
 قفس دو طرفه گروه صنعتی اسکندری

 

قفس های دوطرفه مخصوص بلدرچین که توسط گروه صنعتی اسکندری تولید میگردند کامالً اتوماتیک بوده و مناسب برای نگهداری 

 330و پرورش بلدرچین در سالن های مرغداری و حتی منازل میباشد ، قفس دو طرفه ارتفاعی حدود یک متر دارد و قادر است 

 جای دهد. بلدرچین تخم گذار یا بالغ را در خود 

 

وسی تهیه ر از مزیت های قفس دو طرفه بلدرچین گروه صنعتی اسکندری میتوانیم به جنس بدنه آن اشاره کنیم که از نوع گالوانیزه گرم

شده است و یا میتوانیم به دانخوری های مخصوص بلدرچین اشاره نماییم که مخصوص اندازه بلدرچین تهیه شده است تا در هنگام دان 

 ان را به بیون پرتاب ننمایند.خوردن د

 

 

 :روش زیر میتوانید اقدام نمائید ۳برای خرید این محصوالت به  :توجه

 .اقدام نمائید تماس با ماتماس با واحد فروش کارخانه ، کسب اطالعات بیشتر، مشاوره و خرید، برای این کار میتوانید از بخش - ۱

 ، (خرید آنالین دستگاه و استفاده از تخفیفات ویژه )ارسال سریعتر و اتوماتیک محصول از کارخانه سازنده -۲

به صورت پیامکی ، در این صورت کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند  ۱۰۰۰۸۰۰۰۸۰به سامانه ارسال کلمه )) قفس ((  -۳

 .گرفت

 

http://دستگاه-جوجه-کشی.net/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7-2/
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 آبخوری نیپل

 

قفس دو طرفه اسکندری از آبخوری های نبپل بهره برده است که امکان آب خوردن پرنده به صورت کامالً اتوماتیک و در هنگام نیاز 

پرنده را به ارمغان آورده است، الزم به ذکر است که جدیدترین و البته پیشرفته ترین نوع آبخوری در سطح جهان نیپل میباشد ، این 

مالً اتوماتیک عمل مینمایند و به این صورت باعث صرفه جویی در مصرف آب شده و همچنین امکان تزریق نوع از آبخوری ها کا

مولتی ویتامین و سایر دارو ها را نیز دارد یعنی کاربر فقط کافی است تا مواد را در مخزن بریزد سپس به صورت کامالً اتوماتیک 

 رنده همراه با آبی که مینوشد این ماده را نیز خواهد خورد. دارو در تمامی لوله ها خواهد پیچید و در نهایت پ

 

 سیستم جمع آوری تخم ها

 

سیستم جمع آوری تخم ها نیز در این قفس طراحی شده است. سیستم جمع آوری تخم ها به این صورت میباشد که در زیر پای بلدرچین 

ها الیه توری وجود دارد که با کمی شیب قرار داده شده است، بلدرچین ها بعد از تخم کردن ، تخم ها به صورت اتوماتیک بر روی 

د مخصوص قرار گیرند ، همانطور که گفته شد تمامی این اقدامات به صورت اتوماتیک و با یک طراحی شیب راه می افتند تا در سب

 هوشمندانه ساخته شده است. 

 

 سینی جمع آوری کود

سینی تعبیه شده است که فضوالت بلدرچین ها در آن سبد قرار میگیرد و بدون نیاز به هیچ در زیر محلی که بلدرچین ها وجود دارند 

فقط شما میبایست سینی را هر وقت که بخواهید به صورت کشویی بیرون بکشید و فضوالت را با کاردک جمع آوری نمایید.  کاری

 توجه داشته باشید که کودهای حیوانی مخصوص کود به عمل آمده از بلدرچین درآمد مخصوص خود را دارد. 

 

 برای اطالعات بیشتر و یا خرید آنالین قفس میتوانید به این لینک مراجعه فرمایید. 
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