Stulna Bobcat minilastare spårade till Polen

Göteborg 2013-01-25

I början på oktober 2012 stals tre stycken Bobcat minilastare ifrån ett företag i Landskrona.
Händelseförloppet gick mycket snabbt och maskinerna skeppades med färja direkt till Polen via Nynäshamn.
Det kan emellanåt gå mycket snabbt att få ut stöldgodset över gränsen om det inte sker en mellanlagring av
stöldgodset och polisen kan får stopp på maskinerna innan dom lämnar landet säger personalen på
redKnows.
Omständigheterna blev lyckosamma eftersom minilastarna var utrustade med redKnows MiniFinder och man
kunde följa maskinerna. Polsk polis kunde slå till på platsen dit maskinerna spårats och grep ett antal
personer. Där hittades, förutom de stulna minilastarna även en mängd andra maskiner.
- Den här typen av maskiner är dels dyra och vi använder dem väldigt mycket, vilket drabbar verksamheten
om de försvinner säger ägaren av Bobcatmaskinerna. Länsförsäkringar i Skåne har dock ställt upp väldigt
bra och till och med betalat oss för stilleståndet samt att vi slipper självrisken. Maskinerna var helt oskadda
och är nu hemma och i drift igen.
Länsförsäkringar i Skåne kommenterar: -Om maskinerna inte haft spårsändare så hade vi aldrig sett dem
igen och det hade blivit en kostsam historia både för ägaren och oss. Vi har under en längre tid
rekommenderat spårsändare och arbetar aktivt med skadeförebyggande åtgärder. Här ser vi ett exempel av
många som gör att vi sparar miljonbelopp genom att vi slipper betala ut ersättning.
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.

