
 تایی حرفه ای 12دستگاه جوجه کشی 

 

معرفی و ارائه شده است. شاید بتوان گفیت در بین دستگاه های جوجه  6تایی حرفه ای با نام تجاری ایزی باتور  12دستگاه جوجه کشی 

سال تجربه گروه  24جه کشی موجود میباشد چراکه این محصول حاصل گاه های جوکشی موجود در بازار ایران یکی از بهترین دست

 صنعتی اسکندری میباشد که در قالب یک دستگاه جوجه کشی خانگی عرضه شده است.

م شده ایزی درصد از هر پرنده ای جوجه کشی نماید البته طبق تست های انجا 99این ماشین جوجه کشی قادر است با راندمانی معادل 

ر به دا درصد راندمان تبدیل تخم نطفه 99درصد و در جوجه کشی از دیگر پرنده ها  95باتور شش در جوجه کشی از طوطی سانان 

م برترین دستگاه خانگی تولید شده در کل خاورمیانه ایزی باتور جدید گروه صنعتی اسکندری را میتوانیئه داده است. اارجوجه را 

دانست چراکه از دقت بسیار باالیی در جوجه کشی برخوردار است ، همچنین این ماشین جوجه کشی خانگی در مقایسه با دستگاه های 

 جوجه کشی خارجی تخمینی برابر با آرکام کره دارد که یکی از برترین دستگاه های جوجه کشی میباشد. 

از تمامی پرندگان جوجه کشی نمایید. چراکه شانه های تعبیه شده از نوع  EB6 دستگاه جوجه کشی ما میتوانید به راحتی با استفاده از ش

 آورند. از جمله امکاناتاری با هر اندازه ای را فراهم می شانه های کره ای یا همه کاره میباشند و امکان قرارگیری هر نوع تخم نطفه د

کنترل دما با منطق عبارتند از  خانگی نسبت به دیگر ماشین های جوجه کشی 6یا مزیت های دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور 

ستم تهویه تمام اتوماتیک ، سیستم چرخش اتوماتیک ، استفاده از موتورهای با کیفیت ساخت فازی ، تنظیم رطوبت با منطق فازی ، سی

درصد ، سیستم جوجه کشی حرفه ای ، پمپ هوشمند تامین  100مالزی ، استفاده از قطعات الکترونیکی ساخت مالزی ، درزگیری 

ی کاور ضد اشعه ماوراء بنفش ، سنسور فوق حساس رطوبت دستگاه ، رطوبت سنجی و دما سنجی به صورت تمام دیجیتال ، دارا

SHT 15  تخم ها با الگوگیری از مرغ مادر ، بسته بندی ضد ضربه و رطوبت ، مونتاژ برد به صورت  360، گردشSMD   استفاده ،

های جوجه کشی در و ده ها مورد دیگر که این ماشین جوجه کشی را به یکی از برترین دستگاه  ARMپردازنده های فوق پیشرفته  از 

 سطح خاور میانه بدل ساخته است. 

 

 مراجعه فرمایید. این لینکمیتوانید به  6برای اطالعات بیشتر در مورد دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

 

http://دستگاه-جوجه-کشی.net/product/%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-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
http://دستگاه-جوجه-کشی.net/product/%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-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C/

