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DE SPECIALIST IN ELEKTRISCHE SYSTEMEN GEEFT DE DEKKING VAN 
ZIJN ASSORTIMENT STARTMOTOREN EN DYNAMO’S EEN BOOST MET 
192 NIEUWE REFERENTIES 

Valeo Service – Saint Denis - Juli 2018 - Valeo Service ontwikkelt zijn assortiment startmotoren en 
dynamo’s met de opening van 92 extra Ruil artikelen en 100 extra Nieuwe artikelen voor een dekking 
van meer dan 30 miljoen auto's in Europa* waardoor één van de drie voertuigen in de OE wereld zijn met 
een Valeo startmotor en dynamo.  
 
Als leider en hoofdspeler in het OE-segment ontwikkelt Valeo zijn assortimenten gericht op de best verkopende 
voertuigen in Europa en onderstreept op deze manier zijn doorlopende inzet voor het bieden van een brede 
keuze aan onderdelen en de nieuwste technologieën aan de klanten voor de aftermarket. De nieuwe 
referentielancering bevat nu de volgende autotoepassingen: 
 

● TOYOTA Yaris III, Auris  en RAV4 
● VOLKSWAGEN Golf VII, Tiguan III en Polo X 
● FORD Fiesta VI, Mondeo V en Edge 
● BMW 1 serie, 3 serie, X3 en X5 

 
Valeo Service biedt ook 6 extra nieuwe start-stop artikelen en versterkt zo zijn leiderspositie als enige 
onafhankelijke aftermarketleverancier die zowel versterkte startmotoren (ReStart) als geïntegreerde startmotor-
dynamo omkeerbare systemen (i-StARS) aanbiedt. 
Valeo’s microhybride uitgebreide assortiment dekt nu meer dan 16,5 miljoen van de best verkopende 
autotoepassingen in Europa zoals VOLKSWAGEN Golf VII, RENAULT Clio IV en Megane III, FORD Focus 
mk III of PEUGEOT 208. 
 
Als bewijs van het leiderschap van Valeo op 
gebied van elektrificering van de aandrijflijn, 
hebben we “From Stop-Start to hybridization” (“Van 
Start-stop naar hybridisering”) opgesteld, een 
technisch referentiehandboek dat gratis 
beschikbaar is via deze weblink of de bijbehorende 
QR-code.  
 
Omdat zorgen voor onze klanten onderdeel is van het DNA 
van Valeo, staan we altijd klaar om te voldoen aan de eisen 
van onze klanten en de beste ondersteuning te bieden: 
             

● Verbeterde zicht- en leesbaarheid op Tecdoc® met meer dan 900 
nieuwe extra productafbeeldingen die alle technische kenmerken 
integreren, 

 Technische training en promotie met onze ervaren professionele 
automotive trainers, die de aftermarket kennen.   

 Technische hotline en Connected Assistance voor snelle en professionele antwoorden over 
verwijzingen, toepassingsvereisten of plaatsingsproblemen: bel 00800 9000 50 80 (gratis nummer) 

VERTROUW OP VALEO, VERTROUW OP DE ELEKTRISCHE SPECIALIST.  
* Bron:  Polk data 2015 (schatting autovolume)  

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 2016 
behaalde de Valeo-groep een omzet van 16,5 miljard euro en investeerde 
Valeo 11% van de OE-omzet in R&D. Valeo heeft 166 productielocaties, 20 
onderzoekscentra, 38 ontwikkelingscentra en 15 distributieplatforms. Voor 
Valeo werken meer dan 100.900 mensen verdeeld over 32 landen wereldwijd. 
Valeo is genoteerd aan de beurs van Parijs en is opgenomen in de CAC 40-
index. 
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