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PRODUCEREN 
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 uitgegroeid 

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 

gede gen technische adviezen. Bakker & Co is groot in aandrijf techniek, precisie

buis, meet apparatuur, 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 oplos singen. Maar of u nu kiest voor een 

standaard oplossing of een oplossing op maat u heeft altijd de zekerheid dat u 

kunt produceren zonder zorgen. Vandaag, morgen en overmorgen. 



OPLOSSINGEN WAAROP
U KUNT VERTROUWEN

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

 Industriële reinigingstechniek

 Hogedruk pompen

 Afperspompen

 Procestechniek

 Meteorologie

 Meettechniek

 Precisiebuis

 Lifttoebehoren



Leveringsprogramma koppelingen en remmen

n Steelflex geheel metalen elastische flexibele koppelingen

n Wrapflex elastische flexibele koppelingen

n Pencoflex elastische flexibele koppelingen

n Lifelign flexibele tandkoppelingen

n Omega hoogelastische koppelingen

n Viva hoogelastische koppelingen

n Radaflex hoogelastische koppelingen

n Modulflex draaistarre flexibele lamellenkoppelingen, ook met afname voor

 maritieme toepassingen en in speciaaluitvoering voor proefstandopstellingen

n Thomas draaistarre flexibele lamellenkoppelingen

n Addax draaistarre flexibele koppelingen met kunststof spacer of geheel uit kunststof

n Maximaalkoppelingen of koppelbegrenzers

n Hydraulisch, pneumatisch of mechanisch bekrachtigde of gelichte koppelingen

n Hydraulisch gelichte veerdrukremmen

n Vrijloopkoppelingen en terugloopsperren

n Elektromagnetisch bekrachtigde of gelichte eenvlaks, lamellen of tandkoppelingen

n Elektromagnetisch bekrachtigde of gelichte remmen

n Hydroflow hydraulische aanloopkoppelingen

n Koppelingscombinaties en speciale flenzen en buitenmantels voor samenbouw

n Elektronische remmen voor draaistroommotoren

n Orange peel kunststof of plaatstalen koppelingsbeschermkappen

n Klemnaven / conische klemkoppelingen

n Baco koppelingen
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