Tjuvar togs av Polis då stulen fyrhjuling spårades med GPS.
Göteborg 2013-08-16
Det är fortfarande vanligt med stölder av fyrhjulingar vilket en ägare i Storforsens kommun fick erfara då
hans Yamaha 700 blev stulen en natt under våren 2013. Det tjuvarna inte visste var att maskinen var
utrustad med redKnows spårsändare. Ägaren kunde med hjälp av spårsändarens GPS följa tjuvarnas färd
och instruera Polisen om var maskinen befann sig. När Polisen slog till kunde dom gripa tjuvarna. Vid
samma tillslag hittades även stulna åkgräsklippare.
Värdet på de återtagna maskinerna är betydande och försäkringsbolaget Länsförsäkringar som alltid
uppmanar sina kunder att utrusta stöldbegärliga motorer och maskiner med lås och spårsändare är
naturligtvis väldigt glada för att dom stulna maskinerna återfanns så snabbt efter stölden.
Ägaren säger att investeringen av redknows GPS-larm betalat sig direkt. Dels medför en installerad
spårsändare att han slipper självrisk på försäkringen. Men framförallt värdefullt är att maskinen återtogs så
snabbt eftersom den används mer eller mindre dagligen.
Fyrhjulingar är stöldbegärliga och under vår och sommar har ett antal stulna maskiner återfunnits med hjälp
av redKnows.
Man ser även att stölderna av både större åkgräsklippare och robotgräsklippare ökar. Bara i sommar har det
rapporterats om flertalet stölder i Värmland och Småland. Det rör sig om stora värden och många av
maskinerna är både obevakade och olarmade. Peter Wedin på Axtech säger: - Vad gäller robotgräsklippare
är det bara att gå in i en trädgård och hämta laddstation och robot, det tar några sekunder och sedan är
husägaren av med många tusenlappar. Är roboten utan pinkod går det dessutom att använda den till en ny
laddstation.
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redKnows är ett svenskt varumärke inom larm- och spårsystem, tillhörande Axtech AB. RedKnows
MiniFinder GPS-larm/spårsändare är GPS/GSM/GPRS-baserade och larmar till din mobil om det förflyttas
eller störs med larmets position markerad på karta. Sirèn och externa sensorer ökar inbrottsskydd. Larmen
är små och lättmonterade och ger ökat skydd för stöldbegärliga båtar, utombordare, maskiner och fordon.
Axtech AB är en etablerad leverantör av GPS-larm och fleet managementsystem i Sverige. Axtech
utvecklar och producerar alla produkter i Sverige och säljer dessa under varumärket redKnows.
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