
 

 

 چه نوع دستگاه جوجه کشی بخرم؟

سوالی که بسیاری از خریداران دستگاه های جوجه کشی با آن مواجه می شوند این است که باید در خرید دستگاه جوجه 

ی یک امر تخصصی است که به کشی چه معیارهایی را مد نظر قرار دهیم؟ در پاسخ باید گفت که خرید دستگاه جوجه کش

 .آن توجه کنید. در این مقاله قصد داریم به نکات بسیار مهمی در این زمینه اشاره کنیم نکات مربوطه 

 با توجه به ظرفیت مورد نیاز خود دستگاه بخرید. 

 .یدنیاز دارقبل از وارد شدن به فروشگاه برای خرید دستگاه جوجه کشی ، مشخص کنید که به دستگاهی با چه ظرفیتی 

افرادی که قصد جوجه کشی از پرندگان زینتی و گران قیمت را دارند ، به دلیل این که تعداد تخم های گذاشته شده توسط این 

پرندگان معموال خیلی کمتر از پرندگان اهلی در هر دوره جوجه کشی است و به کمتر از تعداد انگشتان دست می رسد ، 

 .ا خریداری می کننددستگاه های جوجه کشی خانگی ر

اما پرورش دهندگان انبوه پرندگان اهلی مانند غاز ، قو و قرقاول به دلیل جوجه کشی از تخم های پرندگان به صورت انبوه 

 .دستگاه های جوجه کشی صنعتی که ظرفیت باالتری را دارند را ترجیح می دهند

 دستگاه جوجه کشی ارزان ، اما باکیفیت بخرید. 

جه کشی ارزان قیمت که قطعات اصل ندارند ، به دلیل راندمان بسیار پایین می توانند زیان اقتصادی را به دستگاه های جو

فارم پرورش پرنده یا کسب و کار شما وارد کنند. این مساله را می توانید در برخی دستگاه های جوجه کشی با برند ایرانی 

مام چینی ساخته می شوند و به هیچ عنوان کیفیت دستگاه های ایرانی را مشاهده کنید. این دستگاه ها با استفاده از قطعات ت

 .ندارند و فقط با برند ایرانی به فروش می رسند

به هیچ عنوان کیفیت را فدای قیمت نکنید. سعی کنید دستگاهی را بخرید که  خرید دستگاه جوجه کشی ارزان بنابراین در

 .ی رغم داشتن اندک قیمت باال کیفیت بسیار باالتری دارندقیمت نسبی پایین تری داشته باشد. یعنی عل
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 شددستگاهی بخرید که استانداردهای مورد نظر را داشته با. 

هستند و مطابق با موازین استانداردهای ایران  ISO2008 یا ISO9001 دستگاه های جوجه کشی که دارای استاندارد

 .ساخته می شوند از اولویت برخوردارند

 به کشور ساخت قطعات دستگاه توجه کنید. 

 قطعاتی که ساخت کشورهایی مانندحتما در انتخاب و خرید دستگاه جوجه کشی به قطعات مورد استفاده دستگاه توجه کنید. 

ساخت  SHT SENSIRION سوئیس یا مالزی هستند از کیفیت قابل قبول تری برخوردارند. سرآمد این قطعات سنسور

 .سوئیس است که به هیچ عنوان نیازی به کالیبره مجدد پس از چند دوره جوجه کشی ندارد

 داشته باشد دستگاهی بخرید که گارانتی و خدمات پس از فروش معتبری. 

دستگاهی که خریداری می کنید باید گارانتی و خدمات پس از فروش معتبری داشته باشد. در این مورد حتما به سابقه 

کارخانه سازنده توجه کنید. کارخانه هایی که سابقه طوالنی در ساخت دستگاه های جوجه کشی دارند ، گارانتی معتبرتری 

 .نیز ارائه می کنند



 

 

  

 

 

 .به سیستم مونتاژ برد توجه کنید

در مقابل نویز سایر  SMD سیستم مونتاژ برد از نکات مهمی است که باید به آن توجه کنید. بردهای مونتاژ شده به روش

دستگاه های الکتریکی مقاوم هستند و دچار اختالل نمی شوند. اختالل برد می تواند راندمان دستگاه جوجه کشی را تحت 

 .دهدتاثیر قرار 

 به برند موتور دقت کنید. 

بی کیفیت از موتورهای بی نام و نشان که در اصل چینی هستند استفاده می شود. در  ساخت دستگاه های جوجه کشی در

است که به صورت  EIG حالی که موتورهای به کار رفته در دستگاه های جوجه کشی سوپرمینیاتور تحت برند انحصاری

 انحصاری در مالزی طراحی و ساخته می شوند.ط

 ستگاه توجه کنیدبه جنس بدنه د. 

ساخته می شود. این ماده عایق بسیار مناسبی برای دما و رطوبت است. و به  PVC بدنه دستگاه های جوجه کشی قدرتمند از

راحتی می توان آن را شستشو داد و یا ضدعفونی کرد. در حالی که بدنه دستگاه های بدنه فلزی پس از گذشت مدت زمان 

 .د و تلفات تخم های نطفه دار در داخل دستگاه جوجه کشی را افزایش می دهدکوتاهی دچار زنگ زدگی می شو
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مطالعه  جوجه کشی بلدرچین  پیشنهادات میکنیم مطالب زیر را در نیز در مورد

 :نمایید

 لیست قیمت دستگاه جوجه کشی 

 8 دلیل به خاطر این که از دستگاه های جوجه کشی اسکندری بخرید 

 نکات مهم در خرید دستگاه جوجه کشی 

 کشی اسکندری گران هستند چرا دستگاه های جوجه 

 قیمت دستگاه جوجه کشی 
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