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αυτόματη μηχανή κρύου αφρογάλακτος - 
μηχανή παρασκευής σαντιγύ 
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Belogia CMF - 1.5

Belogia CWU - 1.5 H

• Μοναδική μηχανή παρασκευής κρύου αφρογάλακτος 
(αφρογαλίερα) σε μεγάλη ποσότητα κατάλληλη για να 
καλύψει τις ανάγκες στα πιο πολυσύχναστα café bar

• Ρύθμιση δόσης, χειροκίνητα
• 4πλασιασμός του όγκου του γάλακτος
• Άριστα αποτελέσματα σε γάλα με λιπαρά 0,1% και άνω σε 

όλες της ποικιλίες και ποιότητες
• Κατασκευασμένη με βάσει τα Γερμανικά πρότυπα DIN 

κανονισμός 10507
• Δυνατότητα αρωματισμού του γάλακτος
• Ευκολία στην χρήση και τον χειρισμό
• Πλήκτρα λειτουργίας στιβαρής κατασκευής
• Καθαρισμός και ταυτόχρονα απολύμανση μέσω έκπλυσης 

χωρίς αποσυναρμολόγηση της μηχανής
• Δοχείο γάλακτος μεταφερόμενο
• Δεν απαιτείται ελάχιστη ποσότητα γάλακτος στο δοχείο
• Ρυθμιστής ακριβείας του αέρα διόγκωσης
• Πατενταρισμένο σύστημα ψύξης έως το στόμιο 

γαρνιρίσματος
• Καταλαμβάνει μικρή επιφάνεια στον πάγκο εργασίας

• Μηχανή αυτόματης παρασκευής κρέμας σαντιγύ (σαντιγιέρα)
• Ρύθμιση δόσης, χειροκίνητα
• Ευκολία στην χρήση και τον χειρισμό
• 4πλασιασμός του όγκου της κρέμας
• Πλήκτρα λειτουργίας στιβαρής κατασκευής
• Άριστα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε κρέμα
• Καθαρισμός και ταυτόχρονα απολύμανση μέσω έκπλυσης 

χωρίς αποσυναρμολόγηση της μηχανής
• Δοχείο γάλακτος μεταφερόμενο
• Δεν απαιτείται ελάχιστη ποσότητα γάλακτος στο δοχείο
• Ρυθμιστής ακριβείας του αέρα διόγκωσης
• Πατενταρισμένο σύστημα ψύξης στο στόμιο γαρνιρίσματος
• Καταλαμβάνει μικρή επιφάνεια στον πάγκο εργασίας
• Παραγωγικότητα 1lt κρέμας σε 55sec

Μοντέλο
Model

Διαστάσεις
Dimensions

Τάση / Ισχύς
Voltage / Watt

Χωρητικότητα Κάδου
Tank capacity

Θερμοκρασία 
Temperature

Βάρος
Weight

Τιμή €
Price €

Belogia CMF - 1.5 245x330x440mm 230V/620W 1,5lt 5⁰C /7⁰C 27kg 3.399,00

Μοντέλο
Model

Διαστάσεις
Dimensions

Τάση / Ισχύς
Voltage / Watt

Χωρητικότητα 
Κάδου

Tank capacity

Ημερήσια παραγωγή 
Daily production 

capacity 

Βάρος
Weight

Τιμή €
Price €

CWU - 1.5 H 245x330x440mm 230V/620W 1,5lt
65lt κρέμας/ liquid 

cream 
27kg 3.290,00

μηχανή αυτόματης παρασκευής κρύου αφρογάλακτος

μηχανή παρασκευής σαντιγύ
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