
 تایی ایزی باتور اصل ۸۴دستگاه جوجه کشی 

زی کشی ایباشد، ماشین جوجه( یک دستگاه تمام اتوماتیک با کاربری بسیار آسان و راندمان بالا می1)ایزی باتور  کشی خانگی دستگاه جوجه

که تمامی قطعات الکترونیکی و مکانیکی دستگاه ساخت مالزی و طوریشده است بهتهباتور مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا طراحی و ساخ

وان به تکشی خانگی ساخت ایران میهای جوجههای این دستگاه نسبت به دیگر دستگاهباشد. از مزیتسنسور دستگاه ساخت سوئیس می

 واندتمی …ده مانند بلدرچین ، مرغ ، کبک ، غاز ، اردک ، بوقلمون وخودکار بودن دستگاه اشاره کرد که کاربر فقط با انتخاب نوع پرنتمام

ساخت سوئیس که برترین حسگر دما و رطوبت  SHT SENSIRION گرکشی از آن پرنده بپردازد، استفاده از حسبه جوجه خودکار صورتبه

کشی ، فن دائم کار با فنّاوری کارکرد در حالت وجهکشی برای جلوگیری از خطا در روزهای جشود، نمایشگر دوره جوجهدر جهان محسوب می

 اختها خواهیم پردها برتری دیگر اشاره کرد که در ادامه مطلب به توضیح آنخلع برای جلوگیری از استهلاک فن مخصوص سیرکولاسیون و ده

. 

 
 دارعنوان پرچمصنعتی و صنعتی و به، نیمه کشی خانگیجوجه هایماشین ساخت ٔ  سال تجربه درزمینه ۳۲گروه صنعتی اسکندری با بیش از 

کشی در منازل )خانگی( را مخصوص جوجه  1Easy Bator نمایندگی در کشور 1۱۱در خاورمیانه و بیش از  کشی جوجه دستگاهتولیدکنندگان 

دون تواند بکشی نداشته باشد میای در جوجهباشد که حتی اگر خریدار هیچ تجربهای میگونهطراحی و تولید نموده است. طراحی دستگاه به

کشی را به بهترین نحو انجام دهد علاوه بر این کاربر با کشی خودکار دستگاه استفاده نموده و عملیات جوجههیچ دانش فنی از قابلیت جوجه

کشی کشی کند. ظرفیت جوجهتواند از تمامی پرندگان و ماکیان جوجهگردد میمیصورت رایگان ارائه های این دستگاه که بهاستفاده از شانه

 .شده استها اشارهطور کامل به آنبسته به نوع پرنده متفاوت است که در جدول زیر به
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 جدول مشخصات دستگاه

 مشخصات فنی محصول ماهیت

 سیستم کاهنده ولتاژ دارد

 سیستم برق اضطراری دارد

 کشیخودکار جوجهسیستم  دارد

 ای )دستی(کشی حرفهسیستم جوجه دارد

 سیستم آژیر خطر H۲ برد هوشمند

SMD برد 

 سیستم مونتاژ روزشمار دوره جوجه کشی

SHT SENSIRION ماهیت نمایشگر ساخت سوئیس 

 گرنوع حس وات ۳۱

 توان مصرفی ولت شهری ۳۳۱

 نوع برق مصرفی پلاستوفوم پی سی

ABS دنه داخلیجنس ب براق 

 جنس بدنه خارجی پلیمرهای صنعتی

 جنس قطعات داخلی سال 1۱

 خدمات پس از فروش ایران

 مونتاژ ساخت مالزی

کشی از تمامی پرندگانسه نوع شانه برای جوجه  قطعات مکانیکی و الکتریکی 

قیدوشرطماه ضمانت بی 1۳  هاماهیت شانه 

 گارانتی و خدمات پس از فروش پلی کربنات

 جنس نورگیر دستگاه کارکرد در حالت خلع

دهم درجهخودکار و فول دیجیتال با دقت یکتمام  فنّاوری فن دائم کار 

خودکار و فول دیجیتال با نم سازتمام  سیستم کنترل دما 

خودکار و فول دیجیتال با نم سازتمام  سیستم کنترل رطوبت 

خودکار با موتور گیربکس دار ساخت مالزیتمام  یستم گردشس 

 گیریسیستم اکسیژن تماماً هوشمند

درجه۰۱  زاویه چرخش 



 ظرفیت دستگاه

 نام پرنده تعداد تخم نطفه دار

دارعدد تخم نطفه ۸۴  کشی از مرغظرفیت برای جوجه 

دارعدد تخم نطفه 1۳۱  کشی از بلدرچینظرفیت برای جوجه 

دارعدد تخم نطفه ۸۴  کشی از کبکظرفیت برای جوجه 

۱۳ دارعدد تخم نطفه   کشی از غازظرفیت برای جوجه 

دارعدد تخم نطفه ۳۱  کشی از اردکظرفیت برای جوجه 

دارعدد تخم نطفه ۳۱  کشی از بوقلمونظرفیت برای جوجه 

دارعدد تخم نطفه ۸۴  کشی از قرقاولظرفیت برای جوجه 

دارعدد تخم نطفه 1۳۱  کشی از مرغ عشقظرفیت برای جوجه 

داردد تخم نطفهع ۸۴  کشی از طاووسظرفیت برای جوجه 

دارعدد تخم نطفه 1۳۱  کشی از کاسکوظرفیت برای جوجه 

دارعدد تخم نطفه 1۳۱  کشی از طوطیظرفیت برای جوجه 

دارعدد تخم نطفه 1۳۱  کشی از فنچظرفیت برای جوجه 

دارعدد تخم نطفه 1۳۱  کشی از قناریظرفیت برای جوجه 

دارخم نطفهعدد ت 1۳۱  کشی از کبوترظرفیت برای جوجه 

دارعدد تخم نطفه 1۴  کشی از قوی سیاهظرفیت برای جوجه 

دارعدد تخم نطفه ۳۱  
کشی از اردک ظرفیت برای جوجه

 مسکویی

دارعدد تخم نطفه 1۴  کشی از فلامینگوظرفیت برای جوجه 

دارعدد تخم نطفه 1۴  لککشی از لکظرفیت برای جوجه 

 

 



 تایی ایزی باتور اصل ۸۴دستگاه جوجه کشی 

 

 :روش زیر میتوانید اقدام نمائید ۲برای خرید این محصولات به  : توجه

تماس با واحد فروش کارخانه ، کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و خرید، برای این کار میتوانید از بخش تماس با ما اقدام  -1

 نمائید.خرید آنلاین

، برای این کار روی  (ارسال سریعتر و اتوماتیک محصول از کارخانه سازنده) ه و استفاده از تخفیفات ویژهخرید آنلاین دستگا -۳

 .دکمه خرید آنلاین کلیک نمائید

به صورت پیامکی ، در این صورت کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما  1۱۱۱۴۱۱۱۴۱به سامانه  ۸۴ارسال عدد  -۲

 .تماس خواهند گرفت

 گروه صنعتی اسکندری اعتماد کنم ؟ چکونه به

 

 گروه صنعتی اسکندری دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت و معدن و تجارت است «

 گروه صنعتی اسکندری دارای لوگوی رسمی تائید صلاحیت و هویت صاحب کسب از وزارت فرهنگ و ارشاد است «

 گیردیار امن تایید شده پلیس فتا صورت میهای اینترنتی شما توسط در گاه بسهمه پرداخت «

 گروه صنعتی اسکندری ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی به همه کالاهای ارسالی دارد «
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 خودکار بدون دخالت کاربر(کشی تمامسیستم انتخاب پرنده )جوجه «

ر عین راحتی بیشترین بازدهی را به این صورت بوده که استفاده از دستگاه د 1کشی خانگی ایزی باتورطراحی ماشین جوجه

شده که کاربر بتواند فقط با فشردن چند دکمه در هایی تعبیهداشته باشد به این صورت که بر روی برد دستگاه دکمه

ای به این صورت است که فقط کافی است کاربر نوع پرنده Easy Bator1 ترین زمان به هدف خود برسد. طراحی دستگاهسریع

کشی موفق با راندمانی بالا و ها را داخل دستگاه قرار دهد تا یک جوجهشی از آن را دارد انتخاب کرده و تخمککه قصد جوجه

محصول گروه صنعتی اسکندری  (easy bator1) تایی خانگی ۸۴کشی البته بدون دخالت کاربر را تجربه کند. در دستگاه جوجه

د و کشی ندارنشده که هیچ دانش قبلی در مورد جوجهای افرادی طراحیشده است. این سیستم برسیستم انتخاب پرنده تعبیه

د. کشی کننطور کاملاً خودکار از پرندگان موجود بر روی برد دستگاه جوجهتوانند بهبا استفاده از قابلیت انتخاب پرنده می

نده از لیست پرندگان موجود بر روی باشد که با انتخاب هر پرکشی خانگی ایزی باتور به این صورت میکارکرد دستگاه جوجه

کشی از پرنده انتخابی کشی موردنیاز برای جوجهبرد دستگاه میزان دما و رطوبت و غلظت اکسیژن و البته طول دوره جوجه

لمون، قهای مرغ، بلدرچین ، بوتواند با استفاده از این قابلیت دستگاه از پرندهگردد. کاربر میصورت کاملاً خودکار تنظیم میبه

ای هکشی کند در این حالت فقط کافی است پرنده موردنظر را انتخاب کرده و تخمصورت کاملاً خودکار جوجهکبک ، اردک، غاز به

 ای قابلیتصورت خودکار انجام شود. البته دستگاه در حالت حرفهکشی بهدار را داخل دستگاه قرار دهد تا عملیات جوجهنطفه

 .ندگان را داردکشی از تمامی پرجوجه

خودکار گروه صنعتی اسکندری نیاز به هیچ تایی تمام ۸۴کشی لازم به ذکر است که خریدار برای استفاده از دستگاه جوجه

 .ندارد کشیجوجه ٔ  دانش قبلی درزمینه

 Easy Bator 1 کشی خانگیایمنی دستگاه جوجه «

کشی موجود در بازار ایران های جوجهسوزی از جانب دستگاهگرفتگی و آتشدر بسیاری از موارد شاهد خطراتی مانند برق

کشی خانگی غیراستاندارد موجود در بازار بوده است که از بردهای آماده چینی های جوجهایم که اغلب توسط ماشینبوده

ت اول قرارگرفته ایمنی در اولوی 1کشی خانگی ایزی باتوراند. این در حالی است که در طراحی دستگاه جوجهاستفاده کرده

شده تا کاربر با خیالی راحت بتواند دستگاهی ایمن را خریداری است به همین منظور کاهنده ولتاژ بر روی برد دستگاه تعبیه

 .کرده و استفاده نماید

 



 ای )دستی(کشی حرفهحالت جوجه «

تواند با شده است که کاربر میتی تعبیهحالت دس 1کشی خانگی ایزی باتوراگر توجه داشته باشید بر روی برد ماشین جوجه

استفاده از این قابلیت دستگاه از تمامی پرندگان و ماکیان اعم از پرندگان اهلی ، پرندگان زینتی ، پرندگان ریز تخم و درشت 

گان ی پرندشده است که آشنایی کامل به انواع نژادهاای دستگاه برای افرادی تعبیهکشی کند، حالت دستی یا حرفهتخم جوجه

تواند تمامی موارد را اعم از طول ای یا دستی تمامی فاکتورها قابل تنظیم هستند و کاربر میکشی حرفهدارند. در حالت جوجه

 .نماید تنظیم دستی صورتبه را …کشی ، طول دوره ستر ، طول دوره هچر ، میزان دما ، میزان رطوبت و دوره جوجه

 گر سوئیسیحس «

که بهترین نوع حسگر دما و رطوبت  SHT SENSIRION تایی ساخت گروه صنعتی اسکندری از ۸۴کشی خانگی در ماشین جوجه

ترین قیمتمحصول کشور سوئیس بوده و جزو گران SHT شده است. سنسورباشد برای سنجش دما و رطوبت استفادهمی

توان به دیجیتال بودن ، پایداری بلندمدت ، گر میهای کلیدی این حسباشد که ازجمله قابلیتگرهای موجود در جهان میحس

های شود و در دستگاهگر بیشتر در مصارف پزشکی استفاده می، عدم نیاز به کالیبره اشاره کرد. از این حس SMD پکیج

کشی ، آرکام جهعنوان یکی از بهترین برندهای جواند از ویکتوریای ایتالیا بهکارخانه در جهان که عبارت ۲کشی نیز فقط جوجه

عنوان برترین و کشی در جهان و گروه صنعتی اسکندری بههای دستگاه جوجهترین تولیدکنندهعنوان یکی از بزرگکره به

ت اند. لازم به ذکر اسگر استفاده کردهکشی خانگی و صنعتی در خاورمیانه از این حسهای جوجهترین تولیدکننده دستگاهبزرگ

گر در ایران برای ای که از این حسباشد و تنها کارخانهترین حسگرهای موجود در جهان میقیمتز گرانیکی ا SHT که سنسور

 .باشدکشی استفاده کرده است گروه صنعتی اسکندری میهای جوجهساخت ماشین

 

 کشی از تمامی پرندگانشانه برای جوجه «

و  های معمولی(ریز تخم ، پرندگان درشت تخم ، پرندگانی با تخمشوند )پرندگان اندازه تخم پرندگان به سه نوع تقسیم می

تایی ایزی باتور بتوانند از تمامی پرندگان  ۸۴کشی خانگی گروه صنعتی اسکندری برای اینکه خریداران دستگاه جوجه

دستگاه ارائه  کشی از پرندگان ریز تخم ، درشت تخم و معمولی( در کنارکشی کنند سه نوع راک )شانه برای جوجهجوجه

 آید از تمامی پرندگان با توجهکشی نمیتواند بدون نیاز به هر نوع شانه از تمامی پرندگان جوجهدهد، بدین ترتیب کاربر میمی

 .های مناسب را استفاده کنداندازه تخم پرنده شانهبه



 
 

 کشینمایشگر روزشمار جوجه «

کشی خسارات کشی وجود ندارد و کاربر در صورت اشتباه در دوره جوجهجوجههای ساخت ایران روزشمار در بسیاری از دستگاه

این مشکل را رفع نموده  1کشی در ایزی باتورزیادی خواهد دید اما گروه صنعتی اسکندری با تعبیه نمایشگر روزشمار جوجه

باقی ماده تا هچر و در کل هر آنچه زمان شده از ستر ، مدتزمان سپریکشی ، مدتاست. این نمایشگر نشانگر کل دوره جوجه

 .شودکشی موردنیاز باشد نمایش داده میدر مورد روزهای جوجه

 
 

 قابلیت اتصال به برق اضطراری «

کشی خانگی کشی خانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری ازجمله ماشین جوجههای جوجههای دستگاهترین مزیتیکی از بزرگ

گیری از این مزیت دستگاه در مواقع قطعی برق نیز باشد که کاربر با بهرهبرق اضطراری میتوانایی اتصال به  1ایزی باتور



دار های نطفهولت دیگری جهت ادامه کار دستگاه استفاده نماید و مانع تلف شدن تخم 1۳تواند از باطری ماشین یا هر باطری می

 .داخل دستگاه شود

 

 گارانتی و خدمات پس از فروش «

باشد به این صورت که بر روی سال خدمات پس از فروش می 1۱ماه گارانتی و  1۳دارای  Easy Bator1 کشیجهدستگاه جو

 سایت رسمی گروه صنعتی اسکندریتواند با مراجعه به وبشده است و کاربر میرقمی گنجانده ۰دستگاه شماره سریال 

) ator.comhovab-www.ir( گارانتی خود را فعال نماید که در این صورت از اصل بودن دستگاه خود نیز اطمینان حاصل

شده است رقمی که بر روی دستگاه گنجانده ۰باشد که علاوه بر این طبق بارکد کند. خدمات پس از فروش به این صورت میمی

پشتیبانی گروه صنعتی  سیستم در …کشی دستگاه ونوع سیم تمامی اطلاعات دستگاه ازجمله نوع موتور ، ولتاژ موتور ،

سال نیز با کارخانه تماس بگیرد و خواهان قطعه یدکی دستگاه خود گردد  1۱گردد و اگر کاربر بعد از اسکندری ذخیره می

ند ا ارسال خواهکارشناسان کارخانه با درخواست شماره سریال و تشخیص نوع دستگاه در اولین فرصت قطعه موردنیاز کاربر ر

 .نمود

 
 

 ای از جنس پلی کربناتدرب شیشه «

ضر ی مباشد. طلق پلی کربنات کاملاً نشکن بوده و مانع ورود اشعهاز جنس پلی کربنات می 1کشی ایزی باتوردرب دستگاه جوجه

زی شده بر روی اینات نصبباشد. ضخامت طلق پلی کربگردد و همچنین عایق کامل گرما و سرما میخورشیدی و نور مستقیم می

کند های فرابنفش محافظت میدر برابر اشعه UV وسیله پوشش کواکسترود از جذبباشد. بوده که بهمتر میپنج میلی 1باتور 

 .پذیری بالایی نیز برخوردار استحال از انعطافو درعین

http://www.ir-hovabator.com/


 

 1کشی خانگی ایزی باتورموتور چرخاننده راک دستگاه جوجه «

شده و ها انتخابمتناسب با وزن تخم 1کشی خانگی گروه صنعتی اسکندری ازجمله دستگاه ایزی باتورهای جوجهاهموتور دستگ

گردد. محل قرارگیری موتور در مکانی است که هیچ فشاری بر روی موتور چرخاننده وارد نیاورده و موجب استهلاک آن نمی

 .گردددار نمیهای نطفها کاملاً نامحسوس بوده و موجب آسیب دیدن تخمهشده که حرکت راکای طراحیگونهموتور دستگاه به

 

 بندی دوبلدوجداره با عایق ABS بدنه از جنس «

بسیار مستحکم بوده و از  ABS .شده استبراق ساخته ABS از جنس 1کشی خانگی ایزی باتوربدنه بیرونی دستگاه جوجه

 دباشد.عمر مفیدر مقابل گرما ، سرما، شکستگی و عوامل محیطی کاملاً مقاوم میدوام بسیار بالایی برخوردار است و همچنین 

ABS نس شده بهترین جشده است. طبق تحقیقات انجامها استفادهها و جاروبرقیباشد و بیشتر در بدنه لباسشوییده سال می

کشی های جوجههای سازنده دستگاهین شرکتترذکر است که معروفباشد، البته شایانمی ABS برای استفاده در بدنه دستگاه

 .اندکشی استفاده کردههای جوجهدر ساخت بدنه ماشین ABS مانند آرکام کره و ویکتوریا ایتالیا نیز از



 

 بندی بسته «

تایی  ۸۴کشی خانگی های جوجهدهنده کیفیت خود محصول است. دربسته بندی دستگاهبندی یک محصول همیشه نشانبسته

 لایه فویل قراراقداماتی لحاظ شده تا مانع آسیب دیدن دستگاه گردد. به این صورت که ابتدا دستگاه داخل یک) 1زی باتور)ای

 باشد. بعد دستگاه درآید و همچنین یک محافظ عالی در مقابل رطوبت میگیر بسیار مناسب به شمار میگیرد که یک ضربهمی

رساندن  1۱۱۱گیرد. البته برای به شود قرار میستحکام و افزایش ضخامت کارتن مییک کارتن پنج لایه لمینتی که باعث ا

ابر شود. این کارتن از دستگاه در بربندی کامل کارتن در یک سفلون دولایه پیچیده میونقل بعد از بستهایمنی دستگاه در حمل

گردد و این اقدامات انجام می 1کشی ایزی باتوروجهبندی دستگاه جکند. به این صورت بستهگرما ، ضربه ، رطوبت محافظت می

 .به دلیل تضمین سلامت محصول هنگام رسید کالا است

 

 فن دائم کار «

های داخل رسانی مکرر و مداوم به جنینسازی دمای محیط و همچنین اکسیژنبرای یکسان 1کشی ایزی باتورماشین جوجه

فرد کارکرد در حالت خلع ها بسیار گران بوده و از فنّاوری منحصربهمت این نوع فنبرد. قیدستگاه از یک فن دائم کار بهره می



ا گیری رلحظه استراحت عملیات اکسیژنطور مداوم بدون حتی یکها بهکه روزها و ماهبرد به همین دلیل حتی درصورتیبهره می

 کشیفن با مکانیزم پیشرفته در یک دستگاه جوجهآید. استفاده از این نوع انجام دهد هیچ مشکلی برای فن به وجود نمی

 .شودخانگی مزیت بسیار بزرگی محسوب می

 

 SMD سیستم مونتاژ «

گردد ساخت مالزی بوده و کشی خانگی ایزی باتور نصب میکه بر روی ماشین جوجه H۲ شده دربردقطعات الکترونیکی استفاده

توان گفت برای نوعی میکاملاً ضد نویز بوده و به SMD گردد. سیستمدر داخل ایران مونتاژ می (SMD) صورت رباتیکبه

های بوده که در صورت قرارگیری در کنار دیگر دستگاه DIP صورتگردد. قبلاً سیستم مونتاژ بههای صنعتی طراحی میدستگاه

باشد که به این صورت می SMD تمالکتریکی کاملاً نویز پذیر بوده و امکان خطا در کارکرد سیستم وجود داشت، اما در سیس

باشد که بوده و ساخت گروه صنعتی می H۲ کشی ایزی باتورامکان نویز پذیری به صفر رسیده است. برد دستگاه جوجه

ترین امکاناتی که این برد در اختیار شده است. از مهمصورت دیجیتال و مطابق با آخرین فنّاوری روز دنیا طراحی و ساختهبه

توان به سیستم اخطار در صورت بروز مشکل، نمایشگر برای نمایش میزان دما و رطوبت ، نمایشگر دهد میار میکاربر قر

 .کرد اشاره …خودکار از تمامی پرندگان و ماکیان وکشی از تمامکشی ، سیستم انتخاب پرنده برای جوجهروزشمار جوجه

 

 دفترچه راهنمای دستگاه «

دارای یک دفترچه راهنمای کامل برای آموزش نحوه استفاده از دستگاه و یک دفترچه  Easy Bator1 کشی خانگیدستگاه جوجه

ی از کشتواند با تسلط کامل بر دستگاه به جوجهباشد که کاربر بامطالعه این دفترچه راهنما میکشی از طیور میآموزش جوجه

 .تمامی پرندگان بپردازد



 

 1لوازم رایگان همراه ایزی باتور «

 کشی از تمامی پرندگانکشی برای جوجههای جوجهشانه 

 طرف آب برای تأمین رطوبت 

 کارت گارانتی 

 کتابچه راهنمای دستگاه 

 کشیکتابچه آموزش جوجه 

 کشیراک جوجه 

 های تخمنطفه سنج برای سنجش نطفه 

 سبد هچر برای دوره هچ 

 آداپتور ساخت مالزی 

 عدد پلاگ هوا 

 انبر اتصال به باطری ماشین 

 



 توانید به ما اعتماد کنید؟چرا می «

دارای  (EIG) در جواب اینکه چرا به گروه صنعتی اسکندری اعتماد کنیم باید بگوییم که گروه صنعتی اسکندری بانام تجاری

 کشی افتخارات بسیاری را ازجمله انتخاب گروه صنعتیهای جوجهساله در عرصه تولید دستگاه ۳۲پروانه کسب رسمی و سابقه 

عنوان واحد نمونه صنعتی شمال غرب ، تقدیر و تشکر استان دار )آقای سعادت( از گروه صنعتی اسکندری و اعطای اسکندری به

 همراه به خود با را …کشی در خاورمیانه وهای جوجهترین وبرترین تولیدکننده دستگاهعنوان بزرگتقدیرنامه ، انتخاب به

اداره استاندارد جهت تدوین استانداردهای جدید برای تضمین  توسط مستقیم طوربه اسکندری صنعتی گروه. است داشته

گیرد. یکی دیگر از کیفیت محصول تحت نظارت بوده و سالانه چندین بار توسط سازمان استاندارد موردبررسی قرار می

ها شاهد حضور شد.علاوه بر اینباصدا سیما می ۲افتخارات گروه صنعتی اسکندری حضور مکرر در شبکه استانی آ.غ و شبکه 

ذکر است گروه صنعتی اسکندری دارای ایم، شایانهای داخلی و خارجی بودهمکرر گروه صنعتی اسکندری در نمایشگاه

ای نداشته و باشد حال موارد ذکرشده برای شرکتی که هیچ پیشینهبرای مدیریت کیفیت نیز می ISO۰۱۱1 گواهینامه

 !پذیر است؟باشد امکانهای چینی و تقلبی میدستگاهواردکننده 

ها وجود ندارد به همین دلیل سازمان صنعت سایتفضای مجازی بستری است که امکان کنترل پیشینه افراد و وب

سایت و کارخانه نموده است که در صورت صحت اندازی سیستم احراز هویت فیزیکی مالک وب،معدن،تجارت اقدام به راه

 سایت متوجه اینتوانید با توجه به نماد اعتماد و ساماندهی وبگردد و شما عزیزان میسایت اعطا میات نماد اعتماد به وباطلاع

های گروه صنعتی اسکندری دارای نماد اعتماد و ساماندهی طلایی سایتموارد شوید، اگر توجه داشته باشید تمامی وب

ای کشی خانگی تقلبی چینی با اسامی هلندی،آمریکایی و کرههای جوجهی که دستگاههایسایتباشد. توجه داشته باشید وبمی

ها هیچ سایتباشند و در خرید از این وبدهند عموماً مکان ثابتی ندارند و فاقد نماد اعتماد و ساماندهی طلایی میارائه می

 .شده ارسال گرددتضمینی وجود ندارد که کالای خریداری

 .کننده دانسته استعتی اسکندری این است که از کادر فنی مجرب بهره گرفته و همیشه کیفیت را حق مصرفافتخار گروه صن

 

 ساخت کجا ؟ «

پذیر نیست و باید از فنّاوری جهانی در ساخت محصول بهره برد دستگاه امروزه در دهکده جهانی بومی بودن یک محصول امکان

گر ساخت ه به این صورت که قطعات مکانیکی و الکترونیکی ساخت مالزی ، حسمحصول ایران بود Easy Bator1 کشیجوجه

 گیرد. برای ساخت هر دستگاه ازدر ایران انجام می (SMD) صورت کاملاً روباتیکسوئیس، بدنه ساخت ایران و مونتاژ به

EASY BATOR1 گرددکارگر و مهندسان ایرانی تلاش کارکرده و مالیات به دولت ایران پرداخت می. 

ه اند ککشی جعلی ساخت چین نمودههای جوجههایی که هیچ مکان ثابتی هم ندارند اقدام به واردات ماشیناما متأسفانه شرکت

نگاهی به اصالت این با اسامی کاکس هلند ، جنسیس کره ، هواباتور آمریکایی به فروش میرسد حال اگر بخواهیم نیم

های ی دستگاهای به نام کاکس در هلند یا سازندهساده نیز خواهیم دید که سازندهها بیندازیم با یک جستجوی دستگاه



اً ها کاملکشی در کره به نام جنسیس وجود ندارد ، باکمی تأمل متوجه خواهید شد که تمامی قطعات و شکل ظاهری دستگاهجوجه

کنندگان این اوت بسیار جزئی که توسط ارائهزمینه بردها متفاوت است و یا درنهایت تفشبیه به هم بوده و فقط رنگ پس

،  اند از نمایشگر دماها عبارتدهنده این دستگاهگردد. عناصر تشکیلکشی تقلبی صورت پذیرفته ارائه میهای جوجهدستگاه

ی هاینکشی در این ماششده و امکان جوجهصورت غیراستاندارد ساختهنمایشگر رطوبت و یک خروجی منو کسید که کاملاً به

 .باشدکشی تقلبی بسیار پایین میجوجه

 

 مقایسه

 

 با دیگر دستگاه ها خواهیم پرداخت EIG در زیر به مقایسه دستگاه جوجه کشی خانگی

 

 کشی خانگیهای جوجهگر مورداستفاده در دستگاهحس «

دار به جوجه در تبدیل تخم نطفه کشی باید دقت زیادی کرد زیرا تأثیرگذارترین مورد در راندماندر خرید دستگاه جوجه

باشد. به همین دلیل گروه صنعتی اسکندری از گر تشخیص دما و رطوبت دستگاه میکشی خانگی حسهای جوجهماشین

کشی استفاده کرده است. از در ساخت دستگاه جوجه SHT SENSIRION ترین حسگر دما و رطوبت جهانپیشرفته

یکی از اشاره کرد علاوه بر این SMD گر ، مصرف بهینه ، دوام زیاد و پکیجدیجیتال بودن حس توان به کاملاًمی SHT هایقابلیت

 ذکر است که از حسگرکالیبره بودن آن است که نیاز به کالیبره شدن دوباره ندارد. البته شایان SHT های بزرگ حسگرمزیت

SHT SENSIRION تر در صنایع پزشکی مانند انکیباتور های انسانی به دلیل دقت بالای آن در سنجش دما و رطوبت بیش

 .شوداستفاده می



قیمت اند که بسیار ارزاناستفاده کرده LM۲3یا  NTC گرهایکشی خانگی از حسهای جوجههای سازنده دستگاهدیگر شرکت

طور دقیق ه و دما را بهآنالوگ بود LM۲3 گرهایکشی ندارند، حسهای جوجهبوده و دقت کافی را برای استفاده در دستگاه

یکی از شود زیرا نیاز به سنجش دقیق ندارند، علاوه بر اینسازی استفاده میتواند نمایش دهد و بیشتر در صنایع ماشیننمی

شده ماه از حالت کالیبره خارج 1باشد که بعد از حدود گر میگر از حالت کالیبره درآمدن این حسترین مشکلات این حسبزرگ

نگاهی بیندازید  LM۲3 توانید به کاتالوگ شرکت سازندهماه نیاز به کالیبره شدن دوباره دارد برای آشنایی بیشتر می 1و هر 

 NTC شوید. برای مشاهده کاتالوگ LM۲3و  SHT و متوجه اختلاف فاحش در میزان سنجش دما و رطوبت بین دو سنسور

 .اینجا کلیک نمایید

 

 کشیروزشمار جوجه «

باشد که کشی میعدم نمایش روزهای جوجه .کشی وجود داردهای جوجهترین مشکلاتی که در اکثر دستگاهبزرگیکی از 

ها کشی اشتباه کند تمامی جوجهطور مثال اگر کاربر در روزهای جوجهخسارات بسیاری را برای کاربر به همراه داشته است. به

را رفع کرده است به این صورت که نمایشگری برای نمایش روزهای  تلف خواهند شد اما گروه صنعتی اسکندری این مشکل

مانده تا هچر ، زمان باقیکشی را ازجمله مدتشده است تا کاربر بتواند تمامی اطلاعات لازم برای جوجهکشی تعبیهجوجه

 .صفر میرسدکشی به ه نماید. بدین ترتیب امکان خطا در دوره جوجهمشاهد را …شده از ستر وزمان سپریمدت

کشی چینی موجود در بازار فاقد روزشمار های جوجهفرمایید متأسفانه بسیاری از دستگاهگونه که در عکس بالا مشاهده میهمان

ها وجود دارد که در این صورت کاربر متحمل کشی امکان تلف شدن تمامی تخمباشند و در صورت خطای کاربر در دوره جوجهمی

 .د شدخسارات فراوانی خواه

 



 سیستم انتخاب پرنده «

کشی این باشد که نتوانند از دستگاه به نحوه احسنت استفاده های جوجههای خریداران دستگاهترین دغدغهشاید یکی از بزرگ

نوعی طراحی کرده است که کاربر بتواند با کشی خانگی خود را بههای جوجهکنند. گروه صنعتی اسکندری در این راستا دستگاه

کشی از آن پرنده بپردازد. راحتی استفاده خریدار از راحتی به جوجهشردن یک دکمه و انتخاب پرنده از لیست پرندگان بهف

های گروه صنعتی اسکندری در طراحی و ساخت این دستگاه بوده است. در سیستم انتخاب پرنده کاربر دستگاه یکی از اولویت

کشی از صورت خودکار به جوجهها را داخل دستگاه قرار دهد تا دستگاه بهد و تخمفقط کافی است نوع پرنده را انتخاب نمای

 .پرنده انتخابی بپردازد

کشی به دلیل فقدان دانش فنی و استفاده از بردهای چینی فاقد سیستم های جوجههای سازنده دستگاهمتأسفانه دیگر شرکت

ده شده است که کاربر با سختی بسیاری قادر به استفاده از دستگاه خواهد قدری پیچیها بهانتخاب پرنده بوده و استفاده از آن

 یتمام بتواند تا باشد داشته کشیجوجه ٔ  شد. به معنای دیگر خریدار برای استفاده از دستگاه باید تجربه زیادی درزمینه

 را …زمان هچر وزمان ستر ، مدتکشی را مانند میزان دما ، رطوبت ، غلظت اکسیژن ، مدتبرای جوجه موردنیاز فاکتورهای

کشی تا حد اشتباه وارد شود امکان جوجهاین موارد به از یک هر کهدرصورتی البته و نمایید وارد دستی صورتبه

 .کشی وجود نداردیافته و در بسیاری از موارد امکان جوجهای کاهشملاحظهقابل

 گارانتی و خدمات پس از فروش «

های برای ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش سیستمی تعبیه کرده است که بعد از ساخت دستگاهگروه صنعتی اسکندری 

گردد. در این فرایند نوع تمامی قطعات ، کشی در خط تولید فرایند ثبت مشخصات فنی و تولیدی محصولات آغاز میجوجه

افزارهای میکرو کنترلر ها و نقشه بدنه و نین نرمکشی و نقشه تولید ، کارکنان و مهندسان ناظر بر تولید همچسیستم سیم

گیرد که تمامی این امکانات با بارکد عوامل دیگر در سیستم گارانتی و خدمات پس از فروش گروه صنعتی اسکندری ذخیره می

بعد  مشتری کهگردد درصورتیباشد. این عمل باعث میشناسایی میشده بر روی برگه تضمین و خود دستگاه قابلرقمی درج ۰

ای داشته باشد واحد مسئول گارانتی اش نیاز به گارانتی و تعویض قطعهکشیاز چندین سال دچار مشکل شده و دستگاه جوجه

بتواند با استفاده از بارکد دستگاه قطعه موردنیاز خریدار را در اسرع وقت ارسال نماید زیرا بدون داشتن اطلاعات تولید ، 

شده و یا مهندس تولید تغییر پیدا کند در این صورت شخص جدید ال قطعات دستگاه از دور خارجممکن است بعد از چند س

 .خوبی گارانتی کرده و مشکل را رفع نمایدتواند دستگاه را بهبدون داشتن اطلاعات تولیدی نمی

است . بر روی این کشی گروه صنعتی اسکندری یک برچسب مخصوص به گارانتی درج گردیده های جوجهبر روی دستگاه

شده است که شخص خریدار بایست بعد از خرید به سایت گارانتی محصولات گروه صنعتی رقمی چاپ ۰برچسب یک شماره کد 

ر روی این سامانه سازی گارانتی محصول خود نماید.برفته و اقدام به فعال  )hovabator.ir-www.ir  (اسکندری به نشانی

 .مشاهده خواهد بودسازی توسط خریدار قابلشده بعد از ثبت و فعالمشخصات خرید و فنی محصول خریداری

اند هیچ ای و آمریکایی وارد بازار نمودههای هلندی، کرههای چینی را بانامهایی که دستگاهاین در حالی است که دیگر شرکت

ها نیز کارت گارانتی کاملاً جعلی ارائه دهند و بسیاری از آنی در کنار دستگاه ارائه نمیگارانتی و یا خدمات پس از فروش

شود که چنین شرکتی اصلاً وجود شده بر روی گارانتی متوجه این موضوع میهای درجدهند که کاربر بعد از تماس با شمارهمی

 ندارد

http://www.ir-hovabator.ir/


 محل قرارگیری موتور «

وتور تأثیر بسزایی در قدرت وارده و استهلاک موتور دارد گروه صنعتی اسکندری با تحقیقات با توجه به اینکه محل قرارگیری م

اند تا فشار وارده فراوان و دانش روز دنیا و رعایت توازن بین دو طرف راک محل قرارگیری موتور را در وسط راک قرار داده

ای ههای دیگر که بانامشده توسط شرکتقلبی ساختهکشی تهای جوجهکه در بسیاری از دستگاهبه حداقل برسد. درصورتی

گردند محل قرارگیری موتور در مکان مناسبی نیست و باعث ماکس هلند و جنسیس کره و هواباتور آمریکا روانه بازار می

کس ربشود، البته در بسیاری از موارد موجب دررفتگی موتور از جای خود ،شکستگی و خردشدگی گیاستهلاک شدید موتور می

 .شودنیز می

 استفاده از قطعات باکیفیت «

ت شده اسگر ساخت سوئیس استفادهکشی خانگی از قطعات مکانیکی و الکتریکی ساخت مالزی و حسدر ساخت دستگاه جوجه

هایی تگاهاند. متأسفانه در بسیاری از دسشدهساخته SMD که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و تماماً با فنّاوری رباتیک

باشند. باکمی تأمل خواهید دید که برد شوند قطعات کاملاً چینی و البته نامرغوب میصورت تقلبی در ایران تولید میکه به

یه به گردند کاملاً شبکشی خانگی تقلبی که با اسامی جنسیس کره، کاکس هلند و هواباتور آمریکایی ارائه میهای جوجهدستگاه

زمینه برد شده و فقط رنگ پسهای غیراستاندارد و بدل استفادهی دستگاهباشند که در همهدکمه می هم بوده و شامل چند

 .شده استعوض

ذکر است که دستگاه تولیدی گروه صنعتی اسکندری از قطعات مکانیکی و الکترونیکی ساخت مالزی و سنسور ساخت شایان

 .گرددای( مونتاژ میمرحله ۸شده که با نظارت کامل )کنترل کیفی سوئیس تشکیل



 

 کشی خانگیدفترچه راهنمای دستگاه جوجه «

باشد که تمامی امکانات دستگاه و نحوه برگی می ۳۱صورت یک دفترچه به 1کشی ایزی باتور دفترچه راهنمای دستگاه جوجه

راحتی و بدون هیچ تواند بهاه میشده است و کاربر فقط بامطالعه دفترچه راهنمای دستگاستفاده از دستگاه در آن گنجانده

 .کشی از تمامی پرندگان بپردازدکشی به استفاده از دستگاه و جوجهتجربه قبلی در مورد جوجه

ند باشهای غیراستاندارد و تقلبی موجود در بازار فاقد دفترچه راهنما مینمایید دستگاهطور که در عکس بالا مشاهده میهمان

 .شده است که هیچ راهنمایی در مورداستفاده از دستگاه در آن موجود نیستتوضیح داده A۸ و دستگاه فقط در دو برگ

 ایکنترل کیفی چندمرحله «

صورت که اکثر باشد بدینشده میکشی کیفیت محصول خریداریهای جوجههای خریداران ماشینترین نگرانییکی از بزرگ

ها ظارتی در فرایند تولید و مونتاژ دستگاه ندارند و اغلب این دستگاهکشی خانگی هیچ نهای جوجهتولیدکنندگان ماشین

که گروه صنعتی اسکندری با نظارت کامل و کنترل کیفی کشی ندارند، درصورتیای بیش نبوده و قابلیت جوجهجعبه

ه این صورت که از ورود ترین محصولات را ارائه دهد بای در فرایند تولید همیشه سعی بر این داشته تا باکیفیتچندمرحله

طورکلی در تمامی مراحل تولید بندی و بهبندی ، بستهمواد اولیه به کارخانه تا مونتاژ قطعات ، مونتاژ برد ، ساخت اتاق ، عایق



گیرد به این صورت خریدار با خیالی راحت محصولی باکیفیت را خریداری چندین بار توسط مهندسان مورد کنترل کیفی قرار می

 .کندمی

 خروجی منواکسید «

کشی تقلبی خروجی منو کسید وجود ندارد و یا یک درجه بسیار ریز در زیر آداپتور وجود دارد های جوجهدر بسیاری از دستگاه

کشی مانند آرکام و ویکتوریا خروجی منوکسیدکربن های جوجهترین سازندگان دستگاهشده توسط بزرگکه طبق تحقیقات انجام

کشی خانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری این استاندارد کاملاً رعایت شده تا های جوجهوجی باشد . در ماشینحداقل سه خر

 .طور کامل از دستگاه خارج شودها به جوجه مضر است بهگازمنوکسید که در تبدیل تخم

 

 1لوازم استفاده شده در دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

 بدنه دستگاه «

میباشد که به دلیل مزایای  1۱۷۲۲گرید  ABS ه کشی خانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری از جنسبدنه دستگاه جوج

گروه  .بسیاری که دارد در ساخت ماشین الاتی که نیاز به استحکام بالا دارد مانند بدنه لباسشویی و جاروبرقی استفاده میگردد

 .تایی استفاده کرده است ۸۴ماشین جوجه کشی در ساخت  ABS صنعتی اسکندری برای تضمین کیفیت محصول از بدنه

 .در ساخت دستگاه های جوجه کشی میتوان به موارد زیر اشاره کرد ABS از جمله مزیت های استفاده از جنس

 کاملاً نشکن 

 قابل شستشو 

 عایق رطوبت 

 عایق برودت 

 عایق حرارت 

 ضد خش 

 آنتی باکتری 

 ایزولاسیون بالا 

 استحکام بالا 

 خود رنگ 



  روش تمام اتوماتیک و بدون خطای انسانیتولید با 

 

 1عایق بندی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  «

با تراکم بسیار  ۲۱محصول گروه صنعتی اسکندری از پلاستوفوم فشره پی 1عایق بندی داخلی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

باعث کاهش مصرف  ۷۱۱رت و برودت بودن آن تا بالا میباشد. استفاده از پلاستوفوم در ماشین جوجه کشی به دلیل عایق حرا

کاملاً قابل تعویض بوده و قابل شستشو  EIG انرژی میگردد علاوه بر این پلاستوفوم نصب شده در دستگاه جوجه کشی خانگی

 .میباشد

ه کاملاً لا نقطنکته قابل توجه این است که قسمت داخلی تمامی دستگاه های جوجه کشی خانگی به دلیل دمای مناسب و رطوبت با

مناسبی برای رشد قارچ ها و باکتریها میباشد و استفاده ازپلاستوفوم که کاملاً آنتی باکتری میباشد باعث جلوگیری از رشد 

 .قارچها و میکروب ها میگردد

 EIG مزیت های پلاستوفوم در دستگاه های جوجه کشی خانگی

 آنتی باکتری 

 عایق حرارت 

 عایق رطوبت 

 قابل تعویض 

 شست و شو قابل 

  ۷۱۱بهینه سازی مصرف انرژی تا 



 

 1موتور مخصوص دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  «

گیربکس دار بوده و مخصوص استفاده در دستگاه های جوجه  1موتور نصب شده بر روی دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور 

آسیبی نبیند به این صورت که عمل چرخش کامل  کشی خانگی میباشد. چرخش این موتور ها بسیار آرام میباشد تا تخم ها هیچ

ساعت انجام میدهد. این موتور ها حتی محل قرارگیری موتور ها به صورت کاملاً اصولی طراحی شده است. موتور های  ۳را در 

ایران استفاده شده در ماشین های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری ساخت مالزی بوده و در بین موتور های موجود در بازار 

 .کمترین میزان خرابی و گارانتی را داشته است

 

 1انبرهای اتصال به برق اضطراری مخصوص دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  «

گیربکس دار بوده و مخصوص استفاده در دستگاه های جوجه  1موتور نصب شده بر روی دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور 

ا بسیار آرام میباشد تا تخم ها هیچ آسیبی نبیند به این صورت که عمل چرخش کامل کشی خانگی میباشد. چرخش این موتور ه

ساعت انجام میدهد. این موتور ها حتی محل قرارگیری موتور ها به صورت کاملاً اصولی طراحی شده است. موتور های  ۳را در 



در بین موتور های موجود در بازار ایران  استفاده شده در ماشین های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری ساخت مالزی بوده و

 .کمترین میزان خرابی و گارانتی را داشته است

 

 easy Bator1 نطفه سنج دستگاه های جوجه کشی «

نطفه سنج وسیله ای برای سنجش نطفه داخل تخم میباشد نطفه سنج های گروه صنعتی اسکندری از بهترین نوع نطفه سنج ها 

 .مخصوص استفاده شده است تا در مواقع نطفه سنجی هیچ آسیبی به تخم وارد نشود LED امیباشد که از نور سرد ب

 

 کانورتر ماشین جوجه کشی «

استفاده شده است. استفاده از کانورتر  AC به DC از نوعی کانورتر برای تبدیل برق easybator1 در دستگاه های جوجه کشی

زایش عمر موتور و جلوگیری از نوسان برق استفاده میشود، به طور کلی باید در دستگاه های جوجه کشی گروه صنعتی برای اف

 .بگوییم مانند یک فیوض عمل مینماید



 .لازم به ذکر است که کانورتر نصب شده بر روی دستگاه های جوجه کشی ساخت مالزی میباشد

 

 شانه برای جوجه کشی از تمامی پرنده ها «

یکی از لوازم همراه دستگاه که به رایگان در اختیار خریدار  (Easy Bator1) تایی ۸۴نگی در هنگام خرید ماشین جوجه کشی خا

نوع شانه به رایگان در اختیار  ۲قرار میگیرد شانه های مناسب برای جوجه کشی از تمامی پرندگان میباشد، به این صورت که 

 -۳ …: بلدرچین ، مرغ عشق ، طوطی ، قناری ، کاسکو وشانه های مناسب برای پرندگان ریز تخم مانند -1کاربر قرار میگیرد 

شانه های مناسب برای شانه های درشت  -۲ …شانه های مناسب برای تخم های متوسط مانند: مرغ ، کبک ، قرقاول ، طاووس و

قادر خواهد بود از  از این شانه ها کاربر بدون نیاز به خرید هیچ شانه دیگری استفاده با …تخم مانند: اردک ، غاز ، بوقلمون و

 .تمامی پرندگان جوجه کشی نماید

شایان ذکر است که در ساخت این شانه ها از نوعی پلی اتیلن خاص و نرم استفاده شده است تا از ضربه خوردن تخم ها 

 جلوگیری شود

 



 واسط شانه دستگاه جوجه کشی ایزی باتور «

وق العاده مقاوم میباشد و این جنس به دلیل مقدار قدرت وارده صنعتی میباشد که ف ABS واسط شانه های دستگاه از جنس

از سوی موتور انتخاب شده تا از شکستگی و آسیب دیدگی واسط شانه جلوگیری شود. علاوه بر این موتور دستگاه های جوجه 

 1جوجه کشی ایزی باتور کشی گرمای زیادی را از خود بروز میدهند و باعث اسیب دیدگی شانه های میگردد اما در دستگاه های 

 صنعتی استفاده شده است که در مقابل گرما بسیار قماوم میباشد ABS از جنس

 

 EASYBATOR1 فن دائم کار دستگاه جوجه کشی «

از نوع فن های دائم کار میباشد که قابلیت کارکرد سالها بدون  1نوع فن استفاده شده در دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور

 این فن ها مخصوص دستگاه های جوجه کشی طراحی شده است .با المنت را دارد توقف همراه

حیاتی ترین نکته در ساخت دستگاه های جوجه کشی فن مورد استفاده در دستگاه میباشد که گاهاً به دلیل استفاده از فن های 

از نوع فن های دائم  1ایزی باتور نامرغوب موجب آتش سوزی نیز میگردد. نوع فن استفاده شده در دستگاه های جوجه کشی

کار میباشد که با بهره گیری از تکنولوژی چرخش در حالت خلع قابلیت کارکرد سالها بدون توقف همراه با المنت را دارد. این فن 

 .ها مخصوص دستگاه های جوجه کشی طراحی شده است و از عمر مفید بسیار بالایی برخوردارند

 



 برای خرید دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور اصل اینجا کلیک کنید

http://www.hovabator.ir/hovabator.html?add-to-cart=1637

