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EEN GEHEEL NIEUW ASSORTIMENT LUCHTMASSAMETERS VERGROOT 
EEN BREED EN GROEIEND AANBOD SENSOREN. 

 

Parijs, juli 2017 - Valeo Service maakt zijn belofte zijn uitgebreide productenportfolio continu 
uit te breiden waar, met een geheel nieuw assortiment luchtmassameters. In totaal gaat het om 
maar liefst 221 motormanagementsysteemsensoren voor personenauto's. Het merk versterkt 
zijn positie als one stop shop-toeleverancier en helpt distributeurs en hun netwerk op een 

intelligente manier bij het uitbreiden van hun 
portfolio.  

Valeo, al meer dan 40 jaar wereldwijd specialist in 
aandrijflijnsensoren, levert voor de onafhankelijke 
aftermarket een assortiment sensoren van hoge kwaliteit.  
 
Het assortiment wordt uitgebreid met 221 sensoren, 
waarvan 51 referenties behoren tot een nieuwe categorie 
sensoren: de luchtmassameters. 

Het aanbod bestaat nu uit meer dan 250 referenties, die 
7 categorieën motormanagementsysteemsensoren 
dekken 

 

 

In lijn met de nieuwe “We Care 4 You - Trust the Specialist”-strategie van Valeo Service, gericht op 
het bieden van een uitgebreide portfolio waarmee Valeo-partners hun rendement kunnen verhogen, 
is deze uitbreiding op het gebied van motormanagementsystemen voor Valeo Service de grootste tot 
nu toe.  

Het assortiment is uitgebreid met  

 120 krukassensoren 
   50 nokkenassensoren 
   51 nieuwe luchtmassameters - 100% OE-kwaliteit 

• Courante toepassingen voor belangrijke personenautofabrikanten -  
Toepassingen voor: Fiat Punto (van 1999 tot 2010); Peugeot 206 (vanaf 1998); Fiat 500 (vanaf 
2007); Renault Clio II (vanaf 1998); Renault Twingo I (van 1996 tot 2007); Volkswagen Golf V (van 
2003 tot 2008); Peugeot Partner (van 1996 tot 2015); Ford Mondeo IV (van 2007 tot 2015); Suzuki 
Grand Vitara II (van 2005 tot 2015); Mercedes-Benz Sprinter (van 2006 tot 2016); Mercedes-Benz 
GLK-klasse (van 2008 tot 2015); Skoda Superb II (van 2009 tot 2015); Volkswagen Caddy III (van 
2004 tot 2015) en veel meer 

 

Alle technische informatie met betrekking tot dit nieuwe assortiment is beschikbaar op TecDoc®  

 

 

 

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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