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Φρεσκολεσμένος
καφές
espresso κάθε στιγμή με
τους μύλους άλεσης καφέ
BELOGIA on demand. Μια
ολοκληρωμένη σειρά μύλων
άλεσης καφέ, σχεδιασμένη
για να προσφέρει λύσεις για
άλεση on demand σε κάθε
επιχείρηση με την καλύτερη
σχέση αξίας τιμής. Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
των μύλων και η LCD οθόνη
εξασφαλίζει στον χρήστη τον
απόλυτο έλεγχο του μύλου
και της άλεσης του καφέ.

Η σειρά Super Mini on demand
της BELOGIA είναι μια σειρά
μύλων άλεσης καφέ espresso
on demand, μικρών διαστάσεων, με επαγγελματική ποιότητα άλεσης. Οι μύλοι της
σειράς αυτής είναι ενδεδειγμένοι για καταστήματα με
ζήτηση έως 1,2kg καφέ την
ημέρα, για decaffeinated, για
ειδικά χαρμάνια και μονοποικιλιακούς καθώς και για τους
ειδικούς του καφέ που απαιτούν υψηλής ποιότητας άλεση και στο σπίτι.

Μύλοι άλεσης καφέ BELOGIA
με διανεμητή δόσης για τους
παραδοσιακούς της άλεσης
καφέ. Μια ολοκληρωμένη σειρά μύλων άλεσης καφέ, σχεδιασμένη για να προσφέρει
λύσεις σε κάθε επιχείρηση με
την καλύτερη σχέση αξίας τιμής. Εκλεπτυσμένη και κομψή
σχεδίαση με μεταλλικό δοχείο
αλεσμένου καφέ που ταιριάζει στο περιβάλλον κάθε επιχείρησης.

Freshly ground coffee at any
time with BELOGIA on demand coffee grinders. A complete range of coffee grinders,
designed to provide solutions
for any grinding demand on
every business with the best
price value ratio. Grinders’
electronic control system and
LCD screen provides the user,
complete control of grinder
and ease of use.

Super Mini on demand BELOGIA coffee grinders, is a series
of small dimensions yet professional quality on demand
coffee grinders. Grinders of
this series are appropriate for
shops with grinding demand
up to 1,2kg of coffee per
day, decaffeinated, for special blends and single origins
and coffee connoisseurs who
require high-quality grinding
even at home.

BELOGIA coffee grinders
with dispenser for those who
prefer traditional grinding.
A complete range of coffee
grinders, designed to provide
solutions for any grinding demand on every business with
the best price value ratio.
Sophisticated and elegant
design, with metallic ground
coffee container, that fits any
ambience.
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ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ ON DEMAND
COFFEE GRINDERS ON DEMAND

OD 75 VENTILATION

•Επαγγελματικός μύλος άλεσης καφέ
BELOGIA on demand
• Ενσωματωμένος ανεμιστήρας για μεγάλη
παραγωγικότητα,
αποτρέπει την αύξηση της θερμοκρασίας
στον χώρο άλεσης
• Ηχομόνωση στα σημεία της άλεσης που
εξασφαλίζει χαμηλά επίπεδα θορύβου
• Προγραμματισμός λειτουργίας μέσω οθόνης LCD
• Δυνατότητα προγραμματισμού δόσεων σε
δευτερόλεπτα
• Άλεση μονής, διπλής δόσης και συνεχόμενης (barista)
• Μερική και συνολική καταμέτρηση των δόσεων καφέ που αλέστηκαν
• Στροφές ανά λεπτό 1400
• Professional coffee grinder BELOGIA on
demand
• Integrated fan for high productivity without
increasing
temperature of coffee grinding chamber
• Soundproofed grinding compartment that
ensures low noise levels
• Programmable through LCD display
• Programmable grinding time of single and
double doses in seconds
• Grinding of single, double dose and constantly (barista)
• Partial and total dose counter
• Rotations per minute (rpm) 1400

Μοντέλο
Model

Διαστάσεις
Dimensions

Τάση / Ισχύς
VoLtage / Watt

Μαχαίρια
Grinding Discks

Δυνατότητα
άλεσης
Grinding
Capacity

Χωρητικότητα
δοχείου κόκκων
καφέ
Bean hopper
capaciry

Βάρος
Weight

OD 75 VENT

210x370x550mm

230 V / 480 W

Ø75mm επίπεδα / flat

3,6 - 4,5

1500 gr

13 Κg
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ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ ON DEMAND
COFFEE GRINDERS ON DEMAND

OD 64

• Μύλος άλεσης καφέ on demand
• Μοτέρ τοποθετημένο σε αντικραδασιμκά
στηρίγματα
• Ηχομόνωση στα σημεία της άλεσης που
εξασφαλίζει χαμηλά επίπεδα θορύβου
• Προγραμματισμός λειτουργίας μέσω οθόνης LCD
• Δυνατότητα προγραμματισμού άλεσης, μονής και διπλής δόσης σε δευτερόλεπτα
• Άλεση μονής, διπλής δόσης και συνεχόμενης (barista)
• Μερική και συνολική καταμέτρηση των δόσεων καφέ που αλέστηκαν
• Στροφές ανά λεπτό 1400
• Coffee grinder on demand
• Motor mounted on anti-vibration supports
• Soundproofed grinding compartment that
ensures low noise levels
• Programmable through LCD display
• Programmable grinding time of single and
double doses in seconds
• Grinding of single, double dose and constantly (barista)
• Partial and total dose counter
• Rotations per minute (rpm) 1400

Μοντέλο
Model

Διαστάσεις
Dimensions

Τάση / Ισχύς
VoLtage / Watt

Μαχαίρια
Grinding Discks

Δυνατότητα
άλεσης
Grinding
Capacity

Χωρητικότητα
δοχείου κόκκων
καφέ
Bean hopper
capaciry

Βάρος
Weight

OD 64

210x370x550mm

230 V / 350 W

Ø64mm επίπεδα / flat

3,4 - 4,5

1500 gr

13 Κg
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ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ
SUPER MINI ON DEMAND
COFFEE GRINDERS
SUPER MINI ON DEMAND

SUPER MINI OD-50
SUPER MINI OD-50 INOX
• Μύλος άλεσης καφέ on demand με μικρές
διαστάσεις και επαγγελματική άλεση
• Ηλεκτρονικό μοντέλο με πλήκτρα για μονή
ή διπλή δόση καφέ
• Κομψό γυαλιστερό εξωτερικό περίβλημα
από ανοξείδωτο ατσάλι (SUPER MINI OD50 INOX) ή σε μαυρο χρώμα (SUPER MINI
OD-50)
• Στιγμιαία άλεση (on demand) που ελέγχεται ηλεκτρονικά
• Ανεξάρτητη ρύθμιση μονής και διπλής δόσης καφέ
• Χειροκίνητη λειτουργία άλεσης μονής, διπλής δόσης και συνεχόμενης (barista)
• Στροφές ανά λεπτό 1400
• Coffee grinder on demand in small dimensions and professional grinding
• Electronic model with buttons for one or
two cups
• Elegant polished powder coated stainless
steel body ατσάλι (SUPER MINI OD-50
INOX) or black color (SUPER MINI OD-50)
• Instant grinding with electronic control
• Independently adjustable single and double doses
• Manually operated buttons: one cup, two
cups, continuous grinding
• Rotations per minute (rpm) 1400

Μοντέλο
Model

Διαστάσεις
Dimensions

Τάση / Ισχύς
VoLtage / Watt

Μαχαίρια
Grinding Discks

Δυνατότητα
άλεσης
Grinding
Capacity

Χωρητικότητα
δοχείου κόκκων
καφέ
Bean hopper
capaciry

Βάρος
Weight

SUPER MINI
OD-50

150x260x360mm

230 V / 100 W

Ø50mm επίπεδα / flat

2,0 - 3,5

250 gr

6 Κg

SUPER MINI
OD-50 ΙΝΟΧ

150x260x360mm

230 V / 100 W

Ø50mm επίπεδα / flat

2,0 - 3,5

250 gr

6 Κg
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ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ
MINI ON DEMAND
COFFEE GRINDERS
MINI ON DEMAND

MINI OD-50 BARISTA

• Μύλος άλεσης καφέ on demand με μικρές
διαστάσεις και επαγγελματική άλεση
• Ηλεκτρομηχανικά πλήκτρα λειτουργίας
για άλεση δόσης σε προρυθμισμένο χρόνο
(χρονοδιακόπτης) ή συνεχόμενα
• Κομψό γυαλιστερό εξωτερικό περίβλημα
από ανοξείδωτο ατσάλι
• Στιγμιαία άλεση (on demand)
• Στροφές ανά λεπτό 1400
• Coffee grinder on demand in small dimensions and professional grinding
• Push button model with timed or continuous grinding
• Elegant polished powder coated stainless
steel body
• Instant grinding
• Rotations per minute (rpm) 1400

Μοντέλο
Model

Διαστάσεις
Dimensions

Τάση / Ισχύς
VoLtage / Watt

Μαχαίρια
Grinding Discks

Δυνατότητα
άλεσης
Grinding
Capacity

Χωρητικότητα
δοχείου κόκκων
καφέ
Bean hopper
capaciry

Βάρος
Weight

SUPER MINI
OD-50 BARISTA

150x260x360mm

230 V / 100 W

Ø50mm επίπεδα / flat

2,0 - 3,5

250 gr

6 Κg

7

ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ
ΜΕ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ ΔΟΣΗΣ
COFFEE GRINDERS
WITH DISPENSER

D-68 CONIC AUTO VENTILATION

•Μύλοι άλεσης καφέ BELOGIA με διανεμητή
δόσης
•Ενσωματωμένος ανεμιστήρας για μεγάλη
παραγωγικότητα,
αποτρέπει την αύξηση της θερμοκρασίας
στον χώρο άλεσης
• Κωνικά μαχαίρια άλεσης καφέ για μεγάλη
παραγωγική δυνατότητα
• Μοτέρ και δοχείο κόκκων καφέ τοποθετημένα σε αντικραδασμικά στηρίγματα
• Θάλαμος άλεσης καφέ σχεδιασμένος για
μείωση του θορύβου
• Σύστημα αυτόματου γεμίσματος του δοχείου του διανεμητή δόσης
• Διπλός συμπυκνωτής
• Τηλεσκοπικό πατητήρι
• Μετρητής δόσεων αλεσμένου καφέ
• Στροφές ανά λεπτό 450
• BELOGIA coffee grinders with dispenser
•Integrated fan for high productivity capacity without
increasing temperature in coffee grinding
chamber
• Conical burrs for high grinding capacity
• Motor sits on anti-vibration mounts
• Silenced grinding chamber ensures less
noise
• Fitted with automatic start/stop system for
doser filling
• Automatic, electronic
• Double condenser
• Telescopic tamper fitted as standard
• Dosage counter
• Rotations per minute (rpm) 450

Μοντέλο
Model

Διαστάσεις
Dimensions

Τάση / Ισχύς
VoLtage / Watt

Μαχαίρια
Grinding Discks

Δόση καφέ
σε gr
Coffee dose
in gr

Χωρητικότητα
δοχείου κόκκων
καφέ
Bean hopper
capaciry

Βάρος
Weight

D-68 CONIC
AUTO VENT

210x370x550mm

230 V / 450 W

Ø68mm κωνικά / conic

5-9

1200 gr

14 Κg
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ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ
ΜΕ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ ΔΟΣΗΣ
COFFEE GRINDERS
WITH DISPENSER

D-75 AUTO VENTILATION

•Μύλοι άλεσης καφέ BELOGIA με διανεμητή
δόσης
•Ενσωματωμένος ανεμιστήρας για μεγάλη
παραγωγικότητα,
αποτρέπει την αύξηση της θερμοκρασίας
στον χώρο άλεσης
• Μοτέρ τοποθετημένα σε αντικραδασιμικά
στηρίγματα
• Θάλαμος άλεσης καφέ σχεδιασμένος για
μείωση του θορύβου
• Σύστημα αυτόματου γεμίσματος του δοχείου του διανεμητή δόσης
• Χρονοδιακόπτης
• Δύο πυκνωτές
• Τηλεσκοπικό πατητήρι
• Μετρητής δόσεων αλεσμένου καφέ
• Στροφές ανά λεπτό 900
• Silenced grinding chamber ensures less
noise
• Fitted with automatic start/stop system for
doser filling
• Automatic, electronic with timer
• Double condenser
• Telescopic tamper fitted as standard
• Dosage counter
• Rotations per minute (rpm) 900

Μοντέλο
Model

Διαστάσεις
Dimensions

Τάση / Ισχύς
VoLtage / Watt

Μαχαίρια
Grinding Discks

Δόση καφέ
σε gr
Coffee dose
in gr

Χωρητικότητα
δοχείου κόκκων
καφέ
Bean hopper
capaciry

Βάρος
Weight

D-75
AUTO VENT

210x370x550mm

230 V / 370 W

Ø75mm επίπεδα / flat

5-9

1200 gr

14 Κg
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ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ
ΜΕ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ ΔΟΣΗΣ
COFFEE GRINDERS
WITH DISPENSER

D-64 AUTO

• Μύλος άλεση καφέ με διανεμητή δόση
• Μοτέρ και δοχείο κόκκων καφέ τοποθετημένα σε αντικραδασιμκά στηρίγματα
• Θάλαμος άλεσης καφέ σχεδιασμένος για
μείωση του θορύβου
• Σύστημα αυτόματου γεμίσματος του δοχείου του διανεμητή δόσης
• Τηλεσκοπικό πατητήρι
• Μετρητής δόσεων αλεσμένου καφέ
• Στροφές ανά λεπτό 1400
• Coffee grinder with despencer
• Motor sits on anti-vibration mounts
• Silenced grinding chamber ensures less
noise
• Fitted with automatic start/stop system for
doser filling
• Telescopic tamper fitted as standard
• Dosage counter
• Rotations per minute (rpm) 1400

Μοντέλο
Model

Διαστάσεις
Dimensions

Τάση / Ισχύς
VoLtage / Watt

Μαχαίρια
Grinding Discks

Δόση καφέ
σε gr
Coffee dose
in gr

Χωρητικότητα
δοχείου κόκκων
καφέ
Bean hopper
capaciry

Βάρος
Weight

D-64 AUTO

210x370x550mm

230 V / 350 W

Ø64mm επίπεδα / flat

5-9

1200 gr

13 Κg
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ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ
ΜΕ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ ΔΟΣΗΣ
COFFEE GRINDERS
WITH DISPENSER

MINI D-50

• Μικρός μύλος άλεσης καφέ με διανεμητή
δόσης και με επαγγελματική ποιότητα άλεσης
• Κατάλληλος για decaffeinated και για
όσους θέλουν επαγγελματικό μύλο στο
σπίτι τους
• Εξωτερικό περίβλημα από φλογοεπιβραδυντικό πλαστικό
• Μεταλλικός διανεμητής καφέ
• Δυνατότητα ρύθμισης της δόσης
• Small dimensions coffee grinder with dispenser and professional grinding quality
• Ideal for decaffeinated and those who want
professional grinding at home
• Flame retardant plastic body
• Metal dosing unit
• Doses can be adjusted

Μοντέλο
Model

Διαστάσεις
Dimensions

Τάση / Ισχύς
VoLtage / Watt

Μαχαίρια
Grinding Discks

Δόση καφέ
σε gr
Coffee dose
in gr

Χωρητικότητα
δοχείου κόκκων
καφέ
Bean hopper
capaciry

Βάρος
Weight

MINI D-50

150x260x360mm

230 V / 100 W

Ø50mm επίπεδα / flat

5-9

250 gr

6 Κg
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