
BĄDŹ O KROK PRZED ZŁODZIEJEM
Choć według statystyk policyjnych liczba kradzieży aut sukcesywnie się zmniejsza, 
proceder ten wciąż spędza sen z powiek wielu posiadaczom wymarzonych czterech 
kółek. Paradoksalnie, rozwój technologii sprzyja przestępczości samochodowej. W dobie 
wyrafinowanych zabezpieczeń do lamusa przeszły dotychczasowe atrybuty złodziei. 
Naszpikowanie nowych modeli elektroniką spowodowało dostosowanie złodziejskich 
narzędzi i metod. 
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Dziś kradzieże nie odbywają 
się z pomocą łomu, lecz przy 
użyciu odpowiednio skon-

struowanych urządzeń elektro-
nicznych. Jak się przed nimi za-
bezpieczyć? Dobrym rozwiązaniem 
wydaje się zamontowanie dodatko-

wego, inteligentnego zabezpiecze-
nia antykradzieżowego.

Podczas większości kradzie-
ży samochodów, niezależnie od 
zastosowanej metody, złodzieje 
korzystają z tzw. zagłuszarek sy-
gnału GPS/GSM. Ich zadaniem jest 

uniemożliwienie zdemaskowania 
w momencie kradzieży lub po jej 
dokonaniu.

Wśród najpopularniejszych 
obecnie metod stosowanych przez 
złodziei są to kradzieże przy uży-
ciu wysoce skomplikowanych 

urządzeń – walizek elektronicz-
nych lub programatorów kluczy 
podłączanych przez złącze dia-
gnostyczne OBD.

W czasie kradzieży na tzw. wa-
lizkę jeden ze złodziei, podążając 
za właścicielem ze wzmacniaczem 
antenowym, przedłuża sygnał ory-
ginalnego kluczyka, a drugi w tym 
czasie, ciągnąc za klamkę, pobudza 
samochód, aby zaczął domagać się 
sygnału z kluczyka. W rezultacie 
pojazd odbiera sygnał odczyta-
ny jak z oryginalnego kluczyka 
i otwiera drzwi. Złodziej odjeżdża 
samochodem, podczas gdy właści-
ciel niczego nie podejrzewa. Zasięg 
walizki może wynosić nawet kilka-

set metrów, a jej użycie nie pozo-
stawia żadnych śladów ani błędów 
w pamięci samochodu.

Głównym celem złodziei samo-
chodów jest ich demontaż na części, 
a następnie sprzedaż. Większość 
podzespołów nie posiada żadnych 
numerów identyfikacyjnych, a te, 
które pozwalają na identyfikację 
pierwotnego pochodzenia, są usu-
wane w pierwszej kolejności.

Jak zabezpieczyć się przed kra-
dzieżą swojego samochodu? Naj-
lepszym rozwiązaniem są dodat-
kowe zabezpieczenia, pozwalające 
na uniezależnienie się od fabrycz-
nej transmisji radiowej klucza, 
czyli wprowadzające dodatkową 

identyfikację użytkownika. Ko-
rzystne jest też oznakowanie swo-
jego pojazdu tak, aby jego części 
stały się możliwe do identyfikacji, 
a przez to nie były już atrakcyjne 
dla złodzieja i pasera.

Chcąc utrudnić zadanie amato-
rom przestępczości samochodowej, 
zdecydować się możemy na zakup 
profesjonalnych urządzeń bądź 
systemów antywłamaniowych.

Bardzo skuteczną ochronę prze-
ciwkradzieżową zapewnia immo-
bilizer Omega firmy Expero. Jest to 
zaawansowane i niezawodne 
urządzenie uniemożliwiające uru-
chomienie silnika metodą na wa-
lizkę, blokuje także możliwość 



dokodowania klucza przez złącze 
diagnostyczne. Immobilizer Omega 
jest w pełni bezobsługowy. Identyfi-
kacja właściciela odbywa się po-
przez kartę ID pracującą w paśmie 
2,4 GHz.

Kolejnym rozwiązaniem jest 
alarm Omega Can. System ten 
zawiera wbudowane czujniki: ude-
rzeniowy i przechyłu, a jego rozbu-
dowana wersja wyposażona jest 
dodatkowo w czujniki ultradźwię-
kowe i opisaną powyżej funkcję 
immobilizera, rozbrajaną nieza-
leżnym identyfikatorem kierowcy 
(kartą ID).

Najnowszym rozwiązaniem 
w ofercie firmy Expero jest system 

znakowania Datatag. Zawiera on 
4 różne technologie znakowania: 
oznaczenia UV, DNA Datadots, 
transpondery elektroniczne oraz 
naklejki ostrzegawcze. Różnorod-
ność zastosowanych technologii 
pozwala oznakować pojazd w taki 
sposób, że praktycznie niemożliwe 
staje się usunięcie ponad 150 do-
datkowych oznaczeń wykonanych 

na strategicznych częściach auta, 
takich jak: nadwozie, drzwi, kla-
py, maski, elementy oświetlenia, 
tapicerka, silnik i jego osprzęt itp. 
Rozwiązanie to skutecznie odstra-
sza złodziei. Oznakowane części 
są znacznie mniej atrakcyjne dla 

kradnących, gdyż policja może 
w łatwy sposób zidentyfikować, 
z jakiego samochodu pochodzą.

Reasumując, Datatag skutecznie 
zniechęca do kradzieży, a zabez-
pieczenia Omega chronią Twój 
pojazd przed kradzieżą. Warto roz-
ważyć decyzję o inwestycji we 
własny spokój i próbę ukrócenia 
przestępczych procederów.
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