
Μύλοι Άλεσης Kαφέ Belogia
Belogia Coffee Grinders

Λύσεις για κάθε 
επαγγελματία

Universal grinding 
solutions
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Στην Belogia πιστεύουμε στις 
αποτελεσματικές συνεργασίες για 

αυτό έχουμε ως κυρίαρχο στόχο να 
συμβάλλουμε δυναμικά και υπεύθυνα 

στην επιτυχία των πελατών μας σε όλα τα 
επίπεδα. Με ολιστική προσέγγιση, μέσα 

από την γνώση μας και την αγάπη μας για 
τον καφέ, προσφέρουμε ένα προïοντικό 

χαρτοφυλάκιο που δημιουργεί αντίκρισμα 
στους κόπους και στις επιλογές τους. 

Η συλλογή μύλων άλεσης καφέ Belogia 
είναι αντανάκλαση της φιλοσοφίας μας 

και των αξιών μας και δημιουργεί τις 
βάσεις για εδραιωμένες συνεργασίες.

 
In Belogia we believe in effective 
partnerships. To this end we aim 

to contribute dynamically and with 
responsibility in assuring the success of 

our customers at all levels. With a holistic 
approach, through our knowledge and our 

love for coffee, we offer a product portfolio 
leads their efforts and choices to flourish. 

Belogia coffee grinders’ collection reflects 
our philosophy and values and creates the 
foundations for established partnerships.

Η διαχρονική 
επιχειρηματική 

τελειότητα 
προέρχεται μέσα 

από τις επιτυχημένες 
συνεργασίες! 

Timeless business 
excellence comes from 

successful partnerships!
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Ο σταθερός 
και αξιόπιστος 
σύμμαχός σας

Your trustworthy ally

Οι 7 πυλώνες υπεροχής
των μύλων άλεσης Belogia!

1. Σταθερή ποιότητα άλεσης.

2. Μικρομετρική ρύθμιση του βαθμού άλεσης  
 σε προκαθορισμένες βαθμίδες άλεσης 

 ή stepless (μοντέλα SL).

3. Υψηλή μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα  
 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση

 ακόμα και σε μακροχρόνια χρήση.

4. Ευκολία στη χρήση με έξυπνες λειτουργίες.

5. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων που   
 προσφέρει λύσεις για κάθε ανάγκη άλεσης.

6. Εξαιρετική σχέση ποιότητας – τιμής.

7. Σύγχρονο μινιμαλιστικό design 
 και καθαρές γραμμές που ταιριάζουν

 σε κάθε περιβάλλον.

The 7 pillars of excellence
of Belogia coffee grinders 

1. Constant grinding quality.

2. Micrometric grinding adjustment in preset  
 grindings settings or stepless (SL models).

3. Advanced mechanical strength and   
 durability offers exceptional performance.

4. Ease of use with clever functions.

5. Holistic product portfolio offering solutions  
 for any coffee grinding need. 

6. Excelled value for money. 

7. Modern, minimalistic design that blends in  
 easily at any environment.



Ολοκληρωμένες, 
αξιόπιστες, 

ανταγωνιστικές 
προτάσεις

Holistic, reliable, 
competitive, grinding 

solutions

ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ MINI
Μικροί σε διάσταση αλλά με επαγγελματική ποιότητα άλεσης. Η προσπάθεια να καλύψουμε κάθε ανάγκη 

μας οδήγησε στους μύλους άλεσης καφέ espresso της σειράς αυτής που 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 άλεσης και στο σπίτι. 
H σειρά διαθέτει μοντέλα on demand αλλά και με διανεμητή δόσης.

 
MINI COFFEE GRINDERS  

Petite sized grinders yet professional grinding quality. Our effort to meet every coffee grinding need has led us 
to this series of coffee grinders, which are suitable for coffee shops with demand of up to 1.2kg of regular’s espresso 

coffee per day, for decaffeinated, special blends and single origins as well as for home coffee specialists requiring high 
quality grinding at home. The series features on-demand models as well as with dispenser.
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ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ ON DEMAND 
Στην Belogia αγαπάμε τη δύναμη και επιζητούμε την ακρίβεια και τη συνέπεια. Οι μύλοι άλεσης καφέ on demand 

εκφράζουν αυτή μας την αγάπη. Με τα χαρακτηριστικά που ενσωματώνουν εξασφαλίζουν στο χρήστη 
τον απόλυτο έλεγχο του μύλου και της άλεσης του καφέ και ξεχωρίζουν για την ακρίβεια,  

την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία τους. Η τέλεια επιλογή για φρεσκοαλεσμένο καφέ που 
μεταφέρει όλα τα αρώματα και τις γεύσεις του σε κάθε φλιτζάνι καφέ.

 
COFFEE GRINDERS ON DEMAND 

In Belogia we cherish strength and we seek accuracy and consistency. Our on demand coffee grinder expresses 
our love. With the features they incorporate, they provide the user with the ultimate control of the coffee grinder 

and coffee grinding, and they stand out for their efficiency, reliability and accuracy. The perfect choice for freshly 
ground coffee that carries all its flavors and aromas in every cup of coffee.

ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ MINI
Μικροί σε διάσταση αλλά με επαγγελματική ποιότητα άλεσης. Η προσπάθεια να καλύψουμε κάθε ανάγκη 

μας οδήγησε στους μύλους άλεσης καφέ espresso της σειράς αυτής που 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 άλεσης και στο σπίτι. 
H σειρά διαθέτει μοντέλα on demand αλλά και με διανεμητή δόσης.

 
MINI COFFEE GRINDERS  

Petite sized grinders yet professional grinding quality. Our effort to meet every coffee grinding need has led us 
to this series of coffee grinders, which are suitable for coffee shops with demand of up to 1.2kg of regular’s espresso 

coffee per day, for decaffeinated, special blends and single origins as well as for home coffee specialists requiring high 
quality grinding at home. The series features on-demand models as well as with dispenser.

ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ ΜΕ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ ΔΟΣΗΣ 
Μύλοι άλεσης καφέ με διανεμητή δόσης σε μια ολοκληρωμένη σειρά, 

ειδικά σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται με σταθερότητα και αξιοπιστία 
στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Απολαύστε την παράδοση στην 

άλεση συνδυάζοντας εργονομία, υψηλή απόδοση και ανθεκτικότητα.
 

COFFEE GRINERS WITH DISPENSER 
A complete range of dispenser coffee grinders specially designed to 

meet every coffee shop’s grinding needs. Enjoy traditional grinding in 
combination with ergonomy, high performance and durability.

Καλύπτουμε τις 
ανάγκες σας για σταθερά 

τέλεια άλεση We meet your 
requirements to constant 

perfect grinding
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• Προγραμματισμός δόσεων και λειτουργία μέσω ψηφιακής οθόνης LCD
• Προγραμματισμός χρόνου άλεσης, μονής και διπλής δόσης σε δευτερόλεπτα

• Άλεση μονής, διπλής δόσης και συνεχόμενης (barista)
• Μερική και συνολική καταμέτρηση των δόσεων καφέ που αλέστηκαν

• Ενσωματωμένος ανεμιστήρας για μεγάλη παραγωγικότητα, αποτρέπει 
την αύξηση της θερμοκρασίας στο χώρο άλεσης (OD 75 Vent)

• Μικρομετρική ρύθμιση του βαθμού άλεσης
σε προκαθορισμένες βαθμίδες ή stepless (SL)

 
• Programmable dosing and operation via LCD display

• Programmable grinding time of single and doubledoses in seconds
• Grinding of single, double dose and constantly (barista)

• Partial and total dose counter
• 1400Micrometric grinding adjustment 

in preset grinding settings or stepless (SL)

Belogia OD 64
Belogia SL-OD 64 

ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
Με ισχυρό και αποτελεσματικό χαρακτήρα, διαθέτουν εξειδικευμένα 

χαρακτηριστικά για ακριβή και σταθερή άλεση. Εύκολοι στη χρήση, με 
δυνατότητες προγραμματιζόμενων δόσεων και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα 
θορύβου κατά την άλεση, διαθέτουν ενσωματωμένο ανεμιστήρα (μοντέλo  

Vent) που αποτρέπει την αύξηση της θερμοκρασίας στον χώρο άλεσης 
του καφέ και επιτρέπει μέγιστη παραγωγικότητα. Τεχνολογία και υλικά 

υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν αντοχή και ανθεκτικότητα στο χρόνο. 
 

STRONG AND EFFECTIVE CHARACTER 
With strong and effective character they have specialized features for 

accurate and constant grinding. Easy to use, with programmable dosing 
and extremely low noise levels they have a built-in fan (Vent model) 

that prevents the increase of temperature in coffee chamber and allows 
maximum productivity. High quality technology and materials ensure 

strength and durability.
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• Προγραμματισμός δόσεων και λειτουργία μέσω ψηφιακής οθόνης LCD
• Προγραμματισμός χρόνου άλεσης, μονής και διπλής δόσης σε δευτερόλεπτα

• Άλεση μονής, διπλής δόσης και συνεχόμενης (barista)
• Μερική και συνολική καταμέτρηση των δόσεων καφέ που αλέστηκαν

• Ενσωματωμένος ανεμιστήρας για μεγάλη παραγωγικότητα, αποτρέπει 
την αύξηση της θερμοκρασίας στο χώρο άλεσης (OD 75 Vent)

• Μικρομετρική ρύθμιση του βαθμού άλεσης
σε προκαθορισμένες βαθμίδες ή stepless (SL)

 
• Programmable dosing and operation via LCD display

• Programmable grinding time of single and doubledoses in seconds
• Grinding of single, double dose and constantly (barista)

• Partial and total dose counter
• 1400Micrometric grinding adjustment 

in preset grinding settings or stepless (SL)

Belogia OD 64
Belogia SL-OD 64 

Belogia OD 75 Vent
Belogia SL-OD 75Vent

ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
Με ισχυρό και αποτελεσματικό χαρακτήρα, διαθέτουν εξειδικευμένα 

χαρακτηριστικά για ακριβή και σταθερή άλεση. Εύκολοι στη χρήση, με 
δυνατότητες προγραμματιζόμενων δόσεων και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα 
θορύβου κατά την άλεση, διαθέτουν ενσωματωμένο ανεμιστήρα (μοντέλo  

Vent) που αποτρέπει την αύξηση της θερμοκρασίας στον χώρο άλεσης 
του καφέ και επιτρέπει μέγιστη παραγωγικότητα. Τεχνολογία και υλικά 

υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν αντοχή και ανθεκτικότητα στο χρόνο. 
 

STRONG AND EFFECTIVE CHARACTER 
With strong and effective character they have specialized features for 

accurate and constant grinding. Easy to use, with programmable dosing 
and extremely low noise levels they have a built-in fan (Vent model) 

that prevents the increase of temperature in coffee chamber and allows 
maximum productivity. High quality technology and materials ensure 

strength and durability.

Μοντέλα
Models

Διαστάσεις 
Dimensions

Τάση / Ισχύς
Voltage / 

Watt

Μαχαίρια Ø mm 
Grinding 

Discs Ø mm

Δόση καφέ 
 σε gr 

 Coffee
dose in gr

Χωρητικότητα 
δοχείου κόκκων καφέ

Bean hopper
capacity

Βάρος
 Weight

OD 64
SL-OD 64 210x370x550mm 230V/350W Ø 64 επίπεδα/flat 3,4 – 4,5 1500gr 13kg

OD 75 Vent
 SL-OD 75 Vent 210x370x550mm 230V/480W Ø 75 επίπεδα/flat 3,6-4,5 1500gr 13kg
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• Προγραμματισμός δόσεων και λειτουργία μέσω εύχρηστης οθόνης αφής 2,5’’
• Μικρομετρική ρύθμιση του βαθμού άλεσης σε προκαθορισμένες βαθμίδες ή stepless (SL)
• Προγραμματισμός χρόνου άλεσης, μονής και διπλής δόσης σε δευτερόλεπτα 
• Άλεση μονής, διπλής δόσης και συνεχόμενης (barista)
• Μερική και συνολική καταμέτρηση των δόσεων αλεσμένου καφέ 
• Ενσωματωμένος ανεμιστήρας για μεγάλη παραγωγικότητα, αποτρέπει
   την αύξηση της θερμοκρασίας στο χώρο άλεσης
• Στροφές ανά λεπτό 1400
 
• Programming and operating via easy to use touch screen display 2,5’’
• Micrometric grinding adjustment in preset grindings settings or stepless (SL)
• Programmable grinding time of single and double doses in seconds
• Grinding of single, double dose and constantly (barista)
• Partial and total dose counter
• Integrated fan for high productivity temperature increase 
   in coffee grinding chamber
• Rotations per minute (rpm) 1400

Belogia ΟD 75 
Touch Vent

Belogia SL-OD 75
Touch Vent

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
Στιβαρός, αποδοτικός και παράλληλα ευέλικτος χάρη στην εύχρηστη 
οθόνη αφής και την τέλεια αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Ο σχεδιασμός 
του αποτρέπει κραδασμούς, θόρυβο και αύξηση της θερμοκρασίας. 
Αποπνέει εμπιστοσύνη και ξεχωρίζει για την ταχύτατη και σταθερή 
ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη άλεσης χωρίς απώλειες καφέ και σπατάλες.
 
UNIQUE PERFORMANCE OF HIGH CONSISTENCY 
Robust, efficient and yet versatile thanks to its easy-to-use touch screen 
and perfect interaction with the user. Thanks to its design it prevents 
vibration, noise and temperature increase. It creates trust and confidence 
and stands out for its quick and steady response to every need forgrinding 
without coffee losses and wastage.

Μοντέλα
Models

Διαστάσεις 
Dimensions

Τάση / Ισχύς
Voltage / 

Watt

Μαχαίρια Ø mm 
Grinding 

Discs Ø mm

Δόση καφέ 
 σε gr 
 Coffee

dose in gr

Χωρητικότητα 
δοχείου 

κόκκων καφέ
Bean hopper

capacity

Βάρος
 Weight

OD 75 Touch Vent
SL-OD 75 Touch Vent

210x370x550mm 230V/480W Ø 75 επίπεδα/flat 3,6-4,5 1500gr 13kg



• Προγραμματισμός δόσεων και λειτουργία μέσω εύχρηστης οθόνης αφής 2,5’’
• Μικρομετρική ρύθμιση του βαθμού άλεσης σε προκαθορισμένες βαθμίδες ή stepless (SL)
• Προγραμματισμός χρόνου άλεσης, μονής και διπλής δόσης σε δευτερόλεπτα 
• Άλεση μονής, διπλής δόσης και συνεχόμενης (barista)
• Μερική και συνολική καταμέτρηση των δόσεων αλεσμένου καφέ 
• Ενσωματωμένος ανεμιστήρας για μεγάλη παραγωγικότητα, αποτρέπει
   την αύξηση της θερμοκρασίας στο χώρο άλεσης
• Στροφές ανά λεπτό 1400
 
• Programming and operating via easy to use touch screen display 2,5’’
• Micrometric grinding adjustment in preset grindings settings or stepless (SL)
• Programmable grinding time of single and double doses in seconds
• Grinding of single, double dose and constantly (barista)
• Partial and total dose counter
• Integrated fan for high productivity temperature increase 
   in coffee grinding chamber
• Rotations per minute (rpm) 1400

Belogia SL-OD 75
Touch Vent

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
Στιβαρός, αποδοτικός και παράλληλα ευέλικτος χάρη στην εύχρηστη 
οθόνη αφής και την τέλεια αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Ο σχεδιασμός 
του αποτρέπει κραδασμούς, θόρυβο και αύξηση της θερμοκρασίας. 
Αποπνέει εμπιστοσύνη και ξεχωρίζει για την ταχύτατη και σταθερή 
ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη άλεσης χωρίς απώλειες καφέ και σπατάλες.
 
UNIQUE PERFORMANCE OF HIGH CONSISTENCY 
Robust, efficient and yet versatile thanks to its easy-to-use touch screen 
and perfect interaction with the user. Thanks to its design it prevents 
vibration, noise and temperature increase. It creates trust and confidence 
and stands out for its quick and steady response to every need forgrinding 
without coffee losses and wastage.
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• Αυτόματο γέμισμα του διανεμητή δόσης καφέ
• Τηλεσκοπικό πατητήρι

• Μετρητής δόσεων αλεσμένου καφέ
• Στροφές ανά λεπτό 1400

 
• Automatic start/stop system fordoser filling

• Telescopic tamper 
• Dosage counter

• Rotations per minute (rpm) 1400

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 
Παραδοσιακός μύλος άλεσης που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις 

οποιουδήποτε περιβάλλοντος. Ποιοτική και ανθεκτική 
κατασκευή με πρακτικές λεπτομέρειες που εγγυάται διαχρονικότητα 

και εξαιρετική εμπειρία παραδοσιακής άλεσης. 
 

HIGH VALUE FOR MONEY GRINDERS 
Traditional coffee rinder that adapts to the requirements of any 

environment. High quality grinding, durable construction and practical 
details guarantee timeless and exceptional traditional

grinding experience.
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• Αυτόματο γέμισμα του διανεμητή δόσης καφέ
• Τηλεσκοπικό πατητήρι

• Μετρητής δόσεων αλεσμένου καφέ
• Στροφές ανά λεπτό 1400

 
• Automatic start/stop system fordoser filling

• Telescopic tamper 
• Dosage counter

• Rotations per minute (rpm) 1400

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 
Παραδοσιακός μύλος άλεσης που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις 

οποιουδήποτε περιβάλλοντος. Ποιοτική και ανθεκτική 
κατασκευή με πρακτικές λεπτομέρειες που εγγυάται διαχρονικότητα 

και εξαιρετική εμπειρία παραδοσιακής άλεσης. 
 

HIGH VALUE FOR MONEY GRINDERS 
Traditional coffee rinder that adapts to the requirements of any 

environment. High quality grinding, durable construction and practical 
details guarantee timeless and exceptional traditional

grinding experience.

Belogia D 64 Auto

Μοντέλο
Model

Διαστάσεις 
Dimensions

Τάση / Ισχύς
Voltage / Watt

Μαχαίρια Ø mm 
Grinding 

Discs Ø mm

Δόση καφέ 
 σε gr 

 Coffee
dose in gr

Χωρητικότητα 
δοχείου 

κόκκων καφέ
Bean hopper

capacity

Βάρος
 Weight

D 64 Auto 210x370x550mm 230V/350W Ø 64 επίπεδα/flat 5-9 1200gr 13kg
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΛΕΣΗ ΥΨΗΛΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΏΝ 
Εξαιρετική σειρά μύλων με διανεμητή δόσης για άλεση με απόλυτη 
ακρίβεια. Επιτυγχάνουν φινετσάτη άλεση με παραδοσιακό τρόπο. 
Ανταποκρίνονται με σταθερότητα και αξιοπιστία στις ανάγκες 
άλεσης σε χώρους με μεγάλη κατανάλωση καφέ. 
 
HIGH DEMANDING TRADITIONAL GRINDING 
Excellent range of dispensers coffee grinders with dispenser 
for precision in grinding. They achieve elegant grinding in 
atraditional way. They satisfy the grinding requirements of high 
consumption selling points, with reliability and stability. 

Belogia D 75
Auto Vent

Belogia D 68 Conic 
Auto Vent 

 Belogia D 75 Auto Vent

• Αυτόματο γέμισμα του διανεμητή δόσης καφέ
• Μετρητής δόσεων αλεσμένου καφέ
• Τηλεσκοπικό πατητήρι
• Στροφές ανά λεπτό 900

 Belogia D 68 Conic Auto Vent

• Αυτόματο γέμισμα του διανεμητή δόσης καφέ
• Αυτόματος, ηλεκτρονικός με timer
• Τηλεσκοπικό πατητήρι
• Μετρητής δόσεων αλεσμένου καφέ
• Στροφές ανά λεπτό 450

Belogia ΟD 50

• Automatic start/stop system for doser filling
• Dosage counter
• Telescopic tamper 
• Rotations per minute (rpm) 900

Belogia ΟD 50

• Automatic start/stop system for doser filling
• Dosage counter
• Telescopic tamper 

• Rotations per minute (rpm) 900

Μοντέλο
Model

Διαστάσεις 
Dimensions

Τάση / Ισχύς
Voltage / 

Watt

Μαχαίρια Ø mm 
Grinding 

Discs Ø mm

Δόση καφέ 
 σε gr 
 Coffee

dose in gr

Χωρητικότητα 
δοχείου κόκκων καφέ

Bean hopper
capacity

Βάρος
 Weight

D 75 Auto Vent 210x370x550mm 230V/370W Ø 75 επίπεδα/flat 5-9 1200gr 14Kg

Μοντέλο
Model

Διαστάσεις 
Dimensions

Τάση / Ισχύς
Voltage / 

Watt

Μαχαίρια Ø mm 
Grinding 

Discs Ø mm

Δόση καφέ 
 σε gr 
 Coffee

dose in gr

Χωρητικότητα 
δοχείου κόκκων καφέ

Bean hopper
capacity

Βάρος
 Weight

D 68 
ConicAutoVent 210x370x550mm 230V/450W Ø 68κωνικά/conic 5-9 1200gr 14Kg
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 Belogia ΟD 50

• Εξωτερικό περίβλημα από μέταλλο σε μαύρο χρώμα
 • Κύκλος λειτουργίας: Συνεχής λειτουργία 15sec on - 60sec off

 • Στροφές ανά λεπτό 1400
 

 • Metallic body in black color
 • Working cycle 15sec on – 60sec off

 • Rotations per minute (rpm) 1400

Belogia D 50

• Εξωτερικό περίβλημα από φλογοεπιβραδυντικό πλαστικό
• Μεταλλικός διανεμητής καφέ

• Δυνατότητα ρύθμισης της δόσης
 

• Flame retardant plastic body
• Metal dosing unit

• Doses can be adjusted

Belogia D 50 
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Belogia OD 50

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Τα πιο μικρά μοντέλα που διαθέτει στο προïοντικό 

χαρτοφυλάκιο μύλων άλεσης της η Belogia είναι οι ημιεπαγγελματικοί 
μύλοι άλεσης Βelogia D 50 και Βelogia OD 50. Μινιμαλιστική 

 κομψότητα και εργονομικός σχεδιασμός δίνουν την ευκαιρία σε μικρών 
απαιτήσεων επιχειρήσεις και home barista να απολαύουν επαγγελματική 

άλεση υψηλού επιπέδου. 
 

MAXIMUM PERFORMANCE - SMALL DIMENSION
The smallest models of Belogia coffee grinders are the semi-professional 

Belogia D 50 and Belogia OD 50. Minimalist elegance, ergonomic design 
they give the opportunity to small businesses and home barista to enjoy 

high-quality professional grinding.

Μοντέλο
Model

Διαστάσεις 
Dimensions

Τάση / Ισχύς
Voltage / 

Watt

Μαχαίρια Ø mm 
Grinding 

Discs Ø mm

Δόση καφέ 
 σε gr 

 Coffee
dose in gr

Χωρητικότητα 
δοχείου κόκκων καφέ

Bean hopper
capacity

Βάρος
 Weight

OD 50 150x260x460mm 230V/190W Ø 50 επίπεδα/flat 2,0-3,5 750gr 6,5kg

D 50 150x260x360mm 230V/100W Ø 50 επίπεδα/flat 5-9 250gr 6kg

1|5



Στοιχεία Συνεργάτη / Partner
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