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شاید شما هم تصمیم به خرید یک دستگاه جوجه کشی خانگی کوچک برای تخم های نطفه 

 .داشته باشیددار خود 

یک ماشین جوجه کشی جمع و جور که اذیت نداشته باشد و از کیفیت و راندمان جوجه کشی 

 باالیی نیز برخوردار باشد.

 در کنار همه اینها قیمت مناسبی هم داشته باشد.

 شاید تصمیم گرفته اید یک دستگاه جوجه کشی برای خود بسازید.

اشته باشید به دستگاه جوجه کشی ما به شما پیشنهاد می کنیم قبل از هر اقدامی نگاهی د

 ، محصولی متفاوت با قیمت رقابتی. 5ایزی باتور 
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از محصوالت جدید گروه صنعتی اسکندری می باشد ، این محصول همچون برادر  5ایزی باتور 

 از کیفیت و امکانات خوبی برخودار است. 6گران قیمت تر خود یعنی ایزی باتور 

 

 

 

 SHTاستفاده شده است ، سنسور  ینس کریستال نشکن دوداز بدنه به ج 5ایزی باتور  در 

، برد هوشمند با قابلیت های مختلف ،  ساخت کشور سوئیس برای کنترل دما و رطوبت 

دنیا و ده ها قابلیت دیگر از ویژگی های  زدرجه طبق استاندارد های رو 360سیستم چرخش 

 به شمار می آیند. 5بارز ایزی باتور 



Page 3 of 11 

 

Telegram : @eskandari_eig  | Instagram : eskandari_eig | Website : www.chicken-device.ir 

 

درصد مناسب برای جوجه کشی از انواع پرندگان  90با راندمان جوجه کشی باالی  5ایزی باتور 

هزار  290.000با قیمت رقابتی  می باشد ومانند مرغ ، بلدرچین ، کبک ، اردک ، غاز و ...

 تومان به فروش می رسد.

ه صنعتی اسکندری برای سفارش و خرید آنالین این محصول می توانید به سایت رسمی گرو

device.ir-www.chicken .مراجعه نمایید 

  5ایزی باتور خرید آنالین دستگاه جوجه کشی خانگی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chicken-device.ir/
http://chicken-device.ir/product/automatic-12-egg-incubator-cheap/
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 دارد نترل هوشمند دماک
 دارد سیستم کنترل فازی دما

 دارد سیستم کنترل هوشمند رطوبت
 ندارد سیستم کنترل فازی رطوبت

 حرفه ای سیستم جوجه کشی
 ندارد پمپ رطوبت

 تمام دیجیتال نوع رطوبت سنج
 تمام دیجیتال نوع دماسنج

 کریستال نشکن بدنه
 ضد اشعه ماوراء بنفش نوع کاور

 ساخت سوئیس  SHT سنسور داخلی
 درجه ۳۶۰ نوع گردش تخم ها

 ندارد پد سلولوزی با تکنولوژی نانو
 ندارد روزشمار جوجه کشی

 ماه ۱۲ گارانتی
 سال ۱۰ خدمات پس از فروش

 عالی قابلیت جوجه کشی از پرندگان اهلی
 متوسط قابلیت جوجه کشی از پرندگان زینتی
 متوسط قابلیت جوجه کشی از پرندگان خاص

 دارد بسته بندی استاندارد
 هوشمند سیستم اکسیژن گیری

 دائم کار نوع فن
 درجه 360شانه همه کاره با چرخش  نوع شانه

 ندارد موتور پمپ رطوبت
 دارد دما و رطوبت نمایشگر

 دارد ARMپردازنده فوق پیشرفته 
 ولت شهری )خانگی( ۲۲۰ نوع برق مصرفی

 دارد SMDبرد ضد نویز 
 وات ۳۰ توان مصرفی
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 : 5 باتور ایزی خانگی کشی جوجه دستگاه در کشی جوجه ظرفیت

 عدد تخم نطفه دار مرغ ۱۲ ظرفیت برای جوجه کشی از مرغ
 عدد تخم نطفه دار بلدرچین ۳۶ ظرفیت برای جوجه کشی از بلدرچین
 عدد تخم نطفه دار بوقلمون ۶ ظرفیت برای جوجه کشی از بوقلمون
 عدد تخم نطفه دار کبک ۳۰ ظرفیت برای جوجه کشی از کبک
 عدد تخم نطفه دار غاز ۶ ظرفیت برای جوجه کشی از غاز

 عدد تخم نطفه دار اردک ۹ ظرفیت برای جوجه کشی از اردک

 

 

 

 :  5بدنه دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

 بدنه یک دستگاه جوجه کشی بسیار مهم می باشد و در کیفیت و راندمان نهایی کار بسیار تاثیر گذار می باشد.

اگر بدنه از عایق بندی مناسبی برخودار نباشد ، تخم های نطفه دار دچار آسیب می شوند و راندمان جوجه کشی کاهش 

 .می یابد
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بدنه ای که از بهداشت مناسبی برخودار نباشد ، قابلیت ضد عفونی کردن نداشته باشد نیز تاثیر مستقیم منفی بر راندمان 

 جوجه کشی دارد.

می باشد که بسیار در برابر ضربه مقاوم بوده و همچنین عایق  یبدنه ای به جنس کریستال نشکن دوددارای  5ایزی باتور 

 مناسب برای رطوبت و دما می باشد.

این بدنه به صورت طبیعی ضد باکتری و عواملی بیماری زا برای تخم نطفه دار می باشد ، از طرفی در پایان هر دوره 

 ن این محصول را ضد عفونی نمود.جوجه کشی به سادگی می توا

 

 یکش جوجه دوره هر از بعد محصول یعفون ضد و آسان یشو و شست تیقابل

به دلیل حالت نیمه شفاف این بدنه ، کاربر می تواند به آسانی تخم های نطفه دار داخل دستگاه را مشاهده کند و نیاز به 

 باز و بسته کردن درب دستگاه نمی باشد.

 جوجه راندمان محصول داخل یرطوبت و ییدما طیشرا زدن هم بر علت به دستگاه درب مداوم کردن باز است ذکر به الزم

 .دهد یم کاهش را یکش
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 و بدنه داخلی محصول :  5سیستم تامین رطوبت ایزی باتور  

 نگاه می کنیم در کف دستگاه شیار های قرار گرفته است. 5تور وقتی به داخل دستگاه جوجه کشی ایزی با

 این شیار ها وظیفه تامین رطوبت مورد نیاز جوجه کشی را بر عهده دارند.

سه سوراخ در بدنه محصول گنجانده شده است ، به وسیله این سه سوراخ می توان به داخل شیار ها آب اضافه کرد و 

 ا را با آب پر نمود.بسته به رطوبت مورد نیاز شیار ه
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درجه کنترل  360بعد از قسمت شیارها ، سبد هچ و شانه های همه کاره قرار گرفته اند که توسط سیستم جدید چرخش 

 میشوند.

وسیله سبد هچ می توان دستگاه را در حالت هچ استفاده نمود و توسط شانه های همه کاره می توان از انواع پرندگان به 

 ریز تخم و درشت تخم جوجه کشی کرد.
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 : 5برد هوشمند ایزی باتور 

 .رل می شودتکن 5یزی باتور توسط برد هوشمند و جدید ا 5دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

 استفاده شده است. این برد جوجه کشی از آخرین تکنولوژی روز دنیا در ساخت 

در طراحی قطعات ، ضد نویز ، قدرت پرداز باال ، سیستم تصمیم گیری سریع ، استفاده از هوش مصنوعی  SMDسیستم 

 .در کنترل قطعات از ویژگی های این برد هوشمند جوجه کشی می باشد

 Surface-mount technology یسطح نصب یفناور  روش به یچاپ مدار به قطعات برد نیا ساخت SMD یتکنولوژ  در

 .اند شده متصل
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 : 5گارانتی و خدمات پس از فروش ایزی باتور 

 در هنگام خرید دستگاه جوجه کشی بایست توجه ویژه به خدمات پس از فروش و گارانتی دستگاه داشته  باشید.

 کارخانه سازنده بایست تضمین تامین قطعات را برای سال های پیشرو داشته باشد.

 مشاور و پاسخ دهنده ای بایست وجود داشته باشد که به مشکالت خریداران رسیده گی نماید.

 می باشد. فروش از پس خدمات سال ۱۰ و یگارانت سال کیدارای  5ی باتور ایز 

 استفاده یگارانت خدمات از کامل صورت به بتواند داریخر تا گردد فعال دستگاه یگارانت ستیبا محصول نیا دیخر از بعد

 .دینما

 


