Stulen fyrhjuling återfanns med hjälp av GPS-spårsystem
Göteborg 2011-08-30
Vid ett inbrott i ett garage i Halmstads kommun natten till lördag 26 augusti fick tjuvarna med sig en
fyrhjuling och en ny motorsåg till ett sammanlagt värde av ca 100 000 kr. Tack vare att ägaren hade
installerat en redknows MiniFinder GPS-tracker i fyrhjulingen, återfanns maskinerna dagen efter.
Ägaren, som åkt iväg med husbilen över helgen, fick meddelande på lördagsmorgonen om stölden.
Han kontaktade Polisen i Falkenberg och gav dem de senaste GPS-positionerna som MiniFinder
angett, ett skogsparti mellan Hyltebruk och i Falkenberg i Hylte kommun. Polisen åkte ut och letade i
området utan resultat. De misstänkte att tjuvarna kanske råkat hitta den lilla spårsändaren och gjort
sig av med den, eftersom positionen de fick när de ringde till MiniFinder visade på platsen där de
letade. Ägaren ville inte ge upp utan gav sig själv ut på söndagen för att leta en sista gång, och hittade
då maskinen och motorsågen väl gömda under granris precis nära den angivna GPS-positionen.
Polisen kom ut för att säkra spår. Ägaren fick tillbaks sin 4-hjuling och motorsåg snabbt och helt utan
skador. Troligtvis hade maskinerna gömts för att hämtas vid senare tillfälle.
- Tack vare MiniFinder fick jag snabbt tillbaks både fyrhjuling och motorsåg oskadda. Jag mycket nöjd
med min investering, säger ägaren av maskinerna.

Fyrhjulingen, en Can-Am 500XT, är försäkrad hos Länsförsäkringar i Halland.

För mer information kontakta:
Peter Wedin
Försäljningschef, Axtech AB
peter.wedin@axtech.se
Mobil: 0706-804222

redKnows är ett helsvenskt varumärke inom larm och spårsystem, tillhörande AxTech AB. RedKnows
MiniFinder trackers är GPS/GSM/GPRS-baserade och larmar din mobil om det förflyttas eller störs.
Larmen är små och lättmonterade och ger ökat skydd för stöldbegärliga maskiner, fordon och båtar.
redKnows kan alltid spåras via mobiltelefon och är abonnemangsfri. Det kan i många fall ge rabatter
eller andra fördelar hos försäkringsbolagen. Rek. pris från 3196 kr ex moms.
För mer information, besök www.redknows.se

Axtech AB - 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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