Stulen utombordsmotor med redKnows spårsändare –
spårades till tjuvgömma.
Göteborg 2012-05-22
Fyra stycken utombordare stals helgen 19-20 maj 2012 i Karlshamsområdet. Den ena var utrustad
med en redknows spårsändare, vilket gjorde att alla fyra motorerna återfanns.
Natten till söndag 20 maj fick båtägaren ett SMS ifrån sitt redknowslarm att spänningen till batteriet brutits.
Han blev misstänksam direkt eftersom han just installerat larmet i båten, och ringde till Polisen och sa att han
misstänkte att motorn höll på att flyttas.
Polisen var snabbt på plats och fick GPS-positionerna till stället där motorn befann sig och skickade in en
polishund. På mindre än en minut hade hunden hittat motorn plus ytterligare 3 st motorer i en tjuvgömma
exakt på den position som spårsändaren lämnat.
Båtägaren som nyligen installerat sin redKnows MiniFinder spårsändare slipper självrisken och är väldigt
nöjd med hur MiniFinder fungerar och hur redKnows personal hjälpte till och supportade återfinnandet under
helgen.
Folksam som försäkrat den stulna motorn med spårsändaren säger: Vi tycker det är mycket bra när kunden
väljer skadeförbyggande åtgärder som spårsändare och sedan ser vilket resultat det ger.

För mer information, kontakta:
Peter Wedin
Axtech AB
tel. 031-558866
peter.wedin@axtech.se
eller gå in på : www.redknows.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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