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 رانیدر بازار ا بیو بدون رق یاسکندر  یاز محصوالت گروه صنعت یکی 2باتور  یز یا یخانگ یدستگاه جوجه کش
عدد تخم اردک و غاز در آن وجود  40و  نیتخم بلدرچ 240عدد تخم مرغ،  96 یر یقرار گ تیباشد که ظرف یم

 زیستر و هچر همزمان ن تیو قابل مخصوص استفاده شده یاز شانه ها یخانگ یدستگاه جوجه کش نیدارد. در ا
روز شمار در آن وجود دارد.  ستمیانتخاب پرنده و س تیبوده و قابل کیدر آن وجود دارد. برد دستگاه کامال اتومات
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استفاده شده که  سیساخت کشور سوئ SHT به منظور کنترل همزمان دما و رطوبت درون دستگاه از سنسور
  .داشت دمجدد نخواه برهیبه کال ازیهرگز ن

 

برخوردار است.  ییو دوام باال تیفیبوده که از ک EIG یو اختصاص یموتور گرداننده شانه ها ساخت کشور مالز 
مزاحم  یصدا جادیبر خالء استفاده شده که بدون ا یمناسب دستگاه از سه عدد فن دائم کار مبتن هیبه منظور تهو

کامال مقاوم و نسوز استفاده  ییدستگاه از المنت ها درون یدما نیسال کار خواهند کرد. به جهت تام نیتا چند
تخم ها از ظرف آب استفاده  ازیرطوبت مورد ن نیتام یکند و برا یم منیخطر و ا یشده که دستگاه را کامال ب

 یآب م ریدستگاه با روشن نمودن المنت و فن ها اقدام به تبخ یهوش مصنوع ستمیس ازیشده که در زمان ن
  .دینما

 

مقاوم  اریبس یبدنه ا رایباشد، ز  یم یدستگاه خانگ کیواقعا  یدستگاه جوجه کش نیاتوان گفت که  یم نیبرابنا
را دارد بعالوه در  یکار در هر مکان تیاز شکسته شدن، قابل ینگران نیدارد و بدون کمتر  ABS و محکم از جنس

کم بوده و  اریادامه دهد، وزن دستگاه بس یشتواند به جوجه ک یم زین نیماش یصورت قطع برق با کمک باتر 
برق  لیتبد یخطر نمودن دستگاه از اداپتور ها یبه جهت ب نیرا دارد. هم چن یبه هر مکان ییامکان جا به جا

  .ولت استفاده شده است 12ولت به  220

 

 یاز تمام بود دیقادر خواه سیواید نیعرضه شده در چک 2باتور  یز یا یخانگ یدستگاه جوجه کش لهیبه وس
 90 یبا راندمان باال یاز جوجه کش ریدلپذ یو تجربه ا دیکن یبه جز شتر مرغ جوجه کش ینتیو ز  یپرندگان خانگ

و  رانیا یاستاندارد مل یدارا یاسکندر  یشده توسط گروه صنعت دیتول یدستگاه ها یتمام د،یدرصد داشته باش
 یمعتبر گروه صنعت یگارانت کسالیدستگاه ها از  هیکل نیباشد. هم چن یم ISO 9001 اروپا و CE استاندارد

 .سال خدمات پس از فروش برخوردار هستند 10و  یاسکندر 
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