Tre stulna fyrhjulingar blev sju stycken.
2013-01-24
I ett uppmärksammat fall med återtagandet av tre stulna fyrhjulingar som spårades av redKnows till Tyskland
i November 2012, hittades ytterligare 4 fyrhjulingar, en åkgräsklippare mm.
”Utredningen att identifiera maskinerna i Tyskland tog lite tid och det är först nu som vi fått kännedom om att
ytterligare maskiner har återfunnits i samma ärende”, säger Polisen.
De tre tidigare identifierade maskinerna stals i Småland. De övriga fyra fyrhjulingarna var stulna i Värmland
och försäkrades av Länsförsäkringar. Länsförsäkringar i Värmland blev glatt överraskade när dom fick åter
maskinerna som dom och kunderna trodde var borta för alltid.
Här ser vi nyttan med att en enda spårsändare i en maskin gör att ytterligare maskiner återfinns. Bara
fyrhjulingarnas värde ligger på hundratusentals kronor som kunde gått förlorade om inte en maskin hade
varit utrustad med ett MiniFinder GPS-larm säger Peter Wedin på redKnows som engagerat sig i
utredningen av ärendet.
Svenskt stöldgods är en miljardindustri enligt en artikel i Metro måndagen den 17/12-12. Tjuvligorna har
ändrat sitt beteende och för nu ut stulet gods ur landet snabbare än tidigare.

http://www.metro.se/nyheter/stoldgodsets-vag-fran-sverige-till-ost/EVHllq!l9FDpS5DpjZk/
Se artikel i Metro, klicka här:
För mer information, kontakta även:
Peter Wedin, Axtech AB
Tel. 0706-804222
peter.wedin@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 3995 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
utvecklar, producerar och säljer trackingsystem och fleetmanagement med GPS med varumärket redKnows.
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