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SSF ny generalagent för märksystem för tunga fordon och 
entreprenadmaskiner 

Stölder av fordon och entreprenadmaskiner fortsätter att öka och innebär stora kostnader 
såväl för enstaka entreprenörer, lantbrukare som för försäkringsbranschen. Men nu finns en 
lösning som avsevärt minskar risken att utsättas för stölder och samtidigt ökar chansen att 
återfå stulen egendom.  

Under 2016 ökade antalet stulna entreprenadmaskiner i Sverige, med nära 14 procent jämfört med 
2015, enligt den senaste årsstatistiken från Larmtjänst. I Stockholms län har antalet stölder av 
maskiner ökat med hela 82 procent. 

För att möta denna utveckling erbjuder nu SSF Stöldskyddsföreningen marknaden Datatag-Cesar, ett 
märksystem som funnits sedan 2007 på den brittiska marknaden. Systemet, som innebär flera lager 
av såväl synlig som osynlig märkning, utvecklades från början för att möta byggbranschens och 
lantbrukets behov av att förebygga stölder av maskiner och fordon. Märkningen gör maskinerna 
spårbara för polis nationellt och internationellt och systemet är erkänt av såväl Europol som Interpol. 

Systemet som visat på goda brottsförebyggande effekter i England marknadsförs sedan årsskiftet av 
SSF Stöldskyddsföreningen som är generalagent för Datatag-Cesar i Sverige. 

       -      Det känns viktigt att kunna erbjuda marknaden ett väl fungerande system för märkning och 
spårning av den här typen av egendom och därmed minska risken för utsatthet i dessa branscher, 
säger Erik Lövgren, chef Företagstjänster på SSF Stöldskyddsföreningen. Det handlar om stora 
värden som idag belastar såväl företagare som försäkringsbolag vid stöld. 

Även försäkringsbranschen ser positivt på Datatag-Cesar och det finns idag försäkringsbolag som ger 
premie och självriskreducering för märkt egendom om olyckan ändå skulle vara framme. 

-    Märkning av stöldbegärlig egendom ger positiva effekter både ur ett brottsförebyggande 
perspektiv och genom möjligheten att återfinna stulet gods, därför ser vi mycket positivt på att 
utbudet på märkningslösningar breddas, säger Mats Galvenius, vd på Larmtjänst. 

  

Mer information om Datatag finns på www.datatag.se 
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