
 تایی سوپر مینیاتور 252دستگاه جوجه کشی 

 

ارای دطراحی و تولید میگردد ، این ماشین جوجه کشی عددی از سری دستگاه های سوپر مینیاتور میباشد که با کیفیتی بسیار باال  252دستگاه جوجه کشی 

سخنگو بودن  موارد زیر اشاره کرد: جمله این قابلیت ها میتوان به از قابلیت های منحصر به فردی میباشد که آن را از دیگر دستگاه ها متمایز ساخته است

ای داخل دم دستگاه که در طول دوره جوجه کشی کاربر را راهنمایی مینماید ، تامین رطوبت و دمای اتوماتیک که به صورت کامالً خودکار میزان رطوبت و

، بهره گیری از هوش مصنوعی و تنظیم دما و  جوجه کشی با خطر مواجه میگردد عملیات دستگاه را تامین مینماید، سیستم اعالم خطر برای مواردی که

سیستم تهویه کامالً خودکار، فن اضطراری  ساخت سوئیس برای سنجش میزان دما و رطوبت داخل دستگاه ، SHTسنسور فوق پیشرفته  رطوبت با درب باز ،

پرنده  زبرای تامین اکسیژن در مواقع ضروری ، هواکش زمان هچر برای تامین اکسیژن در زمان هچر ، سیستم انتخاب پرنده برای جوجه کشی اتوماتیک ا

 ,قرقاول ، سیستم جوجه کشی پیشرفته برای جوجه کشی از تمامی پرندگان و ماکیان تخم گذار مانند طاووس  ,غاز  ,اردک  ,کبک  ,بلدرچین  ,های مرغ 

، ستر و هچر همزمان  مالزی قطعات ساخت و (کامالً ضد نویز)  SMD مونتاژ با JDR900و... ، برد هوشمند  کاسکو ,طوطی  , کبوتر ,مرغ عشق  ,فنچ  ,لک لک 

ستر و هچر در یک دستگاه به طور همزمان ، اتصال به رایانه برای مشاهده تاریخچه جوجه کشی و بروزرسانی نرم افزاری ، کنترل  امکانی از برای بهره گیر

کشی بی را به یک ماشین جوجه  252و شاسی گالوانیزه با رنگ کوره ای وده ها مورد دیگر که دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور  PVCاز راه دور ، بدنه 

 بتواند عملیات نیدانش ف هیچگونه تجربه و به نوعی طراحی شده است که کاربر حتی بدون 252رقیب بدل ساخته است. دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

تخم بوقلمون ،  150تخم بلدرچین ،  576تخم مرغ ،  252قادر به جوجه کشی از  این ماشین جوجه کشیجوجه کشی را با باالترین راندمان انجام دهد. 

سانتی  69سانتی متر ، عرض  71کیلوگرم ، ارتفاع  47وزن جثه ای به ابعاد ) 252سوپر مینیاتور  تخم اردک میباشد.  216تخم غاز و  150تخم کبک ،  384

 سانتی متر( را دارا میباشد. 81متر ، طول 

 

_________________________ 

 

 

 جدول مشخصات فنی

 دارد م سخنگوتسیس
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 دارد سیستم انتخاب پرنده

 دارد ساخت سوئیس SHT سنسور

 دارد سیستم ستر هچر همزمان

 دارد سیستم هوشمند کنترل دما و رطوبت

 دارد  PVCبدنه تمام

 دارد  900JDRبرد دیجیتالی

 دارد کالیبراسیون خودکار حسگر

 دارد سیستم راهنمای پیشرفته صوتی

 دارد سیستم اعالم خطر 

 دارد هوش مصنوعی

 دارد از تنظیم دما با درب ب

 دارد PVCبدنه تمام 

 دارد شاسی گالوانیزه

 دارد قفل گیره ای درب

 دارد 99درزگیری %

 دارد نورگیری پلی کربنات

 دارد سیستم تهویه اتوماتیک

 دارد فن اضطراری

 دارد هواکش زمان ستر

 دارد پورت اتصال به رایانه

 دارد بروز رسانی نرم افزاری

 دارد کنترل از راه دور

 دارد روزشمار دیجیتال

 دارد شانه های همه کاره 

 دارد SMDمونتاژ 

 دارد کنترل کیفی چند مرحله ای

 دارد اتصال به اینورتر

 دارد نطفه سنج

 کیلوگرم 88 وزن محصول

 سانتی متر 121 ارتفاع محصول

 سانتی متر 99 طول محصول

 سانتی متر 86 عرض محصول

 

 

 جدول ظرفیت

 عدد 252 ظرفیت برای جوجه کشی از مرغ

جوجه کشی از بلدرچینظرفیت برای   عدد 576 

وقلمونظرفیت برای جوجه کشی از ب عدد 150   

کبکظرفیت برای جوجه کشی از  عدد 384   



غازظرفیت برای جوجه کشی از  عدد 150   

اردکظرفیت برای جوجه کشی از  عدد 216   

 عدد 168 ظرفیت ستر برای مرغ

 عدد 84 ظرفیت برای هچر مرغ

 عدد 2 تعداد سبد در هچر

 عدد 4 تعداد سبد در ستر

 

 ، هچر میباشد. تایی 252درصد از ظرفیت کل دستگاه جوجه کشی  30

 

 نمائید.پیامک  1000800080را به سامانه  2016عدد  252سوپر مینیاتور تگاه جوجه کشی برای خرید دس

تومان 0.00044.1قیمت برای مصرف کننده :   
 

 

 

 

 عددی 252سیستم تنظیم و تامین رطوبت در دستگاه جوجه کشی 

 

رون و داخل دستگاه میباشد، اولین اصل در راندمان تبدیل تخم تایی دارای دو سنسور مجزا برای سنجش دمای بی 252دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

را جهت  SHT SENSIRIONنطفه دار به جوجه دقیق بودن میزان دما و رطوبت در داخل دستگاه میباشد به همین دلیل نیز گروه صنعتی اسکندری حسگر 

ساخت سوئیس بوده و در سطح جهان به عنوان دقیقترین سنسور دما و رطوبت شناخته  SHT. سنسور استرطوبت داخل دستگاه تعبیه کرده سنجش دما و 

 ، عدم نیاز به کالیبراسیون اشاره کرد. SMDاز مزیت های این سنسور میتوان به دیجیتال بودن آن ، پکیج شده است. 

میباشد که دمای محیط را مورد سنجش قرار داده و  53LMسنسور خارجی دستگاه که وظیفه سنجش دمای محیط را بر عهده دارد از نوع سنسور های 

اخل و بیرون دستگاه پرتکلی را تنظیم و اجرا مینماید تا میزان آن را جهت پردازش به برد ارسال مینماید سپس هوش مصنوعی دستگاه با توجه  به دمای د

 رطوبت میباشد و میزان دمای داخل دستگاه کامال ً ثابت باشد. این قابلیت دستگاه برای جلوگیری از افت راندمان در فصول مختلف به علت تغییر میزان دما

که دیگر دستگاه های جوجه کشی در فصول مختلف  با مشکل مواجه میشوند زیرا هیچ پرتکل متغییری برای فصول مختلف در آنها وجود ندارد و  حالیدر 

دلیل راندمان این نوع دستگاه ها ) دستگاه های جوجه کشی فلزی( در فصول طبق یک پرتکل مشخص شده در تمامی فصول فعالیت مینمایند و به همین 
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در تمامی فصول با توجه به میزان دمای محیط پرتکل فعالیت خود را تغییر داده و  اسکندری صنعتی گروه مختلف متغیر است اما ماشین های جوجه کشی

 امکان افت راندمان را به صفر میرساند.

و از آنجایی که کالیبره کردن  داشتهعد از چند دوره نیاز به کالیبراسون ( آنهاست که بNTCسنسور )ت دستگاه های جوجه کشی فلزی یکی دیگر از مشکال

، این در حالی است که سنسور نصب شده بر روی دستگاه جوجه کشی  وجود نداردسنسور نیاز به دانش فنی باالیی دارد امکان کالیبراسون آن توسط فرد 

 و به صورت پیش فرض کالیبره میباشد. شته(  نیاز به کالیبراسون نداSHTسوپر مینیاتور )

 

 

 

 سخنگوی دستگاه جوجه کشیسیستم 

 

استفاده صحیح از دستگاه میباشد. گروه صنعتی اسکندری با تعبیه کردن سیستم سخنگو در  دستگاه های جوجه کشیداران یکی از عمده ترین مشکالت خری

مراحل در  ر تمامیدستگاه را به صفر رسانده است زیرا سیستم سخنگوی دستگاه به صورت صوتی د از تایی امکان خطا در استفاده 252ماشین جوجه کشی 

دستگاه جوجه کشی تمامی موارد مورد نیاز در مورد جوجه کشی را در هر مرحله برای  صوتی کنار شما بوده و نقش راهنما را ایفا مینماید، سیستم راهنمای

راه حل را نیز به صورت شفاهی به اطالع  شما یاد آوری مینماید و در صورتی که امکان تلف شدن جوجه ها وجود داشته باشد آن را برای شما بازگو کرده و

ر هر مرحله دیکی دیگر از امکاناتی که سیستم سخنگوی دستگاه در اختیار کاربر قرار میدهد سیستم راهنمای پیشرفته میباشد. شما میتوانید  شما میرساند.

بشنوید، مطالب و راهنمایی ها را در مورد آن مرحله به صورت شفاهی  را فشرده و تمامی HELPراهنمایی های بیشتری داشتید دکمه  که نیار به اطالعات و

ر مرحله که نیاز به راهنمایی بیشتری داشته باشید فقط کافیت از سیستم راهنمای راهنمای پیشرفته دستگاه در تمامی مراحل این کارکرد را داشته و در ه

رگونه خرابی هپیشرفته دستگاه استفاده نمائید. سیستم اعالم خطر نیز از دیگر امکاناتی است که به واسطه سخنگو بودن دستگاه مهیا شده است و در صورت 

با خطر روبرو سازد  اندازد یادر کل هر چیزی که امکان تبدیل تخم های نطفه دار به جوجه را به خطر قطعات ، قطعی برق ، افت میزان دما یا رطوبت و 

 گاه خواهد نمود.آ مشکلسیستم اعالم خطر شما را از وجود این 
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 تایی 252هوش مصنوعی در دستگاه جوجه کشی 

 

رین و به عنوان بزرگت گروه صنعتی اسکندری در صنایع جوجه کشی استفاده کرده اند که عبارتند از هوش مصنوعیدر سطح جهان فقط سه کارخانه از 

ویکتوریای  ،به عنوان برترین تولید کننده دستگاه های جوجه کشی در جهان  آرکام کرهبرترین تولید کننده دستگاه های جوجه کشی در سطح خاور میانه ، 

تایی  252به عنوان یکی از برترین برند های دستگاه های جوجه کشی در جهان ، استفاده از هوش مصنوعی در دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور  ایتالیا

 به طور مثال دستگاه با بهره گیری از هوشمی المان های الزم برای جوجه کشی میباشد. به این صورت میباشد که دستگاه قادر به تنظیم اتوماتیک تما

که میزان دمای بیرون و داخل را محاسبه کرده و نسبت به شارش هوای گرم از داخل دستگاه به این صورت مصنوعی قادر به تنظیم دما با درب باز نیز میباشد 

 نماید.یبه بیرون پرتکلی تنظیم کرده و اعمال مینماید و به این صورت دمای داخلی دستگاه را حتی در حالتی که درب دستگاه باز باشد نیز تنظیم م

 

 دستگاه جوجه کشی PVCبدنه 

 

 نه نیز یکی از اصلی ترین اجزای دستگاه جوجه کشی میباشد که اگر از جنس مناسبی انتخاب نگردد دمای داخل دستگاه از ثبات کافی برخوردارجنس بد

تا حداکثر ثبات را  دستگاه استفاده کرده است و درب به عنوان جنس بدنه PVCدو تولید کننده برتر جهان از نخواهد بود. گروه صنعتی اسکندری همانند 

 در دستگاه جوجه کشی میتوان به موارد زیر اشاره کرد. PVC، از مزایای در دمای داخلی دستگاه ایجاد نماید

 دو جداره بودن 

 سبک بودن PVC نسبت به فلز 

 عایق الکتریسیته و برق 

 قابل شستشو بودن 

 عایق کامل رطوبت و گرد و غبار 
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 رف انرژی به علت درز بندی کاملصرفه جویی قابل توجه در میزان مص 

 زیبایی و استحکام باال 

 عایق در برابر انتقال حرارت و برودت 

 رنگ ثابت و ماندگار 

 بدون پوسیدگی و خوردگی 

 سازگاری با هر نوع شرایط جوی 

 نظافت آسان 

 

میباشد که با رنگ کوره ای پوشیده شده است و کامالً ضد خش ، خوردگی ، پوسیدگی  گالوانیزهشاسی اصلی دستگاه های جوجه کشی سوپر مینیاتور از جنس 

ر دستگاه ام باالی این دستگاه میباشد. جهت درزگیری بهتیباشد. استفاده از گالوانیزه به عنوان شاسی دستگاه یکی از مهمترین عوامل استحکو زنگ زدگی م

دستگاه را فراهم آورده است البته تمامی این موارد برای  %100نیز از قفل های گیره ای برای اتصال درب و بدنه استفاده شده است که امکان درزگیری 

پلی ششی از با پو ثبات میزان دما و رطوبت داخلی دستگاه اعمال شده است که امکان تلف شدن تخم های نطفه دار به صفر برسد. عالوه بر این درب دستگاه

دلیل انتخاب پلی کربنات برای نورگیری دستگاه عبور ندادن اشعه های مضر پوشیده شده است که برای نورگیری دستگاه از آن استفاده میگردد،  کربنات

ز از جنس یخورشیدی بوده است که برای تخم نطفه دار کامالً مضر است. البته شایان ذکر است که بسیاری از سازندگان دستگاه های جوجه کشی اروپایی ن

 برای نورگیری استفاده کرده اند. پلی کربنات

کامالً با دستگاه های جوجه کشی موجود در بازار ایران  252اگر به دستگاه های جوجه کشی سوپر مینیاتور دقت نمائید خواهید دید که ابعاد سوپر مینیاتور 

ه کشی فلزی ه های جوجمتفاوت است زیرا طراحی دستگاه به گونه ای میباشد که سیرکوالسیون هوا به نحو احسنت انجام پذیرد این در حالی است که دستگا

 .به صورت عمودی طراحی شده اند که در این حالت اختالف دمای باال و پایین دستگاه کامالًمتفاوت بوده و باعث افت راندمان دستگاه میگردد

 

 سیستم تهویه دستگاه جوجه کشی
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گیری و  یژنجوجه را ایفا مینماید چنانچه سیستم اکس سیژن گیری دستگاه جوجه کشی تاثیر بسزایی در راندمان تبدیل تخم نطفه دار بهسیستم تهویه یا اک

ت اصولی طراحی نشده باشد تخم های نطفه دار دچار خفگی شده و تلف خواهند شد. دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور دستگاه به صور خروجی منوکسید

م تهوش مصنوعی و با توجه به میزان دمای محیط و داخل دستگاه کنترل میگردد. سیسمجهز به سیستم اکسیژن گیری کامالً خودکار میباشد که توسط  252

با استفاده از یک فن اکسیال بسیار قوی صورت میپذیرد. سیستم اکسیژن گیری اضطراری نیز در  252اکسیژن گیری دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

مرکزی سیستم  طبه صورت اتوماتیک در مواقعی که دستگاه نیاز به اکسیژن بیشتری دارد توس و دستگاه تعبیه شده است که توسط یک فن مجزا اعمال میگردد

با توجه به اینکه در زمان هچر تخم ها نیاز به اکسیژن بیشتری نسبت به زمان ستر دارند دریچه های هواکش هچر  ، عالوه بر ایندستگاه به کار گرفته میشود

 در مرحله هچر بدون کوچکترین مشکلی اکسیژن گیری دستگاه به طور کامالً اصولی اعمال گردد.نیز در دستگاه تعبیه شده است تا 

 

 اتصال به رایانه

 

یانه میباشد و قادر است با اتصال به کامپیوتر تاریخچه جوجه مجهز به پورت اتصال به را 252دستگاه های جوجه کشی سوپر مینیاتور از جمله سوپر مینیاتور 

نند اکشی های شما را به صورت دقیق و لحظه به لحظه گزارش دهد، این گزارش حاوی تمامی فاکتورهایی است که در دوره جوجه کشی اعمال شده است م

و هر آنچه که شما در طول جوجه کشی اعمال کرده  زمان هچر ،زمان ستر میزان دما ، میزان رطوبت ، میزان غلظت اکسیژن ، طول دوره جوجه کشی ، 

ستگاه خود را قابلیت های د اید میباشد. خریدار میتواند با اتصال دستگاه جوجه کشی خود به رایانه از قابلیت بروز رسانی نرم افزاری نیز استفاده نماید و

به دستگاه جوجه کشی سوپر  GSMبا اتصال مودم  البته الزم به ذکر است که دستگاه قابلیت کنترل از راه دور را نیز دارا میباشد و شما میتوانیدافزایش دهد. 

 و از راه دور دستگاه خود را کنترل و دستورات الزم را اعمال نمایید. نمودهتایی از سرویس کنترل از راه دور دستگاه نیز استفاده  252مینیاتور 

 

 عددی 252جه کشی در سوپر مینیاتور نحوه جو
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است، معدود دستگاه هایی است که امکان جوجه کشی اتوماتیک را برای خریدار به ارمغان آورده  از تایی یکی 252دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

ه ی در مورد جوجبدین منظور تعبیه شده است که کاربر بتواند بدون نیاز به دانش فنتایی  252سیستم انتخاب پرنده در دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

ه کاربر نوع کگیری فقط با انتخاب نوع پرنده عملیات جوجه کشی را با باالترین راندمان انجام دهد. طرز کار سیستم انتخاب پرنده به این صورت میباشد 

میباشد  خم های نطفه دار درون دستگاهپرنده ای را قصد جوجه کشی دارد از لیست پرندگان انتخاب مینماید و سپس تنها کاری که باید انجام دهد گذاشتن ت

غاز نماید، در این نوع جوجه کشی دستگاه بدون حضور کاربر آتا دستگاه به صورت اتوماتیک تمامی المان های الزم را تنظیم نموده و جوجه کشی را 

سیستم جوجه کشی اتوماتیک برای پرنده های پر کاربرد مانند مرغ ، بلدرچین  ندارد. یعملیات جوجه کشی را انجام خواهد داد و نیازی به هیچگونه تنظیمات

انتخاب یکی از این پرنده ها به جوجه کشی اتوماتیک  با  ریدار میتواند فقطتعبیه شده است و خ 252، بوقلمون ، کبک ، غاز ، اردک  در دستگاه سوپر مینیاتور 

 از آن پرنده با باالترین راندمان بپردازد.

شی ک سیستم جوجه کشی حرفه ای نیز در این دستگاه برای افرادی طراحی شده است که دانش جوجه کشی داشته و میتوانند المان های الزم برای جوجه

اکتور به طور دستی تنظیم نماید از جمله فتشخیص داده و تنظیم نمایند. در این سیستم جوجه کشی کاربر میبایست تمامی المان های الزمه را از پرنده را 

روه کرد. البته گهایی که نیاز به تنظیم دستی دارد میتوان به طول دوره جوجه کشی ، زمان ستر ، زمان هچر ، دمای مورد نیاز ، میزان رطوبت  و... اشاره 

ر پرنده ذکر کرده داده و تمامی المان های الزم را برای جوجه کشی از ه حپرنده را توضی 100صنعتی اسکندری در دفترچه راهنمای دستگاه مشخصات 

شما  ستمبا استفاده از این سیمطالعه دفترچه راهنمای دستگاه میتوانید به راحتی از هر پرنده ای جوجه کشی نمائید. شایان ذکر است  با است و شما فقط

 قو ، طوطی ، کاسکو و...طاووس ، لک لک ، فنچ ، کبوتر ،  میتوانید از تمامی پرندگان و ماکیان تخم گذار جوجه کشی نمایید مانند :

ه کاصلی ترین مزیتی که دستگاه جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری در اختیار کاربران قرار میدهد امکان ستر و هچر همزمان میباشد به این صورت 

درون دستگاه قرار میدهد و به جوجه  تخم 100تخم درون دستگاه قرار دهد. به طور مثال کاربر روز اول  تعداد خریدار میتواند هر زمانی که بخواهد هر 

چر هم ر زمان هکشی از آنها میپردازد در این حین روز بعد هم میتواند هر تعداد تخم که بخواهد به دستگاه بیفزاید و ادامه روند جوجه کشی را طی کند د

سپری شود و به این صورت به طور همزمان عملیات ستر و  تخم هایی که زودتر وارد دستگاه شده اند در قسمت هچر قرار میگیرند تا دوران هچر برایشان

 هچر در یک دستگاه انجام میپذیرد و نیازی نیست کاربر از دو دستگاه استفاده نماید.

 

میباشد. برد نصب شده بر روی ماشین جوجه  JDR800 با قدرتی چند برابر نسبت به  JDR900عددی مجهز به برد  252دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

ی بوده و به زکشی سوپر مینیاتور به طور کامالً هوشمند و اصولی طراحی شده است به نوعی که تمامی قطعات الکترونیکی استفاده شده در برد ساخت مال

ها و رایانه  در لپ تاپدر ایران مونتاژ میگردد، سرعت پردازنده استفاده شده در این برد برابر با پردازنده های ساخت شرکت اینتل میباشد که  SMDصورت 

مان ستر ، ه که زها مورد استفاده قرار میگیرد. بر روی برد دستگاه اعداد نمایشگر که نشان دهنده میزان دما ، میزان رطوبت ، و روز شمار دیجیتال دستگا

زمه را در اختیار کاربر قرار میدهد و کاربر میتواند با هچر ، طول دوره جوجه کشی را برای کاربر به نمایش میگذارد دیده میشود که تمامی فاکتور های ال

 استفاده از این نمایشگر دیجیتال تمامی اطالعات را دریافت نماید.

 



هور شم به شانه های سایزیک یا کره ای نیز دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور امکان بهره گیری از شانه های همه کاره را دارا میباشد. این نوع شانه ها 

گونه شانه  چهستند و در ایران فقط توسط گروه صنعتی اسکندری تولید و عرضه میشود. با استفاده از شانه های همه کاره خریدار دیگر نیازی به خرید هی

ار دستگاه فقط در کنشانه را طبق سایز تخم ها تنظیم نماید، این در حالی است که دیگر سازندگان دستگاه های جوجه کشی اضافی نداشته و فقط کافیست 

ا مائید باید شانه های مربوط به آن رارائه میکنند و اگر پس از مدتی بخواهید از پرنده ی دیگری جوجه کشی ن شانه های جوجه کشی از یک نوع پرنده را

 ز شانه های همه کاره اشاره کرده ایم:در زیر به مزایای استفاده ا خریداری نمائید که این عمل نیاز به صرف هزینه و وقت فراوانی دارد.

 امکان قرار جوجه کشی از چند پرنده به طور همزمان 

 امکان افزودن تخم نطفه دار جدید حتی در حین جوجه کشی 

  طراحی خاص دستگاه باعث شده در قسمت پایین دستگاه که محل قرارگیری سبد های هچر است نسبت به قسمت باالی دستگاه خنکتر باشد

 .ناسب هچ( یعنی میزان رطوبت و غلظت اکسیژن بیشتر است)دمای م

 

 

 

 

 کیفیت دستگاه جوجه کشی

 

ود خکیفیت را فدای کمیت ننموده است و برای افزایش کیفیت محصوالت  گروه صنعتی اسکندری همیشه کیفیت را حق مصرف کننده دانسته و هیچ گاه

 اقداماتی را نیز انجام داده است از جمله این اقدامات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 استفاده از ریز پردازنده های فوق پیشرفته با سرعتی معادل پردازنده های اینتل -

 برای جلوگیری از نویز پذیری SMDمونتاژ قطعات به روش  -

 مان جوجه کشیبه منظور تضمین راند SHTاستفاده از سنسور  -

 استفاده از قطعات الکترونیکی ساخت مالزی برای تضمین کیفیت دستگاه -

 %70برای بهینه سازی مصرف انرژی تا  %100و درزگیری  PVCاستفاده از بدنه  -
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 کنترل کیفی چند مرحله ای برای تثبیت کیفیت محصول خروجی -

 کشی از تمامی پرنده هااستفاده از شانه های همه کاره یا کره ای با امکان جوجه  -

 ماه گارانتی بی قید و شرط دستگاه جوجه کشی 12 -

 سال خدمات پس از فروش و تامین قطعات 10 -

 

 

 

 

 تایی 252لوازم همراه دستگاه جوجه کشی 

 

 شانه های همه کاره برای جوجه کشی از تمامی پرندگان•

 نطفه سنج برای سنجش وجود نطفه در داخل تخم•

 سبد های هچ برای استفاده در دوره هچ تخم ها•

 ماه گارانتی مینماید 12کارت گارانتی که دستگاه شما را تا •

 دفترچه راهنمای دستگاه برای آموزش کامل استفاده از دستگاه•

 کتاب آموزش کامل جوجه کشی اختصاصی گروه صنعتی اسکندری•

 پرنده 10برگی آموزش جوجه کشی از  300دفترچه •

 

 زیر مراجعه فرمائید. لینک این ایی بهت 252 مینیاتوربرای مشاهده گالری دستگاه جوجه کشی سوپر 

 

 نمائید.پیامک  1000800080را به سامانه  2016عدد  252سوپر مینیاتور تگاه جوجه کشی برای خرید دس

تومان 0.00044.1قیمت برای مصرف کننده :   
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