Ny nattlig stöld förhindrad av redKnows - 50 Hk utombordare
snabbt återfunnen
Göteborg 2012-11-06

I oktober, mitt i natten kl. 03.07 väcks en båtägare söder om Göteborg av ett SMS från sitt redKnows
MiniFinder GPS-larm som meddelar att strömmen till larmet är bruten. Ägaren, som bor i närheten av
båtplatsen åker dit och konstaterar att båten är borta. Snart hittar han båten lite längre bort, med aktern
uppdragen på land och utan motor.
Ägaren sätter sig i sin bil och kör upp mot stora vägen och kontaktar samtidigt Polisen. Man möter en bil som
man försöker få stopp på, men bilen slår på helljus, gasar på och väjer undan och försvinner i full fart iväg.
Bilens registreringsnummer uppfattas och Polisens ledningscentral går omedelbart ut med detta.
Polisen som har nu fullt pådrag med bilar på väg mot platsen, lyckas få stopp på den misstänkta bilen och
griper 2 personer. Motorn en 50Hk Yamaha till ett värde av ca 60 000 kronor är nu åter hos ägaren.
”I denna regionen har många utombordare stulits under hösten”, säger Atlantica som försäkrat båt och
motor. ”Detta är andra gången på kort tid som vi får tillbaka en stulen motor tack vare redknows
spårsändare. Skadeförebyggande åtgärder, som att montera spårsändare i kombination med märkning och
godkända lås är bra och premieras också av oss i form av rabatter på försäkringen”, säger Atlantica.
Axtech AB som är ledande när det gäller spårsändare i marinbranschen säger: ”I det här fallet hade motorn
varit borta om den inte varit utrustad med redknows. Det stjäls för mångmiljonbelopp varje år på
marinmarknaden. Under 2011 stals ca. 2500 utombordsmotorer i Sverige. Av dessa återfanns endast ca.
30%. En alldeles för låg siffra. Vi märker dock att försäkringsbolagen rekommenderar spårsändare i betydligt
högre utsträckning nu än bara för några år sedan. Detta leder till att tjuvgods till ett värde av miljoner
återfås.”
För mer information kontakta,
Peter Wedin, Axtech AB
Tel: 031-55 88 66, Mobil: 070-680 42 22
peter.wedin@axtech.se
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. Larmen är små och lättmonterade och ger ökat skydd för stöldbegärliga båtar, utombordare, maskiner
och fordon mm. 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 inkl moms. Utveckling och
tillverkning sker i Sverige. För mer information, besök www.redknows.se
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