
 2معرفی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

 

تخم نطفه دار مرغ را دارد و برای جوجه  96است که ظرفیت قرارگیری  1نمونه بزرگتر ایزی باتور  2دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 
مناسب خواهد بود. این ماشین جوجه … کشی از پرنده های اهلی و خانگی مانند مرغ، بوقلمون، اردک و غاز، بلدرچین، قرقاول و 

ر همزمان است، بنابراین کاربر یک فرایند جوجه کشی بدون وقفه و مداوم را تجربه خواهد کرد. بدنه کشی دارای قابلیت ستر و هچ
، قابلیت انتخاب پرنده ، روزشمار و امکان اتصال مستقیم به باطری خودرو از جمله  SHTمقاوم در برابر ضربه ، سنسور سوئیسی 

 است. امکاناتی است که این دستگاه جوجه کشی از آن برخوردار

 

 
 بدنه محکم و با دوام

بدنه این دستگاه از مواد پلیمری درجه یک و کامال بهداشتی ساخته شده است. ضمن اینکه در برابر ضربه دوام و مقاومت باالیی خواهد 
صنعتی ماده ای است که در ساخت بدنه بیرونی  ABSداشت، از انتشار گازهای سمی در داخل دستگاه نیز جلوگیری خواهد کرد. 

  دستگاه به کار رفته است.
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 تایی 96ویژگی های دستگاه جوجه کشی 

 خود رنگ ۱۰۷۳۳گرید  ABS جنس بدنه

 پلی کربنات ضد اشعه ماورا بنفش جنس شیشه نورگیر

 مقاوم و آنتی باکتریال ABS جنس راک ها و پایه ها

 ساخت مالزی 1RPMگیربکس دار  نوع موتور گرداننده

  سانتی متر 42 × 52 × 52 ابعاد دستگاه

  کیلو گرم 8حدود  وزن دستگاه

 SHT SENSIRION ساخت کشور سوئیس سنسور اصلی

 ندارد سنسور محیطی

 المنت های نسوز سیستم تامین دما

  ظرف آب و فن دائم کار سیستم تامین رطوبت

 شاخکی مخصوص نوع شانه

 دائم کار مبتنی بر خال فننوع 

 سیمی با روکشی از پنبه نسوز نوع المنت

 بر اساس منطق فازی و کامال هوشمند شیوه تامین دما و رطوبت

 20پالستوفوم دانسیته  عایق بندی به کمک

 روز شمار -رطوبت  -دما  دارای نمایشگر

  ولت 12 نوع برق مصرفی

 بلدرچین ، بوقلمون ، کبک ، اردک ، غاز(دارد )مرغ ،  قابلیت انتخاب پرنده

  دارد ستر و هچر همزمان

 دارد قابلیت اتصال به سیستم برق اضطراری

 دارد دریچه تنظیم هوا

 دارد ظرف آب اضطراری

 سال 1 گارانتی

 سال 10 خدمات پس از فروش

 

  لوازم داخل بسته بندی محصول                                       دستگاه                                               ظرفیت جوجه کشی 

 عدد 96 ظرفیت تخم مرغ

 عدد 240 ظرفیت تخم بلدرچین

 عدد 40 ظرفیت تخم بوقلمون

 عدد 96 ظرفیت تخم کبک

 عدد 36 ظرفیت تخم فالمینگو

 عدد 40 ظرفیت تخم اردک

 عدد 96 ظرفیت تخم قرقاول

 عدد 40 ظرفیت تخم غاز

 عدد 96 ظرفیت تخم طاووس

 عدد 36 ظرفیت تخم لک لک

 عدد 240 ظرفیت تخم کاسکو

 عدد 240 ظرفیت تخم انواع طوطی

 عدد 240 ظرفیت تخم فنچ

 عدد 240 ظرفیت تخم کبوتر

 عدد 240 ظرفیت تخم قناری

 دو عدد سبد هچر

 ریز -متوسط  -درشت  تعداد شانه شاخکی

 دارد نطفه سنج

 دارد کارت گارانتی

 دارد دفترچه راهنما

 دارد سی دی آموزشی

 ندارد پمپ آب و پد سلولزی

 دارد آداپتور اتصال به برق

 دارد ظرف مخصوص دوره هچر

 چهار عدد پالک هوا

 دارد انبرک اتصال به باطری



  برد جوجه کشی خودکار و هوشمند 

از قابلیت جوجه کشی کامال خودکار و با امکان انتخاب پرنده برخوردار است،  2و  1برد جوجه کشی نصب شده بر روی ایزی باتور های 
تمامی فرایند های جوجه کشی اعم از تولید حرارت و رطوبت مناسب جوجه کشی ، چرخش تخم ها، تهویه هوای درون دستگاه و روز 

  در این کار نخواهد داشت. شمار جوجه کشی به صورت کامال خودکار صورت خواهد گرفت و کاربر هیچ دخالتی
 

  امکان انتخاب پرنده

 در صورتی که فرد تجربه الزم در زمینه جوجه کشی از پرنده ها را نداشته باشد، می تواند پرنده مورد نظر خود را که شامل مرغ، بوقلمون،
ارد، در غیر این صورت با استفاده از اردک، غاز، بلدرچین و کبک است را انتخاب نموده و ادامه روند جوجه کشی را به دستگاه بسپ

 گزینه تنظیمات دستی می تواند دما و رطوبت مناسب برای پرنده مورد نظر را ست نماید.

 
 

 شانه جوجه کشی مخصوص

به همراه دستگاه چند شانه مخصوص که به دسته ریز تخم، درشت تخم و متوسط تخم دسته بندی می شود، ارسال خواهد شد. با 
این شانه ها می توان از طیف وسیعی از پرنده های اهلی جوجه کشی کرد. این شانه ها از مواد پلیمری دست اول ساخته  استفاده از

  شده ، بنابراین هیچ نوع گاز سمی از خود متصاعد نخواهد کرد.
 

 ستر و هچر همزمان

ربر همزمان با قرار دادن تخم های جدید در طبقه از قابلیت ستر و هچر همزمان برخوردار است، بدین صورت که کا 4و  2ایزی باتور 
باالیی دستگاه می تواند از طبقه پایینی نیز برای دوران هچر استفاده کند. با توجه به اینکه گله تخم گذار به فاصله زمانی مختلف تخم 

  گذاری می کند.
 

 دارای روز شمار دقیق جوجه کشی

شمار دقیق جوجه کشی برخوردار است و در صورت انتخاب پرنده مورد نظر، تعداد  از روز 2دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور 
روزهای جوجه کشی از آن پرنده مورد نظر نیز به صورت خودکار ست خواهد شد که کمک زیادی به شما در جهت انجام یک فرایند 

  تعداد روزهای جوجه کشی را تنظیم کنید. جوجه کشی دقیق خواهد کرد، هم چنین با استفاده از تنظیمات دستی نیز می توانید



 

 امکان اتصال مستقیم به باتری خودرو

ولت دارد، بنابراین مستقیما می توان این دستگاه را به باتری خودرو  12مصرف برق بسیار پایینی و در حد  2با توجه به اینکه ایزی باتور 
انبرک  2ل به باتری خودرو نیاز به اینورتر دارند. به همراه ایزی باتور متصل کرد، در حالی که سایر دستگاه های جوجه کشی برای اتصا

  های مخصوص اتصال به باتری خودرو ارسال خواهد کرد.

 
 

 گارانتی و خدمات پس از فروش

 10ساله و خدمات پس از فروش  1از گارانتی  2تمامی دستگاه های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری من جمله خود ایزی باتور 
ساله برخوردار است که به صورت خودکار فعال خواهد شد، حضور نماینده های معتبر کارخانه در اکثر استان های کشور دسترسی به 

صبح  8خدمات گارانتی، تعویض و تعمیر را برای خریدار آسانتر خواهد کرد. هم چنین تیم خدمات پس از فروش همه روزه از ساعت 
  شما خریدار گرامی خواهد بود.عصر پاسخگویی سواالت  7الی 

 

 ارسال بسته های آموزشی به همراه دستگاه

عالوه بر لوازم جانبی ارسالی به همراه دستگاه ، یک عدد سی دی آموزشی و یک عدد دفترچه راهنمای محصول کامال رنگی ارسال 
جوجه کشی از پرنده های بومی مانند مرغ، بوقلمون، خواهد شد که شما را با نحوه نصب و راه اندازی دستگاه و اطالعات کامل در مورد 

 آشنا خواهد کرد.… اردک، غاز ، بلدرچین و 
 

 کلیک کنید. 2خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور ی مشاهده فیلم محصول و مطالعه جزئیات بیشتر و برا
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