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Multi-Specialist Valeo heeft met zijn expertise als fabrikant van OE-onderdelen zijn klanten altijd al een 
breed assortiment van hoogwaardige producten en garage-uitrusting geboden.

Daarnaast zal Valeo Service in 2016 zijn productportfolio sterk blijven uitbreiden en een pakket van tech-
nische services bieden die onze klanten helpen volledig te profiteren van deze groeimogelijkheden. 

Het idee om een mobiele showroom te bouwen om ons brede productaanbod beter zichtbaar te 
maken en zo dicht mogelijk bij onze klanten te brengen - zoals op beurzen, klantenevenementen en 
technische dagen - kwam als vanzelf in ons op. En zo werd Valeo on Tour bedacht! 
Dit programma is in januari van dit jaar van start gegaan, waarna deze showroom in een recordtijd is 
gebouwd - in minder dan 3 maanden! 

Het doet Valeo Service dan ook een groot genoegen Valeo on Tour op Autotechnica als wereldprimeur 
te kunnen presenteren! Deze Valeo-showroom past bij uitstek op deze auto-onderdelenbeurs voor  
distributeurs, groothandelaars en garagehouders. Het is ook de beste manier om te tonen hoe dicht 
Valeo Service zijn expertise bij de klanten kan brengen. 

Deze truck is volledig aanpasbaar met een begane grond die is uit te breiden van 45 m2 tot 100 m2.  
Op de eerste verdieping bevindt zich een vergaderruimte van 32 m2. 

Op Autotechnica staat de truck opgesteld in de multispecialist-configuratie, waarmee we onze  
5 expertisegebieden presenteren: Zichtsystemen, Aandrijflijnsystemen, Thermische systemen, Comfort-
systemen en Rijhulpsystemen. 

Deze vertegenwoordigen 14 productlijnen. De producten worden zo didactisch mogelijk gepresenteerd. 
Zo wordt gebruikgemaakt van een demonstratieauto, videowanden, opstellingen van garage-uitrusting 
en mock-ups van producten. 

Autotechnica is het begin van een lange tournee door 20 verschillende landen met meer dan  
130 evenementen, zoals nationale en regionale beurzen, belangrijke klantevenementen en technische 
dagen van Valeo Service. 

Valeo on Tour 
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Met Valeo on Tour kunnen wij de enorme ontwikkeling van Valeo Service met zijn multispecialist-
strategie voor de vervangingsmarkt laten zien. 

Zoals u in de Valeo on Tour-truck kunt zien, hebben wij een sterk productportfolio dat voortdurend 
wordt uitgebreid om te voldoen aan alle wensen op de volgende gebieden: ruitenwissers, verlichting, 
transmissie, elektrische installaties en vermogenselektronica, motorkoeling, airconditioning, 
bedieningsorganen in het interieur en rijhulpsystemen. 

Het assortiment bestaat uit 14 productlijnen voor personenauto’s en 11 voor trucks, bedrijfswagens, 
heavy duty-toepassingen en landbouwvoertuigen. 

Valeo Service is een snelgroeiend bedrijf. In 2015 is het assortiment uitgebreid met meer dan 3500 
nieuwe onderdeelnummers, waarvan 800 voor Aziatische voertuigen. 

Het afgelopen jaar heeft Valeo Service ook zijn productlijnen voor trucks en landbouwvoertuigen 
uitgebreid. Vandaar dat Valeo Service ook aanwezig was op gespecialiseerde beurzen zoals Solutrans 
in Frankrijk, Agritechnica in Hannover en een evenement van een belangrijke specialistische klant in 
Nederland begin dit jaar.

Valeo on Tour: een uitstekende  
manier om de multispecialist-strategie 
van Valeo Service voor het voetlicht te 
brengen
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Net als Valeo on Tour is het Tech’Care-programma ontwikkeld om zo nauw mogelijk betrokken 
te zijn bij onze klanten en hen de knowhow en expertise over onze producten te brengen die 
ze mogen verwachten van een leverancier zoals Valeo Service.

Een nog betere technische service…   
De technische service is een van de grootste speerpunten van Valeo Service en Valeo Service Benelux & 
Scandinavië. Vanwege het snel groeiende portfolio, het toenemende aantal onderdeelnummers en 
voertuigtoepassingen en nieuwe technologieën van auto-onderdelen biedt Valeo Service een nog betere 
technische service. Bij een groot productaanbod hoort immers ook een goede ondersteuning voor onze klanten!

…om de nieuwe technologieën en het productaanbod inzichtelijk te maken  
Valeo Service biedt technische service in vier vormen om de klanten - distributeurs, groothandelaars 
en garagehouders - zo snel en gedetailleerd mogelijk te voorzien van de door hen gezochte informatie 
over producten en technologieën: 

Tech’Care-programma: expertise  
en service naar onze klanten brengen 
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  Valeo technical support Technical P
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Workshop tools

Training on all product lines
For passenger cars  

and commercial vehicles
Theoretical session and practical exercises

Elearning on Valeo-Techassist.com

A complete catalogue of  
technical training modules

ClimFill® - air conditioning station
RegloscopeTM - Headlight beam  
adjustment
Fastfill® - vacuum coolant re-filling 
Brake Fluid Tester - DOT boiling point tester

Professional tools for  
diagnosis and maintenance

Multi-Specialist approach  
for workshops
Product demonstrations
Tools demonstrations
Technical Trainings
Technical Assistance

valeo-techassist.com
Technical Bulletins

Trouble shooting guidelines
Assistance on FAQ’s
Fitting instructions

Technical Hotline

Visuel Offre TechCare.indd   1 17/03/2016   12:54
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De hotline 

Valeo Service Benelux & Scandinavië heeft een hotline geïnstalleerd voor de ondersteuning van alle 
klanten in de vervangingsmarkt. 

De hotline biedt een snelle en efficiënte productondersteuning bij:  
‣  vragen over toepassingen;
‣  vragen over kruisverwijzingen;
‣  en problemen bij de montage.

Met een CRM-tool kunnen wij het gebruik van de hotline door onze klanten traceren en analyseren voor 
een beter begrip van hun behoeften, zodat wij daarnaar kunnen handelen:
‣  Toevoegen aan onze productlijnen van bepaalde auto-onderdelen waar vraag naar blijkt te zijn. 
‣ Corrigeren van onduidelijkheden in onze catalogi. 
‣ Publiceren van aanvullende technische bulletins met montage-instructies. 

De technische hotline van Valeo Service Benelux en Scandinavië is geopend van maandag t/m vrijdag 
van 8.30 - 12.30 uur en van 13.15 tot 17.00 uur. Er wordt Nederlands, Engels en Frans gesproken. 
Bel gratis 00800 9000 50 80

Valeo TechAssist  
www.valeo-techassist.com

Valeo TechAssist is de website van Valeo Service die 24/7 ondersteuning biedt. Klanten kunnen hier 
gratis een account aanmaken. Valeo TechAssist heeft het volgende te bieden: 
‣  Productgegevensbladen
‣ Montage-instructies, diagnosemodules
‣ Technische bulletins
‣ Online trainingen, zelfstudiemateriaal

In 2015 hebben zich in de Benelux al meer dan 1000 garages aangemeld op Valeo TechAssist.  
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De technische promoters

Valeo Service versterkt zijn aanwezigheid in het veld met een team van technische promoters. 
Hun missie is het optimaal overbrengen van technische informatie met speciale presentaties en 
trainingen. 

De technische promoters van Valeo Service ondersteunen distributeurs en groothandelaars, maar op 
verzoek ook garages. Ze begeleiden de distributeurs en hun teams bij het verkrijgen van expertise over 
de producten en nieuwe technologieën.

Ze hebben een uitstekende kennis van ons gehele productassortiment en worden ingezet op alle 
markten en voor alle klanten die we bedienen.
‣  Garages: presentaties, technische trainingen, gezamenlijke technische werkbezoeken.
‣  Distributeurs: klantevenementen, technische dagen, technische trainingen voor monteurs, 

verkopers, magazijnmedewerkers, enz.

Een promoter kan tot wel 900 bezoeken per jaar afleggen. Met hun buitendienstwerkzaamheden 
kunnen zij bepaalde producten promoten die distributeurs of garages nog niet in hun assortiment 
hebben of nog niet gebruiken.
Meer dan 90% van de garages die bij een bezoek van een promoter kennismaken met de KIT4P-
koppelingstechnologie, willen deze uitproberen.
 

De trainers

De werkzaamheden van onze trainers zijn vooral gericht op productlijnen zoals koppelingen, 
airconditioning en elektrische systemen.

Hun missie is:
‣  Informeren over nieuwe producten, technologieën en wetgeving.

Ondersteuning in het veld voor de garages: 
‣  Speciale programma’s voor netwerken van garagebedrijven.
‣  Ingebruikname van apparatuur, diagnose, montage en tips om tijd te winnen. 
 
De werklocatie van de trainer van Valeo Service kan afhankelijk zijn van de wens van de klant of het 
onderwerp:
‣  Bij de vestiging van de distributeur.
‣ In de werkplaats, zoals bij de Fit & Drive-training.
‣ Bij een fabriek van de Valeo Group.

In België namen in januari 2016 meer dan 130 personen in drie sessies deel aan de training “Start & 
Stop”. In Nederland hadden de trainingen meestal betrekking op de airconditioning loop, terwijl in 
Scandinavië de “Fit & Drive”-acties onze klanten en de garagehouders de kwaliteit van de technologie 
van onze koppelingen hebben getoond.
Voor de Benelux is in 2016 de doelstelling 1000 mensen te trainen. 

Bovendien introduceert Valeo in 2016 de mogelijkheid om webinartrainingen te volgen, waarbij onze 
klanten vanuit hun eigen locatie live onze trainer kunnen volgen. De eerste test zal volgens de planning 
nog in het eerste halfjaar van 2016 plaatsvinden.
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Transmissiesystemen

KIT4P: Valeo Service introduceert de garantie van 1 miljoen km! 
De ombouwset KIT4P van Valeo Service is een betrouwbaar en efficiënt 
alternatief voor het DMF. Bij deze KIT4P-technologie wordt het dubbele 
vliegwiel vervangen door een vast vliegwiel, terwijl de conventionele kop-
pelingsset wordt vervangen door een set met een LTD-koppelingsplaat die 
de oneenparigheden opvangt terwijl hij een hoog motorkoppel kan over-
brengen.
Het vaste vliegwiel van de KIT4P bestaat uit duurzame materialen en de 
kwaliteit garandeert dat het vliegwiel een heel autoleven lang meegaat. 
Om de garantieservice naar onze klanten en eindgebruikers te verbete-
ren delen wij als Valeo Service u met genoegen mee dat we voortaan  
“1 miljoen km garantie” geven op het vaste vliegwiel, het duurste on-
derdeel van een koppelingssysteem.
Wanneer een versleten KIT4P-koppeling moet worden vervangen, hoeft 
alleen de koppelingsset te worden vervangen en niet het vliegwiel. Ver-
geleken met een DMF-systeem gaan de onderhoudskosten dus aanzienlijk 
omlaag dankzij de KIT4P-technologie. 
Deze gegarandeerde levensduur van het vliegwiel en de daaruit voort-
vloeiende lage onderhoudskosten worden zeer gewaardeerd door de ga-
rages die onze producten afnemen en hun klanten, vooral als die klanten 
fleetowners zijn.

 
Het FullPack-assortiment van Valeo Service
In 2016 wordt het FullPack-assortiment van Valeo Service 
uitgebreid met meer dan 60 nieuwe onderdeelnummers 
voor koppelingen. 
Dit assortiment is het antwoord op de wens van steeds 
meer van onze klanten om alle onderdelen die nodig zijn 
voor het vervangen van een koppeling in één pakket te 
kunnen bestellen.
Onze klanten vinden dus in één pakket zowel de koppe-
lingsset als het vliegwiel, druklager en alle bouten. De 
FullPack-pakketten bevatten alle benodigde onderdelen, 
afhankelijk van wat nodig is voor de DMF - of KIT4P-tech-
nologie. Deze betrouwbare oplossing voorkomt bij repara-
ties een verkeerde combinatie van onderdelen.  
 

Innovatie: het hart van Valeo Service 
en Valeo on Tour
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De airconditioning loop

Het toenemende aantal auto’s met airconditioning biedt goede kansen om de omzet en winstgevendheid 
van de werkplaats te vergroten.
Als we Frankrijk als voorbeeld nemen, was in 1995 slechts 15% van de daar verkochte nieuwe auto’s 
uitgerust met airconditioning. In 2010 was dit al 90%. Dit percentage is vergelijkbaar met landen zoals 
de Verenigde Staten en Japan waar de markt van auto’s met airconditioning wordt gezien als verzadigd.  
Reparaties en onderhoud aan de airconditioning loop zijn echter technisch complex. Een goede en ac-
curate diagnose kan de technicus en het garagebedrijf helpen het professionele imago te verbeteren.  
Dit verbetert de klantenbinding en klanten zullen het belang van een regelmatige controle van de aircon-
ditioning loop erkennen.

Als OE-leverancier ontwikkelt Valeo hoogwaardige producten voor de vervangingsmarkt waarvan de 
kwaliteit even streng wordt getest als bij de OE-producten.
In de vervangingsmarkt is Valeo de enige auto-onderdelenleverancier met een assortiment waarmee 
de volledige airconditioning loop kan worden onderhouden. Het assortiment is als volgt opgebouwd:

Met meer dan 3 000 onderdeelnummers voor de airconditioning loop is Valeo één van de belangrijkste 
spelers op de markt. 
Valeo Service blijft het assortiment uitbreiden met nieuwe onderdeelnummers om in te spelen op de 
behoeften van de vervangingsmarkt. In 2015 is het assortiment van Valeo Service uitgebreid met meer 
dan honderd nieuwe onderdeelnummers.
Valeo kan dankzij zijn expertise in 2016 al producten aanbieden voor een aantal populaire recente 
modellen. De Volkswagen Golf VII en de Renault Clio IV zijn goede voorbeelden van het vertrouwen dat 
fabrikanten hebben in de Valeo Group. De Valeo Group levert voor deze modellen een ruim assortiment 
van onderdelen voor de airconditioning loop. Dit betreft onderdelen zoals compressors, condensors, 
verdampers, radiateurs, aanjagers en filters*.

Onderhoud (45%)1 Reparatie (35%) Schade (20%)

Vullen / Interieurfilter / Filterdroger / 
Lekdetectie

Compressor / Filterdroger / Condensor / Sensor /  
Aanjager / Elektronische test / Verdamper /  

Regelmodule
Condensor / Filterdroger 

1 - Schatting van Valeo Service van het marktaandeel per type werkzaamheden aan de airconditioning loop
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Doeltreffende ClimFill®-aircovulstations voor de werkplaats  
Het beschikken over een ClimFill®-aircovulstation is van essentieel belang voor autobedrijven die on-
derhoud en reparaties aan de airconditioning loop willen uitvoeren. Een airconditioning loop verliest 
ongeveer 40g koudemiddel per jaar. Een niet goed gevulde loop is echter minder efficiënt en koelt het 
interieur van de auto minder goed af. Vanwege dit verlies van koudemiddel moet de loop elke 2 jaar 
worden gecontroleerd. Met het ClimFill®-aircovulstation kan de technicus de airconditioning loop vullen 
met koudemiddel en olie.

Het assortiment van Valeo ClimFill®-aircovulstations bestaat nu uit 5 modellen. Valeo Service verwel-
komt namelijk een nieuwkomer in het assortiment: de ClimFill® Easy HFO. 

Zoals de productnaam al aangeeft is het aircovulstation ClimFill® Easy HFO speciaal ontworpen voor 
voertuigtoepassingen die gebruikmaken van het nieuwe koudemiddel HFO1234yf. De technische ge-
gevens zijn gelijk aan die van de ClimFill® Easy (710201). Dit compacte aircovulstation is ideaal voor 
garagehouders die willen inspelen op het toenemende aantal auto’s met het koudemiddel HFO1234yf.
De voor personenauto’s en bedrijfswagens ontworpen ClimFill®-aircovulstations van Valeo bieden vele 
technische en functionele voordelen: 

De ClimFill®-aircovulstations zijn bijzonder milieuvriendelijk dankzij gepatenteerde en van een milieula-
bel voorziene vulkoppelingen die koudemiddel-lekkage en lucht in het reservoir voorkomen tijdens de 
bediening. Deze koppelingen worden geleverd bij de aircovulstations Easy HFO, Pro, Pro HFO en Maxi, 
en als optie bij de Easy. 

Deze ClimFill®-aircovulstations werken volautomatisch, veilig en gemakkelijk. Het opendraaien van 
kraantjes is niet meer nodig en eenmaal gestart werkt het proces volautomatisch. Desgewenst kan 
worden overgeschakeld op een handbediende modus. 

Het onderhoud van deze aircovulstations is eenvoudiger dankzij het unieke automatische pomp-
controlesysteem dat garandeert dat het apparaat optimaal blijft werken.

De Valeo ClimFill®-aircovulstations werken met krachtige filters met een multicyclisch filteringsproces 
dat ervoor zorgt dat de filters slechts één keer per jaar hoeven te worden vervangen en het koudemid-
del optimaal zuivert door middel van een inwendige recirculatie van het opgevangen koudemiddel.

Bij deze hoogwaardige apparatuur biedt Valeo zijn klanten een compleet servicepakket. Omdat het 
aftersalesseizoen van aircochecks met rasse schreden nadert en het van groot belang is daar goed op 
voorbereid te zijn, zal Valeo ervoor zorgen dat zijn teams van technische trainers en promoters snel 
voor u klaarstaan.

Koudemiddel  
opvangen

Airco-loop vullen Doorspoelen van  
de airco-loop na een  
reparatie of het vervangen 
van de compressor 

(*)   Compressors: VW Golf VII (2012), Renault Clio IV (2012); Condensors: Renault Clio IV (2012), Aanjagers: VW Golf VII (2012), 
Filters: VW Golf VII (2012), Verdampers: VW Golf VII (2012), Radiateurs: VW Golf VII (2012), Renault Clio IV (2012) 
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Valeo is een leverancier van onderdelen, partner van alle autofabrikanten wereldwijd. Als technologisch 
bedrijf biedt Valeo innovatieve producten en systemen die bijdragen aan het verminderen van de CO2-
uitstoot en aan de ontwikkeling van intuïtief rijden. De Valeo Group genereerde een omzet van €12 
miljard euro en investeerde meer dan 10% van de omzet in Original Equipment sales in Research & 
Development. Valeo heeft wereldwijd 135 fabrieken, 35 R&D centra en 15 distributieplatforms en heeft 
82.700 medewerkers in 30 landen in dienst. 

Valeo is een beursgenoteerd bedrijf in Parijs en is lid van de CAC 40 index.

ClimFill® Easy

ClimFill® Easy HFO

ClimFill® Pro

ClimFill® Pro HFO

ClimFill® Maxi

New
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www.valeoservice.com
Valeo Service Benelux B.V.
Heibloemweg 1 - 5704 BS Helmond - Nederland
Tel 0800-1233 (NL) - 0800 39803 (BE) - 0800 25909 (LU) 
vs.helmond.sales.mailbox@valeo.com 

Valeo Service - Société par Actions simplifiées - Capital 12.900.000 euros - 306 486 408 R.C.S. Bobigny - 70, rue Pleyel 93200 Saint-Denis - France • Conception graphique : pension-complete.com • Photos : Valeo, Christian Schryve Compiègne, Enjoy, ETAI, 1001 images.

VS - DP Autotechnica 2016 NL.indd   12 18/03/2016   16:18


