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Katse peiliin 
– teemmekö kaikkemme?

Tuoreet tutkimukset kertovat karua kieltään kuluttajien käyttäytymisestä: 
kukkaron nyörit on laitettu kiinni ja kaikessa on alettu säästää. Teknisen 
Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen teettämän tutkimuksen mukaan 40 % 
autoilijoista ei huolla autoaan sen huolto-ohjelman mukaisessa aikataulussa. 
Huoltoja tehdään vain osittain ja välillä laiminlyödään jopa täysin. 

Suurimmaksi syyksi vastaajat ilmoittivat rahan puutteen. Osittain syynä 
on myös tiedon puute ja virheelliset oletukset huoltojen ja korjauksien kal-
leudesta. Autoilijat eivät selvästikään ole tietoisia kaikista vaihtoehdoistaan 
valitessaan autonsa huolto- tai korjauspaikkaa. Tässä voimme kaikki katsoa 
peiliin ja miettiä, teemmekö kaikkemme tilanteen parantamiseksi.

Jos autoilijoiden oletuksia huoltojen ja korjauksien kalleudesta ja tarpeellisuu-
desta ei saada muutettua, niitä tullaan jatkossakin tekemään aina vain vähem-
män. Välttämättömiä toimenpiteitä lykätään ja aletaan miettiä auton vaihtoa 
tai peräti siitä luopumista, koska ”huoltaminen ja korjaaminen on niin kallista”.

Romutuspalkkiokokeilu lähti heinäkuun alussa vauhdikkaasti käyntiin. 
Jopa niin vauhdikkaasti, että elokuun puolivälissä siihen varatuista rahoista 
on jo puolet käytetty. Kokeilu on voimassa vuoden loppuun, mutta tällä 
tahdilla varat on kulutettu jo syyskuun lopussa. Sen jälkeen on eduskunnasta 
kiinni, myönnetäänkö hankkeelle lisäbudjettia.

Suomen markkinoilla on alkanut enenevässä määrin tulla vastaan verkko-
kauppaliiketoimintaa. Tämä on tuonut markkinoille uudentyyppisiä yrityksiä, 
jotka pyrkivät muuttamaan alalle muodostuneita jakelumalleja. Itse kunkin 
on tietysti välillä hyvä kyseenalaistaa alalle vakiintuneita kuviota ja miettiä, 
voisiko jotain tehdä toisin. Valitettavasti näiden uusien alalle pyrkivien yritysten 
kilpailukeinona tuntuu kuitenkin usein olevan vain hinta.

Ne eivät pysty tarjoamaan nopeasti toimitettava laajaa kokonaisvalikoimaa, 
luotettavia tuoteluetteloita, asiantuntevaa koulutusta, takuukäsittelyä jne. 
Tilanne on jo synnyttänyt alalle epäterveen toimintamallin. Jotta maahan-
tuojat ja jälleenmyyjät pystyisivät vastaamaan tähän usein ulkomailta tule-
vaan kilpailuun, niiden on mietittävä tarkasti omaa rooliaan.

Toivotaan aikaista ja kylmää talvea! 

Jouni Vainikka
Markkinointipäällikkö
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Kahan varastolaajennus 
valmistumassa
Kahan varastolaajennus 
valmistumassa

Kaavamuutos ratkaisi tilaongelman
Kun oman katon alla olevat varastotilat alkoivat käydä ahtaiksi
2010-luvun alussa, aloitettiin eri ratkaisumallien kartoitustyö. Vaihto-
ehtojen joukossa ei ensi vaiheessa ollut lainkaan päärakennuksen 
laajennusta, kunnes projektin pääarkkitehti keksi ehdottaa Vantaan 
kaupungille kaavamuutosta. Koska ulkoilualueeksi kaavoitettu tila
Kehä III:n vieressä sopi alkuperäiseen tarkoitukseensa huonosti, oli 
kaupunki suopea ja myönsi rakennusluvan vuoden 2012 lopussa.

Suunnitelmat tarkentuvat
Seuraavana vuonna aloitettiin räjäytys- sekä maansiirto- ja täyttö-
työt, minkä jälkeen pidettiin vuoden suunnittelutauko. Uuteen 
tilaan päätettiin rakentaa hyllyratkaisut kuljetuslaatikoille ja markii-
seille sekä lavavarasto ja trukkien keskitetty lataustila. Koska suunni-
telmissa on myös siirtää mm. akut ja osa kemikaaleista uuteen tilaan, 
siitä tehtiin pohjavesialueeseen kuuluvasta maastosta täysin suljettu. 
Myös paloturvallisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota.

Kaha luotti kokeneeseen porukkaan
Sävelien selvittyä voitiin paalutus aloittaa vuoden 2015 helmikuussa.
Arkkitehti ja rakennuttaja E.M. Pekkinen Oy ovat tuttuja yhteistyö-
kumppaneita jo päärakennuksen edellisistä rakennusvaiheista. Vaikka
osa vastuuhenkilöistä oli ehtinyt jo eläkkeelle, he halusivat silti sitou-
tua vielä tähän projektiin. Työt ovatkin sujuneet erinomaisen jouhe-
vasti haittaamatta Kahan normaalia toimintaa. Vuoden 2016 alussa 
käyttöönotettavissa 4000 m2 tiloissa on yhteensä 6312 lavapaikkaa.

Paremmat eväät palveluun
Päärakennuksen laajennus sekä vierestä vuokrattu 5500 m2 putki- ja 
korinosavarasto antavat Kahalle hyvät edellytykset palvella asiakkai-
taan. Varastojen keskittäminen Ansatielle nopeuttaa toimitusrutii-
neja sekä helpottaa pääkaupunkiseudun noutoasiakkaiden toimin-
taa. Logistiikkaa vankistaa Suomessa tehtyjen toimenpiteiden lisäksi 
emoyhtiö KGK:n huippumodernin Skandinavian keskusvaraston tuki 
Kahan toimituksille.

Parin vuoden pohjatöiden ja 
suunnittelun jälkeen Kahan Ansatien päärakennuksen 
varastolaajennus on täydessä vauhdissa. Valmista tulee marraskuussa, 
minkä jälkeen uuteen tilaan voidaan varastoida mm. Vantaan Äyrikujan 
vuokratiloihin väliaikaisesti sijoitetut kuljetuslaatikot ja markiisit.

Varastolaajennus nousee ison havainnekuvan osoittamaan
paikkaan Ansatien päärakennuksen takaosaan. Valmistut-
tuaan uudisrakennus tulee tehostamaan Kahan varastointi- 
ja logistiikkarutiineja pitkälle tulevaisuuteen.
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Haastattelussa uusi                             
Kahan Webasto-tuotepäällikkönä yli 15 vuotta toimineen 
Esko Pelkosen siirtyessä eläkkeelle siirtyy vetovastuu 
Toni Hannoselle. Hän kertoi Kahaviestille tuotelinjansa 
näkymistä sekä Webaston käyttölaitteista ja lämmitin-
asennuksista niin uusiin kuin käytettyihinkin autoihin.

Telestart T91

Telestart 
T100 HTM

MultiControl

4

Thermo Call TC3
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 -tuotepäällikkö Toni Hannonen
Webaston parissa alusta asti
Vantaalainen Toni Hannonen, 39, sai kipi-
nän autoalalle jo poikasena autellessaan 
yhden miehen korjaamoa pyörittänyttä 
isäänsä.
– Aikustuttuani toimin ensin 1990-luvulla 
mm. uusien autojen varusteasentajana sekä 
korjaamokoneasentajana, Toni kertoo.
Ennen Kahalle tuloaan hän teki kuitenkin 
viiden vuoden irtioton autoalalta.
– 2000-luvun alku meni automaatiohom-
missa teollisuuden palveluksessa, mutta sit-
ten veri veti takaisin ja tulin Kahalle Webas-
ton malliasentajaksi vuonna 2005.
Teknisen palvelun esimiestehtävät vaihtui-
vat tuotepäällikkyyksiin, joista viimeisin on 
Kahalla siis jo hyvin tutuksi tullut Webasto.
Automaatioinsinööriksi valmistunut Toni
asuu perheineen Keravalla ja harrastaa 
mm. maastopyöräilyä. 

Webasto yhä yleisimpi – edut moninaisia
Polttoainekäyttöiset lisälämmittimet ovat 
yleistyneet suomalaisautoissa viime vuosien
aikana.
– Webasto on entistä arkisempi lisävaruste
pienemmissäkin henkilöautoissa. Ennen syyt
asennukseen olivat usein teknisiä, mutta
nykyään korostuvat lämmittimen muka-
vuutta, turvallisuutta ja ekologisuutta lisää-
vät seikat, Toni Hannonen painottaa.
Tolppapaikattomille autoilijoille polttoaine-
käyttöinen lisälämmitin on luonnollisesti 
ainoa mahdollinen, mutta se on myös jär-
kevä vaihtoehto sähkölämmittimille.
– Suomessa on kylmät talvet ja kesät yllät-
tävän usein helteisiä, joten sekä lämmittävä 
että tuulettava Webasto lisää auton käyt-
tömukavuutta läpi vuoden – ja muuallakin 
kuin kotipihassa. Lisäksi Webastoa voi käyt-
tää myös ajon aikana, Toni muistuttaa.
– Webaston yleistyminen näkyy myös Auto-
luettelossa, jonka merkitystä pyritään kas-
vattamaan esimerkiksi varaosakirjojen ja 
muiden hyödyllisten linkitysten määrää 
lisäämällä.

Monipuolisia käyttölaitteita joka lähtöön
Webastolle on tarjolla useita käyttölaite-
vaihtoehtoja niin auton sisältä, satojen 
metrien päästä kuin mistä tahansa tapah-
tuvaan hallinnointiin.
– Viikkoajastimella varustettu MultiControl 
sopii hyvin esimerkiksi säännöllisiä työmat-
koja ajavalle. Laitteen 21 muistipaikkaan 

voi tallentaa kolme erillistä, yksi kerrallaan 
aktivoitavaa käynnistysaikaa viikon jokai-
selle päivälle. Rinnakkaisversio SmartCont-
rolissa ei ole ajastinta, ja se on tarkoitettu
lähinnä herkästi syttyvien aineiden kulje-
tuksissa käytettäviin ajoneuvoihin, Toni 
Hannonen kertoo.
– Radiokaukosäätimillä Telestart T91 ja 
T100 HTM voi käynnistää pihalla tai lähika-
dulla seisovan auton Webaston niin kotona
kuin työpaikallakin, mutta eniten mahdolli-
suuksia tarjoaa välimatkasta täysin riippu-
maton Thermo Call -puhelinkauko-ohjaus. 
Siitä on hyötyä myös, kun autolla on use-
ampia käyttäjiä: kaikillahan on nykyään 
matkapuhelin, Toni huomauttaa.
Oma lukunsa ovat työkoneet ja muut hyöty-
ajoneuvot, joita pidetään työmaalla tai 
varikolla.
– Puhelimella ajoneuvon saa milloin ja mistä
vain lämpimäksi etukäteen, jolloin työt voi 
aloittaa heti paikalle saavuttaessa. 
Käyttölaitteiden tarkempiin ominaisuuksiin 
voi tutustua osoitteessa Autoluettelo.fi .

Asennukset tuonti- ja Suomi-käytettyihin
Saksasta tai muualta Keski-Euroopasta käy-
tettynä tuodut autot ovat harvoin talviva-
rusteltuja, eikä niissä usein ole sen enem-
pää sähkö- kuin polttoainekäyttöistäkään 
lisälämmitintä.
– Webasto asennetaan tällöin ”puhtaalle 
pöydälle” ja saatetaan auto siltä osin Suo-
men oloihin sopivaksi, Toni sanoo.
– Suomesta ostetuissa käytetyissä autoissa 
on usein jo lohkolämmitin, mutta se ei estä
Webaston asennusta. Joissain dieselautoissa
voi moottorin vähäisen lämmöntuoton 
vuoksi olla pelkästään ajonaikaisena lisä-
lämmittimenä toimiva tehdasasenteinen 
Webasto. Sellaiseen saa myös esilämmitys-
ominaisuuden lisäsarjalla ja käytettävyyttä
voi lisätä vaikkapa Thermo Call -puhelin-
kauko-ohjauksella.
Thermo Call toimii soitoin tai tekstiviestein 
millä tahansa matkapuhelimella, mutta 
paras käytettävyys ja käyttökokemus saa-
vutetaan Android-, iOS-, tai Windows-äly-
puhelimeen ladattavalla sovelluksella.

Webasto.fi  sai uuden ilmeen

Webaston suomenkieliset internetsivut on yhdenmukaistettu yrityksen kansainväliseen 
sivustoformaattiin. Näin kaikki tehdastason päivitykset saadaan mahdollisimman nopeasti 
myös suomalaisasiakkaiden luettavaksi. Tervetuloa tutustumaan osoitteeseen Webasto.fi .

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

Opiskelijasta tuotepäälliköksi
– Valmistuin Helsingin teknillisen oppilai-
toksen autotekniikan linjalta autoinsinöö-
riksi vuoden 1978 keväällä, Esko Pelkonen 
muistelee.
– Työskentelin ensin mm. huoltoinsinöörinä 
kylmäkuljetuslaitteita Suomeen tuovassa 
yrityksessä, kunnes vuonna 1981 näin leh-
dessä kinnostavan ilmoituksen.
Kyseessä oli Webaston silloisen maahan-
tuojan työpaikkailmoitus, jossa haettiin tek- 
nistä tukihenkilöä. Esko haki paikkaa ja tuli 
valituksi.

Kahan Webasto-tuotepäällikkönä yli 15 vuotta toiminut Esko Pelkonen, 63, siirtyi kesällä eläkkeelle. 
Webasto-spesialistina lähes 35 vuotta työskennellyt paljasjalkainen helsinkiläinen on todistanut aitiopaikalta 
lisälämmittimien kehittymistä mekaanisista ammattilaislaitteista sähköisiksi mukavuusvarusteiksi.

– Hoidin muutaman vuoden teknistä pal-
velua ja tuotekoulutusta, kunnes sain nimi-
tyksen tuotepäälliköksi ja kokonaisvastuun 
tuotelinjan vetämisestä.

Raskaan kaluston hyötyvaruste
Webasto tunnettiin alan markkinajohtajana 
jo tuolloin, mutta tuotteen käyttäjäkunta 
oli nykyistä huomattavasti yksipuolisempaa.
– Webasto oli Suomessa pitkään leimallisesti 
raskaan kaluston lisävaruste, ja nimen omaan 
lisälämmitin, Esko Pelkonen korostaa.
– Yleisimpiä asennuskohteita olivat linja-
autot sekä kuorma-autojen ohjaamo- ja 
kuormatilat. Eniten asennuksia tehtiin 
makuuohjaamoihin, sillä siihen aikaan maa-
hantuoduissa kuorma-autoissa ei ollut teh-
dasasenteisia lisälämmittimiä.

Nykyaikaiseen Webastoon verattuna laite 
oli toimintaperiaatteltaan sama, mutta tek-
nisesti paljon yksinkertaisempi.
– Silloiset laitteet olivat puhtaasti mekaani-
sia eikä seosta voinut säätää; se joko paloi 
tai ei. Elektroniikan kehitys on sittemmin 
mahdollistanut seoksen ja palamisen tar-
kan hallinnan, mikä on lisännyt lämmitti-
men toimintavarmuutta ja parantanut sen 
hyötysuhdetta.

Henkilöautojen ylellisyysvaruste
Henkilöautosegmentti oli Suomen markki- 
noilla vielä 1980-luvulla Webastolle pieni.
– Asennuksia toki tehtiin, mutta aikamoista 
luksusta se silloin oli. Laitteen ja asennuk-
sen yhteishinta kasvoi helposti niin kor-
keaksi, että tavallisella autoilijalla oli sel-
laiseen harvoin varaa, Esko kertoo.
– Käytännössä henkilöasiakkaat olivat die-
selmoottoristen autojen omistajia, joille 
auton pakkaskäynnistyvyyden varmistami-
nen oli syystä tai toisesta niin tärkeää, että 
siitä kannatti maksaa. Kasvanut mukavuus 
tuli tietysti siinä sivussa, mutta se ei ollut 
tuohon aikaan tärkein hankintakriteeri.

Osastopäällikkö 
Jari Widerholm onnitteli 

Kahan puolesta Eskoa 
menneistä Webasto-vuosista.

6

Pikkukuvat ovat Eskon 
ensimmäiseltä perus-

tuotekoulutuskäynniltä 
Webaston tehtaille Saksaan 

lokakuussa 1981.
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                                    -vuosikymmenet

Jos Webaston halusi uuteen autoon jo val-
miina, sai kukkaron nyörejä raottaa vieläkin 
enemmän.
– Tehdasasennettuina Webastoja ei saanut 
kuin korkeintaan joihinkin S-sarjan mer-
suihin.

Saksassa suoraan syvään päätyyn
Polttoainekäyttöinen lämmitin on lisä-
varuste, jonka asentaminen vaatii tarkkaa 
mallikohtaista tietämystä. Eskon työnku-
vaan onkin Webasto-uran alusta asti kuulu-
nut tiivis yhteys saksalaiseen päämieheen.
– Heti koeajan päättymisen jälkeen minut 
lähetettiin pariksi viikoksi tuotekoulutuk-
seen Saksaan. Vaikka olinkin lukenut kou-
lussa pitkän saksan, tunsin itseni lähes ummi- 
koksi, Esko sanoo.
Kielioppiin ja kääntämiseen painottunut 
opetus ei ollut valmistanut häntä tilantee-
seen, joka päämiehen luona odotti.
– Vientipäällikköä lukuun ottamatta kukaan 
työntekijöistä ei puhunut kuin saksaa, joten 
minun oli pakko oppia saksan puhekieltä – 
ja nopeasti. Se oli sellainen intensiivikurssi, 
että muistan sen vieläkin. Kun palasin kotiin, 
ajattelinkin saksaksi, Esko nauraa.

Kaha-vuodet ja tulevat näkymät
Webasto-edustuksen siirryttyä Kahalle vuosi- 
tuhannen vaihteessa, Esko Pelkonen tuli 
taloon ”tuotteen mukana” ja nimitettiin 
Kahan Webasto-tuotepäälliköksi touko-
kuussa 1999. Kuluneen runsaan 15 vuoden 
aikana Webaston merkitys mukavuusvarus-
teena on korostunut.
– Niin bensiini- kuin dieselkäyttöisetkin 
uudet autot käynnistyvät nykyään kelissä 
kuin kelissä, jos vain akku on kunnossa. 
Tänä päivänä Webasto onkin ennen kaik-
kea mukavuutta lisäävä varuste, joka lisäksi 
parantaa turvallisuutta talviaamuina, Esko 
painottaa.

– Hintakehitys on vauhdittanut kauppaa, 
mutta toisaalta myös autonvalmistajat ovat 
alkaneet tarjota Webastoa tehdasasennet-
tuna lisävarusteena. Isoine volyymeineen 
ne voivat laittaa jälkiasennusmarkkinat 
todella ahtaalle, Esko valottaa tulevaisuu-
den haasteita.
– Uusi asiakasryhmä on toisaalta syntynyt 
autoilijoista, jotka haluavat talvivarustella 
ulkomailta tuodun käytetyn ajoneuvonsa. 
Tarkkoja lukuja tällaisista Webasto-asen-
nuksista on hankala saada, mutta Suomeen 
tuodaan vuosittain joka tapauksessa kym-
meniä tuhansia käytettyjä autoja, joista 
vain hyvin harvassa on lisälämmitin.

Harrastukset jatkuvat eläkkeellä
Eskolla riittää tekemistä eläkkeelläkin 
ympäri vuoden, sillä rakkaimmat harrastuk-
set jakautuvat sopivasti kesä- ja talvikau-
sille. Kesäisin hän risteilee avopuolisonsa 
kanssa pitkin ja poikin Itämerta, kuten on 
tehnyt jo yli 30 vuoden ajan. Veneilyssä 
häntä kiehtovat vaihtuvat maisemat ja 
vapauden tunne.
– Kun heittää köydet irti, voi siitä periaat-
teessa lähteä vaikka maapallon ympäri, jos 
sattuu huvittamaan. Viihdyn kyllä mökillä-
kin, mutta jo muutaman päivän päästä te-
kee mieli merille.
Talvella veneily vaihtuu lasketteluun, johon 
voi yhdistää niin koti- kuin ulkomaanmat-
kustelunkin.

– Olin 6-vuotias, kun isäni vei minut ensim-
mäisen kerran Pallastunturille, jota viiletin 
alas tavallisilla Karhuilla. 
Pian murtomaasukset vaihtuivat oikeisiin 
laskettelusuksiin ja Suomen tunturit Keski-
Euroopan vuoriin.
– Suomessakin on kohtalaisia rinteitä, mutta  
Alpeille pääsee nykyään käytännössä samalla 
rahalla kuin Lappiin, Esko toteaa.

Kaha kiittää Eskoa kuluneista vuosista ja 
toivottaa eläkepäiville turvallisia rinteitä 
ja tyyniä selkiä!
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”Soveltuvuudet nopeasti ja testatusti jälleenmyyjille”

Haastattelussa uusi Calix-tuotepä 

Yksi Calixin viimeisimmistä 
innovaatioista on vesikiertoon 
liitettävä CVH (Continuously 
Variable Heater), joka vähentää 
lämmitystehoa portaattomasti 
jäähdytysnesteen lämpötilan 
noustessa. Tarjolla oleva n. 300 
sovelluksen valikoima kasvaa 
nopeasti, sillä jatkossa Calix 
toteuttaa kaikki uudet letku-
lämmitinratkaisunsa CVH-tekniikalla.

Harrastuksesta ammatiksi
Jaakko Asikaisen, 44, tie alalle polutettiin 
jo varhain.
– Olen ollut pikkupojasta asti kiinnostu-
nut moottoripyöristä ja autoista, ja harras-
tuksesta tuli lopulta myös ammatti valmis-
tuttuani autosähkömekaanikoksi vuonna 
1992, hän kertoo.
– Sain töitä suurelta automaahantuojalta, 
jossa toimin 13 vuotta ensin mekaanikkona 
ja myöhemmin työnjohtajana sekä tekni-
senä kouluttajana. Kahalle tulin vuonna
2007 tekniseen tukeen /koulutukseen ja 
tuotevastuullani ovat olleet mm. El-Pas 
E-Cruise -vakionopeussäätimet sekä Cibié-
lisävalot ja Antec-korivarusteet.

Calix-tuotevastuu siirtyi Kahan 
lämmitinohjelman uudelleenjär-
jestelyissä Toni Hannoselta Jaakko 
Asikaiselle. Uusi tuotepäällikkö on 
innokas autoharrastaja ja sähköis-
ten lisävarusteiden kokenut tekni-
nen asiantuntija. Hän kertoi Kaha-
viestille Calix-lämmittimien soveltu-
vuuksien perustamisprosessista.

Vapaa-aikoinaan helsinkiläinen on kunnos-
tanut harrasteautoina -55 Chevroletin ja 
-51 Volkswagen Kuplan sekä viimeisimpänä 
-72 VW Karmann Ghia TC:n, joka valmistui 
viime tingassa toukokuiseen Classic Motor-
show -näyttelyyn. Tallista löytyy myös -74 
Porsche 911 ja -65 Fiat 2300 Coupé, mutta
aika autoille on jatkossa kortilla, sillä avo-
puolison kanssa perustettu perhe kasvoi 
juuri toisella lapsella. Työpuolen uusi haaste 
on vastuu Calix-tuotteista, joiden mallikoh-
taisten soveltuvuuksien syntyä pyysimme 
uutta tuotepäällikköä valottamaan.

Yksilöllistä Calix-soveltuvuutta
Calix-lämmittimien suunnittelun lähtökoh-
tana on aina  jäähdytysnesteen lämmittä-
minen, sillä se on nopein ja tehokkain tapa 
nostaa kylmän moottorin lämpötilaa. Olipa 
kyseessä lohko- tai letkulämmitin, ratkaisu 
on aina automallikohtainen. 
– Kun markkinoille tulee uusi auto, Calixin 
malliasentaja tutkii lämmitinsoveltuvuuden 
jo tuontisatamassa yhteistyössä maahan-
tuojan kanssa, Jaakko Asikainen kertoo.
– Yleensä jokin olemassa olevista lämmitin-
elementeistä käy uuteenkin malliin, mutta
asentaminen paikalleen vaatii yksilöllisen 
ratkaisun.
Käytännössä se merkitsee sopivan kiinni-
tyskohdan etsimistä ja tarvittaessa uuden 
asennusraudan suunnittelemista.

– Malliasentajan mittauksien mukainen osa 
valmistetaan 3D-tulostimella. Kun sopivuus 
on varmistettu, se lähetetään sähköisenä 
STL-tiedostona Calixin tehtaalle, missä varsi-
nainen teräksinen osa valmistetaan ja liite-
tään osaksi mallikohtaista sarjaa.

Malliasennus on vaativaa työtä
Calix-malliasennuksia tehdään tuontisata-
mien lisäksi myös tukkuportaassa.
– Ruotsissa Calixilla on neljä asentajaa 
sekä Kahan emoyhtiö KGK:lla kaksi. Suo-
messa Tony Ekeblom tekee malliasennuksia
Kahalle Hangon satamassa ja Jari Lindholm
Kahan omissa tiloissa Ansatiellä, Jaakko 
kertoo.
– Tänne Vantaalle tuodut tapaukset ovat 
lähinnä harvinaisia erikoisautoja, joille ei 
Hangossa tai Ruotsissakaan ole malliasen-
nusta tehty.
Ajoneuvosta tai paikasta riippumatta 
malliasentaja pyrkii aina samaan 
lopputulokseen.
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 ällikkö Jaakko Asikainen

Jaakon kunnostama Volkswagen Karmann Ghia on 
harvinainen, Brasiliassa vuonna 1972 valmistettu 

TC-malli, joka on ainoa yksilö Suomessa ja yksi 
seitsemästä koko Euroopassa.

– Malliasennus on tarkkaa työtä teho-hinta-
vaikeus-yhtälössä, jossa pyritään testatusti 
toimivaan, edulliseen ja helposti asennetta-
vaan ratkaisuun. Tärkeä osa työtä on myös 
mahdollisimman selkeiden asennusohjei-
den laatiminen, Jaakko painottaa.
– Kokonaan uusi lämmitinelementti joudu-
taan suunnittelemaan vain harvoin, mutta
tarvittaessa Calix valmistaa sellaisen jopa 
kuukaudessa.

Autolämpö.fi  kertoo soveltuvuudet
Tehokkaasti organisoidun malliasennusjär-
jestelmän ansiosta Calix kykenee reagoi-
maan automarkkinoiden luomaan kysyn-
tään erittäin nopeasti.
– Vuoden alusta suositustaulukon lisäyksiä 
on saatu kymmenille sovelluksille ja pelkäs-
tään tällä viikolla kahden automerkin yh-
teensä neljälle mallille, Jaakko kertoo.

– Kahan runsaan vuoden Calix-edustuksen 
aikana uusia soveltuvuuksia on perustettu 
jo useita satoja.
Nopean tahdin vuoksi Calix ja Kaha ovat 
luoneet jatkuvasti päivittyvän verkkotieto-
kannan, joka kokoaa yhteen moottorin- 
ja sisätilanlämmittimet, asennustarvikkeet, 
johtosarjat ja akkulaturit sekä valmiit 
Comfort Kit -sarjat.
– Osoitteessa www.autolämpö.fi  voi tehdä
rekisterinumeron perusteella haun, joka 
listaa kaikki autoon sopivat mallikohtaiset 
Calix-autolämpötuotteet. Palvelu on tarkoi-

tettu niin kuluttajille kuin ammattilaisille-
kin, joista edellisille on lisäksi tarjolla tuote-
tietoa ja jälleenmyyntihaku sekä jälkimmäi-
sille uusimmat suositustaulukon lisäykset ja 
linkki tehtaan asennusohjeisiin, Jaakko Asi-
kainen vinkkaa.

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

9
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Kylmä vuodenaika asettaa auton tekniikalle haasteita, jotka voivat yllättää niihin valmistautumattoman autoilijan. 
Huoltokorjaamojen sekä varaosa- ja tarvikeliikkeiden kannattaakin tarjota asiakkailleen aktiivisesti tuotteita ja 
palveluja, joilla talven selkä taittuu tien päällä turvallisesti ja luotettavasti. Kahan edustamat laatumerkit ovat 
varma valinta niin varaosa- ja lisävaruste- kuin kemikaali- ja tarvikepuolellakin.

Auton talvihuolto
Varsinkin vanhemmille ja /tai epäsäännöllisemmin huolletuille 
autoille on esimerkiksi renkaanvaihdon yhteydessä järkevää tehdä 
samalla perusteellisempi kausihuolto. Vaikka sellaiselle ei olisikaan 
tarvetta, löytyy tässä esitellyistä kohteista todennäköisesti useim-
miten jotain huollettavaa. On myös hyvä varmistaa, että asiakkaan 
lämmitin- ja talvitarvikeasiat ovat kunnossa sekä suositella vaikkapa 
auton maalipintaa kauden rasituksilta suojaavaa pinnoitusta.

Lisätiedot: Autoluettelo.fi 

Suodattimet
Koska pienikin määrä tankkiin kondensoitunutta vettä voi 
hyydyttää moottorin, on polttoaineensuodattimen vaihto 
tärkeää talvihuollon yhteydessä varsinkin dieselkäyttöisten 
autojen kohdalla. Myös öljyn ja ilmansuodattimen sekä 
etenkin raitisilmasuodattimen vaihto on suositeltavaa, sillä 
jälkimmäisen huono toiminta saa pakkasella auton lasit huur-
tumaan. Kahan suodatinmerkit ovat KNECHT, FRAM ja BOSCH, 
joiden valikoimiin kuuluvat kaikki auton suodatintyypit.

Lämmittimet
Jos huollettavassa autossa ei ole moottorin- tai sisäilmanlämmitintä,
kannattaa sellaisen tarve kartoittaa ja tarjota asiakkaalle sopivaa
CALIX- tai WEBASTO-ratkaisua. Jo asennettujen järjestelmien kunto
on syytä kesän jäljiltä varmistaa ja korvata tavallinen tai kateissa 
oleva verkkojohto pakkasessakin taipuisalla Calix-johdolla. 
Webaston käyttölaitteeksi saa myös älypuhelinsovelluksen.

Sähköt
Auton sähköjärjestelmän ytimen muodostavat käynnistysakku ja sitä
ajon aikana varaava laturi. Varaosatarpeeseen Kahalla on tarjota 
BOSCH-, VALEO- ja DENSO-latureita sekä VARTA- ja CARTECHNIC-
akkuja. Akun toiminta voidaan varmistaa lämmitysjärjestelmän 
yhteyteen asennettavalla CALIX-akkulaturilla.

Perustarvikkeet
Autoilijan talviseen selviytymispakkaukseen kuuluvat vähintään 
lumilapio ja -harja sekä jääraavin ja lukkosula. Tärkeimmät perus-
tarvikkeet löytyvät Autoluettelosta hakusanalla TALVITUOTTEET.

Älä anna talven yllättää  



11

Pyyhkimen sulat
Hyvän pyyhintäjäljen merkitystä liikenneturvallisuudelle ei varsin-
kaan pimeänä loppusyksynä ja alkutalvena voi kyllin korostaa. 
Kahan sulkatuotelinja sisältää täyden BOSCH- ja VALEO-kattauk-
sen, johon kuuluvat kaikkein uusimmatkin nimikkeet. Integroidulla
spoilerilla varustetut sulat toimivat tavallista sulkaa paremmin 
myös pakkasella, sillä niissä ei ole jäätymisaltista runkoa jousineen.

Pinnoitteet
Talvi ja tiesuola merkitsevät erittäin kuluttavia olosuhteita auton 
herkälle maalipinnalle. SONAX Xtreme Protect+Shine Hybrid NPT 
on kuluttajakäyttöön tehty helppokäyttöinen kestopinnoite, joilla
asiakas voi itse suojata autonsa tavallista vahausta huomattavasti
tehokkaammin.

Maskisuojat
Maskisuoja on tarpeellinen varuste autoihin, joiden moottori ei
              tuota pakkasella riittävästi hukkalämpöä sisätilojen läm-
                 mittämiseen. Automallikohtaisten TAMMERS-suojien
                  lisäksi valikoimaan on tullut yleismallinen maskisuoja,
                   jonka voi leikata itse kohteeseen sopivaksi.

Valot
Talvihuollon tärkeimpiä toimenpiteitä on kaikkien valojen toi-
minnan tarkastaminen ja tarvittaessa polttimoiden vaihtaminen 
– mieluiten pareittain. Xenon-valojen kohdalla on otettava huo-
mioon niiden valotehon tasainen hiipuminen, minkä seurauk-
sena toimivatkin polttimot voivat olla jo vaihtokunnossa. Kahan 
valomerkki on OSRAM, jonka Vehicle Lamp Finder -palvelusta 
löytyy sopiva polttimo kaikkiin valoihin ja autoihin osoitteessa 
http://am-application.osram.info/en.

Nesteet
Kahan edustamat CASTROL, LIQUI MOLY ja CARTECHNIC muo-
dostavat aukottoman valikoiman korkealaatuisia moottori-, vaih-
teisto- ja hydrauliikkaöljyjä, joita täydentävät Liqui Molyn lisä-
aineet ja hoitokemikaalit. Synonyymi pakkaskestäville ja korkea-
laatuisille jäähdytinnesteille on puolestaan K-FIX, jonka konserni-
tuotevalikoimaan kuuluvat myös pesujärjestelmän jäätymisen 
estävät tuulilasinpesunesteet sekä jarru- ja kytkinnesteet.

 asiakkaitasi! Uusi kausi luo 
lisäkauppaa!
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Kahan Cartechnic-moottoriöljyvalikoima kattaa öljytyypit 0W-40, 
5W-30 ja 5W-40 useille eri luokituksille ja merkkikohtaisille sovel-
tuvuuksille. Yhteensä 9 eri öljyvaihtoehtoa ja 20 tuotetta, pakkaus-
koot 1 l kannusta 200 l tynnyriin. Tarkemmat tiedot Autoluettelo.fi .

Cartechnic-hydrauliikkaöljyt
Hydrauliikkaöljyvalikoima kattaa neljä yleisintä, ympärivuo-
tiseen käyttöön vaihtelevissa lämpöolosuhteissa tarkoitettua 
32- ja 46-hydrauliikkaöljyä. Tarkemmat tiedot Autoluettelo.fi .

Autoteollisuus loi rinnalleen myös varaosateollisuuden ja 
-kaupan, jonka lukuisista tuotemerkeistä uusimpiin kuuluu 
saksalainen Cartechnic. Brändin takana on Euroopan suurin 
varaosatukkukauppaketju ATR, joka pitää päämajaansa 
bensiinimoottorikäyttöisten autojen synnyinkaupungissa 
Saksan Stuttgartissa. 

Cartechnic-moottoriöljyt

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

Tuote Koko Tuotenro
HLP 32 20 l CT3220
HLP 32 200 l CT32200
HLP 46 20 l CT4620
HLP 46 200 l CT46200

Vauras ja vakaa Stuttgart on kiehtova yhdistelmä vanhaa ja uutta 
kaupunkikulttuuria, mikä tekee siitä mielenkiintoisen matkailukohteen. 
Siellä sijaitsevat myös Porschen ja Mercedes-Benzin upeat automuseot.

– Varaosaosaamista   
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Stuttgart – autoalan 

kehto ja keskittymä

ATR:n kotikaupunki Stuttgart on Sak-
san Baden-Württembergin osavaltion
pääkaupunki, jossa on syntynyt monia 
merkittäviä autoalan suuryrityksiä. 
Historiaan se jäi ikuisesti, kun Wilhelm 
Maybach ja Gottlieb Daimler rakensivat 
siellä maailman ensimmäisen nelipyö-
räisen auton vuonna 1886. 

Heidän vuonna 1890 perustamansa 
Daimler-Motoren-Gesellschaft-yhtiö 
käynnisti kaupungissa voimakkasti 
kasvaneen autoteollisuuden, jonka 
maineikkaimpia tuotteita ovat Merce-
des-Benz ja Porsche. Lisäksi Ferdinand 
Porsche suunnitteli kaupungissa Volks-
wagen Kuplan prototyypin.

Nykyään hieman vajaan 600 000 asuk-
kaan Stuttgart sai nimensä alueella 
vuoden 950 tienoilla toimineesta Stout-
gartenin hevossiittolasta, jonka vaiku-
tus näkyy yhä myös kaupungin vaaku-
nassa. Tehokkaiden autojen kotikau-
punki on siis tunnettu ”hevosvoimis-
taan” alusta asti!

Juuret 1960-luvun Saksassa
Auto-Teile-Ring GmbH (ATR) syntyi, kun viisi
johtavaa saksalaista autovaraosien ja -lisä-
varusteiden tukkuliikettä aloitti yhteistoi-
minnan vuonna 1967. ATR International 
AG:n perustamisen myötä vuonna 1999 
yhdeksi sen osakkaista tuli myös Kahan 
emoyhtiö KGK. Kokonaisuuden kolmas 
osa on vuonna 2008 perustettu, Saksassa
toimiva ATR Service GmbH, johon kuuluu 
noin 2600 yrittäjävetoista korjaamoa.

Yhteistyö on voimaa
ATR International AG:n 32 osakasta 50 
maassa tekevät siitä autoalan kansainväli-
simmän tukkuliikeryhmittymän, mikä 
antaa ketjulle ja sen jäsenille tukevan sel-
känojan tuotehankinnoissa. Osakasyritys-
ten noin 2500 paikallista toimijaa työllistä-
vät yli 30 000 henkilöä lähes 6 miljardin lii-
kevaihdolla. ATR:n oma liikevaihto on kas-
vanut tasaisesti koko 2000-luvun ja ylittää 
tänä vuonna todennäköisesti 10 miljardin 
euron rajan.

Die ATR Eigenmarke Cartechnic
Cartechnic on ATR:n oma, Saksassa vuonna
1990 lanseerattu tuotemerkki. Se on syno-
nyymi hinta-laatusuhteeltaan erinomaisille
tuotteille, joiden on puolueettomissa tes-
teissä todettu olevan yhtä hyviä tai jopa pa-
rempia kuin vastaavat kalliimmat tuotteet. 
Yhteensä yli 600 varaosan, tarvikkeen ja 
kemikaalin valikoimasta Kahan Cartechnic-
ohjelmaan kuuluvat alkuvaiheessa käynnis-
tysakut sekä moottori- ja hydrauliikkaöljyt.

EU:ssa valmistetut, kilpailukykyisesti hin-
noitellut Cartechnicin 12 V käynnistysakut 
hyödyntävät kalsium-kalsiumteknologiaa 
ja ovat täysin huoltovapaita. Kahan tuote-
ohjelman viisi akkutyyppiä kattavat Suomen 
yleisimmät henkilöautomallit. Tarkemmat 
tiedot Autoluettelo.fi .

Cartechnic-käynnistysakut

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

Koko 2000-luvun ajan voimakkaasti kasva-
neen liikevaihdon taustalla on ennen kaik-
kea Cartechnic-tuotteiden hyvä menestys.

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

 Euroopan ytimestä

CT560408054
- 60 Ah, 540 A 

CT570409064
- 70 Ah, 640 A

CT595402080
- 95 Ah, 800 A

CT560412051
- 60 Ah, 510 A

CT568405055
- 68 Ah, 550 A
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Jari Veteläinen kemikaalien  
”Valmiina palvelukseenne!”

Ensivisiitti Kahalla kesti kolme vuotta
Oulussa syntynyt Jari Veteläinen, 48, tuli
alalle vuonna 1989 päästessään varaosa-
myyjäksi Oulu Tarvike Risto Rönkkö Ky:lle. 
Tarmokas parikymppinen nuorimies opis-
keli työn ohessa kauppaoppilaitoksessa 
laskentapuolella ja lähti valmistuttuaan 
etelään.
– Sain työpaikan Kahalta, jonka toimipiste 
sijaitsi tuohon aikaan Espoossa. Ensimmäi-
nen vuosi meni puhelinmyynnissä ja kaksi 
seuravaa tuotehoitajana, Jari muistelee.
– Aittolahden Kimmon kaverina siinä olin, 
meillä oli paljon tuotteita vastuullamme.
Lamasta toipuvassa Suomessa alkoi kuiten-
kin olla tarjolla taas mukavasti työpaikkoja, 
joista yksi tuntui erityisen kiinnostavalta.
– Sain myyntipäällikön paikan Toyota-liik-
keestä, mikä merkitsi paluuta Pohjanmaalle.

Varaosat vetivät takaisin Vantaalle
Kahdeksan vuoden autokauppakokemus 
täydentyi johtamisen MBA-erikoisammatti-
tutkinnolla sekä tulevaisuuden kannalta 
ratkaisevaksi osoittautuneilla varaosapuo-
len johtotehtävillä.

Castrol
Alan johtava toimija Castrol 
valmistaa voiteluaineita lähes 
kaikkiin kotitalouksien tarpei-
siin sekä lukuisiin kaupallisiin 
ja teollisiin käyttökohteisiin.

Cartechnic
Cartechnic on Euroopan suurim-
man varaosatukkukauppaketju 
ATR:n tuotemerkki, jonka ohjel-
massa on yli 600 varaosaa, tarvi-
ketta ja kemikaalia.

Liqui Moly
Liqui Moly tunnetaan öljyistä
sekä öljyyn ja polttoaineeseen 
tarkoitetuista lisäaineista, kuten
korjaamokäyttöön kehitetyistä 
Pro-Line-huoltokemikaaleista.

SONAX
SONAX on maailmankuulu 
autonhoitotuotteita ja huolto-
kemikaaleja valmistava yritys, 
jonka Profi Line-tuotelinja on 
suunnattu ammattilaisille.

Kahalla alunperin jo 1990-luvulla 
työskennellyt Jari Veteläinen teki 
välissä pitkän tingin Pohjanmaalla, 
mutta palasi etelään parisen vuotta 
sitten. Kai Sihvosen jäädessä eläk-
keelle siirtyy Kahan kemikaalien 
tuotepäällikkyys nyt kokonaisuu-
dessaan hänelle.

– Vastasin tavarataloketju J. Kärkkäinen 
Oy:n varaosa- ja korjaamotoiminnoista 
sekä mm. Iin, Lahden ja Ylivieskan toimi-
pisteen ostoista kahdeksan vuoden ajan, 
Jari kertoo.
Erikoistuminen varaosapuolelle johti lopulta 
Jarin paluuseen etelään ja tuttuun taloon 
Kahalle, tosin tällä kertaa uuteen toimipis-
teeseen Vantaalle. Kuntourheilusta, kalas-
tuksesta ja mökkeilystä pitävä mies on löy-
tänyt harrastuksiinsa sopivat maastot myös 
etelästä, ja tehtävä tuotepäällikkönä tar-
joaa paljon haasteita jatkuvasti kasvavalla 
tuotelinjalla.

Korkealaatuinen tuoteohjelma
Kemikaaliohjelman rakentamisessa johto-
ajatuksena on ollut mahdollsimman hyvä 
kattavuus sekä tuotteiden korkea laatu.
– Kahalla on kemikaaleissa ja voiteluai-
neissa hieno tuotepaletti, joka koostuu 
ainoastaan maailmankuuluista laatu-
merkeistä, Jari korostaa.
– Valikoimasta löytyy ratkaisut niin arki-
siin kuin ajoneuvoteollisuuden vaativiinkin 
kohteisiin.

Öljyt
Castrol ja Cartechnic

Öljyt, lisäaineet ja autonhuoltokemikaalit
Liqui Moly

Autonhoitotuotteet ja -huoltokemikaalit
SONAX

Veneen- ja autonhoitotuotteet
Farecla

Yleishuoltokemikaalit
CRC

Teollisuuskemikaalit ja -liimat
Loctite, Teroson ja Plastic Padding
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 tuotepäälliköksi

Farécla
Farécla on ennen kaikkea veneiden 
hoitoon ja kunnostukseen tarkoitettujen 
tuotteiden tunnettu valmistaja.

CRC
CRC on erilaisten voitelu- ja huoltokemi-
kaalien valmistaja, jonka yleiskäyttöinen 
huoltospray 5-56 on oikea tuoteklassikko.

Alkukesällä tehdyllä viimeisellä tehdas-
käynnillä SONAX Area Sales Manager 
Ursula Lorenz kiitti Kaita koko yrityksen 
puolesta hänen tekemästään erinomaisesta
SONAX-tuotteiden myynti- ja markkinointi-
työstä Suomessa.

Kai Sihvonen
siirtyi eläkkeelle
Kahan väistyvä kemikaalien tuotepäällikkö
Kai ”Kaitsu” Sihvonen on työskennellyt
alalla jo 70-luvulta alkaen. Vuosien myynti-
edustustyö pääkaupunkiseudulla oli hionut 
ammattitaidon sellaiseksi, ettei kukaan yl-
lättynyt SONAX-tuotteiden menestyksestä 
hänen 10 vuotta Kahalla kestäneen tuote-
vastuunsa aikana.

Perheellinen, olympiavuonna 1952 synty-
nyt Kai seuraa urheilua monipuolisesti ja 
on toiminut mm. juniorijalkapallon valmen-
nus- ja huoltotehtävissä. Eläkkeellä hänelle
jää enemmän aikaa myös kannattamansa 
HIFK:n peliesitysten seuraamiseen niin jäillä 
kuin nurmikentilläkin. 

Kaha kiittää Kaita kuluneista vuosista ja 
toivottaa mukavia eläkepäiviä!

Lisätiedot: 
Jari Veteläinen, 
(09) 6156 8208, 

jari.vetelainen@kaha.fi 

Loctite, Teroson, Plastic Padding
Loctite, Teroson ja Plastic Padding ovat sak-
salaisen Henkel-konsernin tuotemerkkejä.
Kemianteollisuuden yhtiö tuottaa liimoja, 
pesuaineita ja kosmetiikkaa yli 120 maassa.
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Venerasva 
Esimerkiksi vesipumppujen, potkurin akselien 
ja hylsyjen sekä ankkurivintturien ja ohjaus-
järjestelmien voiteluun soveltuva monikäyttöi-
nen venerasva, jolla on laaja käyttölämpötila-
alue (-20 C...+100 °C ) sekä erinomainen suola-
veden kesto ja korroosiosuoja. Täyttää serti-
fi oinnin DIN 51502 sekä luokitukset 
Nato G-460, BWB TL 9150-066 
ja British Defence Standard 91-34/1. 
Pakkauskoko 250 g. 
Tuotenumero LM-3509.

-tuotteet moottoreiden 
talvisäilytykseen

Vain kesällä käytettävien ajoneuvojen talvisäilytyksessä suurin huomio kohdistuu moottoriin ja muihin liikkuviin 
osiin. Liqui Molyn kemikaalivalikoimassa on suojaava ja hoitava ratkaisu kaikkiin kohteisiin, olipa kyseessä vene, 
matkailuauto, museoajoneuvo, moottoripyörä, skootteri, mopo, mönkijä, ruohonleikkuri tai moottorisaha.

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

Antibakteerinen diesel-lisäaine
Puhdistaa ja suojaa pitkään poissa käytöstä 
olevien ajoneuvojen dieselpolttoaine-
järjestelmää tai polttoaineen välivarastointi-
säiliötä. Neutraloi mikrobien kasvua ja estää 
haitallisten bakteerien muodostumista sekä 
vähentää haitallisia päästöjä. Sekoittussuhde 
1:1000 eli 100 ml riittää 100 litraan ja pullon 
sisältö 1000 litraan dieselpolttoainetta. 
Pakkauskoko 1 l. 
Tuotenumero LM-2368.

Dieselin puhdistusaine
Puhdistaa koko dieselpolttoainejärjestelmän 
poistamalla epäpuhtaudet mm. palotilasta, 
männistä ja venttiileistä. Suojaa korroo-
siolta, parantaa tyhjäkäyntiä sekä vähentää 
nakutusta ja polttoaineen kulutusta. 
Voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevästi.
Sopii kaikille dieselmoottoreille hiukkassuo-
dattimella tai ilman sitä. Vastaa vaatimuksia
Mitsubishi Z 2155170 ja BMW 81 22 9 407 528. 
Pakkauskoko 500 ml. 
Tuotenumero LM-2813.

Bensiinin stabilointiaine
Säilyttää ja suojaa polttoainetta vanhentu-
miselta ja hapettumiselta sekä estää korroo-
siota koko polttoainejärjestelmässä. Mah-
dollistaa kaikkien bensiinikäyttöisten 2- ja 
4-tahtimoottorien ongelmattoman varas-
toinnin. Lisätään tankkiin bensiiniin sekaan 
ja annetaan seoksen levitä koko järjestel-
mään käytämällä moottoria n. 10 minuuttia. 
Turboahdin- ja katalysaattoritestattu. Sekoi-
tussuhde 1:800 eli annostelusäiliön 25 ml 
sisältö riittää 20 litraan ja pullon sisältö 200 
litraan polttoainetta. Sopii myös jatkuvaan 
käyttöön harvoin käytetyissä moottoreissa. 
Pakkauskoko 250 ml. 
Tuotenumero LM-2817.

Kaasuttimen ja venttiilien puhdistusaine
Pitkäkestoinen bensiinimoottorin puhdis-
taja, joka poistaa palojäänteet palotilasta 
sekä epäpuhtaudet kaasuttimesta ja sytytys-
tulpista. Suojaa korroosiolta sekä vähentää 
polttoaineen kulutusta ja haitallisia päästöjä. 
Sopii kaikille 2- ja 4-tahtisille kaasutinmoot-
toreille. Lisätään bensiiniin sekaan 2000 km 
välein tankkauksen yhteydessä. 
Pakkauskoko 300 ml. 
Tuotenumero LM-2810.
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Autoluettelon tuotehaku kehittyy

Travall on maailmankuulu automerkki- ja 
mallikohtaisten koiraverkkojen valmistajia. 
Korkealaatuiset verkot kiinnitetään kekse-
liäästi sopiviin kohtiin tavaratilassa, joten 
asennus ei vaadi erikoistyökaluja tai muu-
toksia auton rakenteisiin.

Usealle autonvalmistajalle OE-lisävarus-
teena verkkoja valmistavan Travallin eri-
koisosaamisen taustalla on teräksen, alu-
miinin ja muovin käsittelyyn ja pinnoittami-
seen keskittynyt englantilainen ASG Group. 
Nailonpinnoitetut verkot sopivat paikoil-
leen millimetrin tarkasti.

Travallin tuoteohjelmaan kuuluu tavara-
tilan matkustamosta erottavia ja tavaratilaa 
jakavia verkkoja sekä suojamattoja ja taka-
puskurin kolhusuojia. Kaha varastoi yleisim-
min kysyttyjä tuotteita, jotka löytyvät Auto-
luettelosta siis automerkeittäin ja -malleit-
tain ryhmiteltynä. Tehdastilauksille voidaan 
antaa luotettava toimitusaika.

Koska mallikohtaisiin lisävarusteisiin keskittyvien valmistajien tuotteita on luontevinta hakea automerkin ja 
-mallin mukaan, pyritään ne ryhmittelemään Autoluetteloonkin niin. Näin on viimeisimpänä tehty korivarus-
teisiin erikoistuneen Antecin ja koiraverkkojen kärkinimi Travallin kohdalla.

Antec Fahrzeugtechnik GmbH on maailman 
johtavia SUV- ja pakettiautojen korivarus-
teiden valmistajia, jonka menestys perustuu 
korkealaatuisten tuotteiden lisäksi auto-
markkinoiden tiiviiseen seuraamiseen ja 
nopeaan reagointiin. Viime Kahaviestissä 
esitellyt uudet 60 mm sivuputket ovat tästä 
hyvä esimerkki. 

Omat mallikohtaiset sivuputkensa ovat 
jo saaneet MB Sprinter / VW Crafter, VW 
Transporter ja Opel Vivaro / Renault Trafi c 
sekä Ford Transit / Transit Custom. Vuoden 
2015 aikana vuoroon tulee vielä mm. kol-
mikko Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peu-
geot Boxer.

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

ISO 9001:2000 -standardin mukaisesti val-
mistettujen 3,65 ja 4,25 m putkien hinta on 
koneellisen kiillotuksen ansiosta korkeaan 
laatuun nähden hyvin edullinen. Tuotteet 

löytyvät nyt automerkeittäin ja -malleittain 
ryhmiteltynä osoitteesta
Autoluettelo.fi .

– mallikohtaista huippulaatua

– mittatarkkaa erikoisosaamista

Esimerkkeinä Antec ja Travall
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Thule on esitellyt toisen sukupolven sade- 
ja aurinkoseinänsä, joiden kiinnitystä ja 
liitettävyyttä on parannettu entisestään. 
Seinien yläreunassa oleva telttauranauha 
pujotetaan markiisikotelon ja etuprofi ilin 
väliin asetettavaan uuteen ripustusvarteen. 
Tukijalkaan seinät kiinnitetään kätevillä 
kiinnityslenkeillä, joilla voi myös helposti 
liittää useamman seinän toisiinsa. Sään- ja 
kulutuksenkestävästä PVC-muovista valmis-
tetut G2-seinät sopivat kaikkiin markiisei-
hin eri asennuskorkeuksilla ja syvyyksillä.

Teleco TY2 LED -televisioissa on sisäänraken-
nettu SD/HD-viritin sekä maanpäällisten 
DVB-T-kanavien että DVB-S2-satelliittikana-
vien katseluun. Kummallekin virittimelle on 
oma CI+-kortinlukijapaikkansa. Yhdistettynä 
Teleco Flatsat Smart -satelliittiantenniin 
televisio ohjaa lautasantennia, joka hakee 
oikean satelliitin automaattisesti. Ohjaus-
yksikön ja television välille ei tarvita kuin 
koaksiaalikaapeli.

Molemmille virittimelle on myös USB 2.0 
-portti tallennukseen ja toistoon (tallennus-
väline ei sisälly). Ominaisuus mahdollistaa 
myös Time-Shift-katselunsiirtotoiminnon, 
jonka ansiosta ohjelman katselun voi kes-
keyttää ja jatkaa sitä myöhemmin keskey-

Kansainvälinen Teleco Group suunnittelee, 
valmistaa ja markkinoi mm. maanpäällisten
ja satelliitti-tv-lähetysten vastaanottamiseen 
sekä erilaisten rakenteiden kunnonvalvon-
taan tarkoitettuja laitteita. Lisätietoja: 
www.support-telecogroup.com

tyskohdasta. Televisioiden katselukulmat 
ovat erittäin laajoja sekä vaaka- että pysty-
suunnassa (kolmessa isoimmassa mallissa
jopa 178°), mistä on suurta etua matkailu-
ajoneuvoissa, joissa televison sijoittelun 
suhteen joudutaan usein tekemään komp-
romisseja.

TY2-mallistoon kuuluu 19-, 22-, 24- ja 32-
tuumaiset mallit, jotka pienintä (1366 x 
768) lukuun ottamatta on varustettu Full 
HD (1920 x 1080) -paneelilla. Kaikissa mal-
leissa on DVB-tekstitys, ajastin, lapsilukko 
sekä VESA-standardin kiinnitysreiät ja ne 
ovat Canal Digital -yhteensopivia käytet-
täessä paritettavaa CI+-katselukorttimo-
duulia, tuotenumero TEN CIMODCD CI+.

LED -televisiot

Caravan Salon
Düsseldorf 
28.8.–6.9.2015

Kaha vieraili alan suurimmilla messuilla Saksan 
Düsseldorfi ssa tapaamassa päämiehiä ja tutustumassa 
tuoteuutuuksiin.

Suurtapahtumassa vierailee vuosittain noin 170 000
kävijää, jotka tutustuvat noin 25 maasta saapuvan, 
yli 500 esillepanijan monipuoliseen tarjontaan.

 Sade- ja aurinkoseinät G2

-tuotelinjan  
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Teleco esittelee kaksi uutta aurinkopaneelia. Monikäyttöiset 
100 ja 130 W paneelit soveltuvat esimerkiksi akun lataukseen 
matkailuajoneuvoissa, veneissä tai jakeluverkkojen ulkopuolella 
olevissa kesämökeissä. Käytettävyyttä ja asennettavuutta Suomen 
oloissa lisäävät laaja -40…+85 käyttölämpötila sekä IP65-suojatut 
liitokset. Yksikiteisen piirakenteen ansiosta paneelit kykenevät 
hyödyntämään auringon säteilyä hyvällä hyötysuhteella. 

Mukana toimitetaan liimaa (Teroson MS 930) lukuun-
ottamatta kaikki tarvittavat asennustarvikkeet sekä suomen-
kieliset asennus- ja käyttöohjeet. Vakiovarusteena olevan yhden 
akun lataussäätimen voi korvata lisävarusteisella kahden 
akun säätimellä, johon on saatavana myös etänäyttö. 

Mitat ja paino: 
1195 x 550 x 40 mm ja 7,75 kg (100 W) ja
1160 x 830 x 35 mm ja 11,60 kg (130 W).

Kaikkiin kuluneen kevään ja kesän aikana 
esiteltyihin caravan-tuotteisiin voi tutustua 
Lahden Urheilu- ja messukeskuksen perin-
teisillä Caravan-messuilla 18.–20.9.2015. 
Kaha Caravan Systemsin osasto löytyy tutulta
paikalta B20a. Tervetuloa!

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

Aurinkopaneelit

Lahden Urheilu- ja 

messukeskus 18.–20.9.

  uutuuksia
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Iskunvaimentimien erikoismies,  

Koulutus ja kokemus toivat Kahalle
Kun nuori stadilainen meni 1970-luvulla 
kesätöihin maahantuontiliikkeen varaosa-
tukkuun, hän ei mitenkään voinut aavistaa 
viettävänsä samalla alalla tulevat vuosikym-
menetkin.
– Lopetin koulun ja jäin töihin, mutta sitten 
lopetti yrityskin yllättäen toimintansa, 
Seppo Salo muistaa.
Uusia hommia löytyi kuitenkin nopeasti
niin varaosa- kuin automyyjänäkin Opel-
merkkiliikkeenä toimineessa Helsingin 
Auto Oy:ssä. Toimelias mies ymmärsi hank-
kia samalla myös tutkinnon.
– Luin työn ohessa iltaisin itseni merkono-
miksi 1980-luvun puolivälissä. Vuosikymme-
nen lopussa iski kuitenkin lama ja sen myötä 
meni taas työpaikka, Seppo naurahtaa.
Pian löytyi kuitenkin uusi työ Lauttasaaren 
Autotarvike Oy:ssä ja myöhemmin Varaosa-
maailma Helsingissä, jossa Seppo toimi 
varaosamyyjänä ja myymäläpäällikkönä.
– Toimin vielä S&N:llä iskunvaimentimien, 
kytkimien ja jakopäänosien tuotepäällik-
könä nelisen vuotta ennen Kahalle 
tuloani vuonna 2004.
Vaimon ja kolmen lapsensa 
kanssa Vantaalla asuva kova-
kuntoinen mies harrastaa juoksua, 
josta on kertynyt kokemusta mm. 
viiden puolimaratonin verran.

Seppo Salo, 52, on pitkän linjan varaosamies, joka on nähnyt monien tuotteiden ja toimijoiden nousut ja laskut 
Suomen haastavilla markkinoilla. Lopulta Kahalta löytyi kaksi iskunvaimennuksen saksalaista huippumerkkiä 
– Sachs ja Bilstein – sekä mielenkiintoinen tehtävä niiden tuotepäällikkönä.

Sachs on todellinen OE-valmistaja
Sachs-tuotemerkin taustalla on ajoneuvo-
alan jättiyritys ZF, joka valmistaa ja markki-
noi erilaisia voimansiirron, ohjausjärjestel-
män ja pyöränripustuksen komponentteja.
– Sachs-iskunvaimentimien ja -kytkimien 
lisäksi Kahan ZF-ohjelmaan kuuluvat myös 
Lemförderin alustan- ja ohjauksenosat, 
Seppo Salo kertoo.
– Iskunvaimenninpuolella tuotelinjat on 
yhdistetty niin, että nimettyjen mallien 
(Advantage, Super Touring) sijasta on vain 
Sachs-iskunvaimentimia erilaisin ominai-
suuksin ja tekniikoin.
Tunnettuja Sachs-tekniikoita ovat mm. 
automaattinen Nivomat-tasonsäätöjärjes-
telmä farmari-, tila- ja SUV-autoihin sekä 
aktiivinen, prosessoriohjattu CDC-järjes-
telmä urheilullisiin autoihin.

– Valtaosa Sachsin ensiasennuksista on 
kuitenkin tavallisia putkityyppisiä nesteis-
kunvaimentimia. Lähes puolessa Suomessa 
myydyistä autoista on tehdasasennetut 
Sachs-iskunvaimentimet, korostaa Seppo 
merkin asemaa OE-markkinoilla.
– Alkuperäinen on aina alkuperäinen, ja 
Sachsin tuotteet löytyvät mm. kaikista VW-
ja Opel-malleista, isossa osasta BMW:n 
sekä osasta Mercedes-Benzin malleja, hän 
sanoo ja mainitsee erikseen BMW:lle alu-
miinista valmistetut vaimentimet.
– Niitä ei valmista kukaan muu!

Bilsteinin parasta erikoisosaamista
Bilstein tunnetaan niin vakiotyyppisten OE- 
ja varaosaiskunvaimentimien kuin maasto- 
ja urheiluautoihin suunniteltujen erikois-
iskunvaimentimienkin valmistajana.
– Vakioiskunvaimennin on tyypillisesti 
mukavuus edellä suunniteltu kompromissi, 
kertoo Seppo Salo.
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 tuotepäällikkö Seppo Salo
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Lisätiedot: 
Seppo Salo,

(09) 6156 8326, 
seppo.salo@kaha.fi 

– Se hoitaa tehtävänsä hyvin tavallisessa
autossa ja ajossa, mutta ei kykene tarjoa-
maan riittävää jäykkyyttä vaativammissa 
kohteissa.
Hyvä esimerkki Bilsteinin erikoisosaami-
sesta on erityisesti korkeisiin autoihin kehi-
tetty B6-iskunvaimennin.
– B6 on hyvin suosittu citymaastureissa ja 
tila-autoissa, koska se lopettaa liian kallis-
telun tarjoamalla juuri sopivan yhdistelmän 
kovuutta ja mukavuutta, Seppo sanoo.
– Samasta syystä myös taksit ja hälytysajo-
neuvot asentavat sellaiset mielellään, var-
sinkin kun ne käyvät suoraan vakiovarus-
teisten iskunvaimentimien tilalle ilman 
muutoksia jousitukseen.
B6 on hyvä valinta myös silloin, kun jousi-
tusta madalletaan.
– Aina, kun jousitusta muutetaan, tulisi 
muuttaa myös iskunvaimennusta. Vakiovai-
mennin ei pysy entistä jäykemmän jousen 
perässä ja huono yhdistelmä pilaa auton 
ajo-ominaisuudet, Seppo salo varoittaa.
– Helpoin tapa onnistua on käyttää Bilstei-
nin valmiita sarjoja, jotka sisältävät testa-
tusti yhteensopivat jouset ja vaimentimet.
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Digital Audio Broadcasting
DAB ja DAB+ ovat radiolähetysten digitaaliseen välittämiseen 
kehitettyjä tekniikoita, joita käytetään mm. Britteinsaarilla, useissa
Skandinavian, Keski-Euroopan ja Aasian maissa sekä Kanadassa 
ja Australiassa (ks. www.worlddab.org). Jo 1980-luvulla alkaneen 
kehitystyön oletettiin johtavan digitaalisen radion läpimurtoon 
kaikkialla maailmassa, mutta monet maat päättivät koelähetysten 
jälkeen pitäytyä Suomen tapaan FM-lähetyksissä. Syynä tähän oli 
mm. digitaalisuudella saavutetun hyödyn vähäisyys verrattuna 
uusimpaan analogiseen RDS-tekniikkaan.

Analogiseen FM-radioverkkoon luottavassa Suomessa 
on kysyntää myös digitaalisille radioille, sillä monet 
kotimaiset ajoneuvovalmistajat vievät tuotteitaan 
radiolähetyksiä digitaalisesti välittäviin maihin. 
Kaha vastaa heidän tarpeisiinsa yhteensä kuudella 
laiteratkaisulla, joissa kaikissa on sekä analoginen 
RDS- että digitaalinen DAB/DAB+-viritin.

Vain noin 55 x 55 x 29 mm kokoiseen ja 67 g painavaan kame-
raan on saatavana teline sekä tuulilasi- että jalusta-asennukseen. 
Laitteen 700 mh Li-Ion-akun 60 minuutin toiminta-aikaa voi jatkaa 
lisävarusteisella autolaturilla.

Blaupunktin sekä autoon että lisävarusteisella 
suojakuorella myös moottoripyörään tai 
muuhun ulkoilmakohteeseen soveltuva uusi 
kameratallennin on varustettu sisäänrakenne-
tulla Wi-Fi-vastaanottimella, mikä mahdollistaa 
kameran hallinnan ja suoratoiston lähiverkon 
tai internetin kautta.

Digitaaliset radiot hyöty- ja erikois  

Clarionin valikoimassa on sekä integroidulla että erillisellä DVB/DVB+-virittimellä toteutettu 
ratkaisu. 1-DIN-paikkaan asennettava CZ505E on varustettu Bluetoothilla, USB- ja AUX-IN-etu-
liitännöillä sekä suoralla iPod/iPhone-ohjauksella. 2-DIN-asennettavan NX502ETRK:n raskaalle 
kalustolle tarkoitettu navigointijärjestelmä huomioi erilaiset ajoneuvon korkeus- ja painorajoitukset 
sekä levähdyspaikat jne. Todella monipuolisesta multimedialaitteesta tulee myös digitaalinen radio erillisellä DAB302E-modulilla.

Navilaitteiden kartan voi päivittää ilmaiseksi käyttöönottoa seuraavien 30 päivän aikana osoitteessa www.naviextras.com.
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Continental/VDO
Vuonna 2010 esitelty VDO:n työkone- ja hyötyajoneuvo-
radiomallisto sai jatkoa, kun markkinoille tuotiin uusi sarja 
Continental-brändättyjä radioita. Ajoneuvoteollisuuden työn 
helpottamiseksi pidetään uudenkin laitesukupolven speksit 
muuttumattomina vähintään 3–4 vuotta. Malliston lippulaiva 
CDD7418UB-OR (12V) / CDD7428UB-OR (24V) on DVB/DVB+/
DMB-virittimellä varustettu todellinen maailmanradio mm. 
OEM-rattikaukovalmiudella, asemien muistivarmennuksella 
sekä Bluetoothilla ja CAN-väyläsisääntulolla.

Etäkäyttö avaa mahdollisuuksia
Kameran hallinta myös perinteisesti on helppoa suuren 2,0” LCD-
värinäytön ansiosta, mutta etäkäyttö yhdistettynä kaksisuuntai-
seen, reaaliaikaiseen ääniviestintään laajentaa kameran hyödyn-
tämismahdollisuuksia niin ajoneuvokäytössä kuin sen ulkopuolel-
lakin. Älypuhelin tai tabletti toimii sekä kameran käyttölaitteena 
että näyttönä, kun se on paritettu kameran kanssa Blaupunkt 
Mobile DVR -sovelluksella (Android ja iOS). Jos kameroita on 
useita, laitteen näyttö jaetaan maksimissaan neljän kameran 
reaaliaikaiselle näkymälle.

Alan viimeisintä tekniikkaa
DVR BP 5.0 on paitsi käytettävyydeltään myös teknisiltä ominai-
suuksiltaan huippuluokkaa. Tehokas Ambarella A7 -kuvaproses-
sori mahdollistaa isot ja tarkat valokuvat (2048 x 1536) sekä 
Full HD (1920 x 1080 / 30 fps) ja Super HD (2304 x 1296 / 30 fps) 

-videokuvauksen. Tallennustilaa riittää tarkallakin resoluutiolla, 
sillä laite hyväksyy jopa 64 Gb microSDHC-muistikortit. Korkealaa-
tuinen kuva ja linssin laaja 160° kuvakulma pääsevät oikeuksiinsa 
vaikkapa isolla tv-ruudulla, johon kameran voi liittää erikseen han-
kittavalla micro HDMI -kaapelilla.

Pätevä onnettomuustallennin
Laite on varustettu sisäänrakennetulla liiketunnistimella ja kiihty-
vyysanturilla, jotka aktivoituessaan tuottavat 30 sekuntia ennen ja 
jälkeen tapahtuman kattavan videotallennuksen automaattisesti. 
Lisävarusteisen GPS-vastaanottimen lisäämällä tietoihin voidaan 
sisällyttää myös reaaliaikainen Google Maps -seuranta. Kaiken 
kuva-, data- ja karttatiedon yhdistäminen ja toisto onnistuu 
Unieye Map -ohjelmistolla, jonka voi asentaa suoraan kameralta 
liittämällä se tietokoneeseen standardilla micro USB -kaapelilla.

ajoneuvovalmistajille

Verkottuva kameratallennin DVR BP 5.0

Myös Blaupunkt tarjoaa sekä valmiin 1-DIN- että DAB/DAB+-modulilla laajennettavan 2-DIN-
ratkaisun. Asemien muistivarmennuksella, USB- ja AUX-IN-liitännöillä sekä SDHC-korttipaikalla 
varustetun Stockholm 230 DAB -radion Bluetooth-handsfree aktivoituu silloinkin, kun radio on 
sammutettu. Cape Town 945 -navigointiradiossa on Android-käyttöjärjestelmä, muokattava käyttö-
liittymä sekä mm. sisäänrakennettu Wi-Fi-vastaanotin ja internet-yhteys USB-sovittimella. DAB-valmius DAB+ Tuner Box 945 -modulilla.

Lisätiedot: Anne Pekkinen, (09) 6156 8270, anne.pekkinen@kaha.fi 
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Lisätiedot: Jyri Marttelin, (09) 6156 8264, jyri.marttelin@kaha.fi 

-uutuuksia ja  

Thule.com-sivun yläosan ”Kirjaudu sisään”
-kohdan pudotusvalikosta voi kirjautua 
myös suoraan Thule Extranet -palveluun 
valitsemalla ”Kirjaudu ekstranetiin”. 

Klikkaus vie Extranetin kirjautumissivulle,
josta tunnukset antamalla pääsee sisään 
palveluun. Jos tunnuksia ei vielä ole, voi 
samalla sivulla myös luoda tilin antamalla
sähköpostiosoitteen ja klikkaamalla koh-
taa ”Register”, minkä jälkeen Thule lähet-
tää tunnukset.

Kaikki Thule-kuljetuslaatikot tarjoavat käytännöllistä lisätilaa ympäri vuoden. Uuden Flow-laatikon suunnittelun 
lähtökohtana on kuitenkin ollut nimen omaan hiihto- ja lasketteluvälineiden mahdollisimman turvallinen, 
tyylikäs ja taloudellinen kuljettaminen. Kauden uutuuksiin kuuluvat myös erilliset lukkosylinterit varaosina, 
joiden tilaamiseen syvennytään niin ikään tällä aukeamalla.

Laatikon muotoilun ansiosta 
auton takaluukun aukeaminen 
on esteetöntä.

Kuinka voin tilata Thule-varaosia?Lukkosylinterit varaosaohjelmaan

Tähän asti vain osana kokonaisia lukkosar-
joja saatavana olleet lukkosylinterit ovat 
tulleet varaosaohjelmaan nyt myös erillis-
osina. Valikoimaan kuuluvat niin 
kuljetuslaatikoiden, 
taakkatelineiden 
kuin kaikkien mui-
denkin lukittavien 
Thule-tuotteiden 
lukkosylinterit.

Sisällä Thule Extranetissa on yläpalkissa 
kohta ”Documents and Downloads”, 
jota klikkaamalla saa näkyviin alavalikon. 
Alavalikon kohta ”Spare parts Thule” avaa 
sivun, josta varaosia voi hakea tuotteen 
perusteella joko tuotenumerohaulla tai 
selaamalla tuoteryhmäkansioita. Kumpikin 
menetelmä tuo lopulta näkyville linkin pdf-
tiedostoon, joka esittää haetun tuotteen 
räjäytyspiirroksen. Siinä jokainen varaosa 
näkyy erillisenä vieressään tuotenumero, 
jolla osan voi tilata Autoluettelosta. Jos 
sille ei ole vielä perustettu numeroa, ota 
yhteyttä tuotepäällikkö Jyri Martteliniin.

Thule Flow on musta, satiininkiiltävä ja 
sulavalinjainen kuljetuslaatikko. Ylellinen 
uutuus on optimoitu ennen kaikkea suk-
sien, sauvojen ja lumilautojen kuljetukseen
ja sen muotoilu myötäilee nykyaikaisten 
autojen teräviä ja pehmeitä kulmia yhdis-

Thule Flow – täydellinen kuljetusratkaisu suksille
televää muotokieltä. CFD (Computational 
Fluid Dynamics) -laskennalla suunniteltu 
aerodynaaminen profi ili minimoi pyörteet 
laatikon ympärillä, mikä vähentää tuulen 
suhinaa ja polttoaineenkulutusta.

Flow soveltuu jopa kahdeksan 210 cm 
pitkän suksiparin kuljettamiseen ja sen 
pituus on 226, leveys 87 ja korkeus 31 cm 
sekä tilavuus 410 litraa. Kaikkien Thule-
kuljetuslaatikoiden tapaan uutuusmallilla 
on viiden vuoden takuu sekä TÜV/GS- ja 
City Crash -hyväksyntä. 
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Kaikilla Thule-kuljetuslaatikoilla ja -telineillä on City Crash- 
ja TÜV-GS-hyväksynnät sekä viiden vuoden Thule-takuu.

 uutisia uuteen kauteen

  Dual-Side-järjestelmä mahdollistaa 
avaamisen ja sulkemisen laatikon 
molemmilta puolilta.

  Ergonomisen Thule Comfort key 
-avaimen voi poistaa vain, kun keskus-
lukitusjärjestelmän kaikki lukot ovat kiinni.

  Asennus katolle on helppoa
laatikkoon integroiduilla Power-Click-
pikakiinnikkeillä.
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SAC-asennustyökalu
Mahdollistaa itsesäätyvien SAC-
  kytkimien ammattimaisen purka-
    misen ja asentamisen kytkin-
      valmistajan ohjeiden mukaisesti.
        Tuotenumero K 10635.

Imuvaihtaja
Imee alipaineella vanhat öljyt 
mittatikun reiästä 6,5 litran säiliöön.
Tuotenumero K 10655.

Öljynsuodatinavain Opel 32 mm
Öljynsuodatinavain Opelin 2,0- ja 
2,2-litraisille bensiinimoottoreille.
Tuotenumero K 10672.

Bosch-dieselpumpputyökalu
Hylsysarja mm. VAG-autojen Bosch-diesel-
pumppujen avaamiseen. Sisältää 7,0 mm 
hylsyn EDC-VE-pumpun kotelolle vm 1996–2003 
(Boschin OEM-numero 0986 612 605) ja 12,6 mm 
hylsyn VE-pumpulle (Boschin OEM-
numero 0986 611 750).
Tuotenumero K 10677.

StretchFit-moniurahihnan 
asennustyökalu
Työkalu venyvien moniura-
hihnojen oikeaoppiseen ja    
turvalliseen asennukseen.
Tuotenumero K 10445.

Lukkopihtiulosvetäjä
Lukkopihdit, joissa 

liukuvasara.
Tuotenumero K 1161.

-uutuus

Tankkiyksikön 
irroitustyökalu
Kolme säädettävää 
75–160 mm jalkaa.
Tuotenumero K 10676.

Jarruputken taivutustyökalu
Taivutustyökalu 6, 8 ja 10 mm kupari- 
ja ohutseinämäisille teräsjarruputkille. 
Maksimitaivutus 90°.
Tuotenumero K 10232.
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Laakerin asennustyökalu
Asennustyökalu laakereiden ja stefojen 
asennukseen. Halkaisija säädettä-
vissä 18–90 mm.
Tuotenumero K 10650.

Räikkäväännin 1/2”
Erikoispitkä 575 mm ja 72-hampainen 
räikkäväännin. Vaatii vain 5º liikkeen.
Tuotenumero K 22220.

Jarruputkiavaimet, 
taivutettava pää
Tuotenumerot
K 10730 7 mm
K 10731 8 mm
K 10732 10 mm
K 10733 11 mm
K 10734 12 mm
K 10735 13 mm

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

Mutteriväännin 1/2”
Tehokas, hiljainen ja kompakti mutteriväännin: 
1150 Nm, 6500 rpm, 136 l/min, 91 dBA, pituus 165 mm ja paino 2,0 kg.
Tuotenumero K 9828.

Pyöränmutterihylsy MB
Pyöränmutterihylsy 17 mm vm 2010– 
Mercedes-Benz CL, GLK, ML ja S. Pituus 80 mm. 
Tuotenumero K 25085.
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Teräs/messinkiharja
Kapea teräs/messinkiharja 
jarrusatuloiden puhdistukseen 
jarrupalojen vaihdon yhteydessä.
Tuotenumero K 10649.

Teräsharja
Kapea teräsharja jarrusatuloiden puhdistukseen 
jarrupalojen vaihdon yhteydessä.
Tuotenumero K 10648.
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– pientarvikkeita   

Lokerikkoja on saatavana kahdessa koossa. Isomman lokerikon tilaus-
numero on CKASTMG ja pienemmän CKASTMK. Kumpikin sisältää 
kattavan valikoiman yleisimpiä pientarvikkeita. Tarkat sisällöt löytyvät 
Autoluettelosta.

Kahan korjaamovarusteosasto esittelee uutuutena aikaa ja vaivaa säästävän FastBox-konseptin, joka tarjoaa 
pientarvikkeita sekä niiden hallintaan ja täydennykseen tarkoitettuja säilytysratkaisuja.

Pientarvikkeet
Hollantilaisen FastBoxin pientarvikevali-
koima koostuu erilaisista pulteista, mutte-
reista, aluslevyistä, ruuveista, haarasokista 
ja vetoniiteistä, öljytulpista ja niiden tiivis-
teistä sekä mm. letkun- ja pakoputkenkiris-
timistä, sulakkeista ja muista sähkötarvik-
keista. Uutuutena Kahalle tulevat ohjelman 
myötä myös verhoilukiinnikkeet. Lukuunot-
tamatta isompia tarvikkeita (hiomapaperi-, 
letku- ja teippirullat ym.) suurin osa tarvik-
keista toimitetaan pienissä pahvilaatikoissa, 
joiden käyttö liittyy FastBox-konseptin 
lokerikkoihin. Koko valikoima löytyy 
Autoluettelosta ja paperiluettelosta, 
jonka tilausnumero on FB1.

Vanne- ja rengastarvikkeet
FastBox on eriyttänyt vanne- ja 
rengastarvikkeet omaksi tuote-
ryhmäkseen. Korkealaatuiset
lyönti- ja liimapainot, venttiili-
osat, korjaussarjat sekä tarvitta-
vat työkalut ja kemikaalit löyty-
vät kaikki Autoluettelosta ja 
paperiluettelosta, jonka tilaus-
numero on FB2.

Pientarvikelokerikot
Tarvikkeita voi luonnollisesti tilata myös erikseen, mutta erityisen käte-
vää valikoiman käytöstä ja täydentämisestä tekevät FastBox-lokerikot, 
jotka on täytetty valmiiksi useimmin tarvittavilla pientarvikkeilla. 
Kun jokin lokero alkaa tyhjentyä, sen etulevyssä olevalla tuotenume-
rolla tilataan Kahalta täydennyslaatikko. Laatikossa on juuri sopiva 
määrä oikeaa tarviketta niin, että sen sisällön voi kaataa suoraan tyh-
jentyvään lokeroon. Ratkaisun ansiosta kaikki korjaamon yleisimmin 
tarvitsemat pientarvikkeet löytyvät yhdestä ja samasta paikasta, mikä 
yhdessä helpon ylläpidon kanssa säästää aikaa ja vapauttaa resursseja 
varsinaiseen korjaustyöhön. 

    Korjaamon päivittäistarvikkeet 

    nyt kootusti Autoluettelossa

Korjaamon päivittäisten kulutustarvikkeiden tilaaminen eri tuoteryhmien joukosta on 
hankalaa. Kaha on siksi luonut Korjaamoiden päivittäistarvikkeet -tuoteohjelman, 

joka kokoaa korjaamossa useimmin ja yleisimmin tarvittavat arkiset tuotteet 
omaksi, selkeäksi ryhmäkseen. Istuin- ja matonsuojat, jätesäkkirullat, 

suodatinpussit ym. löytyvät Autoluettelon vasemman reunan pää-
valikon kohdasta Korjaamotuotteet -> Korjaamon päivittäistarvikkeet.
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 ja säilytysratkaisuja korjaamoille
Lisätiedot: Mikko Kinnunen, (09) 6156 8375, mikko.kinnunen@kaha.fi 

Osramin LEDinspect-tuoteperhe on kasvanut uudella, kynämallisella Penlight-
työvalolla. Taskukokoisessa (pituus 160 mm) ja kevyessä valaisimessa on kah-
deksan LED-lamppua, jotka tuottavat 80 lumenia hyvin valkoista 7000 K valoa. 
Likaa hylkivällä pinnoitteella, taskupidikkeellä ja magneetilla varustetun 
Penlightin toiminta-aika mukana seuraavilla kolmella AAA-paristolla on 
7 tuntia. Takuu 2 vuotta. Tuotenumero IL303.

Hyllymoduulit
Teräsrakenteisista FastBox-hyllymoduuleista on helppo koota juuri korjaamon tarpeita vastaava hyllystö, jossa 
on paikat niin pienemmille kuin isommillekin tarvikkeille, työkaluille ja kemikaaleille sekä esim. hiomapaperi- ja 
polttoaineletkurullalle. Moduulivalikoimassa on erilaisia ylä-, väli-, ala- ja kulmahyllyjä, tarvikelokeroita, -laatik-
koja ja -salkkuja, reikälevyjä ja kiinnikkeitä sekä lukittava kaappi (1876 x 780 x 340 mm). Koko tarjonta on esillä 
Autoluettelossa ja paperiluettelossa, jonka tilausnumero on FB3.

Osram LEDinspect Penlight -työvalouutuus

– kätevästi valoa ahtaisiin paikkoihin
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Asiakasesittelyssä TI-Tarvike Oy
TI-Tarvike Oy sijaitsee Käpylässä, joka kuuluu Helsingin pohjoiseen kantakaupunkiin ja ns. Vanhankaupungin 
peruspiiriin. Näin keskustassa varaosaliike on nykyään melkoinen harvinaisuus, mutta ehkä juuri siksi yritys 
onkin palvellut pääkaupunkiseudun korjaamoita menestyksekkäästi jo pitkään. Vuosien varrella myös yhteistyö 
päätavarantoimittaja Kahan kanssa on tiivistynyt.

Kuluttajakaupasta korjaamokauppaan
Veljekset Hannu ja Jari Luostarinen ostivat 
tuolloin 13 vuotta Intiankadulla toimineen 
TI-Tarvikkeen vuonna 1990. Kaupoista on 
kulunut jo neljännesvuosisata, ja varaosa-
kaupan luonne on tuona aikana muuttunut 
autojen teknisen kehityksen myötä.
– Ihmiset eivät enää korjaile ja rakentele
autojaan itse niin kuin ennen, joten asiak-
kaatkin ovat nykyään enimmäkseen kor-
jaamoja, toimitusjohtaja Hannu Luostari-
nen kertoo.
Muutosta kuvaa hyvin yrityksen alkuperäi-
senä säilynyt nimi:
– Kun kerran monet sitä aina kysyvät, niin 
kerrotaan nyt tässäkin, että TI tarkoittaa 
alunperin ”Tee Itse”!
Neljän vuoden toiminnan jälkeen TI-Tarvike
muutti Kumpulan Intiankadulta parin kilo-
metrin päähän nykyiseen Käpyläntien toi-
mipaikkaansa, joka muodostuu noin 100 m2

myymälä- ja 150 m2 varastotiloista. Alku oli
nuorille yrittäjille todella vaikeaa, mutta
vähitellen liiketoiminta sai ilmaa siipiensä
alle ja aikaa jäi myös perheelle ja harras-
tuksille.
– Onneksi meitä on ollut tässä johdossa 
kaksi, niin olemme vuorottelemalla voineet 
järjestää lomat ja menot, Hannu sanoo. 
Kolmisen vuotta sitten joukkoon liittyi 
myös vanhin veli Harri, jonka päävastuu-
alueeseen kuuluvat korjaamoasiakkuudet. 
Apumiehen roolissa oppia varaosakau-
pasta puolestaan on jo parin kesän ajan 
saanut Hannun vanhin poika Nico.

Kaha isossa roolissa jo kauan
Kaha on ollut tärkeä osa TI-Tarvikkeen toi-
mintaa alusta asti.
– Hankimme paljon tavaraa muiltakin tuk-
kureilta, mutta käytännössä Kaha on ollut
ykköstoimittajamme jo lähes 20 vuotta, 
Hannu toteaa.
– Meistä on tullut Kahan väen kanssa pikku 
hiljaa hyviä tuttuja, jolloin totta kai yhteis-
työkin sujuu helpommin. 
Hyvätkään henkilösuhteet eivät kuitenkaan 
yksin riitä.
– Kaiken taustalla on Kahan vahva tuoteva-
likoima, johon olemme erittäin tyytyväisiä. 
Emme ole lähteneet hintakilpailuun laadun 
kustannuksella, vaan haluamme tarjota asi-
akkaillemme korkealaatuisia, alkuperäisiä 
tai niitä täysin vastaavia varaosia.
Kahan edustamilleen varaosille myöntämä 
3 vuoden erikoistakuu antaa niille lisäarvoa 
niin varaosaliikkeessä kuin TI-Tarvikkeen 
yhteistyökorjaamoissakin.
– OE-laatu sinällään jo merkitsee, ettei tar-
vitse painia ongelmien kanssa, ja 3 vuoden 
erikoistakuu on hyvä keino sen markkinoin-
nissa, Hannu Luostarinen korostaa.

Varasto optimoitu Kahan kanssa
TI-Tarvike Oy:n tilat ovat vanhassa 1930-
luvulla valmistuneessa rakennuksessa, joka 
asettaa omat rajoituksensa toiminnalle.
– Olemme miettineet muitakin ratkaisuja,
mutta toistaiseksi mennään tällä. Vaikka 
tilat ovat verrattain pienet, ne ovat kuiten-
kin omamme, Hannu sanoo, ja alleviivaa 

Kahan merkitystä varastointiin ja logistiik-
kaan liittyvissä asioissa.
– Kahan varastosta tulee tavaraa meille
kaksi kertaa päivässä, ja tästä läheltä on 
helppo hakea sitä lähes päivittäin itsekin. 
Omalle varastollemme laadittiin yhteis-
työssä Kahan kanssa toimiva ohjelma, joka 
kattaa jarrut, suodattimet ja muut mene-
vimmät osat.
Toiseen suuntaan tavara kulkee niin asiak-
kaiden kuin TI-Tarvikkeenkin toimesta. 
 – Kyllä meiltä tavaraa haetaankin, mutta
suurimmaksi osaksi toimitamme tilaukset
itse. Tästä syystä kaikki korjaamoasiak-
kaamme ovat pääkaupunkiseudulta, sillä 
kauemmaksi operoiminen menee helposti
sähläämiseksi – sitäkin on kokeiltu, Hannu
nauraa.

Yhteistyön keskiössä koulutus
Kahan Koulutuskeskus on jo parin vuoden 
ajan auttanut vapaata varaosa- ja korjaa-
mosektoria pysymään ajan tasalla valmis-
tajien uusimmista tekniikoista ja tiedoista. 
Myös TI-Tarvike on löytänyt palvelun ja 
pitää sen tarjoamaa hyötyä merkittävänä.
– Autojen tekniikka monimutkaistuu koko 
ajan, ja mekaanikkojen on tärkeää päästä
päivittämään osaamistaan säännöllisesti. 
Yhteistyökorjaamomme ovat olleet todella
tyytyväisiä koulutustilaisuuksiin ja tulevat 
hyödyntämään niitä jatkossakin, Hannu 
Luostarinen kertoo.
Toinen TI-Tarvikkeen ja Kahan yhteistyö-
malli on rakentunut autourheilutoiminnan 
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Autourheilu taustalla alusta asti

Luostarisen veljekset Jari, 46, Hannu, 48, sekä Harri, 50, kiinnostuivat autoista ja niiden 
laitosta jo pieninä seuratessaan autourheilua harrastaneen Heikki-isän toimia. Heikki Luos-
tarinen oli töissä Sisu Auto Oy:ssä, jonka kilpailutoiminnan kautta Harri löysi myöhemmin 
tiensä kilpakuorma-autojen EM-sarjaan. Hän ajoi ensimmäisen mestaruutensa vuonna 1993 
Sisulla ja kaksi seuraavaa Caterpillarilla vuosina 1997 ja 2000.

Hannu puolestaan ajoi noin 20 vuotta rallia, rataa ja sprinttejä Suomessa ennen siirtymis-
tään saksalaiseen autourheilumaailmaan. Vuodesta 2002 alkaen ”Hanu” on osallistunut 
Nürburgringin alkuperäisellä, 20,8 km pitkällä, alkuperäisellä Nordschleife-ratavariaatiollla 
ajettavaan VLN-sarjaan Kissling Motorsport -tallissa.

VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring -sarjan kilpailut ovat 4–6 tunnin mittaisia 
kestävyyskilpailuja, joihin osallistuu suuri määrä usean kuljettajan autokuntia eri luokissa. 
Kauden päätapahtuma on sarjaan kuulumaton maratonkisa 24 h Nürburgring, johon osal-
listuminen edellyttää suoritettua Nordschleife-lisenssiä. 

yhteyteen. Kahan järjestämien koulutuksel-
listen päämiesvierailujen yhteydessä Hannu
Luostarinen on tutustuttanut Kahan vieraat 
Nürburgringin rataan ja sillä ajettavaan 
VLN-sarjaan.
– Autosta ja varikolta käsin on mahdollista
päästä todella lähelle sitä touhua ja kokea 
se paljon vahvemmin kuin vain katsomossa
istumalla.
Samalla kaikki saavat yhteisen, mieleenpai-
nuvan muiston sekä uusia eväitä tiukasti 
kilpailulla alalla pärjäämiseen.
– Juuri siitä koulutustoiminnassa ja muussa
yhteistyössä on parhaimmillaan kysymys: 
kaikki osapuolet saavat siitä hyötyä omalle
liiketoiminnalleen, Hannu Luostarinen 
muistuttaa.

Lisätiedot: ti-tarvike.fi , kaha.fi , vln.de, opel-motorsport.com

®
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Gates Tech Partner  

Nürburgringille lähtijät selvillä
Gates-tehtaan Jarkko Lehtinen veti viime 
keväänä Kahan koulutusohjelmassa mukana 
oleville varaosaliikkeille ja niiden asiakas-
korjaamoille jatkokoulutuskiertueen kah-
deksalla paikkakunnalla. Koulutustilaisuuk-
sien päätteeksi pidettyjen loppukokeiden 
kolme parasta sekä kolme kaikkien kesken
arvottua osallistujaa pääsivät Kahan mat-
kassa Kissling Motorsport -tallin varikkovie-
raaksi VLN-sarjan osakilpailuun Nürburg-
ringille. Kokeen vaativuudesta kertoo se, 
että 111:stä osallistujasta vain yksi vastasi
kaikkiin 17 kysymykseen oikein. Suorituk-
set olivat kuitenkin kautta linjan erittäin 
korkeatasoisia. Gates ja Kaha onnittelevat 
matkalle lähtijöitä ja kiittävät kaikkia kou-
lutustilaisuuksiin osallistuneita! 

Maailman johtava voimansiirtohihnojen ja kiristimien valmistaja Gates käynnistää koko Euroopan laajuisen 
Tech Partner -yhteistyöohjelman, joka tarjoaa siihen liittyville korjaamoille lukuisia etuja. Suomessa mahdollisuus 
tarjoutuu ensimmäisenä kevään jatkokoulutukseen osallistuneille korjaamoille, joiden loppukokeessa menestyneet 
mekaanikot palkittiin kesällä.

Parhaat:

1. Risto Nevala
Autosähkö Marjoniemi, Haapajärvi

2. Jyrki Jasmavaara
Konepukki Oy, Turku

3. Mika Ikkeläjärvi
MM Autohuolto, Kauhajoki

Arvotut:

Simo Kivelä
Huollonpaikka, Kalajoki

Eemeli Luoma
Takuuhuolto Ari Uurinmäki Oy, Alajärvi

Risto Nurmi
Autokorjaamo Risto Nurmi, Sannainen

Koulutustilaisuudet saivat kiitosta
Koulutustilaisuudet saivat erinomaisen vas-
taanoton ja osallistujat kokivat saaneensa
arvokasta tietoa jakohihna-asennuksien 
nikseistä ja sudenkuopista. Esimerkiksi kiris-
timien kiinnityksessä tarvittava äärimmäinen
tarkkuus on asia, joka voi yllättää kokeneen-
kin mekaanikon. Kiinnityspultin kiristyksessä 
tuleekin aina käyttää momenttiavainta, sillä
väärä kireysaste lopulta katkaisee pultin. 
Ohjelmaan kuului myös vesipumpun asen-
nuskoulutus, jonka keskeisintä antia oli tii-
vistyksen merkitys asennuksen onnistumi-
selle: tiivistemassaa ei tule koskaan käyt-
tää, ellei sitä asennusohjeissa erikseen mää-
rätä. Turha massa voi jättää pumpun vää-
rään asentoon ja aiheuttaa linjausvirheen; 
pumppu voi myös jumiutua tai jäädä vuota-
maan mekaanisen tiivisteen kohdalta.

Varaosilla on aina Kahan 3 v / 100 000 km 
erikoistakuu riippumatta siitä, täyttääkö 
vaurio laajennetun Gates-takuun ehtoja.
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Lisätiedot: Stefan Hartman, (09) 6156 8346, stefan.hartman@kaha.fi 

 -yhteistyökonsepti korjaamoille

Laajennetun 
Gates-takuun 
tarkat ehdot.

100 000
km

50 000
km

0

0                          1                          2                          3                          4  vuotta

Ei ylärajaa korvaukselle.

2 vuotta tai 100 000 km.

Kaikki Gates-tuotteet
valmistusvikojen suhteen.

Ei ylärajaa
korvaukselle.

3 vuotta tai
100 000 km.

Takuu koskee
vain auto-
korjaamossa
asennettua
varaosaa.

Maks. 2 000 € 
asti ALV 0%.

4 vuotta / 
OE-vaihtoaika.

Jakopääsarjat
+ erikois-
työkaluja on
käytetty.

Korvataan myös
työvirheet!

Gates-jakopään takuut

Gates-jakopääosilla on jopa 4 vuoden takuu, kun asennus on tehty Gatesin autokohtaisia 
työkaluja käyttäen ja Gatesin ohjeiden mukaisesti.

Koulutus mahdollistaa Gates-yhteistyön
Gates-koulutukseen osallistunut Kahan 
asiakaskorjaamo voi halutessaan liittyä 
Gates Tech Partner -yhteistyöohjelmaan. 
Kumppanuus vahvistetaan kolmikanta-
sopimuksella, joka takaa korjaamolle ase-
man virallisena Gates-asennuspisteenä. 
Gates sitoutuu tarjoamaan yhteistyökor-
jaamolle teknistä koulutusta ja tukea sekä
tarjoaa korjaamoille kaikkiaan noin 70 
moottorikohtaista Gates-työkalua. Vasta-
vuoroisesti korjaamolla on velvollisuus 
käyttää Kahan toimittamia Gates-jako-
pääosia sekä erikoistyökaluja niiden asen-
nukseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Uusinta tietoa ja virallinen tunnus
Keväällä koulutuksessa olleilta korjaa-
moilta tiedustellaan kirjeitse halukkuutta 
osallistua Gates Tech Partner -ohjelmaan. 
Seuraava kyselykierros tehdään syksyllä
alkavien koulutusten jälkeen. Koulutus-
tilaisuuksia tullaan järjestämään myös 
yhteistyöohjelmaan jo liittyneille korjaa-
moille tarpeen mukaan, ja niillä on lisäksi
pääsy Gates TechZone -sivustolle, jossa 
julkaistaan valmistajan uusimpia teknisiä 
tiedotteita ja asennusohjeita. Yhteistyö-
sopimuksen ulkoisena tunnuksena kor-

jaamo saa Gates Tech Partner -kyltin mer-
kiksi valtuutetusta, asiantuntevasta ja tur-
vallisesta jakopäähuoltopaikasta.

Onnistunut huolto on kaikkien etu
Rikkoutuneen jakohihnan taustalla on 
lähes aina materiaalivirheen sijasta vää-
rillä kireyksillä tai muuten virheellisesti 
tehty asennus. Gates Tech Partner -ohjelma
antaa korjaamolle varmuuden siitä, että se 
voi tarjota asiakkailleen parasta mahdol-
lista teknistä osaamista jakopääasioissa. 
Vastaavasti asiakkaat voivat tuoda autonsa

yhteistyökorjaamoon rauhallisin mielin, 
sillä tarkasti Gates-ohjelman mukaan tehty 
huolto epäonnistuu äärimmäisen harvoin. 
Luonnollisesti myös Gates ja Kaha takuu-
vastuullisena valmistajana ja maahantuo-
jana hyötyvät ongelmattomista huolloista 
ja tyytyväisistä asiakkaista.
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Säännöllinen vaihto tärkeää
Yhä useammassa uudessa autossa on Xenon-
valot, mutta auton omistaja ei välttämättä
tunne niiden erityisominaisuuksia. Toisin 
kuin perinteinen halogeenivalo, Xenon ei 
vain yhtäkkiä sammu, vaan valoteho hiipuu 
pikku hiljaa. Siksi Xenon-kaasupurkauslam-
put tulee vaihtaa aina pareittain ja sään-
nöllisesti, vähintään 100 000 km välein.

Optimaalista kirkkautta
Harvoin vaihdettavien Xenon-valojen laa-
dussa ei kannata tinkiä. Kestävät Osram 
Xenarc-kaasupurkauslamput edustavat alan 
uusinta tekniikkaa ja tarjoavat pimeällä 
tiellä optimaalisen sävyn tavanomaisen 
kellertävän halogeenilampun (värilämpö-
tila 3200 K) ja kirkkaanvalkoisen auringon-

Tarkkailkaa postianne... Syksy on Osram 
Xenarc -aikaa!

Päivien lyhetessä ja öiden pimetessä auton 
valojen merkitys liikenneturvallisuudelle 
korostuu entisestään. Osram ja Kaha tulevat 
syksyn kuluessa kantamaan kortensa kekoon 
Xenon-kaasupurkauslamppukampanjalla.

valon (5600 K) väliltä. Lampun tuottamassa
kirkkaassa valossa liikennemerkit ja muut 
tienvarren kohteet näkyvät paremmin ilman, 
että vastaantulijat häikäistyvät.

Syksyn kampanjalamput
Syksyn kampanjan ytimessä tulevat olemaan
Xenarc-mallit Original, Cool Blue Intense ja
Night Breaker Unlimited. Original (4150 K)
on premium-luokan Xenon-kaasupurkaus-
lamppu 4 vuoden takuulla ja täydellinen 
valinta useimpien autoilijoiden tarpeisiin. 
Cool Blue Intense (5500 K) tarjoaa tavallista
sinisempää valoa sitä haluaville. Huippu-
tehokas Night Breaker Unlimited (4 300 K) 
puolestaan täyttää vaativimpienkin asiak-
kaiden tarpeet yli 20 m tavallista pidem-
mällä valokeilallaan.

Ekologinen vaihtoehto
Original ja Cool Blue Intense -mallit ovat 
saatavana D1S- ja D1R- sekä D2S- ja D2R- 
lamppujen lisäksi valoteholtaan ja väri-
lämmöltään vastaavina D3S- ja D3R- sekä
D4S- ja D4R-versioina, joissa lamppujen elo-
hopea on korvattu sinkkijodilla. Osram 
toi elohopeattomat kaasupurkauslamput 
markkinoille ensimmäisenä valmistajana 
maailmassa. Osram Xenarc on siis monella 
tapaa pitkänäköinen valinta!

Lisätiedot: 
Kimmo Aittolahti, 
(09) 6156 8204, 
kimmo.aittolahti@kaha.fi 
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Oscar LED -tuoteperhe täydentyi

Super Oscar LED / Leveä keila
/ Leveä keila + seisontavalo
- Henkilö- ja maastoautoihin sekä 
 raskaaseen kalustoon
- 12 ja 24 V
- Halkaisija 9” (230 mm)
- Valoteho 700 / 1200 / 1200 lm
- Keilan pituus 380 / 500 / 500 m
- Keilan leveys 40 / 50 / 50 m

Viime Kahaviestissä esitellyt Cibié Oscar LED ja Super Oscar LED -lisävalot ovat saaneet 
seurakseen kompaktin Mini Oscar LED -valon. Lisäksi isommat mallit ovat nyt saatavana 
myös pelkästään pohjamaalattuna, mikä mahdollistaa yksilöllisetkin ulkonäköratkaisut.

Nykyaikaista LED-tekniikkaa
LED-tekniikan etuja ovat mm. kestävyys, 
keveys ja hyvä hyötysuhde. Perinteisiin 
halogeenivaloihin verrattuna Oscar LED 
-lisävalot ovat erittäin tehokkaita suhteessa
virrankulutukseen, mikä merkitsee pienem-
pää polttoaineen kulutusta. Valoihin kiin-
teästi asennettujen, huoltovapaiden LED-
polttimoiden tärinän- ja säänkesto on erin-
omainen, eivätkä ne kulu valojen sytytte-
lystä ja sammuttelusta.

Kolme perusmallia, useita versioita
Uutuusmalli Mini Oscar LED (5,6”) sovel-
tuu henkilöautojen ja moottoripyörien 
12 V järjestelmiin; isommat Oscar LED (7”) 
ja Super Oscar LED (9”) toimivat sekä 12 
että 24 V järjestelmissä. Suurin malli on tar-
koitettu erityisesti raskaalle kalustolle ja siitä
on saatavana myös leveällä keilalla sekä 
leveällä keilalla ja seisontavalolla varustettu
versio. Mini Oscar LED:in värivaihtoehdot 
ovat musta ja musta/kromi, suuremmilla 
malleilla vaihtoehtoja on neljä.

Nykyaikaisia huippuominaisuuksia
Korroosiosuojatut, tyylikkästi muotoillut 
Cibié Oscar LED -lisävalot tehdään Valeon 
alkuperäistuotteita valmistavalla tehtaalla.
Kaikkien mallien mukana toimitetaan kiven-
iskusuoja, asennusohje ja Cibié-tarra. Yhtei-
siä ominaisuuksia ovat myös värilämpötila 
6000 K ja käyttöikä 30 000 tuntia sekä luo-
kitukset ECE, SAE, CCC (Super Oscar LED 
leveällä keilalla ja seisontavalolla ECE ja CCC).

Mini Oscar LED
- Henkilöautoihin ja moottoripyöriin
- 12 V
- Halkaisija 5,6” (145 mm)
- Valoteho 560 lm
- Keilan pituus 340 m
- Keilan leveys 35 m

Oscar LED
- Henkilö- ja maastoautoihin
- 12 ja 24 V
- Halkaisija 7” (180 mm)
- Valoteho 700 lm
- Keilan pituus 370 m
- Keilan leveys 40 m

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

Koko Cibié Oscar LED -valikoima on 
esillä Autoluettelossa. Saatavana on 
myös tuore suomenkielinen esite, 
jonka tilausnumero on CIBIE 01.

Pohjamaalatun version 
voi maalata tai maalauttaa 
halutun väriseksi – vaikkapa 
kuvan maastokuvioiseksi.

UUTUUS!
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Ecco Safety Group 

Britax- ja 
Premier Hazard 
-tasovilkut
Britaxin ja Premier Hazardin oranssit ja siniset LED-tasovilkut on suunniteltu 
vaativaan ammattikäyttöön hyötyajoneuvoissa. EMC-direktiivin mukaisesti 
häriösuojattujen vilkkujen LED-polttimoita sekä niiden alla oleva piirikorttia 
ympäröi tiivis ja kestävä kotelo.

Tehokkaissa vilkuissa on monia eri väläh-
dyskuvioita, jotka synkronoituvat useiden 
vilkkujen järjestelmässä keskenään. Valikoi-
maan kuuluu runsaasti eri kokoisia, helposti
asennettavia ja tehokkaita malleja, jotka 
löytyvät tuotetietoineen ja -kuvineen Auto-
luettelosta.

Premier Hazard
Englantilaisen Britaxin kanssa samaan kon-
serniin kuuluva yhdysvaltalainen Premier 
Hazard tunnetaan ennen kaikkea varsinai-
siin hälytysajoneuvoihin tarkoitetusta kor-
kealaatuisesta tarjonnastaan. Valikoimaan 
kuuluu myös runsaasti erilaisia sinisiä taso-
vilkkuja, joista uusimmissa on kestävä ja 
hyvin jäähtyvä kevytmetallirunko.

Lisätiedot: Kari Rajamäki, (09) 6156 8233, kari.rajamaki@kaha.fi 

ESG:n tunnetuimpia tuotemerkkejä Euroopassa ovat mm. Ecco, Britax, Premier Hazard 
ja Lucas. Se on alan johtava OE-valmistaja ajoneuvoteollisuudelle ja palvelee sekä pieniä
paikallisia työkone- ja erikoisajoneuvovalmistajia ympäri maailmaa että kaikkialla tun-
nettuja suurvalmistajia, kuten Caterpillar, New Holland, John Deere, Case IH ja Bobcat. 

Luonnollisena seurauksena tästä konsernin tuotteet tunnetaan hyvin myös varaosa- 
ja lisävarustemarkkinoilla. Kahan ESG-ohjelma palvelee niin suomalaista ajoneuvo-
teollisuutta kuin tarvikekauppaakin, joita hyödyttää paitsi suuren toimijan laaja tar-
jonta, myös Kahan asiantuntemus jakelijana sekä yhteistyökumppanina räätälöityjä 
erikoisratkaisuja suunniteltaessa.

Ecco Safety Group on maailman 
suurin hyöty- ja hälytysajoneu-
voihin tarkoitettujen työ- ja 
varoitusvalojen sekä sireenien ja 
peruutushälyttimien valmistaja.

Britax L96
- Oranssi LED
- 4 x 1 W
- 12/24 V
- 23 välähdys-
 kuviota

- E- ja EMC-
 hyväksynnät
- Leveys x korkeus 
 98,7 x 31,5 mm
- Tuotenro 61-L96.00

Britax L95
- Oranssi LED
- 8 x 1 W
- 12/24 V
- 23 välähdys-
 kuviota

- E- ja EMC-
 hyväksynnät
- Leveys x korkeus 
 99,7 x 50,9 mm
- Tuotenro 61-L95.00



37

”Leikkaa pituuteen” -polttoaineanturit

Laaja soveltuvuus eri tuotantoihin
Uusi yleismallinen ”Cut-To-Length”-sarja 
koostuu Fozmulan kapasitiivisista T/LL140- ja 
T/LL141-polttoaineantureista. Kumpikin on 
Kahan varastovalikoimassa peruspituuksilla
600 ja 1100 mm, joista on helppo räätälöidä
sopiva tuote niin yksittäis- kuin piensarja-
käyttöönkin. Anturiputki katkaistaan kuin 
mikä tahansa metalliputki, päätetään lyhen-
nyssarjalla ja lopuksi anturi kalibroidaan 
uudelle pituudelle sähköisesti. Helpon työs-
tettävyyden ansiosta tuote soveltuu sekä 
jälkimarkkinoille että ajoneuvovalmistajille. 
Suurtuotannon tarpeisiin antureita saa halu-
tun pituisina myös tehdasvalmiina.

Laaja vakiovarastovalikoima
Kahan varastomallien signaalivalikoima on 
kattava sisältäen kolme vastusaluetyyppiä 
sekä yhden jännitesignaalivaihtoehdon. 
Vipuanturimalleista on tarjolla sekä EUR- 
että USA-versiot. Vakiovarusteinen maa-
doittava 12 % alarajahälytysulostulo voi-
daan liittää esim. merkkivaloon, summeriin 
tai ohjausyksikköön. SAE-5-ruuvikiinnitettä-
vien antureiden mukana tulee kumitiiviste.

 Tuotenumero     Anturin pituus Signaalin tyyppi Anturin tyyppi

FZTLL140-0600T0   600 mm 90–1 ohm Putkianturi

FZTLL140-1100T0 1100 mm 90–1 ohm Putkianturi

FZTLL140-0600E0   600 mm 3–180 ohm Vipuanturi EUR

FZTLL140-1100E0 1100 mm 3–180 ohm Vipuanturi EUR

FZTLL140-0600U0   600 mm 240–33 ohm Vipuanturi USA

FZTLL140-1100U0 1100 mm 240–33 ohm Vipuanturi USA

FZTLL141-0600V0   600 mm 0,5–4,5 V Yleinen teollisuustandardi

FZTLL141-1100V0 1100 mm 0,5–4,5 V Yleinen teollisuustandardi

 Tekniset speksit

Käyttöjännite:  10–32 VDC

Ylijännitesuojaus: 80 VDC (2 min ajan)

Käyttölämpötila  -40…+85 °C

Pituus:  200–1100 mm (min–max)

Sähköliitäntä:  500 mm johtosarja ilman liittimiä

Tiiveysluokka:  IP67 (edellyttää vastaavan tasoista sähköliitintä)

Soveltuvat polttoaineet: Diesel, biodiesel ja bensiini

Lisätiedot: 
Timo Lopperi, (09) 6156 8290, 
timo.lopperi@kaha.fi 

Uusi yleismallinen sarja

Kahan varastovalikoimaan
Kapasitiiviset pinnantasoanturit ovat olleet Suomessa tähän asti tarjolla vain vakiomittaisina 
tehdastuotteina. Kaha tuo nyt markkinoille Fozmulan yleismalliset polttoaineanturit, 
joista voidaan katkaisemalla tehdä juuri oikean mittaisia mitä erilaisimpiin 
diesel-, biodiesel- ja bensiinisovelluksiin.
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Asennuspisteet valmiina
Interlock-hankinnoille on aina antanut 
merkittävää lisäarvoa erittäin kattava ja
osaava, kotimainen huoltoverkosto. Nyt 
koko ketju perehdytetään uutuuslaitteiden 
asennusvaatimuksiin ja laiteohjelmisto vii-
meistellään käyttöönottoa varten. Tämän 
lehden ilmestyessä valtaosa asennuspisteistä
on jo saanut koulutuksen uusille Dräger-
alkolukoille ja ensiasennusasiakkaat saavat 
siten käyttöönsä uudet Interlock-mallit.

Dräger Interlock 7000 ja 5000 -alkolukkojen kevättalvella pidetty lansee-
raustilaisuus noteerattiin laajalti ja uutuuslaitteet saivat runsaasti huomi-
ota alan medioissa. Samalla Kaha on virittänyt huoltoverkostoa valmiiksi 
uudelle laitesukupolvelle.

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

Tyylikästä helppokäyttöisyyttä
Valvotun ajo-oikeuden alkolukoksi sovel-
tuva Dräger Interlock 7000 sekä ennaltaeh-
käisevään käyttöön tarkoitettu 5000 muut-
tavat kerralla käsityksen alkolukosta ohjaa-
moon huonosti sulautuvana, kulmikkaana
kapistuksena. Niiden muotokieli, käytettä-
vyys ja toimintanopeus ovat nykyaikaisista
mobiililaitteista tutulla tasolla. Alkolukon 
ei tarvitse enää näyttää alkolukolta.

Standardit jo nyt täyttävää laatua
Dräger on markkinoiden ensimmäisenä ja 
ainoana valmistajana saanut alkolukoilleen 
sähköalan eurooppalaisen standardisointi-
järjestö CENELEC:n uusimmat hyväksynnät. 
Interlock 7000 täyttää lisäksi tiedonsalausta 
koskevan standardin vaatimukset. Molem-
mat laitteet kuluttavat valmiustilassa vain 
1 mA virtaa ja toimivat luotettavasti äärim-
mäisissäkin lämpötiloissa (-45…+85 °C).

Uudet                 -alkolukot  

Alkolukkoja jo yli 10 vuotta sekä 
ammattiautoilijoille että yksityisille 
asentanut Mittarihuolto Hienola 
on vakuuttunut Dräger-tuotteiden 
laadusta ja niin alkolukon kuin luo-
tettavan testerinkin tuottamasta 
hyödystä liikenneturvallisuudelle.

Dräger Alcotest 3000 on oiva kumppani
Rattijuopumustapauksia todetaan Suomessa 
vuosittain noin 30 000. Loma- ja juhlakau-
det ovat erityisen riskialtista aikaa.
– Luotettava promillemittari on lyömätön
keino ennaltaehkäistä oman ajokunnon vää-

Mittarihuolto Hienola luottaa Dräger-laatuun
rinarvioinnista seuraavia vahinkoja, koros-
taa Jyväskylässä toimivan Mittarihuolto 
Hienolan Marko Hienola.
– Esimerkiksi Dräger 3000 -alkotesteri on 
kestävyydeltään lähes ikuinen ja monikäyt-
töinen. Se tarjoaa juhlista kotiin lähteville 
mahdollisuuden ajokunnon tarkistamiseen 
ja on hyvä valinta myös juhla- tai merkki-
päivälahjaksi, Hienola vinkkaa.
Halvempiakin promillemittareita on, mutta 
kun kysymys on vakavasta turvallisuusasi-
asta, kannattaa luottaa poliisillakin käy-
tössä olevaan tarkkuuteen.
– Moni ei myöskään tiedä, että moottori-
kelkkaa, mönkijää tai edes päältä ajettavaa 
ruohonleikkuria ei moottoriajoneuvoina 

saa omalla tontillaankaan kuljettaa päihty-
neenä, hän muistuttaa.

Interlock on ammattilaisen valinta
Autoon asennettava, koulu- ja päiväkoti-
kuljetuksissa pakollinen alkolukko on 
tehokkain tapa estää humalassa ajaminen. 
Auto ei käynnisty, jos kuljettaja ei puhalla
lainkaan tai jos hänen uloshengityksessään
on yli 0,1 milligrammaa alkoholia, mikä 
vastaa 0,2 promillen alkoholipitoisuutta 
veressä.
– Kiinnostusta on ollut myös muun ammat-
tiliikenteen edustajilla, yrityksissä ja auto-
kouluissa, Marko Hienola kertoo. 
EU:n tasolla on kaavailtu jopa jonkinlaisen
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 huomion keskipisteessä

alkolukkosovelluksen tuloa kaikkiin uusiin
autoihin. Mittarihuolto Hienola luottaa 
asennuksissaan uusiin, tyyppihyväksyttyihin 
Dräger Interlock -alkolukkoihin.
– Ennaltaehkäisevässä käytössä (Interlock 
5000/7000) riittää, kun kuljettaja puhaltaa 
alkolukkoon ennen lähtöä. Viranomaisen 
määräämässä valvotussa käytössä (Inter-
lock 7000) vaaditaan satunnaisia puhalluk-
sia myös ajon aikana.
Jos puhallusta ei anneta tai tulos ylittää 
säädetyn rajan, käynnistyy auton äänitorvi 
ympäristön huomion herättämiseksi ja 
samalla rikkomus tallentuu salattuna kes-
kusyksikön muistiin.

Teksti on muokattu Autouutisten nume-
rossa 6/2015 julkaistun artikkelin pohjalta. 
Kuva ja alkuperäinen teksti: Timo Toiviainen.

Marko Hienola ja käynnissä oleva Dräger Interlock -asennus, joita Mittarihuolto Hienola 
tekee vuositasolla parisensataa.
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Alan markkinajohtaja Stabiluksen 
myydyimpiä yleismallisia kaasujou-
sia ovat LIFT-O-MAT ja BLOC-O-LIFT. 
Kummastakin on nyt saatavana 
palovaarallisiin kohteisiin tarkoi-
tettu BF-erikoismalli, joka vapauttaa 
automaattisesti kaasun sen kuume-
tessa. Lisäksi LIFT-O-MAT-jouseen on 
tarjolla suojus äärioloihin.

LIFT-O-MAT / BLOC-O-LIFT BF (Bonfi re)
Palavien aineiden säilytystä, varastointia ja 
kuljetusta koskevilla määräyksillä pyritään 
ennaltaehkäisemään onnettomuuksia, 
mutta on järkevää huomioida turvallisuus-

-ratkaisuja vaativiin kohteisiin

Integroitavaa asennettavuutta
Edellisessä Kahaviestissä esitellyt Webas-
ton uudet kylmäkuljetuslaitteet Frigo Top 
25, 35, ja 40 hyödyntävät ajoneuvon omaa 
kompressoria ja niiden lauhdutinyksikkö 
asennetaan katolle tai kontin etureunaan. 
Tuotesarja täydentyy nyt perheen pienim-
mällä tulokkaalla, joka käyttää omaa 12 V 
kompressoriaan. Frigo Top 10 on paitsi täy-
sin omatoiminen, myös ulospäin täysin 
näkymätön, sillä sen höyristinyksikkö asen-
netaan kattorakenteisiin, kompressori esi-
merkiksi penkin alle tai kuormatilaan sekä 
lauhdutinyksikkö alustaan tai muuhun sopi-
vaan paikkaan.

Monipuolista käytettävyyttä
R404A-kylmäaineen ja 1108 W jäähdytys-
tehon ansiosta Frigo Top 10 kykenee noin 
5 m3 kuormatilojen viilennykseen (vihan-
nekset, marjat) ja kylmennykseen (kala, liha)
sekä pienempien tilojen pakastukseen 
(kaikki pakasteet). Sen tyypillisiä asennus-

Frigo Top 10
Täysin integroitu sähkökäyttöinen  

Webasto Frigo Top 10 on pieniin jakeluautoihin soveltuva, sähkökäyttöinen kylmäkuljetuslaite. Poikkeukselliseksi 
sen tekee täydellinen integroitavuus rakenteisiin, minkä ansiosta auton korkeus tai ulkonäkö eivät muutu.

kohteita ovat mm. Mercedes-Benz Vito, 
Ford Transit Connect, Peugeot Partner ja 
Volkwagen Caddy. Optiona saatava 230 V 
Standby-taukojäähdytyskompressori mah-
dollistaa käytön myös auton moottori sam-
mutettuna ja laajentaa soveltuvuutta esi-
merkiksi tori- tai catering-käyttöön.
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asiat myös mahdollisen tulipalon kaikesta 
huolimatta sytyttyä. Stabilus on suunnitel-
lut suosituimmista kaasujousistaan palo-
turvalliset versiot riskialttiisiin kohteisiin. 
Vaikka LIFT-O-MAT- ja BLOC-O-LIFT-kaasu-
jousien sisältämä typpi on palamatonta, 
voi tulipalon aikaansaama korkea kuumuus 
nostaa paineen jousen sisällä vaarallisen 
korkeaksi ja hajottaa jousen mekaanisesti. 
Bonfi re-erikoismallit on varustettu mekanis-

milla, joka vapauttaa paineen hallitusti ja 
automaattisesti kriittisessä lämpötilassa.

LIFT-O-MAT-suojus
Työkoneet, erikoisajoneuvot ja muut vai-
keissa oloissa käytettävät ajoneuvot altistu-
vat usein kovalle pöly- ja roiskerasitukselle,
joka kohdistuu myös niissä käytettäviin kaa-
sujousiin. Stabilus on kehittänyt LIFT-O-MAT-
kaasujousiin ratkaisun, joka suojaa tehok-

kaasti männänvarren ja sylinteri-
putken liitoskohdan tiivisteitä. 
HDPE-perusmallin lisäksi 
saatavana on 120 °C 
lämpötilan kestävä 
HD- sekä veden-
pitävä NBR-
malli.

 kylmälaiteuutuus

Aukeaman lisätiedot: Mikko Hakulinen, (09) 6156 8227, mikko.hakulinen@kaha.fi 
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ProViu®ASL360
Kamerajärjestelmä,  

Näyttö RV MXN7DM
- Paneeli 7” digitaalinen TFT LCD
- Tarkkuus 800 x 480 px
- Kuvasuhde 16:9
- Sisääntulot 3 kpl kamera, 3 kpl heräte
- Mukana aurinkosuoja

Kamera RV MXN22C
- Kuvasensori 1/3” CCD
- Näkökulma diag. 130°
- Kuvasignaali PAL/NTSC
- Sisäänrakennettu IR-LED ja mikrofoni
- Suojausluokka IP68, autom. lämmitys

Kaapeli RV DINW20M
- 20 m
- Tyyppi 1 V p-p 75 ohm
- Liittimet 4-nastainen mini-DIN

Järjestelmän komponentit:
- Keskusyksikkö ja 4 kameraa, tuotelinkki ”ASL360 kamerasarja”, tilausnumero A2C59516756.
- Kamerakaapeli, pituudet 2,5, 6,5, 10, 15 ja 20 m, tilattava erikseen.

Linja-autossa kuljettajalle voidaan ohjelmoida sivukameran näkymä 
suurena, kun sivuovi aukeaa. Kuljettaja näkee tällöin pysäkillä 
poistuvat ja autoon nousevat matkustajat paremmin.

Kompaktin 
keskusyksikön mitat 

ovat 225 x 120 x 35 mm.

Kamerajärjestelmät   
RV MXN7DM/22CBR  (MXN7DM-näyttö + MXN22C-kamera + DINW20M-kaapeli)
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  joka näkee 360° ajoneuvon ympärille

Lisätiedot: Tomi Toivonen, 
(09) 6156 8382, tomi.toivonen@kaha.fi 

ECU + 4 kameraa
ProViu ASL360 -kamerajärjestelmässä ajo-
neuvon ympäriltä muodostetaan kuva nel-
jällä kameralla ja niiden muodostamat kuvat 
yhdistetään siten, että kuljettaja näkee ajo-
neuvonsa monitorilla lintuperspektiivistä. 
Kameroiden kuvaa muokataan järjestelmän 
keskusyksikössä niin, että kameroiden väli-
set katvealueet sulautuvat yhdeksi ainoaksi
kuvaksi. Kun kuljettaja voi tarkastella vain 
yhtä kuvaa, hänen huomiokykynsä säilyy 
parempana kuin jaettua ruutua katsoessa.

Monipuolista toiminnallisuutta 
ProViu ASL360 on suunniteltu ja valmistettu
autoteollisuuden tunnetusti hyvin korkeiden 
standardien mukaan. Continentalin omissa
ensiasennuksissaan käyttämän ohjelmisto-
työkalun ansiosta ProViu on erittäin moni-
puolinen ja mahdollista räätälöidä tarkasti

Kamera MB Sprinteriin ja
VW Crafteriin
- Mallikohtainen
- Integroitu lisäjarruvaloon
- Kuvasensori 1/3” CCD
- Näkökulma diag. 120°
- Kuvasignaali PAL
- Suojausluokka IP68

Kaapeli RV BRAC04
- 10 m
- Tilataan erikseen

Kaapeli RV BRAC04
- 10 m
- Tilataan erikseen

Näyttö
- Tilataan erikseen

Näyttö RV MXN6000
- Paneeli 6” digitaalinen TFT LCD
- integroitu peruutuspeiliin
- Sisäänrakennettu kaiutin

Kamera RV MXN29C
- Kuvasensori 1/3” COMOS
- Näkökulma diag. 165°
- Kuvasignaali PAL/NTSC
- Suojausluokka IP68

Jäteauton peruuttaessa takakameran 
näkymä tulee suuremmaksi kuvaksi, mikä 
auttaa havaitsemaan ahtailla sisäpihoilla 
peruuttavan auton katvealueissa mahdolli-
sesti liikkuvat ihmiset.

Maansiirtokone työskentelee rakennus-
alueilla, joissa ihmisiä ja kiinteitä esteitä on 
paljon. Kauhan tai nostolaitteen käyttö on 
turvallisempaa koneella, jonka ympärille ja 
moottorin taakse voi nähdä.

kaikkiin ajoneuvokohteisiin. Järjestelmään 
voidaan myös ohjelmoida ns. herätteitä, 
jolloin esimerkiksi sivumerkkivalon tai 
peruutusvaihteen kytkemisestä jokin neljän 
kameran kuvista aktivoituu suurempana.

Continental on kehittänyt ProViu ASL360 -kamerajärjestelmän helpotta-
maan suurten hyötyajoneuvojen ja työkoneiden käyttöä vaativissa ajotilan-
teissa. Onnettomuusriski laskee merkittävästi, kun ajoneuvon itsensä ja 
ympäristön esteiden muodostamille katvealueille voi nähdä.

 pakettiautoihin
RV MXNPEISRJ  (MXN6000-näyttö + MXN29C-kamera) RV BRRVC07SC  (Kamera + jarruvalo)

Kolme ratkaisua pakettiauton peruutuskamerajärjestelmäksi: 
ensimmäinen perinteisellä ja toinen peruutuspeiliin integroi-
dulla näytöllä; kolmanteen voi valita näytön kuin näytön.

Kamerajärjestelmä vaatii aina kalibroinnin 
ja ohjelmoinnin, johon saa Kahan asiantun-
tijoiden tuotetuen. Teemme mielellämme
ehdotuksen juuri sinun yksilöllisiin ajoneuvo-
tarpeisiisi, joten ota yhteyttä!

Lisätiedot: 
Anne Pekkinen, 
(09) 6156 8270, 

anne.pekkinen@kaha.fi 
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WhisperPower Genverter -generaattori-
sarjaan kuuluu kolme tasavirta- ja neljä 
vaihtovirtamallia, joiden kierroslukua voi 
säätää. Ohjelmoitavuus merkitsee kiinteä-
kierroksisia laitteita hiljaisempaa käyntiä 
ja parempaa hyötysuhdetta kohteen kan-
nalta optimaalisella kierrosalueella. Erit-
täin hiljaiset generaattorit on toteutettu 
1-, 2- tai 3-sylinterisillä dieselmoottoreilla 
ja käämittömillä roottoreilla.

Tasavirtajärjestelmät (DC)

WhisperPower Genverter®

Muuttuvakierroksista,  
Korkealaatuisten off-grid-energianhallintajärjestelmien valmistajana tunnettu WhisperPower esittelee muuttuva-
kierroksisen Genverter-generaattoriperheen, joka hyödyntää korkeajännitteistä ja -taajuksista virtaa tuottavaa 
kestomagneettiteknologiaa. Huippumoderneilla generaattoreilla toteutetut tasa- ja vaihtovirtajärjestelmät 
takaavat riittävän virran niin satamassa kuin vesilläkin ilman, että käyttäjän tarvitsee edes tietää sen lähdettä.

Genverter-tasavirtajärjestelmät lataavat 
akkuja suoraan ja tuottavat invertterillä
jatkuvaa vaihtovirtaa. Maasähköä älyk-
käästi hyödyntävinä ne ovat joustavuu-
dessaan täydellinen valinta moniin eri koh-
teisiin, kuten kesämökkeihin ja veneisiin – 
varsinkin jatkuvasti yleistyviin 48 V hybridi-
propulsiojärjestelmiin. Genverter DC-mallis-
ton generaattoreiden mukana toimitetaan 
1–2 DC PowerCube -laturia.

Genverter GV/2 & GV/3
-kaukosäädinpaneeli

Genverter

Maasähkö, maks. 16 A, 110–230 V, 50–60 Hz

Invertteri

24 V litium-
akku

12 V litium-
akku

Pikalataus

DC PowerCube
-kaukosäädinpaneeli

AC PowerCube
-kaukosäädinpaneeli

Jatkuva
230 V, 50 Hz

Esimerkki GV/2-generaattorilla toteutetusta 
DC-järjestelmästä. Tasavirtajärjestelmän 
suurimpiin etuihin kuuluu liitettävyys 
kaikkien maiden maasähköjärjestelmiin. 
Verkkovirran lajista ja laadusta riippu-
matta latausmuunniin muuntaa sähkön 
aina järjestelmälle sopivaksi.

GV/1 Piccolo
- 24/48 V
- 2,4 kW
- 2800–3600 rpm

GV/2
- 24/48 V
- 4,3 kW
- 1500–2400 rpm

GV/3
- 24/48 V
- 8,6 kW
- 1500–2400 rpm
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Genverter-vaihtovirtajärjestelmät tarjoa-
vat suoraa, jatkuvaa 230 V / 50 Hz vaihto-
virtaa. Edistynyt tehoelektroniikka toimii 
puskurina, jonka ansiosta järjestelmässä
voidaan käynnistää isojakin virtapiikkejä
ottavia laitteita. Generaattoreiden mukana
toimitetaan Power Module Genverter 
-invertteri. Muuttuvakierroksiset versiot 
tulevat AC-mallistossa vähitellen korvaa-
maan kiinteäkierroksiset 3000 rpm laitteet.

WhisperPower All-In-One PowerStation on maa- ja ajoneuvo-
kohteisiin kehitetty täydellinen, itsenäisesti toimiva sähköjärjes-
telmä. Yksiin kuoriin kompaktisti rakennettu laitteisto pitää 
sisällään modernin muuttuvakierroksisen WhisperPower Gen-
verter -dieselgeneraattorin sekä laturi/invertterin ja akun.

Käyttökohteita ovat mitkä tahansa sovellukset, jossa tarvitaan 
itsenäistä, valmiiksi speksattua ja testattua verkkovirtaa, kuten 
veneet, messuosastot, liikkuvat myymälät, esittelyautot, demo-
vaunut, painepesuriautot jne. Asennus on perinteisiin ratkaisui-
hin verrattuna nopeaa ja käyttö äärimmäisen helppoa ”poltto-
ainetta sisään, virtaa ulos”-periaatteella.

Käyttäjä voi keskittyä rauhassa varsinaiseen työhönsä, sillä
järjestelmä vuorottelee täysin automaattisesti generaattori-, 
laturi/invertteri- ja akkukäytön välillä taaten keskeytymättömän 
ja mahdollisimman taloudellisen virrantuoton. Yksisylinterisen 
generaattorin teho on 4,4 kVA / 36 A @ 3000 rpm, invertterin hil-
jainen teho 3,5 kVA ja kokonaisteho 7 kVA. Saatavana myös 2- 
tai 3-sylinterisellä dieselmoottorilla. Mukana seuraa analoginen
käyttöpaneeli, lisävarusteena 5, 7 tai 10” kosketusnäyttöpaneeli.

Vaihtovirtajärjestelmät (AC)

All-In-One PowerStation
Itsenäinen sähköjärjestelmä yksissä kuorissa
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 modernia generaattoritekniikkaa

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

Genverter
Piccolo

Vakio
käyttöpaneeli

Jatkuva
230 V, 50 Hz

Käynnistys-
akku (optio)

Akkulaturi
12 V, 7 A

Esimerkki GV4 Piccolo -generaattorilla toteutetusta vaihtovirtajärjestelmästä.

GV4 Piccolo
- 230 V / 50 Hz
- 3,5 kW
- 2800–3600 rpm

GV8
- 230 V / 50 Hz
- 6,0 kW
- 2200–2800 rpm

GV10
- 230 V / 50 Hz
- 8,0 kW
- 2200–2800 rpm

GV15
- 230 V / 50 Hz
- 12,0 kW
- 2000–2600 rpm

PMG
-invertteri

Kaha on mukana tuttuun tapaan helmikuun 
Venemessuilla Messukeskuksessa Helsingissä.
Tervetuloa tutustumaan WhisperPower-
järjestelmiin ja koko kattavaan 
Boat Systems -valikoi-
maamme!

12.–21.2.2016 Helsinki
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GP Ultra 
-erikoisalkaliparistot

CZ215E – musiikinystävän toiveradio

Clarionin uuden CD/USB/MP3/WMA-radion erikoisuus on Intelligent Tune -toiminto. 
Se koostuu useista Clarionin äänenmuokkaustekniikoista, joiden tarkoituksena on tehdä 
pakattujen MP3-äänitiedostojen kuuntelusta autossa niin miellyttävää kuin mahdollista – 
myös ilman subwooferia. Soittimen musiikinkuunteluominaisuudet viimeistelee 7-kanavai-
nen taajuskorjain sekä kattavat lähdöt ja liitännät. Tuotenumero XXXXXXXX.

Tuoteuutisia

Defort DCC-255 -kompressori saa käyttö-
voimansa ajoneuvon 12 V virtaulostulosta
ja soveltuu renkaiden lisäksi esimerkiksi 
ilmapatjojen täyttöön. Painemittarilla 
varustetussa laitteessa on tehokas ja nopea 
150 W / 5000 rpm / 7 bar / 25 l/min pumppu-
moottori sekä tarkka sulkuventtiili. Kanto-
kahvalla varustetun ja vain 1,6 kg painavan 
laitteen mukana toimitetaan säilytyslaukku, 
virtajohto ja kolme sovitinta eri venttiileille. 
Tuotenumero DCC255.

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

GB-erikoisalkaliparistoja voi käyttää 
kuin tavallisiakin alkaliparistoja, mutta
ne on varsinaisesti suunniteltu nor-
maalia vaativampiin kohteisiin, kuten
kannettaviin CD/DVD-soittimiin ja 
tehokkaisiin taskulamppuihin sekä 
toiminnallisesti kriittisiin murtohälytti-
miin. Erikoisalkaliparistojen käyttöikä 
on noin 20 % tavallisia alkaliparistoja 
pidempi ja jännitteet väliltä 1,5–12 V.

GP Batteries on maailman johtavia 
paristo- ja akkuteollisuuden innovaat-
toreita ja valmistajia. Yhtiö työllistää
noin 8400 ihmistä ja sen vuotuinen 
tuotanto on yli 4 miljardia paristoa. 

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

Kätevä 12 V kompressori renkaanvaihtajille

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

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

www.clarion.fi 

Clarionin suomenkieliset sivut osoitteessa
clarion.fi  avautuvat osaksi Kahan sivuja ja 
tarjoavat uutisia sekä paljon tuotetietoa ja 
tukea niin jälleenmyyjille kuin loppukäyt-
täjillekin. Sieltä voi ladata CIP-ohjelmiston 

(Clarion Installer Program), jonka avulla 
Clarion-laitteet voi asentaa helposti ja tur-
vallisesti yli 200 eri automalliin. Normaalien 
tuoteluetteloiden ja jälleenmyyjätietojen 
lisäksi palvelussa on saatavana myös sisäl-
töä aktiiviharrastajille fi rmware- ja käyttö-
liittymäpäivitysten sekä erilaisten yhteen-
sopivuustaulukoiden muodossa.
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Muotoon leikattavat, kotimaiset ja korkealaatuiset 
Tammers-maskisuojat uutuutena Kahan valikoimaan 

Liqui Moly näyttävästi mukana Moto-sarjoissa!
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Erilaisten suojien valmistukseen erikoistunut,
Tampereella toimiva Oy Tammer-Suoja Ab 
on tuonut valikoimaansa automallikohtais-
ten maskisuojien rinnalle muotoon leikat-
tavat maskisuojat. Ne on valmistettu vah-
vasta pohjoiseen ilmastoon soveltuvasta 
materiaalista, jota on silti helppo leikata.

Vaikka mallikohtainen maskivalikoima 
kattaa lähes kaikkii Suomessa myytävät ja 
monet tuotannosta jo poistuneetkin auto-
mallit, tarjoaa uusi muotoon leikattava 
Tammers-maskisuoja niille edullisen ja 
kätevän vaihtoehdon.

Liqui Moly tukee myyntityötä maailmanlaajuisesti 
pitämällä merkin logon ja värit näyttävästi esillä Moto-
sarjoissa kaudella 2015. MotoGP:n radanvarsimainokset
sekä asema Moto2- ja Moto3-sarjojen virallisena öljyn-
toimittajana ovat Liqui Molyn historian suurin kansain-
välinen mainosinvestointi. Liqui Moly on myös yksi sak-
salaisen Intact GP Moto2-tallin ja sen kuljettajan Sandro 
Cortesen (kuvassa) pääsponsoreista.

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

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

-autonpuhdistuspaketti talvikelien varalle

Alkava pimeä vuodenaika tietää autolle 
lunta, räntää, vettä ja tiesuolaa sisältävää 
cocktailia. SONAX-tuotteista kootulla sel-
viämispaketilla autoilija valmistautuu otta-
maan talven tuiverrukset vastaan ajokki 
suojattuna, puhtaana ja raikkaana.

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

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



Messu-uutisia
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Kuvaterveisiä messuvuodelta 2015!
Kevään teemoina jenkit ja veteraanit
Kahan messukevään suuri panostus oli 
USA- ja klassikkohenkinen näyttelykiertue 
huhti-toukokuussa. Päähuomion saivat 
SONAX-työnäytökset ja Kamasa Tools sekä
Osram ja Dräger uutuuksineen. Suupoh-
jan Varaosa ja Huolto Oy ylläpiti osastolla
myymälää, josta vieraat saattoivat ostaa 
edullisesti Kahan edustamia tuotteita.

Messukesä kuului logistiikalle
Kesäkuussa Kaha osallistui Logistiikka-
Kuljetus 2015 -messuille Helsingissä. Poh-
joismaiden suurimmaksi logistiikka- ja kul-
jetusalan ammattitapahtumaksi kasvanut 
näyttely tarjosi erinomaisen tilaisuuden 
esitellä raskaan kaluston toimijoille Kahan 
jatkuvasti kasvavaa ja monipuolista Truck 
Systems -tuotelinjaa.

Syksy huipentuu Lahteen, tervetuloa!
Messukauden tulee päättämään lokakuinen 
X-treme Car Show. SONAX tulee olemaan 
koko messujen autonhoitotuotteiden pää-
sponsori ja siten entistäkin isommassa roo-
lissa tässä suositussa ja värikkäässä tapah-
tumassa. Kaha kasvattaakin kevään 80 m2 
osaston kokoa kiertueen päätöskohteeseen 
lähes kaksinkertaiseksi. Tervetuloa!

American Car Show 3.–6.4.2015, Messukeskus, Helsinki
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Classic Motorshow 2.–3.5.2015, Lahden Urheilu- ja messukeskus

TULOSSA: X-treme Car Show 3.–4.10.2015, Lahden Urheilu- ja messukeskus

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

Logistiikka-Kuljetus 11.–13.6.2015, Messukeskus, Helsinki
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Kaha-uutisia

Näin prameissa puitteissa koulutuskiertuetta käytiin viime syksynä Rovaniemen SantaParkissa, joka on kiertueohjelmassa tänäkin vuonna.

Kuluneen vuoden maaliskuussa avatut Kahaviestin verkko-
sivut ovat saaneet hyvän vastaanoton ja paljon palautetta,
mistä suurkiitos. Sivusto kehittyy koko ajan edelleen, joten 
kommentteja otetaan edelleen hyvin mielellään vastaan. 
Palautelinkki löytyy jokaisen sivun alareunasta.

Kaikkiaan palvelussa on julkaistu yli sata artikkelia, joista
selvästi suosituin on ollut Kamasa Tools -kuvakilpailu. 
Myös videoita on klikkailtu ahkerasti, ja niiden määrää 
tullaankin jatkossa lisäämään.

Palvelu on suunniteltu toimimaan kaikilla alustoilla, mutta
ylivoimainen enemmistö suosii kuitenkin perinteistä tieto-
konetta. Heitä kävijöistä on 84,4 %, kun älypuhelinta ja 
tablettia käyttää vain 8,05 % ja 7,55 % kävijöistä.

Kiitos kaikille lukijoille ja tervetuloa uudestaan jatkuvasti 
päivittyvälle Kahaviesti.fi -sivustolle!

Kahaviesti.fi  pyrkii esittelemään alan 
uutisia sekä varaosa- ja lisävarusteuutuuksia tuoreeltaan. 
Paperiversion tehtävä on tämän lisäksi esitellä myös ihmisiä niiden takana.

Kävijämäärät kasvussa

Kahaviestin verkkopalvelu Kahaviesti.fi  toiminnassa

Kahaviesti.fi 
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Painopiste korjaamosektoriin

Kahan koulutuskiertue uudistuu

LISÄVARUSTEOSASTO

Asikainen Jaakko
Tuotepäällikkö, Calix
(09) 6156 8332       
0500 555 657
jaakko.asikainen@kaha.fi  
       

Hannonen Toni
Tuotepäällikkö, Webasto
(09) 6156 8283
040 566 1067
toni.hannonen@kaha.fi 

Piittinen Timo
Xxxxxxxxxxxxx
(09) 6156 8348
040 846 3348
timo.piittinen@kaha.fi 

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

MARKKINOINTIOSASTO

VARAOSAOSASTO

Perinteinen Kahan koulutuskiertue muuttaa tänä vuonna luonnettaan siirtämällä tilai-
suuksissa jaettavan tuotetiedon painopistettä lisävarusteista varaosiin. Tähän asti hyvin 
markkinointipainotteinen kiertue vastaa nyt paremmin koulutus-etuliitettään keskitty-
mällä entistä enemmän mm. korjaamotyökaluihin, -laitteisiin, -tarvikkeisiin ja kemikaa-
leihin sekä Calix-autolämpöratkaisuihin.

Asentajien lisäksi kuitenkin myös myyjät hyötyvät kiertueesta edelleen, siitä pitävät 
huolen ohessa kulkevat minimessut tuote-esittelyineen sekä tietysti maukas pizza/
salaattimenu virvokkeineen, josta nauttiessa on mukava tavata kollegoja ja keskustella 
alaa koskettavista asioista. Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen kiertueeseen!

Viikko 39

Seinäjoki tiistai 22.9. Frami
Vaasa keskiviikko 23.9. Yliopiston tilat: Tervahovi
Rovaniemi torstai 24.9. SantaPark

Viikko 40

Joensuu tiistai 29.9. Tiedepuisto
Jyväskylä keskiviikko 30.9. Paviljonki
Mikkeli torstai 1.10. Pitopata

Viikko 41

Oulu tiistai 6.10. Technopolis Peltola
Kokkola keskiviikko 7.10. Sokos Hotel Kaarle
Tampere torstai 8.10. Technopolis Mediapoli

Viikko 42

Kuopio tiistai 13.10. Tietoteknia
Turku keskiviikko 14.10. Logomo
Vantaa torstai 15.10. Vantaan Leija

KAHAVIESTI – Kahaviesti.fi 

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

Päätoimittaja: Jouni Vainikka

Palaute: Kahaviesti.fi , info@kaha.fi  

Toimitus ja taitto: Libenter

Paino: Finepress Oy

TPH on takuu-, palautus- ja huoltoasioiden hoitamista selkeyttävä sähköinen palvelu 
Kahan Extranetissä. Kuljetustilausmahdollisuudella tuettu TPH nopeuttaa käsittelyssä tar-
vittavien välttämättömien tietojen käsittelyä ja vähentää tarpeettomia tavaralähetyksiä. 
Palvelua voi käyttää samoilla Kaha Extranet-tunnuksilla kuin normaalistikin. TPH-tapah-
tumia yhdistävänä avaimena on asiakasnumero, jolloin esimerkiksi saman yrityksen eri 
takuukäsittelijät näkevät asiakasnumeron kaikki tapahtumat. 

Palvelun päätoiminnot
- Takuu- ja palautusanomusten sekä huoltotilausten syöttö ja lähetys
- Käsittelyn online-seuranta
- Kuljetustilauksen tekeminen suoraan DB Schenker Express -palveluun
- Rahtidokumenttien tulostus ja kuljetuksen online-seuranta
- Omien TPH-tapahtumien online-seuranta

Palveluluokat
- Takuuanomus: Takuuaikana käytössä viallisiksi todetut tuotteet
- Palautusanomus: Vialliset/puutteelliset tuotteet, kylmäainepullot, runko- ja vaihtolaitteet
- Huoltotilaus: Vain erikseen sovitut huoltotapaukset

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

Lisätiedot: tph@kaha.fi 

Takuu-Palautus-Huolto

TPH-palvelu Kahan Extranetissä



MAALIPINNAN TULEVAISUUS 
ON KÄSISSÄSI.

HÄIKÄISEVÄ MAALIPINTA NOPEASTI.

UUTUUS

SONAX XTREME Protect+Shine Hybrid NPT pinnoite, 
6 kk:n kestotakuulla. Sopii kaikille maalipinnoille. 

 Hybrid NetProtection teknologia vähentää 
pölyn ja lian tarttumista.

 Kiilto palautuu automaattisesti jokaisen pesun jälkeen.
 Riittoisuus 3-4 todella helppoon ja erittäin nopeaan 

käsittelyyn, ilman esikäsittelyä ja kuivumisaikaa.

Tuotenumero: SO 222 100


