Ultrasoon-Parkeersensoren

Gelanceerd in

2016!

De ultrasoon-parkeersensoren van Valeo
voor de onafhankelijke vervangingsmarkt!
Valeo, OE-specialist in rijhulpsystemen, introduceert een uniek assortiment van parkeer
sensoren voor de onafhankelijke vervangingsmarkt.
Valeo is op dit moment de enige speler op de markt die zijn OE-sensoren levert voor de
vervangingsmarkt, waarmee opnieuw wordt benadrukt dat het merk niet alleen innovatief is
maar ook zijn technologieën snel beschikbaar kan stellen voor de verschillende markten.
Steeds meer auto’s zijn voorzien van parkeersensoren en
ook het aantal sensoren per auto neemt toe. Nog voor 2020
zal meer dan een derde van het Europese wagenpark rondrijden
met OE-gemonteerde parkeersensoren van Valeo(1).
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Als multispecialist op de onafhankelijke vervangingsmarkt introduceert Valeo een assortiment parkeersensoren
van OE-kwaliteit dat beschikbaar is voor de klanten en partners van het merk, met alle voordelen waarmee aan
de specifieke behoeften van deze markt kan worden voldaan:
► De betrouwbaarheid, prestaties en gepatenteerde technologieën van de OE-producten;
►	Het gemak van een gestandaardiseerd assortiment dat gemakkelijker in de voorraad is op te nemen: slechts
15 onderdeelnummers met een dekking van 16 merken en meer dan 180 modellen (dus meer dan 40 miljoen
auto’s in Europa);
►	De kwaliteit van een product met een perfecte passing op de auto voor een fraaie afwerking: te spuiten
sensoren en 3 verschillende kleuren isolatieringen voor een onopvallende montage in iedere kleur bumper;
► Eenvoudige montage voor tijdwinst in de werkplaats: één aansluiting is voldoende
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►	Een toonaangevend merk: Valeo is wereldwijd toonaangevend op het gebied van OE-montage van
rijhulpsystemen(2);
►	Kwaliteit: De producten van Valeo ondergaan de zwaarste tests om hun robuustheid en levensduur te
garanderen;
► Expertise: Kwaliteit volgens de normen voor OE-montage;
►	Gemakkelijke identificatie: Alle benodigde gegevens worden beschikbaar gesteld via de platformen
TecDoc en ETAI;
►	Begeleiding: De expertise van Valeo maakt een optimale technische begeleiding mogelijk (montage- en
spuitinstructies, technische trainingen enz.);
►	Een compleet en logisch opgebouwd assortiment: Producten voor conventionele parkeerhulpsystemen,
maar ook voor de nieuwste automatische “Park4U”-parkeerhulpsystemen.

