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Nieuw geüpgraded Valeo Parkeerhulp-assortiment  
Nu met nog meer geavanceerde technologieën 

In 2017 had ongeveer 50%* van de voertuigen op de weg een vorm van parkeerhulp en dit aantal 
neemt elk jaar toe. Valeo maakt het u mogelijk gebruik te maken van nieuwe parkeerhulpfuncties, 
zonder dat u van voertuig hoeft te wisselen. Valeo is de nr. 1 op gebied van OE-parkeerhulpsystemen 
wereldwijd en behoudt zijn standaard continu in de markt. De Valeo-expertise levert een 
parkeerhulpassortiment van topkwaliteit op, dat aan de belangrijkste vereisten van de markt voldoet.  

Het parkeerhulpassortiment is erop gericht gebruikers te helpen hun parkeermanoeuvres op een 
meer ontspannen en veilige manier uit te voeren.  Het assortiment omvat geavanceerde 
technologische eigenschappen, waaronder voor- en achtersensoren voor obstakeldetectie, een 
nieuwe ECU voor communicatie, een betere camera, een digitaal scherm met verbeterd geluid en 
meer.  
 
Upgrade uw voertuig met geavanceerde parkeerhulptechnologie en profiteer van de Valeo-expertise. 

 

               

                               

 

Alle technische informatie wordt duidelijk weergegeven in de montage-instructies en is ook 
opgenomen in de verpakking van elk product in het assortiment. 

“MyValeoParts”: de snelle en efficiënte app voor toegang tot de online catalogus. Alle 
technische informatie over dit nieuwe assortiment is beschikbaar in TecDoc®   

*Bron: Interne gegevens Valeo 

 
                                                    
 

  

 

 

      Eigenschappen 

 Verbeterde geluidskwaliteit  
 Duidelijke geluidsidentificatie dankzij verschillende 

waarschuwingsgeluiden voor de voor- en 
achterzijde van het voertuig 

 Nieuwe groothoekcamera (120°±5° - V: 100°±5), 
die een breed omgevingsbeeld aan de achterzijde 
van het voertuig biedt 

 Discreet LED-scherm 
 Nieuwe aantrekkelijke TFT- en LCD-schermen 
 Automatische aanhangerdetectie en mute-functie 

voor de radio  
 Parkeerhulplijnen beschikbaar  
 Upgrade uw beep&park met een extra park/vision-

set, voor parkeerzicht met piep-functies 
 Het assortiment is geschikt voor een pulserend 

achteruitrijlichtsignaal 

 

Valeo is een leverancier van de automotive-industrie en werkt samen met 
autofabrikanten overal ter wereld. Als hightech bedrijf produceert Valeo 
innovatieve producten en systemen die bijdragen aan de verlaging van de 
CO2-uitstoot en die gericht zijn op de ontwikkeling van intuïtief rijden. In 2017 
behaalde de Valeo-groep een omzet van 18,6 miljard euro en investeerde 
Valeo 12% van de OE-omzet in R&D. Valeo heeft 184 productielocaties, 20 
onderzoekscentra, 35 ontwikkelingscentra en 15 distributieplatforms. Voor 
Valeo werken meer dan 111.600 mensen verdeeld over 33 landen 
wereldwijd. Valeo is genoteerd aan de beurs van Parijs en is opgenomen in 
de CAC 40-index. 
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