Stulen fyrhjuling spårades snabbt upp med GPS
Göteborg 2014-02-24
En fyrhjuling värd 120 000 kronor stals i Huddinge, söder om Stockholm en kväll i slutet av januari i
år. Vid 23-tiden upptäcktes att maskinen var stulen och ägaren kontaktade polis.
Maskinen, en Terralander 800 cc, hade utrustats med en redKnows spårsändare med GPS som
gjorde att polisen direkt kunde lokalisera maskinen till Skogås några kilometer bort. Polisen åkte dit
och kunde med hjälp av positioner från GPS-larmet lokalisera den stulna fyrhjulingen i ett
skogsparti vid ett villaområde. Med den exakta positionen från larmet tog det bara några minuter,
berättar polisen.
Ägaren ger spårsändaren högsta poäng och säger att om han inte monterat ett larm hade han
troligtvis aldrig hittat maskinen igen.
Ulf Algeson på Duells, distributör av redKnows som levererat spårsändaren säger: -Detta är ett
solklart bevis på att alla borde montera en spårsändare på stöldbegärliga fordon och båtmotorer.
En stor fördel med redKnows-larmet är också att ägaren slippa betala självrisken om den blir
stulen. Även försäkringsbolaget Salus ansvar är naturligtvis väldigt glada att återfå maskinen på så
kort tid.
Peter Wedin, försäljningschef på Axtech som utvecklar redKnows GPS-produkter säger att det blir
vanligare att maskiner stjäls öppet. Ett exempel på detta är en kompaktlastare som stals mitt på
Sergelstorg i Stockholm i november. Även denna maskin var utrustad med en redKnows och
återfanns strax efter stölden.
Stöldbegärliga maskiner och fordon som står oskyddat bör utrustas med spårsändare, säger Peter.
Ett larm går om fordonet flyttas och det är alltid spårbart vilket betyder att ägaren ofta får tillbaks
egendomen väldigt snabbt om en stöld sker. Dessutom premierar ofta försäkringsbolagen de
kunder som monterar spårsändare i stöldbegärliga fordon, maskiner och båtar eftersom de vet att
stöldskyddet ger ett gott resultat avslutar Peter, som varit behjälplig vid återtagandet åtskilliga
stulna fordon.
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