RedKnows störde stöldräd i hamn
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Med ökande stölder av båtar och utombordare i regionen runt Båstad insåg en båtägare att det
bara var en tidsfråga innan även hans båt och motor skulle bli stulen, en styrpulpet med en 140 HK
motor värd 250 000 kr. Därför monterade han redKnowslarm i både motor och båt.
Inte långt därefter, i höstas 2011, fick hamnen nattligt besök av tjuvar som efter att ha stulit två
utombordare ifrån andra båtar, gav sig på båten utrustad med två MiniFinder. En av spårsändarna,
MiniFinder Multi, hade dessutom utrustats med dubbla sirèner med relä kopplat till båtens
lanternor. När den ena sladden till sirèn klipptes av började den andra sirènen tjuta och lanternorna
började blinka och drev tjuvarna på flykten.
Med en Suzuki 140 Hk utombordare till ett värde av 110 000 kr var det väntat att min motor förr
eller senare skulle försvinna säger båtägaren. Räknar vi med båten, som är en öppen
styrpulpetsbåt, så är värdet närmare 250 000 kr. Följaktligen ett hett byte för båttjuvar. Tråkigt med
de två motorer som försvann, men redKnows avvärjde stölden av en motor och om inte larmet
skapat uppmärksamhet så hade säkerligen fler motorer försvunnit denna natt.
Försäkringsbolaget Svenska Sjö som försäkrar båten och motorn som inte stals är naturligtvis
lättade. Vi uppmuntrar alla våra kunder att montera larm och spårsändare säger Jacob Enestad på
Svenska sjö. I Sverige stals 2500 utombordsmotorer 2011. (Not: Svenska Sjö ger 10% rabatt på
premien om redknows spårsändare monteras i båt eller utombordare)
För mer information, kontakta:
Peter  Wedin,  försäljningschef  
Axtech  AB
tel.  031-558866
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  3196  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 fleet management med GPS under varumärket
redKnows.
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