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De voordelen van Bakker & Co
Met Bakker & Co bent u altijd verzekerd van de beste oplossingen en betrouwbare producten. 

Zekerheid die nog eens versterkt wordt door de eigen servicedienst, die 24 uur per dag en 7 dagen 

per week bereikbaar is. Hierdoor kan het reguliere onderhoud plaatsvinden op het moment dat dit u 

het beste uitkomt. Tevens kunnen eventuele 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 ervoor dat u maximaal kunt presteren.
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SPECIALE HOGEDRUK TOEBEHOREN 
voor efficiente reinigingsmethodes

Slangen voor alle hogedruk toepassingen

BACO KLANTSPECIFIEKE BOUW 
 

INDUSTRIËLE HOGEDRUK PROCESPOMPEN 
 

Dieselmotor aangedreven hogedruk reinigings aggregaat

Industriepomp voor extreme hogedruk 
applicaties 1-3000 bar, tot 5000 l/min en  
tot 2600 kW

Rioolreinigingsnozzles

Chemie- en procespomp
1-3000 bar, tot 5000 l/min, tot 2600 kW 
en tot 410°C

Electrisch aangedreven hogedruk 
aggregaat

Nozzles voor speciale applicaties

Pompaggregaat voor chemie- en proces 
toepassingen. Lage en hoge viscositeiten, 
basische of zure mediums, niet giftig en 
giftige, schone of abrasieve vloeistoffen



AFPERSPOMPEN
tot 3000 bar

HOGEDRUK POMPEN 
tot 38 kW

ROTERENDE HOGEDRUK REINIGINGSGEREEDSCHAPPEN 
 

 

Produceren zonder zorgen
Bakker & Co is één van de meest gespecialiseerde technische handelsondernemingen van 
Nederland en België en werkt voor toonaangevende bedrijven in een groot aantal verschil-
lende sectoren. De kracht van Bakker & Co is de continuïteit van productieprocessen veilig te 
stellen door middel van gedegen technische adviezen. Door de internationale ervaring heeft 
Bakker & Co altijd toegang tot de meest innovatieve technologische oplossingen. Daarnaast 

levert Bakker & Co maatwerkoplossingen. Maar wat voor oplossing u ook kiest, u heeft altijd 
de zekerheid dat u kunt produceren zonder zorgen. Vandaag, morgen en overmorgen.

Als het om hogedrukreiniging gaat, garandeert Bakker&Co het maximale eindresultaat tegen 
minimale kosten. Bakker&Co zorgt er tevens voor dat er veilig en verantwoord gewerkt kan 
worden, wat minstens zo belangrijk is. Wij leveren een breed pakket aan producten van 
toonaangevende fabrikanten die voldoen aan de hoogste eisen. Zo leveren wij industriële 

hogedruk reinigingssystemen met een drukbereik tot 3000 bar. Dit alles kan gerealiseerd 
worden door het gebruik van plunjerpompen, ventielen, tankwaskoppen en diverse toe-
behoren.
Daarnaast kunt u bij Bakker& Co terecht voor complete systemen voor proces geïntegreerde 
hogedruk reiniging en hogedruk procespompen. 
Dit alles gecombineerd met onze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat wij u de maximale 
druk kunnen geven om te presteren.

HOGEDRUK POMPEN 
rioolreinigingspompen tot 180 kW

HOGEDRUK POMPEN
tot 600 kW

HOGEDRUK SPUITGEREEDSCHAPPEN
tot 3000 bar

  
Handperspompen
1-3000 bar

Plunjerpompen voor hogedruk reinigingstoepassingen
1-3000 bar, 50-1.200 l/min en tot 600 kW

Spuitpistolen tot 500 bar
  
Motor aangedreven afpersaggregaat 
1-3000 bar

Spuitpistolen met traploze debietregeling
tot 250 bar

  
Diesel of electrisch aangedreven  
afpers aggregaat 1-3000 bar

Spuitpistolen 250-1600 bar
Spuitlansen tot 3000 bar

Plunjerpompen 
tot 170 bar, tot 15 l/min en tot 4 kW

Plunjerpompen
tot 200 bar, tot 155 l/min en tot 38 kW

Plunjerpompen
100-250 bar, 20-163 l/min en tot 38 kW

Plunjerpompen voor rioolreiniging
50-275 bar, 20-630 l/min en tot 180 kW

HOGEDRUK AGGREGATEN
electrisch of diesel aangedreven

Electrisch aangedreven hogedruk 
aggregaten
10-3000 bar, 50-1200 l/min tot 600 kW

Dieselmotor aangedreven hogedruk 
aggregaten
10-3000 bar, 50-1200 l/min tot 600 kW

Electrisch aangedreven hogedruk 
aggregaten
10-3000 bar, 50-1200 l/min tot 600 kW

HOGEDRUK SCHAKELVENTIELEN
 

Luchtdruk gestuurde schakel- en 
veiligheidsventielen
10-3000 bar, 0-1000 l/min

Veerbelaste veiligheidsventielen
tot 1200 bar, tot 1000 l/min

Luchtdruk gestuurde schakelventielen
tot 3000 bar, tot 650 l/min

Tankwaskoppen
50-1000 bar tot 333 kW

Roterende pistoolnozzles 
tot 3000 bar

Tankwaskop
50-1600 bar tot 600 kW (ATEX)

HOGEDRUK REINIGINGSSYSTEMEN
 

Haspel- en lanssystemen voor automatische interne reiniging van tanks en reactoren. Proces geïntegreerde oplossingen voor 
hogedruk tank- en reactorreiniging. Automatische hogedruk inwendige tankwagen en –wagonreiniging.


