
Service diensten 

Voor de volgende diensten kunt u bij Bakker & Co terecht
Advies, installatie, montage, demontage, onderhoud, 

inspectie, reparatie, keuring, kalibratie en certificering.

Onderdelen
Slijtagegevoelige onderdelen zijn uit voorraad leverbaar. 

Nabewerking en revisie van onderdelen.

Onderhoud, inspecties en reparaties
n Hogedruk plunjerpompen en installaties

n Vacuümpompen

n Hogedruk toebehoren

n Slangen

n Schakelventielen

n Tandwielkasten

n Electromotoren

n Hoogtoerige electromotoren

n Koppelingen

n Windsnelheidssensoren

n Windrichtingssensoren

n Temperatuursensoren

n Relatieve vochtigheidsmeters

n Neerslag volumemeters

n Stralingssensoren

n Weerstations

n Overige producten

We staan 7 dagen per week voor u klaar

Bakker & Co levert de beste technische oplossingen die denkbaar zijn. Toch kan het voor - 
komen dat u een storing krijgt. Bakker & Co laat niet graag iets aan het toeval over en heeft 
daarom gekozen voor een eigen servicedienst, die zeven dagen per week en 24 uur per 
dag bereikbaar is. Op die manier zijn we in staat om service te verlenen die voldoet aan uw 
normen. We hebben het dan niet alleen over snelheid maar ook over kwaliteit. Bakker & Co 
verhelpt storingen direct. Dit is mogelijk omdat wij veel onderdelen op voorraad hebben 
en beschikken over de juiste speciaalgereedschappen. Daarnaast hebben wij een goed 
geoutilleerde werkplaats om reparaties te verrichten. Met de servicedienst van Bakker & Co 
stemt u het juiste moment af om uw onderhoud optimaal in te plannen, zodat u weer snel kunt 
produceren zonder zorgen.

24-UUR SERVICE

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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INSPECTIES / ONDERHOUD / REPARATIES 
Hoge druk en vacuümtechniek

INSPECTIES / ONDERHOUD / REPARATIES 
Meteorologie en sensortechniek

KALIBRATIES   
 

 

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  

Machines en installaties die goed onder-
houden worden, gaan langer mee. Boven-
dien voor komt regelmatig onderhoud dat u 
onverwachts te maken krijgt met storingen. 
Bakker & Co ver zorgt inspecties die duide-
lijk maken wat de technische staat is van 
een installatie of machine. 
Maar u  kunt Bakker & Co ook inschakelen 
voor onder houd en reparatie. Als het om 
reinigings appara tuur gaat moet u bijvoor-
beeld denken aan: het repareren van hand-
perspompen, hogedruktoebehoren (bijv.
tank waskoppen, spuit pistolen, (voet)ventie-
len, slangen, etc.), stationaire en mobiele 
hogedruk installaties en opbouw vacuüm- en 
hoge drukvoertuigen. Zo kunt u produceren 
zonder zorgen.

Meten is weten, maar om iets precies te we-
ten is regelmatig onderhoud een vereiste. 
Alleen zo weet u of uw meetinstrumenten 
100 procent nauwkeurig hun werk doen. 
Bakker & Co ver zorgt inspecties die duide-
lijkheid geven wat de status van uw meteo-
rologische apparatuur is. 
Maar u kunt Bakker & Co ook inschakelen 
voor onder houd en reparatie. Werkzaamheden  
die op locatie of in onze eigen werkplaats uit- 
 ge voerd kunnen worden. U moet dan denken 
aan meet apparatuur voor wind, neer slag, 
luchtdruk, rela tieve vochtigheid, straling 
en  stroming. Maar ook voor klassieke 
meetinstrumenten, waarschuwings- en 
signalerings systemen, weer stations, ijs-
detectie systemen en aanwijs instru menten 
kunt u voor service en onderhoud bij Bakker 
& Co terecht.

Bakker & Co heeft een eigen windtunnel en 
klimaatkast. Hierdoor zijn wij in staat om uw 
meetapparatuur te testen en te kalibreren. 
Als u kiest voor een nieuw meetinstrument 
bij Bakker & Co, dan wordt dit instrument in 
ons kalibratie-oproepsysteem opgenomen. 
Hierdoor ontvangt u voor de jaarlijkse her-
kalibratie automatisch een oproep. Uiter-
aard worden alle kali braties voorzien van 
een certificaat. U beschikt altijd over een 
betrouwbare meting. Zo kunt u zorge loos 
produceren.

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.

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om ook de inspecties, de service en het onderhoud van 
installaties en machines door Bakker & Co te laten verzorgen. Naast ISO 9001:2008 is Bakker 
& Co VCA**2008/5.1 en SIR gecertificeerd. Zij kiezen voor een eigen servicedienst die ervaren 
en inventief is. Een flexibel team dat 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is en dat 

de beschikking heeft over een moderne werkplaats. Bakker & Co heeft ook de beschikking 
over een eigen windtunnel en klimaatkast om meetinstrumenten te testen en te kalibreren. 
Dan is er nog een reden waarom bedrijven voor Bakker & Co kiezen. Veel onderdelen zijn uit 
voorraad leverbaar, waardoor onnodige stilstand kan worden voorkomen. Kijk voor meer 
informatie op www.bakker-co.com 
Produceren zonder zorgen, Bakker & Co bewijst dat het kan.

KEURINGEN / CERTIFICERINGEN 
 

De specialisten én de werkplaats van Bakker 
& Co zijn S.I.R. gecertificeerd. Uiteraard wordt 
ons serviceteam regelmatig bijge schoold en 
zijn alle teamleden in het bezit van een geldig 
keurmeester certificaat. De werkplaats van 
Bakker & Co is SIR gecertificeerd. Onze mon - 
teurs zijn keurmeesters op het gebied van 
hogedruk en druk-vacuüm. Alle bij ons ge-
teste producten worden standaard geleverd 
met een S.I.R. certificaat. De certificeringen 
worden uitgevoerd in onze werkplaats of op 

locatie. Voor de jaarlijkse hercertificering 
ontvangt u automatisch een oproep.


