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ZONDER ZORGEN

Bakker & Co is één van de meest gespecialiseerde technische toeleveranciers 

van Nederland en België en werkt voor toonaangevende bedrijven in een groot 

aantal verschillende sectoren. Sinds de oprichting in 1925 is het bedrijf uit

gegroeid tot een van de belangrijkste partners van de industrie. De kracht van 

Bakker & Co is de continuïteit van productie processen veilig te  stellen door 

middel van gedegen technische adviezen. Bakker & Co is groot in  aandrijf

techniek, precisiebuis, meetapparatuur, hogedrukreiniging voor de industrie, 

meteo & klimaat en lifttechniek. In bepaalde sectoren is Bakker & Co zelfs 

marktleider in Nederland en België. Door de internationale ervaring heeft 

Bakker & Co altijd toegang tot de meest innovatieve technologische oplossingen. 

Daarnaast levert Bakker & Co onder de naam BACO klantspecifieke oplossingen. 

Maar of u nu kiest voor een standaardoplossing of een oplossing op maat, u heeft 

altijd de zekerheid dat u kunt produceren zonder zorgen. Vandaag, morgen en 

overmorgen. 





DE TOEGEVOEGDE WAARDE 
VAN BAKKER & CO

De wereld verandert in hoog tempo. Markten overstijgen grenzen van landen en 

continenten. Internet ontwikkelt zich in toenemende mate als interactief kanaal 

waarbij de ontvanger tevens zender is. Ook wordt steeds meer productie 

uitbesteed aan lagelonenlanden. Veranderingen die uiteraard ook hun effect 

hebben op industriële markten. Ook deze markten zijn transparanter, 

dynamischer en concurrerender geworden. 

In deze snel veranderende wereld verandert ook onze rol. Bakker & Co is 

constant op de hoogte van de laatste trends en technologische ontwikkelingen 

om onze klanten maximaal te kunnen adviseren in elke fase van het 

productieproces. Daarnaast is het van cruciaal belang om de beschikking te 

hebben over een productportfolio dat aansluit bij de wensen en eisen van onze 

klanten. Daarom werkt Bakker & Co ook uitsluitend samen met de beste 

fabrikanten wereldwijd. Onze jarenlange kennis en brede ervaring van de 

business vormen een extra zekerheid. Alleen door toegevoegde waarde te bieden 

zijn we vandaag en morgen uw partner in business.





MET ONS KUNT U 
MAXIMAAL PRESTEREN

Bakker & Co bedenkt en levert effectieve oplossingen waarmee de bedrijfs

processen van de klanten het maximale rendement opleveren. Hierbij streven wij 

ernaar om altijd met de meest betrouwbare oplossingen te komen. Oplossingen 

die er enerzijds voor zorgen dat u maximaal kunt presteren en anderzijds zo min 

mogelijk onderhoud nodig hebben.

Met Bakker & Co bent u altijd verzekerd van de beste producten. Zekerheid 

die nog eens versterkt wordt door de eigen servicedienst, die 24 uur per dag 

en zeven dagen per week bereikbaar is. Hierdoor kan het reguliere onderhoud 

plaats  vinden op het moment dat het u het beste uitkomt. Tevens kunnen even

tuele storingen snel en doeltreffend verholpen worden, omdat Bakker & Co veel 

slijtagegevoelige onderdelen op voorraad heeft. Onze servicedienst kunt u ook 

inzetten voor installatiewerkzaamheden en ingebruiknames van bestaande of 

nieuwe productielijnen. Zo zorgt Bakker & Co dat u maximaal kunt presteren.





OP ELKE VRAAG EEN 
PASSEND ANTWOORD

Bakker & Co heeft verstand van techniek en kennis van uw branche. Dat hebben 

natuurlijk meer bedrijven. Er zijn echter maar weinig bedrijven die deze twee 

kenmerken combineren met 85 jaar ervaring. Het is de combinatie van deze drie 

factoren waarom Bakker & Co in staat is om te komen met de beste oplossingen. 

Of het nu gaat om het inrichten van een nieuwe productiestraat, het onderhouden 

van een machinepark of het implementeren van meteorologische systemen. 

Bakker & Co bedenkt de beste technische oplossing voor elk probleem. 

Bakker & Co heeft tevens als doel de lifetime costs van de productie van haar 

klanten te verlagen en tegelijkertijd de continuïteit veilig te stellen. Bakker & Co 

kan dit realiseren omdat wij een leverancier zijn die ook zelf produceert. 

Daardoor zijn wij in staat om voor elke vraag de juiste oplossing te bedenken. 

Door bovendien snel en flexibel te zijn in het leveren van oplossingen, kan Bakker 

& Co ook elk probleem snel verhelpen. Op elke vraag een passend antwoord 

vinden, dat is wat ons drijft.



Als u Bakker & Co inschakelt, kiest u voor de beste oplossingen. Naast gedegen advies heeft u de 
zekerheid van topkwaliteit producten. Onze jarenlange ervaring binnen uw branche zorgt ervoor, 
dat u een technische oplossing krijgt die precies past bij uw vraag. Hieronder vindt u de technische 
gebieden waarin wij actief zijn en waarin wij een toonaangevende marktpositie innemen.

Aandrijftechniek
Als het om aandrijftechniek gaat, biedt Bakker & Co de meeste en de beste oplossingen. Vaak gaat het om 

maatwerkoplossingen conform specificaties van de klant. Denk aan schakelbare en torsiestijve koppelingen 

voor algemene machinebouw, scheepsbouw, lieren en voor pompen en compressoren. Daarnaast heeft u 

de  keuze uit een breed pro gramma tandwielkasten voor alge mene machinebouw, spuitgietmachines en 

extruders. Bakker & Co levert ook elektro motoren voor specifieke toe passingen, zoals drukvast, grote 

vermogens in het hogetoeren bereik en in roest vaststaal. 

Industriële reinigingstechniek
Bij hogedrukreiniging gaat het natuurlijk om het maximale eindresultaat, maar verantwoord en veilig werken 

is minstens zo belangrijk. Bakker & Co levert een breed pakket aan producten die voldoen aan de hoogste 

eisen. Zo leveren we industriële wasmachines voor massaproductiebedrijven, tankwaskoppen en spuitpistolen 

tot en met plunjerpompen en schakelventielen voor hogedruksystemen tot maar liefst 3000 bar. Daarnaast 

kunt u bij Bakker & Co terecht voor complete systemen voor proces geïntegreerde hoge drukreiniging. 

Hogedrukpompen
Voor de industriële reiniging heeft Bakker & Co de beschikking over een breed programma hogedruk 

plunjerpompen. Dit betreft hogedrukpompen en schakelventielen met lage en hoge vermogens voor uiteen

lopende toepassingen binnen de rioolreiniging en industriële reiniging. De hogedrukpompen worden geleverd 

als losse pomp of als compleet aggregaat voor stationaire of mobiele inzet.

Afperspompen
Van oudsher heeft Bakker & Co een uitgebalanceerd aanbod afpers en testpompen in haar portfolio, van 

handbediend tot en met elektrisch aangedreven, geschikt voor het afpersen van grote volumes tot hoge 

drukken. Ketelbouwers, constructie en bouwbedrijven, plantstopcontractors en testbedrijven werken 

daarom al jarenlang samen met Bakker & Co. De handbediende afperspompen tot 3000 bar en de elektrisch 

aangedreven pompen zijn al jarenlang een betrouwbaar succes. 

OPLOSSINGEN WAAROP  
U KUNT VERTROUWEN



Procestechniek
Voor hogedrukprocessen heeft Bakker & Co vele jaren ervaring met hogedruk plunjerpompen voor zware 

industriële toepassingen, geschikt voor continu (chemie)proces 24/7/365. Bakker & Co levert aan de staal, 

textielindustrie en aan bedrijven voor energiewinning en opslag. Maar ook aan de (petro)chemie en 

raffinaderijen, zowel on als offshore. Voor elk proces hebben wij een passende proces plunjerpomp en 

anders wordt deze geëngineerd volgens alle, voor deze gebieden, bekende specificaties. 

Meteorologie
Wie aan meteorologische sensoren denkt, komt automatisch uit bij Bakker & Co. Op basis van uw specificaties 

wordt de juiste sensor bepaald: soort meting, meetbereik, uitgangsignaal, behuizing of aansluiting 

bijvoorbeeld. We bouwen systemen geheel volgens klantenwens, samengesteld door middel van onze 

engineering. Ook voor windzakken als windrichting indicator kunt u bij ons terecht. Onze wind, stralings en 

biogasmetingen zorgen voor een efficiënte inzet van duurzame energieopwekking. 

Meettechniek
Meetapparatuur is de ruggengraat van elk productieproces. Door te meten weet u dat processen goed lopen, 

maar bijvoorbeeld ook of u uw processen kunt verbeteren. Bakker & Co levert en installeert meetapparatuur van 

merken met hoogstaande fijnmechanische techniek. Apparatuur voor de industrie en labora toria, die door en 

door betrouw baar is en die zich bewezen heeft onder de meest extreme omstandig heden. Of het nu gaat om 

gashoeveelheid metingen bij pilotplants of om hoog nauwkeurige druk metingen. Meten is weten, Bakker & Co 

weet er alles van.

Precisiebuis
Bakker & Co werkt intensief samen met ‘hightech’ engineering partners met hoogwaardige producten. 

Bakker & Co heeft een wereldleidende positie op het gebied van bijvoorbeeld medische applicaties, hogedruk

toepassingen en de voedings en zuivelindustrie. Het type buis dat wij leveren is uitermate geschikt voor 

dieselspuitleidingen en hogedruktechiek. Wij leveren naadloze en gelaste buis op handelslengte en als buis op 

rol. Wij houden zelf geen voorraad, waardoor de kosten van opslag en op/afwaardering niet aan u 

doorberekend worden.

Lifttoebehoren
Op het gebied van lifttechniek is Bakker & Co een toonaangevende speler. Het programma omvat onder 

andere staaldraadkabels, liftbeveiligingsapparatuur, tractieschijven en smeermiddelen. Onze  producten 

voldoen aan de hoogste eisen voor de snelste liften ter wereld. Naast standaardoplossingen bieden we de 

mogelijk heid om volgens uw speci ficaties te leveren. Ook bieden we oplossingen om de levensduur van oudere 

liften te verlengen. We leveren de combinatie van geconfectioneerde tractie en compensatiekabel, 

tractieschijven, remsystemen en ophangingen just in time op de bouwplaats.
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