
 1خانگی تمام اتوماتیک ایزی باتور  یکشجوجهدستگاه 

 

گی قادر خان یکشجوجهاین دستگاه . باشدیمکوچک و منازل  یهاطیمحدر  یکشجوجهایزی باتور یک محصول جدید گروه صنعتی اسکندری مخصوص  یکشجوجهدستگاه 

کوچک  یکشجوجه، البته الزم به ذکر است که این ماشین باشدیممانند مرغ ، بلدرچین ، کبک ، غاز ، اردک ، بوقلمون  پرکاربرد یهاپرندهاز  خودکارتمام یکشجوجهبه 

ا بوده و ردا یاحرفهرا در حالت  ، فالمینگو ، کبوتر ، مرغ عشق ، طاووس و... لکلکمانند کاسکو ، طوطی ، فنچ ،  گذارتخماز مابقی پرندگان و ماکیان  یکشجوجهقادر به 

ایزی  یکشجوجه. دستگاه دهدیممتوسط را به کاربر  یهاتخمعدد تخم از نوع  84عدد تخم از نوع درشت تخم ،  21، تخم زیرعدد تخم از نوع  121از  یکشجوجهامکان 

محوریت تولید بر روی کیفیت محصول تمامی قطعات مکانیکی است که در ساخت این دستگاه با در نظر داشتن  دشدهیتولروز دنیا طراحی و  یفنّاوربا آخرین  مطابق 1باتور

که  باشدیم یاگونهبه Easy Bator1  یکشجوجهطراحی دستگاه  . باشدیمدستگاه ساخت سوئیس و بدنه دستگاه ساخت ایران  گرحسو الکترونیکی دستگاه ساخت مالزی و 

 یکاففقط  یکشجوجهندارد و برای  یکشجوجهمه ساده به هدف خود برسد به این معنا که کاربر نیاز به هیچ دانش قبلی در مورد با فشردن چند دک یراحتبه تواندیمکاربر 

 EasyBator1را انجام دهد. ماشین جوجه گیری  یکشجوجهاتوماتیک فرایند  صورتبهرا درون دستگاه قرار دهد تا دستگاه  هاتخمنوع پرنده را انتخاب نموده و  است

به قطعات مکانیکی و الکترونیکی ساخت مالزی ،  توانیم هاتیمزاین  ازجملهخانگی موجود در بازار ایران دارد  یکشجوجه یهادستگاهبسیاری نسبت به سایر  یهاتیمز

، عدائم کار با فناوری کارکرد در حالت خل یهافنسیستم کاهنده ولتاژ ، از تمامی پرندگان ،  یکشجوجه، قابلیت  خودکارتمام یکشجوجهقابلیت ساخت سوئیس ،  گرحس

 و... اشاره کرد. پیشرفته یریگژنیاکسسیستم 

خانگی ، صنعتی و  یکشجوجه یهادستگاهساخت انواع  ٔ  نهیدرزمحاصل نزدیک به سه دهه تجربه گروه صنعتی اسکندری  1خانگی ایزی باتور  یکشجوجهدستگاه 

. گروه دهدیمکوچک ، متوسط و بزرگ را ارائه  یکشجوجه یهانیماشانواع  یکشجوجه یهادستگاه. گروه صنعتی اسکندری مانند یک سوپرمارکت باشدیم یصنعتمهین

به شما عزیزان  یرسانخدماتماده نمایندگی در سرتاسر ایران آ 111در خاورمیانه با بیش از  یکشجوجه یهانیماشسازنده  نیتربزرگبرترین و  عنوانبهصنعتی اسکندری 

 .باشدیم

 

 

 ی مختلفهاپرندهی برای کشجوجهجدول ظرفیت 

 دارنطفهعدد تخم  84 ی از مرغکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  121 ی از بلدرچینکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  84 ی از کبککشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  21 غازی از کشجوجهظرفیت برای 



 دارنطفهعدد تخم  21 ی از اردککشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  21 ی از بوقلمونکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  84 ی از قرقاولکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  121 ی از مرغ عشقکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  84 طاووسی از کشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  121 ی از کاسکوکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  121 ی از طوطیکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  121 ی از فنچکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  121 ی از قناریکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  121 ی از کبوترکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  14 ی سیاهاز قوی کشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  21 ی از اردک مسکوییکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  14 ی از فالمینگوکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  14 لکلکی از کشجوجهظرفیت برای 

 باشدیمی از تمامی پرندگان و ماکیان را دارا کشجوجهدستگاه قابلیت 

 

 1ی خانگی ایزی باتورکشجوجهجدول مشخصات فنی دستگاه 

 دارد ولتاژ کاهندهسیستم 

 دارد سیستم برق اضطراری

 دارد یکشجوجه خودکارسیستم 

 دارد ی )دستی(احرفهی کشجوجهسیستم 

 دارد سیستم آژیر خطر

 H3برد هوشمند  برد

 SMD مونتاژسیستم 

 یکشجوجهروزشمار دوره  ماهیت نمایشگر

 ساخت سوئیس SHT SENSIRION گرحسنوع 

 وات 21 توان مصرفی

 ولت شهری 221 نوع برق مصرفی

 پالستوفوم پی سی جنس بدنه داخلی

 براق ABS جنس بدنه خارجی

 ی صنعتیمرهایپل جنس قطعات داخلی

 سال 11 خدمات پس از فروش

 ایران مونتاژ

 ساخت مالزی قطعات مکانیکی و الکتریکی

 ی از تمامی پرندگانکشجوجهسه نوع شانه برای  هاشانهماهیت 

 دوشرطیقیبماه ضمانت  12 گارانتی و خدمات پس از فروش

 پلی کربنات  جنس نورگیر دستگاه

 کارکرد در حالت خلع ی فن دائم کارفنّاور

 درجه دهمکیدیجیتال با دقت  ولفو  خودکارتمام سیستم کنترل دما 

 و فول دیجیتال با نم ساز  خودکارتمام سیستم کنترل رطوبت



 ساخت مالزیبا موتور گیربکس دار  خودکارتمام سیستم گردش

 هوشمنداً تمام یریگژنیاکسسیستم 

 درجه۰1 زاویه چرخش

 

 

 لیست لوازم رایگان همراه دستگاه

 ، متوسط و درشت تخم تخم زیری مخصوص پرندگان کشجوجهی هاشانه      

 رطوبت نیتأمطرف آب برای       

 کارت گارانتی      

 کتابچه راهنمای دستگاه      

 یکشجوجهکتابچه آموزش       

 یکشجوجهراک       

 هاتخمی نطفهنطفه سنج برای سنجش       

 سبد هچر برای دوره هچ      

 عدد پالگ هوا 8

 انبر اتصال به باطری ماشین     

 

 

 )انتخاب پرنده( خودکارتمام یکشجوجهسیستم 

 

از  یریگهبهرو کاربر با  رادار استکه قابلیت انتخاب پرنده  باشدیمخانگی موجود در سطح جهان  یهادستگاه نیترشرفتهیپعددی یکی از  84ایزی باتور  یکشجوجهدستگاه 

ز پرنده ا یاحرفه یکشجوجهداخل دستگاه و انتخاب نوع پرنده به  هاتخمفقط با قرار دادن  یکشجوجه ٔ  نهیدرزم یدانشچیهبدون نیاز به  تواندیماین قابلیت دستگاه 

 موردنظرنوع پرنده  است یکافقط است کاربر ف شدهیطراح 1با استفاده از سیستم انتخاب پرنده که در دستگاه ایزی باتور  یکشجوجهانتخابی بپردازد. به معنای دیگر برای 

رنده قابلیت دستگاه با سیستم انتخاب پالزم به ذکر است که از آن پرنده بپردازد. یکشجوجهبه  خودکار طوربهرا از لیست پرندگان موجود بر روی برد انتخاب نماید تا دستگاه 

 . باشدیماز مرغ ، بلدرچین ، کبک ، غاز ، اردک ، بوقلمون را دارا  خودکارتمام یکشجوجه

 .باشدیمرا دارا  گذارتخماز تمامی پرندگان و ماکیان  یکشجوجهتایی ایزی باتور قابلیت  84خانگی  یکشجوجهدستگاه 

 



 مراجعه فرمائید. www.iranjooje.comبه  1جهت مشاهده ویدئو  جوجه کشی تمام خودکار دستگاه ایزی باتور 

 

  

  یاحرفه یکشجوجهسیستم 

 

 

اشاره کرد که در این حالت کاربر نیاز به  گذارتخماز تمامی پرندگان و ماکیان  یکشجوجهبه امکان  توانیم 1ایزی باتور یکشجوجهدستگاه  یهاتیقابل نیترمهماز 

پرنده اهلی و زینتی در  111دقیق بیش از از هر پرنده دارد، البته نگران نباشید زیرا اطالعات  یکشجوجهبرای  ازیموردناطالعات دقیق در مورد میزان دما و رطوبت 

،  لککلاز تمامی پرندگان مانند: طاووس ، مرغ عشق ، کبوتر ، فنچ ،  یکشجوجهز این اطالعات به با استفاده ا دیتوانیماست و شما  شدهگنجاندهدفترچه راهنمای دستگاه 

 فالمینگو ، غاز وحشی و... بپردازید.

 .دیفرماندفترچه راهنمای دستگاه را مطالعه  بارکیفقط  است یکاف یاحرفه یکشجوجهبرای استفاده از حالت 

 

 مراجعه فرمائید. www.iranjooje.comبه  1دستگاه ایزی باتور  ای حرفهجهت مشاهده ویدئو  جوجه کشی 

 

 

 1ایزی باتور  یکشجوجهبودن دستگاه  خودکارتمام

 

ا ر یکشجوجهبرای  موردنظرپرنده  است یکافکه کاربر فقط  ینوعبه باشدیم یکشجوجهکامالً خودکار قادر به انجام عملیات  طوربه 1ایزی باتور  یکشجوجهدستگاه 

نظیم را ت یریگژنیاکسدمای مخصوص آن پرنده و میزان  یدرجهًً اتوماتیک میزان رطوبت ، |کامالً طوربههد. سپس دستگاه را داخل دستگاه قرار د هاتخمانتخاب نموده و  

 کامل با باالترین راندمان انجام دهد. طوربهرا  یکشجوجهای دیگر دستگاه قادر است بدون حضور کاربر عملیات . به معندهدیمرا انجام  یکشجوجهنموده و  عملیات 
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 دستگاهایمنی 

 

برق  خود در مرحله اول یکشجوجه یهادستگاهایمنی در تولید هر محصولی ایمنی در اولویت اول قرار دارد تا خطری کاربر را تهدید ننماید ، گروه صنعتی اسکندری برای 

رفع  کلبه یسوزآتشو  یگرفتگبرقتا خطر  ندینمایمولت  12( تبدیل به برق دوتکه یتاپلپولت شهری را قبل از ورود به دستگاه توسط یک کاهنده ولتاژ )ترانس  221

 .رسدیمبه صفر  یگرفتگبرقو  یسوزآتشامکان هرگونه  صورتنیبدگردد. 
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 سوئیسی گرحس
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 شدتهببه جوجه  دارنطفهکه اگر دقیق نباشد احتمال تبدیل تخم  باشدیمتنظیم دقیق میزان دما و رطوبت  هاآنچند عامل اساسی وجود دارد که یکی از  یکشجوجهدر امر 

د از حسگر خو یکشجوجه یهادستگاهبه جوجه و همچنین  تنظیم دقیق دما و رطوبت در  دارنطفه. گروه صنعتی اسکندری برای تضمین راندمان تبدیل تخم ابدییمکاهش 

SHT SENSIRION  پزشکی  به دلیل دقت باال بیشتر در صنایع نظامی و گرحسجهان در سنجش دما و رطوبت استفاده کرده است. این  گرحس نیترقیدقبهترین و

ه کالیبره کالیبره بوده و نیازی ب فرضشیپ صورتبهبه کالیبره آن اشاره نماییم که  میتوانیماین سنسور در سطح جهان  یهاتیمزین از برتر. ردیگیمقرار  مورداستفاده

که  ییرهاسنسومخصوص کالیبره ) یسنسورهااز حالت کالیبره خارج نخواهد شد. اگر توجه داشته باشید در  یزمانمدتاز همه اینکه بعد گذشت  ترمهمشدن دوباره ندارد و 

به دلیل  است ذکرانیشا. باشدیم  SHT SENSIRIONاست و این به معنای مرجع بودن  شدهاستفاده SHT( از سنسور شودیمدیگر استفاده  یحسگرهابرای کالیبره کردن 

 .اندکردهخود استفاده  یکشهجوج یهادستگاهبرای  SHT گرحسفقط سه کارخانه در جهان از  گرحسبودن این  متیقگران

 از: اندعبارت اندکردهاستفاده  یکشجوجهدر ساخت دستگاه  SHTکه از سنسور  ییهاشرکتلیست 

 آرکام کره 

 ویکتوریای ایتالیا 

 گروه صنعتی اسکندری 
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 از تمامی پرندگان یکشجوجهشانه برای 

 

 یهاشانه. باشدیماز تمامی پرندگان  یکشجوجهمخصوص  یهاشانهکه یکی از این لوازم  شودیمداده  گانیرابهلوازمی  1خانگی ایزی باتور یکشجوجهدر کنار دستگاه 

از پرندگان ریز تخم مانند بلدرچین ، کبوتر ، مرغ عشق ، فنچ ، شانه  یکشجوجهمخصوص  یهاشانه، شوندیم یبندمیتقسبه سه نوع  1ایزی باتور  یکشجوجهدستگاه 

مرغ ، کبک ، قرقاول ، طاووس معمولی مانند  یهاتخم اندازه با ییهاپرنده، قوی سیاه و شانه مخصوص  لکلکمخصوص پرندگان درشت تخم مانند اردک ، غاز ، بوقلمون ، 

 .گرددیمارائه  گانیرابه 1ایزی باتور  یکشجوجهکه هر سه نوع شانه در کنار دستگاه  و...

 

 مراجعه فرمائید. www.iranjooje.comبه  1جهت مشاهده ویدئو  شانه  دستگاه ایزی باتور 

 

 

 یکشجوجه روزشمارنمایشگر 
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جوجه  یروزهااست که کاربر حتی با یک روز خطا در  یکشجوجه روزشمارتقلبی موجود در بازار ایران وجود دارد نداشتن  یهادستگاهمشکالتی که در  نیتربزرگیکی از 

و  جوجه گیری یروزهاامکان خطا در  یکشجوجه روزشمار. اما گروه صنعتی اسکندری با تعبیه کردن نمایشگر رساندیمرا به صد در صد  هاجوجهکش امکان تلف شدن 

 زمانمدتتا هچر ،  ماندهیباق زمانمدترا مانند  یکشجوجه یروزهاکلیه اطالعات الزم در مورد  یکشجوجه. نمایشگر رساندیماحتمال هرگونه ضرر و زیان را به صفر 

 آورد. درخواهداز ستر و... را برای شما به نمایش  شدهیسپر
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 قابلیت اتصال به برق اضطراری

 

 هاگاهدستچینی موجود در بازار ایران اتفاق افتاده است زیرا این  یکشجوجه یهادستگاهدر  کراتکمکه به  میابودهبه دلیل قطعی برق  هاجوجهو بارها شاهد تلف شدن 

دری گروه صنعتی اسکن یکشجوجه یهادستگاهاما . شوندیمبه دلیل اختالف دما تلف  دارنطفه یهاتخمقابلیت اتصال به برق اضطراری را ندارند و در مواقع قطعی برق 

ن صورت . کارکرد این قابلیت دستگاه به ایرساندیمرا به صفر  دارنطفه یهاتخمامکان تلف شدن خود تعبیه کرده است که  یهادستگاهقابلیت اتصال به برق اضطراری را در 

 اتصال به دستگاه وصل کرده و از دستگاه استفاده نماید. یانبرهاباطری ماشین را از طریق  تواندیماست که در مواقع قطعی برق کاربر 

http://www.iranjooje.com/
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 گارانتی و خدمات پس از فروش

 

 

 

 باشدیم یاگسترده. گروه صنعتی اسکندری دارای خدمات پس از فروش گرددیمخدمات آن شرکت محسوب  نیتریاصلیکی از  هر شرکتی نیتضمخدمات پس از فروش و 

وه صنعتی و سالیان سال در سیستم خدمات پس از فروش گر گرددیمولتاژ قطعات و... در سیستم ثبت هر دستگاه قطعات دستگاه ، نقشه الکترونیکی دستگاه ،  رهیزنجکه طبق 

سال با خدمات پس از فرش گروه صنعتی اسکندری تماس بگیرد و خواهان قطعه یدکی دستگاه خود  11کاربر حتی بعد از  . بدین ترتیب اگرماندیماسکندری محفوظ باقی 

قطعه یدکی مربوط به آن دستگاه را شناسایی کرده و در  شدهیداریخرگردد کارشناسان خدمات پس از فروش گروه صنعتی اسکندری با استعالم شماره سریال دستگاه 

کارخانه حتی مدیریت  کارکناناحتماالً بارها و بارها  دیانمودهسالی که شما دستگاه را خریداری  11است که در مدت این  ذکرانیشاارسال خواهند نمود. وقت  اسرع

 کارخانه تعویض شده باشد اما سیستم خدمات پس از فروش ثابت باقی خواهد ماند. 

 .باشدیمبه شما عزیزان  یرسانخدماتنمایندگی در سراسر کشور آماده  111گروه صنعتی اسکندری با بیش از  
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 از جنس پلی کربنات یاشهیشدرب 
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. در این دهدیمبه جوجه را کاهش  دارنطفهدرصد راندمان تبدیل تخم  مستقیم خورشیدی زیرا نور خوردیم هاتخماگر توجه داشته باشید در مرغ مادر نیز نور بسیار کمی به 

استفاده نموده  1ایزی باتور  یکشجوجه یهادستگاهخانگی از درپوش پلی کربنات در  یکشجوجه یهادستگاهرایط در این ش یسازهیشبراستا گروه صنعتی اسکندری برای 

 .دینماینمبه جوجه ایجاد  هاتخمو هیچ خطری برای راندمان تبدیل  گرددیممضر خورشیدی و نور مستقیم  یاشعهاست زیرا شیشه پلی کربنات کامالً مانع ورود 

در نور  یریقرارگ. و هیچ در صورت گرددینمخورشیدی  یاشعهکه مانع  ندینمایمپلی کربنات از پلی استایلن استفاده  یجاهباین در صورتی است که دیگر سازندگان 

 کاهش خواهد یافت. شدتبهراندمان 
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 موتور چرخاننده راک

 

ایزی باتور ساخت مالزی  یکشجوجه یهادستگاه یموتورهااصولی طراحی و تولید گردد.  صورتبهکه باید  باشدیم یکشجوجهموتور یکی از اجزای اصلی دستگاه 

به این صورت است که حرکت  1ایزی باتور  یکشجوجه. طراحی موتور دستگاه اندشدهساختهطراحی و  1ایزی باتور  یکشجوجهو طبق اصول و مخصوص دستگاه  باشدیم
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را چرخانده و مانع از چسبیدگی نطفه به بدنه تخم  هاتخمدر هر دو ساعت یک دور کامل  کهیطوربهنیست  تیرؤقابل رمسلحیغبسیار آرام و نامحسوسی دارد که با چشم 

 . رددگیم
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 براق ABSبدنه از جنس 

 

استفاده نموده  براق ABS خانگی خود از جنس یکشجوجه یهادستگاهگروه صنعتی اسکندری در ساخت بدنه  شودیمبدنه هر دستگاهی بسته به کارکرد آن دستگاه ساخته 

بیست سال برآورد  تاپانزده 1ایزی باتور یکشجوجه.  عمر مفید بدنه دستگاه باشدیم ABSاستحکام بسیار باال  یکشجوجهبدنه دستگاه  عنوانبهدلیل انتخاب این جنس  است،

 . اندشدهساخته ABSنیاز به استحکام باال دارند از  هاآنکه بدنه  ییهادستگاهشویی و جاروبرقی و اکثر اگر توجه داشته باشید بدنه لباس شده است. 
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 یبندبسته
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اقداماتی لحاظ شده تا مانع آسیب  )1تایی )ایزی باتور 84ی خانگی کشجوجهی هادستگاهبندی  دربستهکیفیت خود محصول است.  دهندهنشانی یک محصول همیشه بندبسته

ر مقابل و همچنین یک محافظ عالی د دیآیمبسیار مناسب به شمار  ریگضربهکه یک  ردیگیمفویل قرار  هیالکدیدن دستگاه گردد. به این صورت که ابتدا دستگاه داخل ی

رساندن ایمنی دستگاه در  %111. البته برای به ردیگیمقرار  شودیمکه باعث استحکام و افزایش ضخامت کارتن  ینتیلم. بعد دستگاه در یک کارتن پنج الیه باشدیمرطوبت 

ی بندبستهصورت  . به اینکندیم.  این کارتن از دستگاه در برابر گرما ، ضربه ، رطوبت محافظت شودیمپیچیده  هیدوالی کامل کارتن در یک سفلون بندبستهبعد از  ونقلحمل

 و این اقدامات به دلیل تضمین سالمت محصول هنگام رسید کاال است. گرددیمانجام  1ی ایزی باتورکشجوجهدستگاه 

 

 مراجعه فرمائید. www.iranjooje.comبه  1جهت مشاهده ویدئو  نوع بسته بندی دستگاه ایزی باتور 

 

 

 فن دائم کار

 

یعنی  گفت دائم کار است توانیم ینوعبهبه فن آن اشاره کرد که از فناوری کارکرد در حالت خلع بهره گرفته است یا  توانیمدستگاه  دهندهلیتشک یهاقسمتاز دیگر 

 سیرکوالسیون دستگاه را نیز بر عهده دارد.استراحت وجود دارد.  این فن  وظیفه  لحظهکیبدون  هاماهامکان کارکرد این فن تا 
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 برد SMDسیستم مونتاژ 

 

 DIP. مونتاژ کنندیماستفاده  DIPبا برد قدیمی از سیستم مونتاژ  ییهادستگاه. در باشدیمدر دستگاه متفاوت  شدهاستفادهبسته به نوع برد و قطعات  هادستگاهنحوه مونتاژ 

 ینوعبهاست  شدهحل SMDدر سیستم  کلبهاما این مشکل  شوندیمکنار وسایل برقی ولتاژ باال با مشکل مواجه  یریقرارگصورت   بسیار باالیی دارند و اکثراً در یریپذ زینو

است  ذکرانیشاطراحی و تولید نموده است.   SMDخود را  بر پایه سیستم  یکشجوجه یهادستگاهکه درصد نویز پذیری دستگاه به صفر رسیده است.  گروه صنعتی اسکندری 

 یا روباتیک استفاده نموده است. SMDاز سیستم مونتاژ که گروه صنعتی اسکندری برای تضمین کیفیت محصوالت خود 
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 نورترکا

 

است که ولتاژ ورودی به موتور را تنظیم کرده و امکان وجود هر خطری برای موتور  شدههیتعببرای محافظت از موتور دستگاه کانورتر   1ایزی باتور  یکشجوجهدر دستگاه 

 .رساندیمدستگاه را به صفر 
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 دفترچه راهنمای دستگاه

 

تگاه کارکرد با دس بهکه کاربر نیازی به خواندن دفترچه راهنما نیز ندارد و حتی بدون خواندن راهنمای دستگاه نیز قادر  شدهیطراح ینوعبه 1ایزی باتور  یکشجوجهدستگاه 

کاربر عالوه بر  تایی 84خانگی  یکشجوجهی دستگاه دفترچه راهنما ازفاده با است .باشدیمو این به دلیل رعایت راحتی استفاده کاربر از دستگاه در طراحی آن  باشدیم
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جوجه  1ایزی باتور  یکشجوجهبا استفاده از دستگاه  دیتوانیمرا  هاآنکه از تمامی  رندیگیفرامپرنده را نیز  111از  یکشجوجهنحوه آشنایی کامل با نحوه کارکرد دستگاه 

 گیری نمایند.
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 EIGخانگی  یکشجوجهلوازم همراه دستگاه 

 

 ی از تمامی پرندگانکشجوجهی برای کشجوجهی هاشانه 

  رطوبت نیتأمطرف آب برای 

 کارت گارانتی 

 کتابچه راهنمای دستگاه 

  یکشجوجهکتابچه آموزش 

  یکشجوجهراک 

  هاتخمی نطفهنطفه سنج برای سنجش 

 سبد هچر برای دوره هچ 

 آداپتور ساخت مالزی 

 8 پالگ هوا عدد 

 انبر اتصال به باطری ماشین 
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 به ما  اعتماد کنید دیتوانیمچرا 
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ا بیان ما اعتماد کنید ر تیساوببه  دیتوانیم هاآن واسطهبه.  ما در ادامه دالیلی که شما باشدیممقابل  تیساوباینترنتی اعتماد به  یدهایخرافراد در  یهادغدغهیکی از 

 خواهیم کرد.  

 

 باشدیمگروه صنعتی اسکندری دارای پروانه کسب معتبر و مجوزهای قانونی  تولید 

 

. نظام اعطای ردیگیمتعلق  برای تولید محصولی خاص در محلی مشخص به واحدهای صنفی وکارکسباز  یاشاخهمدرکی است که در هر  یبرداربهرهمجوز یا پروانه 

ی صنعت مرغدار آالتنیماشقانونی تولید و فروش  یجوازها. گروه صنعتی اسکندری دارای تمامی باشدیممجوز به واحدهای صنفی امری رایج در تمامی کشورهای جهان 

 .باشندیمقانونی تولید و فروش  یمجوزهاالیت نداشته و فاقد در ایران مجوز فع راستانداردیغ یهادستگاه دکنندگانیتول.  این در حالی است که اکثر باشدیم یکشجوجهو 

 نماد اعتماد  و نماد ساماندهی



 

هویتی مالک  یهایبررس.  نماد اعتماد پس از دینمایماینترنتی اعطا  یهاتیساوبهویت  دیتائاست که وزارت صنعت ،معدن ، تجارت  در جهت  یانشانهنماد اعتماد 

 . اشندبیمگروه صنعتی اسکندری دارای نماد اعتماد و ساماندهی  یهاتیساوباست که تمامی  ذکرانیشا. گرددیماینترنتی اهدا  یهاتیساوببه  هیدییتأو  تیساوب

اد وزارت فرهنگ و ارش دیتائکه در سامانه ساماندهی ثبت گردد در صورتی به  یتیساوب. هر رسدیمنماد ساماندهی نمادی است که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 نماد ساماندهی را دریافت نماید. تواندیمبرسد 

از وب و هرگونه خرید  باشدیمکامل وزارت صنعت ، معدن ، تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  هیدییتأملزم  هاتیساوبگرفتن نماد اعتماد و ساماندهی  برای 

که قصد  یتیساوباینترنتی همیشه توجه داشته باشید  یدهایخرپس در هنگام  دیآیم حساببهیک ریسک برای خریدار  مطمئناًفاقد نماد اعتماد و ساماندهی  یهاتیسا

 دارای نماد اعتماد و ساماندهی باشد. دیرادارخرید از آن 

 

 یصنعتمهینخانگی ، صنعتی و  یکشجوجه یهانیماشنزدیک به سه دهه تجربه در تولید انواع 

 

است.  دهششناخته انهیخاورمدر  یکشجوجه یهادستگاه دکنندهیتول نیتربزرگبرترین و  عنوانبه اکنونهمشروع به فعالیت نموده و   1332گروه صنعتی اسکندری از سال 

. باشدیمEIG (Eskandari Industrial Group )به  متعلق انهیخاورمدر  یکشجوجه یهانیماشاعالم داشته که کمترین خرابی و گارانتی  باافتخارگروه صنعتی اسکندری 

 .باشدیمنشان از کیفیت محصوالت این کارخانه  یکشجوجه آالتنیماشسابقه طوالنی گروه صنعتی اسکندری در تولید 

 

 یاسکندر یمحترم وازرت صنعت ، معدن و تجارت و معاونان آن مجموعه در محل کارخانه گروه صنعت استیحضور ر

راز ضمن اب شانینمودند . ا دیبازد یاسکندر یمجموعه از کارخانه گروه صنعت نیا نیمحترم وزارت صنعت ، معدن و تجارت بهمراه معاون استیر 13۰1سال  ماهیام د یس در

 یداخل داتیو بهبود چرخه تول یرانیجوانان ا داریباشد و باعث اشتغال پا یباعث افتخار شمالغرب کشور م شانیکارخانه که طبق گفته ا نیاز  خدمات ارزشمند ا یخرسند

  .بعمل آوردند یمجموعه قدردان نیو پرسنل ا یکادر مهندس رهیمد تتیعامل ، ه ریاست ، از مد دهیگرد



 

 دارای دفتر رسمی و مکان ثابتگروه صنعتی اسکندری 

که مکان مشخصی ندارند دارای دفتر رسمی و کارخانه تملیکی در خارج محدوده طرح ترافیک بوده و تا هر زمان  یاپلهزیر  یهادکنندهیتول برخالفگروه صنعتی اسکندری 

 به دفاتر رسمی و یا خود کارخانه مراجعه فرمایید.  دیتوانیمکه بخواهید  یهرزمانپاسخگوی کیفیت محصوالت خود خواهد بود و شما 

 

 واحد نمونه صنعتی شمال غرب عنوانبهگروه صنعتی اسکندری 

 

با حضور معاونین وزیر صنعت و معدن و تجارت ، نمایندگان مجلس آ.غ ، استاندار محترم آ.غ ، فرماندار ارومیه و جمعی  باشکوهصنعت و معدن مراسمی  داشتیگرامدر روز 

نب و از جا شدهشناخته یکشجوجه یهانیماشواحد نمونه صنعتی در تولید  عنوانبهشد. در این مراسم گروه صنعتی اسکندری  برگزارصنعت استان  انیمتصدو  نیمسئولاز 

 بزرگان صنعت و مسئولین نشان واحد نمونه صنعتی به گروه صنعتی اسکندری اهدا گردید.

 

 یلوح تقدیر از جانب استاندار محترم آذربایجان غرب



 
 

 مدیران گروه صنعتی اسکندری موفق به دریافت لوح تقدیر از طرف استاندار استان آذربایجان غربی شدند

اسکندری به شرح زیر استمتن لوح تقدیر از گروه صنعتی   

  

 جناب آقای جواد اسکندری حبیب قشالق

 مدیر محترم شرکت گروه صنعتی اسکندری

است. استان در پایدار توسعه و  شکوفایی ،تعالی پرافتخارفعاالن و تالشگران عرصه تولید و سازندگی هموار کننده مسیر  لیبدیب یارادههمت و   

تولیدی ،تقدیر و کسب عنوان واحد نمونه صنعتی  یهاتیفعالضمن گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن،اهتمام ارزشمند و عملکرد درخشان آن مجموعه در عرصه  جانبنیا

یادبود تقدیم  عنوانبهتبریک عرض نموده و این لوح  پرتالشتانرا خدمت جنابعالی و همکاران  13۰8در سال  یکشجوجه آالتنیماشدر ساخت  ینوآوردرر زمینه ابداع و 

د)عج( در سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل موفق و سربلند باشیعصریولتان و عنایات خاص حضرت دن امید که در سایه توجهات ایزدمن. با ایگرددیم  

 

 

 برای معرفی و مصاحبه در شبکه استانی آ.غربی دعوت از گروه صنعتی اسکندری 



 
 

 فتبرای افزایش کیفیت محصوالت خود سخن گ روزافزون و تالشگروه صنعتی اسکندری با حضور در شبکه استانی برای چندمین بار متمادی و معرفی محصوالت جدید خود 

 

 گروه صنعتی اسکندری تولیدی کارخانهحضور گزارشگران باشگاه خبرنگاران جوان در 

 

ه این کارخان یکشجوجه یهادستگاهو ضمن بازدید از مراحل تولید  آوردهعملباشگاه خبرنگاران جوان در محل کارخانه حضور به  یبردارلمیفعوامل  ۰1در آبان ماه سال 

 ، گزارشی برای شبکه سه سیمای جمهوری اسالمی ایران ضبط گردید

 

 ساخت کجا



 

 یهانیماشین ا ازجمله کنندیممونتاژ و روانه بازار  تیفیکیبقطعات چینی و را با  هادستگاهافراد سودجویی هستند که این  یکشجوجه یهادستگاه دکنندگانیتولاغلب 

 .دشونیمکه به نام هواباتور اصل هم فروخته  شودیمکاکس هلند و یا جنسیس کره ، حتی گاهاً مشاهده  یهاباناماشاره کرد که  ییهادستگاهبه  توانیم یکشجوجه

هم بوده  شکلهمدقیقاً  هادستگاهکه در اصل همه این  دیابییدرم تأمل کمپاما با  هستتقلبی کامالً متفاوت  یکشجوجه یهادستگاهحال مسئله مهم اینجاست که نام همه این 

ی تمامی محصوالت خود را با نهایت کیفیت تولید نموده که حت کنندهمصرفمتفاوت است. اما در مقابل گروه صنعتی اسکندری با رعایت حق  هاآنبرد  نهیزمپسو نهایتاً رنگ 

خانگی گروه صنعتی اسکندری متشکل از قطعات الکترونیکی و  یکشجوجه یهادستگاه.  دهدیمرا نیز  شدهدادهخریدار در حین تولید دستگاه سفارش   اجازه بازدید

 .دینمایمخود را نیز تضمین  یهادستگاهسال خدمات پس از فروش  11که تا  دهدیممکانیکی ساخت مالزی و حسگر ساخت سوئیس و مونتاژ داخل، باالترین کیفیت را ارائه 

 

 مراجعه فرمائید. www.iranjooje.comبه  1جهت مشاهده ویدئو  تولید دستگاه ایزی باتور 

 

 یاچندمرحلهکنترل کیفی 

 

از  در خط تولید هر یک کهیطوربه محوریت اصلی محصوالت خود قرار داده است عنوانبهکیفیت را  عامل دانسته و کنندهمصرفگروه صنعتی اسکندری کیفیت را حق 

راحل مونتاژ و تا م شودیم. این کنترل کیفی از ورود مواد اولیه به کارخانه شروع گرددیماعمال  یاچندمرحلهگروه صنعتی اسکندری کنترل کیفی  یکشجوجه یهادستگاه
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تا  گرددیمو کیفیت آن تائید  ارگرفتهقرتمام و کمال مورد ارزیابی  طوربهکیفیت محصول  یاچندمرحلهو کنترل نهایی ادامه دارد.  طی این کنترل کیفی  یبندبستهو 

 را دریافت و استفاده نماید. تیفیباکخریدار محصولی 

 

 مراجعه فرمائید. www.iranjooje.comبه  1جهت مشاهده ویدئو  کنترل کیفی دستگاه ایزی باتور 

 

 

 دیمنو کسخروجی 

 

خروجی  3 دیکنیمکه مشاهده  طورهمان 1ایزی باتور  یکشجوجهفراهم گردد که در دستگاه  دیمنو کسباید محلی برای خروج  طورمعمولبه یکشجوجه یهادستگاهدر 

 خفگی کامالً به صفر برسد. براثر هاتخماست تا امکان تلف شدن  شدههیتعب کار نیاکوچک و دو پالگ هوا برای 

 

 مراجعه فرمائید. www.iranjooje.comبه  1اکسیژن گیری دستگاه ایزی باتور جهت مشاهده ویدئو  توضیح سیستم 
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 ظرف آب

 

 و با استفاده از گرمای هیتر رطوبتکه در قسمت زیرین دستگاه قرار دارد  باشدیمخانگی گروه صنعتی اسکندری ظرف آبی  یکشجوجهسیستم رطوبت دهی دستگاه 

انجام داده و میزان  خودکارکامالً  صورتبهتمامی این اعمال را  1خانگی ایزی باتور  یکشجوجهاست که دستگاه  ذکرانیشا. البته آوردیمرا فراهم  یکشجوجه ازیموردن

 .دینمایمخودکار تنظیم  صورتبهرطوبت را با توجه به پرنده انتخابی کاربر 

 

 مراجعه فرمائید. www.iranjooje.comبه  1جهت مشاهده ویدئو  سیستم ظرف آب دستگاه ایزی باتور 

 

 

 فن مخصوص سیرکوالسیون داخلی دستگاه

 

تا فن عالوه بر عملیات سیرکوالسیون  گرددیممونتاژ  همیرو. فن و هیتر بر باشدیمکامالً اصولی  صورتبهبوده و طراحی آن  EIGمحصول  1ایزی باتور  یکشجوجهدستگاه 

قرار  هامتخفن را در جهت مخالف خانگی گروه صنعتی اسکندری  یکشجوجه یهانیماشاست که  ذکرانیشادستگاه سیستم گرمایشی را نیز به نحو احسنت انجام دهد. 

 را مورد هدف قرار ندهد. دارنطفه یهاتخممستقیم به  طوربهصحیح انجام دهد و هم گردش هوا  طوربها تا هم عملیات سیرکوالسیون ر اندداده

 

http://www.iranjooje.com/


 مراجعه فرمائید. www.iranjooje.comبه  1جهت مشاهده ویدئو  سیستم سیرکوالسیون دستگاه ایزی باتور 

 

 

 ستر و هچر

 داخل تخم کامل شده و در شرف بیرون آمدن ینطفهکه رشد  شودیم. هچر نیز به دورانی گفته کندیمکه نطفه داخل تخم تغذیه کرده و رشد  شودیمستر به دورانی گفته 

ت اس ذکرانیشاتر و هم به حالت هچر عمل نماید. البته که قادر است هم به حالت س ینوعبه باشدیمقابلیت ستر و هچر را دارا  1ایزی باتور  یکشجوجهاز تخم است. دستگاه 

و البته به میزان  دباشیمکه میزان رطوبت و اکسیژن بیشتر  ردیگیمو در مکانی قرار  دینمایمآن تغییر  یریقرارگ حالتکه  باشدیم ینوعبهکه طراحی سیستم هچر دستگاه 

 .شودیمبرای هچ آماده  فاکتورهاای کامل تمامی ، در اصل به معن ترخنکبسیار کمی 

 

 مراجعه فرمائید. www.iranjooje.comبه  1جهت مشاهده ویدئو  نحوه اجرای ستر و هچر در دستگاه ایزی باتور 

 

 کاربری ساده دستگاه

 

کاربر  ازیموردنتمامی عملیاتی که . باشدیمخود  موردنظرکه بسیار ساده بوده و کاربر فقط با فشردن چند دکمه قادر به انجام عملیات  باشدیم ینوعبهطراحی دستگاه 

 ن چند دکمه ساده اعمال نماید.و با فشرد یراحتبهنیاز دارد  1با دستگاه ایزی باتور  یکشجوجهدر  هر آنچهاست تا کاربر بتواند  شدههیتعبدقیق بر روی برد  طوربه باشدیم

 

 

 نطفه سنج

 

 ینطفه گرددیمرایگان در کنار دستگاه ارائه  طوربهبا استفاده از این نطفه سنج که  تواندیمکه کاربر  باشدیممجهز به نطفه سنج مخصوص  1ایزی باتور  یکشجوجهدستگاه 

 را رسد نماید. هاآنقرار دهد و رشد  موردسنجشرا  هاتخم

http://www.iranjooje.com/
http://www.iranjooje.com/


 مراجعه فرمائید. www.iranjooje.comجهت مشاهده ویدئو  نحوه استفاده از نطفه سنج به 

 

 

 

 هادستگاهایزی باتور با دیگر  یکشجوجهمقایسه دستگاه 

 ایمنی دستگاه 

 

 

با خیالی راحت در منزل  تواندیمدستگاهی کامل ایمن بوده که کاربر  1ایزی باتور  یکشجوجهماشین  ازجملهخانگی گروه صنعتی اسکندری  یکشجوجه یهادستگاه

ولت هیچ  12ولت تبدیل نماید. برق  12ولت شهری را به  221تا برق  شدهیطراحترانزیستور مخصوصی  EIGجوجه گیری خانگی  یهادستگاهاستفاده نماید. برای ایمنی 

 .رساندیمبرای کاربر ایجاد نکرده و ایمنی دستگاه را به حداکثر  یسوزآتشو یا  یگرفتگبرقخطر 

 

 طوربهه که دستگا ینوعبهاعمال نشده است  هاآنو هیچ اقدام ایمنی در  اندشدهتقلبی موجود در بازار ایران که با قطعات چینی مونتاژ  یهادستگاهبسیاری از  متأسفانه

 .رسدیماین صورت به باالترین حد خود در  یسوزآتشو  یگرفتگبرقکه احتمال  شودیمل ولت شهری وص 221مستقیم به برق 

 مراجعه فرمائید. www.iranjooje.comمقایسه ایمنی دستگاه ایزی باتور با دستگاه های تقلبی به   جهت مشاهده ویدئو

 

 

 خانگی یکشجوجه یهانیماشو دیگر  1خانگی ایزی باتور  یکشجوجهمقایسه سیستم هچر دستگاه  
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است. طبق تحقیقات بخش تحقیق و  شدهیطراحکامالً اصولی و دقیق و با توجه به حاالت و میزان دما و رطوبت در مرغ مادر  1ایزی باتور  یکشجوجهسیستم هچر در دستگاه 

این اصول  یکشجوجه یهادستگاهبوده و همراه با رطوبت و اکسیژن بیشتری باشد. که در  ترخنکباید  یکشجوجه یهادستگاهتوسعه گروه صنعتی اسکندری بخش هچر در 

 کامالً رعایت شده است. 

 

رده و در همان محل با همان دما بدون توجه به تفاوت دمایی و رطوبتی ستر و هچر سیستم چرخاننده موتور را خاموش کموجود در بازار ایران  یکشجوجه یهادستگاهدیگر 

 .دینمایمافت  شدتبهبوده و راندمان دستگاه  یراصولیغکه این سیستم کامالً  ندینمایمو رطوبت تبدیل به هچر 

 مراجعه فرمائید. www.iranjooje.comمقایسه سیستم هچر دستگاه ایزی باتور با دستگاه های تقلبی به   جهت مشاهده ویدئو

 

 

 یکشجوجه یهادستگاهبا دیگر  1ایزی باتور  خودکارتمام یکشجوجهمقایسه سیستم 

 

تنها کاری که کاربر باید  کهیطوربه باشدیمو بدون نیاز به حضور کاربر  خودکارتمام یکشجوجهخود قادر به  فردمنحصربهبا طراحی  1ایزی باتور  یکشجوجهدستگاه 

مامی . دستگاه با توجه به پرنده انتخابی شما تباشدیمداخل دستگاه  دارنطفه یهاتخمانجام دهد انتخاب نوع پرنده از لیست پرندگان مندرج بر روی برد دستگاه و گذاشتن 

 .دهدیمادامه  یکشجوجهخودکار تنظیم نموده و به  طوربهرا  هاالمان
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اتیک را نداشته و  تنظیم اتوم یکشجوجهقابلیت  که باشندیمکاکس هلند، جنسیس کره و هواباتور آمریکا همه دارای یک برد مشابه  یهابانامچینی که  یهادستگاه متأسفانه

  کامالً دستی وارد نماید. صورتبهاز هر پرنده باید میزان دقیق دما و رطوبت مربوط به آن پرنده را  یکشجوجهو برای 

 

 مراجعه فرمائید. www.iranjooje.comمقایسه سیستم جوجه کشی خودکار دستگاه ایزی باتور با دستگاه های تقلبی به   جهت مشاهده ویدئو

 

 

 یکشجوجه یهادستگاهخانگی گروه صنعتی اسکندری با دیگر  یکشجوجهمقایسه نمایشگر دستگاه 

 

خود  یهادستگاهرا بر روی نمایشگر  یکشجوجه روزشمار،  یکشجوجه یروزهاگروه صنعتی اسکندری برای راحتی کاربر و جلوگیری از بروز هرگونه خطا و اشتباه در 

از ستر و... را بر روی  شدهیسپر، روزهای  تا هچ ماندهیباق یروزها،  یکشجوجه یدوره زمانمدت تواندیمتعبیه کرده است و کاربر با توجه به این قابلیت دستگاه 

 است رییتغقابلاتوماتیک بسته به نوع پرنده انتخابی شما  طوربه 1خانگی ایزی باتور یکشجوجهنمایشگر روزشمار دستگاه نمایشگر مشاهده نماید.  البته الزم به ذکر است که 

 مرغ است. یکشجوجهروز را در نمایشگر به نمایش خواهد گذاشت که کل دوره  21اتوماتیک  طوربه روزشمار،  یکشجوجهمثال اگر کاربر مرغ را انتخاب نماید برای  طوربه

 

 مراجعه فرمائید. www.iranjooje.comمقایسه نمایشکر دستگاه ایزی باتور با دستگاه های تقلبی به   جهت مشاهده ویدئو

 

 موجود در ایران یکشجوجه یهادستگاهایزی باتور با دیگر  یکشجوجهدستگاه  یاچندمرحلهکنترل کیفی مقایسه 
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تولید  رونددراست، عالوه این دستگاه  شدهاستفادهن در ساخت آ یتیفیباکو از قطعات بسیار  دشدهیتولکامالً کیفیت محور  صورتبه 1خانگی ایزی باتور  یکشجوجهدستگاه 

که از لحظه ورود مواد اولیه به کارخانه تا مونتاژ  گرددیم یسازادهیپبر روی محصول  یاچندمرحلهو یک کنترل کیفی  ردیگیمبارها مورد آزمایش و خطا گیری قرار 

 و ارسال این روند ادامه دارد یبندبستهقطعات ، 

 

که  شوندیمبدون هیچ کنترل کیفی تولید  شوندیمجنسیس کره ، کاکس هلند و هواباتور آمریکا ارائه  یهابانامو  دگردنیمکه با قطعات چینی در ایران مونتاژ  ییهادستگاه

 .باشدینم ریپذامکان هاآندر  یکشجوجهتا حدی که امکان  دینمایمافت  شدتبهو راندمان  شوندیماکثراً بعد از مدت کوتاهی دچار مشکل 

 

 مراجعه فرمائید. www.iranjooje.comمقایسه کیفیت دستگاه ایزی باتور با دستگاه های تقلبی به   جهت مشاهده ویدئو

 

 

  یکشجوجه یهادستگاهبا دیگر  1ایزی باتور  یکشجوجهمقایسه حسگر ماشین 

 

کامالً دیجیتال بوده و دارای پکیج  که باشدیم(  SHT SENSIRIONسنسور جهان )  نیترقیدقمجهز به بهترین و  1ایزی باتور  ازجملهسری ایزی باتور  یکشجوجه یهادستگاه

SMD گرحسبودن این  متیقگران لیبه دلو این  اندنمودهاستفاده  یکشجوجه یهادستگاهکارخانه در جهان از این سنسور در  3فقط  است که ذکرانیشاالبته  باشدیم 

در جهان  یکشجوجه یهانیماش یبرندهایکی از برترین  عنوانبهاز آرکام کره  اندعبارت اندنمودهاستفاده  یکشجوجهدر صنعت  گرحسکه از این  ییهاکارخانه. باشدیم

انواع  دکنندهیتول نیتربزرگبرترین و  عنوانبهدر جهان و گروه صنعتی اسکندری  یکشجوجه یهادستگاه یهادکنندهیتولیکی از برترین  عنوانبه، ویکتوریای ایتالیا 

 بزرگ ، کوچک و متوسط در خاورمیانه یکشجوجه یهادستگاه

 

http://www.iranjooje.com/


که اصالً  اندنمودهبرای سنجش دما و رطوبت داخل دستگاه استفاده   که آنالوگ بوده LM31  متیقارزانتقلبی از سنسور  یکشجوجه یهانیماشاین در حالی است که 

ما و رطوبت نیاز به تنظیم دقیق د یکشجوجه. ردیگیمقرار  مورداستفاده یسازلیاتومبدقیق نبوده و بیشتر در صنایعی که نیاز به سنجش دقیق دما و رطوبت ندارند مانند 

و در بسیاری از مواقع به دلیل آنالوگ بودن آن و ناسازگاری با سیستم دیجیتال  دهدیمنیم درجه دما و رطوبت را نمایش با اختالف نزدیک به  LM31 یحسگرهادارد که 

صورت  تلف خواهند شد ، حتی در غیر این هاتخمدرصد  ۰1ضرر به کاربر  زیرا در این صورت  نیتربزرگو این یعنی  شودینمدقیق نمایش داده  طوربهمیزان دما و رطوبت 

 افت خواهد کرد. شدتبهنیز به دلیل اختالف دمای واقعی با نشانگر سنسور راندمان 
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 موجود در ایران یکشجوجه یهانیماشسری ایزی باتور با دیگر  یهادستگاهدر  یکشجوجهمقایسه نحوه 

 

با  تواندیماست که کاربر  شدههیتعباست، برای همین منظور سیستم انتخاب پرنده طراحی و  شدهساختهتی کاربر طراحی و راح باهدفایزی باتور   یکشجوجه یهادستگاه

تم نماید. طرز کار این سیس یکشجوجه هاآناتوماتیک فقط با انتخاب یکی از  طوربهمرغ ، بلدرچین ، کبک ، غاز ، اردک ، قرقاول ،   یهاپرندهاستفاده از این سیستم از 

خابی شما بق با پرنده انتدستگاه را مطا یهاالمانکامالً خودکار  طوربه دستگاهسپس  دینمایماز آن را دارد انتخاب  یکشجوجهکه قصد  یاپرندهاست که کاربر  صورتنیبد

قابلیت جوجه گیری از تمامی پرندگان و ماکیان را  1ایزی باتور  یکشجوجه. البته با توجه به اینکه دستگاه دینمایمآغاز  خودکاررا   یکشجوجهو عملیات  دینمایمتنظیم 

مانند  با استفاده از این قابلیت دستگاه از تمامی پرندگان تواندیمکه کاربر  اندکردهه را نیز تعبی یاحرفه یکشجوجهدستگاه حالت  نیادارد گروه صنعتی اسکندری بر روی 

 زمانمدتدستی تنظیم نماید اعم از  صورتبهفاکتور ها را تمامی  تواندیمنماید، کاربر در این حالت  یکشجوجهطوطی، کاسکو ، مرغ عشق ، کبوتر ، طاووس و... 

 د.را مشاهده نمای هاپرندهبا مراجعه به دفترچه راهنمای دستگاه میزان دما و رطوبت الزم برای اکثر  تواندیم، میزان دما و رطوبت ، زمان هچ و... البته کاربر  یکشجوجه

 

 اندادهدط یک نشانگر دما و رطوبت در دستگاه قرار و فق اندنکردهبر روی دستگاه تعبیه  یکشجوجهتقلبی هیچ سیستمی برای  یکشجوجه یهادستگاهاین در حالی است که 

 نیترقیقدبا سنسور مخصوص کالیبره که جزو  یریگاندازههنگام  تنظیم نماید که در اغلب موارد دستی صورتبهمیزان رطوبت و دما را باید  یکشجوجهکه کاربر برای 

یی نیاز به تخصص بسیار باال هادستگاهکاربر برای استفاده از این  خواهید بود. شدهمیتنظشاهد اختالف فاحش دمایی و رطوبتی با آن چیزی که جهان است  یسنسورها

 تقلبی استفاده نماید. یهادستگاهدارد تا بتواند از این  یکشجوجه ٔ  نهیدرزم
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 یکشجوجه یهادستگاهایزی باتور با دیگر  یکشجوجهمقایسه شانه دستگاه 

که در کنار ماشین  ییهاشانه. باشدیماز تمامی پرندگان  یکشجوجهمخصوص  یهاشانه شودیمارائه   1ایزی باتور  یکشجوجهدر کنار دستگاه  گانیرابهیکی از لوازمی که 

از  یکشجوجهمخصوص  یهاشانه- 2ریز تخم     یهاپرندهاز  یکشجوجهمناسب برای  یهاشانه -1 باشندیمنوع  3 گرددیمارائه  گانیرابهتایی  84جوجه گیری 

یرا خواهد شد ز ازینیباز این سه نوع شانه از هر نوع شانه دیگری  استفادهبا اندازه نرمال ، کاربر با  ییهاتخماز  یکشجوجهمخصوص  یهاشانه -3درشت تخم     یهاپرنده

 نماید. یکشجوجه هاپرندهاز تمامی  تواندیم یراحتبهکاربر  نیبنابرانماید یکی از این سه نوع تخم را دارد و  یکشجوجهکه بخواهد  یاپرندهاز هر 

 

 کینیاماید و ن یکشجوجهبا اندازه تخم معمولی مانند کبک  ییهاپرندهاز  تواندیمو کاربر فقط  دهندیمدر ارائه فقط یک نوع شانه به کاربر  یکشجوجه یهادستگاهدیگر 

که  دهندیمبدل سه نوع شانه ارائه  یکشجوجه یهادستگاهالبته الزم به ذکر است که بعضی از این  .گرددیممحسوب  یکشجوجه یهادستگاهضعف بسیار بزرگ برای دیگر 

 است.  شدهساختهاز جنس شکننده و  بسیار نامرغوبی 
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 گارانتی و خدمات پس از فروش 

 

که  باشدیمدارای سیستم بسیار گسترده گارانتی و خدمات پس از فروش  یصنعتمهینخانگی، صنعتی و  یکشجوجه یهانیماشانواع  دکنندهیتولگروه صنعتی اسکندری 

وی نماید تا همکاران ما به جوابگ دستگاه خود را به تیم خدمات پس از فروش گروه صنعتی اسکندری اعالم سریالبا شرکت تماس گرفته و  شماره  است یکافکاربر فقط 

یک شماره  خود یاچندمرحلهبعد از اتمام مراحل کنترل کیفی  هادستگاهگروه صنعتی اسکندری هر یک از  یکشجوجه یهادستگاهساخت  درروند شما باشند. سؤاالتتمامی 

بت . که این سریال در سیستم گارانتی و خدمات پس از فروش گروه صنعتی اسکندری ثندینمایمو... دریافت  یکشمیس، نقشه بدنه ، نقشه  شدهاستفادهسریال بسته به قطعات 

ال باشد با استعالم شماره سریال دستگاه در اولین فرصت قطعه یدکی را برای کاربر ارس که کاربر نیاز به قطعه یدکی دستگاه خود داشته یهرزمانو تیم پشتیبانی در  گرددیم

خود  برای اطالع از اصالت دستگاه دیتوانیمشما  کندیمبیشتر دیروز رواج پیدا  هرروزموجود در بازار  یکشجوجه یهادستگاهخواهند نمود. عالوه بر این با توجه به اینکه 

اطالع وارد نموده و از اصالت محصول  www.ir-hovabator.comبه آدرس  رسمی گروه صنعتی اسکندری تیساوبرا در  شدهیداریخر یکشجوجهشماره سریال ماشین 

 پیدا کنید.

 

ی که پیدا نماید. اما زمان یسادگبهرا  یکشجوجه یهانیماشساخت  یکارخانهخدمات پس از فروش یک  تیساوب تواندیمبا یک جستجوی ساده در بستر اینترنت  یهرکس

 س ازبا خدمات پ شما کاکس هلند و جنسیس کره و گاهاً هواباتور آمریکا خریداری نمایید خواهید دید زمانی که  یهاعنوانتقلبی که با  یکشجوجه یهادستگاهیکی از 

بفهمید  کهنیاروش برای  نیترسادهنیست.   هاآنشما در دسترس  ازیموردنچپ شده روی کارتن تماس بگیرید یا پاسخگوی شما نخواهند بود و یا قطعات  یشمارهفروش به 

گردید س کره و یا کاکس هلند بجنسی یکشجوجه یهادستگاهیک جستجوی ساده است که به دنبال سایت مرجع و سازنده  در هلند و کره وجود دارند ییهاشرکتاصالً چنین 

هواباتور  یندهسازاینکه شرکت  ترجالبکاکس وجود ندارد.  بانامدر هلند  یادکنندهیتولجنسیس و هیچ  بانامدر کره  یکشجوجهماشین  یدکنندهیتولخواهید دید که هیچ 
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موجود در سایت  یهامتیق. حتی اگر نگاهی به و هیچ نمایندگی در ایران ندارد نکردهایران و آمریکا هیچ محصولی به ایران ارسال  نیماب یهامناسبتبه در آمریکا 

پس این  باشدیممیلیون تومان  1که به واحد پولی ایران حدود  باشدیمدالر  1۰3هواباتور  یسادههواباتور آمریکا بیندازید متوجه خواهید شد که قیمت یک دستگاه 

با  هاستگاهداز کجا آمده است؟؟!! حال تشخیص اصل یا بدل بودن این  متیقارزانو البته بسیار  امالً هم با نسخه اصلی دستگاه متفاوت استموجود در بازار که ک یهادستگاه

 شماست!!!
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 خانگی یکشجوجه یهادستگاهبا دیگر  1خانگی ایزی باتور یکشجوجهمقایسه درب دستگاه 

 

رابنفش ف یاشعهنخورد و زیرا  هاتخممستقیم به  طوربه زمانی است که نور دارنطفه یهاتخمطبق تحقیقات گروه صنعتی اسکندری بر روی مرغ مادر بهترین حالت برای 

گروه صنعتی اسکندری در درب دستگاه نورگیری از جنس پلی کربنات استفاده  شدهانجام، طبق تحقیقات باشدیمکامالً مضر  دارنطفه یهاتخمموجود در نور خورشید برای 

 از استحکام بسیار باالیی برخوردار است.  حالنیدرعو  شودیممضر خورشیدی  یاشعهکرده است که مانع ورود 

 

 یهانیماشبرای ساخت  هاجنس نیترنامرغوبکه از  گرددیمکاکس هلند ، جنسیس کره و هواباتور آمریکا در ایران با قطعات چینی تولید  یهابانام ییهادستگاه

و  گرددینمنیز  هاخمتکه مانع ورود نور مستقیم به  ندینمایمتقلبی از نوعی شیشه پالستیکی نامرغوب استفاده  یکشجوجه یهادستگاه.  در این کنندیماستفاده  یکشجوجه

 .رسدیمبه کمترین حد خود  دارنطفه یهاتخمراندمان  جهیدرنت باشدیمکامالً مضر  دارنطفه یهاتخماین برای 
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 چینی یکشجوجه یهادستگاهخانگی ایزی باتور با  یکشجوجهماشین  یهاراکمقایسه موتور چرخاننده 
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 تیؤرقابلکه با چشم غیر مصلح  یااندازهبهکه حرکت بسیار آرامی دارد  شدهاستفادهدار  ربکسیگتایی از نوعی موتور مخصوص و  84ایزی باتور  یکشجوجهدر دستگاه 

 اشدبیمو آرام در حال حرکت دائم  طوربه موتورهااین  کهییازآنجا.  البته هستدر هنگام شروع چرخش  دارنطفه یهاتخمنیست، انتخاب این موتور برای ضربه نخوردن 

ویکتوریای  در جهان مانند یکشجوجه یهادستگاهفقط توسط بهترین سازندگان  موتورهاکیفیت موتور نیز این نوع  ازلحاظ. باشدیمصفر  دارنطفهامکان ضربه خوردن تخم 

 یریرارگقعالوه بر این محل  .انددادهکمترین میزان گارانتی را به خود اختصاص  یکشجوجه یهانیماشمخصوص  یموتورهاو در بین  رندیگیمقرار  مورداستفادهایتالیا 

 ستهالکااست تا کمترین میزان  قرارگرفتهجوجه گیری ایزی باتور با الگو گیری از توازن در ترازو  یهادستگاهموتور در  یریقرارگموتور دقیقاً در وسط راک قرار دارد محل 

 را به همراه داشته باشد

 

 یجهینتدرکه  باشدیمکامالً نامناسب  در انتهای راک بوده و رسندیمبه فروش  هلند ، جنسیس کره ،  کاکس یهاعنوانچینی که با  یهادستگاهدر  موتور یریقرارگمحل 

 شدتهبکه احتمال ضرر و زیان کاربر را  باشدیم یکشجوجهیک دستگاه  یهاضعف نیتربزرگاز  یکینیا. شودیممتوقف  یکشجوجهو عملیات  دررفتهفشار از جای خود 

 .دهدیمافزایش 
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 تقلبی یکشجوجه یهادستگاهبدنه با  1ایزی باتور یکشجوجه یهادستگاهمقایسه بدنه 

 

 . بدنه ماشینباشدیمی کامالً مقاوم که از استحکام بسیار باالیی برخوردار است و در مقابل عوامل طبیع باشدیمبراق  ABSاز جنس  1ایزی باتور  یکشجوجهبدنه دستگاه 

 .باشدیمسال دارد و عایق کامل حرارت و رطوبت  11 بربالغتایی عمر مفیدی  84ایزی باتور  یکشجوجه

 

بعد  تا فقط هزینه کمتری صرف شود اما این کار شودیمضایعاتی ساخته  ABSاز جنس و هواباتور آمریکا  هلندتقلبی مانند جنسیس کره ، کاکس  یکشجوجه یهادستگاهبدنه 

 .رسدیمبه مشکل برخورده و راندمان به صفر  یریگژنیاکساین عمل  جهیدرنتکه  شودیمدر بدنه دستگاه  ییهاترکباعث ایجاد  از مدت کوتاهی
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 ، جنسیس کره و هواباتور آمریکا تقلبی مانند کاکس هلند یکشجوجه یهادستگاهو  1ایزی باتور یکشجوجهدستگاه  یبندبستهمقایسه 

 

الیه مقوا  1. خود کارتن دستگاه برای استحکام باال در مقابل ضربه از شودیممجزا تشکیل  هیچندالبسیار مقاوم بوده و از  1ایزی باتور  یکشجوجهدستگاه  یبندبسته

ش کامل پوش طوربهفوم  هیالکی. خود دستگاه با باشدیم ونقلحملو این برای به حداقل رساندن آسیب در کامالً رعایت شده  هاآنکه حالت فنری بین  شدهلیتشک

رطوبت به  برای جلوگیری از نفوذ تیدرنهااست و  شدهاعمالدر دستگاه و کارتن  ریگضربه هیدوالیعنی به معنای دیگر  باشدیمبسیار مناسبی  ریگضربهکه خود  شدهداده

 است تا امکان نفوذ رطوبت به داخل کارتن را به صفر برساند. شدهاستفادهسفلون  هیدوالداخل کارتن از 

 

استفاده کرده  باشدیمالیه مقوا  3 فقط از یک کارتن که متشکل از شوندیمو جنسیس کره که در ایران با قطعات چینی تولید  هلندتقلبی کاکس  یکشجوجه یهادستگاه

ری از نفوذ برای جلوگی  یاهیالو هیچ  رساندیمکه احتمال آسیب را به درصد باالیی  گرددیمدستگاه  ونقلحملاست.  ضخامت کم این کارتن باعث بروز مشکالتی در هنگام 

 .گرددیمبه داخل دستگاه  نفوذقابلمایعات و رطوبت  یراحتبهرطوبت اعمال نشده است که 
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 فن دائم کار
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ایست را دارد.  لحظهکیبدون  هاماهکه قابلیت کارد دائم به مدت  بردیماز فن دائم کار با فناوری کارکرد در حالت خلع بهره  1خانگی ایزی باتور یکشجوجهماشین 

 .باشدیمبرای تضمین کارکرد دقیق و بدون ایراد دستگاه  1ایزی باتور یکشجوجه یهادستگاهدر  هافناستفاده از این نوع 

 

و از قطعاتی مانند فن  ساده بوش دار استفاده کرده است که احتمال  اندشدهساختهبسیار نامرغوب  یهاجنستقلبی چینی که از  یکشجوجهدر دستگاه  شدهاستفادهفن 

 هازجملالیی را متحمل کاربر خواهد نمود. تلف خواهند شد و ضرر بسیار با یکشجوجهدر حال  یهاتخمامکان دارد که در این صورت تمامی  هرلحظهآن در  یازکارافتادگ

 .شوندیمجنسیس کره و یا کاکس هلند فروخته  بانامرا نام برد که  ییهادستگاه توانیمتقلبی  یهادستگاهاین 
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 خروجی منواکسید

 

http://www.iranjooje.com/


احتمال تلف  نداشته باشد دیمنو کسو هر دستگاهی که محل مناسبی برای خروج  هست یکشجوجهدستگاه  یهاقسمت نیتریاصلبا توجه به اینکه خروجی منواکسید یکی از 

که خود به سه  بردیمدر باالی دستگاه بهره  دیمنو کساز خروجی ( 1خانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری )ایزی باتور  یکشجوجهدستگاه کامالً باالست ،  هاجوجهشدن 

 هاخمتاز دستگاه بدون ضربه زدن به  دیمنو کسنوع برای خارج کردن گاز  نیتریاصولو این نوع خروجی منواکسید بهترین و  شودیمقسمت مجزا برای خروج تقسیم 

 میباشد.

 

ه اینکه جه ب––بوده و با تو یراصولیغکه  شدهاستفادهدر زیر ورودی برق دستگاه  دیمنو کسچینی از یک خروجی برای خروج گاز  یکشجوجه یهادستگاهدر  متأسفانهاما 

 .باشدیمدرصد  81در این حالت فقط حدود  نانیبخوش صورتبهراندمان تخمینی بسیار زیاد است.  دیمنو اسخارج نشدن  براثر دارنطفه یهاتخماحتمال ضربه دیدن 
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 و جنسیس کره هلندچینی کاکس  یهادستگاهتایی با  84ایزی باتور  یکشجوجهمقایسه سیستم هشدار دستگاه 

 

جوجه کشی و یا خرابی یکی از قطعات  درروندکه در صورت بروز هرگونه مشکل  باشدیمخودکار  هشداردهندهتایی دارای سیستم  84ایزی باتور  یکشجوجهماشین 

به زمان تغییر ستر و هچر اشاره کرد که در زمان  توانیماین سیستم  یهاحالت نیتریکاربرداز  یانمونهاز بروز مشکل مطلع خواهد نمود.  شمارادستگاه هشدار داده و 

 .سازدیممطلع  شماراایان ستر هشدار داده و پ

 

 و گاهاً کاربر به خاطر عدم اطالع از مشکالت ضرر و زیان بسیاری را بهره نبرده، جنسیس کره از این سیستم  هلندهواباتور آمریکا ، کاکس تقلبی  که با نام های  یهادستگاه

بسیار  یسوزآتشو المنت گرمایشی دستگاه کارکرده و احتمال  دهدینماست و دستگاه هیچ هشداری به کاربر  ازکارافتادهمانند زمانی که فن دستگاه  شودیممتحمل 

 باالست.
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 قطعات مورد استفاده در دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور

 

 

 

 

 ABSبدنه 

 

 

میباشد که به دلیل مزایای بسیاری که دارد در ساخت ماشین االتی که نیاز به  11333گرید  ABSبدنه دستگاه جوجه کشی خانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری از جنس 

 84در ساخت ماشین جوجه کشی  ABSنه استحکام باال دارد مانند بدنه لباسشویی و جاروبرقی استفاده میگردد. گروه صنعتی اسکندری برای تضمین کیفیت محصول از بد

 تایی استفاده کرده است. 

 در ساخت دستگاه های جوجه کشی میتوان به موارد زیر اشاره کرد. ABSاز جمله مزیت های استفاده از جنس 

 کامالً نشکن 

 قابل شستشو 

 عایق رطوبت 

 عایق برودت 

 عایق حرارت 

 ضد خش 

 آنتی باکتری 

 ایزوالسیون باال 

 استحکام باال 

 خود رنگ 

 تولید با روش تمام اتوماتیک و بدون خطای انسانی 

 



 

 

 عایق بندی داخلی

 

با تراکم بسیار باال میباشد. استفاده از پالستوفوم در ماشین  31محصول گروه صنعتی اسکندری از پالستوفوم  فشره پی 1عایق بندی داخلی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

کامالً  EIGباعث کاهش مصرف انرژی میگردد عالوه بر این پالستوفوم نصب شده در دستگاه جوجه کشی خانگی  %31برودت بودن آن تا  جوجه کشی به دلیل عایق حرارت و

 قابل تعویض بوده و قابل شستشو میباشد.

یباشد قطه کامالً مناسبی برای رشد قارچ ها و باکتریها منکته قابل توجه این است که قسمت داخلی تمامی دستگاه های جوجه کشی خانگی به دلیل دمای مناسب و رطوبت باال ن

 و استفاده از 

 EIGمزیت های پالستوفوم در دستگاه های جوجه کشی خانگی 

 آنتی باکتری 

 عایق حرارت 

 عایق رطوبت 

 قابل تعویض 

 قابل شست و شو 

  31بهینه سازی مصرف انرژی تا% 

 

 

 1شانه های دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 



 

( یکی از لوازم همراه دستگاه که به رایگان در اختیار خریدار قرار میگیرد شانه های مناسب برای جوجه Easy Bator1تایی ) 84هنگام خرید ماشین جوجه کشی خانگی در 

ب برای پرندگان ریز تخم مانند: بلدرچین ، مرغ شانه های مناس -1نوع شانه به رایگان در اختیار کاربر قرار میگیرد  3کشی از تمامی پرندگان میباشد، به این صورت که 

شانه های مناسب برای شانه های درشت تخم  -3شانه های مناسب برای تخم های متوسط مانند: مرغ ، کبک ، قرقاول ، طاووس و...  -2عشق ، طوطی ، قناری ، کاسکو و... 

 ر بدون نیاز به خرید هیچ شانه دیگری قادر خواهد بود از تمامی پرندگان جوجه کشی نماید. مانند: اردک ، غاز ، بوقلمون و... با استفاده از این شانه ها کارب

 

 شایان ذکر است که در ساخت این شانه ها از نوعی پلی اتیلن خاص و نرم استفاده شده است تا از ضربه خوردن تخم ها جلوگیری شود. 

 

 

 تایی خانگی 84واسط شانه های دستگاه جوجه کشی 

 

صنعتی میباشد که فوق العاده مقاوم میباشد و این جنس به دلیل مقدار قدرت وارده از سوی موتور انتخاب شده تا از شکستگی و آسیب  ABSواسط شانه های دستگاه از جنس 

اعث اسیب دیدگی شانه های میگردد اما در دستگاه دیدگی واسط شانه جلوگیری شود. عالوه بر این موتور دستگاه های جوجه کشی گرمای زیادی را از خود بروز میدهند و ب

 صنعتی استفاده شده است که در مقابل گرما بسیار قماوم میباشد. ABSاز جنس  1های جوجه کشی ایزی باتور 

 

 

 تایی خانگی  84موتور دستگاه جوجه کشی 



 

مخصوص استفاده در دستگاه های جوجه کشی خانگی میباشد. چرخش این موتور ها گیربکس دار بوده و  1موتور نصب شده بر روی دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور 

ساعت انجام میدهد. این موتور ها حتی محل قرارگیری موتور ها به صورت کامالً  2بسیار آرام میباشد تا تخم ها هیچ آسیبی نبیند به این صورت که عمل چرخش کامل را در 

فاده شده در ماشین های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری ساخت مالزی بوده و در بین موتور های موجود در بازار ایران اصولی طراحی شده است. موتور های است

 کمترین میزان خرابی و گارانتی را داشته است.

 

 

 

 کانورتر

 

استفاده شده است. استفاده از کانورتر در دستگاه های جوجه کشی گروه صنعتی  ACبه  DCاز نوعی کانورتر برای تبدیل برق   easybator1در دستگاه های جوجه کشی 

 برای افزایش عمر موتور و جلوگیری از نوسان برق استفاده میشود، به طور کلی باید بگوییم مانند یک فیوض عمل مینماید. 

 یباشد. الزم به ذکر است که کانورتر نصب شده بر روی دستگاه های جوجه کشی ساخت مالزی م

 

 

 1فن دائم کار دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور 



 

از نوع فن های دائم کار میباشد که قابلیت کارکرد سالها بدون توقف همراه با المنت را دارد. این فن ها  1نوع فن استفاده شده در دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور

 مخصوص دستگاه های جوجه کشی طراحی شده است 

 

 

 ر های اتصال به برق اضطراریانب

 

تامین  حد رسانایی را ارائه دهد. برای انبر های اتصال به انواع باطری در کنار دستگاه به رایگان در اختیار خریدار قرار میگیرد. این انبر ها از جنس مس میباشد تا باالترین

 برق میباشد و خطر برق گرفتگی را به صفر میرساند.امنیت کاربر نیز دسته محافظ تعبیه شده که کامالً عایق الکتریسیته و 

 

 نطفه سنج



 

مخصوص استفاده  LEDرد با نطفه سنج وسیله ای برای سنجش نطفه داخل تخم میباشد نطفه سنج های گروه صنعتی اسکندری از بهترین نوع نطفه سنج ها میباشد که از نور س

 شده است تا در مواقع نطفه سنجی هیچ آسیبی به تخم وارد نشود. 

 

 محافظ  کارتن

 

میباشد که مقاوم در برابر رطوبت،  UVالیه مقوا ،دو الیه سفلون و یک الیه محافظ  1کارتن مورد استفاده در بسته بندی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور، یک کارتن متشکل از 

 حرارت ، برودت میباشد.

 

 

 هواکش 



 

در  اکسیژن یکی از مهمترین مباحث در دستگاه های جوجه کشی میزان اکسیژن ورودی میباشد. در ماشین های جوجه کشی ساخت گروه صنعتی اسکندری شش ورودی

وجود دارد. البته الزم به ذکز است که در بسیاری از دستگاه های تقلبی موجود در بازار ایران که اکثراً با خروجی دی اکسید در قسمت باالیی دستگاه  3پایین دستگاه و 

خم ها نتیجه بسیراری از تقطعات چینی و کامالً بدل مونتاژ میگردند فقط یک خروجی دی اکسید وجود دارد و این برای خارج نمودن دی اکسید از دستگاه کافی نیست در 

 ابتدای جوجه کشی تلف میشوند و راندمان جوجه کشی به حداقل میرسد. در همان

 

 

 ارسال رایگان ماشین جوجهکشی خانگی ایزی باتور 84 عددی برای سرتاسر ایران و تحویل در درب منزل شما

 قیمت 8310111 هزار تومان

 نمایید. ارسال 1111411141را به سامانه پیامکی  84د محصول عدد یبرای خر

 

 .مراجعه فرمایید زیربرای اطالعات بیشتر به وب سایت 

www.iranjooje.com 

www.joojekeshi.com 
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