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Jouni Vainikka

Markkinointipäällikkö

1.10.2018Päästöistä, liikenteestä ja  vähän säistäkin

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä valmistelee parhaillaan ehdotuksia, joilla 

kotimaan liikenteen päästöt saataisiin nollaan vuoteen 2045 mennessä. Vuosi 2045 

tuntuu äkkiseltään melko etäiseltä. Toisaalta ottaen huomioon kunniahimoisen tavoit-

teen, jotain on alettava tehdä jo melko pian. Voi olla, että jo ensi vuonna näemme 

ensimmäisiä toimenpiteitä. Suunnitelluissa muutoksissa vahvimmin nousevat esille 

biopolttoaineet, teknologinen kehitys ja palveluiden lisääminen.

Biopolttoaineisiin siirtyminen tarkoittaisi siirtymistä nykyisistä fossiilisista uusiutuviin 

tai vähäpäästöisempiin polttoaineisiin. Ongelmaksi voi muodostua biopolttoaineiden 

saatavuus ja hinta, esimerkiksi siinä tilanteessa, kun laiva- ja lentoliikennekin alkaisivat 

niitä käyttää.

Teknologian kehittyminen mahdollistaa uudet käyttövoimat ajoneuvoissa. Autojen 

osalta tämä jo näkyykin mm. sähköautojen lisääntymisen myötä. Toistaiseksi ne jäävät 

vielä melko harvalle todelliseksi vaihtoehdoksi, sillä sähköautojen toimintasäde on 

melko lyhyt ja hankintahinta korkea vastaaviin muihin vaihtoehtoihin verrattuna. 

Sähköauton hankintaa harkitsevaa saattaa myös arveluttaa autonsa ympäristöystä-

vällisyys, koska hän ei tiedä, millä tavoin hänen autonsa käyttämä sähkö on tuotettu.

Palveluiden kehittämisellä ja lisäämisellä pyritään kehittämään liikenteen tuotta-

vuutta ja vähentämään siten liikennesuoritetta. Tästähän on nähtävänä jo käytännön 

esimerkkejä Helsingin kaupungin pyrkiessä rajoittamaan ja vaikeuttamaan yksityis-

autoilua usein keinoin. Sisääntulovälillä liikennettä rajoitetaan kaventamalla niitä 

kaksikaistaisista yksikaistaisiksi. Pysäköintiä rajoitetaan nostamalla siitä kerättäviä 

maksuja. Joukkoliikennettä tietysti kehitetään samanaikaisesti ja polttoaineiden vero-

tusta sekä muita liikenteestä kerättäviä maksuja korotetaan.

Lievänä kauhukuvana tilanteessa on Helsingin liikennesuunnittelumallin laajentumi-

nen muuallekin. Nyt vaikuttaa siltä, että liikennesuunnittelua tekevät henkilöt eivät itse 

joudu tekemiinsä liikennesumppuihin. Varmaan polkupyörällä pääsee Jätkäsaaresta 

tai Eirasta ihan kätevästi Töölönlahden rannalle.

Tavoitteeksi näyttää muodostuvan jatkuva autoilun rajoittaminen autoilun kustan-

nuksia kasvattamalla. Maaseudulla ja taajamissa asuminen kallistuu ja vaikeutuu jat-

kuvasti. Joukkoliikenne ei ole useinkaan vaihtoehto, joten autoja tarvitaan päivittäin. 

Jo nyt muuttoliike pääkaupunkiseudulle on kasvussa, vaikka tosiasia on, että kaikki 

suomalaiset eivät sinne mahdu. Ja useat eivät edes halua. Haluammeko kuihduttaa 

maaseudun kokonaan?

Autokaupassa nähtiin jälleen kerran melkoinen vaihtelu rekisteröinneissä. Elokuussa 

oltiin reilusti plussalla ja syyskuussa lähes saman verran miinuksella. Syynä oli tietenkin 

jälleen kerran muutokset autoverossa.

Syksyn myötä onkin mielenkiintoista nähdä, miten varaosa- ja lisävarustekauppa käy.

Viime talvi oli ihan oikea talvi pitkästä aikaa. Ja sitten tuli vielä kunnon kesä, jopa 

kuumin miesmuistiin. Näiden molempien olettaisi edistävän kaupankäyntiä.

Kaupallista syksyä ja talvea kaikille!
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Hallituksen esitys kevytautoista etenee
Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut lakiehdotuksen, joka tähtää täysin uuden ajoneuvoryhmän luomiseen. 
Esityksen tavoitteena on mahdollistaa mopoautoja turvallisempi liikkumistapa 15–17-vuotiaille nuorille.

Lisätiedot:
Jarmo Koivisto, (09) 6156 8383, 
jarmo.koivisto@kaha.fi 
kevytauto.fi 

Henkilöauto mopoautovaatimuksilla
Kevytautot olisivat T-luokan ajoneuvoja,
jotka on muunnettu henkilöautoista rajoit-
tamalla niiden huippunopeutta (nopeutta ei
vielä päätetty). Muutoskatsastettuja kevyt-
autoja saisi kuljettaa AM-kortilla kuten 
mopoautojakin, ja niiden kuljettaminen 
edellyttäisi vastaavia teoria- ja ajokoevaati-
muksia. Liikenne- ja viestintäministeriön
mukaan selvitykset ovat osoittaneet, että 
ratkaisu parantaisi merkittävästi nuorten 
kuljettajien liikenneturvallisuutta.

Tavoitteena modernit ominaisuudet
Henkilöautojen tapaan verotettavaksi kevyt-
autoksi saisi muuttaa omamassaltaan enin-
tään 1500 kg painoisen, vuoden 2014 jäl-

keen ja enintään 10 vuotta sitten käyttöön 
otetun henkilöauton. Näin varmistetaan, 
että muunnetut ajoneuvot olisivat turvalli-
suuden ja päästöjen suhteen nykyaikaisia. 
Kuljettajan täysi-ikäistyttyä rajoitin poiste-
taan ja jo hyvin tutuksi tullut ajokki muu-
toskatsastetaan takaisin normaaliksi henki-
löautoksi.

Mopoauto jää kakkoseksi monin tavoin
Kevytautolla on mopoautoon verrattuna 
lukuisia etuja. Sen myötä perheen nuoret 
pääsevät itse harrastuksiinsa suurempien-
kin varustekassien kanssa nauttien oikean 
auton ylivoimaisista turvallisuus- ja muka-
vuusominaisuuksista. Hankinta ja ylläpito
on helppoa ja kohtuuhintaista, sillä sopi-

via autoja on markkinoilla paljon. Kevyt-
auton voi myös viedä normaaliin autohuol-
toon, ja varaosia ja lisävarusteita on tarjolla
runsaasti.

Rajoitintekniikka keskeisessä roolissa
Nopeuden rajoittaminen parantaisi sekä 
kevytauton kuljettajan ja matkustajien 
että muiden tienkäyttäjien liikenneturvalli-
suutta. Rajoittimen purun tulisi kuitenkin
olla vaikeaa ja valvonnan yksinkertaista. 
Markkinoilla on henkilöautoihin soveltu-
via analogisia nopeudenrajoittimia, mutta 
niiden manipulointi on verrattain helppoa. 
Seuraavalla aukeamalla esitellään ratkaisu, 
jonka ohittaminen ilman jälkiä on käytän-
nössä mahdotonta.

Lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi 10.7.2018 ja valmistelu 
on jatkunut sen jälkeen virkamiestyönä. Muutoksen ehdotetaan 
tulevan voimaan vuoden kuluttua marraskuussa 2019.

3



4

©
 G

at
es

 C
or

po
ra

ti
on

 2
01

8 
- K

ai
kk

i o
ik

eu
de

t 
pi

dä
te

tä
än

.
PARHAAT TIIMIT 
TYÖSKENTELEVÄT 
YHTENÄ YKSIKKÖNÄ
Hihnavedon osien kulumisnopeus vaihtelee. Vältä tästä järjestelmälle 
aiheutuvaa rasitusta vaihtamalla kaikki osat kerralla, yhtenä 
kokonaisuutena. Kun on aika vaihtaa hihna, suosittele täydellistä 
huoltoa Gatesin Micro-V®- ja PowerGrip®-sarjojen avulla. 
Luotettavaa alkuperäislaatua, vähemmän palautuksia, 
tyytyväisemmät asiakkaat. 

GATES MICRO-V®- JA POWERGRIP®-SARJAT
TIIMITYÖTÄ MOOTTOREIDEN HYVÄKSI
WWW.GATESTECHZONE.COM
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Täydellinen nopeusrajoitin kevytautoihin
Kaha on kehittämässä yksinoikeudella Suomessa edustamansa E-Cruisen 
kanssa kevytautokäyttöön soveltuvaa nopeusrajoitinta. Digitaalisen laitteen 
ohittaminen tai manipuloiminen ilman näkyviä todisteita ei ole mahdollista.

E-Cruisen ohittaminen paljastuu
Toisin kuin analogiset rajoittimet, E-Cruise
lukee nopeustiedon suoraan CAN-väylästä.
Ratkaisu merkitsee, että ainoa tapa laitteen 
kiertämiseen on sen poistaminen kokonaan, 
minkä havaitseminen on pelkästään silmä-
määräisesti helppoa. Lisäksi järjestelmä lait-
taa auton tyhjäkäynnille, jos laitteen säh-
könsyöttö loppuu tai sitä yritetään estää 
lukemasta väylätietoja. Ohjaustehostin, 
turvavarusteet ja muut sähköiset toimin-
not pysyvät silti tällöinkin käytössä.

Enemmän kuin pelkkä rajoitin
Jännitettä ja nopeutta kontrolloivan E-Crui-
sen asentaminen moottorinohjausjärjestel-
män ja sähköisen kaasupolkimen väliin on 
Rajoittimen ohjainyksikkö ja kaasupolkimen
johtosarja sinetöidään, ja laitteisto asenne-
taan autoon siten, että sen sinetöinti on 
helppo tarkastaa katsastuksessa. Digitaa-
lisuus mahdollistaa nopeuden lisäksi rajoi-
tuksia myös ajotapaan estämällä turhat 
revittelyt ja kiihdyttelyt, mikä säästää poltto-
ainetta, autoa ja luontoa.

Esityksen läpimenosta lisäkauppaa
Jos lakiehdotus hyväksytään, kevytautoja
arvioidaan muutoskatsastettavan lyhyessä
ajassa 12000–25000 kpl. Lukuun vaikuttaa
ratkaisevasti se, kuinka moni nykyisestä noin
8500 mopoautoilijasta siirtyy käyttämään 
kevytautoa. Joka tapauksessa kyseessä on 
suuri määrä autoilijoita, jotka tarvitsevat 
rajoittimen lisäksi autoonsa huoltoa, varaosia 
ja lisävarusteita. Se kaikki merkitsee kaup-
paa koko autoalalle, aina maahantuojista 
korjaamoihin ja tarvikeliikkeisiin asti.

Kevytautossa on paljon hyviä puolia
Lakiesityksellä on luonnollisesti myös vas-
tustajia, kuten mopoautojen valmistajat, 
maahantuojat ja myyjät. Heidän on kuiten-
kin hyvin vaikea keksiä järkeviä perusteita
kielteiselle asenteelleen, sillä kevytauton 
voi muutoskatsastuksineenkin hankkia 
mopoauton hinnalla. Kaupan päälle nuori
saa valtavasti enemmän turvallisuutta, tilaa
ja mukavuutta – sekä 18 vuotta täytettyään
ensimmäisen oikean autonsa. Pelot karstoit-
tumisesta ja takuun raukeamisestakin ovat
turhia, sillä moottori toimii normaalisti, kun 
nopeutta ei rajoiteta kuristimella.

E-Cruise -kevytautorajoitin perustuu 
Eco2move-yksikköön, jolla voidaan hallita 
kaasupolkimen jännitteitä dynaamisesti.

Lisätiedot: Jarmo Koivisto, 
(09) 6156 8383, jarmo.koivisto@kaha.fi 
kevytauto.fi 
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KW 5110014AKW 5110263A / KW 5110359A

Kaha lataa sähköautot kaikkialla
Olipa kyseessä sitten kotona 
tapahtuva, tilapäinen tai julkinen 
lataus, Kahan maahantuomilla 
Webasto ja Charge Amps -lataus-
kaapeleilla ja -asemilla sähköauton 
lataus onnistuu eri tavoin auton 
merkistä tai mallista riippumatta.

Kotilataus
Webasto Pure -latausasema
- Käyttö kotona ammattilaisen seinään  
 asentamana
- Kiinteä kaapeli 4,5 m
- Lataus 3,7–22 kW / 16–32 A
- Taattua Webasto-laatua, made in Germany
- Tuotenumero KW 5110014A (Type 2)

Tilapäinen lataus
Charge Amps RAY -latauskaapeli
- Käyttö kotona ja matkalla tavallisesta 
 230 V sukopistorasiasta
- Kaapeli 7,5 m, lataus 3,7 kW / maks. 16 A  
- Säädettävä latausvirta latauspistokkeesta
- Sisäänrakennettu lämpötila-anturi rajoittaa
  lataustehoa automaattisesti
- Made in Sweden pohjoismaiseen käyttöön
- Tuotenumero EL 100310 (Type 1)
- Tuotenumero EL 100312 (Type 2)

Julkinen lataus
Charge Amps BEAM -latauskaapeli
- Käyttö julkisista, ilman kiinteää kaapelia 
 olevista Type 2 -asemista
- Kaapeli 5 m, lataus 3,7 kW / maks. 20 A
- Tuotenumero EL 100642 (Type 1 )
- Tuotenumero EL 100541 (Type 2)

Webasto-latauskaapeli
- Käyttö julkisista, ilman kiinteää kaapelia 
 olevista Type 2 -asemista
- Kaapeli 4,5 m, lataus 22 kW / maks. 32 A
- Tuotenumero KW 08928010301 (Type 2 )

Webasto Live -älylatausasema
- Käyttö julkista käyttäjän tunnistuksella 
- LAN, WLAN ja 4G, OCPP 1.6 -yhteensopiva
- Kaapeli kiinteä 4,5 m tai 7,0 m
- Lataus 3,7–22 kW / 16–32 A
- Tuotenumero KW 5110263A (4,5 m)
- Tuotenumero KW 5110359A (7,0 m)

EL 100310

EL 100312

EL 100541EL 100541

EL 100642

Lisätiedot: 
Juuso Pahlstén, 
(09) 6156 8283, 
juuso.pahlsten@kaha.fi 

KWWWWKWKWWW 55555551111111102020202636363363636333AAAAA A A /////// KWKWKWKWKWKW 5551111110303003035955959AAA

E

Webasto More
Pure- ja Live-
latausasemille: 
KW 5110276A
(yksi asema)
KW 5110277A 
(kaksi asemaa)

TULOSSA PIAN:
adapteri, joka 
muuntaa läm-
mitystolpan 
lataustolpaksi.

Webasto-kiinnitystolpat

webastolataus.fi 
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-autolämmössä  
Tuttua Webasto-käytettävyyttä

Sähkökäyttöinen eThermo Top käyttää tavallisen Webaston 
tavoin auton omaa ilmastointipuhallinta, mutta käyttövoi-
mansa uutuuslämmitin ottaa auton polttoainetankin sijasta 
sähkötolpasta/-verkosta. Toiminnaltaan se tarjoaa tuttua 
Webasto-mukavuutta lämmittäen sisätilat ja moottorin nope-
asti ja tehokkaasti. Se myös lataa päällä ollessaan auton akkua.

Webaston autolämmitinvalikoima jakaantui kahteen käyttö-
voimaryhmään uuden sähköisen Webasto eThermo Top
-lämmittimen myötä. Sähkö- ja polttoainekäyttöisillä 
malleilla on kummallakin omat etunsa käyttäjän kannalta; 
asentaja taas hyötyy asennusosien samankaltaisuudesta.

Lisätiedot: 
Tuotepäällikkö Juuso Pahlstén, (09) 6156 8283, juuso.pahlsten@kaha.fi  
Tuotehoitaja Jonne Hallamaa, (09) 6156 8380, jonne.hallamaa@kaha.fi 

Polttoainelämmittimien 
TC4-käyttösovellus on 
ladattavissa ilmaiseksi 
Google Play- ja App 
Store -kaupoista.

8
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on nyt kaksi kuumaa linjaa!
Sähkölämmittimien huippua

Webasto eThermo Top on sähkölämmittimien tuoteryhmässä todellinen deluxe-malli. 
Poikkeuksellisen tehokkaana ja auton omaa ilmanvaihtojärjestelmää hyödyntävänä se 
sulattaa helposti sekä tuulilasin että etusivulasit. Paketin viimeistelevät vesipumppu sekä 
Calix-yhteensopivat kaapeloinnit ja pistokkeet.

- Lämmitysteho 2 tai 3 kW
- Nopea moottorin esilämmitys
- Jalkatilaan ei tarvita erillistä puhallinta
- Helppo asennus
- Tuotenumero KW 1330002A 
  (10 A sulakkeeelle)
- Tuotenumero KW 1330003A 
  (16 A sulakkeelle)

Yhteisiä asennusosia

Webaston uusi sähkökäyttöinen Webasto 
eThermo Top -lämmitin jakaa paljon yhtei-
siä asennusosia valmistajan polttoainekäyt-
töisten lämmittimien kanssa. Yhteensopivat 
asennussarjat helpottavat asentajan työtä
ja tuovat kustannustehokkuutta asennus-
pisteelle. Vahvuuksia Webasto-asentajan 
kannalta ovat mm. seuraavat yhteiset asiat:

- Asennusraudat
- Vesipumput
- Liittimet
- Toimituslogistiikka

a

9
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Original MANN-FILTER in 100%
OE quality!

From the first mile to the last. 
MANN-FILTER – for first fit and the automotive aftermarket.

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

MANN-FILTER, the premium filter brand of the automotive aftermarket, offers innovative solutions to new, challenging  

filtration demands. As original equipment or yellow-green boxed, whether for passenger cars, commercial vehicles  

or off-highway applications: original MANN-FILTER products in OE quality are trusted around the world. Always  

choose original MANN-FILTER in 100% OE quality!
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LED-lisävalo-
paneelit

Kaha on vastannut uudistuneen lisävalolain myötä kasvaneeseen kysyntään tuomalla valikoimaan korkealaatuiset 
Viklightin LED-lisävalopaneelit. Kolme 10”, 14” ja 20” mallia vastaavat pituuksia 272, 353 ja 515 mm, ja niille on 
varastossa johtosarja, ohjelmoitava CAN-väyläsovitin sekä useita kiinnikemalleja.

LED-polttimoilla toteutetut paneelit tuot-
tavat pitkän, valkoisen (6500K) ja ovaalin-
muotoisen valokeilan. Lasi on hyvin kiven-
iskuja kestävää polykarbonaattia ja varus-
tettu Gore-Tex-periaatteen mukaisella kal-
voilla, joten sen sisään ei jää kondensoitu-
nutta vettä. Paneeli on helppo asentaa ajo-
neuvon rekisterikilven päälle tai alle. 

Kaikille malleille on valikoimassa Ruotsissa
valmistettu kiinniketeline, joka soveltuu 
seisovaan tai ripustettavaan sekä upotetta-
vaan tai pinta-asennukseen. Lisätarvikkeet 
viimeistelee johtosarja, johon kuuluu 40 A 
rele, valmiiksi kiinnitetty DT-liitin ja sulake.

Lisätiedot: Maria Wahlberg, (09) 6156 8319, 
maria.wahlberg@kaha.fi 

VLY10EM

Pituus: 272 mm
Syvyys: 69 mm
Korkeus: 55 mm
Käyttöjännite: 9–30 V
Virrankulutus: 2,5 A / 12 V
Tehontarve: 45 W
Väri: 6500 K
LED-lukumäärä: 9
Valomäärä: 4100 lm
Referenssi: 20
Valokeila: 272 m

Relejohtosarjan kytkentä vanhempiin autoihin 
on helppoa kaukovaloherätteeltä, ja uudem-
piin CAN-väylällä varustettuihin autoihin Kahan
valikoimassa olevalla ohjelmoitavalla TEC 
AutoCAN-F v6 -sovittimella.

VLY14EM

Pituus: 353 mm
Syvyys: 69 mm
Korkeus: 55 mm
Käyttöjännite: 9–30 V
Virrankulutus: 3,8 A / 12 V
Tehontarve: 60 W
Väri: 6500 K
LED-lukumäärä: 12
Valomäärä: 5400 lm
Referenssi: 30
Valokeila: 394 m

VLY20EM 

Pituus: 515 mm
Syvyys: 69 mm
Korkeus: 55 mm
Käyttöjännite: 9–30 V
Virrankulutus: 7,5 A / 12 V
Tehontarve: 90 W
Väri: 6500 K
LED-lukumäärä: 18
Valomäärä: 8100 lm
Referenssi: 40
Valokeila: 450 m

ääärärä:ä 4
ensn sii: 20

kekeilla:a: 227272 mm
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Xenarc Night Breaker LASER
D1S - D2S - D3S - D4S

- Korvaa Xenarc Night Breaker -lampun
- 200 % enemmän kirkkautta
- 20 % valkoisempi valo
- Jopa 250 m pitkä valokeila
- Made in Germany

Night Breaker LASER
H1 - H3 - H4 - H7 - H8 - H11 - HB3 - HB4

- Korvaa Night Breaker UNLIMITED -lampun
- 150 % enemmän kirkkautta
- 20 % valkoisempi valo
- Jopa 150 m pitkä valokeila
- Made in Germany / USA

Lisätiedot: 
Siiri-Viola Puhdaskoski, 

(09) 6156 8331, 
siiri-viola.puhdaskoski@kaha.fi 

Osram esitteli huhtikuussa 
vuoden 2018 uutuutensa, jotka 
tuovat syksyllä muutoksia auto-
lamppujen tuoteperheisiin. Samalla 
Osram-tuotelinjaa alkaa Kahalla 
hoitamaan uusi tuotehoitaja.
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Uudistuksia tuoteperheisiin

Night Breaker SILVER
H1 - H4 - H7 - H11

- Korvaa SILVERSTAR 2.0 -lampun
- 100 % enemmän kirkkautta
- Jopa 130 m pitkä valokeila
- Erinomainen hinta-laatusuhde
- Made in Germany

Tuotehoitajaksi Siiri-Viola Puhdaskoski

Kahan uusi tuotehoitaja on Helsingin Met-
ropoliasta keväällä 2018 valmistunut ajo-
neuvotekniikan insinööri, 23-vuotias Siiri-
Viola Puhdaskoski, joka erikoistui opinnois-
saan jälkimarkkinointiin. Aikaisemmasta 
koulutuksestaan ajoneuvoasentajaksi Puh-
daskoski valmistui Lohjan Luksiasta vuo-
den 2015 keväällä. Kahalla hänen vastaa-
miinsa tuotteisiin kuuluvat Osramin lamp-
pujen lisäksi laturit ja startit, korielektronii-
kan komponentit, ABS-anturit sekä sytytys-
johdot ja -puolat.

Opintojensa ohessa Puhdaskoski on pelan-
nut salibandya muutamalla eri sarjatasolla
C-tyttöjen SM-sarjan ja 4. divisionan välillä
sekä työskennellyt huoltoneuvojana, vara-
osamyyjänä ja valmentajana. Vapaa-ajallaan
hän lenkkeilee ja viihtyy ystäviensä seurassa,
mutta aikaa jää myös 5-sarjan BMW E12 ja 
3-sarjan BMW E46 M3 -harrasteautoille.

Enemmän valoa ja näkyvyyttä

Muutokset koskevat Night Breaker sekä 
Silverstar 2.0 -tuoteperheitä. Kaikkien uudis-
tusten taustalla on kehitystyö, jonka ansi-
osta lampuille on saatu huomattavasti 
enemmän kirkkautta ja pidempi valokeila. 

Uusien lamppujen ominaisuudet mahdol-
listavat äärimmäisen hyvän näkyvyyden, 
joten kuljettaja pystyy havaitsemaan liiken-
nemerkit sekä tiellä olevat esteet ja vaarat 
entistä aikaisemmin. 

t mahdol-
vyyden, 
an liiken-

vaarat 
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Kun markkinoille tulee uusi auto, Kahan Calix-malliasentaja Tony Ekeblom tutkii lämmitinsoveltuvuuden jo Hangon 
tuontisatamassa. Lopputuloksena on varmistettu ja testattu soveltuvuus kasvavaan Calix-autolämpövalikoimaan.

Soveltuvuuksien taustalla  

Kiintopisteinä Hanko, Calix ja Kaha
Syntyperäinen hankolainen Tony Ekeblom, 
50, on ollut autoharrastaja nuoresta asti. 
Autoalan koulutuksen jälkeen tuontisata-
makaupunki tarjosi runsaasti alan työpaik-
koja, joista yksi yhdisti Ekeblomin ja Cali-
xin polut.
– Olin töissä automaahantuojalla, joka
vuokrasi vuosituhannen alussa Calixin 
omalle Suomen myyntiorganisaatiolle tilan 
ja työntekijän malliasennuksille, Tony Eke-
blom taustoittaa.
Tuo työntekijä oli Tony itse, joka siirtyi 
vuonna 2002 kokonaan Calixin palveluk-
seen. Runsaan 10 vuoden jälkeen tilanne 
muuttui jälleen.
– Calix-autolämpötuotteiden siirryttyä 
Kahan edustukseen Calix ulkoisti myös 
Suomen malliasennukset heille, Kahan 
palkkalistoilla vuodesta 2014 Suomen 
Vapaasatamassa Hangossa työskennellyt 
Tony Ekeblom toteaa.
– Työni on hyvin itsenäistä, mutta edellyt-
tää Kahan lisäksi ennen kaikkea tiivistä 
yhteistyötä suoraan Calixin tehtaan kanssa.

Calix pyrkii vesilämmittimeen
Työtä vaikeuttaa nykyautojen monimut-
kaistuva tietotekniikka järjestelmän eri 
kohdissa sijaitsevine antureineen, joiden 
mittaamat lämpötila-arvot ovat kaukana 
toisistaan. 
– Vesikiertoon liitetty lämmitin voi aiheut-
taa vikavalon tai estää moottorin käynnis-
tämisen kokonaan. Siksi testaamme kaikki
koeasennukset kylmätilassa, jossa voimme
laskea lämpötilan jopa alle -30 celsiusastee-
seen, Ekeblom toteaa.
– Joskus nestelämmitys periaatteessa onnis-
tuisi, mutta asennus olisi niin hankalaa ja 
kallista, että korjaamot sen enempää kuin 
asiakkaatkaan eivät koe sitä mielekkääksi, 
Tony Ekeblom huomauttaa.
– Tällöin ratkaisu on säteilylämmitin.

Soveltuvuuksia nopealla tahdilla
Calix-malliasennus tehdään kaikkien maa-
hantuotavien automallien jokaiselle moot-
toriversiolle.
– Toimiva ratkaisu löytyy pääsääntöisesti jo 
valmistettuja osia hyödyntäen. Lisäksi uusia 
jäähdytinnesteletkussa sijaitsevia uusia 
vesilämmittimiä ei käytännössä tarvitse 
tehdä lainkaan, vaan niiden soveltuvuudet 
hoidetaan mallikohtaisilla letkusarjoilla, 
Ekeblom kertoo.
Alkuperäisenä hankolaisena Tonyn yhteis-
työ satamayhteisön kanssa on sujuvaa. Se 
edesauttaa uusien mallien nopeaa saata-
vuutta.
– Usein kaverit soittelevat jo laivaa puret-
taessa ja tuovat valmiiksi tarvittavat autot 
minulle, Tony sanoo.

Moottorikohtaiset Calix-lämmittimet asennusosineen ja lisävarus-
teineen ovat osoitteessa calix.fi . Yleistä tietoa autolämmityksestä 
ja Kahan tuoteratkaisuista on koottu nettisivustolle autolämpö.fi .
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Lisätiedot: 
Maria Wahlberg, (09) 6156 8319, maria.wahlberg@kaha.fi 
Tony Ekeblom, 040 555 1262, tony.ekeblom@kaha.fi 

 Kaha ja Tony Ekeblom

Vapaasatamassa on vilskettä
Vuonna 1960 perustetusta Suomen Vapaa-
satamasta on muodostunut Suomen auto-
logistiikan keskus, jossa käsitellään ja jonka 
kautta välitetään vuosittain noin 100 000 
ajoneuvoa Suomeen ja muihin maihin.
– Uusi auto menee linjasta läpi keskimäärin 
joka toinen päivä, Tony Ekeblom laskeske-
lee 16 vuoden ja noin 1800 malliasennuk-
sen työkokemuksellaan.
Malliasennustyö kiireisessä satamassa kai-
paa rentouttavaa vastapainoa, jota Tonylle 
tarjoavat moottoripyöräily ja mökkeily.
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Thule-kauden suurin uutuus on upea kuljetuslaatikkoperhe Force XT, jonka ulkoinen Lock Knob -avausmekanismi
säästää avainta sekä helpottaa lukon avaamista ja sulkemista. Lisäksi Thule-kattotelinejärjestelmä laajeni Evo Clamp
ja Raised Rail -taakkatelinejaloilla, jotka ovat Evon lisäksi yhteensopivia myös muiden telineputkimallien kanssa.

Huippulaatua  

Thule Force XT -kuljetuslaatikkomallisto

Monipuolista kuljetuskykyä
Force XT on Aeroskin-mustana saatava uusi
kuljetuslaatikko, joka on suunniteltu kai-
kenlaiseen arkiseen kuljettamiseen. Mallis-
ton ääripäissä ovat vain 139 (sisältä 127) cm 
pitkä, kompakti S-malli sekä 230 (sis. 218) 
-senttinen, sulava Alpine. S- ja M-mallit on 
tarkoitettu lyhyemmälle tavaralle, muut 
mallit myös suksille ja lumilaudoille, joista
edellisiä niihin mahtuu mallista riippuen 
3–7 ja jälkimmäisiä 3–5 kappaletta.

Tekniset tiedot

Tilavuus 300–500 l
Kantavuus 75 kg
Kiinnitysjärjestelmä PowerClick
Laatikon avaus DualSide
Paino 14,3–21,3 kg
Lukitusjärjestelmä LockKnob
Sisältää lukot +
One-Key-yht.sopiva +
Kuljetuskyky (suksia) 0 / 3–7
Kuljetuskyky (lumil.) 0 / 3–5
Suksien enimmäispit. 0 / 175–215 cm
Väri Black Aeroskin
AeroBar-yht.sopiva +
Rapid Bar-yht.sopiva +
SlideBar-yht.sopiva +
SquareBar-yht.sopiva +
WingBar-yht.sopiva +
Tuotenumerot: 
SPORT TH 6356, S TH 6351, M TH 6352, 
L TH 6357, XL TH 6358, ALPINE TH 6355

Lock Knob -lukkomekanismi
Uuden Force XT -malliston myötä Thule
esittelee uuden tekniikan, joka säästää 
avainta ja tekee lukon avaamisesta kevyttä
ja vaivatonta. Lock Knob on ergonomisesti
muotoiltu nuppi, jonka keskellä on nor-
maali lukkopesä. Kun avain on työnnetty 
paikalleen, varsinainen avaaminen tapah-
tuu kiertämällä lukkoa ympäröivää Lock 
Knobia. Ratkaisu suojelee myös avaimen-
reikää kaikissa sääoloissa.

Helppoa käytettävyyttä
Force XT on lisäksi varustettu jo muista kul-
jetuslaatikkomalleista tutuilla, käyttöä hel-
pottavilla ominaisuuksilla. Laatikkoon val-
miiksi asennettuihin PowerClick-pikakiin-
nikkeisiin integroitu väännönrajoitin ker-
too naksahduksella, milloin kiristämisen voi 
lopettaa. SideLock-järjestelmä puolestaan 
ilmoittaa, kun kansi on asianmukaisesti sul-
jettu ja laatikko varmasti lukossa. Käytet-
tävyyden viimeistelevät Dual-Side-saranat, 
joiden ansiosta laatikon voi avata ja sulkea 
molemmilta puolilta.
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 telineille ja telineputkiin
Lisätiedot: 
Jyri Marttelin, (09) 6156 8264, 
jyri.marttelin@kaha.fi 

1717177171

Thule Evo Clamp ja Evo Raised Rail -taakkatelinejalat

Monipuolista soveltuvuutta
Thule Evo Clamp -kattotelinejalat on helppo
asentaa sekä tehtaalla valmiiksi asennet-
tuihin telineisiin että autoihin, joissa ei ole 
valmiita kattotelineen kiinnityskohtia. 
Thule Evo Raised Rail puolestaan on täydel-
linen valinta korotetuilla kaiteilla varustet-
tuihin ajoneuvoihin. 

Thule Evo Clamp (ylh.) 
tuotenumero TH 7105 ja 

Evo Raised Rail TH 7104.

Helppoa asennettavuutta
Kummankin mallin ergonominen kiristyk-
senrajoitus ilmaisee, kun teline on kiinni-
tetty oikein ja turvallisesti. Kumipinnoite 
suojaa kaiteiden pintaa ja huolehtii siitä, 
että tuote sopii täydellisesti paikalleen. 
Jaloissa on vakiovarusteena patentoitu 
Thule One Key -lukkojärjestelmä.

Thule Evo Clampin enimmäiskuorma on 75 ja Evo Raised Railin 100 kg. 
Jalkamallit ovat yhteensopivia paitsi Evo-sarjan Wingbar-telineputkien, 

myös Thulen Wingbar-, SlideBar-, SquareBar- ja ProBar-telineiden kanssa.
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 Toimittajan laatua mitataan myös hänen 
kumppaneilleen tarjoamien tietojen laadun 
perusteella.

 Tulevaisuuteen suuntautuminen  
tarkoittaa myös sellaisten tuotteiden
kehittämistä, jotka vähentävät poltto-
aineen kulutusta ja päästöjä.

 Varautuaksesi hyvin tulevaisuuden  
varalle tarvitset kumppanin, joka tietää,  
mitä tarvitset huomenna ja ylihuomenna — 
koska kumppanilla on tarvittava vali- 
koimassaan jo tänään: tuotteet ja kompo-
nentit moottoreihin ja oheislaitteisiin, 
 lämmönseurantaan ja suodatukseen.

FUTURE SOLUTIONS.  
FOR YOUR SUCCESS. 

WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

 Leveys x syvyys — tämä on tarpeita
vastaavan tuotevalikoiman kaava.

 Laatu on synonyymi standardin  
noudattamiselle. Esimerkiksi alkuperäisen 
laitestandardin.

 Tulevaisuuteen suuntautuminen  
tarkoittaa myös sellaisten tuotteiden  
kehittämistä, jotka vähentävät  
polttoaineen kulutusta ja päästöjä.
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Olipa kyseessä ilmajousi, ilmajousijalka 
tai kompressori, alkuperäisosia käyttämällä 
varmistetaan, että auton jousituntuma 
säilyy täsmälleen samanlaisena kuin auton 
rullatessa tehtaalta ulos. Bilstein-ilmajousitus 
on vakiovaruste varsinkin monissa isoissa 
farmariautoissa, mutta myös joissain pre-
miumluokan sedaneissa (mm. BMW 5-sarja). 
Bilstein-ilmajouset valmistetaan aina täysin 
uusista osista ja niiden vaimennusvaste pysyy 
vakiona paineesta riippumatta.

Ilmajousissa on ideaa!
Ilmajousitus pitää auton vakiokorkeudella, mikä parantaa ajo-ominaisuuksia erilaisilla kuormilla ajettaessa. 
Tähän asti lähinnä vain kalliimmissa malleissa käytetty järjestelmä on alkanut yleistyä isommassa perheauto-
luokassa. Kahan merkit kasvavaan varaosatarpeeseen ovat Bilstein ja Arnott.

Arnott - omaperäisiä 

teknisiä ratkaisuja

Kahan valikoimassa Arnott tukee 
ilmajousitusosien valikoimaa tarjo-
ten vaihtoehtoja Bilsteinin alkupe-
räisosille. Esimerkiksi MB:n E-sarjan 
5. sukupolven W211-mallin Airma-
tic-ilmajousitukseen Arnott on 
kehittänyt ratkaisuja, jotka mm. 
helpottavat asemointia tukivarteen. 
Vastaavasti saman mallin sähköisen 
ADS-jäykkyydensäädön tapauksessa 
Arnottin integroidun rakenteen 
ansiosta järjestelmässä ei tarvita 
hankalasti vaihdettavaa erillistä 
lisäsäiliötä lainkaan.

Bilstein – ilmajousien OE-merkkierkki

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

Rallycrossia ja Saab-merkkiluokkaa
RallySystemsin omistaa Järvenpäässä synty-
nyt Timo Kittelä, joka perusti yrityksensä
muutama vuosi Kellokoskelle muuttamisensa
jälkeen vuonna 1993. Taustalla oli siinä vai-
heessa jo paljon erilaisia töitä sekä ennen 
kaikkea vankka autourheilukokemus.
– Olin kokeillut niin kartanlukua kuin ral-
lin ajamistakin, kun ryhdyin 70-luvulla avus-
tamaan Antero Lainetta ja Matti Alamäkeä 
rallycrossin EM-sarjassa, Timo Kittelä kertoo 
pestistä, joka vei häntä usean vuoden ajan 
ympäri Eurooppaa.
– Sen jälkeen olin 80-luvun lopussa mukana
vetämässä Scan-Auton ja Saab-Valmetin 
toimeksiannosta Saab 900 Merkkiluokkaa, 
joka oli tuohon aikaan todella suosittu, 
Uudenkaupungin tehtaalla riisutuilla Saab 
900 turbo M -malleilla ajettu ratasarja.
– Suurimmillaan Ahvenistolla oli yli 30 autoa 
lähtöviivalla, Kittelä muistelee myös Ruot-
sissa ja Norjassa vieraillutta merkkiluokkaa.

Toyotan kautta omaan toimintaan
Kokemusta karttui lisää, kun Korpivaara Oy 
tarvitsi pätevän yrityksen pyörittämään 
Toyotan rallitoimintaa Suomessa. Vaikka 
tiimin nuori lupaus Marcus Grönholm ajoi 
mestaruuden vuonna 1991, toiminta ei ollut 
vakaalla pohjalla.
– Yritys ajautui taloudellisiin vaikeuksiin ja 
minä jäin tyhjän päälle, Timo Kittelä sanoo.
– Koska olin hoitanut kaiken muun lisäksi
myös varaosatoimitukset ja luonut hyvät 
suhteet osatoimittajiin, minulta kyseltiin 
osia Toyotan virallisen Suomen-kilpatoimin-
nan päätyttyäkin. Pari viikkoa mietittyäni
aloitin sitten oman liiketoiminnan, Kittelä
kertaa yrityksensä syntyyn vaikuttaneita 
tekijöitä.
– Toyota oli suosittu ralliauto ja kuljettajat
tarvitsivat jousitus-, vaihteisto- ja muita vara-
osia, joten toiminta keskittyi alussa nimen 
omaan heidän palvelemiseensa.
Myöhemmin asiakaskunta laajeni, mutta 
on edelleen voimakkaasti autourheilupai-
notteinen.
– Suurin osa asiakkaistamme on ns. omalla
lompakolla ajavia kilpa-autoiluharrastajia,
ja lähes kaikki myynti keskittyy nykyään 
jousitusjärjestelmiin, Timo Kittelä kiteyttää.

30 vuotta Bilstein-asiantuntemusta
Urheilullinen Bilstein on ollut mukana Timo 
Kittelän kuvioissa alusta asti.
– Esimerkiksi kaikissa Saab 900 Merkkiluo-
kan autoissa oli Bilstein-jousitus, ja silloisen
maahantuojan tuotepäällikkö Raimo Nevan-
perä oli tavallaan oppi-isäni Bilsteiniin, Kit-
telä kertoo.
– Siihen aikaan ei iskunvaimentimiin päästy
sisälle, mutta hän opetti minut lukemaan 
katalogia niin, että halutut ominaisuudet 
saavutettiin aivan eri autoihinkin tarkoite-
tuilla tuotteilla.
Noista ajoista jousituksen suunnittelu on 
kuitenkin ammattimaistunut huimasti.
– Jo noin 15 vuoden ajan olemme voineet 
säätää Bilstein-iskunvaimentimien ominai-
suuksia siten, että ne toimivat kilpailukäy-
tössä paremmin.
Käytännössä se tapahtuu esimerkiksi muut-
tamalla männän molemmin puolin olevien, 
pyramidimaisesti ladottujen shimmilevyjen 
paksuutta ja halkaisijaa.
– Vaikuttamalla öljyn kulkunopeuteen put-
kessa voidaan saavuttaa haluttuun käyttöön
optimaalisesti soveltuvat ominaisuudet, Timo
Kittelä kuvailee.

RallySystems on Kellokoskella toimiva, katu-, rata- ja ralliautoihin tarkoitettujen jousitusten suunnittelija ja 
kokoonpanija. Käyttämissään komponenteissa sen luottomerkki on Bilstein, jonka 55 vuoden autourheilu-
kokemus merkitsee osien täydellistä soveltuvuutta vaativaan kilpakäyttöön.
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Bilstein Service Center

Mika Lindqvist käyttämässä Intercomp-dynamometriä. Laitetta hyödynnetään myös enti-
söintikohteiden alustan uudelleenrakennuksessa, sillä vanhoihin autoihin ei välttämättä 
sovi mikään markkinoilla oleva valmis iskunvaimennin.

RallySystemsin henkilökunnan muodostavat Timo Kittelä (oik.), hänen toimistossa työsken-
televä Leena-vaimonsa sekä aikoinaan suoraan koulun penkiltä yritykseen palkattu Mika 
Lindqvist, joka vastaa vaativista alustateknisistä muutostöistä.

Kaha mukana monella tavalla 
Kahan ja RallySystemsin yhteistyö rakentuu 
paitsi tavarantoimituksiin, myös kellokos-
kelaisyrityksen asemaan yhtenä maailman 
15:stä virallisesta Bilstein Service Centeristä.
– Voimme ostaa iskunvaimentimien erillisiä
osia suoraan Bilsteinilta, ja valmiit iskunvai-
mentimet hankimme Kahalta. Asiakkaasta 
riippuen toimiva ratkaisu löytyy joko tehdas-
valmiista, siitä muokatusta tai alusta asti 
irto-osista rakennetusta vaimentimesta,
Timo Kittelä kertoo.
Työn keskiössä on Intercompin valmistama 
iskunvaimennindynamometri, jonka kapasi-
teettia myös Kaha hyödyntää takuuasioissa.
– Testauslaitteen piirtämä käyrä kertoo, 
miten vaimennin toimii kumpaankin suun-
taan ja kuinka paljon se antaa voimaa eri 
nopeuksilla, Kittelä tarkentaa, ja korostaa
Bilstein-osien merkitystä onnistuneelle lop-
putulokselle:
– Bilstein valmisti ensimmäiset kilpavaimen-
timet MB 220 SE -autoon Monte Carlon 
ralliin vuonna 1960. Menestystä on sen
jälkeen riittänyt – myös meille SM-tasolla 
harva se vuosi, hän päättää tyytyväisenä.

Lisätiedot:
rallysystems.com
Seppo Salo, (09) 6156 8326, seppo.salo@kaha.fi 
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Uutuudet ilman ja 
Whale on caravan-, vene- ja suihkutuotteita teollisuudelle ja jälkimarkkinoille toimittava pohjoisirlantilainen 
valmistaja, joka tulee uutuutena Kahan caravan-valikoimaan taloudellisilla vesivaraajillaan ja ilmalämmittimellään.

WH0802 (391 x 412 x 258 mm) kuluttaa kaasua 93 g/h tai sähköä 0,36 A (12 V) ja 3,25 / 6,5 A (230 V). Suuremman (470 x 385 x 277 mm) 
WH1302:n vastaavat arvot ovat 0,36 A (12 V) ja 2,6 / 5,2 A (230 V). Tuotenumerot WH0802 ja WH1302.

Whale-vesivaraajille on saatavana runsaasti 
lisävarusteita, kuten Standard, Premium ja 
High FLow -uppopumppuja, erilaisia ulko- 
ja sisähanoja ja suihkuja sekä putkitus-
tarvikkeita. 12 mm letkuliitokset tehdään 
pääasiassa vuotamattomin pikaliittimin.

Vesivaraajat – kuumaa vettä nopeasti ja kauan

Whale-vesivaraajia on saatavana kahta mallia: Rapid Heat WH0802 
(8 l, 750 / 1500 W) ja High Capacity WH1302 (13 l, 600 / 1200 W). 
Kummassakin on kahden 230 V lämmitystehon lisäksi viisi käyttö-
tapavalintaa (kaasu tai pien- ja suurtehosähkö sekä yhdistetty pien- 
ja suurtehosähkö + kaasu). Vain 8 ja 10 kg tyhjänä painavien lait-
teiden vankka polypropyleenieristys lyhentää lämmitysaikaa ja säi-
lyttää lämmön pitkään. 

Mikroprosessoriohjattujen, kilpailijoihin verrattuna erittäin talou-
dellisten laitteiden termostaatti kytkee lämmityksen päälle jo nel-
jän celsiusasteen laskusta. Varaajien ja 3,5 m kaapelilla varustetun 
käyttöpaneelin asennus matkailuauton tai -vaunun sähköjärjestel-
mään on nopeaa ja helppoa. Palokaasujen poisto ei vaadi koteloin-
tia ja integroitu paineenvapautus- ja tyhjennysventtiili on toimin-
naltaan yksinkertainen ja tehokas. 
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Whale-vesivaraajia ja -ilmalämmitintä voidaan 
hallita joko omilla säätöpaneeleillaan tai myös 
yhdellä ja samalla Duo Control Panel -panee-
lilla. Lisävarusteena saatavassa säätimessä on 
taloudellinen Super effi cient ja nopea High 
Speed -moodi. Tuotenumero SH0802B.

 veden lämmitykseen
Lisätiedot: 
Tero Illi, (09) 6156 8282, 
tero.illi@kaha.fi 

Whale Space Heater SH2202 kuluttaa kaasua 93 g/h tai sähköä 1,6 A (12 V kaasu), 2,2 A (12 V) ja 9 A (230 V). Mitat 634 x 157 x 226 mm 
ja paino 7,8 kg. Tuotenumero SH2202.

Ilmalämmitin – monipuolista asennettavuutta

Whale Space Heater SH2202 on niin kaasulla kuin sähkölläkin 
2 kW lämmitystehon tuottava ilmalämmitin, jolla on rakenteensa 
ansiosta useita asennusvaihtoehtoja. Lämmitin ei vaadi pakoputki-
tusta katolle eikä useimmiten lattian alaista putkitustakaan. 

Koska palokaasut johdetaan ulkoilmaan lattian alta, asennukseen 
ei liity riskiä mahdollisesta vesivuodosta katon kautta. Nopeatoi-
mista ja tasaisesti lämpöä jakavaa laitetta ohjataan 3,5 m kaapelilla 
varustetulla käyttöpaneelilla.

Katso video Duo 
Control Panelin 
käytöstä!
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Varaosien teknisiä online-tietoja

Varaosa-alan tunnetuin työkalu
Autodata on alalla hyvin tunnettu, korjaa-
moille suunniteltu online-työkalu, joka tar-
joaa varaosien tekniset tiedot yli 142 val-
mistajalta kattaen yli 34 000 mallia ja 99 % 
tiellä liikkuvista ajoneuvoista.

Kansainvälinen suurtoimija
Kahan yhteistyökumppanina jo pitkään 
toimineen palvelun taustalla on brittiläi-
nen, globaalisti operoiva emo-organisaa-
tio Autodata Publishing Group Limited.

Koko ajan lisää huoltotiedotteita

Suomenkieliset huoltotiedotteet
Tanskalaisen Elektro Partner AS:n kehit-
tämä portaali on täysin lokalisoitu, sisäl-
täen noin 4000 suomenkielistä huoltotie-
dotetta – ja lisää käännetään sitä mukaa, 
kun tiedotteita tulee. Ratkaisu tuo tuhan-
silta pohjoismaisilta korjaamoilta kerätyn 
tiedon ja kokemuksen kaikkien suomalais-
mekaanikkojen saataville. 

Rekisterillä kaikkialle
AutoFrontal-palvelualusta avustaa korjaa-
moa yhdistämällä huolto- ja korjaustiedot-
teet Autocom-diagnostiikkapalveluun ja 
Autodata-varaosatietokantaan sekä Kahan
omaan Autoluetteloon. Kaikki palvelut 
avautuvat samalla rekisterinumerolla, jolla 
portaaliin kirjauduttiin, joten autoa ei tar-
vitse hakea jatkuvasti uudelleen.

- Noin 4000 suomenkielistä huolto- ja korjaustiedotetta
- Yli 150 000 vikakoodia
- Tiedot kopioitavissa helposti muihin ohjelmiin
- Suomenkielinen Hotline-tukipalvelu ark. 8–16
- Nopea ajoneuvon tunnistus rekisterinumerohaulla
- Samalla haulla Autocomiin, Autodataan ja Autoluetteloon

AutoFrontal – Kahan teknisen palvelun  
Kaha haluaa tarjota jälleenmyyjille ja heidän korjaamoasiakkailleen enemmän lisäarvoa Kaha-asiakkuudesta. 
Konseptin keskiössä on AutoFrontal-portaali, joka linkittää yhteen diagnostiikkapalvelut, tekniset ohjeet ja tuotteet.

Lisätiedot: 
Jouni Vainikka, 

jouni.vainikka@kaha.fi 
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Diagnostiikka isolla tietokannalla

Pohjoismaalainen, suomenkielinen
Kahan uusiin sähköisiin palveluihin kuu-
luu AutoFrontal-portaaliin linkitetty Auto-
com-diagnosointijärjestelmä, joka on alan 
markkinajohtajana ja suomenkielisenä tur-
vallinen valinta korjaamoille. 

Testeri ja laaja vikapankki
Testeri CDP+ ja alati päivittyvä ohjelmis-
to takaavat ajantasaiset tiedot niin kevyen 
kuin raskaankin kaluston korjaus-, huolto- 
ja asennustöihin. GENERIC sisältyy CARS- 
ja TRUCKS-ohjelmiin.

Reaaliaikainen varasto 24/7 

Autoluettelo.fi  
Autoluettelo on Kahan jälleenmyyjien 
ja heidän yritysasiakkait-tensa käyttöön 
tarkoitettu sähköinen tuoteluettelo, joka 
sisältää varaosia sekä kattavan valikoiman 
lisävarusteita, tarvikkeita ja kemikaaleja 
suomalaiseen autokantaan. 

Kaha.fi  & Kahaviesti.fi 
Tervetuloa myös kotisivuillemme sekä luke-
maan uusimpia tuote- ja autoalan uutisia 
Kahaviestin sähköisestä versiosta osoitteessa 
kahaviesti.fi !

 portaalialusta monimerkkikorjaamoille
Vapaa korjaamosektori hyötyy mm. pikalinkeistä sähköisiin huolto-
kirjoihin ja muihin autonvalmistajien teknisen tiedon palvelusivustoihin.

Lue lisää Autocom-diagnostiikkajärjestelmästä seuraavalta aukeamalta!

Suomenkielinen 

Hotline-tukipalvelu arkisin 

klo 8–16. Muina aikoina jätä 

soittopyyntö, niin asiantunti-

jamme ottaa sinuun yhteyttä 

mahdollisimman pian!
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                            CARS
CARS-ohjelmalla voi lukea ja poistaa (vm -> 
1988) henkilö- ja pakettiautojen vikakoo-
deja, tehdä säätöjä ja aktivoida toimintoja 
sekä suorittaa ohjelmointeja. Esimerkkejä:

- Huoltovalot
- Akun rekisteröinti
- Jarrujen huoltotila
- Suutinten koodaaminen
- Dieselhiukkassuodattimen regenerointi

                            TRUCKS
TRUCKS-ohjelmalla voidaan diagnosoida 
(vm -> 1995) kevyitä ja raskaita kuljetusajo-
neuvoja sekä perävaunuja, trailereita, bus-
seja ja asuntoautoja. Esimerkkejä:

- Sylinterianalyysi
- Jarrujen kalibrointi
- Kytkentöjen kalibrointi
- Ilmajousituksen tasokalibrointi
- Trailerin ohjauslaitteen vaihtaminen

                            GENERIC
GENERIC-ohjelmalla kontrolloidaan pääs-
töihin liittyviä vaatimuksia, luetaan ja pois-
tetaan vikakoodeja sekä katsotaan tietoja 
ja reaaliaikaisia parametrejä. Esimerkkejä:

- Kaikille ja kaikenikäisille ajoneuvoille
- Vahvistetut ja odottavat vikakoodit
- ISO 5031 ja TSFS 2010:78
- Valmiustestit
- Päästötiedot

                            GENERIC

Kokonaisratkaisu  

Käytännön esimerkkejä:Monimerkkikorjaamon haasteet
Riippumattomilla huoltokorjaamoilla on 
kilpaillulla alalla menestyäkseen oltava 
valmiudet huoltaa ja korjata kaikenikäisiä, 
-merkkisiä ja -mallisia autoja. Koska käytän-
nössä kaikki autolle tehtävät toimenpiteet 
alkavat nykyään OBD-mittauksella, diagno-
sointijärjestelmän ominaisuuksilla on suuri
merkitys ajoneuvon tilan oikealle tulkin-
nalle ja korjauksen, huollon tai asennuksen 
onnistumiselle.

Autocom auttaa kaikkia korjaamoja
Ratkaisu ongelmaan on Autocom-diag-
nostiikkajärjestelmä, joka koostuu CDP+
-testeristä sekä tietokannaltaan vahvasta
datapankista. Autocomin diagnosointityö-
kalu sekä säännöllisesti uusilla automal-
leilla ja toiminnoilla päivitettävä ohjelmisto
takaavat, että monimerkkikorjaamolla on 
aina käytössään ajantasaiset vikakoodit ja 
niihin liittyvät tiedot niin kevyen kuin ras-
kaankin kaluston korjaus-, huolto- ja asen-
nustöihin. Saatavana on kolme ohjelmisto-
versiota, joista GENERIC sisältyy CARS- ja 
TRUCKS-ohjelmiin. 

Flight Recorder
Mahdollistaa ajoneuvon tutkimisen sitä ajettaessa, mistä on suurta apua, 
kun viat tai häiriöt ilmenevät vain tien päällä. Ajon jälkeen CDP+:n tallen-
teet ladataan diagnosointiohjelmaan, jonka avulla ajoneuvon ongelmat 
voidaan analysoida ja paikallistaa.

ISS
Lyhentää merkittävästi vikojen etsintään kuluvaa aikaa käymällä auto-
maattisesti läpi kaikki ajoneuvon ohjainjärjestelmät ja ilmoittamalla väri-
koodein, missä löytyneet vikakoodit sijaitsevat. Sijainnin selvittyä voidaan 
suorittaa tarkempi, kohdennettu vian etsintä.

Offl ine
Näyttää mahdolliset 
sovitukset ja säädöt, 
vaikka ajoneuvo ei olisi-
kaan paikan päällä.

Raportointi
Tulostaa ammattimai-
sia raportteja yrityksen 
logolla ja yhteystiedoilla
varustettuna.

Autojen sähkötekniikan nopea kehittyminen on tehnyt järjestelmätesteristä nykyaikaisen autokorjaamon
tärkeimmän työkalun. Kahan uusiin sähköisiin palveluihin kuuluu AutoFrontal-portaaliin linkitetty Autocom,
jonka diagnostiikkajärjestelmä on alan markkinajohtajana ja suomenkielisenä turvallinen valinta korjaamoille.
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 ajoneuvojen diagnosointiin

Autocom CARS- ja TRUCKS-ohjelmiin 
on saatavana Info System -lisäosa. Se on 
HaynesPron toteuttama autotekninen 
tietokanta, joka täydentää diagnostiikka-
järjestelmää. Info System on tarjolla kol-
messa laajudessa Basic, Plus tai Max.

CDP+:n teknisiä tietoja
Tiedonsiirtoyhteys ajoneuvolle
Multiplex-toiminto, 2xHS CAN (ISO 
11898-2), SW CAN (SAEJ2411), K/L 
(ISO 9141-2), VPW (J1850), PWM 
(J1850), RS485 (J1708), TTL ja SPI 
(analoginen sisään, 5 V ulos)

Ajoneuvopistoke
Kaapeli 1600 mm (UL2517 
16Cx26AWG+ AL 6,8 mm musta), 
irrotettava (26 pin Hd D-sub), pistoke 
ISO 15031-3 (SAE J1962) led-lampulla 
(2 x CR1216-paristo)

Tiedonsiirtoyhteys
USB-pistoke tyyppi B ja Bluetooth- 
versio 2.1 + EDR, kantama 30 m

Muita tietoja
Micro SD -kortti, aktivointinappi, 
tärinä- ja statusindikaattori

Virransyöttö
6–36 V

Virrankäyttö
Maks. 500 mA

Mitat ja paino
180 x 85 x 30 mm, 480 g

Työlämpötila
-20...+70 °C

Standardit
CE (2004/108/EC), RoHS (2002/95/EC)

Autocom on osa Würth Groupia.

Lisätiedot: 
Tekninen tuki: Eero Forsblom, (09) 6156 8405, 040 845 9399, eero.forsblom@kaha.fi 
Myynti: Mikko Kinnunen, (09) 6156 8375, 040 504 5363, mikko.kinnunen@kaha.fi 



 Alkuperäisvaraosa Start-stop-ajoneuvoihin ja runsaasti varusteltuihin autoihin

 80 % uusista AGM Start-stop-ajoneuvoista varustetaan VARTA® akulla

 Jälkimarkkinoille paras ratkaisu on tarjota täysin yhteensopivaa akkua

www.varta-automotive.fi

Nämä autonvalmistajat käyttävät VARTA® akkuja:

Audi Bentley BMW Bugatti Chevrolet Chrysler Citroën Ferrari  

Fiat Ford GMC Honda Hyundai Jaguar Kia Lamborghini  

Land Rover Maserati Mercedes-Benz Nissan Opel Peugeot Porsche  

Renault Seat Škoda Vauxhall Volkswagen Volvo

It all starts with
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-tuoteuutisia

Kauden CTEK-uutisiin kuulu neljä kampanjatuotetta, joiden mukana saa kaupan päälle hyödyllisen lisävarusteen. 
Bundle-tuotteiden lisäksi esitellään uutuutena PRO25-laturisarja, joka korvaa MXS25-sarjan.

Bundle-kampanjatuotteet

MXS 3.8 ja MXS 5.0 + Bumper 60
Tuotteissa CT 56970B1 (MXS 3.8) ja CT 
56973B1 (MXS 5.0) saa pelkän laturin hin-
nalla myös Bumper 60 -silikonisuojuksen.

PRO25S + Bumper 300
Tuotteessa CT 40194B1 saa pelkän laturin
hinnalla myös Bumper 300 -silikonisuojuksen.

MXTS40 + Wall Hanger Pro
Bundle-tuotteessa CT 56995B1 saa pelkän 
laturin hinnalla mukana Wall Hanger Pro 
-korjaamotelineen.

Uusi PRO25-laturisarja

PRO25-sarja on rakennettu samaan kote-
loon kuin sitä edeltänyt MXS25-sarja, joten
siihen sopivat samat myös lisävarusteet 
Bumper 300 ja Wall Hanger 300.

Näkyvä ero on väritys, joka on PRO60- 
ja PRO120-mallien mukaisesti nyt musta. 
Laturin elektroniikka on kuitenkin uusittu 
kokonaan, joten kyseessä on teknisesti 
täysin uusi laite. 

Komponenttimuutoksilla on saatu aikaan, 
että PRO25:n latausteho säilyy samana koko 
latauksen ajan pidemmässäkin kuormituk-
sessa. Uutena ominaisuutena on lithium-
akkujen latausmoodi, jonka tarve lisääntyy 
koko ajan.

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

Kahan varastovalikoiman GKN-kardaanit ovat Spidan-brändättyjä, huippulaatuisia tuot-
teita. Yhteensä niitä on yli 50 erilaista niin kaksi- kuin nelivetoisiinkin henkilö- ja paketti-
autoihin sekä pickupeihin. Kardaaneihin on lisäksi saatavana ristiniveliä erikseen, myös 
mittojen mukaan. Varastotuotteiden lisäksi tarjolla on luonnollisesti koko laaja valikoima 
Autoluettelossa.

GKN:n suvereenia asemaa voimansiirtopuolella kuvaa se, että peräti noin 85 % kaikista 
maailmalla valmistuvista uusista henkilö- ja pakettiautoista on varustettu yhtymän val-
mistamilla tai sen lisenssillä valmistetuilla tuotteilla. Vuodessa se merkitsee useita satoja 
miljoonia autotehtaille ja jälkimarkkinoille toimitettuja voimansiirto-osia.

Kardaaneita ja muita voimansiirto-  

uisia tuot-
- ja paketti-

kseen, myös 
aja valikoima 

85 % kaikista 
ttu yhtymän val-

tsee useita satoja 
sia.

Kaha on ottanut varastovalikoimaansa kardaaniakselit, jotka tekevät seuraa 
hyllyssä jo olleille vetoakseleille ja -nivelille. Jälkimmäisten tarjontaa laa-
jennetaan samalla erityisesti vanhempiin autoihin tarkoitetuilla osilla.
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osia nyt suoraan Kahan varastosta

GSP-vetoakselit ja -nivelet 

sekä laakerisarjat

GSP on vuodesta 1985 toiminut, asemansa 
vaativilla varaosamarkkinoilla varmistanut 
saksalainen toimija, joka valmistaa noin 15 
miljoonaa voimansiirto-osaa ja laakerisar-
jaa vuodessa. Sen tuotanto täyttää vaativat 
ISO 14001 ja TS 16949 sekä OHSAS 18001 
-standardit ja vienti kattaa yli 120 maata.

Kahan varastovalikoimassa GSP näyttäytyy
vetoakseleilla ja -nivelillä sekä pyöränlaa-
kerisarjoilla, jotka kaikki ovat erinomaisen 
hinta-laatusuhteensa ansiosta täydellinen 
valinta varsinkin vanhempiin autoihin. Kai-
killa osilla on ammattikorjaamossa asennet-
tuna tuttu Kahan 3 vuoden / 100 000 km 
erikoistakuu.

Lisätiedot:
Voimansiirto-osat: Seppo Salo, (09) 6156 8326, seppo.salo@kaha.fi 
Laakerisarjat: Joona Saavalainen, (09) 6156 8361, joona.saavalainen@kaha.fi 

31



What drives you 
drives us

fi.bosch-automotive.com

Driven by

     QUALITY
 

Kolme etua joka pyyhkäisyllä:
 Virheetön pyyhintulos ilman raitoja
 Sulka liikkuu kevyesti ja hiljaisesti tuulilasilla
 Pitkä käyttöikä kesäkuumalla ja talvisäässä
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Kamasa Toolsin 50. toimintavuosi huomioitiin tuomalla viime keväänä 
valikoimaan kaksi juhlavan hyvin varusteltua, mustaa työkaluvaunua. 

Juhlavuoden 
erikoistyökaluvaunut!

Tarkat työkalusisällöt:
Autoluettelo.fi 

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

Juhlavuoden 
erikoisvaunu K 7648

- Vaunu ja työkalusarjat 1/2”, 3/8” ja 1/4”
- Mitat (K x L x S) 1609 x 667 x 459 mm
- Yhteensä 419 työkalua

Ju
e

- 
- 
- 

Juhlavuoden erikoisvaunu K 7647

- Vaunu ja työkalusarjat 1/2”, 3/8” ja 1/4”
- Mitat (K x L x S) 1620 x 1068 x 481 mm
- Yhteensä 532 työkalua
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Kahalla on pätevä kattaus renkaanvaihdossa tarvittavia Kamasa Toolsin työkaluja sekä FastBoxin tarvikkeita. 
Jälkimmäiset on eriytetty omaksi ryhmäkseen Autoluettelon koottu myös paperiluetteloon tuotenumerolla FB2.

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

Renkaan-
vaihtotyökalut

Kamasa Tools -hallinosturit
Yhteensä viisi CE- ja TÜV-hyväksyttyä mal-
lia, jotka kattavat nostokyvyt 2–15 tonnia 
ja -korkeudet 360–790 mm.

Kamasa Tools -mutterinvääntimet
Yhdeksän kompaktia ja vahvaa mallia, joista
moni soveltuu henkilöautojen lisäksi myös 
raskaan kaluston renkaanvaihtoihin.

Tarkemmat tuotetiedot, katso:

FastBox-rengas- ja -vannetarvikkeet
Yksi osa korjaamoille suunniteltua Fast-
Box-järjestelmää ovat rengas- ja vanne-
tarvikkeet. Varastovalikoimaan kuuluvat 
mm. tubeless-venttiilit, paikkaussarjat ja 
vannerasvat sekä liimapainot erikseen tai 
rullassa. Jälkimmäisille on saatavana myös 
käytännöllinen, tilaa säästävä seinäteline.
Ohjelmassa ovat lisäksi ammattikäyttöön 
tarkoitetut rengastyökalut, kuten ren-
kaantäyttölaitteet, urasyvyysmittarit sekä 
leikkaavat hylsyt pyörän muttereiden ja 
pulttien irrotukseen.
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Alustan ja ohjauksenosat 
Made in EU -laadulla
Yhden nopeimmin kasvavista tuoteryhmistä Kahan ohjelmassa muodostavat alustan-
ja ohjauksenosat. Jo valmiiksi laajaa tuotelinjaa täydennetäänkin vielä Kahan ohjel-
masta jo ennestään tutulla eurooppalaisella laatuvalmistajalla.

Tuotteet oman katon alta
Vuonna 1983 perustettu RTS on itsenäinen, 
alustan- ja ohjauksenosia omalla tehtaal-
laan tuottava espanjalaisvalmistaja. Moder-
nin 20 000 m2 tuotantolaitoksen kapasi-
teetti on 1,4 miljoonaa ISO 9001:2008 
-standardoidusti valmistettua osaa kuu-
kaudessa. RTS työllistää maailmanlaajui-
sesti noin 400 henkilöä, joista puolet val-
mistaa osia Espanjan-tehtaalla kahdessa 
vuorossa. Korkealaatuisia tuotteita viedään 
yli 75 maahan viidellä mantereella.

Täydentää Kahan valikoimaa
RTS-tuotteet on varustettu valmistuspäivä-
määrällä ja RTS-logolla sekä ”Made in EU” 
-leimoilla alkuperäisyyden ja jäljitettävyy-
den varmistamiseksi. Kaikki käytetyt mate-
riaalit ovat korkealaatuisia ja metalliosat 
käsitellään korroosion estämiseksi. Lisäksi
osien suunnittelussa on otettu huomioon 
helppo asennettavuus esimerkiksi kiinnitys-
ratkaisuilla. Kahan valikoimassa RTS tukee 
Lemförder-valikoimaa tarjoten sille vaihto-
ehdon erittäin kilpailukykyiseen hintaan.

Lisätiedot: 
Joona Saavalainen, (09) 6156 8361, 
joona.saavalainen@kaha.fi 
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Kahan dieselohjelmassa ratkaisu 
Viime aikojen kohuista huolimatta Suomen teillä tulee kulkemaan dieselautoja vielä pitkään. Kaha on todellinen 
dieseltalo vankalla tuotetuntemuksellaan sekä kattavalla varaosaohjelmallaan, jota luotsaa nyt uusi tuotehoitaja.

Dieselohjelma on vaativa
Dieselosille tyypillistä on, että yhden mer-
kin tuotteet sopivat vain sen omiin järjes-
telmiin. Se hankaloittaa tuotelinjan raken-
tamista, sillä dieselpuolen pelureita on kui-
tenkin useita. Kaha on kuitenkin rakenta-
nut kärsivällisesti kattavaa ohjelmaa alan 
tärkeimpien OE-valmistajien tuotteista.

VDO yksinoikeudella Kahalla
Kahan VDO-valikoimassa on peruskunnos-
tuksessa tarvittavia korkeapainepumpun 
osia valtuutettuja dieselkorjaamoja varten.
Lisäksi yhteispainejärjestelmän suuttimet ja 
anturit ovat saatavilla suoraan varastosta.
Kokonaisia pumppuja ja suuttimia on vali-
koimissa myös yleis- ja merkkikorjaamoiden
tarpeisiin. VDO:n dieselosien ainoana maa-
hantuojana Kahalla on tarjota harvinaista
teknistä osaamista. Sitä todella tarvitaan,
sillä VDO:n järjestelmiä ei pysty korvaamaan
muilla kuin VDO:n alkuperäisosilla.

VDO on pietso-spesialisti
Suurin ero muihin valmistajiin verrattuna 
on, että VDO keskittyy ainoastaan pietso-
ohjattuun suutinteknologiaan, joka mah-
dollistaa lyhyimmän ja tarkimman ruisku-
tustapahtuman. Pietso-dieseljärjestelmässä 
yksittäinen ruiskutussykli koostuu jaksote-
tuista esi-, pää- ja jälkiruiskutuksesta. Sillä
saavutetaan alhaisempi moottorin melu-
taso, pienennetään mekaanista rasitusta ja 
vähennetään pakokaasupäästöjä.

Tuttu huippumerkki yksinoikeudella Suomessa
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 rooleissa tuote ja sen tunteminen
Lisätiedot: 
Tero Leinonen, (09) 6156 8236, tero.leinonen@kaha.fi 

Kahan uusi dieselosien tuotehoitaja on 
Tero Leinonen. Niiden lisäksi hän vastaa
moottorinohjaukseen liittyvien osien ja 
polttoainejärjestelmien varaosista. Hyvin-
kääläinen, 26-vuotias ajoneuvotekniikan 
insinööri valmistui Tampereen ammatti-
korkeakoulusta keväällä 2018 opintolinja-
naan auto- ja työkonetekniikka. Leinosen 
tie autoalalle alkoi 14-vuotiaana peruskou-
lun TET-harjoittelun kautta, jonka hän suo-
ritti autokorjaamossa. Ammattikoulun ja 
lukion jälkeen hän jatkoi korjaamoympä-
ristössä työskennellen autonasentajana.

Armeijassa taidot karttuivat entisestään 
Leopard 2A4:n kunnossapitoaliupseerina, 
minkä jälkeen kutsuivat opinnot TAMK:ssa.
Aiemmalla urallaan Leinonen on tehnyt 
mitä erilaisimpia autoalaan liittyviä tehtä-
viä, aina autonpesusta ja varaosamyynnistä
korjaukseen ja työn johtamiseen. Korjaa-
mon tehtävistä tie on vienyt lopulta maa-
hantuojan tuotehoitajan tehtäviin Kahalla. 

Mahtuipa opiskelun ja työnteon väliin vielä
lukukausi vaihto-oppilaana Saksassakin.
Valtakunnallista huomiota hän saavutti 
iltapäivälehden uutisoitua hänen opinnäy-
tetyöstään ”Polttoainekäyttöisten lisäläm-
mittimien integroiminen sähköautoihin”.

Dieselosien tuotehoitajaksi Tero Leinonen

mon tehtävistä tie on vienyt lopulta maa-
hantuojan tuotehoitajan tehtäviin Kahalla. 

Pesäpallon B-poikien SM-tasolle asti noussut Leinonen pelaa edelleen, nyt miesten maakunta-
sarjaa Cobra Teamissa. Muihin harrastuksiin kuuluvat vinyylilevyt ja akustisen kitaran soitto.

Valikoimatukea Euroopasta ja Aasiasta

Kaha on myös Bosch-asiantuntija, jonka 
panostus merkin dieselosiiin tuo asiakkaille 
selviä etuja. Bosch-tekniikan hyvä tuntemi-
nen mahdollistaa oikeiden osien pitämisen 
varastossa niin, että vain harvoin joudutaan 
turvautumaan pikatoimitukseen Saksasta. 
Kahan laajaan Bosch-valikoimaan kuuluvat 
niin perinteiset pumppusuuttimet kuin 
yhteispainejärjestelmänkin osat.

Denson dieselkomponenteille on kysyntää, 
sillä ne ovat alkuperäisosia useissa japani-
laismerkeissä, kuten Toyota, Mitsubishi ja 
Subaru. Denso-järjestelmiä käyttävät myös 
muut valmistajat, kuten esimerkiksi Ford 
pakettiautomallissaan Transit. Vain aidoilla 
OE-varaosilla voidaan varmistua nykyaikai-
sen, hienostuneen dieseljärjestelmän toimi-
vuudesta huollon tai korjauksen jälkeen. 
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Kahan TRW-valikoima 
laajenee korkealaatui-
silla ohjauspylväillä

TRW monipuolisesti Kahalla
TRW on perinteikäs yhdysvaltalainen OE-
autovaraosavalmistaja, jonka tuotemerkki
siirtyi yrityskaupassa osaksi saksalaisen ZF 
Groupin brändivalikoimaa. Kahan valikoi-
massa TRW on esiintynyt ohjausvaihteilla ja 
ohjaustehostimen pumpuilla sekä sähköisillä 
jarrusatuloilla. Nyt TRW-ohjelmaan saadaan 
niiden rinnalle myös ohjauspylväät.

Valikoima laajenee jatkuvasti
Ohjauspylväs on nykyautoissa kaikkea 
muuta kuin vielä 50-luvulla käytetty yksin-
kertainen tanko. Tänään ohjauspylväässä
on kallistus- ja muine antureineen paljon 
älykästä elektroniikkaa. TRW-ohjauspylväät 
ovat Kahan valikoimassa yli 100 tuotenu-
merolla, laajeneva valikoima löytyy reaali-
aikaisena osoitteessa Autoluettelo.fi .

Lisätiedot: 
Joona Saavalainen, 

(09) 6156 8361, 
joona.saavalainen@kaha.fi 
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Kaha on korjaussarjojen moniottelija
Kahan jakopään korjaussarjojen valikoimaa on rakennettu johdonmukaisesti, päämääränä mahdollisimman 
kattava tarjonta. Kun korjaamolla on vaihtoehto kaikille asiakkaille ja kaikkiin autoihin, tilanteesta hyötyvät kaikki.

Sarjat tuovat turvallisuutta
Nykyään lähes kaikki hihnanvaihdot toteu-
tetaan korjaussarjoilla, jotka sisältävät hih-
nojen, kiristimien ja ohjainrullien lisäksi 
asennusosat. Se on turvallinen tapa varmis-
taa, että kaikki kuluvat osat ovat kunnossa 
koko yhteisen elinkaarensa ajan. Yhä suu-
rempi osa sarjoista on saatavana myös vesi-
pumpulla, ja niiden menekki on samaa tah-
tia myös kasvanut.

Kolme isoa OE-valmistajaa
Kahan hihnasarjavalikoiman ytimen muo-
dostavat kolmen maailmankuulun alkupe-
räisosavalmistajan huippumerkkiä, joiden 
yhteinen markkinaosuus pelkästään kor-
jaussarjavalikoimien suhteen on ylivoimai-
nen. Gates ja ContiTech ovat Kahan asiak-
kaille jo vanhoja tuttavuuksia, ja viimeisim-
pänä joukkoon on liittynyt Schaeffl er Grou-
pin INA. Niiden laajaa valikoimaa tuetaan 
vielä täydennystoimittajilla.

Sopivat sarjat Autoluettelosta
Vaikka Kahan valikoima on laaja, sopivien 
jakohihnan korjaussarjojen löytäminen 
autoon kuin autoon on silti helppoa rekis-
terihaun avulla osoitteessa Autoluettelo.fi .

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

Image courtesy of Gates
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Hyödyt:

•  Kokonaisvaltainen ohjelma lähes kai-

kille eurooppalaisille ja aasialaisille 

autolle ja pakettiautoille

•  Oikea tuote jokaiseen korjaukseen - 

täydelliset korjaussarjat tai pyynnöstä 

yksittäiset varaosat

•  Schaefflerin laadunvarmistus

Asiantuntijoilta ammattilaisil-
le – taka-akselin korjaussarja

Itsenäiset korjaamot olivat ensimmäi-

siä, jotka toivat esille, että monissa PSA 

Group:in (Peugeot / Citroën) ajoneuvois-

sa taka-akselin laakeroinnit olivat alttiina 

kulumiselle. Syynä tähän oli neulalaa-

kereiden ja akseliputkien väliin päässyt 

lika. Tuloksena oli takatukivarsien vää-

ristynyt liikerata, epämiellyttävät äänet 

ajon aikana ja huonontunut ajettavuus. 

Ongelman korjaamiseksi korjaamojen oli 

korvattava koko taka-akseli.

Ruville pystyi ratkaisemaan ongelman 

varhaisessa vaiheessa suorien yhteyksi-

emme kanssa autokorjaamoihin ja kehit-

tämään täydellisen korjausratkaisun: ta-

Neljällä vahvalla brändillä LuK, INA, FAG ja Ruville olemme luotettava maailmanlaajuinen kumppani – tarjoamme korjausratkaisuja 

henkilöautoihin, keveisiin ja raskaisiin hyötyajoneuvoihin sekä traktoreihin.

Schaeffler Automotive Aftermarket – neljä vahvaa 

brändiä, joissa laatu ja innovaatio kohtaavat
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Ruvillen ohjauksen ja alustan osat:
1. Iskunvaimentimen tukilaakerit

2. Pölysuojat

3. Kallistuksenvakaajan yhdystangot

4. Ohjauksen nivelet

5. Kallistuksenvakaajat

6. Moottorin kumityynyt

7. Hammastangon suojakumit

8. Tukivarret

9. Ohjauksen nivelet

Tavoitteemme on jatkuvasti kehittää tuo-

tevalikoimaa jokaiselle ajoneuvoluokalle 

ja mallille. Kehittyvän teknologian an-

siosta markkinoille tuodaan jatkuvasti 

runsaasti uusia ja yhä monimutkaisempia 

ajoneuvomalleja. Tämä tarkoittaa moni-

mutkaistuvia huoltotöitä, joissa korjaa-

mojen ammattilaiset joutuvat jatkuvas-

ti haastaviin korjaustilanteisiin. Siksi 

Schaeffler Automotive Aftermarket -tar-

jonta sisältää kaiken tarvittavan tehok-

kaaseen osan vaihtoon: alkuperäisestä 

varaosasta hienostuneisiin korjausratkai-

suihin ja oikeaan erikoistyökaluun asti.

Ruville – Vahva kumppani sinun tukenasi

Ohjauksen tarkkuus, optimaalinen tie-

kontakti sekä ajomukavuus – jotta autosi 

kulkee uudenveroisena tulevinakin vuo-

sina, tarvitset luotettavia ja laadukkaita 

varaosia. Ruville on tuottanut ensiluok-

kaisia varaosia ja korjausratkaisuja yli 90 

vuoden ajan.

Jokainen 4500 ohjaus- ja jousitusosas-

tamme on älykäs konseptin, tehokkuu-

den ja luotettavuuden yhdistelmä. Tiukat 

laatustandardit ja testausprosessit takaa-

vat, komponenttien huippulaadun.

Korjaamot luottavat Ruvilleen ja hyvis-

tä syistä: olemme alustan- ja ohjauk-

sen asiantuntijoita ja pidämme mie-

lessä kaikkien komponenttien välisen 

vuorovaikutuksen. Lisäksi käytännöllinen 

lähestymistapa auttaa korjaamoita teke-

mään työnsä. Täydelliset korjaussarjat ja 

erikoistyökalut mahdollistavat kaikkien 

korjauksien nopean, tehokkaan ja perus-

teellisen suorittamisen.



ka-akselin korjaussarja. Yhdessä mukana 

toimitetun erikoistyökalun kanssa sarja 

on ensimmäinen, joka mahdollistaa te-

hokkaasti vain vaurioituneiden osien kor-

jaamisen, taloudellisesti ja tehokkaasti.

Hyödyt:

•  Korjauskustannukset, jotka heijastavat 

auton nykyistä arvoa

•  Kaikki tarvittavat osat saatavana pyyn-

nöstä myös yksittäisenä 

•  Patentoituja erikoistyökaluja turvalli-

seen ja tehokkaaseen korjaukseen

Kehitetty kovimpiin 
vaatimuksiin - pölysuojat

Kun haet ajoneuvoltasi parasta - suurta 

mittarilukemaa ja samalla pientä kulumis-

ta – oikeiden osien ja materiaalien käyttö 

on tärkeää. Esimerkkinä näistä vaatimuk-

sista voidaan pitää Ruvillen pölysuojia. 

Kestomuovisen polyuretaanin käytön an-

siosta suojilla on erittäin pitkä käyttöikä. 

Suojamateriaali muodostaa pysyvän tii-

visteen nivelelle, kuluttavia elementtejä, 

kuten vettä, hiekkaa tai pölyä vastaan. 

Tämä materiaali suojaa jopa UV-säteiltä, 

otsonilta ja kemikaaleilta. Mahdolliset 

kokoonpanovirheet minimoidaan vankan 

rakenteen ansiosta ja suojapinta pysyy 

erittäin joustavana myös korkeissa läm-

pötiloissa.

Kehittyneiden materiaalien lisäksi Schaef-

fler kehitti oman tiivistysjärjestelmän, 

jossa on kolme mikrotiivistyshuulta, jotka 

takaavat erittäin hyvän tiivistyskyvyn.

Ruosteen estämiseksi ja kontaminaation 

välttämiseksi osia on sinkitty ja varustet-

tu joko kromi III-passivoinnilla tai sinkki-

hiutalepäällysteellä.

Tulos: Kaikkien turvallisuuteen vaikutta-

vien osien suorituskyky ja kestävyys on 

taattu.

ka-akselin korjaussarja Yhdessä mukana
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1.  Tiivistys, kolmella 

mikrotiivistyshuulella

2.  Pinnan suojamateriaali muodostettu 

kestomuovisesta polyuretaanista

3.  Korroosiosuoja, galvanoitu ja sinkitty 

pinnoite

Schaeffler REPXPERT – palve-
lukokonaisuus mekaanikoille

Rekisteröidy ilmaiseksi verkkoportaaliim-

me, josta löydät LuK, INA, FAG ja Ruville 

uutiset, tuotetiedot, vikadiagnostiikkaa 

sekä asennusohjeet.

Schaeffler Automotive Aftermarket tar-

joaa käytännön teknistä koulutusta kor-

jaamoiden ammattilaisille – milloin olet 

päivittänyt tietosi? Ota yhteyttä, niin ker-

romme lisää!

Schaeffler Automotive Aftermarket

info.fi@schaeffler.com

www.schaeffler.fi
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J.S. Fixaus  –  

Lisätiedot: 
Linda Westerlund, (09) 6156 8254, linda.westerlund@kaha.fi 
jsfi xaus.fi 

J.S. Fixaus on Jukka Salmekankaan perustama 
autonhoitoon keskittyvä yritys. Kun Kaha alkoi 
luoda SONAX SERVICE -ketjua, näki SONAX-
tuotteisiin jo pitkään luottanut yrittäjä heti 
konseptin edut. Kahaviesti vieraili Tampereella 
kyselemässä kokemuksia virallisena SONAX 
SERVICE -toimipisteenä olemisesta.
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 autonhoitopiste Tampereella

Jukka Salmekankaan, 50, harrastuksena 
on jo 20 vuotta ollut rata-autoilu. 
– Myös F1 ja pojan harrastuksen myötä 
jääkiekko ovat lähellä sydäntäni, Tapparan 
ja HPK:n kannattaja toteaa.

Samassa pihapiirissä 25 vuotta
J.S. Fixauksen taustalla on Jukka Salmekan-
kaan työ Tampereen Konela-Auton palve-
luksessa.
– Kun silloinen Konelan johtaja Pekka Ten-
hovuori päätti yksityistää pesu- ja fi ksaus-
toiminnat, päätin perustaa oman yrityksen. 
Sopimukseen päästiin nopeasti ja sillä tiellä 
ollaan, Salmekangas kertoo.
Noin 20 vuotta sitten Konela-autot muut-
tuivat Delta-autoksi, jonka merkit ovat  
markkinaosuuttaan huomattavasti nosta-
neet Kia ja Mitsubishi.
– Vuosien aikana meillä on ollut toimipis-
teet myös kolmessa muussakin paikassa, 
mutta nyt toimimme ainoastaan tässä alku-
peräisessä pihapiirissä; alkuun korjaamon 
yhteydessä, ja tähän vaihtoautohallin pää-
tyyn muutimme noin 5 vuotta sitten.

SONAX ja Kaha tukevat toimintaa
J.S. Fixaus on käyttänyt SONAX-tuotteita 
jo kauan.
– SONAX SERVICE -piste meistä tulikin vähän 
kuin ”itsestään”, Jukka Salmekangas sanoo, 
ja korostaa virallisena pisteenä olemisesta 
olevan yrittäjälle vain hyötyä.
– SONAX on Saksan suurin ja yksi maailman 
johtavista autonhoitotuotteiden valmista-
jista, joten asiakkaat voivat luottaa siihen, 
että vahvan nimen alla työ tehdään huolel-
lisesti laadukkailla tuotteilla, hän korostaa.
– Lisäksi Kahan tuki niin markkinointi- kuin 
teknisenkin tuen suhteen on korvaamaton. 
Olen saanut paljon erilaista mainosmateri-
aalia ja Välimäen Harrilta vuosien saatossa 
hyviä vinkkejä sekä SONAX-koulutusta hen-
kilökunnalleni, Salmekangas kiittelee.
– Kahalla on myös varasto koko ajan kun-
nossa, Autoluettelosta on helppo tilata ja 
tavara tulee aina seuraavaksi työpäiväksi, 
mikä on valtavan tärkeä asia.

SONAX-tuotteisiin voi luottaa
– SONAX on merkkinä ja valmistajana niin 
suuri, että heillä on resurssit kehittää tuote
joka tarkoitukseen. Tehdas ei lepää laake-
reillaan, vaan tuotekehitystä tapahtuu ja 
uutuustuotteita tulee koko ajan, Jukka Sal-
mekangas painottaa.
– Yksityisasiakaspuolella suosituin palve-
lumme on ehdottomasti kovavahakäsit-
tely. Myös hienot SONAX-uutuustuotteet, 
kuten keraaminen pinnoite ja pesun yhtey-
dessä tehtävä pikapinnoite ovat tulleet 
haastamaan perinteistä auton vahausta, 
Salmekangas sanoo, ja kiteyttää lopuksi J.S. 
Fixauksen toimintaperiaatteen:
– Emme ole juurikaan mainostaneet itse-
ämme, koska paras mainos on tyytyväinen 
asiakas. Tavoite on aina, että asiakas tulee 
uudestaan ja kenties kertoo palveluistam-
me tutuilleenkin!
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Gear Tronic II – automaatti 
Gear Tronic II on automaattivaihteiston huoltolaite, joka ei vain vaihda 
vaihteistoöljyä, vaan myös huuhtelee pois vanhan öljyn jäänteet sekä 
niiden seassa olevat metallihiukkaset ja lian. Liqui Moly on kehittänyt 
myös laitteelle varta vasten sopivat, korkealuokkaiset huoltokemikaalit.

LM-5101
PRO-LINE Automaattivaihteiston puhdistusaine 1000 ml

Gear Tronic II -huoltolaitteen kanssa käytettävä auto-
maattivaihteiston puhdistusaine. Poistaa tehokkaasti 
karstan ja muut jäämät automaattivaihteistoista vahin-
goittamatta kumi- ja muoviosia. Litran metallipullo kiin-
nitetään suoraan Gear Tronic II -laitteeseen. Menekki 
noin 300 ml per 6–9 l ATF-öljyä.

LM-5188
PRO-LINE Vaihdelaatikon sisäpuhdistusaine 500 ml

Poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan, resiinin ja muut 
jäämät vaihdelaatikosta. Suihkutetaan puhdistet-
tavaan kohteeseen ja annetaan kuivua. Asetoni-
ton tuote haihtuu jättäen pinnan puhtaaksi ja 
rasvattomaksi. Ei saa käyttää kuumilla pinnoilla.

Gear Tronic II -huoltokemikaalit

Automaatti kaipaa huoltoa
Automaattivaihteistot joutuvat yhä kovem-
mille nykyaikaisissa autoissa, joissa vaih-
teita on paljon ja kuljettajalla usein valitta-
vanaan erilaisia ajo-ohjelmia. Siksi öljyn- ja 
yhä useammat autonvalmistajat suosittele-
vat automaattivaihteistoöljyn vaihtoa, kun 
autolla on ajettu kauan tai erityisen kulut-
tavasti esimerkiksi matkailu- tai muuta vau-
nua vetäen.

Monipuolinen tietokanta
Gear Tronic II soveltuu kaikille muunnin-
vaihteistoille ja portaattomille automaatti-
vaihteistoille sekä kaksoiskytkinvaihteis-
toille. Öljynvaihto ja huuhtelu on mahdol-
lista joko jäähdyttimen liittimistä tai mitta-
tikun putkesta. Laitteessa on tietokanta 
automerkeistä, -malleista ja vaihteistoista 
sekä öljyntäyttömääristä ja laaduista. 

Ohjaavaa huoltovarmuutta
Kun huolto aloitetaan, selkeä näyttö 
ohjeistaa kaikki työvaiheet yksityiskohtai-
sesti. Laite kertoo öljyn täyttömäärän, 
automaattivaihteistoöljyn tyypin sekä öljy-
pohjan-, tyhjennys- ja tarkistusruuvien 
kiristysmomentit. Gear Tronic II tunnistaa 
automaattisesti myös öljyn kiertosuunnan 
ja mittaa pois imetyn öljyn määrän.

Koulutusta ja tukea tarjolla
Liqui Moly Gear Tronic II -huoltolaitteen 
mukana toimitetaan perusadapterisarja, 
tulostin ja suomenkielinen käyttöohjekirja. 
Ostaja saa myös halutessaan koulutuksen 
ja teknistä tukea. Laitteen toimintaan voi 
tutustua havainnollisesti kirjoittamalla You-
Tubessa hakusanaksi Gear Tronic II. Tuote-
numero LM-29066.
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vaihteiston öljynvaihto- ja huuhtelulaite

LIsätiedot:
Gear Tronic II -huoltolaite: Mikko Kinnunen, (09) 6156 8375, mikko.kinnunen@kaha.fi 
Gear Tronic II -huoltokemikaalit: Linda Westerlund, (09) 6156 8254, linda.westerlund@kaha.fi 

LM-5135
ATF-lisäaine 250 g

Elvyttäjä, joka palauttaa kumi- ja muovitiivis-
teiden elastisuuden. Parantaa komponenttien 
toimintaa, vähentää kulumista sekä puhdistaa 
ja suojaa. Käyttökohteet: ohjaustehostimet ja 
automaattivaihteistot, joissa käytetään ATF II 
tai ATF III -öljyä. 250 ml riittää 8 litraan öljyä.

LM-50190
GearTronic II Öljynäytepullot ja testiliuska

Pakkaus sisältää kaksi näytepulloa vaihteis-
toöljylle sekä testiliuskan, jolla voidaan tar-
kistaa, sisältääkö vanha vaihteistoöljy jääh-
dytinnestettä.
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Makersan-uutuustuotteita 2018

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

Makersan on mekatroniikkakomponentteja ajoneuvoteollisuudelle 
vuodesta 1978 asti valmistanut yritys, ja esimerkiksi Mercedes-Benzin, 
Mitsubishin, Manin, Ivecon ja Isuzun OE-toimittaja. Vuoden uutuuksiin 
kuuluvat mm. CAN-monitoimiohjaimet sekä joystick-kahvat ja -pohjat.

CAN-monitoimiohjaimet

Makersan-valikoimaa täydentävät uudet 
CAN-monitoimiohjaimet MO 406 H1X ja 
MO 407 H1X, joiden toimintoja on helppo
hallita kumipintaisella Ø 52 mm ohjaus-
pyörällä. MO 406 H1X on lisäksi varustettu 
kuudella pikatoimintopainikkeella. 

Kumpikin malli on saatavana SAE J1939-, 
CANopen- ja Modbus-versioina, ja ne voi-
daan ohjelmoida sovelluskohtaisesti. Laa-
dukkailla Deutsch DT -liittimillä varustet-
tujen vankkarakenteisten ohjaimien suo-
jausluokka on IP67 sekä käyttölämpötila 
-40...+85 °C ja -jännite 8–32 V.

Joystick-kahvat ja -pohjat

Tuotevalikoimaan kuuluvat myös joystick-
kahvat ja -rungot sekä niistä koostuvat 
joystick-kokonaisuudet. Kahvoista on tar-
jolla sekä täysin analoginen että CANopen- 
ja SAE J1939 -versio. Painikkeiden määrä, 
sijoittelu ja toiminnat ovat sovelluskohtai-
sesti määriteltävissä. Joystick-pohjia on kol-
mea eri tyyppiä: analoginen, CAN-versio ja 
Power/CAN-versio neljällä proportionaali-
sella ulostulolla.

Monipuolista ajoneuvomekatroniikkaa

CAN-teknologian yhdistäminen mekaniikkaan näkyy Makersan-
tuotevalikoimassa erilaisina ajoneuvoelektroniikkaan sulautet-
tuina säätiminä, kytkiminä, ohjausyksikköinä ja lukitustuotteina.
Kahan varasto-ohjelmassa ne täydentävät ennestäänkin laajaa 
ajoneuvokomponenttien valikoimaa. FinnMETKO-messuilla 
vuonna 2016 ja 2018 asiakkaille esiteltyyn, jatkuvasti kasvavaan 
ja kehittyvään valikoimaan kuuluvat seuraavat tuoteryhmät:

Säätövivut
- Vipu- ja kiertosäätimet.

Joystickit
- Joystick-rungot ja -kahvat, sormenpää- ja peukalo-minijoystickit.

Keypadit ja painonapit
- Keypadit SAE J1939, CANopen, Modbus (RS485).

I/O moduulit ja ohjausyksiköt
- SAE J1939 ja CANopen.

Anturit ja kytkimet
- Kiihtyvyys ja kallistus, kierto ja 
  suunta, nopeus, paine, lämpötila, 
  pinnataso, lähestymiskytkimet.

Polkimet
- Kaasu, jarru ja kytkin.

Lukitustuotteet
- Keskuslukituksen kauko-ohjaimet ja lukkomoottorit, 
  kahvat ja lukot.
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”Leikkaa pituuteen” -polttoaineanturit

 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–maks.)

Sähköliitäntä:  500 mm johtosarja ilman liittimiä

Tiiveysluokka:  IP67 (edellyttää vastaavan tasoista sähköliitintä)

Soveltuvat polttoaineet: Diesel, biodiesel ja bensiini

Laaja soveltuvuus eri tuotantoihin
Kahan 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.

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

Yleismallinen pinnantaso-
anturi moniin sovelluksiin

Kapasitiiviset pinnantasoanturit ovat olleet Suomessa yleensä tarjolla vain vakiomittaisina 
tehdastuotteina. Kahan varastovalikoimassa ovat Fozmulan yleismalliset polttoaineanturit, 
joista voidaan katkaisemalla tehdä juuri oikean mittaisia mitä erilaisimpiin 
diesel-, biodiesel- ja bensiinisovelluksiin.

iviset pinnantasoanturit ovat olleet S
uotteina. Kahan varastovalikoimassa ovat Fozmulan yleismalliset polttoaineanturit,
idaan katkaisemalla tehdä juuri oikean mittaisia mitä erilaisimpiin 
biodiesel- ja bensiinisovelluksiin.
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Stabiluksen kaasujousilla ja hydraulisilla vaimentimilla on lukemattomia käyttökohteita ajoneuvo- ja muussa 
teollisuudessa. Kahalla on erinomaiset valmiudet palvella asiakkaitaan laajalla tarjonnalla ja hyvällä tuotehaualla.

Uusi kiinnitys on toteutettu pidikkeessä 
olevan voimakkaan magneetin sekä koh-
teeseen kiinnitettävän, tarralla varustetun 
metallilevyn avulla. Jos levyä ei haluta suo-
raan puhelimeen, sen voi kiinnittää myös 
suojakuoreen; joko ulkopuolelle tai koko-
naan näkymättömiin kuoren sisäpuolelle.

Itse pidikkeen kiinnitys tuulilasiin tai koje-
lautaan on uusissakin versioissa ennallaan: 
ikkunaan kiinnitettävä malli pysyy paikal-
laan tehokkaalla imukupilla ja kojelauta-
malli vastaavasti mukana toimitettavilla
tarroilla.

Magneettiselle kiinnitystavalle soveltuvat 
kaiken kokoiset älypuhelimet ja painosta 
riippuen jopa 8” tabletit, mekaaniselle käy-
tännössä kaikki 104–168 mm kokoiset lait-
teet. Kumpikin kiinnitystapa mahdollistaa 
asennuksen niin kuljettajan kuin etu- ja 
takamatkustajankin näkökenttään.

Unisynk-pidikkeet ovat saaneet mekaanisesti puristavan kiinnitystavan 
rinnalle myös magneettisesti vetävän tekniikan.

Satunnaiseen kiinnitykseen voi kätevin 
ratkaisu olla yksinkertainen ilmaritilään 
kiilattava malli. Tuotenumero MMX UC007 
(mekaaninen, 52–87 mm leveille puhelimil-
le) ja MMX USMH6 (magneettinen).

-tuoteperhe laajeni

Mekaanisten mallien tuotenumerot ovat MMX UC005 (ikkunamalli) ja MMX UC006 (koje-
lautamalli) ja magneettisten vastaavasti MMX USMH5 ja MMX USMH4. Magneettisiin 
malleihin kuuluvia metallilevyjä voi hankkia myös erikseen tuotenumerolla MMX UC10120.

Lisätiedot: Kari Rajamäki, (09) 6156 8233,
kari.rajamaki@kaha.fi 
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Etsivä löytää – helposti!
Siitä pitää huolen Autoluettelon massiivi-
nen, noin 14 000 Stabilus-nimikkeen vali-
koima. Tilaustuotteet toimitetaan nope-
asti tehtaalta ja tavallisemmat varaosa-
jouset suoraan Kahan omasta varastosta. 
Automallikohtaiset osat löytyvät helposti 
rekisterinumerohaulla ja esimerkiksi erilai-
set kaappijouset tuotteesta löytyvän tuote-
numeron avulla.

Myös mittatilausjouset
Kahan ja Stabiluksen yhteistyöstä hyötyvät 
aivan erityisesti esimerkiksi työkone-, eri-
koisajoneuvo- ja venevalmistajat sekä muut 
teollisuusasiakkaat. Tarvittaessa Kahan
asiantuntija voi simuloida oven, ikkunan, 
luukun tai muun kohteen toimintaa eri 
jousilla Stabiluksen laskentaohjelmalla, 
mikä mahdollistaa myös täysin yksilölliset 
erikoisratkaisut.

Kiinteät USB-rasiat raskaaseen kalustoon

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

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

USB-latausrasia 12/24 V
Edullinen 1,0 + 1,5 A latausrasia peruspuhe-
limien ja -tablettien lataukseen. Pakkauk-
sessa on mukana asennuslevy ruuveineen, 
mutta rasian voi asentaa myös ilman levyä 
26/29 mm reikään. Valkoiseen taustalevyyn 
syttyy jännitteellisenä sininen valo. Tuote-
numero M A13 194.

USB-virtarasia 8–34 V
Tehokas virtarasia, joka sopii myös enem-
män virtaa vaativien laitteiden lataamiseen. 
Rasiassa on kaksi 2,5 A USB-liitäntää, yhtä-
aikaisesti käytettyinä maksimissaan 4,4 A. 
Asennus 27,8 mm reikään. Tuotenumero 
MW 67 321 100.

USB-virtarasia 8-34 V
Kuten MW 67 321 100, mutta mukana seu-
raa 45 x 60 x 2,2 mm asennuslevy sekä kiin-
nitykseen tarvittavat ruuvit. Tuotenumero 
MW 67 322 100.

Kiinteästi asennettavia lataus- 
ja -virtarasioita tarvitaan erilai-
sissa ajoneuvoissa ja erilaisille 
käyttäjille, kuten linja-autoissa 
matkustajille ja työkoneissa kul-
jettajalle. Myös kaiken kokoiset 
erikoisajoneuvot ja veneet ovat 
niille luonteva asennuskohde.

Yksinkertaisimmillaan USB-rasia on tupakan-
sytytinpistokkeeseen työnnettävä 12/24 V 
autolaturi, jolle ei tarvitse tehdä erillistä 
asennusreikää. E-hyväksytyssä Unisynkin 
laitteessa on ja 1 + 2,1 A portit ja vihreä LED-
toimintavalo. Tuotenumero MMX UC012.



RUVILLE – Alustan ja ohjauksen osat
Vikadiagnoosit alustan ja ohjauksen osiin

Lisätietoa tuotteista osoitteessa www.repxpert.com

Vaurioitunut pölysuoja / 

pohjaanlyöntikumi 

Syyt:

• Ulkoiset tekijät (kivien kolhaisut, 

tiesuolaus jne.)

• Ikääntymisestä johtuva haurastuminen

• Äärimmäiset ajo-olosuhteet

Seuraus:

• Kulumisen lisääntyminen männän-

varressa; lyhentää iskunvaimentimen 

elinikää

Vaurioitunut/kulunut suojakumi 

alemmassa pallonivelessä 

Syyt:

• Veden tai tiesuolan vaikutukset

• Ikääntymisestä johtuva materiaalin 

kuluminen

Seuraukset:

• Ennenaikainen pallonivelen kulu-

minen

• Ääniä kuormituksen muuttuessa tai 

ajettaessa epätasaisilla pinnoilla

• Myös muiden nivelten ja puslien 

kuluminen seurauksena

Kulunut raidetangon pää

Syyt:

• Ulkopuoliset iskut

• Huokoisuus

• Lisääntyneet niveleen kohdistuneet 

kuormitukset (esim. epätasainen 

tienpinta käännöksissä)

Seuraukset:

• Kuluminen pallonivelessä

• Korroosio / pinnalle muodostunut 

ruoste

• Välys ohjauksessa

• Epävakaa ajokäyttäytyminen

Kulumista moottorin/vaihteiston 

tukilaakerissa 

Syyt:

• Viallinen kardaanin kumi- ja 

ristinivel takavetoisissa 

ajoneuvoissa: lisääntyneet värinät 

laakereissa

• Korroosiota aiheuttavat tekijät 

(öljy, suola)

• Huokoisuus

Seuraukset:

• Ajomukavuuden häviäminen

•  Ääntä / tärinää 

kuormitustilanteissa

Kulunut tukivarren pusla

Syyt:

• Korroosiota aiheuttavat tekijät (öljy, suola)

• Usein tapahtuva ylikuormitus (ylikuorma, 

perävaunun vetäminen, maastoajo)

• Asennusvirhe (pusla väärässä asennossa, 

kiinnityspultti kiristetty ajoneuvon ollessa 

ylösnostettu, pusla painettu paikoilleen 

väärin)

• Huokoisuus

Seuraukset:

• Ajoneuvo puoltaa

• Välys ohjauksessa

• Myös muiden nivelten ja puslien 

kuluminen seurauksena

Kulunut/vaurioitunut vetonivelen tai 

hammastangon suojakumi 

Syyt:

• Vauriot ulkopuolisista iskuista

• Asennusvirhe

• Huokoisuus

Seuraukset:

• Ennenaikainen kuluminen

• Lian sisäänpääsystä johtuva 

kontaminaatio / sisäisten osien 

ruostuminen

Kulunut/vaurioitunut vakaajan 

kiinnityspusla 

Syyt:

• Ikääntymisestä johtuva 

kuluminen

• Vauriot ulkopuolisista iskuista

Seuraus:

• Vähäinen ohjauksen tärinä

Kulunut/vaurioitunut vakaajan 

kiinnityspusla 

Syyt:

• Haurastuminen ikääntymisen / 

ajomäärän myötä

• Ajoneuvon toispuolinen 

lastaaminen (oikealle/vasemmalle 

puolelle), rikkoutunut alustan jousi

Seuraus:

• Ääntäminen
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Kompressorikylmäkaapit ja -laukut

Toisin kuin vain viilentävät termosähköiset laukut, Indel B -kylmäkaapit ja -laukut hyödyn-
tävät kylmäainetta ja lämpötilaa valvovaa termostaattia. 12/24 V Akku- ja 230 V verkko-
virralla toimivat kaapit hyödyntävät uuden sukupolven Secop BD1.4F Micro Automotive 
-kompressoritekniikkaa.

Ratkaisut ruuan 
valmistamiseen ja säilytykseen
Kahan Ajoneuvoteollisuusosaston ohjelmassa on hyötyajoneuvoihin sopivia, 
ruokien ja juomien lämmitykseen ja jäähdytykseen tarkoitettuja tuotteita.

Mikroaaltouunit ja uunikaapit

Cab Diner -mikroaaltouunijärjestelmien ytimenä on ruotsalaisten Pochin ja Electroluxin 
kehittämä, ajoneuvokäyttöön EU-hyväksytty 500 W mikroaaltouuni. Pyörivällä lasilautasella 
varustetun uunin oikeaan kylkeen on integroitu sukopistorasialla varustettu 1000 W invert-
teri, joka muuntaa ajoneuvon akuston 24 V jännitteen uunin tarvitsemaksi 230 voltiksi.

Cab Diner -mikroaaltouunin alaosassa on kiinnitysrauta, joka mahdollistaa 
asennuksen uusien Scania- ja Volvo-ohjaamojen yläkaappiin. Uuni sopii myös MB Actros 
Big ja Giga Space, Scania High- ja Topline sekä Volvo FH -ohjaamojen alkuperäiseen kaappiin. 
Tuotenumero MMX MIKRO24V.

MicroCabinet Junior on MAN-, MB-, Scania- ja Volvo-ohjaamojen takaseinään kiinnitet-
tävän uunikaapin ja siihen sopivan Cab Diner -mikroaaltouunin yhdistelmä, joka täyttää 
kuorma-autoasennuksiin liittyvät EU-vaatimukset. Tuotenumero MMX 1121221.

MicroCabinet Senior on erityisesti Mercedes-Benz-kuorma-autojen ohjaamoihin suunni-
tellun uunikaapin ja siihen sopivan Cab Diner -mikroaaltouunin yhdistelmä, joka täyttää 
kuorma-autoasennuksiin liittyvät EU-vaatimukset. Tuotenumero MMX 111221.

Lisävarusteina on saatavana johdollinen käyttöpaneeli invertterille, tuotenumero 
MMX 1355800 sekä mikroaaltouunin kiinnitysrauta uusien (2017->) Scania R ja S -mallien 
ohjaamoihin, tuotenumero MMX 1332700.

Indel B TB16AM DRAWER ja TB30AM DRAWER ovat 16 ja 30 l 
vetoisia, kuulalaakeroiduilla vetolaatikoilla ja irrotettavalla 
kompressorilla varustettuja -11...+11 °C kylmäkaappeja, jotka 
asennetaan ohjaamon sängyn alle. Suurempi malli vetää 35 kpl 
33 cl juomatölkkiä, ja sen asennus on helppoa mukana seuraavan 
asennussarjan ansiosta. Tuotenumerot IB TB16AM DRAW ja 
IB TB30AM DRAW.

Indel B TB30AM on erityisesti MB MP4 -sarjan kuorma-autojen OE-
varusteeksi suunniteltu kylmäkaappi, mutta se on helppo asentaa 
muidenkin rekkojen pieneen tai suureen vetolaatikkoon tai hytin 
vuoteen alle. Termostaatin säätöalue -4…+8 °C ja tilavuus 20–55 
litraa. Asennussarja sisältyy. Tuotenumero IB TB30AM.

Indel B TB15 ja TB18 -kylmälaukut tarjoavat kokoonsa nähden 
reilusti -18…+10 °C kylmävoimaa. Vain tilavuudeltaan toisistaan 
eroavat 15 ja 30 l mallit sopivat keveytensä ja pienen kokonsa 
ansiosta ahtaisiinkin tiloihin. Tyylikkäissä laitteissa on LED-kytki-
met ja säädettävä kantohihna. Tuotenumerot IB TB15 ja IB TB18.

Lisätiedot: 
Anne Pekkinen, 
(09) 6156 8270, 
anne.pekkinen@kaha.fi 
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Lahden Messu 
Pohjoismaiden hienoimmat entisöidyt autot, tuning-
ajoneuvot ja alan tarvikkeet valtasivat Lahden Urheilu-
ja Messukeskuksen syyskuun viimeisenä viikonlop-
puna, kun erikoisautonäyttely X-treme Car Show

Fiilistä pitivät yllä DJ ja juontaja Linnea Aaltonen,
joka piti messukansan kartalla tapahtumista koko 
näyttelyn ajan. Kiitos kaikille osastolla vierailleille!

SONAX oli jo toista vuotta peräkkäin 
X-treme Car Shown pääyhteistyökumppanina 
ja mukana yhteistyössä Suupohjan Varaosan kanssa.

Kustom-autojen legendaarisen 
rakentajan, yhdysvaltalaisen John 

D’Agostinon nimikirjoitusta jonotettiin.
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keskuksessa 29.–30.9.2018!
muodosti yhdessä Lahden Jenkkiautonäyttelyn ja Rokki Nightin 
kanssa värikkään Autot ja Viihde -messukokonaisuuden. Myös Kaha 
oli tuttuun tapaan mukana upeassa tapahtumakokonaisuudessa 
näyttävillä SONAX- ja Kamasa Tools -osastoillaan.

Suuren suosion saavuttaneita 
SONAX Pin-Up -autonpesunäytöksiä
järjestettiin molempina messupäivinä.

53

Vuoden SONAX Auto 
-kilpailun voittaja-auto saapui 

taas Kahan osastolle ihailtavaksi.
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Messu-uutisia

FinnMETKO 
30.8.–1.9.2018 
Jämsä

Suomen suurin raskaskonealan ammatti- 
ja myyntinäyttely FinnMETKO järjestettiin
jälleen Jämsässä. Kahan ajoneuvoteolli-
suusosasto lisävarusteilla vahvistettuna oli 
mukana jo 12. kertaa. Kiitos kaikille vieraille 
ja paljon onnea arvonnassa menestyneille!

1. Dräger Alcotest 3820 -alkotesteri
Kimmo Laaksonen, Tammer Diesel Oy, Jämsä

2. IndelB Frigocat 12 V 7 l -kylmälaukku
Jarkko Haavisto, Sandvik Mining and 
Construction Oy, Tampere

3. CTEK MXS 5.0 -akkulaturi
Sami Martikainen, Junttan Oy, Kuopio

Alihankinta kokosi yhteen teollisuuden yri-
tykset, asiantuntijat ja päättäjät. Suomen 
johtavassa teollisuuden messutapahtumassa
oli liikkeellä yhteensä noin 20 000 teollisuu-
den ammattilaista lähes 20 maasta.

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen 
kaikki viisi hallia täyttäneiillä messuilla oli 
esillä laajasti alihankintateollisuuden tuot-
teita ja palveluja. Osastollamme vierailleet
saattoivat tutustua Kahan Ajoneuvoteol-
lisuusosaston monipuoliseen tarjontaan, 
kärkimerkkeinä mm. Stabilus, Continental 
ja Dräger. Suurkiitos kaikille kävijöille!

2018 Alihankinta 
25.–27.9.2018 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

Caravan 
20.–23.9.2018 
Lahden Urheilu- ja Messukeskus

Suomen suurin matkailuajoneuvojen ja tar-
vikkeiden erikoisnäyttely Caravan 2018 esit-
teli kauden 2019 uudet mallit sekä caravan-
varusteet, -tarvikkeet ja -palvelut. Tapah-
tuma oli ensimmäistä kertaa nelipäiväinen, 
joten messuvierailla oli rutkasti aikaa tutus-
tua näyttelyn laajaan tarjontaan.

Kaha esitteli osastollaan tuotelinjaansa mm. 
Thule Omnistor-, Thule-, Thetford-, Calix-, 
Webasto- ja Cibié-tuoteperheiden voimin. 
Uusiin Whale-vesivaraajiin ja -ilmalämmit-
timeen voi tutustua tämän lehden sivuilla 
22–23. Kiitos osastollamme käyneille!

FinnMETKO
2018
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Tuoteuutisia

Tuulilasinpesuneste

lasinkirkasteella

Sitruunan tuoksuinen SONAX-tuulilasin-
pesuneste Irrottaa lian tehokkaasti ja estää
tuulilasin ja valojen pesujärjestelmän ja 
suuttimien jäätymisen. Käyttövalmis neste 
on hellävarainen maalipinnalle sekä kumi- 
ja muoviosille. Pakkauskoko 4 l, tuotenu-
mero SO 332 400.

Lisätiedot: 
Linda Westerlund, (09) 6156 8254, 
linda.westerlund@kaha.fi 

Piiska-antenni 

kaikille signaaleille

Blaupunkt Club T48 DAB on piiska-
antenniuutuus, jonka ominaisuudet on 
optimoitu niin digitaalisille B III ja L-
kaista kuin analogisille LMK- ja VHF- 
signaaleillekin. 

Tämä tekee siitä täydellisen valinnan 
ajoneuvovalmistajille, jotka vievät tuot-
teitaan sekä analogista että digitaalista 
lähetystekniikkaa hyödyntäviin maihin.

Yhden radioantennimallin käyttö tuo 
ajoneuvovalmistajalle kustannussäästöjä
helpottamalla suunnittelu- ja kokoon-
panotyötä. 

Passiivisen ISO/SMB-splitterin kanssa 
1800 mm pitkässä Blaupunkt Club T48 
DAB -antennissa on 75 ohm 46 pF/m 
kaapeli sekä Jaso- ja SMB-liittimet. 
Tuotenumero BL2006018000000.

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

                                Marine BlueCool S-sarja laajeni

Webaston 230 V BlueCool S-sarjan 6000–27000 BTU/h tuoteperhe on laajentunut 
115 V ilmastointilaitteilla, jotka kattavat viilennyskapasiteetit 6000–16000 BTU/h.
Itsenäisesti toimivilla marine-laitteilla voi viilentää yhden tai vastaavalla määrällä 
koneita useamman lämpötila-alueen.

S-sarjalaisia ohjataan muokattavalla käyttöliittymällä varustetulla MyTouch-kosketus-
näytöllä, joka sopii suoraan mm. Vimarin ja Bticinon asennuskehyksiin. Kaikkien 
mallien hallintaan on saatavana Webasto BlueCool Expert Tool -diagnosointiohjelma.

Lisätiedot:
Tuotepäällikkö Jukka Kerminen, (09) 6156 8296, jukka.kerminen@kaha.fi 
Tuotehoitaja Jonne Hallamaa, (09) 6156 8380, jonne.hallamaa@kaha.fi 
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Messu-uutisia

TULOSSA:

Auto 2018
 9.–11.11.2018 
Messukeskus, Helsinki

Autokorjaamo 2018
 9.–10.11.2018 
Messukeskus, Helsinki

Vene 19 Båt 
8.–17.2.2019 
Messukeskus, Helsinki

TERVETULOA
OSASTOILLEMME!

Kahan uusi ilmastointilaitteiden tuotepäällikkö on vantaalainen Karri Korpi. 
Sipoossa peruskoulun ja lukion käynyt 41-vuotias Korpi on valmistunut Porvoon 
Edupolista automaatioasentajaksi ja opiskellut koneautomaatiota myös Ammat-
tikorkeakoulu Arcadassa Espoossa.

Ennen Kahalle tuloaan Korpi toimi kunnossapitopäällikkönä mekaniikan sopimus-
valmistusta harjoittavassa yrityksessä sekä yrittäjänä venesähköpuolella asiakkai-
naan mm. porvoolaiset, meriteollisuudelle tuotteita valmistavat Weldmec Marine 
sekä öljyntorjuntaan ja ympäristönsuojeluun erikoistunut Lamor.

Suomea ja äidinkieltään ruotsia puhuva Korpi tutustui Kahan tuotteisiin paitsi
yrittäjänä, myös työskennellessään myöhemmin teknisenä päällikkönä Ziehl-
Abegg Finlandilla, joka edustaa Suomessa saksalaisvalmistajan puhaltimia, sääti-
miä, taajuusmuuttajia sekä hissikäyttöjä.

Kahan erityisvahvuuksina Korpi näkee todella monipuolisen AC-tuotevalikoiman 
sekä erinomaisen logistiikan. Vastuullaan arvostetut tuotemerkit, kuten MCC, 
Webasto, Valeo, Spheros ja Spal, Karri Korpi on valmis palvelemaan niin vanhoja 
kuin uusiakin ajoneuvoteollisuusasiakkaita. Ota yhteyttä!

Lisätiedot: Karri Korpi, (09) 6156 8227, 040 480 9020, karri.korpi@kaha.fi 

Karri Korpi AC-tuotepäälliköksi

OSTO-OSASTO

 Ruokolainen Daniela
 Ostaja
 (09) 6156 8284
 daniela.ruokolainen@kaha.fi 

TALOUSOSASTO

 Vainikka Jari
 Talouspäällikkö
 (09) 6156 8272
 0400 924 592
 jari.vainikka@kaha.fi 

VARAOSAOSASTO

  Leinonen Tero
  Tuotehoitaja
  Dieselosat, lambdat, 
  polttoainepumput, anturit
  (09) 6156 8236
  0400 322 302
  tero.leinonen@kaha.fi 

  Puhdaskoski Siiri-Viola
  Tuotehoitaja
  Startit ja laturit, autolamput, 
  korielektroniikka, ABS-anturit, 
  sytytysjohdot ja -puolat
  (09) 6156 8331
  040 767 6432
  siiri-viola.puhdaskoski@kaha.fi 
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MYYNTIPALVELU  (09) 6156 8300  ●  Tuotetilaukset  ●  Tilausmuutokset  ●  Toimitusaikakyselyt  ●  Varastosaldokyselyt

Asiakaspalvelupäällikkö Myyntipäällikkö

Leppänen Mauri
(09) 6156 8292
mauri.leppanen@kaha.fi 

Österberg Kai
(09) 6156 8258
kai.osterberg@kaha.fi 

Avainasiakaspäällikkö Kenttäpäälliköt

Valasma Markku
- Autoliikkeet
050 380 8738
markku.valasma@kaha.fi 

Ojala Juha
- Autoliikkeet
- Työkonemaahantuojat
- Veneliikkeet
040 547 3836
juha.ojala@kaha.fi 

Suomi Harri
- Raskas kalusto
- Korivarustelijat
040 044 6133
harri.suomi@kaha.fi 
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Palvelu-uutisia

Piiripäälliköt Etelä-Suomi Länsi-Suomi Keski-Suomi

Toppinen Jarkko
040 539 6499
jarkko.toppinen@kaha.fi 

Välimäki Harri
0500 637 885
harri.valimaki@kaha.fi 

Heikkinen Pekka
0400 584 410
pekka.heikkinen@kaha.fi 

TEKNINEN PALVELU  (09) 6156 8500  ●  Sähkötekniikka  ●  Mekaaninen tekniikka  ●  Ajoneuvosopivuudet  ●  Asennusohjeet

TAKUUPALVELU  (09) 6156 8400  ●  Valmistajan tuotetakuu  ●  Kahan 3 v varaosatakuu  ●  Takuupalautukset  ●  TPH-Extranet

Kernen Taina
- Myyntilaskutus
- Reklamaatio
(09) 6156 8232
taina.kernen@kaha.fi 

Sisämyyjät

Takuukäsittelijät

Hannonen Miika
(09) 6156 8337
miika.hannonen@kaha.fi 

Tekninen tuki

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

Forsblom Eero
(09) 6156 8405
eero.forsblom@kaha.fi 

Kurppa Juha
(09) 6156 8246
juha.kurppa@kaha.fi 

Teknisen palvelun esimies

Puolitaival Miika
- Tekninen tuki
- Webasto-koulutus
(09) 6156 8273
miika.puolitaival@kaha.fi 

Takuuosaston esimies

Ylikorpi Jan
(09) 6156 8378
jan.ylikorpi@kaha.fi 

Hokkanen Kari
(09) 6156 8368
kari.hokkanen@kaha.fi 

Lopanus Jussi
(09) 6156 8209
jussi.lopanus@kaha.fi 
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Palvelu-aukeama on 
Kahaviestin pysyvä osa, josta 
voi kerralla tarkistaa kaikki 
ajantasaiset Kahan palvelu-

henkilöt ja -numerot.
Ota yhteyttä!
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Itä-Suomi Pohjois-Suomi

Koponen Matti
0400 449 988
matti.koponen@kaha.fi 

Asuinmaa Esa
040 500 5147
esa.asuinmaa@kaha.fi 

Lauronen Juha
(09) 6156 8247
juha.lauronen@kaha.fi 

Leino Marko
(09) 6156 8221
marko.leino@kaha.fi 

Wallenius Åke
(09) 6156 8269
ake.wallenius@kaha.fi 

Hulkko Sami
(09) 6156 8205
sami.hulkko@kaha.fi 

Lindholm Jari
- Autolämmön malliasennukset
(09) 6156 8257
jari.lindholm@kaha.fi 

Nurminen Jouko
(09) 6156 8235
jouko.nurminen@kaha.fi 

Soilevaara Kari
(09) 6156 8220
kari.soilevaara@kaha.fi 

Wahlberg Nicklas
(09) 6156 8297
nicklas.wahlberg@kaha.fi 

Vidkopp Johannes
(09) 6156 8279
johannes.vidkopp@kaha.fi 

Toivonen Tomi
- Ajoneuvo- ja työkonevalmistajat
040 540 0753
tomi.toivonen@kaha.fi 



Alkuperäisvalmistajan
osaamista Boschilta:
Boschilla on laaja tuntemus tuotteista ja
järjestelmistä. Ohjelmassamme on laaja
valikoima sekä alkuperäisiä että laadultaan
vastaavia varaosia. Boschin osia käyttämällä
varmistat huollon ja korjauksen laadun sekä
korkean asiakastyytyväisyyden.

What drives you
drives us

fi.bosch-automotive.com

KNOW-HOW
Driven by


