
VALEO  فرانســـــه یکی از قدرتمندترین تولید کنندگان قطعات اصلی خودرو در جهان 

 (OEM/OES) ومشـــــــهورترین و با کیفیت ترین تامین کننده خط تولید خودروسازان

دنیا ، در ســال 1988 مجموعه کارخانه هاي خود را به منظور تامین قطعات خودروســازان 

آسیا ، جنوب آمریکا و خاورمیانه با  نام  PHC VALEO در کشور کره جنوبی تاسیس کرد.

هم اکنون PHC VALEO  بزرگترین تامین کننده قطعات خودرو سازان کره جنوبی از جمله 

HYUNDAI  و KIA و هچنین صادرکننده به 88 کشـــور، تامین کننده خودروسازان بنام :

  OPEL GERMANY , FIAT ITALY , RENAULT FRANCE, NISSAN JAPAN , GM USA

VALEO   فرانسه این اطمینان را به  تـمامی خـودرو سازان جهان می دهد ، تولیدبرمبنـاي 

استاندارد وکیفیت موردنظر شما،تخصصPHC VALEO است.

شعار PHC VALEO تالش ، تکنولوژي و تولید از ما ، لذت از کیفیت قطعات خودرو از شمـا.

 GM KOREA , HONDA JAPAN , SUZUKI JAPAN می باشد.
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 GM HOLDEN2005تامین قطعات شرکت 

BVQI از  ISO/TS 169492004اخذ نسخه دوم گواهی کیفیت 

 2005انتخاب شرکت به عنوان مرکز فن آوري پیشرفته توسط وزارت بازرگانی،صنعت و انرژي 

 2005تامین قطعات شرکت هاي رنو فرانسه  Renault FRANCE،هوندا ژاپن

Ford USA و فورد آمریکاHONDA JAPAN  

  OPEL GERMANY  و GM Motor USA  2006تامین قطعات  جی ام آمریکا 

SGS ICS از OHSAS 18001 اپل آلمان - اخذ گواهینامه کیفیت

SUNG-JU 2006تاسیس بخش گشتاور مبدل 

FIAT ITALY 2006تامین قطعات  فیات ایتالیا 

2006شروع تولید مواد اصطکاکی  لنت دوستدار محیط زیست در کره جنوبی

 2006اعالم تاسیس دومین مجموعه کارخاته ها

 2007برنده جایزه تندیس برنز سرویس ملی کره

 2008برنده جایزهbeautiful going together    از وزارت دانش و اقتصاد کره

 2008بیستمین سالگرد تاسیس

Facing Plant 2011تاسیس 

 2011بهترین محیط کار در کره

 2011بیش از  200میلیون صادرات

secheon 2013تاسیس مرکز تحقیق و توسعه و بخش 

 2013برنده جایزه بهترین شرکت کره جنوبی در جامعه 
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تاریخچه:
  از سال 1988 تا به االن

 1988تاسیس شرکت با سرمایه گذاري مشترك با والیو فرانسه

1989تاسیس مرکز تحقیقات in-house ( تایید شده توسط وزارت علوم و فن آوري )

 2001تاسیس بخش سیلندر

 2001اخذ گواهی KOSHA 2000 جهت امنیت از آژانس بهداشت و ایمنی کره جنوبی

NISSAN JAPAN 2002تامین قطعات نیسان ژاپن 

SGS ICS از  ISO 14001  2003اخذ گواهی 

BVQI از  KOSHA 18001  2004 اخذ گواهی کیفیت 

درباره 
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ب هطورکلی تیغه بر فپا كکن خودرو از سه بخش تشکیل م یشود:

1.  پایه فلزي پایینی که به قسمت جلوي ماشین وصل م یشود.

2.  بر فپا كکن اصلی که به پایه فلزي متصل است.

3.  قسمت الستیکی که گردوخاك، باران و برف را از روي شیشه ماشین 

پاك م یکند.
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واشر سرسلیندر قطعه اي است که حرارت بسـیار باالیی را تحمل میکند 

در نتیجه باید از موادي ساخته شود که توان تحمل حرارت باال را داشته 

باشد همچنین می بایست انعطاف پذیر باشد تا ناهمواري هاي سرسیلندر 

واشر سرسیلندر از مخلوط شـدن اب وروغن جلوگیري میکند ودر عین 

سادگی قطعه حسـاسی میباشد وبه محض دیدن عالئم هشــدار سریعا 

باید تعویض شود.

و سیلندر را بپوشاند وبه راحتی حرارت را انتقال دهد.

بیشتر خودروهاي امروزي شیشه مورب دارند، بنـابراین تیغ هها هم باید 

ب هصورت مـورب باشنـد تا به  خــوبی روي شیشـــه قـرار بگیـرند.

تیغـه هاي Phc Valeo  از اســــتحـکام فوق العـاده اي برخوردار 

هستند و با ایجـاد استحـکاك مناسب با شیشه خـودرو باعث میشوند 

که بهنگام کار کردن بـدون صدا بوده و روي شیشــه اتومبیل ایجـاد 

خش نکند و از پاك کنندگی باالیی برخوردار باشـد. تیغه برف پاك کن 

عمـوما در معـرض نور افتابگرد و غبار ، برف و باران قـرار دارد و باعث 

می شود که الستیک خاصیت خود را از دست بدهد و مسـتهلک شود . 

به رانندگان محترم توصــیه می شـــود که تیغه برف پاك کن خودرو 

خود را هر از گاهی چک بفرمایند و در صـــــورت نیاز تعویض کنند.
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مصـــرف کننده محترم، مکانیک گرامی و همکار عزیز ، کیفیت کارکرد 

بسـیاري از قطعات همانند کمک فنر در طول زمان مشــخص می شود. 

با توجه به وضعیت خیابان هاي ایران،کمک فنر می بایســـت از کیفیت 

بســیار باالیی برخوردار باشد تا دوام باالیی در این شرایط داشته باشد 

و همچنین عملکرد کمک فنر جهت راحتی و آسایش سرنشینان بسـیار 

Phc Valeo ، کمک فنرهاي آن است که به دلیل  یکی از افتخارت برند  

دوام باال در شرایط هاي سخت و حداقل انتقال ارتعاشات به اتاق اتومبیل 

و کمترین استهالك نســبت به کمک فنرهاي دیگر از  محبوبیت باالیی 
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سنسور Phc Valeo محصول مشترك فرانسه و کره جنوبی با استفاده 

از فن آوري هاي روز فرانســه در کشــور کره جنوبی تولید می شود . 

این قطعه به دلیل حساسیت باال می بایسـتی از باالترین استانداردها و 

تکنولوژي ساخت برخوردار باشد. لطفا توجه فرمایید عملکرد این قطعه 

تاثیر قابل مالحظه اي در مصـرف سوخت و کارکرد صحیح خودرو شما 

دارد . 

میان مصرف کنندگان برخوردار است.

با اهمیت است. 
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لنت ترمز هاي PHC VALEO محصول مشترك فرانسه و کره جنوبی مطابق 

 FEMFM با باالترین سطح کیفیت سازمان تولید کنندگان لنت ترمز اروپا

تولید و در حال تامین لنت ترمز خودرو سازان دنیا می باشد. 

سازمان هاي زیر کیفیت باالي این محصول را براساس استانداردهاي جهانی 

به تایید خود رسانده اند. 

FEMFM       

MKE             

KOSHA        

ISIRI            

IRAN INSURANCE CO     

  سازمان تولید کنندگان لنت ترمز اروپا    

  وزارت صنعت،بازرگانی وانرژي کره جنوبی

آژانس ایمنی و بهداشت کره جنوبی

  سازمان استاندارد ایران

  شرکت بیمه ایران
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تسمه  و بلبرینگ PHC VALEO با تکنولوژي فرانسه و

 تولید کره جنوبی توانسته خودروسازان کره جنوبی را 

از واردات تسمه و بلبرینگ بی نیاز کند . 

هم اکنون این قطعات در بازار ایران موجود است. 
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کیفیت لنت تـرمــز هاي PHC VALEO به گونه اي بوده که در عین قدرت 

ترمزگیري باال مانع از خوردگی زودهنگام دیســک چرخ و لطمه زدن به آن 

می شود Phc Valeo همچنین مفتخر است که از مصـرف کننده مهر تایید 

کیفیت باالي ترمزگیري، ایمنی در کارکرد، بدون صدا بودن، بدون ایجاد بوي 

نامطبوع، بدون استفاده ماده سرطان زایازبس را با رضایتشان دریافت کرده 

است. 
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شرکت در سال 1966 تاسیس شد . از زمان تاسیس تاکنون 

به عنوان شـرکت درجه یک تولید کالچ در دنیا شـناخته 

سیاست شرکت عالوه بر توسعه کمی فروش در دنیا همواره 

در پی به روز کردن محصـوالت مطابق با آخرین تکنولوژي

روز دنیا بوده است وتا به امروز توانسته بهترین محصوالت 

را با جدیدترین تکنولوزي به بازار مصـــرف عرضه کند. 

شما می باشد.

اتومبیل از هزاران قطعه تشـکیل شده است که در بهبود کارکرد خودرو 

به وســیله نقلیه کمک می کند یکی از این قطعات که وظیفه مهمی در 

حرکت وسیله نقلیه دارد صفحه کالچ خودرو میباشـد که در صـورت با 

مشـــــکل مواجه شدن ممکن است خطرات جبران ناپذیري را براي 

صفحه کالچ نیز یک قطعه مصرفی در خودرو می باشد که هر چند وقت 

 

کیت کالچ Seco با تکنولوژي روز دنیا و تولید کره جنوبی یکی دیگر از 

افتخارات تولید این کشـــــــور به شمار می رودکه از رضایت باالي 

مصــــرف کننده برخوردار است که امروز در بازار ایران و در دسترس 

سر نشینان وسیله نقلیه ایجاد کند . 

باید تعویض شود. 

کیت کالچ هاي اصلی تنها با هوگرام  PHC  ارائه می شود.
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می شود.

FRANCE - KOREA KOREA

Enjoy Power of SECOEnjoy PHC VALEO 

من را با موبایل خود اسکن کنید من را با موبایل خود اسکن کنید
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