Pressrelease

Inbrott i vinterupplagd segelbåt i Göteborg
Göteborg, 8 februari 2016
Tidigt på morgonen den 12 december 2015 gjordes ett inbrott i en Bavaria segelbåt i Björlanda Kile utanför
Göteborg. Båtens redKnows larmade ägaren strax före halv sex på morgonen, samtidigt som tjuven bröt sig
in i båten. Det monterade larmet var en redKnows MiniFinder Multi med tillhörande sirén som löst ut då
larmets IR-sensor reagerat. Sirénen störde troligtvis tjuven som försvann från platsen innan någon
uppmärksammade inbrottet och enbart fick med sig en verktygslåda till ett värde av ca 2000 kronor.
Ägaren säger: -”Vi uppmärksammades på att det varit ett intrång i båten tack vare larmet och åkte ut till
båten tidigare än vi annars hade planerat. Hade vi inte haft larmet hade vi troligtvis även fått vattenskador i
båten eftersom inbrottstjuven hade lämnat ingångsluckan öppen”. Händelsen är polisanmäld samt anmäld till
Grefab och lokala hamnföreningen.
Kristofer säljare på Axtech som utvecklar redKnows säger: -”Det sker många inbrott av och stölder ur båtar
även vintertid. Det är viktigt att hålla koll på sina båtar på bästa möjliga sätt. En redKnows gör det effektivt åt
dig och är inte bara till för stöldbegärliga båtar och motorer. Har du en båt där du riskerar ett inbrott så är en
Multi effektiv. Du får larm om någon tar sig in i båten och i många fall när sirénen börjar tjuta så störs och
stressas tjuvarna.”
Mer information om redknows GPS-trackers får du på www.redknows.se eller om du besöker Båtmässan i
Göteborg, Hjertmans monter F01:22

Axtech AB är en etablerad leverantör av GPS-trackers, elektroniska körjournaler samt fleet managementsystem i Sverige under varumärket redKnows. Axtech utvecklar och producerar alla produkter i Sverige och
säljer dessa under varumärket redKnows. Mer information på: www.redknows.se
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