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KGK forbereder  
seg for fremtiden
I KGK har vi det siste året startet en reise mot å 
bli et ledende bærekraftig selskap som leverandør 
til kjøretøysbransjen. Gjennom dette arbeidet er 
målet å skape nye forretningsmuligheter, forsterke 
vårt varemerke og minimere forretningsrisiko. For 
oss innebærer dette et strategisk arbeide hvor vi 
sikrer vår fremtidige forretningsvirksomhet da våre 
kunder, både innen privat og offentlig virksomhet, 
stiller større krav til oss. En stor intern drivkraft 
for oss i KGK er å styrke vårt omdømme, som er 
en viktig komponent i vårt arbeid med å styrke 
vårt varemerke. Vi ønsker gjennom dette å skape 
troverdighet ved blant annet å vise samfunnsan-
svar, sette målbare krav til utslipp, sikre bærekraftig 
forbruk og produksjonsmønstre. 

De siste årene har KGK vært involvert i en vare-
merkeprosess og bakgrunnen for dette er mange. 
I et konkurranseutsatt marked der det tilbys mot-
svarende produkter som noen ganger er billigere, 
så er det viktig å tydeliggjøre fordelene med KGK 
som partner. Alle som har en relasjon til KGK skal 
kunne forvente seg at vi er pålitelige, kompetente, 
positive og engasjerte. Vårt mål er å jobbe sammen 
med våre kunder for å lykkes. I dette nummeret av 
KGK Salg ønsker vi å fortelle deg mer om dette. 

Vår bransje er i stor endring og har akselerert 
svært mye det siste året. Når for eksempel over 
50% av nybilsalget i september var ladbare kjøre-
tøy, så gjelder det å følge med på forandringene for 
å kunne tilby kundene det de ønsker til enhver tid. 
KGK vil i tiden fremover lansere flere ladeløsninger 
til sluttbruker og i dette nummeret presenterer vi 
noe av det som allerede finnes i vårt sortiment eller 
som vil være tilgjengelig i løpet av kort tid. Ambisjo-
nen er å tilby våre kunder et bredt ladesortiment, 
alt fra den lille ladeboksen for hjemmebruk til de 
store offentlige ladestasjonene som er beregnet for 
bedrifter og boligområder.

Hele radionettet i Norge blir som kjent heldigitalt i 
løpet av 2017 og KGK har hatt en betydelig DAB+- 
satsning. Vi opplever at det fortsatt er stor etter-
spørsel i markedet. Selv om mange allerede har 
kjøpt nødvendig utstyr så tror vi dette vil fortsette 

i 2018. KGK tilbyr ulike løsninger, fra helt enkle 
plug-in-adaptere som installeres på få minutter, til 
fullintegrerbare nye DAB+-radioer. Våre leverandø-
rer fortsetter å lansere spennende nyheter og noen 
av disse nyhetene presenterer vi i dette nummeret.  

De siste årene har KGK også jobbet hardt for å 
lykkes med alkolås i Norge. Vi har en stor og kunn-
skapsrik organisasjon i ryggen, både hos Dräger 
og ikke minst vår organisasjon i Sverige som har 
mer enn 15 års erfaring med alkolås. Stortinget 
fremmet i vår et forslag til påbud om alkolås i kjø-
retøy som driver løyvepliktig 
persontransport. Forslaget 
ble sendt ut på høring, 
og alle aktører har kunnet 
sende inn sitt høringsinn-
spill for videre behandling. 
Forslaget som ble fremmet 
inkluderer kjøretøyklasse 
M2 (minibuss) og M3 
(buss), mens kjøretøy-
klasse M1 (personbiler) 
er unntatt fra forslaget. 
Som en av de ledende 
aktørene i markedet på 
alkolås i Norge ser vi at 
deler av forslaget som 
fremmes har mangler.  
I dette nummeret kan du 
lese et utdrag fra vårt 
høringsinnspill. 

KGK vil også selvsagt 
være utstiller på Auto-
messen 2018 som går av 
stabelen på Norges Varemes-
se fra 7.–10. februar 2018 og 
vi håper å se deg der. 

Erik Eidem

Divisjonssjef
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I dette nummer

Forsidebilde: Vallaviktunnelen, veitunnel på Rv. 7/Rv 13, mellom 
Vallavik i Ulvik kommune og Kjerland i Granvin kommune, Hordaland. 
Lengde: 7510 m - en av Norges lengste veitunneler. Åpnet 1985.  
Kilde: Store norske leksikon. 

Vi sees på  
Automessen 2018
Vi ser frem mot 2018, og arbeidet for vår deltakelse på 
bransjens største messe er allerede godt i gang . Vi håper 
å se mange av våre kunder på messen, og ønsker hjertelig 
velkommen inn på vår stand! Vi kommer som vanlig til å 
vise frem et bredt spekter av produkter, og vi håper også å 
kunne gi våre gjester en og annen overraskelse underveis . 
Vi sees på Automessen 7 .-10 . februar 2018! 
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Smarte løsninger fra Calix

Waveline  
Calix Waveline er en ny serie vifter med lavere støynivå. De har 
et 360 ˚ justerbart hurtigfeste (Quick Clip). Gulvstativ, veggfeste 
og Quick Clip er inkludert. Ny motorteknikk øker effektiviteten. 
Viften har også automatisk beskyttelse mot overoppheting. 
Leveres i tre ulike effektutgaver; 1200W, 1700W og 2000W. 

Bilvarme via app 
Meget enkel montering da bluetoothenheten monteres i stedet 
for grenuttaket og kobles til pluss og minus. Deretter styres bil-
varmen enkelt via en app på mobilen.

Quick Clip 
Med Quick Clip monterer du kupèvarmeren i bilen på bare noen 
sekunder - helt uten verktøy! Festet er et universalt hurtigfeste 
som passer til de aller fleste moderne biler.  

Forgreningsuttak med tre utganger 
Det nye smarte forgreningsuttaket gjør det mulig å velge hvil-
ken vei du ønsker at skjøtekablene skal gå. Alternativt kan du 
benytte den tredje utgangen til en Calix batterilader. 

NYHET!

Vi i Calix er alltid ute etter å finne nye og smarte løsninger som forenkler hverdagen for deg som 
monterer bilvarme. Vi tilbyr flere produkter som vil spare deg for mye tid under monteringen. 

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET

4 | KGK SALG Utgave 1 – 2017



KGK SALG Utgave 2 – 2017 | 5

Smarte løsninger fra Calix

Waveline  
Calix Waveline er en ny serie vifter med lavere støynivå. De har 
et 360 ˚ justerbart hurtigfeste (Quick Clip). Gulvstativ, veggfeste 
og Quick Clip er inkludert. Ny motorteknikk øker effektiviteten. 
Viften har også automatisk beskyttelse mot overoppheting. 
Leveres i tre ulike effektutgaver; 1200W, 1700W og 2000W. 

Bilvarme via app 
Meget enkel montering da bluetoothenheten monteres i stedet 
for grenuttaket og kobles til pluss og minus. Deretter styres bil-
varmen enkelt via en app på mobilen.

Quick Clip 
Med Quick Clip monterer du kupèvarmeren i bilen på bare noen 
sekunder - helt uten verktøy! Festet er et universalt hurtigfeste 
som passer til de aller fleste moderne biler.  

Forgreningsuttak med tre utganger 
Det nye smarte forgreningsuttaket gjør det mulig å velge hvil-
ken vei du ønsker at skjøtekablene skal gå. Alternativt kan du 
benytte den tredje utgangen til en Calix batterilader. 

NYHET!

Vi i Calix er alltid ute etter å finne nye og smarte løsninger som forenkler hverdagen for deg som 
monterer bilvarme. Vi tilbyr flere produkter som vil spare deg for mye tid under monteringen. 

NYHET!

NYHET!

NYHET!

Calix verkstedlader 12V/100A
NYHET

Den nye verkstedladeren 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, polari-
tetsbeskyttet, brukervennlig og enkel å installere . Du kobler 
bare batteriet til laderen, velger batteritype og laderen gjør 
resten av jobben . Laderen leveres med kraftige batteriklem-
mer, som også kan kjøpes til som reservedel . For fast instal-
lasjon kan du komplettere med et veggfeste .

Lader med 2 meters kabel
Art.nr CX 1753940 | Veil.pris: 10.396,00

Lader med 5 meters kabel
Art.nr CX 1753945 | Veil.pris: 11.196,00

Veggfeste
Art.nr CX 2302313 | Veil.pris: 596,00

Batteriklemmer 2 stk (reservedel)
Art.nr CX 2302317 | Veil.pris: 356,00
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Skreddersydde setetrekk

STARK
Stark er yrkestrekket som er ekstra slitesterkt . Overflatene 
er i vevet tøy kombinert med matt svart kunstlær . Setetrek-
ket 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 .

Stark Art

Stark

Stark Plus

Transport 3.0

TRANSPORT 3.0
Transport 3.0 har et slitesterkt vevet midtstykke 
kombinert med svart kunstlær på sidene som gir en 
bedre beskyttelse mot slitasje. Transport 3.0 finnes  
til de fleste yrkeskjøretøy på markedet.   

Transport 3.0 lagerføres til et stort antall yrkesbilmodeller.  Se 
tilbudet av ferdige sett på www.autokatalogen.no. Settene kan du 
også få med skreddersydde nakkestøttetrekk. 

DESIGNKODE: 13 
FARGE: SVART KODE 22
MATERIALE: MIDTSTYKKE I 100 % POLYESTER
KUNSTLÆR I MYK PVC
VASK: 30°C PÅ SKÅNSOMT VASKEPROGRAM.  
BENYTT ALDRI SPRITBASERT 
RENGJØRINGSMIDDEL PÅ KUNSTLÆR.

SKREDDERSYDD

SVART
FARGEKODE 22

NÆRBILDE
TØY I  MIDTSTYKKE

STARK
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. 

DESIGNKODE: STARK 74, STARK ART 78, STARK PLUS 80
FARGE: SVART KODE 22 
MATERIALE: STARK - VEVET TØY OG KUNSTLÆR
STARK ART - KUNSTLÆR
STARK PLUS - KUNSTLÆR OG PERFORERT PU-KUNSTLÆR
VASK: SKUMVASK ELLER MASKINVASK PÅ 40 °C  
PÅ SKÅNSOMT VASKEPROGRAM. BENYTT ALDRI SPRITBASERT  
RENGJØRINGSMIDDEL PÅ KUNSTLÆR.

SKREDDERSYDD

STARK ART

STARK PLUS

STARK

STARK ART 

STARK

STARK PLUS

SKREDDERSYDD

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 med i flere av våre design og kan også leveres  
med logo. 

EKSEMPEL PÅ SETETREKK: GT 
DESIGNKODE: 81
FARGE: SVART KODE 22 
MATERIALE: VEVET TØY OG KUNSTLÆR
VASK: SKUMVASK ELLER MASKINVASK PÅ 40 °C  
PÅ SKÅNSOMT VASKEPROGRAM. BENYTT ALDRI SPRITBASERT  
RENGJØRINGSMIDDEL PÅ KUNSTLÆR.

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

DESIGN
Alle setetrekk fra Calix SeatCovers by Pebe kan leveres 
til traktorer/anleggsmaskiner. Ta kontakt for mer 
informasjon om ulike design. DESIGN: GT
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Transport 3.0

TRANSPORT 3.0
Transport 3 .0 har et slitesterkt vevet midtstykke kombinert 
med svart kunstlær på sidene som gir en bedre beskyttelse 
mot slitasje . Transport 3 .0 finnes til de fleste yrkeskjøretøy 
på markedet .

Transport 3 .0 lagerføres til et stort antall yrkesbilmodeller . 
Se tilbudet av ferdige sett på www .autokatalogen .no . Set-
tene kan du også få med skreddersydde nakkestøttetrekk .

Transport 3.0

TRANSPORT 3.0
Transport 3.0 har et slitesterkt vevet midtstykke 
kombinert med svart kunstlær på sidene som gir en 
bedre beskyttelse mot slitasje. Transport 3.0 finnes  
til de fleste yrkeskjøretøy på markedet.   

Transport 3.0 lagerføres til et stort antall yrkesbilmodeller.  Se 
tilbudet av ferdige sett på www.autokatalogen.no. Settene kan du 
også få med skreddersydde nakkestøttetrekk. 

DESIGNKODE: 13 
FARGE: SVART KODE 22
MATERIALE: MIDTSTYKKE I 100 % POLYESTER
KUNSTLÆR I MYK PVC
VASK: 30°C PÅ SKÅNSOMT VASKEPROGRAM.  
BENYTT ALDRI SPRITBASERT 
RENGJØRINGSMIDDEL PÅ KUNSTLÆR.

SKREDDERSYDD

SVART
FARGEKODE 22

NÆRBILDE
TØY I  MIDTSTYKKE

STARK
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. 

DESIGNKODE: STARK 74, STARK ART 78, STARK PLUS 80
FARGE: SVART KODE 22 
MATERIALE: STARK - VEVET TØY OG KUNSTLÆR
STARK ART - KUNSTLÆR
STARK PLUS - KUNSTLÆR OG PERFORERT PU-KUNSTLÆR
VASK: SKUMVASK ELLER MASKINVASK PÅ 40 °C  
PÅ SKÅNSOMT VASKEPROGRAM. BENYTT ALDRI SPRITBASERT  
RENGJØRINGSMIDDEL PÅ KUNSTLÆR.

SKREDDERSYDD

STARK ART

STARK PLUS

STARK

STARK ART 

STARK

STARK PLUS

SKREDDERSYDD

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 med i flere av våre design og kan også leveres  
med logo. 

EKSEMPEL PÅ SETETREKK: GT 
DESIGNKODE: 81
FARGE: SVART KODE 22 
MATERIALE: VEVET TØY OG KUNSTLÆR
VASK: SKUMVASK ELLER MASKINVASK PÅ 40 °C  
PÅ SKÅNSOMT VASKEPROGRAM. BENYTT ALDRI SPRITBASERT  
RENGJØRINGSMIDDEL PÅ KUNSTLÆR.

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

DESIGN
Alle setetrekk fra Calix SeatCovers by Pebe kan leveres 
til traktorer/anleggsmaskiner. Ta kontakt for mer 
informasjon om ulike design. DESIGN: GT
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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 tilpas-
ses de fleste typer kjøretøy og seter . Setetrekkene leveres i 
flere av våre design og kan også leveres med logo .

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

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

Husk
skreddersydde setetrekk

Husk å bestille magnetskilt til å ha i butikken. Dette minner 
kundene dine på å bestille skreddersydde setetrekk til  
kjøretøyene sine! 
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Calix Nordic Loader

Calix Nordic Loader 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 vår egenutviklede dobbelskallsteknikk har vi oppnådd markedets 
mest stabile sideåpnede takboks .

Alle takbokser kan bestilles i Autokatalogen, og de fleste tak- 
boksene lagerføres på vårt sentrallager for omgående levering .

Produsert i hundre prosent resirkulerbar ABS-plast . For 
å gjøre det enkelt for brukeren er takboksen konstruert 
med sideåpning fra begge sider (Dual Opening), inte-
grert håndtak og lav innlastingsterskel . Vår smarte og 
slanke Quick Grip som gjør monteringen rask og enkel 
følger med ved kjøp av denne takboksen . Nordic Loader 
er utstyrt med vår egenutviklede og patenterte Safety 
Nose for maksimal sikring av lasten . 

 ▶ Volum: 430 liter

 ▶ Vekt: 30 kg

 ▶ Lengde: 225 cm

 ▶ Bredde: 90 cm

 ▶ Høyde: 28 cm

 ▶ Maks skilengde: 210 cm

 ▶ Farge: Svart høyglans, hvit høyglans

Art.nr. 1-NL-GB-QG (Svart høyglans)
Art.nr. 1-NL-GW-QG (Hvit høyglans)

8 | KGK SALG Utgave 2 – 2017



KGK SALG Utgave 2 – 2017 | 9

NGK
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 glødeplug-
ger gjør at NGK kan levere plugger til det meste av maskiner 
og utstyr .

NTK
NTK er verdens største leverandør og produsent av OE oksy-
gensensorer . Ved å kombinere ekspertise og nytenkning har 
NTK oksygensensorer den høyeste kvalitet, lengst levetid og 
best passform .

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

NTK/NGK
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Fremtiden på norske veier
Vår bransje er stadig i endring, og det gjelder å følge med på forandringene for å kunne 
tilby kundene det de ønsker til enhver tid . Alt tyder på at fremtiden på Norges veier om 
kort tid vil se svært annerledes ut enn den har gjort de siste årene, og kundene vil i større 
grad etterspørre ulike ladeløsninger til el- og hybridbiler . Vi vil fremover lansere flere løs-
ninger til sluttbruker, og allerede nå kan du se noen av løsningene våre her . Vi ønsker å 
tilby våre kunder hele bredden av ladesortiment, alt fra den lille ladeboksen for hjemme-
bruk til de store offentlige ladestasjonene til parkering for bedrifter og boligområder .

CHARGE AMPS 
Charge Amps er en svensk bedrift med mål om å sørge for at 
verden så raskt som mulig blir uavhengig av fossilt brensel . 
De har da satset på å utvikle smartere ladeløsninger med 
sluttbrukeren i fokus . Ladning skal være enklere, renere og 
mye mer praktisk enn å stoppe på bensinstasjonen . De base-
rer arbeidet sitt på mekatronikk, design og brukervennlighet .

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 vegg sitter 
en temperatursensor som automatisk justerer ned strøm-
styrken ved eventuell varmeutvikling i kabel og kontakt . 
Dette gjør RAY til en av de sikreste kablene på markedet . Du 
kan selv svært enkelt velge den ladestyrken/strømstyrken 
som passer mellom 6 og 16 AMP .

Passer til biler med tilkoblingskontakt av type 1 (liten kontakt 
til f . eks Mitsubishi, Nissan, Kia, Toyota) og til type 2 (stor 
kontakt til f . eks BMW, Audi, VW, Porsche, Mercedes, Volvo, 
Opel, Renault, Hyundai, Tesla) .

BEAM – Kommer for salg i desember!
BEAM ladekabel er et strålende supplement . Dersom du 
har behov for å lade din bil langs veien kan du møte på 
ladestasjoner med et såkalt Mode 3-uttak der du selv må ha 
med ladekabelen . (Europeisk standard EN 61851-1) Charge 
Amps BEAM hjelper deg å lade på disse stedene . BEAM er 
en ladekabel med 5 meters ledning som har Mode 3-kontakt 
i ene enden som kobles til stasjonen, og i den andre enden 
fås BEAM med enten en type 1- eller type 2-kontakt, alt ut i 
fra hvilket inntak du har i bilen . 

Sammen med RAY som har Schuko-kobling har du da to 
forskjellige ladekabler som kan brukes uansett hva slags 
ladepunkt du møter på . 

GARO
GARO er en bedrift som ble stiftet i 1939 og som under eget 
varemerke utvikler og produserer innovative produkter og 
ulike systemer både for det offentlige, det private og for 
hjemmemarkedet . Produkter for lading av elkjøretøy er et 
område GARO har satset på de siste årene .

Garo GHL – Hjemmelader
GARO GHL er en hjemmelader beregnet for å montering på 
vegg . Enheten har en fast ladekabel, med enten en type 1- 
eller type 2-kontakt . GARO GHL er dermed klar for å plugges 
rett i din bil . 

Laderen er laget for å sikkert og effektivt kunne lade elkjø-
retøy i tilknytning til din egen bopel og på arbeidsplasser . 
Samtlige ladere er sikret med lås for å forhindre at uautori-
serte personer benytter seg av lading . Grunnversjonen er 
utstyrt med fast ledning og tilkoblingskontakt . Finnes det 
ikke en passende vegg å feste laderen på finnes et stativ 
som kan monteres på betonggulv eller Ø60mm rørstolpe .

Garo LS4 – Ladestolpe
GAROs ladestasjon LS4 er hovedsakelig produsert i alumini-
um for å oppfylle de tøffe kravene som stilles på ladestasjo-
ner som er installert på offentlige områder . Høyt plassert 
på stolpen sitter en lyslist som indikerer ladestatus . Lades-
tasjonen har to stk type 2 Mode 3-uttak, som er beskyttet 
mot vær og vind i et opplyst område . Ladestasjonen finnes 
til 16A, 32A, for 1- og 3-fas, samt med eller uten måler . Den 
har integrert elektronikk som forvalter kommunikasjonen 
mellom ladestasjon og kjøretøy . 
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Charge Amps – Beam

Charge Amps – Ray

Charge Amps – Ray

Charge Amps – Beam

Garo GHL – Hjemmelader

Charge Amps – Beam

Charge Amps – Ray

Garo LS4 – ladestolpe
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KGKs høringsinnspill om  
forslag til forskrift om alkolås
KGK har valgt å sende inn et høringsinnspill til forslaget om forskrift om alkolås som ble 
fremmet i Stortinget tidligere i år . Som en av de ledende aktørene i markedet på alkolås  
i Norge ser vi at deler av forslaget som fremmes inneholdt mangler vi ønsket å gi innspill 
til . Vi har samlet et utdrag av vårt høringsinnspill her . 

Vegdirektoratet har også foreslått å opprette en helt ny 
verkstedkategori, som får betegnelsen alkolåsverksted . Det 
skal organiseres etter modell av de såkalte fartskriververk-
stedene . Det legges opp til at hvert enkelt verksted skal søke 
om godkjenning hos sin regionale trafikkstasjon . I søknaden 
kreves det dokumentasjon for gjennomgått opplæring på al-
kolås . Forslaget går ut på at et godkjent alkolåsverksted blir 
autorisert for å påta seg arbeid, det vil si montering, service 
og kalibrering, for alle typer alkolås .

KGK anser det ikke som nødvendig å opprette en egen 
verkstedskategori da verksteder som allerede er godkjent 
for bilelektrisk arbeid fint bør kunne klare jobben med å 
montere en alkolås . I tillegg spiller konkurransemessige 
hensyn inn her . Når det gjelder en universell godkjenning 
som skal gjelde alle alkolåstyper er KGK av den oppfatning 
at dette ikke er ønskelig ut fra konkurransemessige hensyn, 
men også fordi låsene er relativt ulikt oppbygd, både når det 
gjelder funksjon og vedlikehold . Hver enkelt alkolåsleveran-
dør bør stå for denne godkjenningen, slik det er i dag .

Det foreslås også at resultatene fra pusteprøvene som blir 
angitt verken skal kunne lagres, lastes ned eller leses . KGK 
mener at dataloggene fra alkolåsene bør lagres kryptert en 
periode for å forenkle eventuell feilsøking på alkolåsen,  
samt gi svar på om kjøretøyet er benyttet uten at puste-
prøve er avgitt .

Vegdirektoratet har foreslått at utekontrollen av alkolå-
sen skal begrense seg til å kontrollere hvorvidt en alkolås 
er montert i det aktuelle kjøretøyet, om alkolåsen er har 
strømtilførsel, og om alkolåsen er kalibrert . KGK mener en 
slik overflatisk kontrollmetode ikke vil avdekke om en alkolås 
er manipulert, feilkoblet, eller fungerer slik en alkolås etter 
hensikten skal fungere . KGK mener derfor at alkolåsen bør 
funksjonstestes . Dette kan gjøres på en meget enkel måte, 
ved å teste om kjøretøyet starter før pusteprøve er avgitt .

Den nye lovbestemmelsen gir departementet mulighet til 
å gi forskrift om at den som driver persontransport mot 
vederlag på vei skal ha alkolås i kjøretøyene for å forhindre 
ruspåvirket kjøring . Påbudet kan gjelde bilgruppene M og N, 
samt alle typer transport . 

Vegdirektoratet foreslår å unnta alle M1-kjøretøy (person-
biler) fra påbudet . Direktoratet begrunner dette med at de 
ønsker en gradvis innføring, og hevder at det er tekniske 
utfordringer forbundet med installasjon av alkolås i nyere 
personbiler, som kan innebære en viss sikkerhetsrisiko for 
bilens systemer og trafikksikkerheten . KGK har bred erfa-
ring med installasjon av alkolås i mange ulike kjøretøy . Vi 
deler ikke direktoratets vurdering og mener det ikke er noen 
grunn til å unnta kjøretøy i kategori M1 fra påbudet .

Sommeren 2016 ble det for første gang montert en Dräger 
IL7000 alkolås i en av de teknisk mest avanserte bilene, 
nemlig en Tesla som kjører for Oslo Taxi . I tillegg har Dräger 
alkolås i blitt installert i bl .a . tog og anleggsmaskiner til kjø-
retøy med avanserte styresystemer (CANBUS etc .) i Norge .  
KGK kan på denne bakgrunn ikke se at Vegdirektoratet har 
grunnlag for å hevde at moderne busser og lastebiler har 
teknologi som er mindre avansert eller sofistikert enn hva 
moderne personbiler har . 

Dette er saken: 
Stortinget fremmet i vår et forslag om påbud om alkolås i kjøretøy 
som driver løyvepliktig persontransport. Forslaget ble sendt ut på 
høring, og alle aktører har kunnet sende inn sitt høringsinnspill for 
videre behandling. Forslaget som ble fremmet inkluderer kjøretøy-
klasse M2 og M3, mens kjøretøyklasse M1 unntatt fra forslaget. 
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Dräger Norge tegner ny avtale med  
politiet om anskaffelser av alkotestere
Dräger Norge AS har tegnet  
en ramme avtale med Politiets 
fellestjenester om leveranse av 
alkotestere til politiet i Norge . 

Rammeavtalen omfatter levering av Dräger 
Alcotest® 6820 med tillbehør . Dräger Alco-
test® 6820 er en videreutvikling av politiets 
nåværende alkotester Dräger Alcotest® 
6810 .

«Avtalen trer i kraft når den foregående 
avtalen utløper . Det at politiet igjen velger 
Dräger tar vi som en bekreftelse på at vi 
arbeider med riktig produkter, kvalitet og 
service . Vi håper på et givende samarbeid 
også under denne avtaleperioden», sier 
David Nilsson, produktsjef hos Dräger:

«Ettersom Dräger også leverer narkotest-
system til politiet er vi virkelig en komplett 
leverandør innen bekjempelse av ruspå-
virket kjøring . Vi fortsetter å etablere og 
utvikle våre langsiktige relasjoner med 
politiet verden over» .

Hans Ingebrigtsen, VD hos Dräger: «Vi er 
glade for å ha blitt tildelt denne prestisjet-
unge kontrakten for levering av alkotestere 
med tilhørende utstyr og service til politiet . 
Dräger ønsker å bidra til økt trafikksikker-
het med våre løsninger for detektering av 
alkohol og narkotiske stoffer» .

Dräger Alcotest® 6820 kan kjøpes hos KGK 
Norge AS . Ta kontakt for en uforpliktende 
samtale .
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Bilia og Dräger Alcotest 3820
I mars 2017 ble det inngått et samarbeid mellom KGK Norge 
AS og Bilia Personbil AS, ettersom det ble ytret ønske om å 
selge Dräger Alcotest 3820 over disk hos Bilia Personbil og 
Toyota Bilia . Alle Bilia Personbil og Toyota Bilia sine butikker 
i Norge har fra mars 2017 til juli 2017 gjennomgått kurs for 
både å styrke de ansattes kunnskap, men også for at alle de 
ulike enhetene skal kunne kalibrere alkotesterne . 

Dette innebærer nå at hvem som helst kan kjøpe sin Drä-
ger Alcotest 3820 hos en Biliaforhandler, og for å forenkle 
hverdagen til Biliakundene kan alkotesteren for eksempel 
kalibreres samtidig som de har bilen sin på service . 

Dette er forskjellen på Dräger Alcotest 3820 
og Dräger Alcotest 6820:  
Teknologien i de to testerne er lik, men bruksområdene er ulike. 

Dräger Alcotest 3820 er en alkotester som er beregnet på det 
private markedet. Den har et minne på 10 utåndingsprøver, og har 
munnstykker som egner seg for privat bruk. Den er liten og nett, og 
får lett plass i en lomme.

Dräger Alcotest 6820 er en alkotester som er beregnet for det pro-
fesjonelle markedet, med munnstykker som er enkle å bytte for flere 
målinger etter hverandre.  Den har minne på 5000 utåndingsprøver 
og har mulighet for utskrift av testresultat. 
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Dräger og MA Ungdom på russetreff

Førstehjelpsstasjon fra Cederroth
Førstehjelpsstasjon fra Cederroth . Transparent luke som  
beskytter mot støv og fukt . Stasjonen er også utstyrt med  
en Salvequick Plasterautomat . Plasteret dras nedover for å  
unngå å skitne til de øvrige plasterne . Det er plass til andre  
tilvalg som gir mulighet for å tilpasse innholdet etter egne  
behov . Enkle instruksjoner følger med .  
Mål: B 29 x H 56 x D 12 cm .

 ▶ 2 stk Cederroth 4-i-1 Blodstopper

 ▶ 3 stk Cederroth 4-i-1 mini Blodstopper

 ▶ 1 (x 2) stk Cederroth Burn Gel

 ▶ 1 Cederroth Eye & Wound Cleansing spray, 150 ml

 ▶ 1 Salvequick Plasterautomat inkl . 45 plastplaster og 40 tekstilplaster

 ▶ 1 (x 20) stk Salvequick Sårvask

 ▶ 1 Cederroth Beskyttelsespakke

 ▶ 1 Førstehjelpsinstruksjon

 ▶ 1 Refillnøkkel

Art.nr: 62-490960 Veil.pris: 1.964 kr eks. mva RK: 65

NYHET

MA-Ungdom har i forbindelse med årets russefeiring gjen-
nomført ulike kampanjer mot kjøring i ruspåvirket tilstand . 
MA-Ungdom har vært tilstede på ulike russetreff med over-
nattingsmuligheter der en kan oppleve at sjåføren som skal 
kjøre hjem ikke er blitt rusfri fra gårsdagens festligheter . De 
hadde med seg alkotester fra Dräger slik at sjåfører som var 
usikre på om de var skikket til å sette seg bak rattet kunne 
teste seg før de reiste avgårde . På denne måten fikk de også 
jobbet videre med deres holdningsskapende arbeid blant 
russen med tanke på ruspåvirket kjøring . 

Foto: MA Rusfri trafikk
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Liqui Moly er og blir Tysklands 
mest populære oljemerke
Leserne av fire store tyske bilblader har også i år gitt førsteplassen til Liqui Moly . 
Fire spørreundersøkelser, fire titler, én lang seiersgang: Liqui Moly er Tysklands mest 
populære oljemerke . I år som i årene før har leserne av fire store tyske bilblader kåret 
Liqui Moly til beste oljemerke . «Da vi i 2011 fikk de første to topplasseringene, trodde 
vi ikke at det skulle bli starten på en lang seiersrekke», sier Ernst Prost, administre-
rende direktør hos Liqui Moly .

Siden den første tittelen for sju år siden har smøremiddel-
selskapet tatt pallplass 26 ganger . Denne suksessen vises 
igjen også i fagtidsskriftene, der Liqui Moly har vunnet flere 
leserkåringer . Til sammen har det blitt mer enn 30 titler . «Vi 
er ikke noe ‘one hit wonder’ – bilførerne og fagkretsene gir 
oss topplassering gang på gang», poengterer Ernst Prost . De 
årlige spørreundersøkelsene er en viktig stemningsindikator . 

Fire av de ledende bilbladene gjennomfører hvert år en 
spørreundersøkelse blant leserne for å finne ut hvilke biler 
og bilprodukter de anser som best . Først ut var «Auto Motor 
und Sport», som med 2,8 millioner lesere er Tysklands nest 
største bilblad . Det store flertallet stemte her frem Liqui Moly 
som beste merke i kategorien Smøremidler – en førsteplass 
som selskapet har hatt helt siden 2011 . I kategorien Pleiemid-
ler ble Liqui Moly en god toer . Samme resultat så man hos 
Auto-Zeitung: Liqui Moly ble for sjuende år på rad nummer 
én i kategorien Smøremidler, og nummer to i kategorien 
Pleiemidler . 

Deretter fulgte resultatene fra Tysklands største tidsskrift for 
bilinteresserte, «Auto Bild», der 3,4 millioner lesere stemte 

over «beste merke uansett klasse» . For sjette år på rad tok 
Liqui Moly hjem seieren i kategorien «Gode smøremidler  
for bil» . 

Sist, men ikke minst, kom kåringen fra «Motor Klassik» . 
Leserne pekte her ut Liqui Moly som Best Brand i kategorien 
Smøremidler . En tittel som selskapet har forsvart med glans 
siden 2012 .

«En slik tillitserklæring fra rundt åtte millioner lesere år etter 
år, er ikke noe som kommer av seg selv . Det er lønn for hardt, 
målrettet arbeid», understreker Ernst Prost . Et arbeid som 
innbefatter merkevarebygging . «Sponsing av motorsport er 
for oss en selvfølge . Vi fortsetter å heve lista, og engasjerer 
oss også i internasjonale vintersportarrangementer, slik at 
merket vårt blir mer synlig året og verden rundt .» I mai ble 
Liqui Moly markedsført under ishockey-VM i Tyskland og 
Frankrike .

Som Ernst Prost påpeker: «Målet vårt er å fortsette å være 
nummer én . Resultatene av spørreundersøkelsene får nemlig 
stor oppmerksomhet også i andre markeder, og er en viktig 
byggestein på veien vår mot å bli en global merkevare .»
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Vekst i additiver
å kunne rense drivstoffsystemene er det derfor nå mange 
som velger tilsetningsstoffer . Er det blitt fylt feil drivstoff på 
kjøretøyet kan det sitte igjen fett og andre produkter som 
kan gi følgeproblemer, og da kan det være nyttig med ren-
semiddel i kombinasjon med påfyll av rett drivstoff . 

Partikkelfilter i dieselkjøretøy og air-condition er også noe 
som behøver rens, og Liqui Moly kan tilby spesialprodukter 
som kan benyttes ved behov . 

Liqui Moly er ikke bare den største leverandøren av additi-
ver, de har også det bredeste produktspekteret i markedet . 
Alle produktene til Liqui Moly er ISO-godkjent, og har OEM-
godkjenning fra de fleste større bilprodusenter . 

I Norge øker også salget av additiver, i motsetning til salget 
av motoroljer . Dette er et resultat av økt elbilsalg, og at 
mange motorer nå har mindre oljevolum . Mange biler har 
bare plass til to liter olje, og behovet blir derfor mindre . For 
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Castrol Vecton
Konkurransen kan være brutal i lastebilnæringen, og med 
tallrike utfordringer er det svært viktig å få den beste ytelsen 
ute av bilen og virksomheten . Castrol Vecton har et utvalg 
av oljer som gjenspeiler ulike forretningsprioriteringer . Hver 
av dem er utviklet med sine egne sterke sider, slik at du får 
et reelt valg med hensyn til hva du fyller på motorene i dine 
kjøretøyer .

Moderne motorer arbeider under forhold hvor motorytelsen 
hele tiden endres . Castrol Vectons unike System5 Technolo-
gy tilpasser seg disse endringene ved å hjelpe til å maksimere 
denne ytelsen . Stadig strengere utslippskrav på lastebil gjør 
at det også kreves stadig mer av motoroljen . Castrols Vecton-
serie dekker alle de seneste kravene og kontinuerlig utvikling 
sørger for at de møter også disse kravene i fremtiden .
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Castrol og fartsrekorder på land
Castrol har alltid vært synonymt med banebrytende prestasjoner, lidenskap og ytelse, 
og har vært en viktig del av noen av de mest ekstreme prestasjonene i verden . Selskapet 
har støttet spektakulære prestasjoner foretatt av tidlige pionerer og rekordbrytere på 
land, vann og i luften . 

Castrol har en bemerkelsesverdig tradisjon innen fartsrekor-
der på land – den originale, reneste og raskeste formen for 
konkurranse med bil . Fartsrekorden på land har blitt brutt 21 
ganger med Castrol som partner . Sir Malcolm Cammbells 
første rekordforsøk i 1924 (235 km/t) var starten på en his-
torie der blant annet Richard Nobles Thrust-kampanjer ble 
støttet i over 30 år .

Noble har dedikert mer enn 40 år av livet sitt til å sprenge 
grenser, og Castrol har støttet ham hele veien . Han høy-
net først fartsrekorden på land til 1019 km/t som fører og 
prosjektleder for Thrust 2 . Han begynte deretter arbeidet 
med Thrust SSC, som han ledet fra starten av . Han overlot 
imidlertid kjøringen av den supersoniske bilen til RAF-jager-
flypilot Andy Green . Sammen oppnådde paret, og resten av 
teamet, en fart på 1228 km/t i 1997 . 

Denne rekorden står fortsatt i dag . Nå har imidlertid disse 
to og Castrol slått seg sammen igjen for å forsøke å bryte 
rekorden med den nyeste bilen deres, BLOODHOUND SSC, 
på Hakskeen Pan i Sør-Afrika .

Med BLOODHOUND SSC, som er konstruert for å nå en 
topphastighet på 1689,81 km/t, har teamet som mål å pas-
sere det magiske tallet 1000 mph .

NYHET

Universal smarttelefonholder som festes i ventilasjonsgit-
teret i bilen . Enkel montering med en unik løsning for feste i 
de liggende gitterne . Selve festet er svært nett og lite, og tar 
så godt som ingen plass når det er festet uten telefon . 
Art.nr: MMX UC007 Veil.pris: kr 207,20 eks. mva RK: 77

Ny universal smarttelefon- 
holder fra Unisynk
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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
Veil.pris: kr 952 eks. mva

Blaupunkt exPress DAB`n`play
En plug & play-adapter med stor fargeskjerm . 10-15 minut-
ters 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
Veil.pris: kr 1.196 eks. mva

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 .

Tiny C5
En DAB+-adapter med stort og tydelig fargedisplay som kan 
installeres i din bil på 10-15 minutter . Adapteren kommer med 
handsfreefunksjon via Bluetooth med innebygget mikrofon 
for både telefonsamtaler og avspilling av musikk direkte fra 
telefonen . DAB+-antenne, USB-lader og holder følger med .

Art.nr: RAX TINYC5
Veil.pris: kr 1.516 eks. mva

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 mu-
sikk direkte fra telefonen via Bluetooth . 

Art.nr: RAX TINYC3+
Veil.pris: kr 1.196 eks. mva
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Continental DAB+-radio m/CD
DAB+-radio med funksjonelt design og mange funksjoner 
som Bluetooth, handsfree og 6 forhåndsinnstilte stasjoner . 
Finnes i både 12V og 24V og passer derfor både til personbil 
og tungtransport som buss og lastebil .

12V:
Art.nr: RA CDD7418UBOR
Veil.pris: kr 2.560 eks. mva

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

12V:
Art.nr: RA TRD7412UBOR
Veil.pris: kr 1.996 eks. mva

24V:
Art.nr: RA TRD7423UBOR
Veil. pris: kr 2.196 eks. mva

24V:
Art.nr: RA CDD7428UBOR
Veil. pris: kr 2.640 eks. mva
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DAB-Splitter DAB-S32a Fak-DIN
Med tilkopling av splitter får du inn DAB-signal via din 
origi nalantenne . Kun for bil med aktiv antenne . For bil med 
FAKRA-tilkopling til DIN-tilkopling til DAB-mottaker med 
SMB-tilkopling .

Art.nr: 2006017472612 Pris: kr 696,- eks. mva RK: 66

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

Art.nr: 2006017472409 Pris: kr 436,- eks. mva RK: 66



KGK SALG Utgave 2 – 2017 | 23

DAB-tilbehør

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

Art.nr: 2006017472609 Pris: kr 696,- eks. mva RK: 66

Minst like viktig som selve DAB+ -modulen er tilbehøret for å integrere dette i kjøre-
tøyet . 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 monte-
ringsdetaljer, forbedrede antenner og kabelinterface 
til en lang rekke bilmodeller .
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Gussi G4 Marineradio DAB+/FM BT
Marineradio med Bluetooth/USB/aux-in . Vanntett IPX6 og 
saltvann-/fuktmotstandig . Leveres med alle nødvendige 
tilkoblinger og funksjoner . Bluetooth for å streame musikk, 
USB for å spille musikk fra USB-minne eller for å lade telefon . 
3,5mm-uttak for Mp3-spiller . RCA Line-Out tilkoblinger for 
forsterker . I RM745 har du en antenne-splitter slik at du ikke 
behøver å montere en separat DAB-antenne . 

Art.nr: RAX G4RM745D Pris: kr 1.596,- eks. mva RK: 66

Komplett DAB+ -leverandør til marine

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

Art.nr: RAX G4RM905D Pris: kr 2.152,- eks. mva RK: 66

Marinehøyttaler med 6,5” innebygget forsterker
Marinetilpasset Bluetoothhøyttaler som kan benyttes uten 
bruk av hovedenhet . Du behøver kun å parre din telefon 
med høyttaleren og streame musikk direkte til høyttaleren . 
Høyttaleren kommer i fargen svart og hvit .  

 ▶ Effektforsterker 20W

 ▶ Maxeffekt 150W

 ▶ Impedans 40hm

 ▶ Følsomhet 90dB

 ▶ Frekvens 20Hz-20kHz

DAB/FM-antenne
DAB+/FM-antenne til båter på 12-25 fot . Gummipisk 18 cm 
med 5 meter kabel . Trenger ikke egen jording . 

Art.nr: RAX G41501312 Pris: kr 396,- eks. mva RK: 66

Art.nr: RAX G4B600B (svart)
Art.nr: RAX G4B600W (hvit)

Pris: kr 1.756,- eks. mva RK: 66
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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 .

derfor kan vi skreddersy en løsning som passer kundens be-
hov . Systemet passer alle typer kjøretøy fra budbil til store 
anleggsmaskiner .

Systemet består av tre-seks kameraer, en styringsboks, 
skjerm og kabler . 

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 sidekame-
raet når blinklyset slås på eller kameraet bak kan aktiveres 
når kjøretøyet settes i revers . Mulighetene er mange og 

NYHET
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MANN-FILTER og motorsport
MANN-FILTER Motor Sport Tour har de 
seneste årene satset tungt på motorsport 
med blant annet ADAC GT Masters og  
Blancpain Endurance .

Erfaringene gjort i motorsport brukes aktivt 
for å videreutvikle MANN-FILTERS høye  
kvalitet og store produktutvalg . 
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MANN-FILTER
 

Det vi gjør, gjør vi riktig . Det beste beviset på dette er  
MANN-FILTERS omfattende produktspekter . Med MANNs 
innovative luft-, olje-, drivstoff- og kupefilter tilbyr vi et kom-
plett spekter av filter til alle motortyper og maskiner . Dette 
spekteret strekker seg langt utover filter til bil hvor MANN 
også leverer filterløsninger til industri og «off-highway» .

MANN tilfredsstiller kravene til alle de største bilprodusen-
tene og leverer i mange tilfeller originale filter . Dette sikrer 
kontinuerlig utvikling og høyeste kvalitet på filtrene som 
leveres .

Fordeler med MANN-FILTER
 ▶ Mer enn 70 års erfaring med utvikling av nye filterløsninger
 ▶ Testet utstyr i originalkvalitet
 ▶ 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 .
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Quick thrustere
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 . 
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Turistfartøyet «Vision of the Fjords» benytter fire  
Quick AC thrustere for å oppnå best mulig navige-

ringsprestasjoner. Fartøyet ble kåret til «Ship Of The 
Year 2016» for sitt spektakulære design og miljøvenn-

lige hybriddrift.

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

Thrusterne er også tilgjengelig som nedsenkbare enheter 
(BTR / BTVR) . Disse kan benyttes når man vil beholde alle 
hydrodynamiske vinkler i skroget, som for eksempel seilbå-
ter 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 tilpas-
ses 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

http://www.quicknauticalequipment.com
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Gyro stabilisator

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

KGK Norge har gleden av å kunne introdusere den nye stabilisatoren 
Gyro fra italienske Quick Spa . Dette er en helt ny type stabilisator som 
ikke behøver komplekse styresystemer, den er enkel å montere og tar 
opp inntil 86% av bølgeeffekten i båten . 
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Nytt sortiment fra Presto
Vi presenterer nå tre nye brannslukningsapparat fra Presto  
– 1 kg, 2 kg og 6 kg .  Disse overtar etter vårt tidligere 
sortiment av brannslukningsapparater fra Presto . Alle tre 
apparatene er pulverapparat, og benytter seg av ABC-pulver 
som er det mest allsidige for brannslukningsapparat .

Apparatene kan slukke de aller fleste typer branner . Eksemp-
ler på bruksområder kan være i boliger, biler og båter . Etter-
som pulveret ikke leder strøm kan disse brannslukkingsap-
paratene trygt brukes på elektrisk utstyr opp til 1000V . 
Pulveret er frostsikkert og tåler fra -30 °C til +60 °C .

Beholderen i alle disse tre pulverapparater er laget av stål og 
har en grundig korrosjonsbeskyttelse . De leveres alle med 
en stengbar ventil . Apparatene kommer med CE-merking og 
har instruksjoner på norsk trykket på beholderen .

Presto pulverapparater er trykkladet, noe som innebærer at 
beholderen er under kontinuerlig trykk og at slukkemiddelet 
vil utløses umiddelbart når at utløserhendelen blir aktivert .

Pulverapparat 1 kg
Art.nr:62-2308
Veil.pris: 179,00 kr
RK: 70

Pulverapparat 6 kg
Art.nr:62-19075
Veil.pris: 499,00 kr
RK: 70

Pulverapparat 2 kg
Art.nr:62-18076
Veil.pris: 328,00 kr
RK: 70

NYHET
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Kameraovervåkning  
til tunge kjøretøy
Savner du oversikt over området rundt kjøretøyet når du kjører? 

Stadig strengere krav til arbeidsmiljø og mer avanserte kjøretøy 
gjør at det blir bare vanskeligere å holde oversikt rundt kjøre-
tøyet på arbeidsplassen eller i trafikkerte bymiljø . 

KGK leverer en lang rekke løsninger som kan tilpasses alle 
bruksområder da med enkle ryggekameraløsninger eller kom-
plette løsninger med 360 graders kameradekning . Alt tilpasset 
for å forhindre personskade og materielle skader under drift .

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om kameraløs-
ninger til ditt eller dine kjøretøy!

KameraovervåkningTIL TUNGE KJØRETØY 

Overvåkningssystem

Slangerulle

Ventiler & telleverk

Tilbehør

Mobile 
enheter

Spilloljeutstyr

Oljebar

Pumper

Alentec & Orion
Alentec & Orion er en svensk leverandør med over 100 års 
erfaring innen produksjon av pumpesystemer . Det leveres  
alt fra enkle hånddrevne kjemikaliepumper til komplette 
systemer for distribusjon i større industri . Bred kompetanse 
innen håndtering av olje og spillolje gjør at vi nå tilbyr kom-
plette løsninger tilpasset kundens egne behov .

Dagens miljøkrav gjør at håndteringen av alle typer kjemi-
produkter blir mer krevende for brukeren . Med Alentec & 
Orion sine produkter sikrer du en sikker og forsvarlig hånd-
tering av olje, spillolje, kjemi, AdBlue og smørefett . Alentec 
& Orion leverer også et bredt spekter av slangesystemer for 
trykkluft . Alt fra slangeruller til koplinger og ventiler .

Ta kontakt med oss for en gjennomgang av Alentec & Orions 
produkter tilpasset dine behov .

NYHET
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Installasjonsmateriell
NYHET

KGK tilbyr nå et av markedets bredeste sortiment av elek-
trisk installasjonsmateriell som strømbrytere, releer, mo-
torer, 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 vår 
nettbutikk www .autokatalogen .no . Her kan du også bestille 
årets produktkatalog hvor alle produktene er samlet . 

http://www.autokatalogen.no


34 | KGK SALG Utgave 2 – 2017

Personlig verneutstyr
Dagens verksted og industri stiller stadig strengere krav  
til ditt personlige verneutstyr . KGK leverer en lang rekke 
produkter med de høyeste kvalitetskrav for å hindre  
skader og øke din sikkerhet .

KGK leverer alt du trenger til verkstedet

Hansker
Enten du vil bevare dine ti tommeltotter eller jobber i  
tøffe omgivelser har vi hanskene du trenger . Tegera er  
en av verdens ledende hanskeprodusenter og jobber  
kontinuerlig med utvikling av sine hansker .

KGK har i en årrekke vært leverandør av personlig verneutstyr og forbruksmateriell til 
verksted og industri . Kravene til kvalitet blir stadig høyere og KGK jobber tett med de 
ulike produsentene for å tilby produkter som møter dagens krav . Alt fra et komplett 
spekter av hansker og vernesko til toalettpapir og absorbsjonsprodukter .
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Tørk og papir
Pris trenger ikke gå på bekostning av kvalitet . KGK leverer 
tørk- og papirprodukter fra 3M og Tork til fordelaktige priser .

Hygiene
KGK leverer alt du trenger for å få vasket bort olje, fett  
og smuss . Skånsom dusj- og håndsåpe, fuktighetskrem  
og kraftigere rengjøringsmiddel . Alt du måtte trenge  
til ditt daglige bruk .

Absorbsjonsprodukter
Olje- og kjemisøl er alltid vanskelig å håndtere på rett  
måte . Med våre produkter fra Ikaros sørger du for at  
sølet begrenses og du raskt kan jobbe videre .

Se alle produkter og dine egne  
priser på www.autokatalogen.no

KGK leverer alt du trenger til verkstedet
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KGK og fremtiden
– en samtale med Johan Regefalk  
om fremtid og bærekraft
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KGK i Sverige har i år laget sin første oversikt og regnskap over egen bærekraftighet .  
Med dette lagt til grunn så vi det som en utmerket mulighet til å diskutere fremtiden med 
KGKs administrerende direktør som også er KGK Norges styreformann; Johan Regefalk .  
Vi har stilt en rekke spørsmål rundt hans syn på bedriften KGK og hvor han ser at  
bransjen vår nå er på vei .

Hvilke tanker har du innledningsvis  
om fremtiden for KGK Norge?
Vi har etablert oss i Norge for å bli, og vår organisasjon er til-
passet for å kunne vokse sakte, men sikkert . Jeg er personlig 
mye engasjert i virksomheten og vi har i dag et veldig sterkt 
team som jeg er stolt over, og som jeg virkelig tror på .

Hvorfor lager KGK en oversikt  
for sin egen bærekraftighet?
Fra 2018 er alle svenske bedrifter av vår størrelse pålagt 
å lage en oversikt over egen bærekraftighet . Men hvorfor 
skal vi vente?  KGK opererer i en bransje hvor transport av 
mennesker og varer står for omkring 25% av verdens utslipp 
av klimagassen karbondioksid . Det gir oss, og resten av 
bransjen, et ekstra stort ansvar for å rette fokuset mot det 
som kan være med å minske disse utslippene . 

Hvordan tenker KGK bærekraft?
Både Norge og Sverige er spredt befolkede land der person-
biler og busser er nødvendige for at mennesker skal kunne 
bo og jobbe . Ingenting tyder på at menneskers ønske og 
behov for denne mobiliteten kommer til å minske i fremti-
den, men vår mobilitet må bli mer bærekraftig!  

Hvilke konkrete tiltak har KGK gjort og hvorfor?
Et av våre virksomhetsmål i 2017 er å virkelig få en oversikt 
over KGKs totale utslipp av klimagasser . Deretter skal vi 
sette i kraft de handlinger som gjør mest nytte for å minske 
disse . Vi har i løpet av det siste året gjort flere tiltak for å 
bidra til at vår felles fremtid kan bli bedre . Høsten 2016 ble 
det opprettet en avdeling i KGK som heter «Bærekraftig be-
driftsutvikling» . Denne avdelingen ledes av Malin Möller som 
har lang erfaring med miljøspørsmål og bedriftsutvikling . 
Dette ble starten på vårt fokus på å bli en bærekraftig aktør 
i markedet, men fokuset har bare blitt større i 2017 . Vi i KGK 
har gitt et løfte til våre kunder om langsiktig god business, 
og da må businessen også være bærekraftig . 
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Hvordan ser fremtidens servicemarked ut?
Vi går mot en spennende utvikling der mye kommer til å skje 
de nærmeste årene . De yngre generasjoner som nå vokser 
opp, spesielt i større byer, ser helt annerledes på bilen enn 
tidligere generasjoner . For dem er ikke bil noe man må eie . 
Bildeling, bilpooler og privat leasing med en fast avgift der 
alle kostnader rundt bilen inngår kommer til å vokse seg 
enda sterkere . Vi går også raskt mot en fossilfri kjøretøypark 
der Norge er et lysende eksempel med over 150 000 elbiler 
på markedet . Den oppkoblede bilen er allerede en realitet 
der den som kjører bilen kommer til å tilbys en mengde 
nye tjenester . Alt dette kommer til å forandre vårt service-
marked . 

Takk for at du tok deg tid til å prate med oss, 
Johan. Avslutningsvis, hva tenker KGK om  
fremtiden?
Det er dere som skal ha takk for at dere ville prate med meg! 
Hva fremtiden gjelder; i vår bransje pågår det akkurat nå, 
som i mange andre bransjer, en konsolidering der større 
foretaksgrupper vokser frem . Disse foretakene får en styrke 
fremfor alt på innkjøpssiden . KGK er et privateid foretak som 
holder til i Sverige, Norge, Finland og Baltikum, men vi er 
små sammenliknet med disse store aktørene . 

Vi må derfor være mer fleksible og være bedre på å følge 
markedet . Vi har et entreprenørskap i vårt selskap som blir 
vår styrke fremover .  

Vi har allerede i dag en sterk produktportefølje i Norge med 
Calix Bilvarme og Dräger Alkolås som gode eksempler . I vår 
startet vi en ny avdeling, KGK Solutions, for å slå oss opp og 
møte fremtidens nye servicemarked som har behov for helt 
nye tjenester . Så alt i alt ser fremtiden for KGK meget lys ut!
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KGK som bærekraftig aktør
KGK opererer i en bransje hvor transport av mennesker og varer står for omkring 25% 
av verdens utslipp av klimagassen karbondioksid . Nettopp derfor har vi, som resten av 
bransjen, en viktig rolle i å rette fokuset mot en bærekraftig fremtid . 

Agenda 2030 motvirker ikke resultatandelene . Tvert i mot 
kan vi ved å følge de målene vi har prioritert spare penger, 
og finne nye forretningsmuligheter . Eksempelvis vil det å 
spare energi både spare oss for penger, men også spare 
miljøet . Om vi tar vare på våre ansatte vil vi få friskere og 
mer engasjerte medarbeidere som presterer bedre på jobb, 
og vi vil spare penger på å ikke betale for sykemeldinger 
eller lære opp vikarer . Dette er gode eksempler på såkalt 
”shared value” som betyr at bedriften skal tjene penger, 
men samtidig skal tilføre verdi for fellesskapet . 

KGK og Agenda 2030
FN har lagt frem en agenda som inneholder 17 mål som skal 
vise hvordan alle verdens land skal kunne samarbeide for 
en mer rettferdig og bærekraftig verden innen 2030 . Dette 
omhandler menneskelige rettigheter, fattigdom, likestilling, 
miljø og klimaforandringer . KGK har gått gjennom de ulike 
målene og delmålene og vurdert hvilke av dem som påvirker 
vår virksomhet mest . 

Mål 3 . Sikre sunn livsstil og fremme 
trivsel for alle aldersgrupper .  

KGKs prioriterte mål i Agenda 2030

Mål 5 . Oppnå likestilling og sikre 
alle kvinners selvstendighet . 

Mål 7 . Sikre tilgang på økonomisk 
overkommelig, pålitelig, bærekraftig 
og effektiv energi til alle

Mål 8 . Jobbe for vedvarende, inklu-
derende og bærekraftig økonomisk 
vekst . Full produktiv sysselsetting 
med gode arbeidsforhold for alle

Mål 17 . Styrke implementerings-
ressurser og revitalisere globalt 
partnerskap for bærekraftig utvik-
ling

Mål 12 . Sikre bærekraftig forbruk- og 
produksjonsmønstre

Mål 13 . Iverksette umiddelbare tiltak 
for å bekjempe klimaendringer og 
endringenes konsekvenser

Mål 16 . Fremme et fredelig og 
inkluderende miljø for bærekraftig 
utvikling, påse at det er rettferdig-
het for alle, samt bygge effektive 
og inkluderende avdelinger med 
ansvar på alle nivåer
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Våre merker

Pedalsett:
Veigel

Plugger og coiler:
NGK

NTK

Hengerfeste, sykkelstativ og takbokser:
Brink

Calix Roof Boxes

Reservedeler tilhenger til personbil

Bilstereo, DAB og tilbehør: 
Continental

Clarion

Blaupunkt

Gussi

Tiny

MediaDAB

SmartDAB

Verkstedsmateriell og rekvisita:
Sprint

Gulvmatter og setetrekk:
Novline

Calix Seat Covers by Pebe

Annet tilbehør:
MXN - Ryggekamera

Spal – Vifter til 12V og 24V

EZDown – Baklukedemper for pick-up

Unisynk – Tilbehør til smarttelefon i bil

AutoPark – Elektronisk parkeringsur

Blazecut – Automatisk brannskukkingssystem til motorrom etc . 

Sepab – Setevarme til kjøretøy

Easyroad – Elektronisk kjørebok

4light – Sikkerhetsvest med lysdioder

Presto – Brannslukningsutstyr

Transmisjon: 
ZF

Quick Nautical Equipment

Transfluid transmissioni industriali

Bilvarme, invertere og ladere: 
Calix

CTEK

CMP

Charge Amps

Alarmer og tyverimerking:
Vodafone Automotive / Cobra

SmartDNA

Olje- og kjemihåndtering:
Altentec & Orion

Olje, kjemi og filter:
Castrol

Castrol Marine

Liqui Moly

Red-Line Oil

MANN-FILTER

Arom-dekor

Alkolås og festeutstyr:
Dräger

Zirkona

Phonocar

Dekktrykksensorer:
VDO TPMS PRO-programmeringsverktøy

VDO REDI- og ventilsensorer

Alligator

Schrader-sensorer

HUF-sensorer
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