Pressrelease
Stöld av John Deere Traktor till ett värde av 790 000 kronor.
Göteborg 2016-01-05
Natten den första december 2015 stals i Västra Frölunda en traktor av fabrikat John Deere med
tillhörande lastväxlare och plog med ett sammanlagt värde på närmare 800000 kronor. Det
tjuvarna inte visste var att traktorn var utrustad med en GPS-tracker ifrån redKnows som vid
minsta rörelse av maskinen först larmar sin ägare och sedan är spårbar via mobilen och webbsida.
Ägaren av den stulna traktorn kunde helt enkelt sitta framför sin dator och följa färden söderut i
realtid och se exakt hur fort fordonet körde och i vilken riktning den färdades samt var fordonet
stannat under natten. - Det var väldigt enkelt att följa tjuvarna som helt ovetandes körde min traktor
till sin tjuvgömma på en gård söder om Göteborg, säger ägaren. -”Det var bara att ringa polisen
som slog till mot gömman och fann det stulna fordonet med plog och vagn.”
Tjuvarna hade slipat bort ramnumret på stöldgodset under natten och på gården påträffades även
ett antal andra plogar och maskiner som också hade bortslipade ramnummer.
”Med stor sannolikhet är även dessa maskiner stulna och vi hoppas på att dom finner sin väg åter
till sina rättmätiga ägare,” säger redknows-teamet som också följde händelseutvecklingen under
återtagandet av det stulna godset. - ”Man kan tycka att tjuvarna är dumma som ger sig på
maskiner år 2015 då en GPS kan vara inmonterad och näst intill omöjlig att hitta på en maskin.
Men i det här fallet verkar de tro att de är oantastliga och kan stjäla hur som helst med tanke på de
övriga maskiner som fanns på området som troligen också är stulna. Vi lär få återkomma till detta
under polisutredningens gång hur det ligger till med den frågan. En sak är säker, att i detta och
många andra fall så ser vi vilken nytta en GPS sändare har.
Ägaren som driver ett entreprenadföretag i Göteborg, säger: - ”Utan GPS så hade maskinen
troligtvis varit borta för alltid. Om ett företag som vårt blir av med en maskin, så ger det naturligtvis
direkt ett inkomstbortfall. Man får stora problem med att hitta eller hyra en ny maskin för att utföra
arbetet med. Det tar tid i anspråk och innebär förlorad arbetsintäkt. Detta tänker företagen inte
alltid på, utan man tänker att man har en försäkring om något skulle hända. Nu var vi igång dagen
efter med ringa försening”, säger ägaren och rekommenderar alla att sätta en GPS-sändare inte
bara i sin traktor utan alla andra fordon som kan tänkas bli stulna.
Martin Gunnarsson på Länsförsäkringar som försäkrat traktorn säger: -”Vi på Länsförsäkringar har
länge rekommenderat redknows GPS sändare till våra kunder. Det har varit speciellt aktuellt för
denna typen av fordon på senare tid då just många traktorer och maskiner av bl.a. detta märket
har stulits”.
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