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De bak is geheel geïsoleerd en gemaakt
van roestvrijstaal. Het robuuste frame
en dito wielen zorgen voor een zeer 
solide oliebollenbak die verzekerd is
van een lange levensduur.

In de bak zitten 3 secties met 
verwarmingselementen, elk met een
vermogen van 10,5 kW. 
Deze verwarmingselementen 
zorgen ervoor dat er een constante 
temperatuur in de bak ontstaat.
De korven (afhankelijk van het type, 
3, 4 of 5 stuks), de elementen en 
de geleiders, waarover de korven 
schuiven, kunnen zonder gereedschap 
uit de bak gehaald worden, waarna 
deze zeer eenvoudig gereinigd kunnen 
worden. De olie kan men middels een 
aftapkraan uit de bak laten lopen.
De elementen zijn voorzien van een 
aan/uit schakelaar en digitale uitlezing 
van temperatuur.

De r.v.s. korven worden over geleiders 
in de bak geschoven.
Zo kunnen de met oliebollen (of 
appelbeignets) gevulde korven op 
één punt worden gevuld en naar de 
andere zijde van de bak worden 
geschoven waar ze er na de gewenste 
baktijd uitgehaald kunnen worden.

Elke sectie verwarmingselementen is 
voorzien van een aan/uit schakelaar 
en een thermostaat. Met druktoetsen 
wordt de temperatuur bepaald.De 
temperatuur wordt digitaal uitgelezen 
middels rood oplichtende cijfers.

De afdruipplaat, welke ook standaard 
wordt meegeleverd, kan zowel links 
als rechts geplaatst worden. M.a.w. 
men kan zowel van links naar rechts 
als andersom werken.

Tevens is de bak dusdanig ontworpen 
dat een Unidos doseermachine de 
korven kan vullen zonder deze van 
de plek te rijden.

Wanneer het bakken gedaan is kan 
men een r.v.s. werkblad (optie) over 
de bak heen leggen zodat deze ook 
gebruikt kan worden als een werkbank 
in de bakkerij die zeer solide is 
uitgevoerd. 
Ook kan tegen een geringe meerprijs 
een vlonder meegeleverd worden.

En tegen meerprijs kan de bak ook 
worden uitgevoerd met ladenblokken 
voorzien van uitneembare gastronorm 
bakken in diverse afmetingen.

Deze oliebollenbak is ontworpen voor bakkers die veel oliebollen bakken en 
de bak de rest van het jaar kunnen gebruiken als een functionele werkbank.

Oliebollenlijn type compact
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