
این ماشین  بعنوان دستگاه جوجه کشی ارزان قیمت در بازار شناخته میشود. 5دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 
، راندمان بسیار باالیی دارد و در ساخت آن از جوجه کشی ارزان قیمت ساخت اسکندری در عین قیمت مناسب

 قطعات با کیفیتی بهره گرفته شده است.

اهش داده تا را ک 5ر حذف برخی امکانات در این دسنتگاه، قیمت دسنتگاه ایزی باتوگروه صننعتی اسنکندری با 
 بر اساس بودجه خود این دستگاه را خریداری نمایند.کاربران بتوانند 

پمپ فاقد  6ی باشد. این دستگاه برخالف ایزی باتور م 6ی باتور در واقع همان نسخه اقتصادی ایز  5ایزی باتور 
ست. سور محیطی ا سن سلولزی و همچنین فاقد  سایر  اتوماتیک و پد صات فنی ایزی باتور ماما  همانند  5شخ

ستگاه  سخه حرفه ای د صا 12ن شخ شد. از جمله مهمترین امکانات و م باید به  5اتور ت فنی ایزی بتایی می با
 درجه ای آن اشاره نمود. 360رخشی ره و سیستم چکاسوئیس، شانه همه  SHT، سنسور ه پلی کربناتیبدن

س همچنین ستگاه رطوبت ر صورت آانی از طریق ظرف در این د شود که کاربر به  ستگاه تأمین می بگیر داخل د
سنناخ خدمات پس از فروم می  10ماه گارانتی و  12این دسننتگاه را با  ی باید به داخل آن آب اضننافه کند.دسننت

 خرید نمایید.توانید از فروشگاه چیکن دیوایس به صورت آنالین 
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 نوع کاربری  ارزان قیمتخانگی 

 

عدد، برای  36الی  30های نطفه دار با سننایز ریز برای تخم  5ایزی باتور  به طور کلی ظرفیت دسننتگاه
عدد می  9الی  6عدد و برای تخم های نطفه دار با سایز درشت  12تخم های نطفه دار با سایز متوسط 

 باشد.

 سبد هچ 
 کتابچه رنگی آموزم جوجه کشی 
  و  5دفترچه ایزی باتورDVD آموزشی 

 عدد 12 تخم مرغ
 عدد 36 تخم بلدرچین
 عدد 6 تخم بوقلمون

 عدد 30 تخم کبک
 عدد 9 تخم اردک

 عدد 6 تخم غاز
 عدد 6 قو غازتخم 



 آداپتور محصوخ 
 کارت گارانتی 
 چراغ نطفه سنج 

مانع نفوذ اشعه بدنه ضد زنگ ایزی باتور پنج از جنس کریستاخ نشکن می باشد. این جنس بدنه عالوه بر اینکه 
UV  ،عایق بسیار کاملی  5همچنین بدنه ایزی باتور  مقاومت باالیی در برابر ضربه دارد.به داخل دستگاه میشود

 وزن آن نیز کامال سبک و قابل حمل میباشد.در برابر برودت و حرارت و رطوبت داشته و 

 

شابه دارد ولی از  5با وجود اینکه ایزی باتور  صوالت م سبت به دیگر مح سیار ارزانی ن قطعات با کیفیت قیمت ب
سیار دقیق  سور گران قیمت و ب سن ست.  SHTبهره می برد که یکی از آنها  با توجه به اهمیت دما و رطوبت در ا

قیمت و کم روند جوجه کشی، سنسور اصلی این دستگاه از نوع با کیفیت انتخاب شده و از نصب سنسور ارزان 
 خودداری شده است. کیفیت بر روی آن



 
سور  سنجش دما و رطوبت SHTسن سیون دوره اییو عدم نیاز به کال سوئیس به دلیل دقت باال در  بعنوان  برا

سور سن صه بهترین  شود در عر شناخته می شی خراجی از این  جهانی  ستگاه جوجه ک و تمامی برندهای معتبر د
 سنسور بهره می برند.

صوخ ایزی باتور نیز با تکنولوژی مونتاژ همانند  سکندری، برد مح شی ا ستگاه های جوجه ک طراحی  SMDدیگر د
 شگر دیجیتالی سون سگمنت می باشد.اما این برد فقط دارای یک عدد نمای شده است.

ن نمایشگر نشان داده میشود که کاربر از طریق دکمه به صورت پیش فرض میزان دمای داخل دستگاه بر روی ای
شود. ستگاه نیز مطلع  ستگاه میتواند از میزان رطوبت داخل د سالزم ب های د ت که در این برد امکانات ه ذکر ا

 تجاری همچون روزشمار جوجه کشی و سخنگویی و ... حذف شده اند تا توان خرید کاربران افزایش پیدا کند.

موتور گیربکس دار مخصوص جوجه کشی می باشد شانه های همه کاره و شامل  5ایزی باتور سیستم چرخشی 
در معدود دسننتگاه هایی امکان چرخش غلطکی و درجه ای را برای تخم نطفه دار فراهم میکند.  360و چرخش 

می باشنند. این نحوه چرخش دقیقا همانند  5وجود دارد که یکی از آنها ایزی باتور درجه ای تخم نطفه دار  360
 میکند. ایجادجوجه کشی طبیعی بهترین شرایط را برای رشد تخم های نطفه دار 



 
شی همچنین  شند 5ایزی باتور شانه های جوجه ک که برای تخم نطفه دار  از نوع همه کاره ای طرح آرکام می با

ست. ستفاده ا ستگاه برای پرندگان مختلف  تمامی پرندگان قابل ا شی از این د بدین معنی که در زمان جوجه ک
ست که نیازی به تعویض  شت. کافی ا شانه جدید نخواهید دا صب  شانه با با و ن ستیکی همراه  تیغه های پال

 توجه به سایز تخم نطفه دار ردیف هایی ایجاد نموده و تخم ها را در داخل آن بچینید.

شیار دار  5برای تأمین رطوبت جوجه کشی در کفه پایینی دستگاه ایزی باتور  کاربر با طراحی شده است. ظرف 
شیارها را با آب  آب و هوای توجه به شی می توانند تعداد دلخواهی از این  منطقه و رطوبت مورد نیاز جوجه ک
 بگیر تأمین میشود.آظرف  سطح با وزم هوای گرم بهرطوبت مورد نیاز در این روم پر کند. 



 

ستفاده از تخم های نطفه صورت ا سب و در  شرایط محیطی منا ستگاه ایزی  با ایجاد  سالم می توانید با د دار 
عدد تخم نطفه  12راندمان های بسیار باالیی را تجربه نمایید. دقت داشته باشید که این دستگاه ظرفیت  5باتور 

چنین برای سننرگرمی های علمی و هم آموزمآزمایشننگاهی، دار مرغ را دارد و برای کسننب و کارهای کوچک، 
میتوان از تخم نطفه دار پرندگان زینتی و نژادهای قیمتی  5با دستگاه ایزی باتور هر چند که  مناسب می باشد.

ه از نسننخه دن این نوع تخم های نطفه دار بهتر اسننت کجوجه کشننی نمود ولی با توجه به گران قیمت بوهم 
 ( بهره ببرید.6حرفه ای این دستگاه )ایزی باتور 



 

سننناخ خدمات پس از فروم کارخانه  10ماه گارانتی و  12از  5دسنننتگاه جوجه کشنننی ارزان قیمت ایزی باتور 
از فروم این  ستمام قطعات یدکی این دسنننتگاه در صنننورت نیاز از واحد خدمات پاسنننکندری بهره می برد. 

شند. شدید و یا نیاز به  همچنین کارخانه قابل تأمین می با ستفاده از دستگاه اگر با مشکلی روبرو  صوص ا در خ
 خدمات پس از فروم تماس بگیرید.ش با بخ کمک داشتید می توانی
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