
Lekkere oliebollen bakken vereist de 
nodige kennis en fingerspitzengefühl. 
Te beginnen met de juiste receptuur, 
kwalitatieve grondstoffen en vakkennis, 
maar ook gebruik van de juiste apparatuur 
en bakkerijgereedschappen dragen bij aan 
een kwalitatieve en vooral lekkere oliebol. 

 ā Constante kwaliteit  
Dankzij automatisch doorschuifsysteem 
in combinatie met Unidos doseermachine 
ontstaat er een continuproces.

 ā Lage personeelskosten  
Uw medwerkers worden ontzorgd doordat 
manden automatisch worden gevuld, 
doorgeschoven en uit de bak worden 
gehaald.

 ā Snelle terugverdientijd 
Afhankelijk van het gewicht van de oliebol 
of andere frituurproducten kent deze 
investering een snelle terugverdientijd.

Oliebollenbakapparaten BO-serie

De beste techniek voor 
de lekkerste oliebol

Vermelde capaciteiten zijn een zo nauwkeurig mogelijk op de praktijk 
gebaseerde schatting. Uitgangspunt is een oliebolgewicht van 65 gram.  
Hoger oliebolgewicht, bijv. 80 of 90 gram, resultereert in een lagere capaciteit. 
Indien gewenst kan uw verkoopadviseur dit voor u berekenen.

Meer acties en inspiratie?
www.beko-techniek.nl

Bekijk video 
Oliebollen maken 
met BO-serie

Nieuw!

Ook voor 
BO200 XL!

Automatisch manden 
uitneemsysteem Type BO200 XL

Capaciteit 1.750 stuks 
 ā Geheel in RVS, geïsoleerd en uitgevoerd met verrijdbaar onderstel,
 ā Onder- en zijgeleiding voor manden,
 ā Oliegeul en aftapkraan voor een gemakkelijke olieafvoer,
 ā Elektronisch instelbare en digitaal uitleesbare temperatuurregeling 
met PT100 voeler,

 ā Hoofdschakelaar met signaallamp,
 ā 1 element | 400 V, 50 Hz, 10,5 kW, 16 Amp, 3 Ph+N+A,
 ā 1 turbo element | 400 V, 50 Hz, 15 kW, 25 Amp, 3 Ph+N+A,
 ā 7 RVS manden met vooropening,
 ā Capaciteit ongeveer 1.750 stuks per uur, 
(gebaseerd op oliebolgewicht 65 gram en is afhankelijk van doseersnelheid)

 ā Ca. 150 liter olie,
 ā Uitlektafel XL voor 1 mand, te gebruiken aan achter- of zijzijde.

https://www.youtube.com/channel/UCbo9gIXGDRz2kjabVfmE9xQ
https://www.instagram.com/bekotechniek
https://twitter.com/bekotechniek
http://www.facebook.com/BekoTechniek
https://www.youtube.com/watch?v=XRT_CsN7eLk


 Type BO400 XL

Extra hoge capaciteit 3.500 stuks 
 ā Geheel in RVS, geïsoleerd en uitgevoerd met verrijdbaar 
onderstel,

 ā Onder- en zijgeleiding voor manden,
 ā Oliegeul en aftapkraan voor een gemakkelijke olieafvoer,
 ā Elektronisch instelbare en digitaal uitleesbare 
temperatuurregeling met PT100 voeler,

 ā Per element hoofdschakelaar met signaallamp,
 ā 3 turbo elementen XL | 400 V, 50 Hz, 15 kW, 25 Amp,  
3 Ph+N+A, 
1 element XL | 400 V, 50 Hz, 10,5 kW, 16 Amp, 3 Ph+N+A,

 ā 11 RVS XL manden met vooropening,
 ā Capaciteit ongeveer 3.500 stuks per uur, 
(gebaseerd op oliebolgewicht 65 gram en is afhankelijk van doseersnelheid)

 ā Ca. 300 liter olie,
 ā Uitlektafel XL voor 1 mand, te gebruiken aan achter- of 
zijzijde.

BO400 afgebeeld met optie 
mandenretour, doorschuif/

uitneem systeem en uitlektafel  
met doorschuifmogelijkheid.

 Type BO300 XL

Extra hoge capaciteit 2.600 stuks 
 ā Geheel in RVS, geïsoleerd en uitgevoerd met verrijdbaar 
onderstel,

 ā Onder- en zijgeleiding voor manden,
 ā Oliegeul en aftapkraan voor een gemakkelijke olieafvoer,
 ā Elektronisch instelbare en digitaal uitleesbare 
temperatuurregeling  
met PT100 voeler,

 ā Per element hoofdschakelaar met signaallamp,
 ā 2 turbo elementen XL | 400 V, 50 Hz, 15 kW, 25 Amp, 3 
Ph+N+A, 
1 element XL | 400 V, 50 Hz, 10,5 kW, 16 Amp, 3 Ph+N+A,

 ā 9 RVS XL manden met vooropening,
 ā Capaciteit ongeveer 2.600 stuks per uur, 
(gebaseerd op oliebolgewicht 65 gram en is afhankelijk van doseersnelheid) 

 ā Ca. 225 liter olie,
 ā Uitlektafel XL voor 1 mand, te gebruiken aan achter- of 
zijzijde.



 Type BO200

Capaciteit 1.150 stuks 
 ā Geheel in RVS, geïsoleerd en uitgevoerd met verrijdbaar 
onderstel,

 ā Onder- en zijgeleiding voor manden, 
 ā Oliegeul en aftapkraan voor een gemakkelijke olieafvoer,
 ā Elektronisch instelbare en digitaal uitleesbare 
temperatuurregeling met PT100 voeler,

 ā Hoofdschakelaar met signaallamp,
 ā 2 elementen | 400 V, 50 Hz, 10,5 kW, 16 Amp, 3 Ph+N+A,
 ā 5 RVS manden met vooropening,
 ā Capaciteit ongeveer 1.150 stuks per uur, 
(gebaseerd op oliebolgewicht 65 gram en is afhankelijk van doseersnelheid)

 ā Ca. 150 liter olie,
 ā Uitlektafel voor 1 mand, te gebruiken aan achter- of 
zijzijde.

 Type BO300

Capaciteit 1.750 stuks 
 ā Geheel in RVS, geïsoleerd en uitgevoerd met verrijdbaar 
onderstel,

 ā Onder- en zijgeleiding voor manden,
 ā Oliegeul en aftapkraan voor een gemakkelijke olieafvoer,
 ā Elektronisch instelbare en digitaal uitleesbare 
temperatuurregeling met PT100 voeler,

 ā Per element hoofdschakelaar met signaallamp,
 ā 1 turbo element | 400 V, 50 Hz, 15 kW, 25 Amp, 3 Ph+N+A,   
2 elementen | 400 V, 50 Hz, 10,5 kW, 16 Amp, 3 Ph+N+A,

 ā 7 RVS manden met vooropening,
 ā Capaciteit ongeveer 1.750 stuks per uur, 
(gebaseerd op oliebolgewicht 65 gram en is afhankelijk van doseersnelheid)

 ā Ca. 225 liter olie,
 ā Uitlektafel voor 1 mand, te gebruiken aan achter- of 
zijzijde.

Olieaftapkraan

Unidos met automatisch  
doorschuifsysteem

 Type BO400

Capaciteit 2.350 stuks 
 ā Geheel in RVS, geïsoleerd en uitgevoerd met verrijdbaar 
onderstel,

 ā Onder- en zijgeleiding voor manden,
 ā Oliegeul en aftapkraan voor een gemakkelijke olieafvoer,
 ā Elektronisch instelbare en digitaal uitleesbare 
temperatuurregeling met PT100 voeler,

 ā Per element hoofdschakelaar met signaallamp,
 ā 1 turbo element | 400 V, 50 Hz, 15 kW, 25 Amp, 3 Ph+N+A, 
3 elementen | 400 V, 50 Hz, 10,5 kW, 16 Amp, 3 Ph+N+A,

 ā 9 RVS manden met vooropening,  
(hiernaast afgebeeld met optie mandenretour)

 ā Capaciteit ongeveer 2.350 stuks per uur, 
(gebaseerd op oliebolgewicht 65 gram en is afhankelijk van doseersnelheid)

 ā Ca. 300 liter olie,
 ā Uitlektafel voor 1 mand, te gebruiken aan achter- of zijzijde.

Automatisch  
doorschuifsysteem



Opties en toebehoren

Mandenretoursysteem 
Schuif uw manden na het lossen van de 
oliebollen direct terug via een rail naar 
het beginpunt. Geen geknoei meer op 
de vloer.

Dompelrek
Zorgt voor egale kleuring en verkort de 
baktijd.

RVS werkblad 
Gebruik deze als werkbank wanneer de 
lijn niet wordt gebruikt.

Automatisch 
doorschuifsysteem
Zorgt voor doorlopend vulproces en 
een constante baktijd.

Automatisch 
uitneemsysteem 
Manden worden automatisch uit de bak 
genomen en op de uitlektafel geschoven.

Uitlektafel met 
doorschuifsysteem
Oliebollen kunnen langer uitwasemen 
en -lekken voordat ze gelost worden. 

Automatisch doorschuif- en uitneemsysteem met uitlektafel zijn enkel mogelijk bij oliebollenbakapparaten BO200 XL, BO300 
(XL) en BO400 (XL). Bij XL-versies behorende manden, dompelrekken en uitlektafels zijn niet uitwisselbaar met standaard  
BO-serie. Doorschuif-, mandenretour- en uitneemsysteem zijn ook leverbaar op uw bestaande oliebollenbakapparaten.

 Type BO100

Capaciteit 600 stuks 
 ā Geheel in RVS, geïsoleerd en uitgevoerd met verrijdbaar 
onderstel,

 ā Olieaftapkraan onderzijde voor het gemakkelijk legen van 
het oliebollenbakapparaat,

 ā Elektronisch instelbare en digitaal uitleesbare 
temperatuurregeling met PT100 voeler,

 ā Hoofdschakelaar met signaallamp,
 ā 1 element | 400 V, 50 Hz, 10,5 kW, 16 Amp, 3 Ph+N+A,
 ā 2 RVS manden met vooropening,
 ā Capaciteit ongeveer 600 stuks per uur, 
(gebaseerd op oliebolgewicht 65 gram en is afhankelijk van doseersnelheid) 

 ā Ca. 75 liter olie,
 ā Uitlektafel voor 1 mand, te gebruiken aan achter- of 
zijzijde.

Element met digitale 
temperatuuraanduiding



Wilt u meer weten over onze oliebollenbakapparatuur en toebehoren?
Vraag uw Beko Techniek-verkoopadviseur naar mogelijkheden en prijzen of bel met 024 648 62 88.

Lars van de Ven 
verkoopadviseur regio Zuid 

  06 51 30 03 86
  l.vd.ven@beko-techniek.nl 

Koen Mac Kenzie
verkoopadviseur regio Noord - Oost

  06 22 48 20 45
  k.mackenzie@beko-techniek.nl

Rob van Dommelen
verkoopadviseur regio Midden - West 

   06 30 44 62 09
  r.v.dommelen@beko-techniek.nl

www.beko-techniek.nlverkoop@beko-techniek.nl T 024 648 62 88
Beko Techniek, de weg 
naar bedrijfszekerheid

Alle benodigdheden voor 
uw oliebollenproductie? 

Bezoek de webshop  
van Beko Groothandel.

Unidos doseermachine 
Speciaal voor het doseren van vrijwel 
alle oliebolbeslagen. De grootte oliebol, 
doseersnelheid en het aantal oliebollen 
is instelbaar. Capaciteit tot plusminus 
120 oliebollen per minuut, doseervolume 
maximaal 140 cc, trechter 36 liter. 
Doorlopend doseren met gelijk gewicht 
oliebollen! Een uitstekende combinatie met 
een oliebollenbakapparaat uit de BO-serie.
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https://www.beko-groothandel.nl/search/?search_term=oliebol

