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VALEO BREIDT ZIJN RAAMMECHANISME-ASSORTIMENT UIT MET 212 
NIEUWE REFERENTIES  

Valeo - Parijs - Juli 2018 - Valeo breidt zijn raammechanisme-assortiment sterk uit met 2 

nieuwe productfamilies - Deurpanelen (14 referenties) en Handbediende 

raammechanismes (40 nieuwe referenties) - naast 158 nieuwe referenties die het 

dekkingspercentage laten stijgen met een extra 6,5% (29,6 miljoen voertuigen in Europa) 

tot 88%.  

  

Het Valeo Raammechanisme-assortiment breidt nu uit met 2 nieuwe productfamilies die 

aftermarketprofessionals de mogelijkheid bieden om producten met veel potentieel te dekken: 

 

NIEUW: Valeo Deurpanelen klaar voor bevestiging 

 

 

Valeo versterkt zijn aanbod voor Duitse autotoepassingen met 

de lancering van 14 referenties deurpanelen, met geïntegreerd 

mechanisme, die belangrijke toepassingen dekken zoals 

Volkswagen Golf IV 1997 - 2006, Polo VII 2001 – 2005 en 

Passat B5 1998 - 2005. Door deze nieuwe productfamilie 

kunnen werkplaatsen efficiënter werken door het 

onderhoudsproces te vereenvoudigen met een voorgemonteerd 

product klaar voor bevestiging.     

  

NIEUW: Handbediende raammechanismes 

 

      Met 40 nieuwe referenties in Handbediende raammechanismes biedt Valeo Service zijn aanbod 

uit tot autotoepassingen speciaal voor de onafhankelijke aftermarket, met deze lancering 

speciaal gericht op Italiaanse autofabrikanten met dekking van toepassingen als de Fiat Grande 

Punto of Fiat Panda. Valeo richt zich op een markt van 15,5 miljoen voertuigen binnen het 

Europese wagenpark. 

  

Naast deze nieuwe productfamilies blijft Valeo het Raammechanisme-assortiment elke dag een 

boost geven met nieuwe referenties. Systemen met motoren met “comfortfunctie” zijn nog 

steeds een snel groeiend onderdeel van het Valeo Raammechanisme-assortiment. In deze 

nieuwe batch producten bevatten 38 referenties deze functie voor toepassingen als de Ford 

Galaxy en S-max 2006-2010, Peugeot 406 1999 - 2004, Renault Laguna II 2001-2007, en 

belangrijke LCV-toepassingen zoals de Citroën Jumpy en Peugeot Expert 2007, Mercedes Vito 

2004 - 2010 en Iveco Daily 1997 - 2010. 

  
 
 
 
 
 



 

  

 
 
Omdat Valeo geeft om alle klanten, zet de aftermarketspecialist zich in om te voldoen aan de 
vereisten van klanten en de beste ondersteuning te bieden: 
             

● Verbeterde zicht- en leesbaarheid op Tecdoc®  
● 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). 
 

 
 

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. 

Valeo Service Benelux B.V. 

Heibloemweg 1, 5704 BS Helmond 

Tel. +31 (0)4 92 58 08 00 

vs.helmond.sales.mailbox@valeo.com  

www.valeoservice.nl   

www.valeotechassist.com 

www.valeo.com  
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