
De Maxi-Bak Oliebollenbak

0548-610 523 • WWW.GERBENHEKMAN.NL

De Maxi-bak verwarming-elementen hebben een groot ver-
warmd oppervlakte en verwarmen de olie dus gelijkmatig, 
zonder deze te verbranden. Veel verwarmings elementen 
hebben een klein verwarmd oppervlakte en een groot 
vermogen. Hierdoor is er een te hoge watt belasting en dus 
een te hoge temperatuur direct aan het elementen. De olie 
wordt hierdoor “gekraakt” en krijgt een andere eigenschap; 
de levensduur van de olie wordt bekort. Mede door het ge-
bruik van uitsluitend RVS materiaal en het genoemde grote 
verwarmde oppervlakte is de Maxi-bak een garantie voor een 
perfect product en een lange  
levensduur van Uw olie.

Doorschuif-systeem
De Maxi-bak oliebollen- bakappa-
raat is dé oplossing voor het bakken 
van grote hoeveelheden oliebollen 
in een korte periode. Aan de kopse 
zijde wordt de Maxi-bak met de hand 
of met een doseer apparaat gevuld 
in porties van 40 oliebollen. Na een 
inbak-tijd van ca. 1 minuut worden de 
oliebollen doorgeschoven. De vol-
gende charge oliebollen kan worden 
gedoseerd. Aan het einde van de bak 
worden de oliebollen, als deze gaar 
zijn, uit de olie gelost met een mand.

De Maxi-bak verwarmings elementen zijn voorzien  
van VDH digitale thermostaten. Nauwkeurigheid en  
differentiatie: 1 °C.

Ondergedompeld bakken.
Direct na het doseren van de oliebollen in de Maxi-bak, worden de 
oliebollen met behulp van een RvS dompelrekje volledig onder het 
olie oppervlakte gebakken. Voordelen hierbij zijn dat de oliebol gelijk-
matiger gekleurd is en dat de baktijd wordt verkort. Dit bak procédé 
is alleen mogelijk wanneer de oliebollenbak constant op temperatuur 
blijft en er doorgebakken kan worden. De Maxi-bak heeft krachtige 
verwarmings-elementen die de olie constant op temperatuur houden. 

De Maxi-bak kan worden gebruikt met meer-
dere manden, welke ombeurt worden gevuld.

Maxi-bak: Nu dubbel geïsoleerd ! Voor nog betere bak resultaten

de Maxi-bak verwarmings elementen hebben 
een bijzonder groot verwarmd oppervlakte.

(1-1-2017, Prijzen per stuk, exclusief btw, levering franco NL boven € 250,00. Zet- en drukfouten voorbehouden.)



Werkbank slechts 51 weken per jaar te gebruiken

Bijzonder handig werkbankje die u 51 weken per jaar kunt gebruiken. 
Die laatste week van het jaar gebruikt u hem als de maxi-oliebollenbak.
Door eenvoudig het werkblad er af te halen komt uw maxi-bak te voor-
schijn, compleet met element. Alleen nog even de 
manden van zolder halen en u kunt oliebollen 
bakken. Het werkblad is ondervult en pas-
send op de maxi-bak 1 meter. 

Afmetingen werkbankje
Breedte 110 cm.
Diepte 74 cm.
Hoogte 97 cm.

Meerprijs werkblad € 449,00

Maxi-bak 1 meter
Capaciteit ca. 675  
oliebollen per uur
Bakmaat afm. 100 x 55 cm.

Compleet met: 
•	 3	manden
•	 1	uitlekblad
•	 	1	element	10½	Kw,	 
16	Amp.	(3ph+N+A)

Prijs  € 2.777,00

Extra mand € 174,00
Extra uitlektafel € 127,00
Dubbele uitlektafel € 198,00
Deksel € 99,00
Dompelrekje € 125,00
Werkblad 2 mm. 
(ondervuld) € 449,00

Meerprijs wielen € 120,00

(op verzoek kunnen breedte en diepte van het werkblad worden aangepast tot max. 160 cm. breed en 80 cm. diep.)

Appelbeignets bakken  
met dubbele capaciteit: 

Maxibak tussenrekje
Prijs	 €	135,00
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Maxi-bak 1 meter iedere 4 minuten: 
45 oliebollen!!!

Circa 675 oliebollen per uur  
met de Maxi-bak 1 meter.

(1-1-2017, Prijzen per stuk, exclusief btw, levering franco NL boven € 250,00. Zet- en drukfouten voorbehouden.)



De Maxi-Bak Oliebollenbak

Maxi-bak 1260, 2 meter lang.
Capaciteit ca. 1260 oliebollen per uur.
Bakmaat afm. 200 x 55 cm. buitenmaat 
63	x	210	cm.	compleet	met	2	manden,	
1 uitlekblad, 5 scheidings roosters
en	2	elementen	10½	Kw,	16	Amp.	(3ph+N+A)

Prijs € 4.295,00

Extra mand € 174,00
Extra uitlektafel € 127,00
Dubbele uitlektafel € 198,00
2 deksels € 198,00
Dompelrekje € 125,00
Werkblad 2 mm. ondervuld € 695,00
Meerprijs 15Kw element € 195,00
Manden retour systeem € 420,00

Maxi-bak 2100, 3 meter lang.
Capaciteit ca. 2100 oliebollen per uur.
Bakmaat afm. 296 x 55 cm. buitenmaat 
63	x	306	cm.	compleet	met	2	manden,	
1 uitlekblad, 7 scheidings roosters
en	2	elementen	10½	Kw,	16	Amp.	(3ph+N+A)
1	element	15	Kw,	25	Amp.	(3ph+N+A)

Prijs € 5.995,00

Extra mand € 174,00
Extra uitlektafel € 127,00
Dubbele uitlektafel € 198,00
3 deksels € 297,00
Dompelrekje € 125,00
Werkblad 2 mm. ondervuld € 949,00
Meerprijs 15Kw element € 195,00
Manden retour systeem € 595,00

Maxi-bak 2940, 4 meter lang.
Capaciteit ca. 2940 oliebollen per uur
Bakmaat	afm.	396	x	55	cm.	buitenmaat	
63	x	406	cm.	compleet	met	2	manden,	
1 uitlekblad, 9 scheidings roosters
en	3	elementen	10½	Kw,	16	Amp.	(3ph+N+A)
1	element	15	Kw,	25	Amp.	(3ph+N+A)

Prijs € 7.795,00

Extra mand € 174,00
Extra uitlektafel € 127,00
Dubbele uitlektafel € 198,00
4 deksels	 €	 396,00
Dompelrekje € 125,00
Werkblad 2 mm. ondervuld € 1.249,00
Meerprijs 15Kw element € 195,00
Manden retour systeem € 770,00
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Maxi-bak 1260 afm. 63 x 210 cm.

Maxi-bak 2100 afm. 63 x 306 cm.

Maxi-bak 2940 afm. 63 x 406 cm.

(1-1-2017, Prijzen per stuk, exclusief btw, levering franco NL boven € 250,00. Zet- en drukfouten voorbehouden.)



Unidos Oliebol-Doseermachine

De Unidos Oliebol-doseermachnie is ontworpen voor het doseren van 
vrijwel alle soorten oliebollenbeslag. De bediening van de Unidos is zeer 
eenvoudig. Zowel de grootte van de bol, de doseersnelheid, als het aantal 
bollen kunnen ingesteld worden. De machine wordt geleverd op een ver-
rijdbaar frame en is in hoogte verstelbaar. De Unidos is geheel uitgevoerd 
in roestvrijstaal en andere corrosievrije materialen. Alle delen die in contact 
komen met het beslag zijn goed toegankelijk en eenvoudig te reinigen.

Voordelen Unidos
Oliebol-Doseermachine
•	 	Arbeidsbesparing	met	 

behoud van ambachtelijke 
kwaliteit.

•	 	Geschikt	voor	vrijwel.	 
alle soorten beslag.

•	 	Hoge	capaciteit	 
(ca. 120 bollen per minuut).

•	 	Minder	vervuiling	van	de	olie.
•	 	Eenvoudig	te	reinigen.
•	 	Doseervolume:	maximaal	

140 cc. (ca. 110 gr.).
•	 	Trechterinhoud:	36	liter.
•	 	Perslucht:	werkdruk	6	bar.		

(170 liter p/m)
•	 	Afmetingen: 

1400-1800 x 650 x 1000 mm.

Basis machine compleet 
met oliebol-doseerblok

Prijs Op aanvraag
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Uw bestaande Unidos voorzien van lift.    € 2.399,00

(1-1-2017, Prijzen per stuk, exclusief btw, levering franco NL boven € 250,00. Zet- en drukfouten voorbehouden.)

Maxi-bak 1260 afm. 63 x 210 cm.


