
Ny svensk innovation ska rädda livet på mc-förare
Vikten av snabb och rätt hjälp vid en trafikolycka kan vara avgörande för utgången. Pawsec tillsammans med Sveriges MotorCyklister och TeliaSonera
presenterar nu världens första intelligenta larmsystem för motorcyklar, CQrify MC, som kan rädda liv. CQrify MC premiärvisas på MC-mässan På Två Hjul i
Göteborg 26-29 januari.

Enligt Nationell MC- och Mopedstrategi, initierad av Trafikverket, är potentialen med intelligent larmsystem att rädda fyra liv per år.

- Cirka 40 procent av alla dödsolyckor på mc är singelolyckor. De flesta sker på mindre vägar med låg trafikintensitet och
hastighetsbegränsningen 70 km/h. Ibland dröjer det länge innan dessa singelolyckor upptäcks av förbipasserande som kan slå larm. CQrify
MC gör att vi motorcyklister har sällskap med oss även när vi kör ensamma, säger Jesper Christensen generalsekreterare, Sveriges
MotorCyklister.

CQrify MC är ett säkerhetssystem kopplat till förarens smartphone. Om olyckan är framme skickas larm till Security Assistance Larmcentral.
Larmoperatören kan då ta fram och analysera relevant information om vad som hänt sekunderna innan olyckan samt höra ljudupptagning
direkt från olycksplatsen. Detta gör att operatören snabbt kan bedöma vilken insats som behövs och kan informera ambulanspersonal och
räddningstjänst redan då de dirigeras till olycksplatsen. Systemet är patentsökt internationellt.

Genom samarbete med TeliaSonera omfattas CQurify MC av Sveriges bästa mobiltäckning. I premiumvarianten kan larmen även skickas över
andra operatörers nät om det behövs (som 112).

- Vårt mål är att rädda liv, minska skador och värna om människors hälsa. Därför känns det bra att presentera något som jag är övertygad om
kommer att rädda många motorcyklisters liv, säger Claes Unemar, VD för Pawsec.

- SMC:s medverkan i utvecklingen av CQrify MC har främst varit att definiera produkten utifrån motorcyklisternas behov, inte myndigheternas.
Det gör att vi har en produkt som inte bara kan rädda liv, utan även möjliggör för den enskilde motorcyklisten att analysera sin egen körning
utifrån perspektiv som t.ex hastighet och trafiksituationer, understryker Jesper Christensen, generalsekreterare på SMC

- Det är fantastiskt roligt att kunna bidra med nya maskin-till-maskin (M2M) lösningar ihop med vår stora nättäckning till sådan här livsviktiga
tjänster säger Hans Dahlberg, chef för TeliaSoneras globala M2M tjänster.

-Detta är en extremt viktig larmfunktion för MC-förare och vi är glada och stolta över att få vara med och öka säkerheten för stor grupp
användare, säger Rickard Svensson på Security Assistance Syd AB.

För ytterligare information kontakta:

Jesper Christensen, Sveriges MotorCyklister, Tel: 0243-66978 E-post: jesper.christensen@svmc.se

Claes Unemar, VD Pawsec, 073-340 87 70, E-post: claes.unemar@pawsec.com

Pawsec är ett svenskt bolag som arbetar med larmlösningar för olika situationer och händelser. I varumärket CQurify ingår till exempel
överfallslarm (CQrify Me), larm för ryttare (CQrify Horse) samt för bilar motsvarande MC (CQrify Car).

Securtiy Assistance är ett familjeägt företag som arbetar med bevakning och larmcentralstjänster, certifierad av SBSC enligt SSF136:4 för att
bedriva teknisk övervakning. Företaget är ISO-certifierat enligt ISO 9001:2008. www.secass.se

 

 


