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Om selve SG Tracker enheden

• Batteridrevet
• Batteriet kan ikke udskiftes, men leverer GPS tracking i ca. 10 år
• Skal blot gemmes… og kan derfor let flyttes over på andet emne.

• Indbygget bevægelsessensor
• Vi ved om den bevæger sig, eller ligger stille.
• Når den ligger stille, sender vi ikke hele tiden en ny position. 

• Indbygget Worldwide sim kort
• Den virker overalt, også når vi krydser landegrænser og til samme abonnement 

priser.

• Indstøbt i gel og plastkappe
• Kan tåle vibrationer, er stødfast og vandtæt – kort sagt robust

• SG Trackeren produceres i DK og alle trackere gennemgår en 100% 
funktionskontrol inden de sælges.



Om selve SG Tracker enheden

Til Cykler

Til alle enheder 

Til Cykler

SG er aflang, flad og rund, med en ydre diameter på 25,3 mm,
en længde på 202 mm og en vægt på 136 gram.



Om selve SG Tracker enheden

SPY

Til Trailer og Containere
Er forsynet med kraftig 
magnet (20 kg)

SG er aflang, flad og rund, med en ydre diameter på 25,3 mm,
en længde på 202 mm og en vægt på 136 gram.



Hvordan virker den ?

• 1. Sleep Mode = Normal mode
• Når objektet er i bevægelse, stopper, i bevægelse, 

stopper osv.

• Trackeren sender en position hver gang objektet 
stopper (i mindst 5 minutter)



Hvordan virker den ?

• 2. Geofence Mode
• Bruges når objektet holder stille, og vi gerne vil 

vide, hvis den flytter sig.

• Systemet sætter en fiktiv cirkel på kortet, og 
kommer objektet udenfor denne cirkel, får ejeren 
besked på mail og på sin telefon.

• Udenfor cirklen sender den en position for hver 5-7 
minutter den er under bevægelse og hver gang den 
holder stille i 5 minutter
• Ejeren får mail og push besked på telefon for hver position 

der sendes med oplysning om hvor objektet præcis 
befinder sig.
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Eksempel på mail



Hvordan virker den ?

• 3. Live Mode
• Bruges kun hvis selve ruten mellem stop er vigtig.
• I Live mode sender den en position for hver 5-7 minutter 

den er under bevægelse og hver gang den står stille i 5 
minutter.

• Man får ingen beskeder.
• Bør kun anvendes når det er nødvendigt præcis at kende 

ruten, idet det bruger meget strøm, og dermed forkorter 
SG Trackerens levetid.

• 4. Alarm Mode
• Bruges kun hvis objektet er stjålet.
• Virker som Live mode, men her får man besked på mail 

og telefon for hver ny position (som i Geofence mode, 
hvis objektet er uden for cirklen)

• Mails er tilpasset til at sende til politiet.



App funktioner
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App funktioner



Priser, DKK Ex moms
Variant 1- 19 20-99 100-999 +1000

SGT IA 995,- 949,- 899,- 849,-

SGT SPY (Magnet) 1.195,- 1.149,- 1.099,- 1.049,-

SGT EA til Cykler 1.395,- 1.349,- 1.299,- 1.249,-

Abonnement Pr. måned I alt

Oprettelse 150,- 150,-

1 måned 50,- 50,-

6 måneder forud 45,- 270,-

12 måneder forud 40,- 480,-

24 måneder forud 35,- 840,-

36 måneder forud 30,- 1080,-

60 måneder forud 25,- 1500,-

Proff App til Iphone og Android koster Kr. 99,-
Lite App er gratis (kan IKKE vise rute mv.)
Gratis Web App



Portal

www.dantracker.com

Her købes abonnementer, og det er her man har sin konto.

http://www.dantracker.com/


Kontakt

Safety Guard GPS

Strandvejen 23

6000 Kolding

Kjeld Lund

+45 20 20 79 51

kl@logisticpower.com

www.logisticpower.com

mailto:kl@logisticpower.com
http://www.logisticpower.com/

