä kaikenlaisille varaosa- ja lisätarvikekaupoille.

Kiltintien   sertifi oitu                     Shop

K-Guard -kajakkitelineelle on selvästi ollut 
tarvetta, Pekka Kontio kertoo.
Myös kuljetuslaatikoiden tarjoamaa lisä-
kapasiteettia osataan nykyään arvostaa 
kaikkina vuodenaikoina.

Kaha-eduista kaikki hyöty
Niin Thulen kuin muidenkin Kaha-varustei-
den sekä -varaosien kauppaa edesauttavat 
Kahan kattavat lisäedut ja -palvelut.
– Aina ajan tasalla oleva Autoluettelo on 
meillä luonnollisesti ahkerassa käytössä, 
ja korjaamoille kehitetty Korjaamo.net on 
osoittautunut myös varaosamyyjälle hyödyl-
liseksi työkaluksi, Kontio sanoo ja mainitsee 
myös Kaha Koulutuskeskuksen, jonka tar-
jontaa on syksyllä tarkoitus hyödyntää yh-
dessä asiakkaiden kanssa.
Oma lukunsa on Kahan 3 v varaosatakuu, 
jonka vaikutus on pantu Hämeenlinnassa 
selvästi merkille. 
– Usein korjaamot oikein erikseen varmista-
vat, että toimitettu osa varmasti on Kahan 
erikoistakuulla varustettu, summaa Pekka 
Kontio monipuolisten Kaha-etujen merki-
tyksen vapaalle varaosakaupalle.
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Kiltintien   sertifi oitu                     Shop

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

Thule-asiantuntija Pekka Kontio on vieraillut myös Nelosen Start-
ohjelmassa esittelemässä Thulen monipuolista tuotevalikoimaa.
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Clay Disc SO 450 605
Puhdistussavikiekko kiillotuskoneille (mie-
luiten epäkesko). Ihanteellinen pinttyneen 
lian, pien, maalisumun, kalkkijälkien, lehti-
puumahlan, liimajälkien ja muun vaikean 
lian poistamiseen. Riittää jopa 60 auton 
käsittelyyn, vesipuhdistus, Ø 150 mm.

Sonax Profi Line tarjoaa 
täydellisen valikoiman ammatti-
käyttöön tarkoitettuja auton-
hoitotuotteita. Tuotesarjan 
uutuuksina esitellään kiillotus-
koneita, kunnostus- ja hoito-
aineita sekä opas ammatti-
maiseen autonehostukseen.

EX 04-06 SO 242 300

Nykyaikainen, erityisesti 
epäkeskokoneille suunni-
teltu hiomatahna.
Mahdollistaa nopean 
kertavedon jopa P2000-
vesihiomapaperikäsi-
tellystä pinnasta holo-
grammivapaaseen lop-
pukiiltoon asti. Ei sisällä 
silikonia, lähes pölyä-
mätön. Leikkaavuusas-
teikolla 1–6: hionta 4, 
kiilto 6.

Cutmax SO 246 300

Kaikille koneille sopiva 
karkea hiomatahna 
syvien naarmujen ja 
hankaumien poistoon. 
Lähes pölyämätön. 
Leikkaavuusasteikolla 
1–6: hionta 6, kiilto 3.

Perfect Finish SO 224 300

Viimeistelytahna kaikille
koneille. Soveltuu yhden 
käsittelyn kertavetokiillo-
tukseen sekä valumien, 
roskien ja muiden pai-
kallisten vaurioiden pois-
toon. Lähes pölyämätön. 
Leikkaavuusasteikolla 
1–6: hionta 5, kiilto 5.

Lisätiedot: 
Kai Sihvonen, (09) 6156 8315, kai.sihvonen@kaha.fi 
Harri Välimäki, 0500 637 885, harri.valimaki@kaha.fi 

                          -autonhoito-opas
                               ammattilaisille                               ammattilaisille                               ammattilaisille                               ammattilaisille

Tilausnumero SONAX08.

Profi Line-ammattituotteiden ympärille kehitetty palvelukonsepti tarjoaa 
Sonax Service -pisteelle pätevät työkalut auton pesu-, vahaus- ja fi ksaus-
palveluiden myyntiin. Automaahantuojien, -myyjien ja -vuokraamoiden 
sekä huoltokorjaamojen ja pesuloiden tarpeisiin kehitetty kokonaisuus on 
täydentynyt oppaalla, joka esittelee yksityiskohtaisesti kaikki tuotteet ja 
menetelmät auton ammattimaiseen puhdistukseen, hoitoon ja suojaukseen. 
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-uutuustuotteet

Syksyn

SO 230 200 Vannepesu
SO 233 241 Hyönteisirrote
SO 315 300 Pikapesushampoo
SO 338 241 Ikkunapesu
SO 321 200 Auton sisäpuhdistusaine
SO 287 400 Xtreme Brilliant Shine Detailer
SO 323 100 Auton A/C puhdistusaine

Sonax-tuotteista kootulla selviämis-
paketilla autoilija selättää syksyn 
haasteet ja valmistautuu ottamaan 
talven tuiverrukset vastaan ajokki 
puhtaana ja raikkaana.

-autonpuhdistuspaketti

Shine Mate SO 492 120
Epäkesko kiillotuskone säädettävällä nopeudella ja kaksoistoiminnolla 
(värinä/pyörintä). Teho 600 W, nopeus 2800–600 rpm, värinäliike 9 mm. 
Tukilevy 125 mm, johon sopii esim. 160 mm kiillotustyyny.

Shine Mate SO 492 150
Pyörivä kiillotuskone säädettävällä sekä lukittavalla 

vakionopeudella. Teho 800 W, nopeus 700–2500 rpm. 
Tukilevy 125 mm, johon sopii esim. 160 mm kiillotustyyny.

Shine Mate SO 492 150Shine Mate SO 492 120

Syksyn
Sonax-tuotteista kootulla selviämis-

-autonpuhdistuspaketti-autonpuhdistuspaketti

Polymer Net Shield 
SO 223 100

Moderniin Hybrid Polymer 
-teknologiaan perustuva
 pitkäkestoinen pinnoite 
ja suoja-aine kaikille maa-
latuille pinnoille.

Cut & Finish SO 225 300

Tehokas hiomatahna 
maalipinnan vaurioiden 
poistoon. Poistaa jopa 
P1500-hiomapaperin 
jäljet. Soveltuu kaikille 
koneille. Lähes pölyä-
mätön. Leikkaavuus-
asteikolla 1–6: hionta 4, 
kiilto 6.

NanoPro SO 280 300

Nanotekniikkaan perus-
tuva korkealuokkainen 
kovavaha uusille tai kiil-
lottamalla uudistetuille
maalipinnoille. Ei sisällä
hionta-aineita eikä sili-
konia.

Lisätiedot: Kai Sihvonen, (09) 6156 8315, kai.sihvonen@kaha.fi 
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Radio- ja multime dialaiteuutuuksia

Stockholm 230 DAB
Til.nro BL 1011402220
Kaikilla mantereilla toimiva todellinen maailmanradio, jossa 
on on analogisen FM- ja AM-virittimen lisäksi myös DAB-viri-
tin. Sopii esimerkiksi ajoneuvovalmistajille, jotka vievät tuottei-
taan radiolähetyksiä digitaalisesti välittäviin maihin (esimerkiksi 
Ruotsi, Norja, Britteinsaaret ja monet Keski-Euroopan maat, 
ks. www.worlddab.org). Bluetooth-handsfree aktivoituu puhe-
lun tullessa silloinkin, kun radio on sammutettu. CD-asema, USB- 
ja AUX-IN edessä, SDHC-korttipaikka takana. Asemamuisti pää-
virran katkaisulle. DAB-antenni hankittava erikseen.

München 530
Til.nro BL 1011303537
Til.nro BL 1011303538 (Truck-versio)
Vaativaan caravan- ja ammattikäyttöön suunniteltu navigointi- 
ja multimediaradio, jossa yhdistyvät erittäin herkkä viritin, koko
Euroopan kattava suomenkielinen navigaattori sekä laajan skaa-
lan eri medioita toistava soitin. Saatavana on erillinen malli yksi-
tyisajoon sekä siltojen korkeus- ja painorajoitukset huomioiva
Truck-versio ammattiautoilijoille. Suuri 6,2” kosketusnäyttö, 
DVD/CD-asema, BT-handsfree ja -suoratoisto, USB- ja AUX-IN 
edessä, microSDHC-korttipaikka takana. Monipuoliset liitännät 
(mm. peruutuskamera ja toinen näyttö) sekä erikoisuutena 
äänen esiasetus teknomusiikille. Tuoreen kartan takuu.*

Casablanca 2012
Til.nro BL 1011200380
Kaiuttimilla ja USB-liitännällä varustettu 12 V 1-DIN-radio
erikoisajoneuvoihin, joissa ei ole kaiutinasennuksia. Sisään-
rakennetut kaiuttimet 50 mm 4 ohm, USB- ja AUX-IN edessä, 
asemamuisti päävirran katkaisulle.

Casabalanca 2012 soveltuu erinomaisesti 
esimerkiksi trukkeihin tai golfkärryihin. www.blaupunkt.com
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DTX502E
Til.nro MMC DTX502E
Kahdella aktiivisella antennilla varustettu herkkä 
digi-tv-vastaanotin maksuttomille kanaville. 
Suora ohjaus tuettujen pääyksikköjen (mm. NX404E) 
kosketusnäytöltä, muiden kanssa ohjaus mukana 
toimitettavalla kauko-ohjaimella. Tarkkuus 720p, 
DVB-tekstitys, EPG, suosikkikanavat, teksti-tv.

Radio- ja multime dialaiteuutuuksia

NX404E
Til.nro MMC NX404E
Monipuolinen navigointi- ja multimediaradio kattavalla media-
tuella. Soittaa video- ja äänitiedostot DVD/CD-levyiltä, USB- 
ja microSDHC-muisteilta sekä langattomasti puhelimesta. 
Suuri 6,2” kosketusnäyttö, 47 maan suomenkielinen navigointi 
ja BT-handsfree. Todella monipuoliset liitännät (mm. peruutus-
kamera ja HDMI) sekä äänenmuokkausmahdollisuudet. 
Tuoreen kartan takuu.*

FZ102E
Til.nro RAC FZ102E
Suomalaisten ammattilaisten toiveiden mukaan kehitetty 
työkoneradio USB-liitännällä. Laitteen lyhyys syvyyssuunnassa 
(vain 10 cm) mahdollistaa myös pystyasennuksen. Suuri pyöreä 
äänenvoimakkuussäädin, kirkas ja selkeä näyttö, USB- ja 
AUX-IN edessä. Asemamuisti päävirran katkaisulle.

* Käyttäjä voi ladata 
viimeisimmät kartta-
tiedot ilmaiseksi 30 
päivän sisällä siitä, 
kun navigointiyksikkö 
vastaanottaa ensim-
mäiset GPS-signaalit. 

Latausosoite 
www.naviextras.com.Lisätiedot: Anne Pekkinen, (09) 6156 8270, anne.pekkinen@kaha.fi www.clarion.com
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Varaosapuoli täydentyi korjaamolla
Jo vuodesta 1980 toiminut autovaraosia, 
-tarvikkeita ja -lisävarusteita myyvä Kokko- 
lan Varaosakeskus siirtyi perustajaltaltaan 
Heimo Roikolta poika Tapani Roikolle 
vuonna 2004. Tänään 900 m2 tiloissa toi-
miva ja 12 henkilöä työllistävä yritys palve-
lee paitsi maakuntakeskus Kokkolan, myös 
koko Keski-Pohjanmaan markkina-aluetta 
yhteensä 11 asiakaskorjaamon kautta. 
Yksi niistä sijaitsee samassa osoitteessa 
Ouluntiellä.
– Kun isäni jäi eläkkeelle ja liike siirtyi mi-
nulle, aloitin ohessa myös korjaamotoimin-
nan. Jatkuva kiire synnytti kuitenkin idean 
korjaamopuolen eriyttämisestä, kertoo 
Tapani Roiko.
– Meillä asentajina työskennelleet Joni Pel-
tola ja Ari Myllykangas innostuivat asiasta 
ja perustivat Kokkolan Autokorjaamo Oy:n 
tähän saman katon alle vuonna 2010.

Kokkolan Varaosakeskus j a Kokkolan Autokorjaamo

Kokkolan Varaosakeskus Oy on kaupungissa pitkään toiminut autotarvik-
keiden ja -varaosien palveluliike, jonka toiminnan kulmakiviä ovat korkea-
laatuiset tuotteet ja hyvä palvelu. Niiden ylläpitämisessä tärkeää roolia 
näyttelevät liikkeen yhteydessä toimiva asiakaskorjaamo sekä Kaha, jonka 
edustamat merkit muodostavat merkittävän osan yrityksen tarjonnasta.

Yhteistyö parantaa palvelua
Kokkolan Autokorjaamon 220 m2 tiloissa 
työskentelevistä neljästä asentajasta yksi 
on yrityksen toinen omistaja Ari Myllykan-
gas. Tiskin takana asioita hoitava Joni Pel-
tola kertoo niin korjaamon kuin varaosa-
liikkeenkin saavan yhteistyöstä merkittäviä 
synergiaetuja.
– Tilaan tavaraa Kahalta päivittäin ja Vara-
osakeskus toimittaa tuotteet seuraavana 
päivänä suoraan hyllyihin. Järjestelyn ansi-
osta voimme reagoida nopeasti ja jousta-
vasti yllättäviinkin lisätöihin.
Vastaavasti varaosapuolelta asiakas voi-
daan tarvittaessa ohjata suoraan vierei-
seen tai sijainniltaan sopivimpaan asiakas-
korjaamoon. Korjaamot sijaitsevat Kokko-
lan lisäksi Oksakoskella, Räyringissä, Teeri-
järvellä, Alavetelissä, Himangalla ja Lohta-
jalla sekä Kälviällä, jossa toimii Tapani Roi-
kon klassikkoautoharrastuksesta alkunsa 
saanut, huoltoon ja entisöintiin erikoistu-
nut ClassicPark.

Kaha-asiakkuus kannattaa
Kokkolan Varaosakeskus on tehnyt yhteis-
työtä Kahan kanssa yrityksen perustami-
sesta alkaen.
– Olemme aina olleet erittäin tyytyväisiä 
Kahalta saamaamme palveluun ja tuottei-
den hyvään hinta-laatusuhteeseen, sanoo 
Tapani Roiko, ja painottaa asian merki-
tystä varsinkin nykyisinä taloudellisesti epä-
vakaina aikoina:
– Asiakkaat miettivät tarkasti ostoksiaan 
ja haluavat rahoilleen parasta mahdollista 
vastinetta. Hintaero ei ole niin suuri, että 
laadusta kannattaisi tinkiä.
Kahan tarjoamiin etuihin kuuluvat myös 
monipuoliset koulutustilaisuudet, jotka 
ketjuihin kuulumattomat toimijat kokevat 
erittäin hyödyllisiksi.
– Perinteisen Koulutuskiertueen ohella 
asiakaskorjaamomme ovat osallistuneet yh-
den illan koulutustilaisuuksiin, Roiko toteaa.
– Tulevana syksynä aiomme hyödyntää 
myös Kahan uuden Koulutuskeskuksen tar-
joamia mahdollisuuksia, jatkaa Joni Peltola.

Asiakasesittely

Varaosakeskuksen omistaja Tapani Roiko.
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Kokkolan Varaosakeskus j a Kokkolan Autokorjaamo

Lisätiedot: www.kokkolanvaraosakeskus.fi, www.classicpark.fi, www.kaha.fi

3 v takuu ja palvelut
Varaosakeskuksen asiakaskorjaamot hyö-
dyntävät markkinoinnissaan Kahan 3 vuo-
den erikoistakuuta vaihtelevasti, mutta 
varaosien laatuun ollaan poikkeuksetta 
tyytyväisiä.
– Kahan edustamat tuotteet ovat kautta 
linjan korkealaatuisia, kiteyttää Joni Peltola 
asian.
Erikoistakuun lisäksi kaikki Kahan asiakkaat 
hyötyvät sähköisistä Autoluettelo.fi- sekä 
Korjaamo.net-palveluista sekä nopeista 
toimituksista, joiden ansiosta loppuasiak-
kaalle voidaan antaa huolto- ja korjaus-
töistä tarkka aika- ja kustannusarvio.
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Korjaamolaitteet & erikoistyök alut

16

Kaha panostaa voimakkaasti korjaamo-
laitteisiin ja laitekoulutukseen kye-
täkseen palvelemaan huoltosektoria 
mahdollisimman monipuolisesti. 
Toiminnan selkärankana ovat Bosch-
konserniin kuuluvan Beissbarthin 
korjaamolaitteet sekä Kamasa 
Toolsin ja Klannin erikoistyökalut.

Matala saksinosturi VLS 3130
Ala-asennossa vain 10 cm korkean Beissbarth VLS 3130 
-saksinosturin avulla auto on helppo saada tarkasti ja turvallisesti 
täsmälleen halutulle työkorkeudelle. Rengasliikkeille sekä auto-
teippaus ja -fi ksausyrityksille soveltuvan laitteen suurin 
nostokyky on 3 tonnia ja nostokorkeus 93 cm. 
Kuvan nosturissa on lisävarusteinen 
Mobile kit -siirtosarja.

16
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Korjaamolaitteet & erikoistyök alut
Lisätiedot: Mikko Kinnunen, (09) 6156 8375, mikko.kinnunen@kaha.fi 

Korjaamolaitteet & erikoistyök alut
Yhdessä autonvalmistajien kanssa kehitetyt 
Klann-erikoistyökalut tarjoavat kohteen-
mukaista ja turvallista käytettävyyttä. 
Koko valikoima on esillä tuote-
tietoineen ja -kuvineen Auto-
luettelossa ja saatavana 
tilaustuotteina.

mukaista ja turvallista käytettävyyttä. 
Koko valikoima on esillä tuote-
tietoineen ja -kuvineen Auto-
luettelossa ja saatavana 

Työkalut hybridiautoille
Kamasa Toolsin yksikomponentti-
eristetyt työkalut ovat selvittäneet 
kansainvälisten IEC900- ja DIN 
EN60 900 -standardien mukaiset 
läpäisy-, kuormitus-, lämpö- ja liekki- 
sekä veto- ja pitävyystestit. Siten ne 
soveltuvat myös hybridiautojen korkea-
jännitteisiin (maks. 1000 V) huoltotöihin.

K 10456 – K 10465: 
Kiintoavaimet 10–15, 17, 19, 22 ja 24 mm.

K 10466: Räikkäavain 3/8” vääntiöllä.

K 10467: Jatkokappale 100 mm 3/8”

K 10468 – K 10478: Hylsyt 8–14, 17, 19, 
22 ja 24 mm 3/8” vääntiöllä.

Jousenkiristinsarja K 472
Kolmioalatukivarren sekä monitukivarsi-
pyöräntuennan huoltoon tarkoitettu K 472 
on yleismallinen teleskooppivarrellinen 
kolmipistelukituksella varustettu työkalu 
kierrejousien irrottamiseen ja asentamiseen 
akselia irrottamatta. Tehokas erikoistyökalu 
tekee huollosta turvallisempaa, helpompaa 
ja nopeampaa.

17
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Moottorien koon pienentäminen ja varus-
taminen turboahtimilla on lähes tuplan-
nut niiden sisäiset paineet ja lisännyt siten 
öljyihin kohdistuvaa rasitusta. Kun samaan 
aikaan öljynvaihtovälit ovat pidentyneet, 
vaaditaan nykyaikaiselta voiteluaineelta 
todella poikkeuksellista kestävyyttä.

Castrol on vastannut haasteeseen käyttä-
mällä ensimmäisenä maailmassa öljyn lisä-
aineena nestemäistä titaania. Tekniikka 
kaksinkertaistaa öljykalvon kestävyyden ja 
alentaa merkittävästi tehoa syövää kitkaa. 
Riippumattomissa kokeissa Castrol Edge 
Titanium FST -voiteluaineiden on todettu 
vähentävän metallien välistä kosketusta 
jopa 45 %.

Vanhat Edge FST -öljyt korvataan uusilla
Edge Titanium FST -tuotteilla vaiheittain, 
poikkeuksena Edge LongLife II 0W-30, joka 
säilyy entisellään.

Kun Castrol lisäsi Edge-öljyynsä titaania, syntyi Castrol Edge 
Titanium FST – kaikkien aikojen kestävin ja kehittynein 
synteettinen Castrol-moottoriöljy.

Kestävin on nyt vieläkin kestävämpi

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

TITANIUM FST TM
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Rengaspaineanturit ja anturitesteri

Vipukäyttöisillä BLOC-O-LIFT-jousilla on 
lukemattomia korkeudensäätöä edellyttä-
viä käyttökohteita, joista tunnetuimpia 
ovat istuimet.

Stabiluksen BLOC-O-LIFT-kaasujouset voi-
daan lukita portaattomasti joustavalla tai 
lujalla sululla veto- tai puristussuuntaan. 
Joustavaa lukitusta voidaan käyttää 
vaimentamaan pehmeästi iskut 
tai impulssimaiset huippu-
kuormat. 
tai impulssimaiset huippu-

Lukittavat kaasujouset
Stabilus merkitsee ammattilaisille korkealaatuista kaasujousta kaikkialla 
maailmassa ja kaikilla teollisuudenaloilla. Yksi käytetyimmistä 
jousityypeistä on lukittava BLOC-O-LIFT-kaasujousi.

Lisätiedot: 
Mikko Hakulinen, 

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

Koon mukaan luokitellut Stabilus-kaasujouset löytyvät kätevimmin osoitteesta 
Autoluettelo.fi  kohdasta Ajoneuvoteollisuus. Paperiluettelon tilausnumero on STABILUS1.

BLOC-O-LIFT-kaasujousia voi vivun asemes-
ta käyttää myös SOFT-O-TOUCH-kaapelilla 
kohteissa, joissa jousi sijaitsee kaukana tai 
hankalassa paikassa.

Asentoriippumattomasti asennettava 
BLOC-O-LIFT on saatavana myös lyhyellä 
1 mm vapautusliikkeellä (vakio 2,5 mm) 
erikoiskevyttä toimintaa varten sekä 
jatkuvalla vapautuksella esimerkiksi 
pyörivän tuolin selkänojan 
kallistukseen.

Kesän aikana rengaspaineantureiden vali-
koima laajentui VEMO:n antureilla, jotka 
näkyvät VDO:n tuotteiden ohella Autoluet-
telossa. VDO REDI -anturi on tehokas varas-
toinnin kannalta, sillä kolme tuotenumeroa 
kattaa laajan valikoiman venttiilillä varus-
tettuja merkkikohtaisia antureita. REDI
kiinnitetään liimalla A2C59506147 renkaan 
sisäpinnalle, minkä ansiosta edes erikois-
vanteet eivät rajoita sen käyttöä. Järjes-
telmä tunnistaa valmiiksi ohjelmoidun ja 
testerillä aktivoitavan anturin automaatti-
sesti, mutta tarvittaessa myös opettaminen 
voidaan tehdä testerillä.

VDO- ja VEMO-antureiden lisäksi Kaha
tarjoaa VDO:n suomenkielistä testeriä 
A2C59506643, joka on tarkoitettu ainoas-
taan rengaspaineanturien aktivointiin ja 
TPMS-järjestelmän testaukseen. Värinäytöl-
linen ja printterillä varustettu uutuus lukee 
anturin tiedot langattomasti ja ja OBD-kaa-
pelin kautta. Laite soveltuu myös muiden 
valmistajien järjestelmiin ja sen avulla voi 
lukea ja poistaa vikakoodeja. VDO:n omis-
tama Continental huolehtii, että testeri 
pysyy ajan tasalla tarjoamalla vuosimak-
sullisia päivityksiä. Laitteen hinta sisältää 
ensimmäisen vuoden päivitykset. 

Lisätiedot: Jorma Inki, (09) 6156 8236, jorma.inki@kaha.fi  
 Jari Widerholm, (09) 6156 8363, jari.widerholm@kaha.fi .
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Syksyn varaosauutuuksia

Kaha vahvistaa varaosavalikoimaansa kuluvan syksyn aikana mm. Denson sytytys-
tulpilla ja tuo vapaan varosakaupan piiriin myös joukon hieman erikoisempia 
merkkikohtaisia komponentteja. Kaikki tuotteet ovat 3 vuoden Kaha-
takuulla varustettua alkuperäislaatua ja löytyvät sähköisestä 
Autoluettelo.fi -palvelusta.

Sytytystulpat
Japanilainen Denso on Kahan valikoimassa monipuoli-
sesti mm. lambda-antureillaan, kompressoreillaan ja latu-
reillaan. Nyt huippumerkki tukee myös sytytystulppavali-
koimaa, joka laajenee Denson, NGK:n ja Boschin voimin 
todella kattavaksi. Denso-tulppia on tarjolla standard-, 
platinum- ja iridium- sekä TT- (Twin Tip) tyyppisinä. 
Jälkimmäiset on ensimmäisenä maailmassa valmistettu 
käyttämättä lainkaan ns. arvometalleja. 

Voimansiirron varaosat
Bilstein Groupiin yhdessä Febin ja Swagin kanssa 
kuuluva Blue Print on erityisesti aasialaisten 
ja amerikkalaisten autojen voimansiirto-
osiin ja antureihin keskittyvä merkki. 
Kahan varasto-ohjelmaa Blue Print 
vahvistaa vetonivelillä sekä kytkimillä
ja kytkinhydrauliikkaosilla.

Bilstein Groupiin yhdessä Febin ja Swagin kanssa 
kuuluva Blue Print on erityisesti aasialaisten 
ja amerikkalaisten autojen voimansiirto-



21

Automaattivaihteiston 
öljynsuodattimet
Vierol Group -konsernin merkkeihin kuuluva Vaico 
tulee Kahan varasto-ohjelmaan monipuolisella 
valikoimalla automaattivaihteiston öljynsuodattimia 
ja suodatinsarjoja. Tarjontaan kuuluvat myös DSG-
vaihteiston suodattimet sekä muoviset öljypohjat.

Pysäköintianturit ym.
Vierol Group omistaa myös Vemo-tuotemerkin, 
joka tunnetaan ilmastointijärjestelmän osista ja 
monipuolisista ajoneuvoelektroniikan komponen-
teista. Kahan varastoon merkki tulee yhteensä yli 
1500 nimikkeellä, joihin kuuluu merkkikohtaisia 
ilmastointiputkia, kaasuläppäkoteloita ja EGR-
venttiileitä sekä pysäköintiantureita, joita on yli 
50 erilaista.

Pakokaasujen lämpötila-anturit
Pakokaasujen lämpötila-anturi valvoo hiukkas-
suodattimen (DPF) lämpötilaa sen automaattisen 
puhdistusprosessin aikana. Yleensä suodattimen 
molemmin puolin sijaitsevat anturit tarkentavat 
lisäksi EGR-venttiilin ja turbon toimintaa. 
Samoja antureita käytetään myös NOx-
katalysaattorilla (SCR) varustetuissa autoissa. 
Kahan ohjelmaan kuuluu 312 tuotenumeroa, 
joista 112 hyllyssä (esim. VAG 1,9 ja 2,0 TDI).

Lisätiedot:

Sytytystulpat: 
Tommi Fronden, 
(09) 6156 68331, 
tommi.fronden@kaha.fi 

Anturit: 
Jorma Inki, 
(09) 6156 8236, 
jorma.inki@kaha.fi 

Ilmastointikomponentit: 
Juha Tallus, 
(09) 615 68277, 
juha.tallus@kaha.fi 

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

Voimansiirto-osat: 
Seppo Salo, 
(09) 6156 8326, 
seppo.salo@kaha.fi 
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Otsonointilaite ammatti   käyttöön
The Purifi er sijoitetaan kohteeseen ja säädetään käynnistymään 
ajastimella, minkä jälkeen ovet ja ikkunat suljetaan ja tilasta 
poistutaan. Käsittelyn vaikutusta tehostetaan jättämällä asun-
nossa tuuletin tai ajoneuvossa ilmastointilaitteen sisäkierto ja 
tuuletin maksimiteholla päälle moottorin käydessä. Henkilö-
auton käsittelyaika on 20–30 ja asunnon noin 60 minuuttia. 
Lopuksi tilat tuuletetaan huolellisesti.

Edellisen sukupolven laitteita kehittyneempi The Purifi er tuottaa 
puhdistavaa otsonia energiatehokkaasti ja nykyaikaisesti UV-
valolla. Otsonointi poistaa tunkkaiset ja pinttyneet hajut asun-
noista ja ajoneuvoista molekyylitasolla ja tehoaa myös viruksiin, 
sieniin ja bakteereihin. Vaikutustapansa vuoksi laitetta ei saa 
käyttää tiloissa, joissa on ihmisiä, eläimiä tai kasveja.

Litium-nappiparistot (GP Lithium)
Litium-nappiparistot on tarkoitettu vain 
vähän virtaa vaativiin laitteisiin. Tyypillisiä 
kohteita ovat esimerkiksi autojen avaimet, 
Webasto- ja muut kaukosäätimet sekä syke- 
ja askelmittarit. Litiumparistojen jännite on
yleisesti 3 V ja ne on tyypitetty kirjaimilla 
CR sekä neljällä pariston kokoa kuvaavalla
numerolla. Esimerkiksi CR2032 merkitsee, 
että pariston halkaisija on 20 mm ja pak-
suus 3,2 mm. 

Litium-nappiparistojen etuja ovat pitkä 
käyttöikä, alhainen purkautuvuus sekä 
laaja käyttölämpötila-alue.

Alkaliparistot (GP Super)
Alkaliparistot on tarkoitettu keskisuurta
ja suurta virtamäärää vaativiin laitteisiin. 
Pitkän käyttöiän ja alhaisen purkautuvuu-
den omaavien paristojen käyttökohteita
ovat mm. taskulamput, langattomat sisä- 
ja ulkovalot, kamerat ja kellot sekä kauko-
ohjaimet ja -säätimet. Alkaliparistojen jän-
nite on väliltä 1,5–9 V ja niillä on useita 
nimiä ja merkintätapoja:
- GP 15A / AA / LR6 / sormiparisto
- GP 24A / AAA / LR03 / micro
- GP 14A / C /LR14 / keskikoko
- GP 13A / D / LR20 / iso pyöreä
- GP 1604A / neppari / 6LF22 / 9V

GP Batteries on maailman johtavia paristo- ja akkuteollisuuden innovaattoreita ja val-
mistajia. Yhtiö työllistää noin 8400 ihmistä ja sen vuotuinen tuotanto on yli 4 miljardia 
paristoa. GP:n Taiwanin laitos sai ISO 14001 -sertifi kaatin ensimmäisenä paristotehtaana 
maailmassa vuonna 1996. Tänään valmistajan kaikki 18 tehdasta ovat ISO-sertifi oituja.

GP-paristot tarjoavat mahdollisuuden kannattavaan lisäkauppaan. Hyvä tuotetietous auttaa palvelemaan 
asiakkaita ja löytämään juuri heidän tarpeisiinsa sopivimman paristotyypin. 
Tiesitkö tämän yleisimmistä paristoista?

Erikoisalkaliparistot (GP Ultra)
Erikoisalkaliparistoja voi käyttää kuin ta-
vallisiakin alkaliparistoja, mutta ne on var-
sinaisesti suunniteltu normaalia vaativim-
piin kohteisiin, kuten suurempaa virtamää-
rää edellyttäviin kannettaviin CD/DVD-soit-
timiin ja tehokkaisiin taskulamppuihin sekä 
toiminnallisesti kriittisiin murtohälyttimiin. 

Erikoisalkaliparistojen käyttöikä on noin 
20 % tavallisia alkaliparistoja pidempi ja 
jännitteet väliltä 1,5–12 V.

Korkealaatuisia paristoja kaikkiin kohteisiin
Lisätiedot: Paul Hallman, (09) 6156 8309, paul.hallman@kaha.fi 
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Yleismallisessa Keetec-istuinlämmitinsarjassa on käytetty alan uusinta 
teknologiaa edustavia, nopeasti ja tasaisesti lämpeneviä hiilikuituvastuksia. 
Toisin kuin perinteisiä lämmitinelementtejä, Keetecin verkkorakenteisia 
elementtejä voi asennusvaiheessa muokata ja rajoitetusti jopa leikata 
myötäilemään täydellisesti istuimen pehmusteita.

Yleismallisessa Keetec-istuinlämmitinsarjassa on käytetty alan uusinta 
teknologiaa edustavia, nopeasti ja tasaisesti lämpeneviä hiilikuituvastuksia. 
Toisin kuin perinteisiä lämmitinelementtejä, Keetecin verkkorakenteisia 
elementtejä voi asennusvaiheessa muokata ja rajoitetusti jopa leikata 
myötäilemään täydellisesti istuimen pehmusteita.

Keetec-istuinlämmitinsarja

Lisätiedot:
Jaakko Asikainen, 

(09) 6156 8332, 
jaakko.asikainen@kaha.fi 

Kaksiportaisen tehonsäädön ansiosta 
Keetec-istuinlämmitin tarjoaa miellyttävää 
lämpöä kaikkiin tarpeisiin. Saatavana 
täydellinen yhden istuimen sarja asennus-
ohjeineen sekä 12 että 24 V järjestelmiin. 
Verhoilunkiinnityksen suinkin salliessa 
asennus on mahdollista kaikkiin ajoneuvo-
tyyppeihin, henkilöautoissa myös taka-
penkin istumapaikoille.

Otsonointilaite ammatti   käyttöön

Lisätiedot: 
Tomi Toivonen, (09) 6156 8382, 

tomi.toivonen@kaha.fi 

Huoltovapaan, kompaktin laitteen 
UV-lampun käyttöikä on 5000 tuntia 
tai jopa 15 000 ajoneuvoa ja mitat 
vain 14 x 14 x 34 cm ja 
paino 2,3 kg.
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Jokaiselle automerkille on luotu myyntityökaluksi 
suomenkielinen luettelo, josta sopivat teline- 
ja valoyhdistelmät on helppo valita:

Mercedes Benz Actros IV -sarja. Til.nro TL14
Volvo FH4-, FM4- ja FMX-sarjat. Til.nro TL16
Scania P-, G- ja R-sarjat. Til.nro TL15
DAF XF- ja CF-sarjat. Til.nro TL17
Renault T-sarja. Til.nro TL18

Lisätiedot: 
LightFix: Harri Suomi, (09) 6156 8271, harri.suomi@kaha.fi 
Lisävalot: Jaakko Asikainen, (09) 6156 8332, jaakko.asikainen@kaha.fi 

-tuotelinja kasvaa ja kehittyy

Alimpana sijaitsevat Side-Liner ja Front-Liner on varustettu upotetuilla LED-huomio-
valoilla ja muihin ne voi valita optiona. Useisiin Sky-Light-telineisiin saa myös vaakaputken valopaneelille. 

LightFix-valikoima on kasvanut Renault- ja DAF-rekoille suunnitelluilla valotelineillä sekä kytkemistä 
helpottavalla Easy Connect -ohjaamokaapelilla. Kaikki LightFix-tuotteet sekä niihin sopivat Bosch- 
ja Britax-lisävalot löytyvät osoitteesta Autoluettelo.fi .

Uutuudet DAF- ja Renault-malleihin
MB-, Scania- ja Volvo-rekkoihin suunnitel-
lut ohjaamokohtaiset LightFix-valotelineet 
ovat saaneet seurakseen DAF:n XF- ja CF-
sarjojen Space Cap ja Super Space Cap 
-ohjaamoille sekä Renaultin T-sarjalle sovel-
tuvat vastaavat tuotteet. Kaikki telineet so-
pivat ohjaamossa oleviin alkuperäisiin kiin-
nityspisteisiin – mitään porauksia ei tarvita.

Lisävalot
Boschin ja Britaxin tuotteet ovat täydel-
linen valinta LightFix-telineiden kauko-
valoiksi, paneleiksi ja majakoiksi. Alan 
moderneinta teknologiaa tuotteissaan 
käyttävät OE-valmistajat tunnetaan vaati-
vaan ammattikäyttöön tarkoitetusta laa-
dustaan. Bosch-lisävalouutuuksista lisää 
viereisellä sivulla.

Kätevä Easy Connect
Korkeakiiltoiset, ruostumattomasta Ø 70 mm
teräsputkesta valmistetut ja EU-hyväksytyt
LightFix-valotelineet sisältävät valmiin johto-
sarjan lisävaloille. Nyt niiden kytkeminen 
edelleen rekan sähköjärjestelmään on 
entistä helpompaa, sillä saataville on tullut 
5 m Easy Connect -ohjaamokaapeli.
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Antec Fahrzeugtechnik GmbH on johtavia SUV- ja pakettiautojen korivarusteiden 
valmistajia maailmassa. Antecin Kaha-valikoimaan kuuluu noin 100 automalli-
kohtaista, ruostumattomasta teräksestä valmistettua ja käsin loistokiillotettua 
henkilöturvakaarta. E-hyväksytyt kaaret on valmistettu ISO 9001:2000 
-standardin mukaisesti ja varustettu laserkaiverretulla tuotetunnisteella. 

Jatkuvasti päivittyvä valikoima on juuri kasvanut Suomen ostetuimpiin 
automalleihin kuuluvan Nissan Qashqain uuteen 2014 facelift-malliin 
suunnitellulla raudalla.

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

Lisätiedot: 
Jaakko Asikainen, 

(09) 6156 8332, 
jaakko.asikainen@kaha.fi 

Uusi Nissan Qashqai sai                  -kaaren

Useita Bosch-lisävalomalleja on saatavana sekä perinteisinä halogeeni- että kolme kertaa tehokkaampina 
kaasupurkausvaloina. Kun molempiin on vielä yhdistetty nykyaikaista LED-tekniikkaa, on tuloksena 
erittäin monipuolinen valikoima ECE-hyväksyttyjä lisävaloja henkilö- ja kuorma-autoihin 
sekä busseihin, kunnossapitoajoneu voihin ja maastureihin.

Light-Star
Light-Star-valikoimaan kuuluu perinteinen kirkas tai sininen halogeenivalo ylijännitesuoja-
tulla ja tasaisesti valaisevalla LED-renkaalla sekä sisäänrakennetulla sytytinyksiköllä varus-
tettu huipputehokas xenonvalo 12 ja 24 V versioina. Kaikissa malleissa on tietokonelaskettu 
heijastin ja tukeva kotelo sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut asennusosat.

Light-Star Halogen LED kirkas 0986 310 984
Light-Star Halogen LED Blue sininen 0986 310 985

Light-Star Xenon 12 V kirkas 0986 310 986
Light-Star Xenon 24 V kirkas 0986 310 987

Rallye 225 Highlight
Rallye 225 Highlight -mallisto koostuu kirkkaana ja sinisenä saatavista halogeenivaloista 
normaalilla tai pitkällä Pencil Beam -valojakaumalla sekä sisäänrakennetulla sytytinyksiköllä 
varustetuista huipputehokkaista xenonvaloista, joita saa kirkkaalla tai sinisellä lasilla sekä 
12 että 24 V versioina. Kaikissa malleissa on LED-efektivalo, tietokonelaskettu heijastin 
ja tukeva kotelo sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut asennusosat.

Rallye 225 Highlight Halogen kirkas 0986 310 970
Rallye 225 Highlight Halogen Blue sininen 0986 310 971
Rallye 225 Highlight Halogen Pencil Beam kirkas 0986 310 972
Rallye 225 Highlight Halogen Blue Pencil Beam sininen 0986 310 973

Rallye 225 Highlight Xenon 12 V kirkas 0986 310 974
Rallye 225 Highlight Xenon Blue 12 V sininen 0986 310 975
Rallye 225 Highlight Xenon 24V kirkas 0986 310 976
Rallye 225 Highlight Xenon Blue 24V sininen 0986 310 977

Lisävalouutuudet kaikkiin kohteisiin ja tarpeisiin

27



28

Sekä yrityskäyttöön että valvotun ajo-
oikeuden laitteeksi soveltuva Interlock 
7000 on mahdollista asentaa kaikkiin 
ajoneuvotyyppeihin. 

Suualkoholin aiheuttamat virhelukemat 
tunnistava laite koostuu ajoneuvon 
sisällä sijaitsevasta käsilaitteesta sekä 
kojelaudan alle asennettavasta ohjaus-
yksiköstä. 

Käsilaitteen suukappale on sijoitettu 
ergonomisesti kääntöpuolelle niin, 
että se kääntyy puhaltajaan päin 
laitteeseen tartuttaessa. 

Interlock 7000
Nopea ja kompakti alkolukkouutuus

Sekä yrityskäyttöön että valvotun ajo-
oikeuden laitteeksi soveltuva Interlock 
7000 on mahdollista asentaa kaikkiin 
ajoneuvotyyppeihin. 

Suualkoholin aiheuttamat virhelukemat 
tunnistava laite koostuu ajoneuvon 
sisällä sijaitsevasta käsilaitteesta sekä 
kojelaudan alle asennettavasta ohjaus-
yksiköstä. 

Käsilaitteen suukappale on sijoitettu 
ergonomisesti kääntöpuolelle niin, 
että se kääntyy puhaltajaan päin 
laitteeseen tartuttaessa. 

Nopea ja kompakti alkolukkouutuus

Kaikkien Dräger-alkoholimittareiden 
tapaan myös Interlock 7000:n toiminta 
perustuu erittäin luotettavaan ja tark-
kaan elektrokemialliseen mittaus-
tekniikkaan. 

Ohjausyksikön kuusi lisäporttia mah-
dollistavat räätälöidyt erikoisratkaisut 
ja käyttölämpötila -45 °C…+85 °C 
kattaa kaikki kelit ja olot. 

Lisävarusteena on saatavana puhaltajan 
pimeässäkin kuvaava kamera, GPRS-
moduli, Bluetooth-lähetin sekä 
kojelautapidike.

Dräger Interlock 7000 on uusi, värinäytöllä varustettu ajonestolaite alan 
markkkinajohtalta. Pienikokoinen laite kuluttaa valmiustilassa ainoastaan 
1 mA virtaa ja herää käyttövalmiiksi vain neljässä sekunnissa.

● ●

●

●

● ●

Tiedonsiirto ja raportointi
EasyRoad-järjestelmän ytimenä on SIM-
kortilla ja GPS-vastaanottimella varustettu
Piccolo STX -ajoneuvolaite, joka lähettää 
tiedot kaikista ajoista keskuspalvelimelle. 
Kuljettaja tarkastaa, tarvittaessa korjaa ja 
hyväksyy ajoraportit kirjautumalla palve-
luun selkeän nettikäyttöliittymän kautta.

Arkistointi ja analysointi
Järjestelmänvalvoja näkee työmatkoina kir-
jatut ja hyväksytyt ajot, minkä jälkeen ne 

Helppoon matkalaskun luontiin
voidaan tulostaa ja toimittaa edelleen yri-
tyksen hallinnon käsiteltäväksi. Kaikilla jär-
jestelmän käyttäjillä on pääsy vain niihin 
tietoihin, joiden hallinnoimiseen heillä on 
oikeudet.

Perus- ja erikoissovellukset
EasyRoad on saatavana kolmena valmiina
versiona Basic, Pro ja Premium. Kaikkia voi 
vielä täydentää lisäpalveluilla, kuten alko-
lukon hälytysviesteillä tai muilla asiakas-
kohtaisilla palvelusovellutuksilla.

Ajoneuvolaitteesta ja nettipalve-
lusta muodostuva EasyRoad-ajo-
päiväkirja tarjoaa yksinkertaisen 
tavan matkalaskujen luomiseen. 
Ajon luonne (työ/oma) 
valitaan matkan alussa 
kytkimellä tai jäl-
keenpäin käyttö-
liittymässä. 
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Alcotest 3000
Dräger Alcotest 3000 -testerin 
erinomainen tarkkuus ja korkea laatu 
on pantu markkinoilla selvästi merkille. 
Laite on osoittautunut varsinaiseksi 
hittituotteeksi, eikä menestykselle 
näy loppua. 

Dräger ja Kaha vauhdittavat testeri-
kauppaa entisestään ja järjestävät 
tuttuun tapaan erittäin suosituiksi 
osoittautuneita myyntikampanjoita. 

Tarkkailkaa postianne!

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

Jättimenestys!

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

EasyRoadin luotettavasta ohjelmistosta vastaa Pohjois-
maiden johtava taksialan tietojärjestelmätoimittaja Semel.
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MPC-20 on monilla helppokäyttötoimin-
noilla varustettu tehokas pakettiratkaisu, 
jonka yksivärinen 3,8” (97 mm) QVGA LCD-
näyttö on selkeä kirkkaassa auringonvalos-
sakin. Ohjauspaneeli kykenee hallitsemaan 
ja esittämään monipuolisen moottoridiag-
nostiikan niin sähköisestä kuin mekaanises-
takin moottorista.

Interim ja Final Tier 4 ovat luonnollisesti
valmiiksi mukana, ja kaikkia toimintoja 
voidaan mukauttaa paneelin omalla sisäi-
sellä ohjelmointitoiminnolla. Suurempia 
muutoksia tarvittaessa käytetään Murphyn 
graafi sta ja helppokäyttöistä PC-ohjelmoin-
tiohjelmaa. MPC-20 on IP67-suojattu sekä 
edestä että takaa.

Ohjelmoitava ohjauspaneeli sähköisille ja mekaanisille dieseleille

Murphy PowerCore 20 Controller 
(MPC-20) on heti käyttövalmis ja 
täysin suojattu ohjauspaneeli vaa-
tiviin käyttöympäristöihin. Uutuus-
paneeli on tarkoitettu etenkin 
pumppu- ja kastelusovelluksiin, 
mutta sitä voidaan hyödyntää 
monissa erilaisissa sovelluksissa, 
joissa vaaditaan manuaalista 
tai automaattista käynnistystä 
ja ohjausta.

Lisätiedot: 
Mittarivarusteet ja ajoneuvoelektroniikka:
Timo Lopperi, (09) 6156 8290, timo.lopperi@kaha.fi  
Venevarusteet:
Jukka Kerminen, (09) 6156 8296, jukka.kerminen@kaha.fi  

MPC-20  

MPC-20:n saa sekä pelkkänä erillisenä ohjauspaneelina että asennettuna teräskoteloon tai 
täysin tiivistettyyn kirkaskantiseen muovikoteloon.

● Automaattinen ja manuaalinen käynnistys erilaisilla kierrosluvun-
 säätötoiminnoilla

● Kookas, selkeätoiminen näyttö – myös kirkkaassa auringonvalossa

● Hälytyspisteiden asetus ja moottorin sammutuksen ohjaus

● SAE J1939 CAN -protokolla, Tier 4/Stage IIIB/IV -valmius

● Helppokäyttöinen ohjelmisto sekä erittäin monipuoliset 
 liitännät ja ohjausmahdollisuudet.

Murphy PowerCore 20 Controller

Uutuus!
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Cartechnic ”Made in Germany” 
-moottoriöljyt Kahan valikoimaan
Kaha aloittaa saksalaisten Cartechnic-moottoriöljyjen maahantuonnin. 
Valikoima kattaa yleisimmät henkilö- ja pakettiautojen moottoriöljyt. 
Erittäin kilpailukykyisesti hinnoitellut tuotteet monipuolistavat ja 
tukevat Kahan kattavaa voiteluainetarjontaa.
 
Näyttävien tuotepakkausten etiketteihin tullaan merkitsemään suomen- 
ja ruotsinkieliset tuotetiedot sekä tuotenumeron lisäksi autonvalmistajien 
luokitukset. Myös pakkauskartongit varustetaan selkeillä sisältömerkinnöillä.

Cartechnic testivoittoon!
ACE (Auto Club Europa) suoritti moottoriöljytestin, 
jonka tarkoituksena oli selvittää, voiko edullinen öljy 
olla yhtä laadukas kuin vastaava kallis öljy. Testiin 
osallistui 12 eri öljymerkkiä yhteneväisellä luokituk-
sella hintahaarukassa 8,99–26,75 €. Voittoon nousi 
Cartechnic, joka oli hinnaltaan selvästi vertailun kal-
leimpia öljyjä edullisempi. Testi julkaistiin 10.7.2014 
ja sitä valvoi GTÜ, joka vastaa Suomen VTT:tä.

ACE-Test Motoröle der Viskosität 5W-30:
http://www.ace-online.de/ace-lenkrad/test-und-
technik/wie-geschmiert-1284.html
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Lisätiedot: 
Jari Veteläinen, (09) 6156 8208, 
jari.vetelainen@kaha.fi 

Uutuus!

ja sitä valvoi GTÜ, joka vastaa Suomen VTT:tä.

ACE-Test Motoröle der Viskosität 5W-30:
http://www.ace-online.de/ace-lenkrad/test-und-
technik/wie-geschmiert-1284.html
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Kahan sähkö- ja koritarvike  uutisia

Alstermo-sähköjohdot
Nyt valikoimassa tinatut sähköjohdot 
venesovelluksiin. Autojohdoissa laaja 
värivalikoima, myös kaksiväriset.

Pommier-sisävalo
Kahdella LED-polttimolla toteutettu 
tehokas ja pienikokoinen sisävalaisin 
pakettiautojen ja pikkubussien yleis-
valaistukseen.

Littelfuse-sulakepitimet
Littelfusen laajentuneeseen valikoi-
maan kuuluu tukevarakenteisia, 
tiiviitä sulakepitimiä.

RAM X-Grip -pidikkeet
Erilaisiin jatkovarsiin liitettävissä
olevat pidikkeet pitävät tukevasssa 
otteessaan älypuhelimet sekä pienet 
ja suuret tabletit.

Littelfuse-akkupääkytkimet
Ohjelmassa myös mekaanisia 
pääkytkimiä.

AE-johtoliittimet
Eristettyjen liittimien korkealaatuinen 
rakenne sisältää lisäkupariholkin puris-
tuskohdassa.
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Kahan sähkö- ja koritarvike  uutisia

Britax-työvalo
L17 on pienikokoinen, mutta laajan 
valaisualueen luova perinteinen 
halogeenivalaisin.

Premier Hazard 
-sireenilaitteet
Hälytysvalojen lisäksi valikoimassa nyt 
myös sireenivahvistimet ja kaiuttimet.

Proplast-valot
Ajan hermolla olevan valaisinvalmista-
jan tuoteohjelmassa on paljon nyky-
aikaisia LED-sovelluksia.

Ecans-päävirtakatkaisin
Sähköinen päävirtakatkaisin on saanut 
uudet muodot.

Pro-Car-pistokkeet
Saksalaisen valmistajan kulmaan 
kääntyvää ja muita pistokkeita 
käytetään laajasti erilaisissa ensi-
asennuskohteissa.

Carsig-releet
Aika- ja askelreleet uudelta, erikois-
toiminnallisiin releyksiköihin keskitty-
vältä toimittajalta.

Lisätiedot: Kari Rajamäki, 
(09) 6156 8233, 
kari.rajamaki@kaha.fi 
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Jos yrityksellänne on jo CTC II -testeri, 
pyydä tarjous pelkästä Universal-päivityksestä!

VDO DTCO 2.1 Universal
Yleismallisella DTCO 2.1 Universal -digipiirturilla voidaan korvata sekä vanhat 
VDO:n että muiden valmistajien piirturit. Piirturissa on ajoaikaa säästävä 
”1 minuutin sääntö” sekä kuljettajan työtä helpottava VDO Counter. 
Valmius langattomaan tiedonsiirtoon. Saatavana 12 ja 24 V versiot.

VDO CTC II -piirturitesteri
VDO CTC II on suomenkielisellä käyttöliittymällä varustettu ajopiirturitesteri 
digitaalisten ja analogisten ajopiirtureiden huoltoon. Laitteen Universal-päivitys 
mahdollistaa siirtymisen yleismallisten piirturien käyttöön kaikissa 12 ja 24 V 
ajoneuvoissa. Lisävarusteena automaattinen valokennomitarata.

yleismallinen VDO-piirturi ja testeri

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

Kuljetusliike voi pienentää polttoainekustannuksiaan kinnittä-
mällä huomiota kuljettajiensa ajotapaan. Se taas edellyttää kulu-
tuksen seurantaa, joka VDO:n digipiirtureissa on nyt mahdollista 
uuden DTCO Fuelgate -lisälaitteen avulla.
  
Kulutuslukemat tallentuvat digipiirturiin ja ne voidaan sekä tulostaa että 
siirtää massamuistitallennuksen yhteydessä TIS-Web-palveluun VDO Pro 
-tiedonsiirtovälineillä (Downloadkey, TIS-Compact tai langaton tiedonsiirto DLD).

Uutuuslaite voidaan liittää VDO-digipiirtureihin versiosta 1.2 alkaen. Piirturin versio-
numero käy ilmi teknisestä tulosteesta tai tulostinpaperin alla olevasta tyyppikilvestä. 
DTCO Fuelgate -pakkaus sisältää kaiken asennusliikkeen tarvitseman materiaalin.

Uutuus kulutusseurantaan: 

VDO DTCO Fuelgate

Täydellinen pari:
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LEDinspect Professional
- 30 LED-polttimoa
- Valaistusvoimakkuus 1500 lx (0,5 m)
- Värilämpötila 7200 K
- Magneettipidin
- Säädettävä koukku
- Toiminta-aika 7 h
- Toimintatilat 60 ja 100 % valovirralle
- Akun tilanäyttö
- Tuotenumero IL101

Uudet Osram 
LEDinspect -työvalot

Osramin uudet akkukäyttöiset LEDinspect-työvalot 
ovat 3 vuoden takuulla varustettuja, lujatekoisia ja 
P66-suojattuja. Kummassakin mallissa on laadukkaat 
ja pitkäikäiset polttimot sekä tarttumista helpottava, 
liankestävä pinta.

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

LEDinspect Slimline
- 17 LED-polttimoa
- Lisä-LED valaisimen päässä
- Valaistusvoimakkuus 200 lx (0,5 m)
- Värilämpötila 6500 K
- Toiminta-aika 2 h
- Akun tyhjenemisen varoitusvalo
- Tuotenumero IL102
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-lämmitin uutuuksia maalle ja vesille

Thermo Pro 90 on suunniteltu eri-
tyisesti keskikokoisten ja raskaiden 
kuorma-autojen ja midibussien 
sekä työkoneiden ja erikoisajoneu-
vojen lämmitykseen. Laaja poltto-
aineyhteensopivuus (vakio-, bio- ja 
sotilasluokiteltu dieselpolttoaine) 
sekä automaattinen 1,8–7,6 / 9,1 kW 
lämmitystehonsäätö yhdessä alhai-
sen polttoainekulutuksen kanssa 
merkitsee taloudellisuutta kaikissa 
kohteissa. 

Ilmanpaineen ja jäähdytysnesteen viskosi-
teetin huomioon ottavien kompensointi-
toimintojen ansiosta lämmitintä voi käyt-
tää myös poikkeuksellisen korkealla ja kyl-
missä oloissa. Lisäksi laite osaa hyödyntää 
moottoriin ja jäähdytysjärjestelmään sitou-
tuneen lämmön sisätilojen lämmitykseen 
taukojen aikana. Mitat 355 x 131 x 232 mm, 
paino 4,9 kg.

Lisätiedot: 
Esko Pelkonen, (09) 6156 8379, esko.pelkonen@kaha.fi 

AirTop Evo 40 ja 55
Airtop-ilmalämmittimet uudistuivat

Saatavana on myös hieman 
pienempitehoinen (5,0 kW) 
tytärmalli Thermo Pro 50 Eco.

Uutuus!  Thermo Pro 90
Raskaan kaluston lämmitin

Saatavana on myös hieman 
pienempitehoinen (5,0 kW) 
tytärmalli Thermo Pro 50 Eco.
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Uutuus!  Multi Control
Viikkoajastin vesilämmittimille

Veneiden sekä pakettiautojen rahtitilojen 
lämmitykseen tarkoitetut Webaston keski-
kokoiset ilmalämmittimet ovat uudistu-
neet. Webasto AirTop Evo 40 ja 55 korvaa-
vat poistuvat mallit Air Top Evo 3900 ja 
5500. Molemmista on tuttuun tapaan saa-
tavana sekä 12 V bensiini- että 12 ja 24 V 
dieselkäyttöiset versiot.

Hiljaiset ja varmatoimiset lämmittimet 
edustavat alan nykyaikaisinta tekniikkaa. 
Niissä on edeltäjämalleihin verrattuna 
lukuisia materiaaleihin, ominaisuuksiin 

-lämmitin uutuuksia maalle ja vesille

Multi Control on Webaston uusi digitaali-
nen viikkoajastin henkilöautojen ja pienten 
työkoneiden 12 V vesilämmittimille. Lait-
teen 21 muistipaikkaan voi ajastaa kolme 
erillistä, yksi kerrallaan aktivoituvaa käyn-
nistysaikaa viikon jokaiselle päivälle. Selkeä
LCD-näyttö, toimintatilan mukaan väriä 
vaihtava LED-valo sekä yksi ainoa säädin 
tekevät ajastimen käytöstä helppoa ja 
intuitiivista.

Monitoimikytkin Multi Comfort 04 mahdol-
listaa neljän toiminnon ohjauksen yhdellä 
ja samalla käyttölaitteella (säästökäynti, 
tuulestus, normaali- ja booster-lämmitys).

ja käytettävyyteen liittyviä parannuksia, 
joista suurimman hyödyn saa erityisesti 
venekäytössä.

1,5–3,5 (4,0 booster) ja 1,5–5,0 (5,5) kW 
diesellämmittimet käyvät täysteholla, kun-
nes haluttu lämpötila on saavutettu. Tämän
jälkeen termostaattinen ohjaus pitää sisä-
lämpötilan tasaisena säätämällä lämmitti-
men toimintaa automaattisesti. Uutuusmal-
lit ovat entistä hiljaisempia ja dieselversiot
soveltuvat useille eri polttoaineille (diesel,
biodiesel, kevyt polttoöljy, petroli, kerosiini).

Multi Control asentuu ilman porauksia, sillä 
laitteen 90° kääntyvä ja kojelaudan panee-
lien väleihin mahtuva litteä johto mahdol-
listaa siistin tarrakiinnityksen. Uusien auto-
jen ohjaamojen muotokieleen täydelli-
sesti sulautuvan hopea/mustan ajastimen 
mitat ovat 68 x 15 (kotelo ilman säädintä 
9,5 mm) x 48 mm ja paino 41 g sekä käyttö-
lämpötila äärimmäisimmätkin olot kattava 
-40…+90 °C.

Multi Control -ajastinta voi käyttää 
yhdessä Webaston kaikkien radio- ja 
puhelinkauko-ohjaimien kanssa.
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Kaksivaiheisessa palvelussa valitaan ensin 
pikkubussin malli pudotusvalikosta, näp-
päillään ajoneuvon istuinmäärä ja valitaan 
ilmastointialue (Suomi = ”Climate zone 1”) 
sekä rastitaan, onko bussissa tehdasasen-
teista ilmastointilaitetta vai ei.

Toisessa vaiheessa valitaan laitteiston asen-
nuspaikka (katto / integroitava höyrystin) 
sekä halutut toiminnot (jäähdytys / jäähdy-
tys ja lämmitys). Tämän jälkeen palvelu etsii 
ajoneuvoon sopivat komponentit sekä esit-
tää niiden kuvat ja tarkat tuotenumerot.

Product Confi gurator toimii hyvänä perus-
tana suunnittelulle aina, kun halutaan löy-
tää taatusti yhteensopivat ilmastointijärjes-
telmän komponentit. Erityisen hyödyllinen 
palvelu on silloin, kun rakennetaan paljon 
osia sisältävää, täydellisesti integroitua 
ilmastointijärjestelmää. 

Product 
Confi gurator

Nettiavustin ilmastointijärjestelmän suunnitteluun

Webasto Product Confi gurator 
on pikkubussien rakentelijoille 
ja korinvarustajille tarkoitettu 
ilmastointikomponenttien valinta-
työkalu. Kaikille avoin ja ilmainen 
palvelu on englanninkielinen, 
mutta sen käyttö onnistuu keneltä 
tahansa.

Webasto Product Confi gurator löytyy 
oheisella QR-koodilla tai osoitteesta
www.webasto.com/index.php?id=24586

Lisätiedot: 
Mikko Hakulinen, (09) 6156 8227, 
mikko.hakulinen@kaha.fi 
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Kolme yhdessä
Fozmula G/LL 65 on uusi pinnantason valvontayksikkö, 
joka yhdistää samaan laitteeseen kolme elektronista ja 
mekaanista tuotetta. Yksikössä on sähköiset ulostulot 
mittaus- ja  hälytyspistesignaaleille etävalvontaan sekä 
mekaaninen pinnantasomittari paikalliseen valvontaan.

Useita etuja
Ominaisuudet mahdollistavat vain yhden tuotteen 
käytön sovelluksissa, joissa tarvitaan sekä paikallis-
valvontaa suoraan tankin luona että yhteensopivuutta 
erilaisten näyttöjen ja ohjausyksiköiden kanssa etävalvon-
nassa. Erilliskomponentteihin verrattuna G/LL 65 merkit-
see paitsi kustannussäästöä, myös lyhyempää asennus-
aikaa sekä vähempiä potentiaalisia vuotokohtia.

Robusti rakenne
Yksikön vankka runko on pursotettua alumiinia ja 
mittaripää kestävää nailonia. Mittarin tekniikkana on 
Fozmulan ainutlaatuinen magneettikytkin, joka yhdistää 
kosketuksettomasti mittarin ja kohoanturiosan ja elimi-
noi siten vuotomahdollisuudet tankkilaipasta. G/LL65 on 
ihanteellinen ratkaisu polttoaineen pinnantason valvon-
taan generaattoriyksiköissä ja muissa paikallismoottori-
sovelluksissa sekä erilaisissa työkoneissa.

Fozmula G/LL65
Polttoaineen 
pinnantason ”3-in-1”
-valvontayksikkö

Lisätiedot: 
Timo Lopperi, (09) 6156 8290, 

timo.lopperi@kaha.fi 

Teknisiä tietoja

� Pituus min. 150 – maks. 1200 mm

� Laipan kierre 1½” BSPT tai 1½” NPT

� Suojausluokka IP67

� Käyttöjännite 9–32 V, ylijännitesuojaus 80 V 
 kahden minuutin ajalle

� Mittausvastuksen ulostulo 3–750 Ω tai 
 750–3 Ω, kolmen ohmin portain

� Maadoittava hälytysulostulo maks. 100 mA

� Sähköliitännän tyyppi johdon päässä 
 vapaasti valittavissa

Uutuus!
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OmaPiha 
3.–6.4.2014

FinnMETKO    28.–30.8.2014 TULOSSA: Caravan 2014
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Messu-uutisia

Koulutusuutisia

Suomen suurin matkailuajoneuvojen ja tarvikkeiden erikois-
näyttely Lahden Messukeskuksessa 19.–21.9.2014. 
Tervetuloa Kahan osastolle B18a.

Kaha osallistui huhtikuussa OmaPiha-
messuille, joka oli osa yhteensä lähes 
51 000 kävijää kerännyttä Kevätmessut-
tapahtumakokonaisuutta. Tilaisuus tarjosi 
erinomaiset puitteet puutarha-, nurmikko- 
ja vesitekniikkaa sisältävän AL-KO Garden 
-valikoiman kattavaan esittelyyn. Kiitos 
kaikille osastolla vierailleille!

Kahan ajoneuvoteollisuusosasto lisävarusteilla vahvistettuna oli jo 
kymmenettä kertaa mukana FinnMetko-messuilla Jämsässä. Juuri 
ennen tämän lehden painoon menoa järjestetty konealan ykkösta-
pahtuma keräsi kolmen päivän aikana jälleen noin 35 000 kävijää. 
Kiitos kaikille Kahan osastona toimineella rekalla vierailleille!
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Tuoreimmat tiedot Kahan jatkuvasti kehittyvästä koulutusohjelmasta löydät Kahan Koulutus-
kalenterista, johon on linkit kuvien osoittamissa kohdissa Autoluettelossa ja Korjaamo.net-palvelussa.

Kahan Koulutuskalenteri
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Kahaviestin tutut kasvot
Kahaviesti koki kevyen faceliftin nelisen
vuotta sitten, mutta periaatteessa lehti 
on ilmestynyt nykyisessä muodossaan jo 
15 vuotta. Viimeksi tehdyn kyselyn tulok-
sena lehden ilmeeseen ei puututtu, sillä 
lukijamme ilmaisivat pitävänsä Kahavies-
tistä juuri sellaisena kuin se on. Nyt on jäl-
leen koittanut aika kysyä mielipidettänne, 
arvoisat lukijat.

Lehteä halutaan kehittää
Kiinnostuksemme taustalla on halu varmis-
tua siitä, että Kahaviesti palvelee asiakkai-
tamme mahdollisimman hyvin. Tärkeä pa-
rannus tehtiin jo vuosi sitten, kun ilmesty-
mistä aikaistettiin: selvästi ennen kauden 
alkua ilmestyvä lehti tarjoaa jälleenmyyjil-
lemme mahdollisuuden tutustua sesonki-
tuotteisiin hyvissä ajoin. Meitä kiinnostaa 
kuitenkin myös, kuinka Kahaviestin sisältöä 
voisi kehittää.

Lukijakysely netissä
Osoitteessa www.kaha.fi /kahaviesti on 
monivalintakysymyksiä, joihin toivomme 
lukijoin vastaavan. Kysymykset käsittelevät 
lehden ulkonäköä, kokoa ja laajuutta sekä
kuvien ja tekstin suhdetta, artikkelien 
aiheita ja painotuksia ynnä muita sisältöä 
koskevia seikkoja. Vastaamalla autat meitä 
tekemään Kahaviestistä entistä paremman 
ja voit voittaa upeita palkintoja.

Kahaviestin lukijakysely

Koulutuskiertue 
2014

Vastaa osoitteessa

www.kaha.fi /kahaviesti

ja osallistu lumilingon 

arvontaan!

Vastaaminen kannattaa
Kaikkien kyselyyn 15.10.2014 mennessä 
vastanneiden kesken arvotaan AL-KO Snow-
line 620E II / 170S -lumilinko (4-t, itseve-
tävä, sähköstartti, arvo 878,00 €). Arvonta
suoritetaan 20.10.2014 ja palkinto toimite-
taan voittajalle lokakuun 2014 aikana. Seu-
raavassa Kahaviestissä julkaistaan kyselyn 
tulokset, jotka tullaan ottamaan huomioon 
kevättalvella ilmestyvän lehden ulkoasussa 
ja sisällössä. Mielipiteesi on meille tärkeä, 
tervetuloa vastaamaan!

HUOM!
Nopean vastaajan 
palkintona 10 ensimmäistä 
vastaajaa saa lahjaksi Krups 
Nespresso -kahvinkeittimen!

Kaha-uutisia
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 VIIKKO 39

Tiistai 23.9. Rovaniemi SantaPark
Keskiviikko 24.9. Oulu Uusi Seurahuone
Torstai 25.9. Kokkola Nuorisokeskus Villa Elba

 VIIKKO 40

Tiistai 30.9. Lappeenranta Kaupungintalo
Keskiviikko 1.10. Joensuu Carelicum
Torstai 2.10. Jyväskylä Jyväskylän Paviljonki

 VIIKKO 41

Tiistai 7.10. Vaasa Ylioppilastalo Domus Bothnica
Keskiviikko 8.10. Tampere UKK-Instituutti
Torstai 9.10. Turku Logomo

 VIIKKO 42

Tiistai 14.10. Vantaa Heureka

Jo 31. kertaa järjestettävä kou-
lutuskiertue pyörähtää käyntiin 
jälleen kesän jälkeen. Tänä vuonna 
yhteensä 10 paikkakunnalla vie-
railevalla kiertueella syvennytään 
tuttuun tapaan uutuustuotteisiin, 
asennusohjeisiin ja markkinointiin 
sekä tavataan kollegoja iltapalan 
merkeissä. Tervetuloa niin vanhat 
tutut kuin ensikertalaisetkin!
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Auto-Din Oy Ab, Bilverkstad A A Hellberg, Broman Group Oy, Constructor Finland Oy, CRC Industries Finland Oy, 
Fennia, Fennosteel Oy, Finnstaples Oy Ab, Helkama-Auto Oy, Intolog Vantaa Oy, Joensuun Dieselhuolto Oy, 
Järvenpään Autovaraosa Oy, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Kiviniityn Auto- ja Maatalouskonehuolto, 
KL-Varaosat Oy, Lappeenrannan Autosähkö Oy, Lännen Tractors Oy, Osahankinta Oy, Pitkäjärven Auto-osat Oy,

Oy Kaha Ab 80 vuotta!

Torstaina 20.3.2014 kokoontui n. 130 
päämiestä, asiakasta ja sidosryhmien 
edustajaa Hilton Helsinki Kalastaja-
torpan koristeelliseen Pyöreään Saliin 
viettämään Oy Kaha Ab:n 80-vuotisjuh-
lia. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan 
myös emoyhtiö KGK:n omistaja Håkan 
Knutsson.

Toimitusjohtaja Bengt Wahlberg otti 
vastaan vieraat, jonka jälkeen siirryttiin 
salin puolelle nauttimaan laadukkaasta 
illallisesta sekä korkeatasoisista viihde-
esityksistä, joita tarjoilivat valloittava 
a cappella -lauluyhtye Club For Five ja 
valovoimainen taikuri Martti Vannas.

Merkkipäivää juhlistettiin myöhemmin 
myös Kahan oman väen (+ avec) kesken 
pääjuhlan jälkeisenä lauantaina Kalas-
tajatorpalla. Tilaisuudessa, jossa oli ilo 
nähdä myös monta vanhaa kahalaista, 
yleisöä viihdyttivät Martti Vannas, 
Divet Show by Marko Vainio sekä 
Jonna Jauhiainen yhtyeineen.

Molemmat illat onnistuivat erinomai-
sesti ja jättivät osallistujille mukavan ja 
arvokkaan muiston. Kaha kiittää kaik-
kia vieraitaan, esiintyjiä sekä Kalastaja-
torpan ammattitaitoista henkilökuntaa 
upeasta elämyksestä!

Seuraavat yritykset ja henkilöt juhlistivat 
Kahan 80-vuotismerkkipäivää lahjoittamalla yhteensä 6810 € Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeelle:
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Kuvat: Finnkuva
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Posten Ab, PricewaterhouseCoopers Oy, Rauman Varaosahalli Oy, 
Schenker Cargo Oy, Suomen Kaukokiito Oy, Suomen Transval Oy, 
Suupohjan varaosa ja huolto Oy, Tammer Diesel, Toyota Auto Finland Oy 
ja Tuloisela Olli.

Nimitykset

OSTO-OSASTO

Kjellman Pia
Ostaja
(09) 6156 8384
pia.kjellman@kaha.fi 

Melasniemi Markku
Tekninen tuki, 
työkalut ja 
korjaamolaitteet
(09) 6156 8341, 
044 343 3465
markku.melasniemi@kaha.fi 

MARKKINOINTIOSASTO

Kinnunen Mikko               
Projektipäällikkö, 
työkalut ja 
korjaamolaitteet
(09) 6156 8375, 
040 504 5363
mikko.kinnunen@kaha.fi 

KAHAVIESTI  www.kaha.fi 

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

Päätoimittaja: Jouni Vainikka

Palaute: info@kaha.fi  

Toimitus ja taitto: Libenter

Painopaikka: Finepress Oy, Turku



IA-Itella Posti Oy Itella Green

Aina täysi akku Calix-akkulaturilla

Uudenaikaiset, elektronisilla järjestelmillä varustetut autot vaativat 
akulta huippulatausta, varsinkin lyhyillä ajomatkoilla. Sen vuoksi 

 Calixin akkulaturista on paljon hyötyä. Calix-akkulaturi asennetaan 
kiinteästi autoon, Calix – autolämmitysjärjestelmän yhteyteen. 

Akkulaturin käyttäminen on helppoa. Akku latautuu aina, kun auton 
lämmitysjärjestelmän johto on kiinnitettynä sähköverkkoon.  

Auton lämmetessä, akku latautuu samanaikaisesti. 




