
Stängda gränser har gjort att stölderna av båtmotorer minskat kraftigt. Inför båtsäsongen bör du 
dock gardera dig med både GPS spårsändare och märkning av båt och motor. Text: Lars-Åke Redéen

NÄR COVID-19 SLOG till och 
gränserna stängdes så 
märktes det omedelbart 

i statistiken för stölder av båtar 
och båtmotorer. Stölderna mins-
kade snabbt när stöldligorna inte 
kunde röra sig fritt.

Utvecklingen är dock väldigt 
olika på olika platser. Norrtälje är 
en av de orter där stölderna fort-
sätter och till och med ökar. Hit-
tills i år har Norrtälje lokalpolis-
område haft 44 båtmotorstölder. 
Motsvarande period 2019 var det 
16 tillgrepp.

– Stölderna har börjat öka 
igen. Problemet är att folk inte 
längre ringer när de ser något 
annorlunda utan de kontaktar 
först en person i till exempel 

Båtsamverkan och då får vi en 
tidsfördröjning, säger Annika 
Eriksson, Lokalpolisen Norrtälje.

– Det är bättre att ringa 11414 
direkt och berätta vad man ser. 
Om det är ett pågående brott ska 
man alltid ringa 112.

DEN SOM VILL märka båt och 
motor effektivt bör välja märk-
ning med Securmark komplette-
rat med GPS spårsändare. Då går 
stulna föremål att spåra snabbt.

– Vi rekommenderar att mär-
ka tillhörigheter med DNA och 
micropunkter och registrera sig 
i leverantörernas databaser. Det 
ska framgå att båten är märkt 
med dessa system för att det ska 
kunna ha en avvärjande effekt, 

annars hjälper det bara till att 
eventuellt återbörda godset. 
Märk båt, motor, drev plotter 
och allt av värde. Det är bra att 
båtklubben ställer krav att alla 
medlemmar ska stöldmärka sina 
båtar. Det gör båtklubben mindre 
attraktiv för tjuven, säger Per 
Nikolausson, vd för Svenska Sjö.

Se även till att du har ett 
båtkort ifyllt. De finns på för-
säkringsbolagens hemsidor. Se 
även till att ditt försäkringsbolag 
har rätt uppgifter om skrov- och 
motornummer. Det är viktigt att 
ha uppgifter tillhands i det fall 
du råkar ut för en stöld. Då ska 
du kunna göra en så komplett 
polisanmälan som möjligt så att 
polisen har en chans att hitta 

dina tillhörigheter.
– Om dina stulna tillhörigheter 

påträffas kan man identifiera dessa 
lättare som dina och att de är stul-
na. Både för att kunna slå fast att 
en person innehar just stöldgods 
och för att kunna återbörda godset.

FÖR BÅTKLUBBAR REKOMMENDERAR 
Svenska Sjö att ha låsta bryggor 
och att klubben ska ha bevakning 
minst 23.00–05.00. Bolaget ger 
fördelar till försäkringstagare 
som har sin båt i båtklubbar som 
vidtagit stöldförebyggande åtgär-
der. Dessa åtgärder är framtagna 
i samarbete med SBU. Klubben 
får självrisken reducerad i tre 
olika steg, beroende på vad den 
har gjort. ✪

Bild från tillslaget i Västerhaninge, 
söder om Stockholm. Foto: Polisen.

NorthTracker Scout
Batteridriven, räcker i fem år. 
Går inte att hitta med pejlutrustning.
Pris 1 995 kr. Årsavgift 795 kr.
   www.northtracker.com
 
NorthTracker Machine
Sladdansluten. Realtidsuppdatering när den 
rör sig. Sju dagars backupbatteri. Förbrukning 
5 mAh i standby. Automatiskt stand-by när 
den står still.
Pris 1 795 kr. Årsavgift 795 kr.
   www.northtracker.com
 
NorthTracker Machine Mini
Sladdansluten. Realtidsuppdatering när den 
rör sig. Upp till två dagars backupbatteri.
Förbrukning 7 mAh i standby. Automatiskt 
stand-by när den står still.
Pris 995 kr. Årsavgift 795 kr.
   www.northtracker.com

Godkända spårsändare
Spotguard
Information direkt till mobil och dator.  
Batteri byts efter tre år.
Pris 3 300 kr (inklusive ett års drift).
   www.gsgroup.se

Spotguard Plus
Liten och lätt att gömma. Information  
direkt till mobil och dator.
Pris 2 100 kr. Årsavgift 1 200 kr.
   www.gsgroup.se

YachtSafe G32
Ger ett komplett skalskydd med trådlösa mag-
netkontakter, siren, IR, vattennivågivare och 
fjärrkontroll. Larm för förflyttning, sabotage 
och förlorad extern spänning skickas direkt till 
mobiltelefon. 
Pris 2 995 kr. 
Årsavgift 695 kr.
   www.yachtsafe.se

redKnows Plus
GPS-tracker med inbyggd vibrationssensor. 
Larm vid förflyttning, sabotage, vibration  
och förlorad extern spänning. 
Pris 2 250 kr. 
Årsavgift 540 kr.
   www.yachtsafe.se
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Tekniska egenskaper
• Detektering av påslagen tändning via 

algoritm (belastningsmätning) eller fysisk 
anslutning

• GSM/GPRS quadband modul 
850/900/1800/1900 MHz

• GNSS positionering med GPS, Galileo, 
Glonass och BEIDOU system med snabb 
TTFF (Time To First Fix) 
< 1 sek varmstart, < 35 sek kallstart

• Positionering med GNSS har 
noggrannhet på ca 5-15 meter beroende 
på antal satelliter

• Förflyttningslarm/Fordonsrörelse med 
tändningen avslagen vid förflyttning mer 
än 300 meter

• Kraschsensor
• Automatisk hälsokontroll var 12:e timme 

med position och batteristatus
• Inbyggda antenner för GSM/GPS
• Lysdiod för lokal diagnostik
• Drivspänning 12/24V
• Strömförbrukning < 1mA i vila och upp till 

150 mA vid GPRS sändning
• Inbyggt backupbatteri Ni-Mh, 2.7V (upp till 

48 tim i viloläge, 24 tim i aktivt läge)
• Vattenskyddad IP67
• Temperaturområde -40ºC till +85ºC
• Storlek: 124 x 55 x 13 mm
• Vikt: 75 gram
• Godkännande: CE, EMC, ECE-R10, 

R&TTE, Thatcham och SSF.

Larm till larmcentral 
• Förflyttningslarm vid avslagen tändning 

samt förflyttning mer än 300 meter, 
detektering av hastighet mer än 12 km/h 
och rörelsedetektering av lutningssensor.

• Sabotage mot enhetens strömförsörjning.
• Fordonsbatteri låg spänningsnivå.
• Kraschlarm (gäller ej båtar och 

arbetsmaskiner/specialfordon)

Övriga funktioner
• Aktivering/deaktivering med fordonets 

tändning.

Meddelande till fordonsägare 

• Välkomstmeddelande med uppgifter för 
login till mobilapp och webbportal.

• Förflyttningslarm vid avslagen tändning 
samt förflyttning mer än 300 meter, 
detektering av hastighet mer än 12 km/h 
och rörelsedetektering av lutningssensor.

• Sabotage mot enhetens strömförsörjning.
• Fordonsbatteri låg spänningsnivå.
• Backupbatteri låg spänningsnivå.

Systemlogg 

• Alla händelser sparas i en systemlogg 
(larm, meddelanden, hälsokontroller, etc).

Meta Trak mobilapplikation 

• Visar fordonets position på karta
• Automatisk hälsokontroll var 12:e timme 

med fordonets position och batteristatus
• Aktivera/deaktivera Transportläge
• Aktivera/deaktivera Underhållsläge
• Aktivera/deaktivera Sekretessläge
• Historik för resor (2 tim intervall från 

senaste 90 dagarna)
• Fordon och system status
• iOS/Android

QTrakLite webbportal
Utöver funktioner i mobilapplikationen har 
webbportalen dessutom:
• Geozon (geostängsel) med 

anpassningsbart meddelande om 
fordonet ankommer eller lämnar zonen.

• POI (Point of Interest) med 
anpassningsbart meddelande om 
fordonet är i närheten av POI eller lämnar 
POI.

Abonnemang  
• Två olika abonnemang:  

SMART eller TOP med löptid 1 år.
• I abonnemangen ingår SIM kort, 

mobilapplikation, webbportal samt 
larmcentral 24/7.

• Alla abonnemang har stöd för Bluetooth 
tillbehör.

• Abonnemang TOP har dessutom 
stöd för körjournal samt MetaTrak 
webbapplikation med funktioner för 
fordonsflotta och livevisning av flera 
fordons positioner, utförliga rapporter för 
körjournal och körbeteende.

• Se www.metatrak.se för mer information 
om abonnemangen.

Bluetooth tillbehör

B9.1 ID tag transponder B10 Körjournal/E-call knappB3.2 Startspärrmodul 2-krets B4.1 Larm & startspärrmodulB3.1 Startspärrmodul 1-krets

T42 GPS/GSM STÖLDSKYDD
Dygnet runt bevakning med larmcentral

Avdrag för ålder förstår inte att åldersavdraget för 
en gammal utombordare lätt kan bli 
50% eller mer. Då blir det en väldigt 
dyr affär att skaffa en ny utomborda-
re. Det har hänt flera gånger att tjuvar 
tömmer en hamn på gamla utombor-
dare för att komma tillbaka ett halvår 
senare och stjäla dom nya utom-
bordarna som båtägarna monterat.

Batteridrivna spårsändare har 

många fördelar. Vid fyra tillslag som 
polisen har gjort i år och hittat stulna 
utombordare så har samtliga dessa 
har varit utrustade med batteridrivna 
spårsändare.

Det största tillslaget av utombor-
dare som polisen har gjort i Sverige 
skedde i Haninge, där polisen hittade 
23 utombordare. I det fallet har dom 
från tingsrätten kommit, men inte 
vunnit laga kraft. En av tjuvarna döm-
des till 1 år och 9 månaders fängelse 
och utvisning från Sverige i 10 år.

NÄSTAN ALLA försäkringsbolag ger 
premiereduktion om man har en 
spårsändare. Kolla att den är godkänd 
av Stöldskyddsföreningen (SSF) och 
ditt försäkringsbolag:  
www.stoldskyddsföreningen.se

Flera försäkringsbolag höjer också 
självrisken om spårsändare saknas. 
Dessutom ökar självrisken om man 
drabbas av stöld flera gånger.

Många med äldre utombordare 

MetaTrak T42
T42 för fast montering och T36 fristående med 
tre års batteri. T42 är enkel att montera med 
två kablar till batteriet.
Pris 2 400 kr. Årsavgift 1 500 kr.
   www.sjobergab.se

MetaTrak T36
Inbyggt batteri som räcker i tre år.   
Abonnemang för SIM-kort ingår i tre år. 
Pris 2 750 kr (3 års abonnemang ingår).
   www.sjobergab.se
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Larm och märkning för båten
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