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PAT-Krüger Group BV

Wie zijn wij?

Ons wereldwijde team bestaat uit totaal ongeveer 34 medewerkers.

De leiding van de PAT-Krüger Group, wij spreken gewoonlijk over PAT-Krüger, is in handen 
van:

Group Managing Director Juridische zaken, HRM, Fiscaliteit
Coert Kleijwegt Koen Slobbe





PAT-Krüger

Wat doen wij?

Internationale dienstverlener met 4 vestigingen: Nederland, Duitsland, Engeland en 
Dubai. 

Systeem integrators richten we ons op innovatieve oplossingen op het gebied van 
veiligheids- en besturingssystemen voor zware hijs- en hefmiddelen

Onze kraanoverlast beveiligingen, zowel voor de maximale last als het lastmoment 
worden wereldwijd toegepast. 

Productportfolio steeds verder uitgegroeid om niet alleen de kraan zelf maar ook de 
werkomgeving daar omheen steeds veiliger te maken.



PAT-Krüger

Onze producten en diensten

Hoofdproductgroepen zijn:
• Kraan veiligheid- en besturingssystemen
• Op maat gemaakte meetassen en meetcellen
• Krachtmetingen in constructies en draden
• Industriële weegsystemen
• Windsnelheid meet oplossingen
• Dataloggers met de mogelijkheid om de data op afstand te benaderen
• Industriële ATEX gecertificeerde toezicht camera oplossingen

• Wereldwijde installatie, onderhoud en reserve delen



PAT-Krüger – FOCUS 30 Mammoet
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PAT-Krüger – Industriële weegsystemen voor

windturbine masten



PAT-Krüger- Rated Capacity Indicator 
Rail machines – Load-Height-Slew Limiter. Data logger



PAT-Krüger – Op maat gemaakte krachtsensoren 



PAT-Krüger

Producten en diensten



PAT-Krüger – DS130 software – flexibel en schaalbaar 
platform voor ”heavy duty” equipment



PAT-Krüger – Systemen klaar voor verzending
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PAT-Krüger

Producten en diensten



PAT-Krüger- Wereldwijd netwerk



PAT-Krüger- Organisatie structuur 





PAT-Krüger – Doel Emissie 

Als wij € 1.000.000 ophalen, dan willen we dat als 

volgt besteden:

Als wij € 1.400.000 ophalen, dan willen we dat als volgt 

besteden:

Herfinanciering Vendor Loans € 500.000 € 500.000

Overname sensorproducent € 400.000 € 600.000

Werkkapitaal € 100.000 € 300.000

Totaal € 1.000.000 € 1.400.000

Wij willen € 1.400.000 lenen van beleggers. Met dit geld willen wij onze groei 
financieren:






