
DEFAn historia 
 
DEFA perustettiin vuonna 1946 Didrick Eidsvigin toimesta (nykyisen omistajan isoisä). 
Yrityksen nimi ja logo perustui Eidsvigin nimeen: Didrik Eidsvigs FAbrikker (Didrik Eidsvigin 
Tehtaat). Tavaramerkki DEFA on tänäpäivänä tunnettu ympäri Eurooppaa. 
 
 
1946: 
“D. Eidsvig fabrikker” perustettiin vuonna 
1946. Yritys valmisti aluksi leikkikaluja, 
mm. nukkeja, pienoislentokoneita ja 
autoja. 
 
Yritys sijaitsi Oslon ulkopuolella 
Sandvikassa ja kantoi nimeä  
“D.Eidsvig fabrikker”. 
 
1950: 
50-luvulla DEFA aloitti valaisimien, 
katkaisijoiden, kytkentälaatikoiden ja 
alumiinisten OEM autonosien 
valmistuksen autoteollisuudelle.  
Myös ensimmäinen moottorinlämmitin 
kehitettiin näihin aikoihin. 
 
DEFA-rakennus Sandvikassa valmistui. 
DEFA:sta tuli ensimmäinen Norjalainen 
alihankkija Ruotsin autoteollisuudelle. 
 
Yrityksen nimi lyhennettiin “Didrik Eidsvig 
Fabrikkeristä” DEFA:ksi. 
 
1960: 
1960 DEFA toi ensimmäisen 
moottorinlämmittimensä markkinoille. 
Lämmitin oli niin sanottu yleislämmitin joka 
sopi lähes jokaiseen autoon. Myöhemmiin 
60-luvulla alkoi lohkolämmittimien 
valmistus eri moottorityypeille ja 
ensimmäinen sisätilanlämmitin 
lanseerattiin. 
 
60-luvun lopulla DEFA siirsi osan 
tuotannosta Nesbyeniin, Hallingdaliin. 
Pääkonttori ja tuotesuunnittelu jäi 
Sandvikaan. Myös DEFA- logo sai  
uuden ulkoasun. 

 
1970: 
70-luvulla DEFA aloitti alumiinisten  
pesuallaskannattimien ja ensimmäisen 
akkulaturin valmistuksen.  
 
Alkuperäisosien valmistus esimerkiksi 
Volvolle,  Scanialle ja SAAB:lle tuli 
merkittäväksi osaksi tuotantoa. 
 
Tunnettu kehystetty DEFA-logo 
lanseerattiin Sandvikassa.  Logon väri oli 
musta. 
 
1980: 
80-luvulla DEFA lanseerasi täydellisen 
autolämpöjärjestelmän sisältäen 
moottorinlämmittimen, 
sisätilanlämmittimen, ensimmäisen 
sähköisen akkulaturin moottoritilaan 
asennettavaksi ja 12V ajastinkellon 
asennettavaksi auton sisätilaan. 
Ajastinkello oli lämpötilakompensoitu ja 
sääti lämmitysajan myös ulkolämpötilan 
mukaan. 
 
80-luvulla DEFA aloitti myös 
ensimmäisten hälyttimien tuotannon  
ja perusti elektronisten laitteiden 
kehitysosaston Kongsbergiin. 
 
DEFA-logoa päivitettiin taas, jolloin logo 
sai tänäpäivänäkin tunnetun punaisen 
värinsä. 
 
1990: 
Autohälytinjärjestelmät kehittyivät 90-
luvulla ja valikoimiin lisättiin mm. Can-
väylähälyttimet ja moottoripyörähälyttimet. 
 



Autolämpöjärjestelmää päivitettiin useilla 
moottorinlämmittimillä, 
sisätilanlämmittimillä ja akkulatureilla. 
 
Kaksi uutta koristeellista sisävalaisinsarjaa 
lanseerattiin. 
 
Kehitys jakoi DEFAn kolmeen uuteen 
erilliseen yksikköön: DEFA Automotive, 
DEFA Electronics ja DEFA Lightning 
Division. 
 
Jokainen tavaramerkki sai oman logonsa. 
 
2004: 
Lighting Division lanseerasi sähkötolpat 
parkkipaikoille, satamiin ja leirintäalueille. 
Electronics lanseerasi myös DEFA 
BoatSecurity tuotelinjan. 
 
2005: 
 
DEFA perusti oman DEFA Technology 
tuotantoyksikön Wuxiin, Kiinaan. 
 
DEFA  Lighting AS:stä tuli 
valaisintuotteiden kokonaisvaltainen 
toimittaja omine myynti- ja 
tuotantolaitoksineen. DEFA Lighting 
Division on jatkanut DEFA 
alumiinituotteiden valmistusta.  
 
DEFA Lighting perusti oman logonsa. 
 


