
 تایی 48دستگاه جوجه کشی 

 

طراحی و تولید شده است که امکانات فراوانی برای جوجه کشی از پرندگان  1تایی با نام تجاری ایزی باتور  48دستگاه جوجه کشی 

وجه جسیستم جوجه کشی اتوماتیک برای ی و حرفه ای طراحی شده است چراکه دستگاه جوجه کشی برای افراد مبتدمختلف دارد. این 

گیری از پرنده های مرغ ، بلدرچین ، کبک ، غاز ، اردک ، قرقاول کاربر را بر این میدارد تا بتواند به راحتی بدون هیچ مشکلی به 

 ربر باید انجام دهد این، در این روش تنها کاری که کااید صورت کامالً اتوماتیک از پرنده های پر کاربرد که ذکر شد جوجه کشی نم

که افراد بدون هیچ پرنده مورد نظر را انتخاب کرده و تخم های نطفه دار را درون دستگاه قرار دهد ، بدین صورت میبینید است که 

 دانش فنی قادر خواهند بود تا از پرنده های مذکور به راحتی جوجه کشی نمایند. 

ی کاربرد دارد به همان اندازه هم کاربرد برای افراد حرفه ای دارد زیرا برای افراد مبتد 1شی ایزی باتور ه جوجه کهمانطور که دستگا

سیستمی تحت عنوان جوجه کشی دستی در این دستگاه تعبیه شده است که کاربران حرفه میتوانند از هر پرنده ای که بخواهند جوجه 

کشی از  برای جوجه موارد الزم به پرنده انتخابی خود به این صورت میباشد که کاربر با توجه کشی نمایند. جوجه کشی در این سیستم

آن پرنده را اعم از میزان دما ، میزان رطوبت ، میزان چرخش ، مدت زمان ستر ، مدت زمان هجر و... را وارد نموده و جوجه کشی 

 از آن پرنده را جوجه کشی نماید . 

عبارتند از: سیستم کاهنده ولتاژ ، امکان اتصال به برق اضطراری ، سیستم خودکار جوجه کشی ،  1گی های ایز ی باتور از جمله ویژ

، روزشمار جوجه کشی و نمایشگر تمام دیجیتال ، حسگر  SMD، سیستم مونتاژ  H3، برد  سیستم جوجه کشی دستی ، سیستم آژیر خطر

، قطعات مکانیکی و الکترونیکی ساخت مالزی ، مجهز به سه نوع شانه برای جوجه کشی از تمامی پرندگان ، نورگیر  SHTسوئیسی 

تم اکسیژن سیس به صورت خودکار ، سیستم چرخش خودکار ،از جنس پلی کربنات ، مجهز به فن دئم کار ، سیستم کنترل دما و رطوبت 

 رین ماشین های جوجه کشییکی از بهت به عنوان گیری تمام هوشمند و ده ها قابلیت دیگر که همه باعث این موضوع شده است که

 خانگی شناخته شود. 

 

نمایندگی  100ماه گارانتی بی قید و شرط میباشد که گروه صنعتی اسکندری با بیش از  12دارای  1دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

این میتوانید به  3در مورد دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  برای اطالعات بیشتررضایت مشتریان را جلب نماید. در کل ایران توانسته 

 مراجعه فرمایید.  لینک
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