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Autokantaa ja korjausta
Suomen taloudessa eletään omituisia aikoja. Aivan kuin kaikki odottaisivat 
jotain tapahtuvan, mutta kukaan ei oikein osaa sanoa mitä. Kun ei tiedetä 
mitä odotetaan, niin perisuomalaiseen tapaan varmuuden vuoksi säästetään. 
Tällöin on myös helppo lykätä  esimerkiksi auton ostamista: kyseessähän on 
esine, jonka arvo alkaa laskea välittömästi hankinnan jälkeen. Asiaan liittyy 
kuitenkin taloudellisuuteen, ympäristöön ja turvallisuuteen vaikuttavia kauas-
kantoisia tekijöitä. Samat kilometrit nimittäin ajetaan aina vain vanhemmilla 
– eli enemmän kuluttavilla, saastuttavammilla ja turvattomammilla – autoilla.

Tilanteen korjaamiseksi olisi useitakin keinoja, joista ensimmäisenä tulee 
mieleen autoveron lasku tai poisto. Sitä ei voitaisi toteuttaa yhdessä yössä, 
vaan vaiheittain esimerkiksi viiden vuoden aikana ja kerätä korvaava vero 
käyttöön perustuvilla maksuilla tai polttoaineveron korotuksella. Heinäkuun 
alusta lähtien maksettava romutusmaksu sitävastoin tulee todennäköisesti 
korjaamaan tilannetta lähinnä kosmeettisesti. Valtiokin on budjetoinut tarkoi-
tukseen vain 3000 auton romutusmaksua vastaavan summan. 

Tarvitaan siis myös muita keinoja, joista yksi voisi olla mahdollisuus rekiste-
röidä pienimmät henkilöautot mopoautoiksi. Lakimuutoksella nykyisten mopo- 
autojen tilalle saataisiin huomattavasti turvallisempia ajoneuvoja, sillä hin- 
noittelu ohjaisi varmasti kysyntää järkevämpiin vaihtoehtoihin. Kansantalou-
denkin kannalta edut olisivat kiistattomat. Mopoautoiksi rekisteröitävät henki- 
löautot olisivat selkeästi kestävämpiä ja niille olisi olemassa jo valmiit myynti- 
ja huoltoverkostot. Kun muutokseen kytkettäisiin vielä mukaan romutusmaksu, 
kehittäisi yhteisvaikutus Suomen autokantaa varmasti oikeaan suuntaan.

Asioihin on mahdollista vaikuttaa taas keväällä, kun pääsemme valitsemaan 
uusia päättäjiä eduskuntaan. Tätä kirjoitettaessa kaikkien suurimpien puolu-
eiden edustajat ovat autoveron asteittaisen poiston kannalla. Jää nähtäväksi, 
kuinka lupaukset toteutuvat.

Varaosa- ja lisävarustekauppa on käynyt viime aikoina melko vaisusti. 
Kentältä tulleiden kommenttien mukaan autoja tuodaan huoltoon myöhässä 
ja niihin halutaan vain välttämättömimmät huoltotoimenpiteet, joskus niis-
täkin tinkien. Teillämme kulkee siis enenevässä määrin huoltamattomia tai 
vain osittain huollettuja autoja. Auton korjauksissa säästäminen on kuitenkin 
lyhytnäköistä toimintaa, joka käy myöhemmin vikojen kertyessä kalliiksi.

Alan kannattavuutta ovat useita vuosia nakertaneet muutamien toimijoiden 
luomat ns. ylipalvelumallit. Ilmaisten kuljetusten ym. aiheuttamat kustannuk-
set ovat jo pakottaneet jotkin yritykset muuttamaan konseptiaan. Valitetta-
vasti ylipalveluita joudutaan kilpailutilanteen vuoksi toteuttamaan joskus 
kannattamattominakin. Myöskään ylisuuret alennukset ja jälkihyvitykset eivät 
kuulu järkevään kaupankäyntiin: historia on todistanut jo useasti, miten lyhyet 
ovat jatkuvasti kaikkein halvinta hintaa tarjoavan yrityksen jäljet.

Mukavaa kevättä ja kesää!

Jouni Vainikka
Markkinointipäällikkö
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Uudet Interlock-alkolukot lanseerattiin
Uusimmat eurooppalaiset EN-hyväksynnät ensimmäisenä saaneet Drägerin uutuusalko-
lukot Interlock 7000 ja 5000 lanseerattiin 19.3.2015 Kahan koulutustiloissa. Viranomais-
vaatimukset täyttävistä laitteista voi lukea tarkemmin tämän lehden sivulta 36.

Kahalle uusi 
korjaamovarusteosasto
Kahan korjaamolaitteiden, -työkalujen ja 
-tarvikkeiden ohjelmat on vuoden 2015 
alusta yhdistetty ja niitä operoi uusi kor-
jaamovarusteosasto, jonka esimiehenä ja 
tuotepäällikkönä toimii Mikko Kinnunen. 
Tuotevastaava Markku Melasniemi hoitaa 
korjaamolaitteiden teknistä tukea ja demo-
autoa hyödyntävä Ville-Matti Väänänen 
tukee jälleenmyyjien korjaamoasiakkaita 
teknisen myyjän roolissa.

Vaemmalta Markku Melasniemi, Mikko Kinnunen ja Ville-Matti Väänänen. Uuden korjaamo-
varusteosaston vastuualueeseen kuuluvat jatkossa myös ajoneuvoilmastoinnin huoltolaitteet.

Lisätiedot: 
Mikko Kinnunen, (09) 6156 8375, 
mikko.kinnunen@kaha.fi

Lisätiedot: Kaj Tötterman, (09) 6156 8268, kaj.totterman@kaha.fi ja Joni Wirtanen, (09) 6156 8255, joni.wirtanen@kaha.fi
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Kahaviesti.fi 

Taustalla Kahaviestin lukijakysely
Päätös verkkopalvelun luomisesta syntyi pitkälti lukija-
kyselyn tulosten perusteella (ks. tämän lehden s. 50–51). 
Perinteinen lehti koetaan tärkeäksi ja siitä pidetään, 
mutta mielipiteissä korostui samalla myös tarve saada 
nopeasti tietoa ennen kaikkea tuoteuutuuksista. Aktiivi-
sesti ylläpidetty nettisivusto kykenee vastaamaan tähän 
toiveeseen täydellisesti.

Nopeutuneet yhteydet ja kehittyneet mobiili-
laitteet ovat kasvattaneet internetin merki-
tystä julkaisukanavana entisestään. Kahaviesti 
seuraa ajan henkeä tuomalla paperilehden 
rinnalle nettisivut: osoitteessa Kahaviesti.fi  
on tarjolla jatkuvasti päivittyvää sisältöä niin 
Kahan edustamista varaosista ja varusteista 
kuin autotarvikealan uutisista yleensäkin.

Nettisivut paperilehden rinnalle
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Kahaviestin verkkopalvelu tarjoaa
tuoreita uutisia alan ammattilaisille

Nyt myös internetissä – Kahaviesti.fi

KAHAVIESTI
Paperi- ja verkkolehti tukevat toisiaan
Sähköisen Kahaviestin keskeisin etu on nopeus, joten se keskittyy 
esittelemään varaosa- ja lisävarusteuutuuksia tuoreeltaan. Kah-
desti vuodessa ilmestyvä painettu lehti syventyy tuotteisiin tar-
kemmin ja voi tarjota niistä saatuja lisätietoja sekä kokemuksia.

Kahaviesti.fi on myös portaali
Tuoteuutisten ja -esittelyjen lisäksi olennainen osa Kahaviesti.fi-
sivuston sisältöä ovat linkit autoalan uutisiin ja tilastoihin muilla 
verkkosivustoilla. Tietysti yhteen kootaan myös kaikki Kahan 
omat internetpalvelut tarjoamalla suorat linkit Extranetiin sekä 
osoitteisiin Autoluettelo.fi, Korjaamo.net, Autolämpö.fi (Calix) 
ja Lämminauto.fi (Webasto).

Sivusto kehittyy koko ajan
Vastaperustettu palvelu hakee alussa luonnollisesti muotoaan, 
mutta ajan myötä se pyrkii kehittymään mahdollisimman hyvin 
lukijoiden toiveita vastaavaksi. Tässä tehtävässä onnistuminen 
edellyttää palautetta, jota toivomme lukijoidemme antavan 
runsain mitoin. Se käy helposti klikkaamalla Palaute-osiota ja 
kirjoittamalla siitä avautuvaan kenttään toiveensa tai mielipi-
teensä. Toivotamme kaikki tervetulleiksi tutustumaan sivustoon 
ja antamaan palautetta!

5
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PEAK208
- 2-pilarinostin runkokehikolla
- Nostokyky 3,5 t
- Nostokorkeus 1865 mm
- Hinta 1899,00 €
 
PEAK409
- 4-pilarinostin, ei pyöränkulmien 
  säätöön
- Nostokyky 4,0 t
- Nostokorkeus 1815–1917 mm
- Hinta 3489,00 €

PEAKLR06
- Portaaton saksinosturi, siirrettävä
- Nostokyky 2,8 t
- Nostokorkeus 600 mm
- Mukana nostotallasarja
- Hinta 1569,00 €
 
PEAKMC600
- Moottoripyöränostin
- Nostokyky 600 kg
- Nostokorkeus 1090 mm
- Hinta 1499,00 €

Kaha tuo korjaamolaiteohjelmaansa huhtikuun 2015 aikana uutuutena 
Peak-autonosturit. Hinta-laatusuhteeltaan erittäin kilpailukykyiset, 
kolmen vuoden takuulla varustetut tuotteet on todettu kestäviksi ja 
käytännöllisiksi vaativassa ammattikäytössä Porvoon Autopalvelussa.

Kehittynyttä suunnittelua ja valmistusta
Peak Corporation on suunnitellut, valmis-
tanut ja toimittanut 2- ja 4-pilari- sekä saksi-
nostureita vapaalle korjaamosektorille yli 
15 vuoden ajan. Korkealaatuisista materi-
aaleista valmistetuissa tuotteissa hyödyn-
netään teknisesti edistyksellisiä ratkaisuja, 
kuten Super-symmetric®-nostovarsia, ANSI-
standardin mukaisesti kehitettyjä paine-
sylintereitä sekä UL- ja CSA-sertifi oituja 
pneumatiikkaletkuja.

Takuuvarmaa laatua ja käytettävyyttä
Uutuustuotteista on kertynyt roimasti koke-
musta suomalaisessa korjaamoarjessa, sillä 
Porvoon Autopalvelu / Auto-Ring on käyt-
tänyt Peak-autonostureita jo useita vuosia. 
Kokemukset ovat niin positiivisia, että yri-
tys on valinnut Peakin myös toimintansa 
hiljattain aloittaneen Porvoon Autokatsas-
tuksen nosturimerkiksi. Myös Kahan luotta-
mus Peak-laatuun on vankka, sillä se myön-
tää tuotteille kolmen vuoden takuun.

Laaja valikoima
Tällä aukeamalla esitellään 
vain muutama esimerkki 
laajasta Peak-tuoteper-
heestä, johon kuuluu 
kaikkiaan yhteensä 
34 nosturimallia sekä 
monipuolinen vali-
koima lisävarusteita. 
Koko kattaus yksi-
tyiskohtaisine tuote-
tietoineen löytyy 
osoitteesta 
Autoluettelo.fi .

1569 €
PEAKLR06

-nosturit korjaam  olaitevalikoimaan!

3489 €
PEAK409

PEAK409-nosturiin on lisävarusteena 
saatavana keventimet 

PEAKJ6A (2,8 t SPX-ilmapumppu) 1065,00 €

PEAKJ6H (2,2 t käsipumppu) 635,00 €.
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Lisätiedot: Mikko Kinnunen, (09) 6156 8375, mikko.kinnunen@kaha.fi 

PEAKMC600-nosturissa on vakiovarusteina 
etupyörän tuki ja irrotettava taka-
pyörän kohta sekä kiinnitysliinat. 
Lisävarusteina kevennin 

PEAKMC005 (500 kg) 
93,50 € sekä

levitys- ja jatkokappaleet 

PEAKMC001 
235,00 € 

PEAKMC002 
56,50 €.

1499 €
PEAKMC600

-nosturit korjaam  olaitevalikoimaan!

Wigam 150 DATA
150 DATA tarjoaa kaikki nykyaikaisen huoltolaitteen 
hienoudet. Suuren kylmäainesäiliön, kolmen elektro-
nisen vaa’an sekä tehokkaan talteenottokompressorin 
ja tyhjiöpumpun ansiosta laite soveltuu niin henkilö- ja 
paketti- kuin kuorma-autojenkin ilmastointihuoltoon. 
Ominaisuudet kruunaa SD-kortilla päivitettävä tieto-
kanta ja tulostin. Soveltuu sekä R134a- että uudelle 
HFO-1234yf-kylmäaineelle (haluttu letkusarja tilattava
erikseen). Säiliö 20 kg, talteenotto 300 g/min, tyhjiö-
imu 100 l/min. Mitat 70 x 74 x 140 cm ja paino 105 kg.

Wigam Piccola EVO AGRI
Markkinoiden pienimmästä täysautomaattisesta 
Piccola EVO -huoltolaitteesta on uutuutena saatavana 
AGRI-versio, jonka mukana toimitetaan erikoispitkät 
5 m huoltoletkut R134a-kylmäaineelle sekä maatalous-
ja työkonetietokannan sisältävä SD-kortti. Kenttäkäyt-
töön hyvin soveltuvalle, pienikokoiselle laitteelle on 
helppo löytää tila huoltoautosta eikä sen erikoisraken-
teista, kuljetusta kestävää vaakaa tarvitse lukita siirron 
ajaksi. Säiliö 10 kg, talteenotto 300 g/min, tyhjiöimu 
100 l/min. Mitat 60 x 70 x 105 cm ja paino 69 kg.

Täydelliseen 
ilmastointihuoltoon

LIsätiedot: Markku Melasniemi,
(09) 6156 8341, markku.melasniemi@kaha.fi 

Täysautomaattiset Wigam-huoltolaitteet 
tarjoavat kokonaisratkaisun ajoneuvojen 
ilmastointihuoltoon. Viiden laitteen mallis-
toon kuuluvat mm. korjaamon peruslaite 
150 DATA sekä uutuutena erityisesti maata-
louskoneille tarkoitettu Piccola EVO AGRI.

1899 €
PEAK208
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Made in Germany

Kaha aloitti viime syksynä saksalaisten Cartechnic-moottoriöljyjen maahantuonnin. Valikoima laajenee nyt 
hydrauliikkaöljyillä, joilla moottoriöljyjen tapaan on erinomainen hinta-laatusuhde. Kaikkien tuotteiden 
pakkauksissa on suomen- ja ruotsinkieliset tuotetiedot sekä pakkauskartongeissa selkeät sisältömerkinnät.

Cartechnic-
hydrauliikkaöljyt
Hydrauliikkaöljyvalikoima kattaa yleisim-
mät, ympärivuotiseen käyttöön vaihtele-
vissa lämpöolosuhteissa tarkoitetut 32- ja 
46-hydrauliikkaöljyt. Yhteensä 4 tuotetta:

Tuote  Tuotenumero

HLP 32 20 l CT3220
HLP 32 200 l CT32200
HLP 46 20 l CT4620
HLP 46 200 l CT46200

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

Cartechnic-
moottoriöljyt
Moottoriöljyvalikoima kattaa 
öljytyypit 0W-40, 5W-30 ja 
5W-40 useille eri luokituksille 
ja merkkikohtaisille soveltu-
vuuksille. Yhteensä 9 eri öljy-
vaihtoehtoa ja 20 tuotetta, 
pakkauskoot 1 l kannusta 
200 l tynnyriin. Tarkemmat 
tiedot Autoluettelo.fi .

8

Kahan Cartechnic-
öljyvalikoima kasvoi
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Cartechnic-
käynnistysakut
CT560412051
- Kapasiteetti 60 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 510 A

CT560408054
- Kapasiteetti 60 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 540 A

CT568405055
- Kapasiteetti 68 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 550 A

CT570409064
- Kapasiteetti 70 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 640 A

CT595402080
- Kapasiteetti 95 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 800 A

Tarkemmat tiedot ja soveltuvuudet löydät 
(sisäänkirjauduttuasi) Autoluettelosta.

Myös Cartechnic-
käynnistysakut valikoimaan
Kaha laajentaa akkutuoteohjelmaansa saksalaisen Cartechnicin 12 V käynnistysakuilla. EU:ssa valmistetut, 
kilpailukykyisesti hinnoitellut tuotteet hyödyntävät kalsium-kalsiumteknologiaa ja ovat täysin huoltovapaita. 
Aloitusvalikoiman viisi akkutyyppiä kattavat Suomen yleisimmät henkilöautomallit.

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

Die ATR Eigenmarke Cartechnic
Euroopan suurin varaosatukkukauppaketju ATR markkinoi 
Cartechnic-tuotemerkillään yli 600 varaosaa, tarviketta ja 
kemikaalia. Cartechnic on synonyymi korkealaatuisille 
ja edullisille tuotteille, joiden on puolueettomissa 
testeissä todettu olevan yhtä hyviä tai jopa 
parempia kuin vastaavat kalliimmat tuotteet. 
Kahan Cartechnic-valikoimaan kuuluvat 
käynnistysakkujen lisäksi moottori- ja
uutuutena myös hydrauliikkaöljyt.

kemikaalia. Cartechnic on synonyymi korkealaatuisille 

9

Tarkemmat tiedot ja soveltuvuudet löydät 
(sisäänkirjauduttuasi) Autoluettelosta.

kilpailukykyisesti hinnoitellut tuotteet hyödyntävät kalsium-kalsiumteknologiaa ja ovat täysin huoltovapaita. 
Aloitusvalikoiman viisi akkutyyppiä kattavat Suomen yleisimmät henkilöautomallit.

Die ATR Eigenmarke Cartechnic
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-uutuuksia tulevaan   caravan-kauteen

Thule Omnistor 1200
Uusi pussimarkiisi jopa 2,5 m peitolla!

Käyttöönotto käden käänteessä
Thule 1200 on matkailuvaunun telttauraan 
asennettava uutuusmarkiisi, jonka moni-
puoliset ominaisuudet ja mitat tekevät sen 
käytöstä todella helppoa. Markiisirullaan 
integroitujen tukijalkojen ja pingotusvar-
sien ansiosta kangas avautuu niiden kanssa
yhtenä pakettina, minkä ansiosta asenta-
minen käy kuin itsestään. Lopputulos vii-
meistellään pingottamalla kangas käte-
vällä räikkävivulla.

Paljon käyttöä helpottavia ideoita
Myös pingotusvarren tukikappale on integ-
roitu järkevästi jakamaan kuormaa tasai-
sesti matkailuvaunun seinään. Kaikki osat 
säilyvät pienessä valkoisessa PVC-pussissa,
joka voidaan liu’uttaa helposti matkailu-
vaunun telttauraan. Uutuusmarkiisin kekse-
liäät yksityiskohdat eivät kuitenkaan lopu 
tähän: etuprofi ilina toimivaan vankkaan 
markiisirullaan on lisäksi tehty tippaura, 
joka ohjaa sadeveden pois markiisin alta.

Laaja valikoima ja asennettavuus
Thule 1200 -mallistoon kuuluu yhteensä 9 
kangaspituutta 2,3–4,5 m väreissä Mystic 
Grey ja Sapphire Blue. Saatavana on 3,0 m 
pituudesta alkaen jopa 2,5 m peitolla olevia 
markiiseja, mikä mahdollistaa EasyLink- ja 
QuickFit-telttojen asennuksen lisävarustei-
sella sarjalla. Lisävarusteisiin kuuluvat myös 
erikoiskiinnike kattoasennukseen ja kou-
kullinen myrskysarja sekä sade- ja aurinko-
suojat sivuille. Kolmannen tukijalan kiinnike 
on valmiina 4,0 ja 4,5 m markiiseissa.

10
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Lisätiedot: 
Erkki Pulkkinen, (09) 6156 8275, 
erkki.pulkkinen@kaha.fi -uutuuksia tulevaan   caravan-kauteen

Thule Lukko
Kapeampi rakenne ahtaisiin kohteisiin

Thulen matkailuautoihin ja -vaunuihin tarkoitettu lisälukko 
on saanut entistä kompaktimman rakenteen. Tilankäytöltään 
optimoidussa matkailuosassa kalusteet 
on usein sijoitettu lähelle oven karmia: 
uuden muotoilun ansiosta turvalukko 
on nyt mahdollista asentaa myös näihin 
kohteisiin. Thule Lukko voidaan lukita 
kummalta puolelta hyvänsä ja avata 
sisältä ilman avainta. Tuotenumero 
OM 307339.

Kaikki kauden Thule-uutuudet on koottu 20-sivuiseen ”Uutta 2015”-esitteeseen. 
Selkeän ja värikkään luettelon tilausnumero on OM 9.

QuickFitin patentoitu kokoamisjärjestelmä mahdollistaa asennuksen
vain 15 minuutissa lähes kaikkiin markkinoilla oleviin vähintään 
2,5 m peiton markiiseihin. Yhdestä kappaleesta muodostuva profi i-
liton teltta liu’utetaan telttauraan tai markiisin alle kiskoon ja kiinni-
tetään markiisin etuprofi iliin. Etu- ja sivupaneelit voi irrottaa koko-
naan tai avata vain osaksi halutussa suunnassa. Oma katto ja aurin-
kokatos toimivat lisäsuojana sekä paahteessa että sateessa. Mallis-
toon kuuluu nyt kolme pituutta 2,6 (markiisit > 3,0 m) ja 3,1 (> 3,5 m)
sekä 3,6 m (> 4,0 m) kolmelle eri asennuskorkeudelle. Fiat Ducatoon 
on saatavana oma 3,0 m erikoismalli.

Patentoidulla kokoamisjärjestelmällä varustettu uutuusteltta Easy-
Link on mahdollista asentaa hetkessä käytännössä kaikkiin mark-
kinoilla oleviin markiiseihin merkistä riippumatta. Telttauraan ja 
markiisin etuprofi iliin pujotettavan teltan kaikki kolme pituutta 
2,6 / 3,1 / 3,6 m painavat alle 15 kg ja vievät pakattuna vain hyvin 
vähän kuljetustilaa. Auringon paahteelta lisäsuojaa antava oma 
katto, alaspäin ulkoneva etuseinä, kahteen suuntaan aukeava ovi, 
irrotettavat panoraamaikkunat sekä sivuikkunoiden hyönteisverkot 
merkitsevät matkailijoille miellyttävää ja helppokäyttöistä tilaa.

Thule QuickFit
Todella nopeasti pystytettävä markiisiteltta

Thule EasyLink
Erittäin nopeasti pystytettävä markiisiteltta

Thule QuickFitin pystytys vie patentoidun 
asennusjärjestelmän ansiosta vain 15 minuuttia.
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Thule-kuljetuslaatikot ja -telineet tarjoavat tehokkaita ja hyvännäköisiä 
ratkaisuja kaikkiin kuljetustarpeisiin. Todellisia monitoimijoita ovat erityi-
sesti kuljetuslaatikot, joista tällä aukeamalla esitellään rajoittuneisiinkin 
säilytysmahdollisuuksiin mukautuvat, kokoontaitettavat Ranger-laatikot.

Thule-kuljetuslaatikko
– paljon enemmän kuin ”suksiboksi”
Thule-kuljetuslaatikoiden kauppa ei rajoitu talvikuukausiin, 
sillä ne tarjoavat käytännöllistä lisätilaa matkatavaroille 
ympäri vuoden. Tavaraa täyteen ahdettu matkustamo on 
niin mukavuuden kuin turvallisuudenkin kannalta huono 
idea kaikkina vuodenaikoina. Sesongista, auton koosta tai 
kuljetustarpeesta riippumatta Thulen laajasta ja monipuoli-
sesta valikoimasta löytyy jokaiselle taatusti sopiva kuljetus-
laatikko – olipa se sitten suuri ja kaunis Thule Motion 900 
tai kompakti tilaihme Thule Touring 100.

Thule Ranger 90 ja 500 – taitettavat kuljetuslaatikot
Ranger 90 ja 500 ovat tilavia, levitettäviä kuljetuslaatikoita, jotka vievät kokoontaitettuna 
vain vähän säilytystilaa: ne mahtuvat vaikkapa tavalliseen säilytyskomeroon, kerrostalon 
varastohäkkiin tai auton tavaratilaan. Vedenpitävä materiaali sekä vahvistetut saumat ja
tiivistetty vetoketju suojaavat kuormaa tehokkaasti vedeltä ja lialta. EasySnap-asennus-
mekanismin ansiosta laatikoiden kiinnitys neliöputkiin sujuu nopeasti ja turvallisesti.

12
Kaikilla Thule-kuljetuslaatikoilla ja -telineillä on City Crash- 
ja TÜV-GS-hyväksynnät sekä viiden vuoden Thule-takuu.

Pidempi Ranger 500 soveltuu myös suksien 
turvalliseen kuljetukseen. Mitat (P x L x K) 
190 x 50 x 30 cm, tilavuus 260 l, kuormaus-
kapasiteetti 50 ja omapaino 11 kg.

Lyhyempi, leveämpi ja korkeampi Ranger 
90 maksimoi pienenkin katon hyötytilan. 
Mitat (P x L x K) 110 x 80 x 40 cm, tilavuus 
280 l, kuormauskapasiteetti 50 ja oma-
paino 7 kg. Mukana seuraa kuljetuskassi.

– monipuolista   ja tyylikästä kuljetuskykyä
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Thule Sprint – nopeakäyttöinen pyöräteline
Thule Sprint on kattoasennettava, yhden polkupyörän kuljetukseen tarkoitettu kuljetus-
teline. Säädettävä pikakiinnityshihna sopii erikokoisille takarenkaille ja patentoitu AcuTight-
haarukkakiinnitys myös herkille hiilikuiturungoille: kun riittävä momentti on saavutettu, 
kiristin naksahtaa. Telineen voi lukita sekä kohteeseen että pyörään eikä sen asennuksessa 
tarvita työkaluja. Polkupyörän suurin sallittu paino 17 kg.

13Lisätiedot: Jyri Marttelin, (09) 6156 8264, jyri.marttelin@kaha.fi 

Thule WingBar Edge – nyt myös mustana
Kattokaiteellisiin autoihin suunnitellusta WingBar Edge -taakkatelineestä on nyt saatavana
myös musta versio. Lukittava teline sopii hyvin jatkuvaan käyttöön, sillä sen matalat, siipimäi-
set poikkiputket sulautuvat huomaamattomasti auton muotoihin eivätkä aiheuta melua tai
lisää merkittävästi polttoaineenkulutusta aerodynaamisen muotoilun ansiosta. Sekä alumii-
ninhopeinen että musta WingBar Edge on saatavana pituuksissa 81,6 ja 89,6 sekä 97,6 cm.

Thule WingBar Edge – nyt myös mustana

– monipuolista   ja tyylikästä kuljetuskykyä
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SONAX tarjoaa täydellisen valikoiman autonhoitotuotteita sekä ammatti- 
että kuluttajakäyttöön. Tässä kummankin tuotelinjan kuumimpia hittejä.

Profi Line-ammattituotteiden ympärille 
kehitetty palvelukonsepti tarjoaa automaa-
hantuojille, -myyjille ja -vuokraamoille sekä
huoltokorjaamoille ja pesuloille pätevät työ-
kalut auton pesu-, vahaus- ja fi ksauspalve-
luiden myyntiin. Kahan valtuuttamalla 
SONAX Service -pisteellä on myös oikeus 
suorittaa maalipinnan suojauskäsittelyjä. 

Pitkäkestoista Profi Line Net Shield ja erit-
täin pitkäkestoista Profi Line Nano Guard 
-pinnoitetta voi tarjota suoraan loppuasiak-
kaalle tai antaa niiden avulla lisäarvoa niin 
uusille kuin käytetyillekin autoille. Myös 
autovuokraamot hyötyvät kestävästä ja 
erittäin kiiltävästä pinnoitteesta.

Kevään suosikit   ammattilaisille ja kuluttajille

Lisätietoja SONAX Service-valtuutuksista 
ja -konseptista antavat mielellään 
Jari Veteläinen, 040 147 1829, 
(09) 6156 8208, jari.vetelainen@kaha.fi  sekä 
piiripäällikkö Harri Välimäki, 0500 637 885, 
harri.valimaki@kaha.fi .

<< Profi Line Polymer NetShield
Hybrid Polymer -teknologiaan perustuva 
pitkäkestoinen pinnoite ja suoja-aine kai-
kille maalatuille pinnoille. Orgaanisten ja 
epäorgaanisten aineiden yhdisteistä koos-
tuva aine kirkastaa värit ja antaa kitkatto-
man, kiiltävän, helmiäisefektimäisen 
lopputuloksen. Aerosoli 210 ml.
Tuotenumero SO 223 100.

< Profi Line Nano Guard
SONAXin keraamiseen NanoPro-teknolo-
giaan perustuva maalipinnan pinnoitusaine. 
Lasinkova pinnoite suojaa auton maalipin-
nan yli 18 kk, jälkikäsitteltynä jopa 5 v. 
Vahva suoja ympäristön haitallisia vaiku-
tuksia, UV-säteilyä, likaa, naarmuuntumista 
ja hapettumista vastaan. Aerosoli 50 ml.
Tuotenumero SO 236 041.

Lisätiedot: 
Jari Veteläinen, 040 147 1829, (09) 6156 8208, jari.vetelainen@kaha.fi 

Profi Line-tuotteet Tarvikkeet

SO 416 100A Mikrokuituliina lasipinnoille, 40 x 40
SO 416 200 Mikrokuituliina, ulkopuoliseen käyttöön
SO 417 200 Mikrokuitusieni, sisäpuhdistus ja 
 hoitoaineiden levitys
SO 425 500 Water Magnetic kuivaus- ja kiillotusliina
SO 416 300 Säämiskä, aitoa nahkaa

SO 314 500 Kiiltoshampoo 5 l
SO 338 505 Ikkunapesu 5 l
SO 627 600 Multistar yleispesuaine 10 l
SO 230 500 Vannepesu 5 l
SO 246 300 Karkea maalipinnanhionta-aine 
 (hionta 6 / kiilto 2) 1 l

SO 242 300 Maalipinnan hionta-aine, erityisesti 
 epäkeskokoneille (hionta 4 / kiilto 6) 1 l
SO 300 300 Kevyesti puhdistava autovaha 1 l
SO 223 100 Profi line Polymeerisuoja 210 ml
SO 236 041 Profi line NanoPro nanokäsittely 50 ml
SO 273 141 Profi Line Lasinhiomatahna, koneelliseen 
 hiontaan huopalaikalla 250 ml

TOP
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Kevään suosikit   ammattilaisille ja kuluttajille

Kuluttajatuotteita
maailman huipulta
jo 65 vuoden ajan

SONAX-kuluttajatuotevalikoimaan kuuluu yli 100 nimikettä 
pesuun, kiillotukseen ja kunnostukseen. Maailman tunne-
tuimpiin autonhoitotuotebrändeihin kuuluva SONAX saa 
runsaasti myyntiä edistävää näkyvyyttä niin markkinoinnin, 
sponsoroinnin kuin testimenestystenkin kautta.

Xtreme Protect & Shine Hybrid NPT >
Vahaton kiiltopinnoite uusille, uudehkoille ja hionta-aineella
esikäsitellyille pinnoille. Kirkastaa värit, antaa kestävän suo-
jan sekä erinomaisen veden hylkimis- ja pisarointiominaisuu-
den. Hybrid NetProtection -teknologia vähentää pölyn ja lian
tarttumista ja palauttaa kiillon automaattisesti jokaisen pesun
jälkeen. Riittoisuus 3–4 helppoa käsittelyä ilman esikäsittelyä
ja kuivumisaikaa. Aerosoli 210 ml. Tuotenumero SO 222 100.

Xtreme Brilliant Shine Detailer >>
Uudistaa hetkessä auton vahasuojan antaen maalipinnalle 
vettä hylkivän, helmiäisefektimäisen kiillon. Puhdistaa 
tehokkaasti, mutta naarmuttamatta pölyiset ja kevyesti 
likaantuneetkin pinnat. Suihkutetaan, pyyhitään pois – 
ja tulos on todella häikäisevän kiiltävä. Miellyttävä tuoksu. 
Sumutinpullo 750 ml. Tuote-
numero SO 287 400.

Kuluttajatuotteet

SO 230 200 Vannepesu, ei sisällä happoja 500 ml
SO 323 100 A/C puhdistusaine, ilmastoinnin ja 
 höyrystimen puhdistukseen 150 ml
SO 338 241 Ikkunapesu 500 ml
SO 313 200 Vahashampoo, sisältää aitoa 
 Carnaubavahaa 500 ml
SO 292 241 Hajuntappaja, hävittää 
 epämiellyttävät hajut 500 ml
SO 315 300 Pikapesushampoo, helposti 
 kuivattava 1000 ml
SO 206 300 Xtreme Verhoilun-ja Alcantaran 
 puhdistusaine 400 ml
SO 233 241 Hyönteisirrote 500 ml

SO 341 200 Muovinkirkaste, aerosoli 300 ml
SO 988 200 NanoPro Pikavaha, Auto Bild 7/2011 
 -testivoittaja 500 ml
SO 213 200 Xtreme Liuotinvahashampoo 500 ml
SO 321 200 Auton sisäpuhdistusaine 500 ml
SO 287 400 Xtreme Brilliant Shine Detailer, kiillon 
 viimeistelijä 750 ml
SO 207 200-HYB Xtreme Liquid Wax 2 Hybrid, lievästi 
 vaurioituneille maalipinnoille 500 ml
SO 202 200-HYB Xtreme Cleaner+Wax 3 Hybrid, kiiltoansa   
 menettäneille maalipinnoille 500 ml
SO 201 200-HYB Xtreme Brillant  Wax 1 Hybrid, uusille 
 ja uudehkoille maalipinnoille 500 ml

SO 423 100 Säämiskä, synteettinen
SO 417 300 Vahanlevityssieni
SO 422 341 Kiillotus ja puhd.liinarulla
SO 428 000 Pesu-/hyönteissieni
SO 491 400 Koirankarvojen irrotusharja tekstiileille

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

Telair Energy -generaattoreiden kuusi mallia käyttävät kolmea eri polttoainetta: bensiiniä, kaasua ja dieselöljyä. 
Generaattoreissa käytetyt moottorit eivät ole yleismallisia pienkonemoottoreita, vaan varta vasten generaattori-
käyttöön suunniteltuja, huippulaadukkaita Yamahan (bensiini ja kaasu) sekä Hatzin (diesel) voimanlähteitä. 
Bensiini- ja kaasuversioiden teholuokat ovat 2,2 ja 3,8 kW sekä dieselin 2,2 ja 3,4 kW.

Thetford Topline 902
Topline 902 on matkailuautoihin ja -vaunuihin sekä veneisiin suunniteltu, kosketus-
painikkeilla käytettävä induktioliesi kahdella yksiköllä (Ø 160 / 220 mm). 
Tehokkaan (1,4  / 1,8 kW, boost 1,8 / 2,3 kW) lieden maksimivirran-
kulutus on vain 10 A, mikä tekee siitä hyvin sopivan useimpien 
leirintäalueiden ja vierassatamien sähkörasioille. 
Uutuuslaitteen ominaisuuksiin kuuluvat mm. 
kosketuspainikkeet, automaattinen 
lämmitys, itsenäiset levyajastimet, 
kuuman lieden indikaattori 
sekä haudutustoiminto. 
5,4 kg painavan lieden 
mitat (kork. x lev. x syv.) 
ovat 53 x 305 x 500 mm 
ja asennusaukon koko 
274 x 482 mm. Tuote-
numero TF SHB90290.

Thetford tunnetaan karavaanari- 
ja veneilymaailmassa paitsi kor-
kealaatuisista kalusteistaan ja 
laitteistaan, myös laajasta kemi-
kaalivalikoimastaan. Tämän kau-
den uutuuksiin kuuluvat mm. 
helppokäyttöinen induktioliesi 
sekä kaksi wc-lisäainetta, jotka 
muiden Thetford-kemikaalien 
tapaan tulevat vuoden 2015 aikana 
saamaan uuden, raikkaan ilmeen.

Parhaat varusteet uuteen caravan  -kauteen

Energy-siniaaltogeneraattorit

-uutuuksia
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Korkeaa laatua ja käytettävyttä
Korkealaatuista sähköä tuottavat, hiljaiset 
Telair Energy -siniaaltogeneraattorit on 
rakennettu tukeviin ja ääntä vaimentaviin
teräskoteloihin. Sähköisesti käynnistettä-
vien ja sammutettavien laitteiden mukana
toimitetaan polttoaine- ja öljymäärän 
merkkivaloilla sekä käyttötuntimittarilla ja 
huoltovälinilmaisimella varustettu kauko-
säädinpaneeli. Kaikissa on varoitusvalo ja 
automaattinen sammutus ylikuumenemi-
sen varalta.

Laaja lisävarustevalikoima
Telair Energy -generaattoreihin on saata-
vana iso joukko lisävarusteita ja asennus-
tarvikkeita, kuten automaattikäynnistyksen 
mahdollistava ASP-käyttöpaneeli sekä ajo-
neuvon alustaan asennettava 15 l poltto-
ainetankki seinäasenteisella täyttöaukolla. 
Koko kattava Telair Energy -valikoima tuo-
tetietoineen, -kuvineen ja -numeroineen 
löytyy osoitteesta Autoluettelo.fi 

Telair-generaattoreiden 
huolto on erittäin helppoa

 ulosvedettävän koneiston ansiosta.

Thetford Aqua Rinse Spray
Aqua Rinse Spray on wc-istuin-
kulhon hoitoaine matkailuautoi-
hin ja -vaunuihin sekä veneisiin, 
joissa huuhteluvesi otetaan kes-
kustankista. Aine estää lian tart-
tumista altaaseen muodostamalla 
sitä suojaavan kalvon, hoitaa tii-
visteitä ja jättää miellyttävän 
laventelin tuoksun. 
Tuotenro TF 30217AF.

Thetford Aqua Kem Blue Sachets
Aqua Kem Blue Sachets on jätesäiliöön lisättävä wc-kemikaali, joka vähentää kaasun ja 
hajujen muodostumista sekä puhdistaa ja hoitaa säiliötä. Kaudella 2015 Thetford tarjoaa 
15 kpl pakkauksissa 3 ylimääräistä 30 g annospussia. Jäätymätön jauhemainen valmiste 
sopii myös talvikäyttöön ja -säilytykseen. Tuotenumero TF 30255BL.

Kahan uusin 
caravan-luettelo on aina 
tilattavissa numerolla CARAVAN001.

Kahan uusin 

ASP

BASIC

Parhaat varusteet uuteen caravan  -kauteen
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Onnistunut asennus parasta kaikille
Alan Euroopan markkinajohtaja Gates on jo kauan tar-
jonnut koulutusta sekä laajennettua takuuta erikois-
työkaluilla tehdyille jakohihnan asennuksille.
– Vaikka huolto-ohjelman mukainen vaihtoväli on nyky-
autoissa pitkä, rikkoutuneen jakohihnan taustalla on 
noin 95 % tapauksista materiaalivirheen sijasta väärillä 
kireyksillä tai muuten virheellisesti tehty asennus, Jarkko 
Lehtinen kertoo.
– Silti huoltojen määrään suhteutettuna jakohihna-
asennuksissa on vain vähän ongelmia. Mutta jos niitä 
on, ne tulevat yleensä myös kalliiksi, hän painottaa.
– Koulutukseen ja erikoistyökalujen käyttöön on panos-
tettu, koska oikeaoppinen jakopäähuolto on aina niin 
varaosavalmistajan, korjaamon kuin asiakkaankin etu.

Maailman johtava voimansiirtohihnojen ja kiristimien valmistaja Gates on luomassa Tech Partner -ohjelmaa, 
jonka ytimessä ovat tekninen koulutus ja tuki sekä erikoistyökalujen käyttö osana laajennettua takuuta. 
Maan suurimpana Gates-maahantuojana ja -jakelijana Kahalla on iso rooli konseptin toteuttamisessa Suomessa. 
Asiasta kertoi Kahaviestille lisää Gatesin District Sales Manager (Finland & Baltics) Jarkko Lehtinen.

Koulutuksella varmuut ta ja lisäturvaa jakopään huoltoon
Gates Tech Partner
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Jarkko Lehtinen, 53, valmistautui tietämät-
tään nykyiseen tehtäväänsä jo vaihtaessaan 
jakohihnoja asentajanhommissa opiskelu-
aikana. Kun vastavalmistunut autoinsi-
nööri oli vahvistanut CV:tään vielä mark-
kinointitutkinnolla, hän oli valmis kor-
jaamolaitteita maahantuovan suomalais-
yrityksen tuote- ja myyntipäälliköksi. 

Uusi haaste odotti 16 vuoden työrupea-
man jälkeen Gatesin hakiessa työntekijää 
vastaperustettuun aluejohtajan virkaan 
vuonna 2008. Ison kansainvälisen yrityk-
sen ensimmäisenä ja ainoana suomenkie-
lisenä työntekijänä hän sai heti paljon vas-
tuuta niin myyntiin kuin tuotekoulutuk-
seenkin liittyvissä tehtävissä. 

Ensimmäisenä toimintavuotena ns. 
tyhjään kenttään tehdyt 50 koulutus-
tilaisuutta ovat sittemmin vakiintuneet 
nykyiseen noin 20 tilaisuuteen vuodessa. 
Yhteensä ne ovat tavoittaneet tuhansia 
mekaanikkoja, jotka ovat ratkaisevasti 
vaikuttaneet jakopäähuoltojen korkeaan 
laatuun suomalaiskorjaamoissa.

Luotettavien jakopäähuoltojen asialla
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Asennusknopit isosta datasta
Koulutustilaisuuksissa on mahdollista 
syventyä tietoon, jota Gates isona toimi-
jana voi kerätä laajasta autokannasta ja 
valtavasta määrästä jakopäähuoltoja.
– Joissain autoissa ahtaus tai jokin muu 
seikka voi hankaloittaa asennusta merkit-
tävästikin. Olemme laatineet takuukäsitte- 
lyjen kautta ympäri Eurooppaa hankittujen 
kokemusten perusteella merkki- ja malli-
kohtaisia asennusvinkkejä, joilla varmiste-
taan jakohihnan kestäminen huolto-ohjel-
man mukaisesti, Lehtinen sanoo.
– Käymme lisäksi läpi pieniä, mutta tärkeitä 
yksityiskohtia, jotka voivat kaikkien autojen 
kohdalla vaarantaa muuten oikein tehdyn 
asennuksen. Esimerkiksi kiristimen väärä 
kiristysmomentti löystyttää ja lopulta katkai-
see kiinnityspultin. Käytä siis aina momentti-
avainta kiinnityspultin kiristämiseen!

Jo yli 85 % Gatesin jakohihnoista tilataan kitteinä, jotka sisältävät hihnojen, kiristimien ja ohjainrullien lisäksi asennusosat ja -ohjeet. 
Iso osa kiteistä sisältää myös vesipumpun. Valmis sarja sekä oikea Gates-erikoistyökalu ovat varmin tie onnistuneeseen jakopäähuoltoon.

Laajennetun 
Gates-takuun 
tarkat ehdot.

Erikoistyökalun numero on 
merkitty kittilaatikkoon. 
Työkalun mukana toimi-
tetaan ohje-CD.

Varaosilla on lisäksi Kahan 
3 v / 100 000 km erikoistakuu 
riippumatta siitä, täyttääkö 
vaurio laajennetun Gates-
takuun ehtoja.

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

Koulutuksella varmuut ta ja lisäturvaa jakopään huoltoon
Kahan asiakkaalla monia etuja
Kahan Gates-asiakkaat eivät nauti pelkäs-
tään Kahan edustamia varaosia koskevasta 
3 v /100 000 km erikoistakuusta, vaan heillä 
on mahdollisuus päästä hyötymään myös 
laajennetusta takuusta, jonka Gates myön-
tää koulutusohjelmaan osallistuville.
– Gates antaa sekä tuotteille että asennuk-
selle 4 v/maahantuojan vaihtovälin pituisen 
takuun, kun huollossa käytetään Gates-
jakopääkittiä ja moottorikohtaista Gates-
lukitustyökalua, Jarkko Lehtinen kertoo.
– Erikoistyökaluja käyttämällä takuukäsit-
telyjä ei tosin juuri tule – mikä on tietysti 
tarkoituskin, hän toteaa.
Tänä keväänä Jarkko Lehtinen on vetänyt 
Kahan koulutusohjelmassa mukana oleville 
varaosaliikkeille ja niiden asiakaskorjaa-
moille tarkoitettua jatkokoulutuskiertuetta. 
Koulutustilaisuuksien päätteeksi pidettävien 
loppukokeiden kolme parasta sekä kolme 
kaikkien kesken arvottua osallistujaa pää-
sevät Kahan matkassa Nürburgringille.

Tulossa: Gates Tech Partner
Gates-yhteistyö tulee jatkossa tarjoamaan 
korjaamoasiakkaille entistäkin enemmän 
lisäarvoa. 
– Kesällä lanseerattavan Gates Tech Partner 
-konseptin myötä korjaamoilla on mahdol-
lisuus kouluttautua erikoistuneeksi Gates- 
jakohihna-asennuskorjaamoksi ja saada 
tästä myös ulkoinen tunnus ja todistus, 
Jarkko Lehtinen paljastaa. 
– Virallisilla pisteillä on käytettävissään pää-
miehen kaikki tietotaito sekä täydellinen 
tekninen tuki aina tehtaalta saakka. 
Käytännössä se merkitsee korkeaa asennus-
varmuutta sekä viime kädessä tyytyväistä 
asiakasta, hän kiteyttää. 
– Ulkoseinään kiinnitetty Gates Tech Partner 
-kyltti kertoo asiakkaille, että kyseessä on 
jakopäänhuoltojen korkeaan laatuun tinki-
mättömästi suhtautuva korjaamo.
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Stockholm 230 DAB
BL 1011402220

Kaikilla mantereilla toimiva todellinen 
maailmanradio, jossa on analogisen FM- 
ja AM-virittimen lisäksi myös DAB-viritin. 
Sopii esimerkiksi ajoneuvovalmistajille, 
jotka vievät tuotteitaan radiolähetyksiä 
digitaalisesti välittäviin maihin (mm. Ruotsi, 
Norja, Britteinsaaret ja monet Keski-Euroo-
pan maat, ks. www.worlddab.org). Muita 
ominaisuuksia mm.

- CD-asema
- USB-paikka
- AUX-IN edessä
- SDHC-korttipaikka takana
- Sis.rak. Parrot Bluetooth 2.0
- Asemamuisti päävirran katkaisulle
- DAB-antenni ei sisälly

Cape Town 945
BL 1011403920

Modernilla, täysin suoralla etulevyllä varus-
tetussa navigointi- ja multimediaradiossa 
on Android-käyttöjärjestelmä ja monipuo-
lisesti muokattava Blaupunktin uusi graa-
fi nen käyttöliittymä sekä sisäänrakennettu 
Wi-Fi-vastaanotin ja internet-yhteys mukana
tulevalla USB-sovittimella. Hengästyttävän 
pitkään ominaisuuslistaan kuuluvat älykäs
Eurooppa-navigointi, Android- ja iPhone-
älypuhelimien näytön peilaus, iso joukko 
some- (Facebook, Twitter ym.) ja hyöty-
sovelluksia sekä mm.

- 6,8” TFT LCD (800 × 480 px)
- Internet/Wi-Fi (myös hotspot)
- Google Chrome -selain
- Laaja liitettävyys ja toistettavuus 
  eri medioilta
- Suora iPhone/iPod-ohjaus
- Sis.rak. Parrot Bluetooth 2.0
- Digi-tv- ja DAB-valmius
- Kaukosäädin ja 
  ulk. hf-mikrofoni
- Uusimman kartan 
  takuu**

Philadelphia 845
BL 1011403911

Valikoituihin VW-, Skoda- ja Seat-mallei-
hin* jälkiasennettavan navigointi- ja multi-
mediaradion uusin versio yhdistää koko 
Euroopan kattavan navigaattorin erittäin 
korkealaatuiseen virittimeen sekä useita
medioita toistavaan ja liitettävyydeltään 
laajaan soittimeen. Edeltävään 835-malliin 
verrattuna uutuudessa on isompi kosketus-
näyttö sekä sille lisätoimintoja (esim. pysä-
köinti, ilmastointi, soitin) mahdollistava CAN-
väylätulo. Muita keskeisiä ominaisuuksia 
ovat mm.

- 7” TFT LCD (800 × 480 px)
- Laaja liitettävyys ja toistettavuus 
  eri medioilta
- Suora iPhone/iPod-ohjaus
- Sis.rak. Parrot Bluetooth 2.0
- DAB-valmius
- Kaukosäädin ja 
  ulk. hf-mikrofoni
- Uusimman kartan 
  takuu**

- FM/AM-viritin
- 4 x 45 W maksimiteho
- USB-paikka
- MP3/WMA-toisto
- AUX-IN 3,5 mm

- 4 kaiutinliitäntää
- Antenniliitäntä
- LED-valaistu LCD-näyttö
- Uppoasennus Ø 76 mm

Blaupunkt Elba 120 on suolavesi- ja UV-suojattu 
veneradio, jonka keskeisiä ominaisuuksia ovat mm.

Blaupunkt Elba 120
BL 1111236120

www.blaupunkt.com
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Clarion NX405E / NX405EC
MMC NX405E / MMC NX405EC

Monipuolinen navigointi- ja multimedia-
radio, joka on saatavana sekä henkilöauto-
(E) että hyötyajoneuvo/caravan-versiona 
(EC). Jälkimmäisen Eurooppa-navigointi-
ohjelmaan on sisällytetty varoituksia umpi-
kujista, alituskorkeuksista, painorajoituk-
sista ja vaarallisten aineiden kujetuskiel-
loista. Muita ominaisuuksia mm.

- 6” TFT LCD (800 × 480 px)
- Laaja liitettävyys (myös HDMI) 
  ja toistettavuus eri medioilta
- USB-tuki FLAC-audiolle
- Suora iPhone/iPod-ohjaus
- Sis.rak. Bluetooth ja BT-mikrofoni
- Digi-tv- ja DAB-valmius
- Uusimman kartan takuu**

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

Radio- ja multi-
medialaiteuutuuksia

Clarion Marine -esite 
kummallakin kotimaisella
”Marine Audio / Video 2014–2015” on Clarionin venekäyttöön 
suunniteltujen AV-laitteiden tuore esite. Merenkestävät radiot, 
multimedialaitteet, vahvistimet, kaiuttimet ja kaukosäätimet 
lisävarusteineen esittelevää 16-sivuista, kätevästi taskuun 
mahtuvaa brosyyriä on saatavana Kahalta suomenkielisenä 
numerolla RAC MARINE FI ja ruotsinkielisenä numerolla 
RAC MARINE SE.

www.clarion.com
** Käyttäjä voi päivittää karttatiedot ilmaiseksi 

käyttöönottoa seuraavien 30 päivän aikana osoitteessa
 www.naviextras.com.

* Tarkka soveltuvuus: ks. Autoluettelo.fi 
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Calix-autolämpötuotteille ko  mea startti!

Kentältä saatu palaute ja markki-
noiden reaktiot ovat osoittaneet, 
että Kaha sai Calix-edustuksel-
leen todella lentävän lähdön. 
Myös päämiehellä on iso vaihde 
silmässä, sillä kuluneen vajaan 
vuoden aikana Calix on esitellyt 
tuotteita lähes 350 uudelle 
sovellukselle!

CVH – itsesäätyvä moottorinlämmitin

Yksi Calixin viimeisimmistä teknisistä inno-
vaatioista on vesikiertoon liitettävä CVH 
(Continuously Variable Heater), joka vähen-
tää lämmitystehoa portaattomasti jäähdy-
tysnesteen lämpötilan noustessa. Verrat-
tuna koko ajan täydellä teholla toimiviin 
perinteisiin moottorinlämmittimiin, 4–16 
litran vesitiloihin kehitetty CVH säästää 
energiaa kaiken kokoisissa jäähdytysjär-
jestelmissä.

Myös päämiehellä on iso vaihde 
silmässä, sillä kuluneen vajaan 
vuoden aikana Calix on esitellyt 
tuotteita lähes 350 uudelle 

energiaa kaiken kokoisissa jäähdytysjär-
jestelmissä.

CVH-elementin pienikokokoinen, 
valetuilla kiinnityskorvakkeilla 
varustettu komposiittikotelo on 
helppo asentaa. Lämmitin on 
saatavana 16 mm ja 19 mm 
letkulähdöillä. Tarjolla oleva 
n. 250 sovelluksen valikoima 
kasvaa nopeasti, sillä jatkossa 
Calix toteuttaa kaikki uudet 
letkulämmitinratkaisunsa 
CVH-tekniikalla.

Tehokas toimintaperiaate
Calix-lämmittimien suunnittelun lähtö-
kohtana on aina jäähdytysnesteen lämmit-
täminen. Vesitilaa sisältäpäin lämmittävä 
ratkaisu tarjoaa merkittävästi enemmän ja 
nopeampaa lämmitystehoa kuin pelkällä 
säteilylämmöllä vaikuttava moottorinläm-
mitin. Patentoidulla, keraamisella PTC-vas-
tuksella varustettu CVH edustaa tätä Calix-
periaatetta parhaimmillaan.

Kiertovesipumppusarja
Kohteissa, joissa vedenkierto ei ole jääh-
dytysjärjestelmän rakenteesta johtuen 
muuten mahdollista, asennetaan pumppu-
sarja vedenkierron takaamiseksi. CVH:n 
nimellisteho on 500 W, mutta yhdessä kier-
tovesipumppusarjan kanssa se nousee jopa 
750 wattiin. Pumppusarjaan kuuluu pum-
pun lisäksi virtalähde ja asennustarvikkeet.

LIsätiedot: 
Toni Hannonen, 
(09) 6156 8283, 
toni.hannonen@kaha.fi 
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Calix-autolämpötuotteille ko  mea startti!

Akkulaturit – älykästä ylläpitovirtaa

Kaikki Calix-akkulaturit voidaan asentaa 
mihin asentoon tahansa, ja ne soveltuvat 
lataamisen ja varauksen ylläpidon lisäksi 

myös virtalähdekäyttöön. Laturit ovat 
saatavilla myös täydellisinä paketteina, 

jotka sisältävät laturin lisäksi autoon 
sopivan kaapelisarjan.

Uudenaikaiset, start-stop-toiminnolla sekä muilla elektronisilla järjestelmillä ja laitteilla 
monipuolisesti varustetut autot vaativat aina mahdollisimman täyteen ladatun akun. 
Calixin älykkäät automaattilaturit pitävät akun toimintakunnossa ja auton aina 
starttivalmiina. Tässä esiteltävien lisäksi valikoimaan kuuluu 7 muuta ratkaisua 
12 V järjestelmiin sekä kaksi raskaalle 24 V kalustolle.

BC60
Pienikokoinen 12 V ylläpitolaturi 
henkilöautoille ja pienkoneille. 
- Tuotenumero CX 1753925
- Mitat (P x L x K) 185 x 35 x 40 mm
- Maks. latausvirta 2,5 A
- Paino 0,2 kg

BC1205
Tehokas ylläpitolaturi kaikkiin 
12 V järjestelmiin. 
- Tuotenumero CX 1753980
- Mitat (P x L x K) 155 x 90 x 40 mm
- Maks. latausvirta 5 A
- Paino 0,5 kg

BC1207 / BC1207 S
Tehokas 12 V ylläpitolaturi, jonka 
S-versiossa on käynnistyksenesto. 
- Tuotenumero CX 1753910
- Mitat (P x L x K) 155 x 80 x 43 mm
- Maks. latausvirta 7 A
- Paino 0,8 kg

autolämpö.fi 
Kaha on avannut osoitteeseen www.autolämpö.fi  niin ammattilaisille kuin kuluttajillekin tarkoitetun 
autolämpösivuston, josta löytyy Calix-autolämpötuotteiden lisätietoja ja asennusohjeita sekä jälleen-
myyjähaku. Tarjolla on myös rekisterinumeron perusteella tehtävä haku, joka listaa kaikki yhteen-
sopivat automallikohtaiset Calix-autolämpötuotteet.
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Lämmönhallinta yhä kriittisempää

Kahalta turbot ja jäähdytys  järjestelmän komponentit

LIsätietoja:
Turbot: Paul Hallman, (09) 6156 8309, paul.hallman@kaha.fi 
Venttiilit: Jorma Inki, (09) 6156 8236, jorma.inki@kaha.fi 
Anturit: Jorma Inki, (09) 6156 8236, jorma.inki@kaha.fi 

Tiivisteet ja pultit: Paul Hallman, (09) 6156 8309, paul.hallman@kaha.fi 
Jäähdyttimet ja letkut: Juha Tallus, (09) 615 68277, juha.tallus@kaha.fi 
Kemikaalit: Jari Veteläinen, (09) 6156 8208, jari.vetelainen@kaha.fi 

Moottorinjäähdytys on monitahoinen järjestelmä, johon kuuluu muitakin kuin jäähdytykseen kaikkein 
ilmeisimmin liittyviä osia. Kahan valikoimaan kuuluvat kaikki jäähdytysjärjestelmän osat, joista yksi on 
dieselien lisäksi myös pienissä ottomoottoreissa viime vuosina yleistynyt turboahdin.

OE-ratkaisu haastavaan yhtälöön
Pyrkimys päästöjen pienentämiseen on 
johtanut saman tehon ottamiseen tilavuu-
deltaan entistä pienemmistä moottoreista, 
mikä puolestaan asettaa suuren haasteen 
lämmönhallinnan komponenteille. Onkin 
tärkeää, että jäähdytysjärjestelmä huolle-
taan vain korkealaatuisilla varaosilla: 
sellaisilla, joista Kahan valikoimaan kuulu-
vat alkuperäisvalmistajat ovat tunnettuja.

Uudet turboahtimet
Jopa 200 000 kierrosta minuutissa yli 800 °C 
kuumuudessa pyörivä turboahdin on kestä-
vää tekoa, mutta joskus sekin rikkoontuu. 
Silloin on tärkeää tehdaskunnostettujen 
sijasta käyttää uusia varaosia. Kahan ohjel-
maan kuuluvat Bosch Mahle TurboSystem-
sin varaosa-ahtimet ovat tuliteriä ja alku-
peräislaatua: näin taataan, että kaikki osat 
pelaavat äärimmäisissä toimintaoloissa luo-
tettavasti yhteen.

Muut jäähdytysjärjestelmän osat 
Turbon rooli jäähdytysjärjestelmässä liittyy
niin ahtamisessa kuumentuvan palamis-
ilman kuin ahtimen laakereidenkin viilen-
tämiseen. Edellisessä tehtävässä käytetään 
tyypillisesti ahtoilman lämpöä ulkoilmaan 
tai vesikiertoon siirtävää välijäähdytintä, 
jälkimmäisessä moottorin omaa voiteluöl-
jyä. Turboahdinta vaihdettaessa tulee tar-
kastaa ja tarvittaessa vaihtaa myös mm.

- Jäähdytin ja välijäähdytin
- Öljy ja jäähdytysneste + letkut
- Tiivisteet ja pultit
- Ahtopaineensäädin
- EGR-venttiili

Kahan tuotelinjassa näitä varaosia tarjoavia 
OE-valmistajia ovat mm. Behr Hella Service,
Valeo, Vierol, Elring ja Ajusa sekä Bosch, 
VDO, Swag ja Pierburg.

Ahtoilma
Pakokaasu

Pääjäähdytyskierto
Välijäähdytyskierto

jyä. Turboahdinta vaihdettaessa tulee tar-
kastaa ja tarvittaessa vaihtaa myös mm.
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Kahalta turbot ja jäähdytys  järjestelmän komponentit
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Ajoneuvoelektroniikkaa laajasti Kahalta
Kaha vastaa autosähköosien kasvavaan kysyntään Autoluettelon liki 6000 tuotenumeron valikoimalla, johon 
kuuluvat niin perinteiset osat kuin nykyaikaisemmatkin anturit ja toimilaitteet. Yhteensä 18 tavarantoimittajan 
sähköosat muodostavat laajan ja eheän tuotelinjan, jonka uusin tulokas on BluePrint. (Kaavion selitetekstien 
lopussa suluissa on tuotenumeroiden määrä, jota Kaha pitää varastossaan.)

l ABS-anturit 
Renkaan pyörintänopeus on oleellista 
tietoa ajonvakautukselle, luistonestolle 
ja epäsuoralle rengaspainevalvonnalle. 
Valikoimassa myös impulssikehät ja 
hydrauliyksiköt. (657)

l Jarruvalokatkaisijat 
Jarru- ja peruutusvalokatkaisijat 
sekä kytkinpolkimen katkaisijat 
ovat perusautosähköä, mutta 
tarpeellinen tuote hyvin palvele-
valle varaosakaupalle. (208)

l Monitoimikatkaisijat 
Ohjauspyörän viikset ja 
ikkunoiden katkaisijat ovat 
nopeasti laajeneva tuote-
ryhmä. (95)

l Pesunestepumput 
Pumput ja pesusuuttimet rikkoontuvat 
usein talven ensipakkasilla. Autossa 
voi olla kolmekin pumppua, joista 
tehokkain on ajovaloille. (76)

l Pysäköintianturit 
Ultraäänikaiuttimen ja mikrofonin 
sisältävät puskurin anturit tarjoavat 
kätevän avun pysäköintiin. (60)

l Rengaspaineanturit 
Rengaspaineanturi ilmoittaa lukeman 
autolle langattomasti. Merkkikohtainen 
anturi ei tarvitse ohjelmointia, mutta 
ohjelmoitavan yleismallin etu on laaja 
sopivuus. (33)

l Servomoottorit ja valojen säätö 
Automaattinen ilmastointi ja keskuslukitus tarvitsevat 
moottoreita. Ajovalojen korkeudensäätö voi olla säh-
köinen tai pneumaattnen. Xenonvalot sisältävät usein 
säätömoottorin, jos lähi- ja kaukovalot ovat samalla 
polttimolla. (107)

l Virtalukot, 
releet ja toisioilma 
Virtalukot ja niiden pohjat, 
erilaiset releet ja toisioilma-
järjestelmän osat täydentävät 
sähköosatarjontaa. (233)

l Polttoainepumput, 
määräanturit ja painesäätimet 
Polttoaineen syöttöyksikkö sisältää 
polttoainesäiliöön asennettavan pumpun 
ja määräanturin. Valikoimaan kuuluvat 
myös suihkutuspaineen säätimet. (362)

l Lämpötila-anturit 
Lämpötilan mittaukseen moottorista, sisätiloista, 
ulkoilmasta ja pakokaasuista. Lämpökatkaisija 
kytkee tuulettimen tai sytyttää varoitusvalon 
moottorin ylikuumenemisen vuoksi. (425)

l Lasinnostimet 
sähkömoottorilla tai ilman 
Sähköinen ikkunannostin saattaa 
rikkoutua kiusallisella hetkellä, kun 
sataa ja matka on kesken. Kaha auttaa 
nopeasti. (450)

l Lambda-anturit 
Lambda eli happianturi tunnistaa 
pakokaasun happipitoisuuden. (843)
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Lisätiedot: Jorma Inki, (09) 6156 8236, jorma.inki@kaha.fi 

Ajoneuvoelektroniikkaa laajasti Kahalta

l Alipainepumput ja -muuntimet 
Muunnin säätää alipaineen suuruutta säh-
köisesti esim. turbolle. Se on yhteydessä 
imusarjaan tai yleisimmin dieselautoissa 
tarpeelliseen alipainepumppuun. (88)

l Kampiakselin anturi 
Kierrosnopeus kertoo tärkeää perus-
tietoa moottorin toiminnasta. Sama 
anturi osaa useimmissa autoissa 
määrittää sylintereiden sytytys-
järjestyksen. (276)

l Nokka-akselin anturi 
Nokka-akselilta saatava tieto kertoo 
jakopään ajoituksesta ja siitä, milloin 
on vuorossa yleensä sylinteri numero 
yksi. Anturi vahvistaa myös tiedon 
kampiakselin pyörintänopeudesta. 
(142)

l Bensa- ja dieselsuuttimet 
Dieselsuuttimet on useimmin koo-
dattava testerillä autoon. Koodi on 
yksilöllinen ja kertoo sen virtausomi-
naisuuksista. Bensiinisuuttimet ovat 
helpompia asentaa. (264)

l Sytytysjohdot 
Suorasytytyksessä ei useimmiten 
tarvita sytytystulppien johtoja, joille 
muutoin on yhä suuri tarve. (366)

l Sytytyspuolat 
Bensiinimoottori ei ilman puolaa 
pärjää! (243)

l EGR-venttiilit 
Päästöjä vähentävä EGR-
venttiili toimii alipaineella 
tai sähköllä. (120)

l Kaasuläppäkotelot ja -anturit 
Kaasuläppäkotelo on jäänne kaasuttimesta. 
Dieselissä se tehostaa EGR-venttiilin toimin-
taa. Kaasuläpän liikettä tarkkaillaan anturilla,
ja usein kotelossa on myös joutokäynti-
säädin. (166)

l Ilmamassatunnistimet 
Moottorin liiallinen öljynkulutus tai 
likainen ilmansuodatin aiheuttaa 
tarpeen vaihtaa tunnistin uuteen. 
(200)

l Startit, laturit ja 
pyyhkijöiden moottorit 
Laturi- ja käynnistysmoottori 
kuormittuvat talven pakkasilla. 
Lisäkuormitusta tuo start-stop-
toiminto. (454)

l Dieselin 
ruiskutuspumput 
Ruiskutuspumppuja ja 
Common Rail -korkeapaine-
pumppuja tehdasuusina 
ja -kunnostettuina. (80)

l Virranjakajan osat 
Virranjakajat palvelevat 
yhä sinnikkäästi Suomen 
maanteillä. Kaha varastoi 
kansia, pyörijöitä, katkojan-
kärkiä ja hall-antureita. (78)

l Jäähdyttimen tuuletin 
ja lämmityslaitteen puhallin
Puhallin on hankala vaihtaa, 
joten laatuun kannattaa panostaa 
tässäkin! (191)

Teksti: Jorma Inki
Image courtesy of Blue Print
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Pisteet pareittain myydyistä lampuista
Menestys myyntikampanjassa perustuu 
Osram-ajovalolamppujen myynnistä saatui-
hin pisteisiin, joita myönnetään vain joko 
tuplapakkauksissa tai pareittain myydyistä 
lampuista. Tällä pyritään paitsi lisäämään 
myyntiä, myös parantamaan liikenneturval-
lisuutta kannustamalla autoilijoita vaihta-
maan uudet, tehokkaat lamput aina kum-
paakin ajovaloon samanaikaisesti.

Avomersu käyttöön heinä-elokuussa
Kampanja-aikana 1.3.–20.6.2015 eniten pis-
teitä kerännyt Tähtimyyjä saa käyttöönsä 
Mercedes-Benz SLK Roadsterin kahdeksi 
viikoksi valitsemanaan yhtäjaksoisena ajan-
kohtana heinä-elokuun aikana. Toiseksi 
sijoittunut voi käyttää autoa yhden viikon 
niin ikään heinä-elokuussa, mutta valitsee 
ajankohdan voittajan jälkeen. Kolmas Täh-
timyyjä valitsee hänelle sopivimman yhden 
käyttöviikon viimeisenä.

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

Osramonsports.fi  pitää myyjät ajan tasalla
Kampanjalle on perustettu oma nettisi-
vusto, jossa Tähtimyyjä-ehdokkaat voivat 
rekisteröityä kampanjaan sekä seurata pis-
temääräänsä ja sijoitustaan. 

Osoitteessa www.osramonsports.fi  on 
myös linkkejä kampanjan piiriin kuuluviin 
Osram-tuotteisiin.

Maailman johtaviin lamppuvalmistajiin kuuluva Osram ja Kaha käynnistivät maaliskuun alussa kampanjan, 
jonka tavoitteena on löytää kolme Suomen parasta Osram-autolamppumyyjää. 
Kesäkuussa päättyvän kampanjan maskottina toimii Osram Night Breaker 
Unlimited -teemaan teipattu Mercedes-Benz SLK 200 Roadster, jonka 
voittajat saavat käyttöönsä 1–2 viikoksi.

Osram ja MB SLK Roadster kiertueella!
MB SLK Roadster tähdittää Osramin 
osastoa kevään messuilla, minkä 
jälkeen se siirtyy kesäksi Tähtimyyjien 
käyttöön ja palaa jälleen syksyllä 
messuareenoille. 

★ American Car Show 3.–6.4.2015 
 Messukeskus, Helsinki

★ Hot Rod & Rock Show 25.–26.4.2015 
 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

★ Classic Motorshow 2.–3.5.2015 
 Lahden Urheilu- ja messukeskus

★ X-treme Car Show 3.–4.10.2015 
 Lahden Urheilu- ja messukeskus

★
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Denso-dieselkomponentit 
Kahalle

Lisätiedot: 
Jorma Inki, (09) 6156 8236, jorma.inki@kaha.fi 
Mikko Kinnunen, (09) 6156 8375, mikko.kinnunen@kaha.fi  (korjaamolaitteet)

Denson dieseltesterin hintaan sisältyvät 
yhden vuoden tietokanta- ja ohjelmistopäivitykset.

”Korvaa Denso Densolla”
Denson dieselkomponenteille on kysyntää,
sillä ne ovat alkuperäisosia useissa japani-
laismerkeissä, kuten Toyota, Mitsubishi ja 
Subaru sekä mm. Ford Transit. Vain aidoilla 
OE-varaosilla voidaan varmistua nykyaikai-
sen, hienostuneen dieseljärjestelmän toimi-
vuudesta huollon tai korjauksen jälkeen.

Odotetut Denson suuttimet ja korkeapainepumput Common Rail -järjestelmään on nyt saatu Kahan ohjelmaan. 
Kaikki osat ovat tehdasuusia, joten tarvetta runkopalautuksille ei ole.

100 nimikettä ja testeri
Uusi tuotelinja tekee Kahasta eturivin 
Denso-toimittajan yhteensä yli 100 varasto-
nimikkeellä. Osa komponenteista edellyt-
tää koodin syöttämistä autoon, joissain 
tapauksissa koodin kertoo kalibrointivas-
tus. Kahalta on saatavana Denson oma tes-
teri, jossa on toimintoja noin puolet enem-
män kuin dieseltestereissä tyypillisesti.

Herkkien dieselkomponenttien käsittelyssä on noudatettava huolellisuutta! 
Jotta lika ei pääsisi järjestelmään, tulee polttoaineputkien liitokset puhdistaa ennen niiden avaamista 
ja avoimet liitokset suojata puhtailla suojahatuilla välittömästi.Huom!
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Oscar LED -lisävalot uutuutena valikoimaan

Legendaarinen autovalomerkki Cibié tuo huippumodernit 
Oscar ja Super Oscar LED -valonsa Kahan lisävalovalikoi-
maan. Koon ja tehon suhteen lyömättömät uutuusvalot 
ovat monin eri tavoin parempia kuin perinteiset halo-
geeni- ja xenon-ratkaisut.

LED-tekniikalla useita etuja
LED-tekniikan etuja ovat mm. keveys, kestävyys ja pieni energian-
kulutus. Käytännössä ajoneuvon käyttöiän kestävät LED-modulit 
on voitu asentaa valoihin kiinteästi, mistä seuraa useita etuja mm. 
tärinän- ja säänkeston kannalta. Modulit eivät myöskään kulu valojen 
sytyttelystä ja sammuttelusta. 

Kolme ulkoväriä, neljä mallia
Sekä 12 että 24 V järjestelmiin soveltuvia Oscar ja Super Oscar LED
-lisävaloja on saatavana neljä mallia, joista yhteen on integroitu niin 
ikään LED-tekniikalla toteutettu parkkivalo. Kaikkien mukana toimitetaan 
asennusohje sekä kiveniskusuoja. Mallien muut yhteiset ominaisuudet ovat:

- Kolme väriä: musta, musta/kromi ja kromi
- Värilämpötila 6000 K
- Käyttöikä 30 000 tuntia
- Sertfi kaatit ECE, SAE, CCC

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

Legendaarinen autovalomerkki Cibié tuo huippumodernit 

ikään LED-tekniikalla toteutettu parkkivalo. Kaikkien mukana toimitetaan 
asennusohje sekä kiveniskusuoja. Mallien muut yhteiset ominaisuudet ovat:

Cibié on vuonna 1919 perustettu perheyritys, joka siirtyi Valeo Groupin omistukseen 
1970-luvun lopulla. Se on Euroopan perinteikkäisimpiä autoalan brändejä, joka 
yhdistetään teknisesti innovatiivisiin ja mm. autourheilussa kestäviksi todettuihin 
tuotteisiin. Viimeisten 80 toimintavuotensa aikana Cibiélle on myönnetty lähes 
150 valaisutekniikan patenttia.

Oscar LED Super Oscar LED

Cibié Oscar LED -mallisto

Oscar LED
- Referenssiluku 17,5
- Halkaisija 7” / 180 mm
- Valoteho 700 lm
- Valokeilan pituus 370 m

Super Oscar LED
- Referenssiluku 17,5
- Halkaisija 9“ / 230 mm
- Valoteho 700 lm
- Valokeilan pituus 370 m

Super Oscar LED 
Wide Beam
- Referenssiluku 27,5
- Halkaisija 9“ / 230 mm
- Valoteho 1200 lm
- Valokeilan pituus 500 m

Super Oscar LED 
Wide Beam + parkkivalo
 Referenssiluku 27,5
- Halkaisija 9“ / 230 mm
- Valoteho 1200 lm
- Valokeilan pituus 500 m
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Katse jarruihin
Renkaanvaihto tarjoaa erinomaisen tilai-
suuden jarruosien tarkastukseen ja huol-
toon. Irrotettu pyörä paljastaa jarrujärjes-
telmän keskeisimmät osat, joille tehdään 
ensin silmämääräinen tarkastus kaikkein 
ilmeisimpien ongelmien kartoittamiseksi. 
Jos kaikki näyttää olevan kunnossa, syven-
nytään järjestelmän kuntoon tarkemmin ja 
korvataan kuluneet tai vioittuneet kompo-
nentit korkealaatuisilla varaosilla.

Huomio kriittisimpiin osiin
Levyjarrujärjestelmän kuluvimmat osat eli 
jarrulevyt ja -palat tulee tarkastaa ja tarvit-
taessa vaihtaa. Sama koskee myös jarrusatu-
loiden liukutappien kumeja. Jarruletkujen 
kunnon toteaminen vaatii niiden kevyttä
taivuttelua: jos halkeamia löytyy, on letku
vaihdettava heti. Vanhemmiten letkut voi-
vat halkeilla myös sisäänpäin ja tukkia nes-
teen vapaan kulun. Siksi niiden, samoin 
kuin jarrunesteen vaihto riittävän usein on 
tärkeää. Unohtaa ei sovi käsijarruakaan, 
jonka toiminnasta ja vaijerin kunnosta huo-
lehtiminen on osa vastuullista jarruhuoltoa.

Renkaanvaihto 
on myös jarruasia

Kevään ja varsinkin talven korvalla on renkaanvaihto-
pisteissä kova kiire. Siitä huolimatta tulisi renkaanvaihdon 
yhteydessä tarkastaa ainakin pikaisesti myös jarrut – niin 
asiakkaan kuin yleisen liikenneturvallisuudenkin edun nimissä. 
Jos huoltotarvetta on, löytyvät tarvittavat varaosat kolmen vuoden 
erikoistakuulla varustettuna Kahan monipuolisesta jarruosavalikoimasta.

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

Renkaanvaihdon A ja O
Renkaanvaihdon yhteydessä on hyvä poistaa helposti irtoava lika jarruosista ja muista 
paikoista, joihin ei pyörän kiinni ollessa ulotu. Samalla kannattaa suihkauttaa yleisvoitelu-
öljyä kaikkiin ruuveihin ja muttereihin, joihin pyörän irrottaminen antaa paremman pää-
syn. Pultit tulee kiristää vanteisiin oikealla momentilla ja renkaisiin – mahdollinen vararen-
gas mukaan lukien – laittaa oikea ilmanpaine käyttöohjekirjan mukaisesti (talvirenkaisiin 
mielellään 0,2 bar kesärenkaita enemmän). Mikäli urasyvyyttä tarkastettaessa havaitaan 
jonkin renkaan kuluneen muita enemmän, suositellaan lisäksi aurauskulmien säätöä.

Kahalta kaikki jarruosat
Kahan jarruosien tuoteohjelmaan kuuluu
laaja valikoima markkinoiden tunnetuimpia 
ja arvostetuimpia tuotemerkkejä. Brembon 
ja Fremaxin jarrulevyjä täydentävät Road-
housen jarrupalat ja NK:n laaja jarruosa-
valikoima sekä Quickin maineikkaat asen-
nussarjat. Oleellinen osa OE-laatua tarjoa-
vaa jarruohjelmaa on myös huippumerkki
Bosch. Johtavien autonvalmistajien jarrujär-
jestelmien ja -komponenttien ensiasennus-
toimittajana sen ammattitaito ulottuu jarru-
satuloista ja -paloista aina vaativiin elektro-
nisiin ohjausjärjestelmiin asti.

Renkaanvaihto 
on myös jarruasia
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PSA:n/Fiatin 
uusille pakettiautomalleille

Hyvää ja laajaa soveltuvuutta
Käytettävyydeltään markkinoiden parhaita tehdasasen-
teisia vakionopeussäätimiä vastaava E-Cruise kytketään 
sähköisen kaasupolkimen ja ajoneuvon moottorinoh-
jausyksikön väliin. Asennus on helppoa ja nopeaa eikä 
autoon jää toimenpiteestä jälkiä. Jo yli 120 mallikohtaista 
sarjaa sisältävä valikoima täydentyy nyt PSA:n/Fiatin 
uudelle yhteismallistolle suunnitellulla sovelluksella.

Esituotanto takaa yhteensopivuuden
Kehitysyhteistyön ansiosta Kaha voi määritellä vakio-
nopeussäätimille haluamansa mallikohtaiset speksit, 
joiden mukaan El-Pas valmistaa valmiit sarjat. Käytän-
nössä se merkitsee, että suomalaisasiakkaat voivat olla 
tuotteiden soveltuvuudesta täysin varmoja. Täydellinen 
sähköinen yhteensopivuus merkitsee säätimen luotetta-
vaa ja sujuvaa toimintaa ilman häiritseviä nykäyksiä.
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E-Cruise-sarjaan kuuluu käyttöviiksi sekä asennus-
ohje ja kaikki tarvittavat asennusosat.

Hiljattain uudistunut Digitaalinen El-Pas 
E-Cruise -vakionopeussäädin on juuri saanut 
soveltuvuuden 2015-mallisille pakettiautoille 
Citroen Jumper, Fiat Ducato ja Peugeot Boxer.

Lisätiedot: 
Jaakko Asikainen, 

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



Uudet 60 mm Antec-sivuputket antavat 
pakettiautolle viimeistellyn ilmeen edulliseen hintaan.

Edulliset 60 mm sivu-
putket Antec-valikoimaan

Antec Fahrzeugtechnik GmbH on maailman johtavia SUV- ja pakettiautojen korivarusteiden valmistajia, jonka 
menestys perustuu korkealaatuisten tuotteiden lisäksi automarkkinoiden tiiviiseen seuraamiseen ja nopeaan 
reagointiin. Valmistusohjelmaan tulleet uudet, edullisemman hintatason sivuputket ovat tästä hyvä esimerkki.

Myös Suomen ostetuimpiin automalleihin 
kuuluvan Nissan Qashqain uusimmmalle 
mallille on suunniteltu oma,
tyylikäs eturautansa.
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Antecilla on vuosikymmenten kokemus pakettiautojen ja maasturien jaloteräksisten 
tuotteiden suunnittelusta ja myynnistä. Käyttämällä vain parhaita materiaaleja ja 
työstötekniikoita se on luonut tuotteilleen ja koko valmistusprosessilleen erittäin 
korkean laatutason.

Antecin tuotanto-ohjelmaan kuuluvat EU-henkilöturvakaarien ja sivuputkien
lisäksi mm. astinlaudat sekä turva- ja puskurinsuojakaaret. Kaikilla tuotteilla 
on saksalainen TÜV-hyväksyntä. Kahan varasto-ohjelmaan voi tutustua 
Autoluettelossa ja täyteen tuotepalettiin osoitteessa www.antec-online.de.

Alan huippuosaaja

Erinomainen hinta-laatusuhde
Kahan Antec-valikoimaan kuuluu noin 100 automallikohtaista,
ruostumattomasta teräksestä valmistettua ja käsin kiillotettua 
henkilöturvakaarta ja sivuputkea. Nyt ISO 9001:2000 -standardin 
mukaisesti valmistetut tuotteet saavat rinnalleen 3,65 ja 4,25 m 
sivuputket, joiden hinta on koneellisen kiillotuksen ansiosta kor-
keaan laatuun nähden hyvin edullinen.

Uutuustuotteita uutuusmalleihin
Valikoiman avaa MB Sprinteriin / VW Crafteriin soveltuva rauta, ja 
kevään aikana omansa saavat myös VW Transporter ja Opel Vivaro
/ Renault Trafi c sekä Ford Transit / Transit Custom. Vuoden 2015 
aikana vuoroon tulee lisäksi kolmikko Citroen Jumper / Fiat Ducato
/ Peugeot Boxer uusien mallien sivuputkilla. Kaikille valmistuvat 
samassa yhteydessä myös EU-henkilöturvakaaret/lisävalotelineet.

Lisätiedot: 
Jaakko Asikainen, 

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

Uudet 60 mm Antec-sivuputket antavat 
pakettiautolle viimeistellyn ilmeen edulliseen hintaan.
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Saksan suurin ja suosituin öljymerkki kasvaa kohisten myös Kahalla. Tuotevalikoimaa 
laajennettiin jälleen – tällä kertaa huippulaadukkailla kaksipyöräisten voiteluaineilla. 
Vauhdikas merkki saa nostetta myös Moto-sarjoista, tarjouksista ja oheistuotteista.

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

MotoGP:n radanvarsimainokset 
sekä asema Moto2- ja Moto3-sarjojen 

virallisena öljyntoimittajana ovat Liqui Molyn 
historian suurin kansainvälinen mainosinvestointi.

Kaksipyöräisten voiteluaineet
Kahan valikoimaan uutuutena tulevat Liqui 
Molyn kaksipyöräisten voiteluaineet katta-
vat laajasti moottori-, vaihteisto-, iskunvai-
mennus- ja haarukkaöljyt moottoripyöriin,
mopoihin ja skoottereihin. Öljyillä on sovel-
tuvuuksia myös esimerkiksi moottorikelkkoi-
hin ja mönkijöihin. Liqui Moly tukee myynti-
työtä pitämällä merkin logon ja värit näyttä-
västi esillä MotoGP-sarjassa kaudella 2015.

Tulevaa kampanjointia
Kaha vahvistaa merkin asemaa yhdessä pää-
miehen kanssa toteutetuilla kampanjoilla, 
joiden kärkenä on kilpailukykyisiä tarjouk-
sia kemikaaleista, voitelu- ja puhdistusai-
neista sekä tuotteiden käyttöön ja esille-
panoon liittyvistä laitteista ja kalusteista. 
Värikäs brändi panostaa myös oheistuottei-
siin, jotka tarjoavat omat mahdollisuutensa 
myynninedistämiseen. Tarkkaile postiasi!
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Uraauurtavaa tekniikkaa
Fozmula FR370 yhdistää ensimmäistä kertaa
pinnantasoanturiin syöttö- ja paluuliitännät
sekä kapasitiivisen mittaustekniikan, mikä
tekee siitä täydellisen ratkaisun vaativiin 
käyttöolosuhteisiin, olipa kohteena hyöty-
ajoneuvo, työkone tai vene. Polttoaineen 
lisäksi anturi soveltuu kaikille käytetyim-
mille öljyille sekä vedelle.

Mittaus ilman liikkuvia osia
Syöttö- ja paluuliitännät poistavat tarpeen 
erillisille liitännöille tankissa sekä yksin-
kertaistavat tankin rakennetta ja asennus-
työtä. Täysin ilman liikkuvia osia toteutettu
kapasitiivinen mittausteknologia puoles-
taan merkitsee selvästi parempaa mittaus-
tarkkuutta, toimintavarmuutta ja pitkäikäi-
syyttä verrattuna perinteisiin sähkömekaa-
nisiin mittalaitteisiin.

Kestävä ja muunneltava rakenne
Sinkki-alumiiniseoksesta valetun vankan 
laippapään tavoin jokainen anturin kom-
ponentti on toteutettu erittäin korkealaa-
tuisia materiaaleja käyttäen. Modulaarinen 
rakenne mahdollistaa suuren muunnelta-
vuuden ja sovituksen erilaisiin käyttökohtei-
siin ja projekteihin. Anturin 150–1200 mm 
pituuden lisäksi sovelluskohtaiseen tuot-
teeseen voidaan määrittää:

- Anturisignaalin vastusalue 
  0–501 tai 501–0 Ω (3 ohmin portain)
- Pinnantason ylä- tai alarajahälytyspiste 
  välillä 7–90 %
- 5- tai 6-reikäinen SAE-asennus
- Syöttö- ja imuputkien pituus ja muoto
- Syöttö- ja paluuliitännän tyyppi ja koko
- Sähköliitännän tyyppi ja johdon pituus
- Huohottimen tyyppi
- Imusuodatin

Aukeaman lisätiedot: Timo Lopperi, (09) 6156 8290, timo.lopperi@kaha.fi  (ajoneuvoelektroniikka) ja 
Jukka Kerminen, (09) 6156 8296, jukka.kerminen@kaha.fi  (venevarusteet)

Näyttöjä moniin sovelluksiin
Murphyn vankat ja luotettavat PowerView-
näytöt ovat täydellinen valinta SAE J1939 
CAN -protokollan mukaisten moottorien 
pariksi. Olipa kyse teollisuus- tai ajoneu-
vokäytöstä, laajasta tuoteperheestä löytyy 
helposti sovitettava yksi- tai monivärinäyttö 
kaikkiin kohteisiin.

PV101/PV101-C
Jo yli 10 vuotta markkinoilla ollut PV101 
on kestävä ja luotettava plug & play -perus-
näyttö, joka monitoroi lukuisia moottoriin, 
vaihteistoon, nesteisiin ja sähköjärjestel-
mään liittyviä parametreja sekä huoltokoo-
deja selkeällä, yksivärisellä LCD-näytöllä. 
Kompaktin laitteen viimeisin C-versio tuo
mukanaan Tier 4 / Stage IV -seurannan.

PV350/PV380
Yksivärinäyttöjen viimeisintä sukupolvea 
edustavat PV350 ja PV380 on varustettu 
3,8”/97 mm QVGA-paneelilla. Tier 4 / Stage
IV -valmiit laitteet soveltuvat niin plug &
play -tyyppiseksi kuin räätälöitäväksikin
ratkaisuksi. Kohteeseen sovittamisen voi 
tehdä joko etupaneelin näppäimillä tai 
Murphyn PowerVision CS -ohjelmistolla. 
PV380-mallissa on lisäsisään- ja ulostulot.

PV450/PV780
PV450- ja PV780-värinäyttöjen ytimenä hyr-
rää tehokas kontrolleri, jolla voidaan hallita 
koko ajoneuvoverkkoa ilman erillisen oh-
jausyksikön tarvetta. Ohjelmoitavat näytöt 
ovat integroitavissa ajoneuvon CAN-väylä-
verkkoon sekä räätälöitävissä grafi ikaltaan 
haluttuun tyyliin ja väreihin sopivaksi. 
Sovitus käy drag & drop -tyyliin PowerVision
CS -ohjelmistolla. Tavallisella tai kosketus-
näytöllä varustetuille 4,3” ja 7” näytöille
voidaan hyödyntää samaa ohjelmointia 
skaalaamalla elementit koon mukaisesti.

Avainominaisuuksia
- CAN 2.0B
- SAE J1939
- NMEA 2000
- Tier 4 / Stage IV -valmius (PV780)
- RS485 modbus
- USB 2.0
- Data Logging
- -40...+85°C
- IP67
- Bonded TFT LCD (= geelivahvistettu, 
  auringonvalossakin hyvin näkyvä paneeli)

PV101/ PV101-C

PV450 PV780

PV350/ PV380

Pinnantasoanturi FR370
ajoneuvo- ja veneteollisuudelle

Mukautumiskykyiset PowerView-
näytöt SAE J1939 -moottoreille
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Kaikki ominaisuudet kohdallaan
Alkolukon ajoneuvoonsa hankkivat arvosta-
vat helppokäyttöisyyttä, nopeaa toimintaa 
sekä modernia muotoilua: alkolukon ei tar-
vitse näyttää alkolukolta. Drägerin uutuus-
laitteet täyttävät nämä vaatimukset ja toi-
mivat lisäksi luotettavasti äärimmäisissäkin
lämpötiloissa (-45…+85 °C). Ominaisuudet 
kruunaa todella alhainen 1 mA virrankulu-
tus valmiustilassa sekä erittäin kattava ja 
osaava huoltoverkosto, joka antaa Inter-
lock-hankinnalle merkittävää lisäarvoa.

Dräger Interlock 7000
Interlock 7000 soveltuu niin yrityskäyttöön 
kuin valvotun ajo-oikeudenkin alkolukoksi

Alkoholimittauksen markkinajohtaja Drägerin erittäin nopeatoimiset, 
tarkat ja toimintavarmat alkolukkouutuudet ovat valmiina palvelukseen! 
Pienikokoiset, käteen hyvin sopivat ja tyylikkäät laitteet sulautuvat luon-
tevasti nykyaikaisten ajoneuvojen ohjaamoon.

Dräger on markkinoiden ensimmäisenä
ja ainoana valmistajana saanut alko-
lukoilleen sähköalan eurooppalaisen
standardisointijärjestö CENELEC:n 
hyväksynnät EN 50436-1:2014 (7000-
malli) ja EN 50436-2:2014 (5000-malli). 
Tämän lisäksi Interlock 7000 täyttää 
tiedonsalausta koskevan standardin 
prEN 50436-6 vaatimukset.

Markkinoiden standardi-
varmimmat valinnat!

Lisätiedot: Kaj Tötterman, (09) 6156 8268, kaj.totterman@kaha.fi 
Joni Wirtanen, (09) 6156 8255, joni.wirtanen@kaha.fi 

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven 
alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöönValmiina lähtöön

kaikkiin ajoneuvotyyppeihin. Värinäytöllä
ja LED-merkkivalolla varustettu laite herää
käyttövalmiiksi vain neljässä sekunnissa. 
Ohjausyksikkö tallentaa jopa 500 000 tapah-
tumaa, joiden tiedot ladataan AES 128 
-salattuna joko paikallisesti infrapunalla /
Bluetoothilla tai GPRS-yhteydellä.

Dräger Interlock 5000
Myös Interlock 5000 on hyväksytty yritys-
käyttöön ja eroaa 7000-mallista lähinnä 
mm. näytön, liitäntöjen ja tallennuskapa-
siteetin suhteen. Selkeä mustavalkonäyttö
ja napakat käyttöpainikkeet tekevät lait-
teen käytöstä nopeaa ja helppoa. Puhallus-
data ladataan salattuna IR-yhteydellä.
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Elektronisesti ohjattujen ja valvottujen turvatoimintojen anturit ovat nyky-
aikaisen ajoneuvon silmät ja korvat. VDO:n uudet EPS-anturit auttavat ajo-
neuvovalmistajia saavuttamaan suorituskykytavoitteet ja päästövaatimukset.

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

Electronic Pressure Sensor
Uusi elektroninen paineanturisarja

Aktiivisia paineantureita voidaan käyttää 
erilaisten nesteiden ja kaasujen kanssa mitä
moninaisimmissa sovelluksissa ja käyttö-
kohteissa. Käytetystä tiivistemateriaalista
riippuen ne sietävät monia voimakkaasti
syövyttäviä aineita ja soveltuvat siten eri-
laisiin hyötyajoneuvoihin, työkoneisiin, 
paikallismoottorisovelluksiiin ja veneisiin. 

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
tunnistinelementti muuntaa mitattavan 
aineen painevaihtelut sähköiseksi signaa-
liksi. Mittaustarkkuudeltaan hyvä signaali-

muoto sopii mainiosti suoraan useimpiin 
nykyaikaisiin kontrollereihin ja monitoimi-
näyttöihin. Bajonettityyppisen sähköisen 
liitännän ansiosta antureiden suojausluokka
on IP6K9, mikä merkitsee tiivistä raken-
netta sekä luotettavaa ja pitkää käyttöikää.

Ensimmäinen EPS-sarja käsittää alumiini-
runkoiset paineanturit 10, 16 ja 30 bar 
maksimiarvoilla. Syksyllä 2015 sarja täyden-
tyy runkomateriaaliltaan ruostumatonta 
terästä olevalla, korkeampiin painejärjes-
telmiin sopivalla 600 bar paineanturilla.

EPS-avainominaisuuksia

Käyttöjännite 8–32 V
Anturisignaali 0,5–4,5 V
Käyttölämpötila -40…+125 °C
Suojausluokka IP6K9K 
 (liittimen kanssa)
Bajonettiliitäntä ISO15170 (sama kuin 
 aiempi DIN 72585)
Kierrekiinnitys M12x1,5

Vuonna 2010 esitelty VDO:n työkone- ja hyötyajoneuvoradiomallisto saa jatkoa, kun markkinoille tuodaan 
uusi sarja Continental-brändättyjä radioita. Helpottaakseen ajoneuvoteollisuuden työtä Continental / VDO 
pitää uudenkin laitesukupolven speksit muuttumattomina vähintään 3–4 vuotta.

Uutuusradiot työkoneisiin 
ja hyötyajoneuvoihin

Malliston lippulaiva CDD7418UB-OR (12V) / CDD7428UB-OR (24V) on 
DAB/DAB+/DMB-digitaalivirittimen ansiosta todellinen maailmanradio.

Laatua ammattikäyttöön
Uutuusradiot on suunniteltu alusta alkaen 
työkonekäyttöön, mistä kertovat OE-tyyp-
pinen, konstailematon ulkonäkö sekä sääti-
mien, näytön ja käyttöliittymän selkeys.
Kaikissa malleissa on asemien muistivar-
mennus sekä erikoisominaisuutena kauko-
ohjausmahdollisuus jännitesyötöllä: yhtä 
sisäänmenoa 0,45–3,10 V signaaleilla oh-
jaamalla voi hallita kaikkia painikkeiden 
normaaleja käyttötoimintoja. Radioista on 
sekä 12 että 24 V versiot, joten 24 V järjes-
telmissä ei tarvita jännitteenalenninta.

Monipuolista liitettävyyttä
Radioista on saatavana CD-soitinmalli sekä
etupaneelin USB- ja AUX-liitännöillä varus-
tettu TR-malli. Myös CD-malleissa on USB-
liitäntä etupaneelissa sekä AUX-liittimen 
valmius johtosarjassa. Niin CD- kuin TR-
malleistakin on lisäksi tarjolla Bluetooth-
versiot musiikkitoistoa ja matkapuhelimen
handsfree-toimintoa varten. Puhelimen 
mikrofoni on integroitu etupaneeliin ja 
mukana seuraa myös erillinen johdollinen 
mikrofoni. Yhteensä uutuusmallistoon kuu-
luu 8+8 radiota omilla tuotenumeroillaan. Lisätiedot: Anne Pekkinen, (09) 6156 8270, anne.pekkinen@kaha.fi 

Aftermarket-versioina 
tarjolle tulevissa, tekni-
sesti täysin vastaavissa 
radioissa on sininen valais-
tus ja VDO-tuotemerkki. 

Hillityn tyylikäs TR7412UB-OR 
integroituu muiden TR-mallien 
tapaan sulavasti nykyaikaisen 
työkoneen tai hyötyajoneuvon 
ohjauspaneeliin/kojelautaan.
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Korkealaatuiset sähkö- ja koritarvi  kkeet Autoluettelosta
Releet perus- ja erikoiskohteisiin

- Impulssireleet yhdellä tai useammalla impulssilla
- Monitoimireleet ohjelmoiduilla erikoistoiminnoilla
- Aikareleet kiinteällä tai säädettävällä ajalla

- CAN-ohjattavat releet ja I/O-yksiköt
- Jännite-, puolijohde- ja virtasuojareleet
- Diodiryhmät

Niin ikään saksalainen Carsig suunnittelee ja valmistaa ohjelmoitavia 
erikoisreleitä 12 ja 24 V järjestelmiin ja kohteisiin, joita ei voida toteuttaa 
standardituotteilla. Kaha voi ohjelmoida Carsig-releet ”tyhjästä purkista” 
täydellisesti asiakkaan toiveita vastaaviksi, esimerkiksi Webaston yhtey-
dessä tarvittaviksi erikoisreleiksi.

Hyöty- ja erikoisajoneuvovalmistajien ensiasennustuotteina käyttämiä 
Carsig-ratkaisuja ovat mm.

–  Ohjelmoitavia erikoisreleitä

Saksalaisen Wehrlen valikoimaan kuuluu Kahan tuoteohjelmassa ensiasennuksessa 
käytettyjä perusreleitä ja relekantoja. Myös nelivetotekniikan komponenteistaan 
tunnetun, yli 60 vuotta toimineen yrityksen taustalla on Pohjois-Amerikan suurin 
autovaraosien valmistaja Magna International, jonka lähes 400 tehdasta ja tuote-
kehitysyksikköä työllistävät maailmanlaajuisesti noin 130 000 henkilöä.

–  Luotettavia perusreleitä

Sähkö- ja ohjaamokomponentit

Sähkökomponentit

AE, Grote & Hartmann, Deutsch
Johtoliittimet

Alstermo
Sähköjohdot

Ecans
Päävirtakytkimet

Littelfuse, Pudenz
Sulakkeet ja sulakepitimet

Merit 
Virtalukot, vipukatkaisimet ja sulakerasiat

ProCar, MagCode
Virtapistokkeet

SWF
Keinu- ja viiksikatkaisimet
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Kaha on sähkö- ja ohjaamokom-
ponenttien spesialisti. Tuotteet 
ovat Autoluettelon kohdassa 
Raskaskalusto-Ajoneuvoteollisuus. 
Rekisteröitynyt käyttäjä näkee 
paitsi tuotteet, myös hinnat, 
varastosaldot sekä tekniset 
tiedot, mitat ja kuvat.
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Korkealaatuiset sähkö- ja koritarvi  kkeet Autoluettelosta
Turvalliset ja ergonomiset kiinnitysratkaisut 
ajoneuvojen tietotekniikalle

Koko RAM- ja Zirkona-valikoima löytyy tuotetietoinen ja -kuvineen 
Autoluettelosta. Saatavana on myös Zirkona-paperiluettelo, jonka 
tilausnumero on ZIRKONA1.

Ohjaamokomponentit

RAM, Zirkona
Elektronisten laitteiden kiinnitysratkaisut

Hellermann-Tyton, Techfl ex
Johdintarvikkeet

Carsig, Wehrle, Wittrin
Releet ja relekannat

OSLV
Lasinpyyhkijät

Pommier
Saranat, lukot ja kahvat

Britax, Premier Hazard, Proplast ym.
Majakat ja valaisimet

SWF
Lasinpyyhkijät ja pesurituotteet

TriMark
Saranat, lukot ja kahvat

VDO
Pesurituotteet

39F A H R Z E U G B E L E U C H T U N G

Yhdysvaltalainen RAM-kiinnitystuotesarja rakentuu mustaksi jauhe-
maalatuista merialumiiniosista sekä tärinää ja iskuja vaimentavista 
kumisista kuulanivelistä. RAM-ratkaisut on rakennettu noin 
1000 osakomponentista, joita yhdistelemällä syntyy yli 3000 
nimikkeen tuotevalikoima.

–  Kaikkeen kiinnitykseen

Ruotsalaisen Zirkonan tuotevalikoima koostuu käyttötarkoituksiin 
mukautettavista telineistä ja Zirkona Joiner System -moduuli-
järjestelmästä, joilla saadaan aikaan tietokoneiden ja näyttöjen 
kiinnitysratkaisuja niin kojelautaan, ohjauspyörään, istuimeen 
kuin takaseinäänkin.

–  Liikkuvaan toimistoon
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VAHVIN ÖLJYMME ON NYT
TITAANIN VAHVA

www.castroledge.fi

MANUFACTURERS
BY LEADING CAR

RECOMMENDED
BY LEADING CAR

MANUFACTURERS

RECOMMENDED

Castrol EDGE, vahvistettuna TITANIUM FST, on vahvin ja edistyksellisin moottoriöljymme koskaan. 
TITANIUM FST kaksinkertaistaa öljykalvon vahvuuden estäen näin kalvon hajoamisen ja vähentäen kitkaa. 

Voit siis olla varma, että autosi moottori toimii kuten sinä haluat sen toimivan, aina.

Castrol EDGE, vahvistettuna TITANIUM FST – Täyden suorituskyvyn tae.
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MANUFACTURERS
BY LEADING CAR

RECOMMENDED
BY LEADING CAR

MANUFACTURERS

RECOMMENDED

Kahalla on tarjota jälkimarkkinoille
täysi kattaus ilmastoinnin korjaus-
töissä tarvittavia varaosia ja tarvik-
keita. Markkinajohtaja Behr Hella 
Servicen tuotteita täydentävät 
Valeo ja Denso sekä ilmastointi-
putkien suurvalmistaja Vemo.

Behr Hella Service
Behrin ja Hellan yhteisyritys on yksi alan 
suurimmista sekä alkuperäisosia että OE-
tasoisia varaosia jälkimarkkinoille toimitta-
vista valmistajista. BHS-kirjainyhdistelmä 
takaa, että asiakkaan auton ilmastointijär-
jestelmä tulee huollettua ja kuntoon taa-
tusti yhteensopivilla lämmitys-, jäähdytys- 
ja ilmastointijärjestelmien komponenteilla.

Vemo
Pari vuotta sitten valikoimaan tullut Vemo
on jälkimarkkinoiden johtava ilmastointi-
putkien valmistaja. Tuotemerkki kuuluu 
70-luvun lopulla perustetulle saksalaiselle 
Vierol-konsernille, joka on lyhyessä ajassa 
noussut kansainvälisesti merkittäväksi auto-
ilmastoinnin ja -elektroniikan sekä ohjaus-, 
jarru- ja kumi-metalliosien toimittajaksi.

Kelit ja kauppa kuumenevat
Kesä merkitsee voimakasta kasvua ilmas-
toinnin varaosien kysynnälle. Kahan katta-
van valikoiman ja nopeiden toimitusten 
ansiosta vapaa varaosakauppa voi kiireisim-
män sesonginkin aikana palvella asiakkai-
taan tehokkaasti. Kompressoreiden, kuivai-
mien, höyrystimien, venttiilien, puhaltimien 
ja lauhduttimien lisäksi valikoimaan kuulu-
vat kaikki tarvittavat asennusosat ja valmiit 
korjaussarjat.

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

OE-laatua edullisesti
Aina kun tarvitaan ilmastoinnin varaosia, 
kannattaa tutustua Kahan kilpailukykyisesti
hinnoiteltuun tarjontaan Autoluettelo.fi  
-palvelussa. Rekisterinumeron mukaan tehty 
ajoneuvokohtainen tuotehaku merkitsee, 
että osa on varmasti oikea ja yhteensopiva. 
Haun voi halutessaan tehdä myös OE-
numerolla tai tuote-/vertailunumerolla.

Valeo ja Denso
Sekä vuonna 1923 perustettu ranskalainen 
Valeo että 1949 toimintansa aloittanut japa-
nilainen Denso kuuluvat autoalan perinteik-
käimpiin ja arvostetuimpiin valmistajiin niin 
OE- kuin jälkimarkkinoillakin. Kahan AC-
varaosaohjelmassa maailmankuulut tuote-
merkit täydentävät BHS-valikoimaa ennen 
kaikkea kompressoreiden osalta.

Varaudu sesonkiin!

Ilmastoinnin varaosat Kahalta



42

Kohde vaikuttaa käyttäytymiseen
Kaasujousen käyttäytymiseen asennuskoh-
teessa vaikuttavat jousen ominaisuuksien 
lisäksi monet muutkin tekijät, kuten paino-
piste ja avaamiskulma sekä jousen, saranoi-
den ja kädensijan kiinnityskohdat. Muuttu-
jien suuren määrän vuoksi täsmälleen halu-
tunlaisen jousen valinta voi joskus olla 
haasteellista.

Laskentaohjelma simuloi toimintaa
Ongelmaan on onneksi helppo ja kustan-
nustehokas ratkaisu. Asiakkaan tarvitsee 
vain kertoa muutama perustieto kohteesta, 
minkä jälkeen Kahan asiantuntija voi simu-

Kahan teollisuusasiakkaat saavat 
tarvittaessa arvokasta apua kaasu-
jousihankinnoissaan laskentaoh-
jelmasta, jolla kohteenmukaisen 
Stabilus-jousen valinta on helppoa 
ja havainnollista.

loida oven, ikkunan, luukun tai muun koh-
teen toimintaa eri jousilla Stabiluksen las-
kentaohjelman avulla.

Kahalta myös mittatilausjouset
Sulavasti ja kevyesti toimivilla ovilla ja luu-
kuilla on suuri vaikutus tuotteesta saata-
vaan käyttökokemukseen. Vene- ja ajoneu-
vovalmistajien sekä korinrakentajien kan-
nattaakin valmistuttaa kaasujouset mitta-
tilauksena, jos täsmälleen oikeanlaista ja 
halutulla tavalla toimivaa tuotetta ei löydy 
valmisvalikoimasta. Kahalla ja Stabiluksella 
on valmiudet toimittaa teollisuusasiakkail-
leen myös täysin yksilölliset ratkaisut.

-kaasujousten valinta laskenta  ohjelmalla

Webaston uusi Frigo Top -mallisto 
koostuu pakettiautoihin ja pieniin 
jakelukuorma-autoihin suunni-
telluista kylmäkuljetuslaitteista. 
Edellistä jopa 30 % tehokkaam-
malla laitesukupolvella on Euroo-
pan sisäisiin kuljetuksiin vaadittava 
ATP-kylmäkuljetushyväksyntä.

joaa mallista riippuen 450–680 W lisätehoa 
verrattuna perinteisellä tekniikalla toteu-
tettuihin kylmäkuljetuslaitteisiin. Kylmäaine
R404A mahdollistaa sekä viileä- että kylmä-
kuljetukset jopa 18 m3 kuljetustiloissa ja 
kaikissa ulkolämpötiloissa.

Monipuolinen asennettavuus
Kaikki laitteet ovat saatavana 12/24 V jär-
jestelmille ja ne voi yhdistää verkkovirtaan 
taukojäähdytyksen ajaksi. Mukana toimite-
taan helppokäyttöinen ohjainlaite ja lisä-
varusteena on saatavana kompressoreita 
jalkoineen, lämmitinyksikköjä sekä laaja
valikoima asennustarvikkeita. Koko kattaus
on esillä Autoluettelossa sekä Webaston 
136-sivuisessa 2014/2015 AC-paperiluette-
lossa, jonka tilausnumero on WEBASTO011.

Kolme tehokasta mallia
Tuoteperheeseen kuuluu kolme mallia 
Frigo Top 25, 35 ja 40, joiden vastaavat 
jäähdytystehot ovat 2290, 3266 ja 3613 W. 
Ajoneuvon kompressoria tai lisäkompres-
soria sekä erillistä kontin etureunaan tai 
pakettiauton katolle asennettavaa lauhdu-
tinyksikköä hyödyntävien laitteiden tyypil-
lisiä asennuskohteita ovat esimerkiksi MB 
Sprinter ja VW Crafter -alustoille rakenne-
tut jakeluautot.

Uusinta huipputekniikkaa
Täysin uuden sukupolven laitteet edustavat
alan nykyaikaisinta osaamista. Lauhdutti-
messa käytetyn modernin mikrokanava-
tekniikan ja höyristimeen integroidun IHX-
lämmönvaihtimen ansiosta Frigo Top tar-

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

Frigo   Top -kylmäkuljetuslaitteet
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43

Frigo   Top -kylmäkuljetuslaitteet
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Peruskäyttökytkimen voi korvata lisävarus-
teena saatavalla Multi Comfort 04 -moni-
toimikytkimellä (säästökäynti, tuuletus, 
normaali- ja booster-lämmitys) tai uutuu-
tena viereisellä sivulla esiteltävillä Multi-
Control- ja SmartControl-käyttölaitteilla.

Veneiden sekä pakettiautojen rahtitilojen lämmitykseen tarkoitetut Webaston keskikokoiset ilmalämmittimet 
ovat saaneet uutta teknikkaa, jonka ansiosta niiden käyntiääni on hiljaisempi ja hyötysuhde parempi 
kuin edeltävän sukupolven laitteissa.

AirTop Evo 40 ja 55
Entistä hiljaisemmat ja taloudellisemmat ilmalämmittimet

Optimaalinen venekäyttöön
AirTop Evo 40 ja 55 korvaavat poistuvien 
mallien Air Top Evo 3900 ja 5500 kaikki 
versiot (12 V bensiini / 12 ja 24 V diesel). 
Edeltäjämalleihin verrattuna uuden suku-
polven laitteissa on lukuisia materiaaleihin, 
ominaisuuksiin ja käytettävyyteen liittyviä 
parannuksia, joista suurimman hyödyn saa 
erityisesti venekäytössä.

Älykästä säätyvyyttä
Vaimentuneen käyntiäänen ansiosta esi-
merkiksi rauhallinen yö luonnonsatamassa
on nyt entistäkin hiljaisempi. Kehityksen 
taustalla ovat puhaltimen ja polttoaineen-
syötön ohjaukseen tehdyt muutokset, jotka 
minimoivat puhaltimen kierrosnopeuden, 
optimoivat palotapahtuman ja poistavat 
pumpun naksunnan. Älykäs ohjausjärjes-
telmä merkitsee paitsi hiljaisempaa, myös 
taloudellisempaa lämmönsäätöä.

Tasaista lämpöä kaikkiin kohteisiin
Tehokkaat AirTop Evo 40 (1,5–3,5/4,0 kW) 
ja AirTop Evo 55 (1,5–5,0/5,5 kW) -lämmit-
timet käynnistyvät aina täydellä booster-
teholla, kunnes haluttu lämpötila on saa-
vutettu. Tämän jälkeen termostaattinen 
ohjaus säätää lämpötilaa portaattomasti 
pitäen sisälämpötilan tasaisena automaat-
tisesti. Saatavana on perusasennussarja
sekä kaikki lämmittimen toimintakuntoon 
saattamisessa tarvittavat komponentit sisäl-
tävä veneasennussarja. Molempien mukana 
toimitetaan peruskäyttökytkin.

- Älykäs puhallintehon ohjaus
- Älykäs polttoainepumpun ohjaus
- Liekintunnistus pakokaasun lämpöanturilla
- Parannettu alijännitesuojaus
- Korotettu lämmitysteho

Lämmitin-   ja käyttölaiteuutuuksia
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Monipuoliset käyttölaitteet ilma- ja vesilämmittimille

SmartControl ja MultiControl

SmartControl ja viikkoajastimella varustettu MultiControl ovat helppokäyttöisiä uutuuskäyttölaitteita laajalle 
valikoimalle Webaston 12/24 V ilma- ja vesilämmittimiä. 

Ajastimia voi käyttää yhdessä Webas-
ton kaikkien radio- ja puhelinkauko-
ohjaimien kanssa.

Intuitiivista käytettävyyttä
Neuvova käyttövalikko sekä suuri moni-
käyttönuppi ja selkeä LCD-näyttö teke-
vät lämmittimen ohjaamisesta helppoa ja 
nopeaa. Käyntiaika, lämpötila ja lämmitys/
tuuletus voidaan asettaa etukäteen tai 
käynnistää ja sammuttaa yhdellä painalluk-
sella käsikäynnistysnäppäimestä, jossa on 
toimintatilan aina osoittava LED-valo.

Hyvää asennettavuutta
Uutuuskäyttölaitteet asentuvat tarvittaessa 
ilman porauksia, sillä niiden 80° kääntyvä
litteä johto mahdollistaa myös siistin tarra-
kiinnityksen. Asennettavuutta parantavat 
lisäksi kotelon kompakti 68 x 9,5 x 48 mm 
koko ja 41 g paino sekä laaja -40…+90 °C 
käyttölämpötila. Dataliitäntä mahdollistaa 
Webasto Thermo Test -ohjelmalla tehtävän 
diagnostisoinnin ja konfi guroinnin. 

Multi Control viikkoajastukseen
Multi Control lisää ominaisuuksiin hopean-
värisen, galvanisoidun koristekehyksen sekä
ajastimen, jonka 21 muistipaikkaan voi tal-
lentaa kolme erillistä, yksi kerrallaan akti-
voitavaa käynnistysaikaa viikon jokaiselle 
päivälle. Molempien käyttölaitteiden tark-
koihin ominaisuuksiin sekä ajoneuvotyyp-
pikohtaisiin versioihin, samoin kuin yhteen-
sopivuuteen eri lämmittimien kanssa voi 
tutustua osoitteessa Autoluettelo.fi .

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

Lämmitin-   ja käyttölaiteuutuuksia



Modernia kestomagneettitekniikkaa
Hämmästyttävän pienikokoinen ja hiljainen 
WhisperPower Piccolo -generaattori on 
toteutettu erittäin hiljaisella yksisylinteri-
sellä 300 cm3 dieselmoottorilla, käämittö-
mällä roottorilla ja ulkoistetulla invertteri-
yksiköllä. Nykyaikaisen kestomagneetti-
generaattorin tuottama korkeajännitteinen 
ja -taajuuksinen virta mahdollistaa pitkän 
ja ohuen johdotuksen invertterille, joka 
voidaan asentaa vapaasti minne tahansa. 

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

WhisperPower on synonyymi energiajärjestelmälle, joka takaa riittävän virran niin satamassa kuin vesilläkin ilman, 
että käyttäjän tarvitsee tietää sen lähdettä. Tätä fi losofi aa toteutetaan laadukkaalla laitevalikoimalla, joka on 
juuri täydentynyt pienikokoisella Piccolo-kestomagneettigeneraattorilla ja monipuolisilla Combi-inverttereillä.

WhisperPower Piccolo

Hiljaisesti käyvän Piccolon 
mitat (k x l x s) ovat vain 
520 x 470 x 450 mm ja 
paino 68,8 kg.

Kuin Suomeen suunniteltu
Uutuusgeneraattorin poikkeuksellisten 
ominaisuuksien taustalla on vuosien huo-
lellinen suunnittelu sekä tehoelektroniikan 
nopea kehitys. Kestomagneettitekniikka 
merkitsee mm. erinomaista piikkikuorman 
sietokykyä; voimayksikön ja elektroniikan 
eriyttäminen puolestaan 4,4 kVA tehoon 
nähden erittäin kompaktia rakennetta. 
Piccolo onkin täydellinen valinta suhteelli-
sen pieniin suomalaisveneisiin, joissa oles-
kelutilat on maksimoitu ja tekniikalle on 
tilaa hyvin rajatusti.

Monipuolista soveltuvuutta
Piccolosta on saatavana kaksi versiota: 
GV 4, jonka mukana toimitetaan korkea-
laatuista käyttövirtaa suodattava 230 V 
PMG-invertteri sekä GV/1, jonka parina on 
akuille latausvirtaa tarjoava 24/48 V DC 
Power Cube. Mikään ei estä liittämästä 
Piccoloa myöskään esimerkiksi tällä aukea-
malla esiteltyyn WP Combi -uutuusinvert-
teriin: WhisperPower-generaattoreiden ja 
-invertteriyksiköiden erilaisilla yhdistelmillä 
on mahdollista rakentaa räätälöityjä ratkai-
suja kaikkiin kohteisiin ja tarkoituksiin.

Jukka Kerminen, 
(09) 6156 8296,
jukka.kerminen@kaha.fijukka.kerminen@kaha.fijukka.kerminen@kaha.f

Hiljaisesti käyvän Piccolon 
mitat (k x l x s) ovat vain 
520 x 470 x 450 mm ja 
paino 68,8 kg.
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HF Supreme Combi
Hakkuritekniikalla toteutettu HF Supreme 
Combi on tarkoitettu huviveneilijän tyypilli-
siin virranhallintatarpeisiin. Maasähkön kat-
ketessa se lopettaa latauksen, käynnistää 
invertterin ja vaihtaa akuille 30 millisekunnissa. 
Sekä invertteri että kaikille akkutyypeille 
sopiva älykäs laturi on varustettu ylikuume-
nemis- ja muilla suojauksilla. Kaksi mallia 
12 V - 1000 W - 40 A ja 12 V - 2000 W - 55 A.

WP Combi
Muuntajapohjainen WP Combi soveltuu astetta
vaativampaan ja useammin toistuvaan käyt-
töön. Maasähkön katketessa se vaihtaa akuille 
10 millisekunnissa. Jos virrantarve on 5 A ja 
sataman ottovirralla on esimerkiksi 2 A rajoi-
tus, WP Combi osaa luoda puuttuvat 3 A 
maasähkön ja akut yhdistävällä Power Boost 
-toiminnolla. Kolme mallia 12 V - 2000 W - 80 A,
24 V - 3000 W - 60 A ja 48 V - 3000 W - 30 A.

WPC Power Centre
Muuntajapohjainen WPC Power Centre on jat-
kuvaan ammattikäyttöön (> 10 000 h täydellä 
teholla @ 40 °C) suunniteltu laite, jolle saa tar-
vittaessa DNV-luokituksen. Se on täydellinen 
maasähkö-/generaattorikeskus, joka tarjoaa 
kokonaisvaltaisen ratkaisun veneen virranhal-
lintaan. Kaksi sisäänmenoa, nopea 10 ms rea-
gointi, automaattinen generaattorin käynnis-
tys ja Power Boost merkitsevät, että virran läh-
teellä ei ole käyttäjän kannalta mitään merki-
tystä. Sarja- ja rinnankytkettävissä tehon lisää-
miseksi (enintään 9 laitetta). Kolme mallia 12 V 
- 2000 W - 100 A, 24 V - 3500 W - 90 A ja 48 V - 
4000 W - 50 A. 

WhisperPower Combi

Laturi ja invertteri yksissä kuorissa
Combi-malliston uutuuslaitteet ovat täysautomaattisia sähkökeskuksia, jotka 
osaavat vuorotella laturin ja siniaaltoinvertterin tehtäviä sen mukaan, onko 
järjestelmä yhdistetty maasähköön vai ei. Kolmen teholuokan kahdeksan 
mallia kattavat kaikki sovellukset satunnaisesta ja kevyestä aina 
jatkuvaan, raskaaseen ammattikäyttöön. Jokaisen mukana 
toimitetaan ulkoinen käyttöpaneeli.

47

– täydellistä off -grid  -energianhallintaa

Uusiin ja vanhoihin veneisiin
VDO Viewline GPS Speed on elektroninen 
monitoimiloki sisäänrakennetulla GPS-
vastaanottimella, minkä ansiosta ulkoista 
antennia tai nopeusanturia ei tarvita. Suu-
rella ja selkeällä 110 mm viisari- ja digitaali-
näytöllä varustettu yhdistelmämittari on 
todellinen Plug & Play -ratkaisu niin uusiin 
kuin vanhempiinkin veneisiin – esimerkiksi
korvaamaan VDO:n ja muiden valmistajien 
mekaanisia ja sähköisiä lokinäyttöjä, joihin 
ei enää saa varaosia.

GPS-tietojen NMEA 2000 -lähetys
GPS-signaaliin perustuvista toiminnoista 
nopeus pohjan suhteen (SOG) näytetään 
analogisella viisarimittarilla; LCD-näytöllä
esitetään kulkusuunta pohjan suhteen (COG),
GPS-signaalin laatu sekä satelliittikello (UTC). 
Uutuuslaite pystyy myös ilman erillistä lisä-
antennia lähettämään satelliittipohjaiset 
tiedot esimerkiksi AIS-paikannus- ja VHF-
puhelinjärjestelmälle sekä muille NMEA 2000 
-yhteensopiville toimilaitteille.

Kolme eri nopeusversiota
Viewline GPS Speed on saatavana mittari-
asteikoilla 12, 35 ja 70, joiden nopeusyksi-
köksi voi valita kn, kph tai mph. Nopeus-
mittarin viisarin askelmoottorikoneisto takaa 
tarkan toiminnan ja minimoi viisarin värähte-
lyn rankemmassakin menossa ja aallokoissa. 
Neutraali musta mittaritaulu sekä Viewline-
sarjan erilaiset kehys- ja asennusvaihtoehdot 
mahdollistavat tyylikkään sovituksen kaik-
kiin kohteisiin.

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

Viewline GPS Speed 
Monitoimiloki integroidulla 
GPS-vastaanottimella
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Tuoteuutisia

Kahan edustaman Veigelin tuoteohjelmaan
tulee jatkuvasti uusia soveltuvuuksia, minkä 
ansiosta suomalaiset autokoulut voivat 
varustaa tuliterätkin ajokkinsa saksalais-
valmistajan laatupolkimilla. Kaha varastoi 
perusvalikoimaa suosituimpiin autokoulu-
autoihin; muiden kuin varastotuotteiden 
toimitusaika on 1–7 viikkoa riippuen val-
mistajan varasto- ja tuotantotilanteesta.

Veigel on Euroopan johtava opetuspolki-
mien valmistaja sekä monien tehdasvalmiita 
opetusautoja valmistavien automerkkien 
OE-hankkija. Veigel-polkimet tunnetaan 
käyttömukavuudestaan ja kestävyydestään. 
Kokonaan tankojen ja vipuvarsien avulla 
toteutetut polkimet ovat säätövapaat, sillä 
niissä ei ole venyviä ja väsyviä vaijereita.

Veigel-opetuspolkimet

Vain mekanismi asennetaan autoon kiin-
teästi, joten opettajan polkimet voi tarvit-
taessa helposti poistaa ja laittaa takaisin 
paikalleen. Polkimien ollessa irrotettuna 
oikean puolen jalkatila on lähes normaalin 
kokoinen – tämä on etu silloin, kun autoa 
käytetään myös siviiliajossa.

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

Thule keskitti toimintaansa ja luopui Brinkiltä hankkimastaan vetokoukku-
ohjelmasta. Jatkossa perinteikäs hollantilainen valmistaja markkinoi 
vetokoukkuja jälleen omalla, alkuperäisellä nimellään. Ylimenokaudella 
tavaraa myydään sekä Thule- että Brink-merkkisenä, mutta sillä ei ole 
vaikutusta itse tuotteeseen tai sen laatuun.

Euroopan suurimman vetokoukkujen valmistajan Brinkin laajassa valikoimassa 
on jokaiseen autoon sopiva vetokoukku, jolla matkailuvaunu, peräkärry tai traileri 
kulkee mukana vaivattomasti ja turvallisesti. Automallikohtainen koukkuhaku 
löytyy osoitteesta brink.eu ja tuotteet Kahan Autoluettelosta.

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

Brink on Brink

Nykyautojen maalatut takapuskurit ovat 
alttiita matkatavaroiden ja kuorman käsit-
telyn aiheuttamille vaurioille. Myös koirat 
saattavat autoon kavutessaan naarmuttaa 
herkkää maalipintaa.

Tammers Rearguard on CNC-koneistuk-
sella mittatarkasti ABS-muovista valmis-
tettu mallikohtainen takapuskurin kolhu-
suoja. Korkealaatuinen suoja näyttää ja 
tuntuu OE-tuotteelta ja sen voi myös maa-
lata auton väriseksi. Kiinnitys tehdään pitä-
vällä 3M-teipillä ja/tai olemassa olevia kiin-
nityspaikkoja hyödyntäen.

Rearguard antaa lisäarvoa niin uuden kuin 
käytetynkin auton kaupalle ja pitää myös 
vuokra-auton takapuskurin kunnossa. Suo-
jaa voi käyttää myös piilottamaan vanhat 
puskurin vauriot. Saatavana on laaja vali-
koima mallikohtaisia kolhusuojia noin 30 
automerkille.

Rearguard-kolhusuojat takapuskureihin

Lisätiedot: 
Jyri Marttelin, (09) 6156 8264, 
jyri.marttelin@kaha.fi 
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Messu-uutisia
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Caravan  19.–21.9.2014 
Lahden Urheilu- ja 
messukeskus
Suomen suurin matkailuajoneuvojen ja 
tarvikkeiden erikoisnäyttely houkutteli 
paikalle noin 16 000 kävijää. Kaha esitteli 
laajaa Caravan Systems -tuotelinjaansa
mm. Thule Omnistor-, Thule-, Thetford- 
ja SONAX-tuoteperheiden voimin. 

Kiitos kaikille vierailijoille!

Kuvat: Erkki Pulkkinen

Vene Båt  6.–15.2.2015 
Messukeskus, Helsinki
Yli 73 000 vierasta keränneessä venealan 
ykköstapahtumassa oli esillä koko jatku-
vasti laajeneva Kaha Boat Systems -tuote-
valikoima kärkenään Webasto, VDO, Gebo, 
WhisperPower, MagCode ja uusimpina tu-
lokkaina Murphy ja Fozmula. 

Kiitos osastolla käyneille!

Kaha on näyttävästi mukana kevään mes-
suilla ja päättää rupeaman syksyllä Xtreme 
Car Shown myötä. Logistiikka-Kuljetus-
tapahtumaa lukuunottamatta osastollamme 
esitellään työkaluja, korjaamolaitteita ja 
autonhoitotuotteita sekä tehdään tasatun-
nein SONAX-pintakäsittelyjen työnäytöksiä.

Tervetuloa mukaan vauhdikkaalle messukaudelle!
- American Car Show 3.–6.4.2015 Messukeskus, Helsinki
- Hot Rod & Rock Show 25.–26.4.2015 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
- Classic Motorshow 2.–3.5.2015 Lahden Urheilu- ja messukeskus
- Logistiikka-Kuljetus 11.–13.6.2015 Messukeskus, Helsinki
- X-treme Car Show 3.–4.10.2015 Lahden Urheilu- ja messukeskus
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Messu-uutisia

Kaha-uutisia

KAHAVIESTI Lukijamme ovat puhuneet!
Käynnistimme viime numerossa 
kyselyn, jonka tarkoituksena oli 
selvittää lukijoidemme mielipiteitä 
Kahaviestistä ja sen kehittämisestä. 
Tulosten seurauksena Kahaviestin 
paperiversio jatkaa tuttuun malliin 
saaden tuekseen omat nettisivut.

Kahaviestistä pidetään
Kahaviesti osoittautui internetissä toteu-
tetussa kyselyssä pidetyksi, sillä noin 60 % 
vastanneista lukee lähes jokaisen numeron. 
Yhtä moni pitää lehteä helppolukuisena ja 
sen ulkoasua tyylikkäänä eikä koe tarvetta 
ulkoisille muutoksille. Viime numeron lue-
tuimmat artikkelit olivat asiakasesittelyitä, 
mutta yleisesti Kahaviestiin toivotaan eni-
ten tuoretta tuote- ja teknistä tietoa.

Rinnalle internetsivut
Täysin selväksi tuli, että Kahaviesti halutaan
lukea nimen omaan printtiversiona: yli 80 %
vastanneista valitsee vanhan kunnon pape-
rilehden sähköistä versiota mieluummin. 
Koska moni kuitenkin kaipaa mahdollisim-
man ajankohtaisista tietoa tuoteuutuuk-
sista sekä autoalan uutisista yleensä, pää-
timme perustaa Kahaviestille myös nettisi-
vut (ks. tämän lehden s. 4–5). 

Versiot hyötyvät toisistaan
Jatkuvasti päivittyvä Kahaviesti.fi  kykenee
reagoimaan tuoteuutuuksiin ja uutisiin 
kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää lehteä 
huomattavasti nopeammin. Toisaalta perin-
teinen paperilehti on luontevampi kanava 
laajemmille tuote- ja asiakasesittelyille sekä 
tarjoaa sähköisiä laitteita spontaanimpaa 
luettavaa esimerkiksi taukotiloissa. Rinnak-
kaiset mediat luovat synergiaa, joka tekee 
Kahaviestistä asiakkaitamme entistä moni-
puolisemmin palvelevan kokonaisuuden.

Kiitos vastanneille!
Kahaviestin toimitus kiittää lämpimästi
kaikkia kyselyyn vastanneita. Oli mukava 
huomata, kuinka moni arvostaa lehden sel-
keyden, värikkyyden ja luettavuuden eteen 
tehtyä työtä. Teemme jatkossakin parhaam-
me, että Kahaviesti olisi aina mieluista luet-
tavaa, ja pyrimme myös ottamaan vaarin 
vapaassa palauteosuudessa saamistamme 
kehittämisehdotuksista – tästä ensimmäi-
nen esimerkki on Kahaviesti.fi .

Ajoneuvoteollisuusosasto lisävarusteilla
vahvistettuna oli jo kymmenettä kertaa 
mukana FinnMETKO-messuilla Jämsässä. 
Elokuun lopussa järjestetty konealan ykkös-
tapahtuma kokosi kolmen päivän aikana 
yhteen yli 400 näytteilleasettajaa ja 32 500 
kävijää. Kahan osaston muodosti rekka, 
jonka sivutelttaan oli koottu laaja valikoi-
ma varaosia, työkaluja, tarvikkeita ja lisä-
varusteita. Ensiesittelynsä Kahan edustuk-
sessa sai mm. Calix, jolla on kuluttajatuot-
teiden lisäksi tarjota korkealaatuisia läm-
mitys- ja latausjärjestelmiä myös ajoneuvo-
valmistajille ja raskaaseen kalustoon. Perin-
teiseen tapaan päämiesten edustajat, metsä-
ja työkonevalmistajat sekä muut kutsuvie-
raat saattoivat vaihtaa alan kuulumisia ja 
nauttia germaanisen kenttälounaan VIP-
teltassa. Kaha kiittää vieraitaan!

FinnMETKO  28.–30.8.2014 
Jämsä
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Kaikkien vastanneiden kesken suoritetun arvonnan onnekkain oli Mikko Kuosa, Autohuolto 
Car-Pro Oy, Lahti. Kuvassa Kahaviestin päätoimittaja, markkinointipäällikkö Jouni Vainikka 
luovuttaa voittajalle palkintona olleen lumilingon (arvo 878,00 €). Onneksi olkoon!

VIP-arpajaisissa onni suosi seuraavia:

1. palkinto
Dräger Alcotest 3000 -alkotesteri
Esa Ala-Jaskara, 
AGCO Power Oy Genpowex, Tampere

2. palkinto
Mobi-770-ajoneuvotallennin
Marko Paakkinen, John Deere Oy, Tampere

3. palkinto
Calix Slim Line 1600 -sisätilanlämmitin
Reijo Pennanen, Normet Oy, Iisalmi

Kiitos kaikille messuvieraille sekä 
VIP-arvontaan osallistuneille. 
Palkinnot on toimitettu voittajille, 
paljon onnea!
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