Rekordstort återtagande av 23 stulna utombordare
2013-01-23
Företaget KustCamp på ostkusten investerade i spårsändare efter att ha varit utsatta för stölder. I mitten av
november slog tjuvarna till och stal 13 stycken motorer som snabbt återficks genom att Polisen kunde gå på
redKnows MiniFinders positioner på de stulna motorerna. Vid tillslaget greps samtidigt en polsk liga. Vid
senare information från Polisen visare det sig att ytterligare 10 motorer stulna hos ett annat företag även
återfanns vid tillslaget. Sammanlagda värdet på beslaget uppgick till ca 700 000 kr.
Jag fattar inte varför motorimportörerna i Sverige inte utrustar alla motorer med spårsändare säger ägaren
av Kustcamp som själv investerat förebyggande i redKnows GPS-larm. Det är omöjligt att driva företag med
båtar och motorer när så här omfattande stölder ständigt sker. Och att bli av med motorer inför säsongen är
förödande för verksamheten samt också alla problem som uppstår runt om kring. Den här gången gick det
bra och det var skönt att se att vår investering betalade sig.
Även Länsförsäkringar Kalmar säger att de har uppmärksammat dom ökade stölderna i området och arbetar
skadeförebyggande genom att uppmuntra våra kunder att montera spårsändare märkning och godkända lås.
Personalen på redKnows säger att detta är det största återtagande av stulna motorer vid ett enskilt tillslag
som man känner till. När en liga sprängs på det här sättet går även stölderna ner dramatiskt i områden som
varit utsatta för stölder.

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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