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AIRsistant – innovativ Bluetooth däcktrycksövervakning för cyklar och elcyklar  
 

 
 

Med AIRsistant övervakas trycket och temperaturen på cykeldäcken, vilket ger dig större säkerhet – 
oavsett om du färdas i stan, på landet, i skogen eller i bergen.  
 
AIRsistant är den perfekta och självklara produkten för alla cykelanvändare som vill övervaka däcktrycket för att 
därmed säkerställa optimal prestanda, säkerhet och komfort. På bilar är vi vana att ha däcktrycket tillgängligt 
digitalt. Det är därför helt naturligt att överföra denna teknik till cyklar. På elcyklar säkerställer AIRsistant dessutom 
den bästa prestandan i form av optimalt rullmotstånd och därmed leverera de bästa förhållandena för batteriet.  
 
Fördelar 
• Säker körning på grund av däcktrycksövervakning i realtid med varningar i rätt tid. 
• Effektiv punkteringsskydd. 
• Ökad körkomfort, förlängd batteriräckvidd och bättre hantering.  
• Besparingar på grund av färre däck- och/eller fälgskador, vilket säkerställer längre livstid för däck och fälg.  
• Nya och användarvänliga anslutningsmöjligheter med direkt integration i cykeldisplay/HMI samt via appen. 
• Digital däckmätarfunktion för enkel tryckjustering – ett bra alternativ till däckfyllningsutrustning.  
 
AIRsistant appen 
• Däcktryck och temperaturvarningar i realtid.  
• Tryckkalkylator som ger dig möjlighet att beräkna optimalt tryck för din cykel.  
• Anpassad och användarvänlig meny. 
• Navigering och ruttspårning. 
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Witt A/S är stolta över att ha fått distributionen av AIRsistant – innovativt Bluetooth däcktrycksövervakningssystem 
(TPMS) för cyklar och elcyklar i Danmark, Sverige, Norge och Finland.  
 
” Vi är övertygade om att AIRsistant passar perfekt in i vårt eCommute-sortiment”, säger Jesper Tvilum Nørgaard, 
Sales & Product Manager eCommute. "Det kommer att skapa ännu större säkerhet på cykeln och därmed gynna 
varje cykelanvändare", avslutar han. 
 
Rekommenderade försäljningspriser: 
 
AIRsistant presta servicekit: SEK 139,-  
AIRsistant schrader servicekit: SEK 139,-  
AIRsistant – 1 sensor – Presta valve: SEK 549,-  
AIRsistant – 1 sensor – Schrader valve: SEK 549,-  
AIRsistant – 2 sensorer – Presta valve: SEK 1099,-  
AIRsistant – 2 sensorer – Schrader valve: SEK 1099,-  
 
Länk till highres-bilder: https://we.tl/t-DbthWfS44L 
 
Besök www.airsistant.com för mer information. 
 
För ytterligare information kontaktas:  
 
Jesper Nørgaard Tvilum 
Sales & Product Manager eCommute 
Tel: +45 23 23 80 60 
Mail: Jnt@witt.dk  
 
 
-- 
 
 
Om Witt 
1993 startade Allan Witt sitt eget företag, som sedan dess har expanderat rejält. Idag är Witt ett väletablerat 
varumärke, känt för sitt breda, innovativa och spännande produktsortiment. Nyckelorden för Witt är hög kvalitet, 
innovation och senaste teknik. För ytterligare information, besök www.wittsverige.se  
 
Witt distribueras och handlas i Danmark, Norge, Sverige, Finland, England, Irland, Belgien, Nederländerna och 
Luxemburg. 
 
-- 
 
Om Schrader 
Schrader, ett varumärke från Sensata Technologies, är den ledande globala tillverkaren av däcktrycksövervaknings-
system (TPMS) för bilar, tunga och terränggående fordon och uppfinnaren av den välkända Schrader pneumatiska 
däckventilen - samma ventil som används på alla motorfordon och cyklar i världen. Schrader är en pionjär inom 
TPMS, en fordonssäkerhetsfunktion som nu är standard på alla bilar och lätta lastbilar som säljs i USA, EU och Kina. 
Schraders direkta TPMS-teknologi finns i över 50 procent av globala OEM-fordonsplattformar. För mer information, 
besök SchraderTPMS.com    
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