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Autoliv blir leverantör av aktiv säkerhet till 
Mercedes nya S-Klass 

(Stockholm, 21 april 2017) – – – Autoliv (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande 
bilsäkerhetsföretag, levererar flera avancerade aktiva säkerhetsprodukter till Mercedes nya S-
klass, som nyligen premiärvisades på motormässan i Shanghai. 

 

Genom leveranserna till den nya S-klassen fortsätter Autoliv sitt nära samarbete med Daimler inom 
aktiv säkerhet. Autoliv förser den nya S-klassen med 77GHz radar-enheter, stereo- and monokameror  
samt ADAS ECU, centraldatorn för det avancerade förarassistanssystemet (ADAS). Den nya S-
klassen beräknas nå marknaden under andra halvåret 2017.  

Beroende på hur slutkunden väljer att utrusta sin bil kommer den att innehålla antingen en mono- eller 
stereokamera. Lanseringen av den nya S-klassen markerar första gången som Autoliv levererar 
funktionalitet för att hitta ojämnheter i vägbanan med ett avancerat stereokamerasystem. 
Kamerasystemet, som helt bygger på Autolivs egenutvecklade mjukvarualgoritmer, kan också 
upptäcka och klassificera objekt såsom gångtrafikanter, bilar och lastbilar, mötande fordon, 
vägmarkeringar, trafikmärken och vägkanter. 

 

För ytterligare information kontakta:  

Thomas Jönsson, Group Vice President Communications.  Tel 08 58 72 06 27 

 

 

Om Autoliv 

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar 
bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 
anläggningar med 70 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i tio länder runt om i 
världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 
2016 c:a 10,1 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess 
svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida 
www.autoliv.com. 

http://www.autoliv.com/

