Spektakulär stöld av båt och motor till ett värde av en kvarts
miljon uppklarad.
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I mitten av maj månad 2012 stals en styrpulpetsbåt med en kraftig utombordare på ostkusten.
Båten och motorns värde ligger på 250 000 kronor. Stölden skedde mitt i natten och fraktades bort
sjövägen. När ägaren upptäckte att båten var borta ringde han helt enkelt sin redKnows
spårsändare och fick tillbaka en position om var båten exakt befann sig.
Polisen kontaktades som snabbt var på plats och återtog båt och motor. Båten var intakt med
några mindre skador. Båtägaren som naturligtvis är glad att få tillbaka sin båt säger att utan min
spårsändare hade vi troligen aldrig mer sett vare sig min båt eller motor.
”Vi ser att fler båtägare väljer att förse sina båtar med spårsändare. Med teknikens hjälp kan vi
vara ”före” tjuvarna vilket då också märks i det ökade antal återfunna båtar vilket är mycket
positivt” säger Peter Wedin på Axtech AB som tillverkar och säljer redknows.
Den stulna båten var försäkrad av försäkringsbolaget Atlantica. ”Hade vi inte fått tillbaka båten och
motorn så hade det varit en kostsam historia för både oss och kunden med mycket pengar som
skulle betalas ut. Spårsändare, lås, och märkningar är mycket bra investeringar som gör att vi
lättare kan identifiera och återfå stulna objekt.” säger Jan Litzén skadechef på Atlantica.
”Vi har tyvärr sett en kraftigt ökande trend när det gäller stöld av utombordare de senaste åren
vilket är både är tråkigt för oss och de berörda båtägarna. Om vi inte gemensamt bryter den
negativa trenden kommer det till slut att påverka premien. Har ni några egna tips på hur ni själva
skyddar er båt maila oss gärna på info@atlantica.se så lägger vi upp dem på vår hemsida.”
avslutar Jan Litzén.
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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. Larmen är små och lättmonterade och ger ökat skydd för
stöldbegärliga båtar, utombordare, maskiner och fordon mm. 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 inkl moms. Utveckling och tillverkning sker i Sverige.
För mer information, besök www.redknows.se
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