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Fyrhjuling snabbt tillbaka hos ägaren tack vare spårsändare
En fullutrustad Yamaha 700 av årsmodell 2010, stals natten till den 24 mars i Urshult.
Tack vare att ägaren hade monterat en spårsändare på fyrhjulingen, kunde den snabbt
spåras och återlämnas till ägaren redan efter ett och ett halvt dygn.
Björn Fransson förvarade sin skogsutrustade fyrhjuling inlåst i ett garage som ligger mittemot
bostadshuset. Garaget har endast en ingång, vilken är belägen ut mot boningshuset och vägen
och vid rörelse utanför byggnaden finns det rörelsesensorer som tänder upp gårdsplanen. Fyrhjulingen var dessutom fastlåst i en järnvägsräls i golvet. Trots alla dessa försiktighetsåtgärder lyckades tjuvarna helt obemärkt stjäla fyrhjulingen under natten. Björn Fransson
upptäckte stölden på morgonen och polisanmälde händelsen direkt. Eftersom fyrhjulingen var
utrustad med spårsändare kontaktades redKnows, som följde de aktuella positionerna för
fyrhjulingen och den kunde slutligen spåras till ett stenbrott utanför Kristianstad.
- Jag fick löpande information om läget från Länsförsäkring Kronoberg och fyrhjulingen
levererades hem till mig omgående. Tack vare spårsändaren var jag bara utan min fyrhjuling i
ett och ett halvt dygn, säger Björn Fransson.
Under de senaste åren har fyrhjulingar blivit allt mer drabbade av stölder. Med värden på
ibland uppemot 130 000 kronor, med utrustning ännu högre belopp, har de visat sig vara
väldigt hett eftertraktade. I mars/april ökade stölderna av fyrhjulingar markant, då sju stycken
stals ute på landsbygden.
- Spårsändare på fyrhjulingar har tidigare endast varit en rekommendation för att stävja
problemet. För att uppmuntra installation av spårsändare, fick kunderna dessutom ett
installationsbidrag. säger Johan Tapper, motortekniker på Länsförsäkring Kronoberg.
Under 2010 stals totalt 15 fyrhjulingar, varav 3 kunde spåras tack vare spårsändare och
återlämnas till ägarna. På grund av ökningen av stölderna, övervägdes ett krav som sedan
resulterade i ett aktsamhetskrav, vilket infördes den första juni 2010.
- Efter att kravet infördes har vi märkt av en drastisk minskning av antalet stulna fyrhjulingar.
En ökning i beståndet har skett, samtidigt som antalet skador har minskat. Det verkar därför
som om trenden i och med detta är bruten, avslutar Johan Tapper.
RedKnows MiniFinder är en GPS/GSM-baserad tracker/spårsändare som kan placeras i
stöldbergärliga fordon, som tex. fyrhjulingar. MiniFinder är alltid spårbar och skickar även
larm-SMS med aktuell position om fordonet förflyttas eller störs. Inga abonnemangsavgifter
tillkommer.
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