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Trelleborg och Dana utvecklar avancerat system för central 

lufttrycksreglering för lantbruksmaskiner         

Trelleborgs Wheel Systems och Dana Incorporated har tillsammans tagit fram ett revolutionerande 

system för central lufttrycksreglering (CTIS) för lantbruksmaskiner. Det nya CTIS-systemet visas 

upp på Agritechnica 2019 (10–16 november). Det helt integrerade lufttryckregleringssystemet har 

fått namnet CTIS+ Inside, och ger traktorföraren möjlighet att öka eller minska lufttrycket i däcken 

direkt från traktorhytten, baserat på det rekommenderade trycket som beräknas av den 

avancerade TLC-programvaran (Trelleborg Load Calculator). 

Paolo Pompei, vd för Trelleborg Wheel Systems, säger: ”Vi tror att vi inom en nära framtid kommer 

att få se hur integrationen av avancerade CTIS-system för den nya generationen traktorer ökar 

lantbrukets effektivitet och gör branschen mer produktiv och hållbar. Vår senaste forskning visar att 

korrekt lufttryck kan minska de rörliga kostnaderna för lantbrukaren med hela 20 procent, samtidigt 

som verksamhetens miljöavtryck minskar.” 

Det nya systemet bygger vidare på de traditionella funktionerna i de CTIS-system som redan finns 

på marknaden med nya avancerade komponenter och Trelleborgs intelligenta programvara för 

lufttrycksavkänning, TLC. Pompei tillägger: ”Våra senaste kundundersökningar visar på en ökande 

användning av CTIS-system under de närmaste tre till fem åren. 2025 kommer det att finnas CTIS-

lösningar på en av tre traktorer med mer än 120 hästkrafter i Europa och Nordamerika. Samtidigt 

tror vi att trenden kan accelerera om branschen kan erbjuda ett överkomligt, effektivt, säkert och 

lättanvänt CTIS-system. Det är därför som Trelleborg påbörjade denna resa för flera år sedan 

genom banbrytande smarta tekniker för däck, såsom VIP (Variable Inflation Pressure) och TLC 

(Trelleborg Load Calculator). Då bestämde vi oss också för att samarbeta med en ledande 

branschaktör som Dana för att komplettera vår teknik och enklare kunna sprida lösningen till 

ledande traktortillverkare och lantbrukare.” 

”Trelleborg och Dana har byggt upp starka relationer med ledande traktortillverkare genom 

prestationshöjande innovationer”, säger Aziz Aghili, vd för Dana Off-Highway Drive and Motion 

Technologies. ”Vårt gemensamma arbete kring Trelleborgs CTIS+ Inside-teknik kommer att öka 

effektiviteten och produktiviteten inom lantbruket, och samtidigt stärka våra respektive företags 

varumärken och position inom lantbrukssektorn.” 

Trelleborg och Dana samarbetar just nu med ledande traktortillverkare för att den nya lösningen 

ska ingå i konstruktionen av nya traktorer. ”Vår ambition är att göra den nya lösningen tillgänglig 



 
 
 

för lantbrukare i de nya generationerna av traktorer och lantbruksmaskiner i slutet av 2020. Med 

tiden kommer lösningen också att göras tillgänglig för eftermarknaden som ett system för 

eftermontering”, avslutar Pompeji.  

CTIS+ Inside lanseras officiellt i samband med en gemensam presskonferens med Dana den 

11 november kl. 10.00 vid Trelleborgs monter på Agritechnica (Hall 20, monter A04). 

Pressevenemanget är öppet för kunder och besökare, och direktsänds på företagets webbplats 

och sociala kanaler. 

Under mässan visas CTIS+ i en dummyinstallation vid Trelleborgs monter där kunder och 

besökare har chans att själva se fördelarna med systemet. 
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Pressmeddelanden från Trelleborg Wheel Systems finns i pressavdelningen på www.trelleborg.com/wheels 

 

Fler bilder finns i pressarkivet på www.trelleborg.com/wheels 

 

For mer information eller högupplösta bilder, vänligen kontakta: 

Enrica Mussini, PR & Events Specialist 

Tel. +39 0774 384820 

Email: enrica.mussini@trelleborg.com  

 

Pressmeddelanden från hela Trelleborg-koncernen finns på Trelleborg Media Center. I avsnittet om produkter och 

lösningar kan du välja nyheter efter industri. Besök gärna www.trelleborg.com/news där du också kan prenumerera på 

vårt nyhetsbrev. 

 

Trelleborg Wheel Systems är en ledande global leverantör av däck och kompletta hjul till lantbruks- och 

skogsbruksmaskiner, materialhanteringsfordon och entreprenadmaskiner samt till fordon med två hjul. Företaget 

erbjuder högspecialiserade lösningar som skapar mervärde för kunderna och man är samarbetspartner till ledande 

originaltillverkare. Företaget har tillverkningsanläggningar i Italien, Lettland, Brasilien, Tjeckien, Serbien, Slovenien, 

Kina, Sri Lanka, Sverige och USA. www.trelleborg.com/wheels 

 

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska 

applikationer i krävande miljöer.  De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt.  

Trelleborg-koncernen omsätter runt 31 miljarder kronor årligen och har verksamhet i 50 länder. Trelleborg är 

organiserad i fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & 

Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems samt verksamheterna Rubena och 

Savatech. Trelleborg-aktien är börsnoterad sedan 1964 och finns på Nasdaq Stockholm, Large Cap. 

www.trelleborg.com 
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Dana Incorporated är världsledande på lösningar för kraftöverföring och energihantering för fordon och maskiner.  

Företaget tillhandahåller produkter som förbättrar effektivitet, prestanda och hållbarhet hos lantbruks- och 

industrifordon och fordon för terrängtillämpningar.  Företaget tillverkar allt från axlar, drivaxlar och transmissioner till 

elektrodynamiska, termiska, tätande och digitala lösningar för framdrivning av konventionella, hybrida och eldrivna 

fordon, och levererar till de flesta fordons- och motortillverkare i världen. 

 

Dana grundades 1904 och sysselsätter mer än 36 000 personer som brinner för att leverera långsiktigt värde till 

kunderna.  Företaget har sin bas i Maumee, Ohio, USA, och har lokalkontor i 33 länder på sex kontinenter. Under 2018 

uppgick försäljningen till 8,1 miljarder USD.  Den dynamiska, högpresterande arbetskulturen har gjort att företaget 

globalt uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, med gott renommé i Asien, Indien, Italien, Mexiko och USA.  Läs mer 

på www.dana.com. 
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