Geothermie
Bakker Oilfield Supply heeft een jarenlange kennis en ervaring in de olie- en gasindustrie.
Vanaf 2011 zijn we gestart met werkzaamheden voor projecten in de geothermische energie,
met groot succes. Het plannen, managen en het afronden van projecten is wat ons sterk maakt.
In de komende jaren zal geothermische energie een cruciale rol gaan spelen in het winnen van
duurzame energie, met B.O.S. als belangrijke speler op dit gebied.
Graag houden wij u op de hoogte van onze bestaande en nieuwste ontwikkelingen in onze
geothermie service.

Degasser MPV
De Degasser is een multifunctioneel inzetbaar type
separator dat olie en/of gas scheidt van een hoog volume
waterstroom. Het gescheiden gas kan worden gebruikt in
verschillende verbrandingssystemen en eventueel
gefakkeld.
Meer informatie over de Degasser MPV?
Bekijk onze productflyer!
Wij bieden tevens een onderhoudsmodule!
Geïnteresseerd in het huren of kopen van onze Degasser?
Neem contact met ons op.

Aanschaf 6” leidingwerk
Leidingwerk met een grote diameter geschikt voor hoge
flows en met een drukklasse waarmee het voor elke
geothermie welltest inzetbaar is. Het materiaal is
geproduceerd en ontworpen onder de design code PED.
Het leidingwerk is voorzien van al de vereiste certificatie en
dus geschikt voor elke toepassing binnen de geothermie.
De dataheader die in het systeem gemonteerd kan worden
heeft een drietal ½” npt testpoorten die gebruikt kunnen
worden om samples te nemen maar ook om ander
testapparatuur op aan te sluiten.
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Verkoop flares en gasdroog installaties
Bakker Oilfield Supply B.V. en Gastreatment Services B.V. zijn een samenwerkingsverband
aangegaan waarbij Bakker Oilfield Supply dealer is geworden van Gastreatment Services. Het
gaat hierbij om de verkoop en installatie van fakkel systemen en gas-drooginstallaties voor de
geothermie, alsmede het leveren en installeren van het speciaal benodigde leidingwerk t.b.v.
de bovengrondse installaties.
Binnenkort meer informatie over dit nieuwe dealerschap!

Geothermal well services
Bakker Oilfield Supply levert u een breed scala van diensten
die gerelateerd zijn aan het testen van uw putten, waarbij
we gebruik maken van hoogwaardig en bewezen materieel.
Wij bieden het volgende:
•
Geothermal well testing
- Production test
- Injection Test
•
Well service equipment
•
Separation Jobs
•
Clean out jobs
•
Flaring services
•
Data logging
- Water analyse

Competent operators

Production equipment
Water analyse
B.O.S., KIT en gec-co zijn een officiële samenwerking
aangegaan. Met trots kunnen wij daarom een nieuwe en
indrukwekkende Water Monitoring Service aanbieden.
Een monster nemen, deze naar het laboratorium sturen en
wachten op resultaten, is verleden tijd!
Bekijk voor meer informatie over de Geothermal Water
Analysis onze productflyer!

Neem contact met ons op via Sales@bakkergroep.nl,
voor details over prijzen en procedures over onze geothermie service.
Of ga naar onze website www.bakkergroep.nl.
T: +31(0)524 599 666

E: sales@bakkergroep.nl

Bakker Oilfield Supply Coevorden B.V.

www.bakkergroep.nl

