Båtlarm satte stoppade inbrottsräd
Göteborg 2013-03-01
En kväll i Luleå sent i höstas efter tjuvar gjort inbrott i 19 olarmade båtar gick de in i en båt med
redKnowslarm. Larmet utlöstes och skickade SMS till ägaren som var på plats 15 minuter senare. Han
tillkallade även Polis som kunde gripa en person i hamnen. Ytterligare fyra stycken personer greps dagen
efter.
-”Hade inte min båt varit utrustad med larm så hade tjuvarna fortsatt att göra inbrott och det hade kunnat bli
hur illa som helst”, berättar båtägaren för redKnows personal. ”Efter denna händelsen är hamnen
välbevakad och vi har rekommenderat alla att sätta redknows i sina båtar”, säger han.
Båtägarens försäkringsbolag är Atlantica som i många år uppmanat sina kunder att låsa båten med
godkända kättingar, märka och utrusta båten med larm och spårsändare.
Peter Wedin på redKnows säger ”Det vara ju skönt att det i allafall satt ett larm i en av båtarna som
drabbades så att tjuvarna åkte fast. Synd bara att tjuvarna inte gick på en båt med larm först så hade dom
19 andra båtarna klarat sig från intrång. Vi kan också se att i dom hamnar som är välbevakade och
båtägarna har utrustat sina båtar med larm och spårsändare så sker oftast inte så här stora inbrott”
För mer information, kontakta
Peter Wedin, Axtech AB
Tel. 0706-804222
peter.wedin@axtech.se

redKnows är ett svenskt varumärke inom larm- och spårsystem, tillhörande AxTech AB. RedKnows
MiniFinder trackers/spårsändare är GPS/GSM/GPRS-baserade och larmar din mobil om det förflyttas eller
störs. Sirèn och externa sensorer ökar inbrottsskydd. Larmen är små och lättmonterade och ger ökat skydd
för stöldbegärliga båtar, utombordare, maskiner och fordon.
redKnows kan alltid spåras via mobiltelefon och är abonnemangsfri. Det ger i många fall rabatter eller andra
fördelar hos försäkringsbolagen. Rek. pris från 3995 kr ex moms. Utveckling och tillverkning sker i Sverige.
För mer information, besök www.redknows.se

Axtech AB är en etablerad leverantör av GPS-larm och söksystem i Sverige med distributörer i ett flertal länder. Axtech
bedriver egen utveckling, producerar och säljer trackingsystem och fleetmanagement GPS under varumärket redKnows.
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