
5تایی ایزی باتور  12دستگاه جوجه کشی 

 

)گروه صنعتی اسکندری( میباشد که از دقت بسیار زیادی در جوجه کشی  EIGاین محصول جدیدترین دستگاه جوجه کشی ساخت 

این محصول در اصل یک دستگاه جوجه کشی خانگی میباشد که شما را قادر میسازد تا بتوانید از هر نوع پرنده ای برخوردار است ، 

فی است تا تخم نطفه دار آن پرنده را درون دستگاه قرار داده و میزان دما و رطوبت آن را تنظیم جوجه کشی نمایید برای اینکار کا

 نماییم. 

 

تایی آماتور میباشد که از مزیت های بسیار زیادی نسبت به دیگر دستگاه  12در اصل نام تجاری دستگاه جوجه کشی  5ایزی باتور 

 :است. از جمه این امکانات میتوانیم بههای جوجه کشی موجود در بازار ایران برخوردار 

  کنترل دما به صورت کامالً هوشمند به این معنا که در هنگام تنظیم دمای داخل انکیباسیون دستگاه خود به صورت خودکار

 حاکم گردد. به نسبت دمای بیرون میزان روشن بودن هیتر را تنظیم مینماید تا دمای مورد نظر شما درون دستگاه 

  جوجه کشی حرفه ای به این معنا که دستگاه تمامی المان ها اعم از میزان دما ، میزان رطوبت ، میزان چرخش سیستم

و... را در اختیار شما میگذارد تا بتوانید این المان ها را به صورت دستی تنظیم نمایید و از تخم هر پرنده ای که بخواهید 

 جوجه کشی نمایید. 

 امالً دیجیتال با پکیج نوع رطوبت سنج و دما سنج کSMD  از نوعSHT  ساخت سوئیس دقیقترین سنسور جهان برای

 تضمین راندمان جوجه کشی

 با یک الیه دودی شده برای محافظت از تخم های نطفه دار در  بسیار باال و دانسیته بدنه از نوع کریستال نشکن با مقاومت

 برابر نور

  ه بهترین نوع پرخش تخم ها میباشد که دقیقاً شرایط مرغ مادر را برای تخم درجه تخم ها که جدیدترین و البت 360چرخش

 نطفه دار تداعی مینماید. 

  نمایندگی در سراسر ایران 100سال خدمات پس از فروش ، با بیش از  10ماهه بدون هیچ قید و شرط و  12گارانتی 

 در حمل و نقل و البته مقاوم در برابر رطوبت نشکن وبندی کامالً استاندارد رای بسته دا 

 امکان جوجه کشی از پرندگان اهلی ، زینتی ، خاص ، و حتی خزندگان مانند الک پشت 

  استفاده از فن های دائم کار برای جلوگیری از خرابی و سوختگی فن 

 ی تخم های نطفه دار با هر سایزیبهره گیری از شانه های همه کاره برای جوجه کشی از تمام 

  مونتاژ برد به صورت ضد نویز وSMD 

  مطالعه فرمایید.  این لینکو ده ها مورد دیگر که میتوانید از 

http://دستگاه-جوجه-کشی.net/product/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/
http://دستگاه-جوجه-کشی.net/product/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/

