
Selekt
PRODUKTNYHETER FRA KGK NORGE 2019

Dräger 
NÅ ER ALKOLÅS ET KRAV

ZF
KGK ER STOLT UTSTYRSLEVERANDØR TIL NOR-DAN MARINE AS 

Charge Amps
KOMPLETTE LADELØSNINGER FOR ELBIL – SE VÅRE LØSNINGER!
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Våre merker

TRANSMISJON

• ZF
• Quick Nautical Equipment
• Transfluid industrial & marine
• Marsili Aldo & C

BILVARME, INVERTERE OG LADERE

• Calix
• CTEK
• CMP

LADESYSTEMER TIL HYBRID- OG ELBILER 

• Charge Amps 
• Phoenix Contact

ALARMER OG TYVERIMERKING

• Vodafone Automotive / Cobra
• SmartDNA

OLJE- OG KJEMIHÅNDTERING

• Alentec & Orion

OLJE, KJEMI OG FILTER

• Castrol
• Castrol Marine
• Liqui Moly
• Red-Line Oil
• MANN-FILTER
• Arom-Dekor Kemi

ALKOLÅS OG ALKOTESTER

• Dräger

RYGGEKAMERA/KAMERAOVERVÅKING

• MXN
• Blaupunkt
• Continental

FESTEUTSTYR FOR SMARTTELEFON  
OG LAPTOP/NETTBRETT

• RAM Mounts
• Zirkona
• Phonocar
• Brodit
• Unisynk

DEKKTRYKKSENSORER

• VDO TPMS PRO-programmeringsverktøy
• VDO REDI- og ventilsensorer
• Alligator
• Schrader-sensorer
• HUF-sensorer

PEDALSETT

• Veigel

PLUGGER OG COILER

• NGK
• NTK
• HITACHI

HENGERFESTE, LASTHOLDER (RMC) OG 
TAKBOKS

• Brink
• Calix Roof Boxes

RESERVEDELER MINDRE TILHENGERE

• Sprint
• Aspöck
• Jokon
• Brendrup
• AJ-BA
• TIAB
• AL-KO Kober
• BPW
• Grüne
• Knott
• Winterhoff
• Superwinch

BILSTEREO, DAB OG TILBEHØR

• Continental
• Sony
• Clarion
• Blaupunkt
• Gussi
• Tiny
• MediaDAB
• SmartDAB

GULVMATTER OG SETETREKK

• Novline
• Calix Seat Covers
• Sepab

VERKSTEDUTSTYR, VERKSTED- OG KONTORMATERIELL,  
RESERVEDELER OG BUTIKKREKVISITA

• Sprint
• 3M
• Tegera
• Projob
• Cederroth
• Jalas
• Staples
• Multicopy
• BIC
• Sepab
• Hellemann Tyton
• Littelfuse
• E-T-A
• Imaxx
• Forbrukning (KGK)
• Locktite
• Plastic Padding
• Teroson
• Varta
• DEB
• Ikaros
• Ocean
• Palmolive
• Papyrus
• Safesob
• Vikan
• Italtergi
• SWF
• VDO
• Simoniz
• Kent

ANNET TILBEHØR

• Spal – Vifter til 12V og 24V
• EZDown – Baklukedemper for pick-up
• Unisynk – Tilbehør til smarttelefon i bil
• AutoPark – Elektronisk parkeringsur
• Blazecut – Automatisk brannslukkingssystem til motorrom etc. 
• Easyroad – Elektronisk kjørebok
• 4light – Sikkerhetsvest og ryggsekker med lysdioder
• Presto – Brannslukningsutstyr
• Copter Exoglass – Touch Screen beskyttelse
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KGK Salg bytter navn til KGK Selekt
Hei! Du holder nå den første utgaven vår av KGK Selekt. KGK 
Salg endrer navn og heter fra nå av KGK Selekt. Bakgrunnen 
for navnendringen er blant annet at vi ønsker å ytterligere 
fokusere på utvalgte produktområder samt redaksjonelt 
innhold. Dette ønsker vi å markere med et nytt navn. Vi håper 
du liker navnendringen og innholdet i denne utgaven! For mer 
informasjon og bestilling besøk www.autokatalogen.no eller 
kontakt oss på tlf: 22 88 46 80.

Ny varemerkeidentitet 
Som du sikkert har lagt merke til har KGK endret sin måte  
å kommunisere på det siste året. Vi har fått ny hjemmeside, 
nytt messemateriell, ny mal på nyhetsbrev, nytt utseende 
på våre kampanje- og produktark med mer. Bakgrunnen for 
dette er mange. I et konkurranseutsatt marked der det tilbys 
tilsvarende produkter, er det viktig å tydeliggjøre fordelene 
med KGK som partner. Alle som har en relasjon til KGK skal 
kunne forvente seg at vi er kunnskapsrike, pålitelige og åpne. 
Følg oss på Facebook. @KGK Norge

Ta en titt på vår nye  
hjemmeside: www.kgk.no

KGK og GDPR
25. mai 2018 trådte GDPR (General Data Protection Regulation) 
i kraft i EU, fra 1. juli 2018 også i Norge. Den nye loven 
strammer inn kravene til hvordan vi som selskap håndterer 
dine personopplysninger. Din integritet er viktig for oss i KGK. 
Derfor oppdaterer vi vår integritetspolicy som tydeligere 
beskriver hvordan vi håndterer, beskytter og bruker dine 
personopplysninger på en sikker og trygg måte.

I korte trekk samler vi inn personopplysninger, som navn, 
etternavn, navn på foretaket, yrkestittel, e-postadresse, 
telefonnummer og betalingsinformasjon når du benytter våre 
tjenester, blant annet når du registrerer en brukerkonto, inngår 
en avtale, bestiller tjenester, legger igjen betalingsinformasjon 
eller på en annen måte legger igjen personopplysninger til oss.

Formålet med behandling av personopplysninger fra kunder 
og potensielle kunder er for administrasjon rundt salg av 

KGK-produkter og –tjenester, markedsføring og utarbeidelse 
av tilbud. Dine opplysninger lagres så lenge du er kunde hos 
oss og deretter slettet så snart som mulig om ingen annen 
gjeldende lov angir noe annet.

Våre abonnenters e-postadresser kommer under ingen 
omstendigheter til å bli solgt eller leid ut til en annen part. 
Utsendelser håndteres på en slik måte at e-postadressen ikke 
blir tilgengelig for andre enn aktuell mottaker. 

Alle personer som ønsker informasjon om hvilke person opp-
lysninger KGK lagrer om den aktuelle personen har i henhold 
til gjeldende lov rett til å få disse opplysningene. Om du vil ha 
slik informasjon skal du sende en skriftlig forespørsel til data.
privacy@kgk.se.

Du kan lese hele vår integritetspolicy under om oss på  
www.kgk.no.  

VERKSTEDUTSTYR, VERKSTED- OG KONTORMATERIELL,  
RESERVEDELER OG BUTIKKREKVISITA

• Sprint
• 3M
• Tegera
• Projob
• Cederroth
• Jalas
• Staples
• Multicopy
• BIC
• Sepab
• Hellemann Tyton
• Littelfuse
• E-T-A
• Imaxx
• Forbrukning (KGK)
• Locktite
• Plastic Padding
• Teroson
• Varta
• DEB
• Ikaros
• Ocean
• Palmolive
• Papyrus
• Safesob
• Vikan
• Italtergi
• SWF
• VDO
• Simoniz
• Kent

ANNET TILBEHØR

• Spal – Vifter til 12V og 24V
• EZDown – Baklukedemper for pick-up
• Unisynk – Tilbehør til smarttelefon i bil
• AutoPark – Elektronisk parkeringsur
• Blazecut – Automatisk brannslukkingssystem til motorrom etc. 
• Easyroad – Elektronisk kjørebok
• 4light – Sikkerhetsvest og ryggsekker med lysdioder
• Presto – Brannslukningsutstyr
• Copter Exoglass – Touch Screen beskyttelse
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Hvorfor velge Dräger alkolås?
 ▶ Klasseledende oppvarmingstid  

Oppvarmings- og oppstartstiden er så kort at brukeren ikke 
vil merke den, og ved temperaturer over 0 °C er alkolåsen 
alltid klar til bruk. 

 ▶ Høyeste kvalitet – år etter år
 ▶ Politiet som referanse  

I mange land bruker politi og myndigheter Drägers  
produktfamilie av alkohol- og narkotikatestutstyr.

 ▶ Moderne design  
Munnstykket er plassert på baksiden, fargedisplay og 
knapper er på fremsiden. I displayet får brukeren i klartekst 
veiledning om som skal gjøres. Lyd og lyssignaler hjelper  
til med å informere brukeren. 

 ▶ Lang erfaring  
Med mer enn 60 års erfaring med å oppdage alkohol hos 
mennesker er Dräger verdensledende innen dette området.

 ▶ Mer enn 140 forhandlere og verksteder over hele landet  
Gå inn på dragernorge.no for å finne nærmeste forhandler/
verksted.

Velg riktig alkotester
 ▶ Kun jeg (eller nærmeste familie) kommer til å bruke  

instrumentet – velg Alcotest 3820
Rask og enkel i bruk. Munnstykket har et eget deksel som gjør 
at det er beskyttet i lommen/vesken og kan derfor alltid være 
med. Batteriet holder ca. 1 000 – 1 500 prøvetakninger og  
byttes i forbindelse med en kalibrering. Munnstykkene kan 
vaskes, og selges i pakker med fem stk. 

Art.nr: DN 8324925 (Alcotest 3820)

Art.nr: KI D8325250 (munnstykker)

 ▶ Jeg kommer til å teste andre og flere personer samt  
ved lav temperatur  – velg Alcotest 6820

Dette instrumentet er samme som politiet og myndigheter 
bruker. For deg som velger denne modellen anbefaler vi 
at du tar kontakt med oss i KGK for en uforpliktende prat 
om hvordan alkotesteren skal håndteres. Alcotest 6820 
har en utvidet minnefunksjon som kan lagre opptil 5000 
testresultater.

Art.nr: DN 8322660
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EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer  
inkludert alkolås på nye biler innen 2021 
EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer inkludert 
monteringsanvisning om bruk av alkolås på nye biler innen 
2021. Målet er å bidra til å halvere antall dødsulykker i trafikken. 
EUs sikkerhetsliste består av alkolås, automatisk nødbrems, 
trøtthetsvarsler, svart boks, automatisk nødblink, intelligent 

fartsholder, fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, 
ryggekamera og sensorer, bedre passasjer beskyttelse og 
forbedrede sikkerhetsbelter. De nye tiltakene forventes å 
redde livene til 10.500 mennesker og forhindre anslagsvis 
59.600 alvorlige skader innen 2030. 

Solide alkolås systemer  
sikrer trygg transport i taxi
Det ble nylig kjent at regjeringen innfører påbud om alkolås i 
busser og minibusser fra 1. januar 2019. I taxinæringen, som 
er en av de viktigste transportørene av mennesker i Norge er 
det fortsatt frivillig å installere alkolås. En rekke taxiselskaper 
inngår nå avtale om montering av alkolås i personbiler. Per 
Arne Velten i Seljord Taxi var en av de første i Norge som fikk 
innmontert alkolås allerede for tre år siden.

– Alkolåsene fra Dräger har fungert som en klokke. Videre er 
passasjerene ofte opptatt av hva alkolås er og hvordan det 
virker. Dette gir ofte gode samtaler om et viktig tema, nemlig 
å ikke kombinere kjøring med alkohol, sier Per Arne Velten.

Østfold Taxitjenester  
installerer Dräger alkolås
Østfold Taxitjenester satser på trafikksikkerhet og installerer 
alkolås i samtlige av sine 46 biler. Østfold Taxitjenester 
er Østfolds nest største taxisentral og har drosjer i 7 av 9 
kommuner i indre Østfold. 

– Vi har fokus på våre passasjerer, og ser nå etter installering 
av alkolås, at systemet fungerer veldig godt. Det er ingen tvil 
om at dette er med å øke sikkerheten for våre passasjerer. 
Videre er det et godt kontrollsystem for våre sjåfører, som 
aldri trenger å være i tvil, når alkolås systemet er installert, sier 
daglig leder Sigbjørn Julien i Østfold Taxitjenester. Fokus på 
sikkerhet og trygghet for våre sjåfører og deres passasjerer, 
er utrolig viktig for oss. Det er også grunnen til at vi nå har 
fått på plass en god avtale med Autodata AS som sikrer oss 
Dräger Alkolås.

Velg riktig alkotester

Storsatsing for å få alkolås  
inn i norske anleggsmaskiner
KGK har inngått samarbeid med STS AB om å øke salg og 
montering av alkolås i den norske bygg- og anleggsbransjen. 
STS AB er spesialisert på å gjennomføre service blant annet 
på anleggsmaskiner i Norge og i Sverige.

– Vi er glad for at vi nå har fått til en samarbeidsavtale med 
KGK i Norge, sier adm. direktør Calle Andrén i STS AB. Vi har 
lang erfaring med å samarbeide med KGK i Sverige og ser at 
vi sammen utfyller hverandre med kompetanse og kapasitet. 
Montering av alkolås i anleggsmaskiner vil være et godt 
bidrag for å øke trafikksikkerheten. 

Alkolås – et viktig virkemiddel  
for å bedre sikkerheten på veien
Statens vegvesen lanserte i mars 2018 sine 136 målrettede 
trafikksikkerhetstiltak gjennom Nasjonal tiltaksplan for 
trafikksikkerhet på veg 2018-2021. I planen blir innmontering 
av alkolås trukket frem som et av tiltakene som kan bidra 
aktivt til å bedre trafikksikkerheten i Norge. 

Tiltaksplanen er bygd opp rundt en struktur bestående av 
fire nivåer: Nullvisjonen – En visjon om et transportsystem 
der ingen blir drept eller hardt skadd. Nullvisjonen er 
grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Vi i KGK 
Norge støtter fullt opp om denne visjonen, sier Christian 
Salvesen, som er prosjektansvarlig for trafikksikkerhet og 
Dräger alkolås hos KGK.



6 | KGK SELEKT NORGE – 2019

Er det flaut å ta alkotest for å være sikker? 
Å ta en alkotest bør være like vanlig som å ta på seg sikkerhets  - 
  beltet før du skal kjøre. Dette gjelder spesielt dagen etter en 
fest eller etter et par glass med vin en lørdag kveld, og du skal 
kjøre til treningssenteret tidlig på søndag. En alkotest er til 
trygghet for deg og alle andre som ferdes i trafikken. 

Det er noen som er av den oppfatningen at det er flaut å ta en 
alkotest og heller velger å ta sjansen på at det går greit. Flere 
velger derfor å stole på egen dømmekraft og tar en avgjørelse 
ut ifra magefølelsen om de er egnet til å kjøre eller ikke. At du 
føler deg bra, kan være en indikasjon på at du fortsatt har store 
mengder med alkohol igjen i kroppen. 

Noen mener at de får følelsen av å bli mistenkeliggjort, at  
det å ta en alkotest eller ha installert alkolås i bilen virker 
stigmatiserende. Dette er en oppfatning og holdning vi må 
endre på. En typisk holdning til alkolås er «jeg kjører aldri med 
promille» eller at man er engstelig for hva naboen eller andre 
tenker. Å ta en alkotest for å sjekke om du kan sette deg bak 
rattet og kjøre, enten det er ved hjelp av en alkotester eller 
alkolås, handler om å være på den sikre siden. 

Så hva er viktigst?  
Vi mener definitivt sikkerhet! 

Nå er alkolås 
et  krav
Alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontran-
sport  mot vederlag må fra 1. januar 2019 ha montert alkolås. 
Beslutningen fra samferdselsdepartementet om innføring av 
alkolås i Norge for busser og minibusser kom etter ønske fra 
Stortinget. Kjøretøy som allerede er registrert må montere 
alkolås før 2024. Ved en senere endring kan alkolåspåbudet 
eventuelt også utvides til andre kjøretøygrupper, som drosjer.

Alkolåsen er et trafikksikkerhetstiltak som skal bidra til å 
forhindre kjøring med promille. Vi har levert Dräger alkolås til 
flere buss- og transportselskap som allerede har innmontert 
utstyret i sine kjøretøy. Låsen er en enkel teknisk løsning som 
kobles til kjøretøyet slik at det ikke er mulig å kjøre hvis sjåføren 
er påvirket av alkohol.

Alkolås er et enkelt virkemiddel for å styrke trafikksikker-
hetsarbeidet .  Statens vegvesen har nylig lansert Nasjonal 
tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Her listes det 
opp 136 målrettede tiltak som skal bidra til 200 færre drepte 
eller hardt skadde i trafikken de neste fire årene. I planen blir 
montering av alkolås trukket frem som et av tiltakene som kan 
bidra aktivt til å bedre trafikksikkerheten i Norge. 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet er utarbeidet av Statens 
vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, 
Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv storbykommuner. 
I tillegg  har en rekke øvrige aktører gitt innspill til planen. 
Bakgrunnen for at alkolås er nevnt i en rekke av de tiltak 
som Statens  vegvesen foreslår er de gode resultatene fra 
andre land hvor alkolås allerede er innført, både i offentlige 
tjenestebiler  og som en del av en promilledom.
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RAM Mounts  
– byggeklosser for voksne
RAM Mounts er designet og produsert i Seattle, Washington. Produksjon i USA gjør at de 
kan levere den høyest tenkelige kvaliteten. Med ny teknologi og et stadig økende behov for 
å kunne arbeide mobilt i felten er det viktig at dette håndteres effektivt og problemfritt. RAM 
Mounts er et kulebasert system med hundrevis av ferdige sammensetninger. Her får du 
løsninger for PDA, GPS, bærbar PC i bilen, smarttelefon, til industrielle anvendelser og mye 
mer. I RAM Mounts utvalget omfatter over 1000 kompo nenter som du kan bygge opp som 
et byggesett. Dette gjør det mulig å skape spesialtilpassede løsninger til hver enkelt kunde. 

Tough Wedge™
Ved hjelp av RAM Mounts unike «Tough Wedge» vil man ha 
en løsning som enkelt kan flyttes fra bil til bil og ikke etterlate 
monteringshull eller andre inngrep i bilens interiør. Platen settes 
enkelt på plass mellom midtkonsoll og passasjersete, medføl-
gende blåsebelg pumpes opp og platen vil dermed sitte stødig 
og sikkert. Denne platen kan brukes som base for de fleste av 
RAM Mounts utstyrsfester og kan 
enkelt tilpasses annet utstyr.

RAM® X-Grip®
RAM X-Grip for mobiltelefoner og nettbrett. Enkel og sikker 
holder som passer de fleste smarttelefoner og nettbrett på 
markedet. Holderen er universal og kan også brukes som 
holder til en lang rekke andre bærbare enheter som GPS, 
walkie-talkie osv. X-Grip må monteres sammen med andre 
artikler fra RAM Mounts for å få en komplett holder. 
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Continental DAB+-radio m/CD
DAB+-radio med funksjonelt design 
og mange funksjoner som Bluetooth, 
handsfree og 30 forhåndsinnstilte 
stasjoner. Finnes i både 12V og 24V 
og passer derfor både til personbil og 
tungtransport som buss og lastebil. 
Permanent minne. 

Art.nr: RA CDD7418UBOR (12V) 

Art.nr: RA CDD7428UBOR (24V)  

DAB-ADAPTERE
KGK leverer en lang rekke løsninger 
for DAB+ i ditt kjøretøy. Alt fra 
enkle adaptere til helintegrerte 
løsninger. Adaptere er foreløpig den 
foretrukne løsningen for folk flest 
da monteringstiden er kort og med 
minimale inngrep i kjøretøyets originale 
systemer. KGK har levert løsninger 
det siste året i alt fra traktor og 
anleggsmaskiner til tog og buss. En lang 
rekke større installasjoner har gitt oss 
bred kunnskap på hvilken løsning som 
passer deres behov.

KGK som totalleverandør

Blaupunkt exPress DAB`n`play
En plug & play-adapter med stor farge-
skjerm. 10-15 minutters installasjonstid. 
Handsfreefunksjon med innebygget 
mikrofon og Bluetooth-tilkobling for både 
telefonsamtaler og avspilling av musikk 
direkte fra telefonen.  DAB+-antenne, 
USB-lader og holder følger med. 

Art.nr: 2 010 017 100 

Gussi G4
Gussi G4 er en DAB+-adapter med stor 
fargeskjerm for enkel tilkobling i bil. 10-15 
minutters installasjonstid. Adapteren er 
en Plug & Play-løsning som passer alle 
typer kjøretøy. DAB+-antenne, USB-lader 
og holder følger med. Bluetooth for 
avspilling av musikk direkte fra telefonen. 

Art.nr: RAX G4234BTD

Tiny C3
DAB+-adapter med meget enkel 
installasjon som i de fleste biler vil ta 
ca. 10-15 minutter. DAB+-antenne, 
USB-lader og holder følger med. 
Handsfreefunksjon og avspilling 
av musikk direkte fra telefonen via 
Bluetooth. 

Art.nr: RAX TINYC3+  

Continental DAB+-radio u/CD
DAB+-radio med permanent minne 
og fast front. Kort innbyggingsdybde 
og passer dermed meget godt i 
landbruks- og anleggsmaskiner. 
Spilleren har funksjoner som Bluetooth, 
handsfree og USB-inngang. Finnes i 
både 12V og 24V. 

Art.nr: RA TRD7412UBOR (12V) 

Art.nr: RA TRD7423UBOR (24V)  
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DAB-TILBEHØR
Minst like viktig som selve DAB+ 
modulen er tilbehøret for å integrere 
dette i kjøretøyet. Blant dette er 
antennesplittere blitt svært populært 
den siste tiden. En slik splitter gjør at 
den eksisterende FM-antennen i svært 
mange tilfeller også kan brukes som 
DAB+-antenne. Det gjør at man slipper å 
bruke den medfølgende glass-antennen 
og får bedre mottaksforhold enn med 
den utvendige antennen. KGK leverer 
også monteringsdetaljer, forbedrede 
antenner og kabelinterface til en lang 
rekke bilmodeller.

KGK som totalleverandør

DAB-Splitter DAB-S22p DIN-DIN
Med tilkobling av splitter får du inn 
DAB-signal via din originalantenne. Kun 
for bil med passiv antenne. For bil med 
DIN-tilkobling til DAB-mottaker med 
SMB-tilkobling.

Art.nr: 2006017472409

DAB-Splitter DAB-S22a DIN-DIN
Med tilkobling av splitter får du inn 
DAB-signal via din originalantenne. Kun 
for bil med aktiv antenne. For bil med 
DIN-tilkobling til DAB-mottaker med 
SMB-tilkobling.

Art.nr: 2006017472609
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Nå lanserer vi Sony, et helt nytt merke  
for oss innen bilstereo-segmentet

Hovedpunkter for 2018
 ▶ CarPlay/Android Auto Sony gir hele CarPlay/Android 

Auto-sortimentet - DAB+ og DVD i 3 versjoner. Det 
beste valget for bilen din med smarttelefon er den 
integrerte CP/AA-løsningen. Med Sonys nye medielinje 
kommer du aldri til å gå glipp av en viktig melding. Nye 
XAV-serien har alt for dine daglige behov, inkludert 
navigering, DVD-enhet, DAB-mottaker og øverst på 
Apple CarPlay og Android Auto funksjon som gjør at du 
kan bruke WhatsApp og musikkstrømmetjenester på 
instrumentpanelet ditt uten å ha smarttelefonen din i 
hånden. Prøv det nå. 

 ▶ NFC/Bluetooth-tilkobling for 2 smarttelefoner med dual 
Bluetooth-tilkobling

 ▶ Ekstra bass - nyt kjøringen med EXSTRA BASS™! 
Sonys nyeste bassteknologi er nå i Sony Car Audio 
produktene ved å trykke på knappen EXTRA BASS™ 
endres lyden automatisk til deep low end sound 4x55 
watt innebygde forsterkere samt et par modeller med 
utrolig 4x100W innebygd effekt. Forbedret lydoptimali-
sering med EQ10. 

I høst lanserer vi et helt nytt varemerke for oss innen segmentet 
bilstereo.  I produktgruppen vil det være både 1- og 2-DINs enheter, 
samt marinetilpassede enheter. 

Copter Exoglass
Copter Exoglass er et premiumvaremerke innen skjerm-
beskyttelse. Flertallet av bilmerkene i dag er utstyrt med 
følsomme berøringsskjermer noe som gjør det svært verdifullt 
å beskytte skjermen mot støt, slag og annen slitasje.

Copter Exoglass er overflatebehandlet noe som innebærer at 
man unngår fingeravtrykk og flekker på berøringsskjermen. Når 
man etter et antall år selger bilen, byttes skjermbeskyttelsen 
enkelt ut. På den måten bevares nybilfølelsen uten risiko for å 
eksponere og utsette berøringsskjermen for eventuelle riper, 
skader og slitasje.

NYHET

NYHET
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Gussi G4 Marineradio DAB+/FM BT
Marineradio med DAB/DAB+/Bluetooth/USB/Aux-in. 
Spesialtilpasset marinespiller spekket med funksjoner. 
Innebygget antennesplitter som gjør at du slipper separat 
DAB-antenne.Vanntett IPX4 og spesielt motstandsdyktig mot 
saltvann og fukt.

Art.nr: RAX G4RM745D

Gussi G4 Marineradio DAB+/FM BT
Radio med 4x40 watt, innebygget Bluetooth for musik-
kstreaming direkte fra mobiltelefon. 100% vanntett med 
IPX6. FM/RDS-radio med 18 forvalg og permanent minne. 
Pre-out, USB og AUX-inngang, equalizer med fire innstillinger, 
loudness, separat bass og diskant, og ISO-kontakt. Passer 
også perfekt til bruk på baderommet, badstu og utendørs. 

Art.nr: RAX G4RM905D

Gussi G4 1-din radio DAB+/FM BT
Marineradio med 1-DIN utførelse. Svært kort innbyggings-
dybde muliggjør montering i trange rom. Spilleren er uten 
CD-spiller og leveres med fjernkontroll for enkel betjening. 
DAB/DAB+/FM/Bluetooth, USB Mp3, Aux-in. Spilleren trenger 
egen DAB-antenne (ikke inkludert).

Art.nr: RAX G4RM6600D

DAB/FM-antenne
Marine DAB+/FM antenne for båter 12-25 fot. Gummipisk 18 cm 
med 5 meter kabel. Antennen trenger ikke egen jording og 
egner seg svært godt for bruk i båt. Spesialtilpasset for bruk 
med RM 745D og RM905.

Art.nr: RAX G41501312

Komplett DAB+ 
-leverandør til marine

KGK SELEKT NORGE – 2019 | 11
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ZF EcoLife Coach  
– utrolig komfortabel

Hvor viktig er det å velge riktig type girkasse på bussen? Kan en få en automatgirkasse 
til å gå like rimelig som en automatisert manuell girkasse? ZF mener de sitter på svaret. 

Bli med på en prøvetur med deres helt nye EcoLife Coach automatgirkasse.

ZF EcoLife er kjent for de som kjører rutebuss. En solid og 
komfortabel automatgirkasse. Det er få som har kjørt EcoLife 
på større busser og med motor på over 400 hester. Det har 
vært begrensinger i for eksempel moment og programvare for 
sterkere motorer.

Nå har ZF kommet med en EcoLife 6 AP 2300 som er spesielt 
tilpasset tur- og ekspressbusser. Den har innebygget intarder 
og komfortstart. Alt for å kunne være et godt alternativ 
til As Tronic og kommende Traxon automatisert manuell 
girkasse.

Tester viser faktisk at en kan spare mellom tre og nesten fem 
prosent drivstoff med å velge rett girkasse til bussen. Og hva 
legger en i valg av rett girkasse til rett applikasjon?

Først må man se på hvor man kjører. Er det en langrute som 
har mange stopp i bykjerne og deretter perioder på motorvei 
før en får mange stopp igjen? Hvor snitthastigheten blir 
opptil rundt 45-50 km/t? Da er EcoLife Coach som skapt til 
oppdraget.

Bussmagasinet fikk teste både en MAN Lion’s Coach og en 
Neoplan Cityliner på tøffe alpeveier med stigning opptil 15%. 
Man får full respons fra start og fra 0-80 km/t er EcoLife Coach 
faktisk fem sekunder raskere enn AMT girkasser. Det gir heller 
ingen turtallsfall eller økninger ved girskifte, alt går mykt og 
girskiftene er nesten ikke merkbare, for passasjerer vil giringen 
føles sømløst. Selv om den akselererer raskere så merkes det 
ikke som ubehagelig i bussen.

Tester som er utført viser at en kan spare flere prosent 
drivstoff. Det krever at en setter seg ned å finner den riktige 
utvekslingen i forhold til motor og gir. ZF har verktøy til å regne 
ut dette, som bussleverandøren er deltakere i. Så alt ligger til 
rette for at bussen skal levere med riktig konfigurasjon.

Den sterkeste EcoLife klarer 2300 Nm og nær 500 hk, men 
ZF har planer om enda mer hvis kundene ønsker det. De har 
på papiret en løsning på hele 2700 Nm som vil håndtere 
de aller største motorene på markedet i dag, som vi finner i 
dobbeltdekkere som et eksempel.

Artikkel fra bussmagasinet.no

12 | KGK SELEKT NORGE – 2019
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EcoLife Coach – komfortable girskift,  
uten kompromisser på ytelse og økonomi
Komfortabel kjøring uansett driftsforhold, enten det er 
kuperte veier, smale kurver, bratte stigninger, intercity eller 
bytrafikk. EcoLife Coach, med sin forsterkede converterdesign 
for motormomenter opptil 2300 Nm (1,696 lb-ft) har 25% 
mer dreiemoment og er spesielt designet for utfordrende 
veier og bakker. Bremsekraften blir justert automatisk, den 
innebygde retarden gir maksimal retardasjon nesten opp mot 
full stopp som igjen sparer økonomi og miljø gjennom lavere 
bremsebeleggslitasje. Det doble kjølesystemet beskytter mot 
overoppheting og en nyutviklet vibrasjonsdemper gjør at man 
kan ha girskifte ved meget lave motorturtall, dette gir langt 
lengre levetid, lavt drivstofforbruk og behagelig lavt støynivå.

ZF EcoLife Coach – komfort og økonomi – uten kompromisser

KGK SELEKT NORGE – 2019 | 13

zf.com/EcoLife
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Gyro stabilisator
Stabilisatoren Gyro fra italienske Quick 
Spa er en type stabilisator som ikke 
behøver komplekse styresystemer, den 
er enkel å montere og tar opp inntil 86% 
av bølgeeffekten i båten. 

Linjen inneholder fem gyromodeller 
med vinkelmoment fra 800 til 18 650 
n-m-s (newton – meter – sekund). 
MC2-stabilisatorene er designet for å 
oppnå det beste kompromisset mellom 

størrelse, vekt og elektrisk forbruk, i 
tillegg til å oppfylle alle krav for båter 
fra 5 til 80 tonn. 

Den ble introdusert for markedet 
under Aquanor 2017 i Trondheim med 
svært stor interesse fra de besøkende. 
Dette er et godt produkt som passer 
like godt til større fritidsbåter som for 
arbeidsbåter med behov for å ligge 
stille under oppdrag. 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon 
eller for et uforpliktende tilbud.
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Nor-Dan Marine AS lager 100% norskutviklede 
og norskproduserte båter som er grundig testet 
og har gode sjøegenskaper. Nor-Dan Marine 
AS har sin kompetanse og erfaring gjennom 
uavbrutt drift siden 1981 og er en kvalitetsbe-
visst bedrift som hele tiden forsøker å formidle 
de beste produktene til fornuftige priser. KGK er 
stolt utstyrsleverandør til Nor-Dan Marine AS.

Quick thrustere
Thrusterne er også tilgjengelig som 
nedsenkbare enheter (BTR / BTVR). Disse 
kan benyttes når man vil beholde alle 
hydrodynamiske vinkler i skroget, som for 
eksempel seilbåter m.m. Alt av kontroll 
og styresystemer blir også utviklet og 
produsert i Quicks lokaler i Italia.

Quick thrustere kan monteres i alle typer 
båter og kan tilpasses alle skrogformer, 
ta gjerne kontakt med oss for råd når 
du skal velge nye thrusterprodukter til 
dine båter.  

Besøk også Quick sin egen  
nettside for mer informasjon: 
 www.quicknauticalequipment.com

Quick er en anerkjent produsent av 
maritime produkter av absolutt høyeste 
italienske kvalitet. Alt av komponenter 
er laget i Italia, dette vises i både 
design, kvalitet og brukervennlighet. I 
Quick-sortimentet finner vi blant annet 
ankervinsjer, thrustere, LED-belysning og 
varmtvannsberedere som brukes i alle 
typer fartøy verden over. 

KGK er stolt importør av det profesjonelle 
utvalget av Quick thrustere. Utvalget 
inkluderer forskjellige modeller 
for båter opptil ca. 98 fot og med 
skyvekraftprestasjoner fra 25 til 1000 kgf. 
De er tilgjengelig enten med elektrisk 
(BTQ) eller hydraulisk motor (BTH). 

KGK SELEKT NORGE – 2019 | 15
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Calix Nordic Loader Premium

«Calix Nordic Loader Premium er en elegant  
og praktisk takboks som passer de fleste biler.»

Jonas Løkling Lund, Moss To-Takt AS

Calix Nordic Loader Premium er utviklet med fokus på design, 
kvalitet og brukervennlighet. Det lave, krommede designet 
følger bilens linjer og skaper en integrert følelse mellom 
takboks og bil. Med det egenutviklede dobbelskallsteknikk har 
Calix oppnådd markedets mest stabile sideåpnede takboks.

Produsert i hundre prosent resirkulerbar ABS-plast. For å 
gjøre det enkelt for brukeren er takboksen konstruert med 
sideåpning fra begge sider (Dual Opening), integrert håndtak 
og lav innlastingsterskel. De smarte og slanke Quick Grip 
festene som følger med gjør monteringen rask, enkel og sikker. 
Nordic Loader Premium er utstyrt med det egenutviklede 
og patenterte Safety Nose for maksimal sikring av lasten. 
Takboksen er også utstyrt med innvendig automatisk LED-
belysning  og antisklimatte som standard. 

 ▶ Farge: Svart høyglans, hvit høyglans
 ▶ Volum: 430 liter
 ▶ Vekt: 30 kg
 ▶ Lengde: 225 cm
 ▶ Bredde: 90 cm
 ▶ Høyde: 28 cm
 ▶ Maks skilengde: 210 cm

1-NL-GB-QG (Svart høyglans) 

1-NL-GW-QG (Hvit høyglans)
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Calix Nordic Loader Premium leveres med innvendig antisklimatte 
som standard, som sikrer lasten og gir et mer eksklusivt uttrykk.

Automatisk LED-belysning Calix Nordic Loader Premium leveres med 
innvendig automatisk LED-belysning som standard.
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Calix H20

NYHET

Alle takbokser kan bestilles på autokatalogen.no  
og lagerføres på vårt sentrallager for omgående levering.

Calix H20 er en takboks som gir brukeren et mer fleksibelt 
lastebehov. Det er en takboks med totalt 430 liter med lengde 
på 200cm. I fronten er Calix H20 utstyrt med egenutviklet 
og patenterte Safety Nose. Calix H20 er også utstyrt med sin 
nyutviklede innovative innfestning med bremsefunksjon for 
økt sikkerhet. Disse detaljene gjør Calix H20 til en takboks med 
høyt sikkerhetsfokus. Takboksen er utformet med sideåpning 
fra begge sider (Dual Opening).

 ▶ Farge: Blank svart
 ▶ Volum: 430 liter
 ▶ Vekt: 27 kg
 ▶ Lengde: 200cm
 ▶ Bredde: 94 cm
 ▶ Høyde: 38 cm
 ▶ Maks skilengde: 195 cm

1-H20-GB-QG

KGK SELEKT NORGE – 2019 | 17
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Profilbokser levert 
av Calix Roof Boxes 

by Autoform.

NYHET

Profilbokser – bedre reklameplass 
skal du lete lenge etter

Calix Roof Boxes kan også tilby å lage skreddersydde 
profilbokser. En profilboks fungerer som et umiddelbart 
blikkfang på bilen din. Profilbokser er en smart måte 
å profilere ditt firma eller organisasjon på ved for 
eksempel messer, utstillinger, møter og kundeaktiviteter. 
Vi gir deg alle fordeler som en takboks kan gi deg, 
samtidig som vi skaper en kostnadseffektiv reklameplass 
hvor du kan kommunisere ditt budskap. 

Du velger en takboks fra Calix Roof Boxes sitt sortiment 
som passer best til dine transportbehov. Sammen 
tilpasser vi utseendet med farger, dekaler, logo 
m.m. etter dine ønsker. Ta kontakt med oss for mer 
informasjon.

18 | KGK SELEKT NORGE – 2019
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Enkel montering
Calix Roof Boxes monteres enkelt med festesystemet Quick 
Grip. Takboksen kan løftes av uten at takstativet må fjernes.

Sideåpning
Calix Roof Boxes kan åpnes fra begge sider som øker  
bruker vennligheten og samtidig forenkler monteringen.

LED-belysning
Automatisk LED-belysning som gjør det enkelt for deg å se 
innholdet i takboksen når det er mørkt (gjelder Nordic Loader 
Premium og H20).

Produksjon
Alle takbokser utvikles og produseres i Malung i Sverige. Det 
er også din garanti for at takboksene er konstruert for nordiske 
forhold med nordisk design.

Sikkerhet
Alle våre takbokser har gjennomført City Crash Test på SP 
(Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) og flere takbokser er 
også testet, godkjent og sertifisert av TÜV.

Garanti
For alle takbokser gjelder 5 års garanti.

Hvorfor velge  
Calix Roof Boxes?
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Skreddersydde setetrekk

STARK-SERIEN
Stark er yrkestrekket som er ekstra slitesterkt. Overflatene er i 
vevet tøy kombinert med matt svart kunstlær. Setetrekket Stark 
inngår i den matchende Stark-serien sammen med Stark Art 
og Stark Plus. Stark Art er i 100% kunstlær og er enkel å holde 
ren. Stark Plus har midtdeler i perforert PU-kunstlær for bedre 
komfort og ventilasjon.

«Det handler alltid om pris og kvalitet 
når vi kjøper inn produkter, og med 
setetrekk fra KGK får vi høyere kvalitet 
enn det vi betaler for!»

Erik Andersen, Lafinto AS

Stark

Stark Art

Traktor/  
anleggs- 

maskinerStark Plus

TRAKTOR/ANLEGGSMASKINER
Traktorer og anleggsmaskiner er eksempler på kjøretøy som 
settes på harde prøver daglig, og det er derfor ekstra viktig å 
beskytte disse så godt man kan.

Med hyppige inn- og utstigninger kan slitasjen ofte bli stor på 
seter i disse kjøretøyene. Vi har ulike setetrekk som tilpasses 
de fleste typer kjøretøy og seter. Setetrekkene leveres i flere av 
våre design og kan også leveres med logo.
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ACTIVITY COVER
Activity Cover er et helt nytt type setetrekk. Trekket gir en god 
beskyttelse av stolene, og monteringen gjøres på en meget 
enkel og rask måte. Setetrekket er tilpasset sideairbag.

Tips: Activity Cover er for eksempel helt perfekt til å beskytte 
setene etter en skitten sykkeltur i skogen eller når du kjører 
barna hjem fra fritidsaktiviteter.

Activity Cover

Husk
skreddersydde setetrekk

Husk å bestille magnetskilt til å ha i butikken. 
Dette minner kundene dine på å bestille skred-

dersydde setetrekk til kjøretøyene sine! 

Logo
Alle setetrekk kan spesialbestilles med brodert logo.  
Forutsetter minimum 10 setetrekk av samme bestilling.

Design
Alle setetrekk fra Calix Seat Covers by Pebe kan leveres til 
traktorer/anleggsmaskiner. Ta kontakt for mer informasjon 
om ulike design.

NYHET
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Varmt i bilen!

Varm kupé
En kupévarmer gir deg en behaglig innetemperatur 
noe som ikke bare gir god komfort, men også isfrie 
ruter med fri sikt. 

Varm motor
Motorvarmeren gir deg en lettstartet motor som sliter 
mindre, bruker mindre drivstoff og slipper ut mindre 
skadelige eksosgasser. 

Varm bil året rundt med Calix motor- og kupévarmere
En varm bil er ikke bare bedre å sette seg inn i, du blir også en tryggere sjåfør.  
Uten snø og is har du fri sikt gjennom rutene og full kontroll på det som skjer. Og tykke 
klær som gjør at beltet ikke sitter riktig, kan du legge i bagasjerommet.

Marker på bildet hvor du 
ønsker å ha uttaket

Timer via app
Still inn avreisetiden med mobilen så er bilen varm og 
god når du skal dra. Er du innenfor rekkevidde for 
Bluetooth kan du også bruke appen for å starte varmeren 
direkte.

Tilkoblingskabel
I pakke 1&2 inkluderer en 2,5 
meters kabel fra vegguttaket til 
uttaket i bilen. Pakke 3&4 har en 
3,5 meters kabel utstyrt med LED-
lys i kontakten.

Alltid fulladet batteri
Batteriladeren fyller på batteriet og beholder 
kapasiteten på maks. Det gir deg en trygg start selv når 
det er kaldt.

Pakke Varm kupé Varm motor  Timer 
 via app

Fulladet 
batteri

Tilkoblings- 
kabel Pris Mitt valg

1 × 2,5 m

2 × × 2,5 m

3 × × × 3,5 m LED

4 × × × × 3,5 m LED

Montert og klart!

DIN FORHANDLERS LOGO

Din forhandlers pris

Varmt i bilen!
Varm bil året rundt med Calix motor-  
og kupévarmere. En varm bil er ikke 
bare bedre å sette seg inn i, du blir også 
en tryggere sjåfør. Uten snø og is har du 
fri sikt gjennom rutene og full kontroll på 
det som skjer. Og tykke klær som gjør 
at beltet ikke sitter riktig, kan du legge i 
bagasjerommet.

Varm kupé
En kupévarmer gir deg en behaglig 
innetemperatur noe som ikke bare gir 
god komfort, men også isfrie ruter med 
fri sikt. 

Alltid fulladet batteri
Batteriladeren fyller på batteriet og 
beholder kapasiteten på maks. Det gir 
deg en trygg start selv når det er kaldt.

Timer via app
Still inn avreisetiden med mobilen så 
er bilen varm og god når du skal dra. Er 
du innenfor rekkevidde for Bluetooth 
kan du også bruke appen for å starte 
varmeren direkte.

Varm motor
Motorvarmeren gir deg en lettstartet 
motor som sliter mindre, bruker mindre 
drivstoff og slipper ut mindre skadelige 
eksosgasser.

Tilkoblingskabel
I pakke 1&2 inkluderer en 2,5 meters 
kabel fra vegguttaket til uttaket i bilen. 
Pakke 3&4 har en 3,5 meters kabel 
utstyrt med LED-lys i kontakten.

Varmt i bilen!
Dette er et eksempel på et menyark som kan brukes fra 
deg som forhandler ut mot dine kunder.

MONTERT OG KLART!
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Fordelene med varm bil og miljø
Sikkerhet
En varm bil er ikke bare bedre å sette 
seg inn i, du blir også en tryggere 
sjåfør. Uten snø og is har du fri sikt 
gjennom rutene og full kontroll på det 
som skjer. Og tykke klær som gjør at 
beltet ikke sitter riktig, kan du legge i 
bagasjerommet.

Miljø
Fossildrevne kjøretøy har stor påvirkning 
på miljøet og en motor som kaldstarter 
gir opphav til betydelig større utslipp av 
karbondioksid og NOx enn en forvarmet 
motor.

Varm kupé
Med komfortvarme fra Calix har du alt 
du trenger for å komme i gang med 
bilvarme til en lav pris. Komfortvarme 
inneholder alle nødvendige artikler 
som kabler, monteringsdetaljer og 
kupévarmer for å få en varm bil. 
Systemet kan bygges ut i ettertid 
med for eksempel motorvarmer og 
batterilader. Calix bilvarme følger bilens 
nybilgaranti.

 ▶ Kupévarmer WaveLine 1700 C
 ▶ Tilkoblingskabel MS 3,5 med LED lys 

(gjelder pakke 3 og 4)
 ▶ Inntakskabel MK 1,5
 ▶ Skjøteledning SK 1,0
 ▶ Skjøteledning med miniplugg SK C 1,9
 ▶ Monteringsdetaljer MK
 ▶ Forgreningsuttak H (3 uttak)
 ▶ Klammersats GL
 ▶ Quick Clip

Komfortsats 1700C LED

Art.nr: CX 1620029 

Alltid fulladet batteri 
Calix batteriladere sørger for at batteriet 
hele tiden er fulladet. Oppladingen 
av batteriet skjer når det behøves og 
reguleres automatisk. Det betyr at du 
har fulladet batteri selv om du bruker en 
brenselsdrevet parkeringsvarmer. Kitene 
inneholder tilkoblingskit og batterilader, 
samt alt annet du behøver for fast 
montering. Calix batteriladere leveres 
fra 2A til 30A.

Calix batteriladerkit BC60 består av 
ledning fra husvegg til inntakskabel 
på bil (2,5m) samt inntakskabel på 
2,0 m som festes til en lettmontert 
12v vedlikeholdslader på 2A. Avansert 
ladeteknologi beskytter batteriet mot 
overladning og muliggjør innkobling 
over lengre tid.

 

Batteriladerkit BC 60/MKMS2025

Art.nr: CX 1768092

NYHETShowroom lader
 ▶ 30 A
 ▶ Rask tilkobling for kabler
 ▶ Uten vifte – lydløs

Monteringssats for batterilader
 ▶ Komplett løsning med installasjons-

materiell spesielt fremtatt for ulike 
start & stop biler med brenselvarmere 
der batteriladning er et stort behov. 

 ▶ Steg for steg modellspesifikke monte-
ringsanvisninger med eget feste for 
batterilader

KGK SELEKT NORGE – 2019 | 23
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Calix verkstedlader 12V/100A
Verkstedladeren fra Calix er et utmerket verktøy for verksteder 

som behøver en kraftfull lader, spesielt tilpasset for diagnostikk og 
programoppdateringer i kjøretøy. Den kompakte og lette laderen gir 

100A kontinuerlig, og 120A i 90 sekunder. Laderen er kortslutningssikker, 
polaritetsbeskyttet, brukervennlig og enkel å installere. Du kobler bare 

batteriet til laderen, velger batteritype og laderen gjør resten av jobben. 
Laderen leveres med kraftige batteriklemmer, som også kan kjøpes til som 

reservedel. For fast installasjon kan du komplettere med et veggfeste.

 ▶ Lader med 2 meters kabel

 Art.nr: CX 1753940 

 ▶ Veggfeste

 Art.nr: CX 2302313 

IKKE MIST  
TEMPOET

«Varmt i bilen» er en kampanje hvor vi ønsker å hjelpe våre forhandlere med å  
holde tempoet i salget oppe. Ved hver femte solgte enhet av produktene som inngår  

i kampanjen får du et gavekort. Produktene som inngår i denne kampanjen er alle 
 produkter fra Calix Roof Boxes, Calix Seat Covers og Calix bilvarme- og ladeløsninger.  

Besøk www.varmtibilen.no for å registrere salget ditt.  

«Så ta sjansen på å snakke tilbehør fra KGK med kundene dine. Det kan lønne seg for alle»

 ▶ Lader med 5 meters kabel

 Art.nr: CX 1753945 

 ▶ Batteriklemmer 2 stk (reservedel)

 Art.nr: CX 2302317
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NGKs produktspekter innen tennplugger og glødeplugger  
dekker langt over 90% hos de største bilprodusentene i verden. 

Samarbeidet med bilprodusentene sørger for NGKs høye kvalitet 
og stadig økende produktspekter. Over 1500 artikkelnummer  
innen tennplugger og 300 innen gløde plugger gjør at NGK  

kan levere plugger til det meste av maskiner og utstyr.

NTK er verdens største leverandør og produsent av OE 
oksygensensorer. Ved å kombinere ekspertise og  

nytenkning har NTK oksygensensorer den høyeste  
kvalitet, lengst levetid og best passform.

NGK /NTK

Fordeler med NTK oksygensensorer 
 ▶ Omfattende testing i produksjon garanterer 

høy kvalitet og levetid
 ▶ Alle sensorer leveres med originalinnfestning 

for enkel montering
 ▶ Korrekt sensorgjengivelse sørger for optimale 

utslippsverdier og drivstofføkonomi
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Charge Amps  
– Charging Made Easy 

HALO Wallbox
Halo er en liten og smart stasjonær ladestasjon. Med Halo 
kan du minske strømkostnadene dine og få full kontroll på 
ladningen – selv om du ikke er i nærheten. Navnet HALO, 
kommer av ringen med lysdioder som tydelig viser boksens 
status. Halo er tilpasset det nordiske klimaet og er IP66 
klassifisert, praktisk talt vanntett. Kabelen holder seg myk 
og smidig selv ved ekstreme temperaturer og er derfor 
enkel å håndtere. Når du legger hånden på den ergonomisk 
utformede konnektoren lyser en lampe som gjør det lettere 
å koble i mørket. Innebygd DC-overvåkning slik at kun 
jordfeilsbryter A kreves ved tilkobling.

 ▶ Fast 7,5m kabel
 ▶ Ekstra uttak (Schuko)
 ▶ Enkel å installere
 ▶ RFID funksjon inkludert 
 ▶ Laget av resirkulerbar aluminium
 ▶ IP66
 ▶ 7,4 kW

Art.nr: EL 100307 (HALO Wallbox Type 2)

AURA 
AURA er Charge Amps nye produkt som skal komplementere 
den eksisterende produktporteføljen. Det er en semi-offentlig 
lader med to type 2 uttak som hver kan lade med opptil 22 kW 
(forutsetter 64A, 3 faser og 400V). Med AURA følger det også 
med en skytjeneste der du kan planlegge ladeøkter, endre 
på innstillinger, få oversikt over lastbalansering, se historikk, 
rapporter med mer. Det finnes også mulighet for å stille ned 
effektuttaket for at AURA skal passe hver individuell installasjon. 
AURA kan seriekobles og installeres med enten VLAN eller Wi-fi. 
AURA er, som flere andre Charge Amps produkter, designet av 
Joachim Nordwall, co-designer av sportsbilen Koenigsegg. 

 ▶ Dobbel type 2 uttak
 ▶ Kan lade 22kW fra begge 

uttakene samtidig
 ▶ RFID funksjon
 ▶ IP55
 ▶ IK10
 ▶ Laget av resirkulerbar 

aluminium

 ▶ Forberedt for ISO11518
 ▶ Mode 3 ladestandard
 ▶ Wi-fi/VLAN oppkobling
 ▶ Intern RDBO type A+DC 

(tilsvarende JFB type B) 

Art.nr: EL 101010

Charge Amps er en svensk bedrift med mål om å sørge for at verden så raskt 
som mulig blir uavhengig av fossilt brensel. De utfordrer den tradisjonelle 
bilindustrien og den grønne teknologiske utviklingen på flere områder. 
Charge Amps baserer arbeidet sitt på mekatronikk, design og brukervennlighet. 
De skaper smartere ladeløsninger med sluttbrukeren i fokus. Ladning skal være 
enklere, renere og mye mer praktisk enn å stoppe på bensinstasjonen.

App-løsning
Du kan også laste 
ned appen My 
Charge slik  
at du kan styre 
og kontrollere 
ladestasjonen din 
fra Charge Amps.

NYHET
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CHARGE AMPS SKYTJENESTE

Koble HALO Wallbox til skytjenesten til Charge Amps for å få 
kontroll over lading, overvåke strømforbruket og optimalisere 
ladeøktene dine. Smart, enkelt og fremtidssikkert. Charge 
Amps åpne API gjør det mulig for ulike partnere å motta, bruke 
og integrere utvalgte data fra deres system, noe som gjør 
my.charge.space til en smartere og mer fleksibel løsning. 

Charge Amps er i forkant med utviklingen av teknikker for 
lastbalansering, noe som gjør lading av en hel parkeringsplass 
like enkelt som å lade én bil. Når det er behov for å lade 
mer enn én EL- eller hybridbil på ett sted, optimaliserer 
lastbalanseringen uttaket til hvert enkelt kjøretøy og fordeler 
tilgjengelig kraft på den mest effektive måten. 

 ▶ Inkludert i alle Charge Amps ladebokser
 ▶ Optimert lading
 ▶ Debiteringsunderlag
 ▶ Timerstyring
 ▶ Dynamisk styring av ladesyklus
 ▶ Ladehistorikk og data

RAY
RAY er markedets letteste og smarteste ladekabel, noe som 
kan forenkle hverdagen med lading av hybrid- og el-bil. En 
automatisk jordfeilbrytertest gjennomføres hver gang før 
ladingen starter opp, og i Schukokontakten mot veggen 
sitter en temperatursensor som automatisk justerer ned 
strømstyrken ved eventuell varmeutvikling i kabel og kontakt. 
Dette gjør RAY til en av de sikreste kablene på markedet. 

 ▶ Trygg og enkel lading
 ▶ Tilpasset nordisk klima
 ▶ Setter automatisk i gang etter strømbrudd
 ▶ LED-lampe
 ▶ 2 stk. temperatursensorer
 ▶ 7,5 m kabel
 ▶ Vekt: 1,8 kg.
 ▶ IP66

Art.nr: EL 100312 (RAY Type 2)

BEAM
BEAM ladekabel er et strålende supplement. Dersom du 
har behov for å lade bilen din langs veien kan du møte på 
ladestasjoner med et såkalt Mode 3-uttak der du selv må ha 
med ladekabel. (Europeisk standard EN 61851-1) Charge Amps 
BEAM hjelper deg å lade på disse stedene. BEAM har Mode 
3-kontakt i den ene enden som kobles til stasjonen, og i den 
andre enden fås BEAM med enten type 1- eller type 2-kontakt, 
alt ut i fra hvilket inntak du har i bilen.

 ▶ Tynn kabel i gummi
 ▶ Ergonomisk håndtak (Pebble-grip)
 ▶ 5 m kabel
 ▶ Tilpasset nordisk klima
 ▶ Vekt: 1,5 kg.

Art.nr: EL 100541 (BEAM Type 2)
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Fordeler med MANN-FILTER
 ▶ Mer enn 70 års erfaring med utvikling av nye 

filterløsninger
 ▶ Testet utstyr i original kvalitet
 ▶ Lang driftslevetid
 ▶ Bredt utvalg av filtre
 ▶ Hvis du vil være på den sikre siden når du velger 

filter, bør du velge filtre fra MANN-FILTER.

MANN-FILTER
 
Med MANNs innovative luft-, olje-, drivstoff- og kupéfilter tilbyr vi et 
komplett spekter av filter til alle motortyper og maskiner. Dette spekteret 
strekkes seg langt utover filter til bil hvor MANN også leverer filterløsninger 
til industri og «off-highway» MANN tilfredsstiller kravene til alle de største 
bilprodusentene og leverer i mange tilfeller originale filter. Dette sikrer 
kontinuerlig utvikling og høyeste kvalitet på filtrene som leveres.

Phoenix Contact  
– ladekabel i høy kvalitet
Tyske Phoenix Contact produserer 
ladekabler i meget høy kvalitet. Kabelen 
oppfyller alle kravene du trenger på en 
kabel i vårt nordiske klima, for eksempel 
UV-motstand på plasten og mykhet i 
kabelen, selv når det er på det kaldeste. 
Phoenix Contact er også OE-leverandør 
av ladekabler. Phoenix Contact finnes i 
to ulike kabeltyper, rett og spiral formet. 
Kabelen kan leveres i tre ulike lengder 4, 
7 eller 8 meter. 

Art.nr: EL 1628199 
 ▶ Type 2 
 ▶ 32 A
 ▶ 7 m

Art.nr: EL 1627136 
 ▶ Type 2
 ▶ 32 A
 ▶ 4 m

28 | KGK SELEKT NORGE – 2019



KGK SELEKT NORGE – 2019 | 29

CTEK – maximizing  
battery performance

CTEK utvikler og produserer batteriladere for alle typer bly/syre 
batterier til både privat og profesjonell bruk (inkludert GEL og 
AGM). CTEKs uovertrufne innovasjon har satt selskapet i stand 
til å utvikle avansert teknologi med flere patenterte funksjoner 
og egenskaper som gjør CTEKs batteriladere og tilbehør unike. 
Ladealgoritmen i alle CTEKs ladere er utviklet gjennom mange 
år og tilpasset for å gi dine batterier den mest effektive og 
beste ladingen.

CTEK tilbyr markedet pålitelige ladere og tilbehør av høy 
kvalitet som er effektive, brukervennlig og – ikke minst – sikre 
– for brukeren, elektronikken i kjøretøyet, batteriet og laderen. 
Produktene spenner fra de minste vedlikeholdsladerne på 0,8A 
opp til markedets kraftigste verkstedlader på 120A.

PRO 120 
CTEK PRO120 er en avansert 120A-batterilader og strømkilde 
som er konstruert for å oppfylle de aller mest ekstreme 
strømforsyningskravene.

Art.nr: CT 40230

CT5 Time to Go 
CT5 Time to Go er den eneste laderen på markedet som kan 
fortelle deg når batteriet er klar til bruk. En rekke lysdioder 
indikerer ulike ladefaser og hvor lang tid det vil ta før batteriet 
er tilstrekkelig ladet.  

Art.nr: CT 40161 
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Liqui Moly
Kontinuerlig innovasjon og store 
investeringer innen produktutvikling gjør 
at Liqui Moly kan levere produkter med 
de seneste godkjenningene og er blant 
de beste i klassen på å levere produkter 
som tilfredsstiller bilprodusentenes krav. 
Velger du Liqui Moly, velger du trygghet. 
Alle produktene til Liqui Moly er ISO-
godkjent, og har OEM-godkjenning fra 
de fleste større bilprodusenter. For å 
sikre at varene holder en konsekvent 
høy kvalitet foregår alt av produksjon 
i Tyskland. «Målet vårt er ikke å være 
billigst, men å være best», påpeker 
Ernst Prost.

LIQUI MOLY har alltid hatt nære 
bånd til motorsporten. I år har 
bedriften aktivt vært engasjert i 
motorsykkelmesterskapet MotoGP, 
der samtlige team i Moto2 og Moto3 
kjørte med olje fra LIQUI MOLY. I 
tillegg er LIQUI MOLY-logoen å se 
i standardbilmesterskapet TCR. 
Sponsorpakken i millionklassen til 
vinteridretten sørger for at LIQUI MOLY 
fanger oppmerksomhet også når det er 
pause i motorsporten. 

Alt dette bidrar til en høy merkevare-
bevissthet: I Tyskland har LIQUI MOLY 
blitt kåret til beste oljemerke år etter 
år. At merkevaren har blitt mer kjent, 
viser igjen også i omsetningen: den har 
tredoblet seg siden 2006. Til tross for 
at det er en mellomstor bedrift, klarer 
LIQUI MOLY å hevde seg mot gigant-
konserner som Shell, Total og BP. 

I løpet av årene har sortimentet blitt 
utvidet jevnt og trutt. LIQUI MOLY kjøpte 
opp leverandøren Meguin i 2006, og 
skaffet seg dermed sin egen oljefabrikk. 
Administrerende direktør Ernst Prost 
solgte i 2018 selskapsandelene sine til 
Würth-gruppen, men blir sittende som 
daglig leder for LIQUI MOLY. 

Hos Liqui Moly finner 
handels-, verksteds- og 
industrivirksomheter alt de 
trenger fra en produsent, 
enten det dreier seg 
om motor- og girolje, 
drivstoff- og oljeadditiver, 
kjemiske problemløsere, 
serviceprodukter og 
spesialsmøremidler eller 
komplette produktserier 
for bil, motorsykkel, 
nyttekjøretøy eller båt. 
Liqui Moly tilbyr et komplett 
sortiment! 
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Firefly
Firefly er utstyrt med smart plasserte LED-lamper. Med Firefly er du synlig 
fra alle vinkler, uansett hvilket miljø du befinner deg i. Står du å venter 
på bussen? Sykler du til jobb? Eller går tur med hunden på en landevei? 
Lampene gjør deg synlig for andre og øker dermed din sikkerhet.

Det hvite lyset foran hjelper deg å oppdage hindringer og øker derfor din 
trygghet. Lampene er plassert med hvitt lys foran, gult lys på sidene og 
rødt lys bak.

 ▶ Volum: 10 liter
 ▶ Høyde: 52 cm
 ▶ Bredde: 48 cm
 ▶ Vekt: 680 g
 ▶ Materiale: Vannavstøtende polyester

Art.nr: 63-40501
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Kundeorienterte løsninger
KGK tilbyr skreddersydde løsninger for ulike kameraapplikasjoner utført etter nøye analyse 
i samarbeid med kunden. Et eksempel er kollektivselskapet Arriva som ønsket å gjøre 
noe med tilfeller hvor boggibussens uttrekkbare bakre del forårsaket skade på personer 
og gjenstander. KGK har sammen med Arriva utviklet systemer med et sidekamera som 
gir bussjåføren kontroll over utsatte situasjoner. Kontakt din KGK-representant for mer 
informasjon om hvordan vi kan skreddersy en løsning for dine forretningsbehov. 

Innhold i denne løsningen
 ▶ Monitor med universalfeste for  

skjerm og kabler
 ▶ Solskjerm for monitor
 ▶ Kamera med 120˚ diagnal bildevinkel 

monteres til en universalbrakett  
(brakett kan kjøpes separat)

 ▶ 20 m kabel mellom monitor og kamera

Art.nr: RV MXNHD7DMARR
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MXN-HD7DM

MENU                 SELECT                                                   UP                     DOWN                                  VOL

MXN-HD7DM

MENU                 SELECT                                                   UP                     DOWN                                  VOL

Når føreren konstaterer at ingen personer befinner seg i  
faresonen kan bussen fortsette fra holdeplassen. Bildet på 
skjermen vises til bussen når en hastighet på 5 km/t, eller til  
det venstre blinklyset slås av. 

Når føreren er klar til å svinge ut fra holdeplassen og slår på 
venstre blinklys aktiveres systemets monitor og det utsatte 
område på høyre side vises på skjermen. Det vil si området 
som det utsvingende partiet kan komme i kontakt med.

Bildet på skjermen vises til bussen når en hastighet på 5 km/t, 
eller til det venstre blinklyset slås av. 

Forslag til mulig plassering av systemets monitor, oversiktlig 
for sjåføren som samtidig har overblikk over trafikken i det 
venstre speilet.

© KG KNUTSSON AB
UPPHOVSMAN JAN ROJMAR
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Continental Proviu ASL 360
Continental Proviu ASL 360 er et intelligent kamerasystem 
som i utgangspunktet består av fire kameraer, en sentral enhet 
og et display. Kameraene monteres utvendig på følgende 
måte: Ett kamera fremme, ett kamera på hver side og ett 
kamera bak. Det kan kobles til seks ulike kameraer totalt.

Etter montering kalibreres kameraene slik at føreren kan 
se 360 grader rundt kjøretøyet. Dette gir føreren mulighet 
til å se dødsoner og redusere risikoen for person- og 

materielle skader. Systemet kan programmeres til å aktivere 
sidekameraet når blinklyset slås på eller kameraet bak kan 
aktiveres når kjøretøyet settes i revers. Mulighetene er mange 
og derfor kan vi skreddersy en løsning som passer kundens 
behov. Systemet passer alle typer kjøretøy fra budbil til store 
anleggsmaskiner. Systemet består av tre-seks kameraer, en 
styringsboks, skjerm og kabler. 

Pakke med 4 kameraer

Art.nr: RV A2C59516756
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Pakke med 4 kameraer

Art.nr: RV A2C59516756

Kundeorienterte løsninger
RYGGEKAMERAER 

Ryggekameraer fra MXN er designet for å møte de strengeste 
kvalitetskrav på både materialer og på bildeegenskaper. Det 

store utvalget gjør at vi kan tilby et kamera som passer akkurat 
dine behov. Kameraene finnes for både innbygging og diskret 

overflatemontering. Kameraene er robuste og IP 69 klassifisering. 

Ryggekamera med  
130° vidvinkel, diagonal  
og innebygd mikrofon. 

Art.nr: RV MXN22C

 

Høy oppløsning  
CCD-kamera,  

130° vidvinkel m/visir

Art.nr: RV MXN80C

MONITOREN
Monitorene fra MXN er designet for å møte høye individuelle 
krav til funksjon, uavhengig av hvilke type kjøretøy/maskin 
installasjonen skjer i. Utvalget av skjermer er stor, så vi har 
en løsning om du vil ha en enkel skjerm med kun ett kamera 
tilkoblet eller om du f. eks ønsker en vannbestandig skjerm 
som håndterer fire kameraer samtidig. Fellesnevneren for alle 
skjermer er at de er laget av høyeste kvalitet.

7 ”-skjerm,  
2 kamerainnganger

Art.nr: RV MXN7DM

7 ”-skjerm, 4 kamerainnganger  
med splittfunksjoner (Quad)

Art.nr: RV MXNP7DQ
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Castrol effektiviserer  
sortimentet til nyttekjøretøy
Verden rundt oss er i rask endring 
og de som tilpasser seg det nye har 
en tendens til å bli vinnerne. Castrol 
er blant de fremste til å tilpasse seg 
endringer og lanserer i den forbindelse 
et helt nytt konsept for nyttekjøretøy. 
Flere års produktutvikling, flere tusen 
kjørte kilometer og kontinuerlig dialog 
med de største motorprodusentene har 
resultert i et konsept som er betydelig 
forenklet og med et stadig økende 
miljøfokus. Spesielt på tyngre kjøretøy 
blir kravene om utslippsbesparelser og 

driftsøkonomi strengere i årene som 
kommer og det er med dette i tankene 
at Castrol gjennomgår en slik endring.

Produktutvalget er blitt forenklet med 
tydeligere budskap om oljens kvalitet 
og hva produktet er beregnet for. Nye 
spesifikasjoner er lagt til og utvalget er 
tydeligere delt inn i premium-segment 
og et kommersielt segment. For å gjøre 
det enklere for deg som kunde å finne 
riktig produkt er enkelte produkter også 
slått sammen der spesifikasjonene har 
overlappet hverandre.

Produktene vil bli tilgjengelig fort-
løpende frem mot slutten av året og 
informasjon om nytt produkt vil komme 
etter hvert som produktene erstattes.

Overgangstabeller og ytterligere 
informasjon om denne endringen 
finner du under «Mine Sider» på 
Autokatalogen.no og i KGKs Mediabank.

Vil du vite mer om det nye konseptet 
eller trenger annen hjelp med våre 
oljeprodukter, er det bare å ta kontakt.
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Castrol EDGE
Dagens motorer arbeider hardere, tåler 
varmere temperaturer og brukes under 
høyere trykk enn før. Castrol EDGE er 
vår kraftigste og mest avanserte serie 
motoroljer. Innholdet av TITANIUM FST™ 
gir en dobbelt så sterk smørefilm, noe 
som hindrer at filmen brytes ned og 
gir mindre friksjon. Castrol Edge med 
TITANIUM FST™ hjelper motoren din å 
yte sitt aller beste. 

Castrol Magnatec
Inntil 75% av motorslitasjen skjer mens 
motoren varmes opp. Når motoren 
stopper, renner oljen normalt sett av 
viktige motordeler. Det gjør imidlertid 
ikke Castrol MAGNATECs smarte 
molekyler. De klamrer seg til motoren 
som en magnet og skaper et ekstra 
beskyttelsessjikt. Beskytt motoren fra det 
øyeblikket du starter, ved å velge riktig 
olje til kjøretøyet fra Castrol MAGNATEC-
serien.

Castrol Magnatec 5W-40 C3 kan 
anvendes til bensin- og dieselmotorer, 
hvor produsenten anbefaler en olje med 
spesifikasjonen ACEA A3/B4, A3/B3, C3, 
API SN/CF eller tidligere spesifikasjoner 
for en 5W-40 motorolje. Den er dessuten 
godkjent til anvendelse i motorer fra en 
lang rekke bilprodusenter.

Castrol Agri 
Castrol leverer en lang rekke oljetyper 
til landbruket i AGRI-serien. Fra rene 
motoroljer til olje for gir, hydraulikk 
og våtbrems. Spesifikasjonene på 
AGRI-serien dekker kravene til de ulike 
produsentene og gjør at Castrol kan 
tilby tilnærmet et komplett spekter. 
Også i tråd med det nye konseptet fra 
Castrol som forenkler produktutvalget 
er AGRI-serien påvirket av dette. Flere 
produkter lagt til og spesifikasjoner 
er lagt til for å dekke kravene fra 
traktorprodusentene og møte 
morgendagens krav til smøremidler i 
landbruket.
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EZDown Reloaded gjør bakluken  
til pickupen din lett som en fjær
Den opprinnelige EZDown tok hånd om sikkerheten når du 
åpnet bakluken på pickupen din. Med EZDowns hjelp blir 
bevegelse kontrollert og eliminerer klem- og skaderisikoen. 
Nå har samme produsent tatt til seg kundenes ønskemål 
og utviklet et produkt som også hjelper deg å lukke 
bakluken fjærlett – EZDown Reloaded. 

EZDown Art.nr.

Ford Ranger 2012 –  ST EZED0500
Isuzu D-Max 2004 –  ST EZED0400
Mitsubishi L200 2005–  ST EZED0150
Nissan Navara 2005–15  ST EZED0700
Nissan Navara 2016–  ST EZED0750
Toyota Hilux 2005–15  ST EZED0000
Toyota Hilux 2016–  ST EZED0050
VW Amarok 2011–12  ST EZ928281
VW Amarok 2013–  ST EZED0800
Mercedes-Benz X-Klasse  ST EZED0710

EZUp 

Toyota Hilux 17–  ST EZHL0050
Mitsubishi L200 17–  ST EZHL0100
Isuzu D-Max 2008– ST EZHL0400
VW Amarok 13–  ST EZHL0850
Mercedes-Benz X-Klasse ST EZHL0710

EZDown Reloaded 
Ford Ranger 2011- ST EZRL0590
Isuzu D-Max 2004- ST EZRL0450
Mercedes-Benz X-Klasse 2017- ST EZRL0710
Mitsubishi 2014- ST EZRL0150
Nissan Navara 2016- ST EZRL0750
Toyota Hilux 2015- ST EZRL0050
VW Amarok -2012 ST EZRL0300
VW Amarok 2013- ST EZRL0800
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EZDown og EZUp  
– originalen fra Stabilus
Ved å montere EZDown vil nedfelling 
og åpning av bakluken skje med en myk 
og kontrollert bevegelse. En plutselig 
og ukontrollert åpning av bakluken 
på en pickup kan ikke bare medføre 
potensiell skade på bilen, men det kan 
også medføre skade på personer og 
gjenstander i umiddelbar nærhet. 

EZDown eliminerer muligheten for 
ukontrollerte bevegelser og medfører 
at bakluken senkes sikkert og kontrollert 
til den er helt åpen. Kort installeringstid. 
Levers med installasjonstilbehør og 
installasjonsveiledning. EZUp åpner 
panseret med en myk og kontrollert 
åpning uten at du behøver støttepinnen 
for å holde panseret oppe.

NYHET

EZDown Reloaded – et komplett system som 
gir en dempet åpning og en fjærlett og enkel 
lukking av bakluken. Tilgjenglig for de fleste 
pickuper på det europeiske markedet.

EZDown Reloadeds 
fordeler

 ▶ Sikker både for bilen, 
føreren og barn.

 ▶ Til stor hjelp når du har hendene fulle. 
 ▶ Endrer ikke kjøretøyets konstruksjon 

ved å ta bort produsentens originale 
komponenter, som for eksempel 
hengsler.

 ▶ Påvirker ikke nybilgarantien.
 ▶ Installasjonen er rask og enkel - tar så 

lite som 15-30 minutter.
 ▶ Trenger ikke å demontere bakluken 

ved montering av systemet.
 ▶ En helt lukket enhet som ikke påvirkes 

av vann eller smuss.
 ▶ EZDown Reloaded leveres som et 

komplett kit for både sikker åpning & 
lukking av luken.
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Zirkona – fester til skjermer  
og datamaskiner
Med ny teknologi og stadig bedre 
forutsetninger for å kunne arbeide 
mobilt er det ikke lenger behov for 
ordrebok eller permer som skal hentes 
frem og settes på plass i løpet av en 
arbeidsdag. Stadig flere bedrifter ser 
i dag verdien ved å kunne håndtere 
rapportering, ordreinnlegging, 
fakturering etc. allerede ute i felten. Et 
mobilt kontor forutsetter en bærbar 
datamaskin eller skjerm.

Med et stativ fra Zirkona Sweden kan 
brukeren raskt og enkelt forvandle 
kjøretøyet sitt til et mobilt kontor, noe 
som igjen gjør at bedriften kan bli mer 
kostnadseffektiv og lønnsom.

Zirkona ZiOne 
Art.nr: ZI 401690

Zirkona Backwall Standard
Art.nr: ZI 401810
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Installasjonsmateriell
KGK tilbyr et av markedets bredeste sortiment av  

elektrisk installasjonsmateriell som strømbrytere, releer, 
motorer, sikringer, kabel, kabelsko, skjøter og lignende. 
Alt et installasjonsverksted måtte trenge. Vi har valgt 

kun de største og mest anerkjente produsentene  
for å sikre høy kvalitet og optimal funksjon. 

Hele sortimentet kan du se 
i www.autokatalogen.no. 
Her kan du også bestille 
produktkatalog hvor alle 
produktene er samlet. 
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KGK Verktøykasse
Vi i KGK har utviklet en verktøykasse som skal gjøre det enklere for  

deg å selge og markedsføre produkter. I verktøykassene finnes det ulike 
hjelpemidler du kan bruke direkte ut mot kundene dine. Her finner du blant 
annet produktark til de ulike produktene, brosjyrer, prislister, bilder, ferdige 

presentasjoner, bannere tilpasset Facebook, nyhetsbrev og nettsider. 

Vi har foreløpig utarbeidet egne verktøykasser for Castrol, Dräger, Calix  
bilvarme- og ladeløsninger, Calix Roof Boxes og Calix Seat Covers. 

Du har tilgang til verktøykassene via mediabanken vår  
eller under mine sider på autokatalogen.no. 
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KGK Bærekraft
 
For å redusere miljøpåvirkningen ser vi kontinuerlig på hvordan vår forretningsmodell 
kan bli enda mer bærekraftig og hvordan KGK kan gjøre det enklere for kundene våre å 
velge bærekraftige alternativer. Sammen med kunder og leverandører kan KGK redusere 
miljøpåvirkningen bransjen vår har og kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid.  

«Vi ser ingen motsetning i å gjøre en god handel og samtidig 
tenke bærekraft». Vårt strategiske og bærekraftige arbeid 
skal skape nye forretningsmuligheter, sterkere varemerker og 
minske forretningsrisiko. Det har også til hensikt å sikre vår 
fremtidige forretningsvirksomhet, fordi våre kunder – både 
innenfor privat og offentlig sektor, stiller høyere krav til oss.

 ▶ KGK ser kontinuerlig på mulighetene for å redusere  
energibruk, utslipp av klimagasser og avfall.  

 ▶ KGK tar alltid hensyn til miljøpåvirkning i våre beslutninger. 
En redusert miljøpåvirkning har ofte positive effekter både 
økonomisk og miljømessig. 

 ▶ KGK skal oppfylle de bindende krav som stilles til oss.

Et mål for oss i KGK er å skape en effektiv virksomhet som 
forutsetter for en langsiktig og bærekraftig økonomisk 
utvikling. Å arbeide effektivt er å være bærekraftig, da sparer 
vi ressurser. Det strategiske bærekraftarbeidet styres av KGKs 
ledergruppe. Det daglige bærekraftarbeidet er integrert i 
linjeorganisasjonen gjennom styringsmodellen vår og våre 
prosesser samt vårt styringssystem, kalt «Vägen framåt». Det 
er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001 samt i henhold til 
AEO for toll- og sikkerhetspørsmål. 

Reduksjon av emballasje
Leveranser til verksteder og butikker inkluderer mye 
emballasje, f. eks. kartonger. KGK arbeider kontinuerlig med 
å redusere mengden emballasje. I forbindelse med dette 
kommer kartonger til å bli borte og erstattes med plastbokser 
som vi kan gjenbruke. 

Ny utgave av KGK Hållbart
I juni 2018 var Hållbarhetsredovisningen for 2017 klar. Dette er 
vårt bærekraftregnskap hvor vi beskriver hvordan vi i KGK skal 
bidra til en mer bærekraftig fremtid og hvordan vi som selskap 
kan være en del av løsningen. 

Hållbarhetsredovisning 2017 finner du på kgk.no under  
«om oss».
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KGK Marknad
Markedsavdelingen vår ligger i Sverige og er vårt eget in-house byrå. Bortsett fra at den 
ikke er vår egen – den tilhører like mye våre partnere og kunder som oss. Vi skaper og 
produserer alt fra aktiviteter, trykksaker og web-bannere til film og messer. Vi knytter 
sammen leverandørenes produkter og tjenester med markedets behov og ønsker med 
hjelp av analyse og erfaring. 

KGK Marknad er også ansvarlige for utarbeidelse og vedlikehold 
av kommunikasjonshåndboken, grafisk profil og identiteten 
for varemerket KGK. KGK Marknad består av en ledergruppe, 
messe- og arrangementansvarlige og en atelier med grafiske 
designere, fotograf, redaktør etc. Daniel Edvall er KGKs CMO og 
den som leder markedsavdelingen.

Ateljén er den delen av vår markedsavdeling som skaper 
markedsmateriellet vårt, alt fra konsept og ideer til selve 
produksjonen. Martin Junkka er creative director og leder 
arbeidet. I ateljén jobber våre grafiske designere og vår 
copywriter.

James er vår redaktør og den som skriver de fleste av KGKs 
tekster. Han produserer alt fra pressereleaser, filmmanus, 
reportasjer til selgende tekster. Ettersom man sjeldent i et 
eget in-housebyrå har privilegiet å kun ha én oppgave, lager 
James også filmer, publiserer i sosiale medier og administrerer 
en del av webpubliseringen vår. Våre grafiske designere tar 
imot oppdrag fra nesten hele organisasjonen, i hovedsak KG 
Knutsson AB. Iblant utfører Ulf, Anders og Anna også jobber for 
våre kunder. De ordner både trykksaker og digital produksjon. 

På analyseavdelingen vår jobber Jonas, Per og Hélène. Jonas 
er vår digitale markedssjef med ansvar for autokatalogen.no, 

autokatalogen.se og autoexperten.se. Per står sammen med 
vår kollega Thomas for analysen. De sammenligner oss med 
konkurrenter og følger opp hvor effektive våre kampanjer og 
andre markedsaktiviteter er. 

Under Pernillas ledelse jobber Lovisa og Cia som markeds-
koordinatorer. De har i oppgave å hjelpe forretningsenhetene 
å markedsføre sine produkter og tjenester på best mulig måte 
og å koordinere deres ønsker med arbeidsbelastningen på 
markedsavdelingen. Vi har også ansatt en ny produksjonsleder, 
Beatrice, som styrer arbeidsflyten for ateljén. 

 «Vi hjelper deg å selge mer»
Hjelpsomhet er en rød tråd i vår virksomhet. Fra det personlige 
møtet du får i resepsjonen vår til leveringen av olje til bilen. Det 
kan bety at vi tar markedsansvaret for våre partnere i Norge 
eller at vi gir våre kunder produktkunnskap og salgsargument 
slik at de øker sin omsetning. Iblant er det en trykksak, andre 
ganger kan det være en digital annonse. Vi tar hånd om vår 
KGK-familie.

Daniel Edvall

Markedssjef



Detaljert informasjon om hvert produkt finnes på www.autokatalogen.no
KGK Norge AS | Strømsveien 177, 0664 Oslo | www.kgk.no
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