
 

Bosch och NIRA stärker sitt samarbete 

Linköping, 2013-08-23 Ett avtal mellan Bosch och NIRA har nyligen undertecknats angående 

installationen av det indirekta däcktrycksövervakningssystemet, TPI by NIRA, i Boschs 

stabilitetskontroll som säljs världen över. 

Klicka här för att se Multimedia News Release: 

http://www.multivu.com/mnr/62403-nira-bosch-new-contract  

“Vi har känt Bosch i många år som är en kompetent partner och vi är naturligtvis mycket stolta över att 

vara en iTPMS leverantör för dem. Detta avtal öppnar upp affärsmöjligheter och marknader i hela 

världen för oss, vilket vi som ett litet företag bland jättarna i bilindustrin aldrig kunde uppnå ensamma. 

" (Jörg Sturmhoebel, marknadschef på NIRA) 

Med detta avtal kommer NIRA att vara väletablerat som underleverantör i bilindustrin. Detta har redan 

haft en effekt på tillväxten av NIRAs kundportfölj och kommer att leda till en expansion i termer av 

testförare, ingenjörer och faciliteter. 

Som ett resultat av ökad säkerhet- och miljömedvetenhet, kommer många marknader att kräva 

standardmontering av både elektronisk stabilitetskontroll och däcktrycksövervakning. Den globala 

installationsandelen för indirekt däcktrycksövervakning väntas därför växa från idag cirka 5 % till mer 

än 25 % år 2018. NIRA, som nuvarande är marknadsledare för indirekt däcktrycksövervakning 

kommer arbeta hårt för att behålla detta strategiska och fördelaktiga läge. Samarbetet med Bosch är 

ett stort steg mot att nå det målet. 

Bakgrund NIRA Dynamics 

NIRA Dynamics AB är en världsledande leverantör av iTPMS (indirect Tire Pressure Monitoring 

Systems – sv. indirekt däcktrycksövervakningssystem). Till skillnad från direkta 

däcktrycksövervakningssystem med sensorer i hjulen, är TPI by NIRA (Tire Pressure Indicator) en ren 

mjukvarubaserad teknik för att effektivt och tillförlitligt övervaka däcktrycket. TPI integreras oftast i 

elektroniska stabilitetssystem som ABS eller ESP och används i mer än 5 miljoner fordon världen 

över. NIRA har en arbetsstyrka på cirka 50 ingenjörer och ligger i Linköping, Sverige. 

Bakgrund Bosch 

Förutom övriga affärsområden, är Boschkoncernen världens största leverantör till bilindustrin och har 

mer än 300,000 anställda. Bosch är känt för att ha en tradition av att framgångsrikt föra banbrytande 

fordonsinnovationer till volymmarknaden. Bosch är den globala marknadsledaren för elektroniska 

stabilitetssystem. 
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