Stulen hjullastare med spårsändare återfanns samma dag!
Göteborg 2012-02-08

Den 2:a februari stals en hjullastare ifrån sin uppställningsplats vid Bromma flygplats. När den
skulle hämtas vid elvatiden på förmiddagen ifrån platsen den parkerats efter nattens arbete, var
den borta. Snart gick det upp för chauffören att maskinen på 5,5 ton blivit stulen. Den hade dock
en redKnows MiniFinder GPS-spårsändare monterad, som gjorde att den återfanns på tre timmar.
Hjullastaren, en Ahlmann AX 800 värd 800 000 kr, polisanmäldes direkt. Spårsändaren ringdes upp
och gav dem maskinens aktuella position. Klockan 14 var maskinen återfunnen av Polisen, 80 km
längre bort, i Trosa. Den har lämnats på baksidan av en bilverkstad bakom låsta grindar.
- Stort tack till Polisen för snabb hjälp! Jag vill passa på att ge en rekommendation till andra att
skaffa MiniFinder GPS spårsändare till sina stöldbegärliga fordon. Det var det som räddade denna
maskinen, säger ägaren Tomas.
Maskinen är försäkrad hos Länsförsäkringar.

För mer information, kontakta:
Mattias Olsson
Axtech AB
tel.  031-558866
  mattias.olsson  @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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