
 ۲دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

کشی های جوجهسال تجربه گروه صنعتی اسکندری در ساخت انواع دستگاه ۲2حاصل  Easy Bator  ۲کشی خانگیدستگاه جوجه

باشد، این دستگاه قادر منزل میکشی در مخصوص جوجه ۲کشی ایزی باتورباشد. ماشین جوجهصنعتی میخانگی ، صنعتی و نیمه

خودکار فقط با انتخاب نوع پرنده را فراهم نموده است. کشی تمامکشی از تمامی پرندگان و ماکیان بوده و امکان جوجهبه جوجه

عدد تخم  ۲2عدد تخم بلدرچین ،  ۲42مرغ ، عدد تخم 69کشی از قابلیت جوجه ۲خودکار ایزی باتورکشی تمامدستگاه جوجه

های خارجی طراحی و تولیدشده ارا بوده که مطابق با آخرین فنّاوری روز دنیا و البته همکاری دیگر شرکتد را …وقلمون وب

عنوان محور اصلی مدنظر قرارگرفته و به همین دلیل تمامی کیفیت دستگاه به EasyBator ۲ کشی است.در ساخت ماشین جوجه

لاً بومی صورت کامگر دستگاه ساخت سوئیس و بدنه دستگاه ساخت ایران بوده که بهقطعات مکانیکی دستگاه ساخت مالزی و حس

تایی خانگی محصول گروه صنعتی اسکندری برای  69کشی گردد ، دستگاه جوجهمونتاژ می (SMD) در ایران با تکنولوژی روباتیک

 شده است ارند طراحی و ساختهکشی ندکشی در منزل و البته برای افرادی که هیچ آشنایی قبلی با جوجهجوجه

 

کشی باشد و افرادی که هیچ دانش قبلی در مورد جوجهحال کاربردی میباشد که بسیار ساده و درعینای میگونهطراحی دستگاه به

های ز مزیتا کشی موفق با راندمانی بالا را تجربه کنند.راحتی استفاده نمایند و یک جوجهتوانند از این دستگاه بهندارند نیز می

توان به تمام اتوماتیک بودن آن ، امکان های ساخت ایران میگروه صنعتی نسبت به دیگر دستگاه کشی خانگی دستگاه جوجهمهم 

ن دائم کار با تکنولوژی کشی ، فگر سوئیسی ، نمایشگر روزشمار جوجهزمان ، حسکشی از تمامی پرندگان ، ستر هجر همجوجه

ل موارد برتری نسبی خود را در مقاب برخی در که کرد اشاره …کارکرد در حالت خلع ، سیستم تهویه پیشرفته و کاملاً اختصاصی و

 .کشی خارجی نیز اثبات کرده استهای جوجهدستگاه

ای نزدیک به سه دهه در ساخت ه باتجربهکشی در خاورمیانهای جوجهدار ساخت ماشینعنوان پرچمگروه صنعتی اسکندری به

کشی از تمامی طیور همیشه کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده و تا به کشی خانگی و صنعتی برای جوجههای جوجهانواع ماشین

 نمایندگی فروش در سراسر کشور آماده ۰22ها را ارائه دهد. گروه صنعتی اسکندری با بیش از امروز توانسته بهترین

 .باشدمشاهده می های مختلف در جدول زیر قابلکشی برای پرندهباشد. ظرفیت جوجهرسانی به شما عزیزان میخدمات
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 مشخصات فنی تایی 69مشخصات فنی دستگاه جوجه کشی 

عایق بندی شده -بسته بندی چند لایه   : مشخصات کارتن دستگاه 

سانتی متر 24سانتی متر ، ارتفاع  92سانتی متر ، طول  02عرض   نوع بسته بندی کارتن 

 ابعاد کارتن میل ۰.0

 ضخامت کارتن اکثریت رنگ بندی سفید

 رنگ بندی کارتن پوشش سفلون -مقاوم در برابر ضربه ، رطوبت 

سانتی متر 23سانتی متر ، ارتفاع  04سانتی متر ، طول  44عرض   سایر توضیحات 

 : مشخصات بیرونی محصول کیلوگرم 6

بدنه -ه دو تیک  ABS ابعاد دستگاه براق با درب رو 

 وزن دستگاه سفید

ABS  براق -مقاوم و نشکن  ساختار بدنه 

سری دستگاه های جوجه کشی خانگی ، تنها محصولات موجود در بازار 

 رنگ بندی دستگاه با استاندارد های جهانی

 جنس بدنه خارجی پلاستفوم با دانسیته بالا

 تسایر توضیحا دو طبقه

 : مشخصات داخلی محصول برد الکترونیکی تمام دیجیتال هوشمند

SMD نوع عایق بندی 

 روشن – رطوبت نشانگر و رطوبت تنظیم –تنظیم دما و نمایشگر دما 

دستگاه موتور خودکار کردن خاموش و  تعداد طبقات 

هوا کنترل پلاک – رطوبت و دما نشانگر همراه به دستگاه برد – فن –موتور دستگاه   – 

 –بوقلمون  شانه – بلدرچین شانه – برق سیم – آداکتور –انبرهای وصل به باطری ماشین 

سنج نطفه – راهنما دفترچه – دستگاه راک همراه به مراغ شانه  –کارتن دستگاه  – 

 – دستگاه آب ظرف –هچر  سبد – دستگاه راهنمای دفترچه – دستگاه بندی بسته پلاستیک

نشکن دوجداره دستگاه شیشه  

 نوع برد

 تکنولوژی برد خودکار و به صورت دائمی

 اطلاعات به نمایش درآمده در برد محصول عدد 2

 قطعات به کار رفته در محصول تمام اتوماتیک همراه با نشانگر دما و کنترل کننده دما

ولت ۰۲عدد المنت  ۲  سیستم گردش هوا 

 تعداد فن اتوماتیک

 سیستم کنترل دما ظرف آب

دکارخو  تعداد هیتر 

 سیستم کنترل رطوبت تمام اتوماتیک

 سیستم تامین رطوبت درجه 40



 سیستم اکسیژن گیری تمام اتوماتیک دارای گیربکس برای چرخش شانه ها

 سیستم چرخش ولت ۰۲

 زاویه چرخش سال گارانتی ۰

 نوع چرخش تمام قطعات دستگاه

 : سایر مشخصات محصول سال خدمات پس از فروش ۰2

عایق بندی شده -بسته بندی چند لایه   میزان مصرف برق 

سانتی متر 42سانتی متر ، ارتفاع  92سانتی متر ، طول  02عرض   مدت زمان گارانتی 

 قطعات شامل گارانتی میل ۰.0

 خدمات پس از فروش اکثریت رنگ بندی سفید

 

 

 ظرفیت دستگاه

 نوع پرنده ظرفیت تخم

مرغ نطفه دار تخم عدد تخم نطفه دار 69  

 تخم بلدرچین نطفه دار عدد تخم نطفه دار ۲42

 تخم کبک نطفه دار عدد تخم نطفه دار 69

 تخم بوقلمون نطفه دار عدد تخم نطفه دار 42

 تخم غاز نطفه دار عدد تخم نطفه دار 42

 تخم اردک نطفه دار عدد تخم نطفه دار 42

دارتخم اردک مسکویی نطفه  عدد تخم نطفه دار 42  

 تخم قرقاول نطفه دار عدد تخم نطفه دار 69

 تخم طاووس نطفه دار عدد تخم نطفه دار 69

 تخم فنچ نطفه دار عدد تخم نطفه دار ۲42

 تخم قناری نطفه دار عدد تخم نطفه دار ۲42

 تخم کاسکو نطفه دار عدد تخم نطفه دار ۲42

 تخم عروس هلندی نطفه دار عدد تخم نطفه دار ۲42

 تخم کبوتر نطفه دار عدد تخم نطفه دار ۲42



 تخم قوی سیاه نطفه دار عدد تخم نطفه دار 29

 تخم فلامینگو نطفه دار عدد تخم نطفه دار 29

 تخم لک لک نطفه دار عدد تخم نطفه دار 29

 

 ۲خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

 

 :م نمائیدروش زیر میتوانید اقدا 2برای 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  -۰

 نمائید.خرید آنلاین

 ، برای این کار روی (ارسال سریعتر و اتوماتیک محصول از کارخانه سازنده) خرید آنلاین دستگاه و استفاده از تخفیفات ویژه -۲

 .دکمه خرید آنلاین کلیک نمائید

به صورت پیامکی ، در این صورت کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما  ۰222422242به سامانه  69ارسال عدد  -2

 .تماس خواهند گرفت

 چکونه به گروه صنعتی اسکندری اعتماد کنم ؟

 

 عت و معدن و تجارت استگروه صنعتی اسکندری دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صن «

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

 گیردهای اینترنتی شما توسط در گاه بسیار امن تایید شده پلیس فتا صورت میهمه پرداخت «

 الاهای ارسالی داردگروه صنعتی اسکندری ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی به همه ک «
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 (۲تابی خانگی )ایزی باتور 69کشی خودکار انتخاب پرنده دستگاه جوجهسیستم تمام «

کشی خودکار از تمامی باشد که قادر به جوجهخودکار میکشی تمامیک ماشین جوجه Easy Bator۲ کشی خانگیدستگاه جوجه

شده که راحتی استفاده کاربر از دستگاه ای طراحیگونهبه EIG خانگیباشد. دستگاه جوجه آوری گذار میپرندگان و ماکیان تخم

ترین زمان ممکن به هدف خود برسد. دستگاه راحتی و در سریعرا به ارمغان آورد یعنی کاربر فقط با فشردن چند دکمه بتواند به

کشی خودکار فقط با انتخاب نوع پرنده را باشد که به کاربر اجازه جوجهدارای سیستم انتخاب پرنده می EasyBator۲ کشیجوجه

کشی از دستگاه به نحو احسنت استفاده نماید، به این صورت که دهد تا کاربر بتواند بدون هیچ دانش قبلی در مورد جوجهمی

س ماید سپنهای موجود بر روی برد دستگاه انتخاب میکشی کند را از لیست پرندهخواهد جوجهای که میکاربر ابتدا نوع پرنده

صورت کاملاً هوشمند و خودکار عملیات دار داخل دستگاه است تا دستگاه بههای نطفهتنها کاری که باید انجام دهد قرار دادن تخم

کشی خودکار از مرغ، بلدرچین ، بوقلمون ، اردک ، کبک و غاز ذکر است که دستگاه قابلیت جوجهکشی را انجام دهد. شایانجوجه

  .شدبارا دارا می

 

 ایمنی دستگاه جوجه کشی «

باشد زیرا استانداردهای جهانی در ساخت دستگاه کاملاً رعایت شده و تایی( کاملاً ایمن می69) ۲کشی ایزی باتور دستگاه جوجه

هی اشده است تا کاربر با خیالی راحت بتواند دستگسوزی در آن تعبیهگرفتگی و آتشکاهنده ولتاژ برای جلوگیری از خطر برق

کشی موجود در بازار ایران هیچ سیستم های جوجهکرده و استفاده نماید. .این در حالی است که در بسیاری از دستگاه a ایمن را

وزی را سگرفتگی و آتششوند که احتمال برقطور مستقیم به برق وصل میها بهکاهنده ولتاژی تعبیه نشده و حتی برخی از آن

 .دهدشدت افزایش میبه

 



 تابی( 69) ۲ای دستگاه جوجه گیری ایزی باتورحالت حرفه «

کشی شده است مختص جوجهتعبیه Easy Bator۲تایی  69کشی های جوجهای که در دستگاهکشی پیشرفته یا حرفهحالت جوجه

د: طوطی ، گذار مانندگان تخمکشی از تمامی پرنگیری از این قابلیت به جوجهتواند با بهرهباشد که کاربر میاز تمامی پرندگان می

ها قابل تنظیم ای )دستی( تمامی المانکشی حرفهبپردازد. در حالت جوجه …لک ، فلامینگو وکاسکو ، فنچ ، کبوتر ، طاووس ، لک

که در  یکشی از آن را دارد فاکتورها را تنظیم نماید. ازجمله فاکتورهایای که قصد جوجهتواند بسته به پرندههستند و کاربر می

زمان هچر ، زمان ستر ، مدتکشی ، مدتزمان دوره جوجهتوان به مدتای( قابل تنظیم هستند میکشی دستی )حرفهحالت جوجه

 .کرد اشاره …میزان دما ، میزان رطوبت و

 

 EIG تایی 69کشی سنسور سوئیسی ماشین جوجه «

باشد و گروه صنعتی اسکندری برای تضمین دما و رطوبت می کشی دقت در میزانترین فاکتور در تعیین راندمان جوجهمهم

جهت تنظیم دما و  SHT SENSIRION گراز حس ۲های جوجه آوری ایزی باتوردار به جوجه در دستگاهراندمان تبدیل تخم نطفه

شکی و نظامی گر دما و رطوبت جهان بوده که بیشتر در مصارف پزترین حسدقیق SHT رطوبت استفاده نموده است. سنسور

و  SMD ساخت سوئیس بوده که از پکیج SHT باشد. سنسورقیمت میحال بسیار گرانگیرد و درعینمورداستفاده قرار می

محسوب  SHT های اصلیبرد. پایداری بلندمدت و عدم نیاز به کالیبراسیون این سنسور یکی از مزیتخروجی دیجیتال بهره می

های مخصوص در سنجش دما و رطوبت از این حسگر در دماسنج SHT SERNSIRION سگرگردد و به دلیل دقت بالای حمی

برای تشخیص میزان دما و رطوبت دستگاه  SHTشده است ، به همین دلیل گروه صنعتی اسکندری نیز از حسگرکالیبره استفاده

های در ساخت دستگاه SHT گرخانه از حسکار 2ذکر است که در جهان فقط تایی استفاده کرده است. البته شایان 69جوجه گیری 

کشی ، ویکتوریای ایتالیا های جوجهعنوان بهترین برندهای دستگاهاند از آرکام کره بهاند که عبارتکشی استفاده نمودهجوجه

ن ریترین وبرتعنوان بزرگکشی و گروه صنعتی اسکندری بههای جوجهترین تولیدکنندگان ماشینعنوان یکی از بزرگبه

 صنعتی در خاورمیانهکشی خانگی ، صنعتی و نیمههای جوجهتولیدکننده انواع دستگاه

 



 ستر هچرهمزمان «

زمانی روز است مدت ۲۰کشی آن مرغ که کل دوره جوجهطور مثال برای تخمدوران ستر و هچر برای هر پرنده متفاوت است به

طور کامل درون تخم رشد کرده است و آماده خروج از مانی که جوجه بهزروز اول( ستر و مدت ۰4که جوجه در حال رشد است )

آرامی صورت های دستگاه همیشه در حال چرخش هستند و این چرخش بهشود که در حالت ستر راکشود هچر نامیده میآن می

شود و ها متوقف میراک باشد، اما در حالت هچر گردشصدا میپذیرد لازم به ذکر است که چرخش کاملاً نامحسوس و بیمی

 .صورت ثابت باشندها باید بهتخم

باشد بدین معنا که در قسمت ستر دستگاه سبدهای مجهز به سیستم ستر هچرهمزمان می Easy Bator۲ کشیدستگاه جوجه

وده لب بدهنده این مطکشی نشانشده است. تحقیقات بر روی راندمان جوجهمخصوص ستر و سبدهایی برای قسمت هچر تعبیه

باشد و در صورت گذشت هرروز از تولید دار به جوجه تازه بودن تخم میکه بیشترین عامل مؤثر در راندمان تبدیل تخم نطفه

شود گروه صنعتی اسکندری با افزودن دار به جوجه کمتر میاز امکان تبدیل تخم نطفه( ۰0۱توجهی )حدود تخم درصد قابل

های زمانی مختلف داخل ان را برای کاربر مهیا ساخته است تا بتواند هر تعداد تخم را در بازهامکان ستر و هچرهمزمان این امک

کشی سوپر مینیاتور قرار دهد و ها را در همان روز تولید داخل دستگاه جوجهتوانند تخمدستگاه قرار دهد به عبارتی کاربر می

 .کشی لذت ببرداز بالاترین راندمان جوجه

کشی دارای قابلیت ستر هچرهمزمان با های جوجهتنها ماشین ۲کشی خانگی ایزی باتورهای جوجهدستگاهذکر است شایان

 باشداستانداردهای جهانی در ایران می

 : اند ازهای سیستم ستر هچرهمزمان عبارتچند نمونه از مزیت

 زمانطور همکشی از چند پرنده همگن بهامکان جوجه 

 کشیار جدید در حین جوجهدامکان افزودن تخم نطفه 

 

 عددی( 69) ۲کشی خانگی ایزی باتورهای ماشین جوجهشانه «

نوع شانه برای پرندگان ریز تخم مانند بلدرچین ، کبوتر ، کبک پرندگان  2گیری از تایی با بهره 69کشی خانگی دستگاه جوجه

قرقاول ، طاووس قابلیت جوجه گیری از تمامی پرندگان  های متوسط مانند مرغ،درشت تخم مانند غاز ، اردک ، بوقلمون و تخم

ی کشگردد و خریدار دستگاه جوجهصورت رایگان در کنار دستگاه ارائه میها بهگذار را دارد لازم به ذکر است که این شانهتخم

 .کشی نمایدها جوجهتواند از تمامی پرندهها میتایی با استفاده از این شانه69



 

 EasyBator۲ کشیوره جوجهروزشمار د «

رساند. کشی را به صفر میباشد که احتمال خطا در روزهای جوجهکشی میدارای روزشمار جوجه ۲دستگاه جوجه گیری ایزی باتور

ده شمانده تا هچر ، روزهای سپریتواند طول دوره جوجه گیری ، روزهای باقیکشی میکاربر با استفاده از نمایشگر روزشمار جوجه

 .کشی را مشاهده نمایدطورکلی تمامی اطلاعات موردنیاز در مورد روزهای جوجهز ستر و بها

 

 تایی 69روزه قابلیت اتصال به برق اضطراری در دستگاه پرورش جوجه یک «

واقع شاهد باشد، در بسیاری از مقابلیت اتصال به برق اضطراری می ۲کشی ایزی باتورهای دستگاه جوجهترین مزیتیکی از بزرگ

ایم که کاربر متحمل ضررهای فراوانی کشی ایرانی به دلیل قطعی برق بودههای جوجهدار در دستگاههای نطفهتلف شدن تخم

کشی خود در نظر داشته و قابلیت اتصال به برق های جوجهگردد. گروه صنعتی اسکندری این مشکل را به در طراحی دستگاهمی

ها تواند از دستگاه استفاده کند و مانع تلف شدن جوجهاست تا کاربر حتی در مواقع قطعی برق میاضطراری را به آن افزوده 

ولت دیگری توانایی ادامه کارکرد در  ۰۲بااتصال به باطری ماشین و یا هر باطری  EasyBator۲ گردد. ماشین جوجه گیری خانگی

 .مواقع قطعی برق را دارد



 

 گارانتی و خدمات پس از فروش «

سال خدمات پس از فروش )پشتیبانی  ۰2قیدوشرط و ماه گارانتی بی ۰۲دارای  ۲تایی ایزی باتور  69کشی خانگی دستگاه جوجه

رقمی  6ای بارکد بعد از کنترل کیفی چندمرحله ۲کشی ایزی باتورباشد. در روند تولید دستگاه جوجهو فروش قطعات یدکی( می

ارکد هر دستگاه در هنگام خروج از کارخانه در سیستم خدمات پس از فروش دستگاه شود، ببر روی دستگاه گنجانده می

شود که طبق این بارکد تمامی اطلاعات مربوط به دستگاه ازجمله نوع قطعات کشی خانگی گروه صنعتی اسکندری ثبت میجوجه

سال هم با  ۰2کاربر حتی اگر بعد از  و گرددمی مشخص …کشی دستگاه ، نوع موتور وشده در دستگاه ، نقشه سیماستفاده

کشی خود باشد واحد پشتیبانی و خدمات پس از فروش کارخانه با کارخانه تماس بگیرد و خواهان قطعات یدکی دستگاه جوجه

ترین زمان ممکن برای کشی خریدار، قطعه یدکی موردنیاز کاربر را تشخیص داده و در سریعرقمی دستگاه جوجه 6استعلام بارکد 

سال احتمالاً بسیاری از پرسنل کارخانه حتی مدیریت کارخانه نیز  ۰2او ارسال خواهند نمود. لازم به ذکر است که در مدت این 

 .باشد و پاسخگوی تمامی سؤالات شما خواهند بودتعویض گردد اما سیستم گارانتی و خدمات پس از فروش کارخانه ثابت می

 سایت رسمی گروهبایست به وبشده و ثبت گارانتی دستگاه خریدار میول خریداریعلاوه بر این برای تشخیص اصالت محص

کشی خود را ثبت مراجعه فرماید و با ثبت مشخصات خود گارانتی دستگاه جوجه  )hovabator.com-www.ir (صنعتی اسکندری

 .نماید

 کربناتای از جنس پلی درب شیشه «

و نورگیری پلی کربنات  ABS محصول گروه صنعتی اسکندری دارای دربی از جنس EasyBator۲ دستگاه جوجه آوری خانگی

پذیری بسیار بالایی دارد. گروه صنعتی اسکندری با توجه به اینکه دستگاه باشد. طلق پلی کربنات کاملاً نشکن بوده و انعطافمی

سازی نموده است از نورگیری پلی کربنات استفاده نموده که مانع اً مطابق با شرایط مرغ مادر شبیهرا دقیق ۲کشی ایزی باتور جوجه

 .گرددهای فرابنفش میهای مضر خورشیدی ، نور مستقیم و اشعهورود اشعه

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


 

 Easy Bator۲ های دستگاه پرورش جوجه خانگیموتور چرخاننده راک «

ین به پذیر است، اسختی امکانکشی بهدر بازار ایران راندمان بسیار پایین بوده و جوجه های تقلبی موجوددر بسیاری از دستگاه

سیاری کند و بها وارد میای به تخمباشد که با شروع حرکت ناگهانی ضربهدلیل استفاده از موتورهای گرداننده غیراستاندارد می

کشی خانگی خود از موتورهایی استفاده تی در ساخت دستگاه جوجهشوند. گروه صنعکشی تلف میها در همان ابتدای جوجهاز تخم

ی آرام ااندازهها باشد و حرکتی بسیار آرام و نامحسوسی داشته باشد. حرکت این موتورها بهکرده است که متناسب با وزن تخم

البته لازم به ذکر است که محل  .خوردها نمیای به تخمتشخیص نیست. به این صورت هیچ ضربهاست که با چشم غیرمسلح قابل

با الهام گیری از توازن در ترازو موتور را در وسط دستگاه قرار داده  ۲کشی ایزی باتورهای جوجهقرارگیری موتور نیز در دستگاه

 .است تا کمترین میزان فشار وارده بر روی موتور و البته کمترین میزان استهلاک را داشته باشد

 



 (ABS) ۲کشی ایزی باتوربدنه دستگاه جوجه «

باشد که از استحکام بسیار بالایی برخوردار است و در براق می ABS از جنس ۲بدنه خارجی دستگاه جوجه گیری ایزی باتور 

بیشتر در ساخت بدنه لباسشویی ، جاروبرقی و در کل وسایلی که نیاز به  ABS باشد. ازمقابل عوامل طبیعی کاملاً مقاوم می

های خارجی باشد. اگر نگاهی به تولیدکنندهده تا پانزده سال می ABS شده است، عمر مفیدایی دارند استفادهاستحکام بال

 کشی بیندازید مشاهده خواهید کرد که به دلیل استحکام بالا در مقابل ضربه ، شکستگی و عوامل محیطی ازهای جوجهدستگاه

ABS انددر بدنه دستگاه استفاده کرده . 

 

 EasyBator۲ تایی69کشیبندی دستگاه جوجههبست «

بندی تایی دارای بسته 69کشی خانگی باشد. دستگاه جوجهدهنده کیفیت خود محصول میبندی یک دستگاه در اصل نشانبسته

قابل در مگیرد که یک محافظ بسیار عالی لایه فویل قرار میباشد، به این صورت که ابتدا دستگاه در یککاملاً استانداردی می

ود قرار شباشد. بعد دستگاه در یک کارتن پنج لایه لمینتی که باعث استحکام و افزایش ضخامت کارتن میرطوبت و ضربه می

بندی کامل کارتن در یک سفلون دولایه پیچیده ونقل بعد از بستهرساندن ایمنی دستگاه در حمل ۰22۱گیرد. البته برای به می

شی ایزی کبندی دستگاه جوجهکند. به این صورت بستهتگاه در برابر گرما ، ضربه ، رطوبت محافظت میشود. این کارتن از دسمی

 .گردد و این اقدامات به دلیل تضمین سلامت محصول هنگام رسید کالا استانجام می ۰باتور



 

 فن دائم کار با فنّاوری کارکرد در حالت خلع «

شده است که های دائم کار مخصوص با فنّاوری کارکرد در حالت خلع استفادهز فنا EIG تایی 69کشی های جوجهدر دستگاه

های دائم کار لحظه ایست را دارد. از فنطور مداوم و بدون حتی یکها بهساعته طی روزها و ماه ۲4صورت توانایی کارکرد به

ن نوع فن با مکانیزم پیشرفته در یک دستگاه شود، استفاده از ایهای داخل تخم استفاده میرسانی به جنینبرای اکسیژن

 .شودکشی خانگی مزیت بسیار بزرگی محسوب میجوجه

 



 کشی ایزی باتوردستگاه جوجه SMD سیستم مونتاژ «

استفاده کرده است. قطعات  Easy Bator۲ کشیترین قطعات در ساخت دستگاه جوجهگروه صنعتی اسکندری از باکیفیت

گر ساخت به این صورت که کلیه قطعات مکانیکی و الکتریکی ساخت مالزی و حس ۲کشی ایزی باتورجوجه شده در ماشیناستفاده

)روباتیک( در ایران مونتاژمیگردد، سیستم  SMD باشد. قطعات الکتریکی و مکانیکی با فنّاوریسوئیس و بدنه ساخت ایران می

باشد بوده و ساخت گروه صنعتی می H2 کشی ایزی باتوردستگاه جوجهرساند . برد امکان نویز پذیری را به صفر می SMD مونتاژ

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

یش میزان دما و رطوبت ، نمایشگر روزشمار توان به سیستم اخطار در صورت بروز مشکل، نمایشگر برای نمادهد میکاربر قرار می

 .کرد اشاره …کشی از تمامی پرندگان و ماکیان وکشی ، جوجهجوجه

 دفترچه راهنمای دستگاه «

باشد که یکی مخصوص آموزش نحوه استفاده از دستگاه دارای دو دفترچه راهنما می Easy Bator۲ کشی خانگیدستگاه جوجه

ها را نیز آموزش تک دکمهبهو حتی کارکرد تک Easy Bator۲ های مختلف توسط دستگاهشی از پرندهکطور کامل نحوه جوجهکه به

 ۲2ای که حاصل طور کاملاً حرفههای مختلف بهکشی از پرندهمخصوص آموزش جوجه EIG دهد و دیگری کتابچه اختصاصیمی

 .باشدمی کشیجوجه ٔ  سال تجربه این شرکت درزمینه

 

 ۲کشی ایزی باتوره پیشرفته دستگاه جوجهسیستم تهوی «

عددی از سیستم تهویه کاملاً  69و ظرفیت  EasyBator۲ کشی جدید خانگی گروه صنعتی اسکندری بانام تجاریماشین جوجه

 سازیها وظیفه تهویه هوا و یکسانشده که یکی از آنفن در قسمت بالای دستگاه تعبیه 2برد به صورتی که متفاوتی بهره می

میزان دما و رطوبت را در داخل دستگاه بر عهده دارد. البته در کنار سیستم تهویه مناسب ابعاد دستگاه نیز در این موضوع کاملاً 

تر از سایر بزرگ EIG تایی 69کشی خانگی شده است. ابعاد دستگاه جوجهصورت کاملاً استاندارد طراحیتأثیرگذار است که به

 .های داخل تخم استباشد و این به دلیل تهویه بهتر و میزان اکسیژن بیشتر برای جنیندر بازار میهای مشابه موجود دستگاه



 

 سیستم تنظیم رطوبت اتوماتیک دستگاه جوجه گیری گروه صنعتی اسکندری «

، قرقاول ریال  مخصوص جوجه گیری از مرغ ، بلدرچین ، کبک ، غاز ، اردک ، بوقلمون( ۲دستگاه جوجه گیری خانگی )ایزی باتور

 راحیط در. باشدمی اتوماتیک رطوبت تنظیم سیستم به مجهز که شدهطراحی منزل در …لک ، طاووس ، کاسکو ، فنچ ، کبوتر ولک

 صتشخی و رطوبت به نیاز صورت در که باشدمی دهی رطوبت سیستم مخصوص فن یک باتور ایزی کشیجوجه دستگاه ساخت و

های موجود در بازار به دارای سیستم تنظیم خودکار ید. البته این در حالی است که دیگر دستگاهنمامی کار به شروع دستگاه

صورت دستی رطوبت را تنظیم نماید که در این حالت احتمال خطا بسیار زیاد است پس درنتیجه رطوبت نیستند و کاربر باید به

ت ها در صوررطوبت را ندارند بستگی امکان تلف شدن جوجه هایی که قابلیت تنظیم اتوماتیککشی در دستگاهراندمان جوجه

این  ۲ کشی ایزی باتورخطای کاربر وجود دارد اما گروه صنعتی اسکندری با ایجاد قابلیت تنظیم اتوماتیک رطوبت در دستگاه جوجه

 .نمایدتی شما تنظیم میمشکل را رفع نموده است به صورتی که دستگاه کاملاً خودکار میزان رطوبت را در اندازه درخواس

 راحتی جایگذاری قطعات دستگاه «

محوریت طراحی بر راحتی استفاده کاربر از دستگاه بوده  ( EIG تایی 69کشی ماشین جوجه) ۲کشی ایزی باتور در دستگاه جوجه

بست کند علاوه بر این جایگیری صورت تمام و کمال باز و تواند دستگاه را بهثانیه کاربر می ۰2که در عرض کمتر از طوریاست به

آورد این در حالی است که یکی از کاملاً اصولی بوده و هیچ مشکلی به وجود نمی ۲کشی خانگی ایزی باتورقطعات در دستگاه جوجه

ر وکشی تقلبی موجود در بازار ایران که با اسامی کاکس هلند و جنسیس کره و حتی هواباتهای جوجهمشکلاتی که در اکثر ماشین

شوند وجود دارد جایگذاری قطعات آن است که بسیار دشوار است و در بسیاری از موارد هم شاهد شکستگی آمریکا ساخته می

 .قطعات به دلیل عدم جایگیری مناسب قطعات رخ میدهد

 محصول گروه صنعتی اسکندری ۲عددی ایزی باتور 69کشی لوازم همراه دستگاه جوجه «

 کشی از تمامی پرندگانجوجه کشی برایهای جوجهشانه 

 ظرف آب برای تأمین رطوبت 

 ظرف آب دوم 

 کارت گارانتی 

 کتابچه راهنمای دستگاه 

 کشیکتابچه آموزش جوجه 

 ۲ کشیعدد راک جوجه 

 •های تخمنطفه سنج برای سنجش نطفه 

 سبد هچر برای دوره هچ 

 آداپتور ساخت مالزی 



 4 عدد پلاگ هوا 

 انبر اتصال به باطری ماشین 

 

 چرا میتوانید به ما اعتمادکنید «

یکی از دغدغه های افراد در خرید های اینترنتی اعتماد به وب سایت مقابل میباشد. ما در ادامه دلایلی که شما به واسطه آنها 

  .میتوانید به وب سایت ما اعتماد کنید را بیان خواهیم کرد

 

 ای قانونی تولید میباشدگروه صنعتی اسکندری دارای پروانه کسب معتبر و مجوزه «

مجوز یا پروانه بهره برداری مدرکی است که در هر شاخه ای از کسب و کار به واحدهای صنفی برای تولید محصولی خاص در 

محلی مشخص تعلق می گیرد. نظام اعطای مجوز به واحدهای صنفی امری رایج در تمامی کشورهای جهان می باشد. گروه صنعتی 

می جوز های قانونی تولید و فروش ماشین آلات صنعت مرغداری و جوجه کشی میباشد. این در حالی است اسکندری دارای تما

که اکثر تولید کنندگان دستگاه های غیر استاندارد در ایران مجوز فعالیت نداشته و فاقد مجوز های قانونی تولید و فروش 

 .میباشند



 

 نماد اعتماد و نماد ساماندهی «

انه ای است که وزارت صنعت ،معدن ، تجارت در جهت تایید هویت وب سایت های اینترنتی اعطا مینماید. نماد نماد اعتماد نش

اعتماد پس از بررسی های هویتی مالک وب سایت و تاییدیه به وب سایت های اینترنتی اهدا میگردد. شایان ذکر است که تمامی 

 .د و ساماندهی میباشندوب سایت های گروه صنعتی اسکندری دارای نماد اعتما

نماد ساماندهی نمادی است که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میرسد. هر وب سایتی که در سامانه ساماندهی ثبت 

 .گردد در صورتی به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد برسد میتواند نماد ساماندهی را دریافت نماید

ها ملزم تاییدیه کامل وزارت صنعت ، معدن ، تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد  گرفتن نماد اعتماد و ساماندهی برای وب سایت

اسلامی میباشد و هرگونه خرید از وب سایت های فاقد نماد اعتماد و ساماندهی مطمعناً یک ریسک برای خریدار به حساب می آید 

از آن را دارید دارای نماد اعتماد و  پس در هنگام خرید های اینترنتی همیشه توجه داشته باشید وبسایتی که قصد خرید

 .ساماندهی باشد

 



 نزدیک به سه دهه تجربه در تولید انواع ماشین های جوجه کشی خانگی ، صنعتی و نیمه صنعتی «

شروع به فعالیت نموده و هم اکنون به عنوان برترین و بزرگترین تولید کننده دستگاه  ۰23۲گروه صنعتی اسکندری از سال 

کشی در خاور میانه شناخته شده است. گروه صنعتی اسکندری با افتخار اعلام داشته که کمترین خرابی و گارانتی های جوجه 

میباشد. سابقه طولانی گروه صنعتی  EIG (Eskandari Industrial Group) ماشین های جوجه کشی در خاور میانه مطعلق به

 .یت محصولات این کارخانه میباشداسکندری در تولید ماشین الات جوجه کشی نشان از کیف

 گروه صنعتی اسکندری دارای دفتر رسمی و مکان ثابت «

گروه صنعتی اسکندری بر خلاف تولید کننده های زیر پله ای که مکان مشخصی ندارند دارای دفتر رسمی و کارخانه تملیکی در 

د خواهد بود و شما هر زمانی که بخواهید میتوانید خارج محدوده طرح ترافیک بوده و تا هر زمان پاسخگوی کیفیت محصولات خو

  .به دفاتر رسمی و یا خود کارخانه مراجعه فرمایید

 گروه صنعتی اسکندری به عنوان واحد نمونه صنعتی شمال غرب «

 ، در روز گرامبداشت صنعت و معدن مراسمی با شکوه با حضور معاونین وزیر صنعت و معدن و تجارت ، نمایندگان مجلس آ.غ

استاندار محترم آ.غ ، فرماندار ارومیه و جمعی از مسعولین و دست اندرکاران صنعت استان برگذار شد. در این مراسم گروه 

صنعتی اسکندری به عنوان واحد نمونه صنعتی در تولید ماشین های جوجه کشی شناخته شده و از جانب بزرگان صنعت و مسئولین 

 .نعتی اسکندری اهدا گردیدنشان واحد نمونه صنعتی به گروه ص

 لوح تقدیر از جانب استاندار محترم آذربایجان غربی «

 مدیران گروه صنعتی اسکندری موفق به دریافت لوح تقدیر از طرف استاندار استان آذربایجان غربی شدند

 متن لوح تقدیر از گروه صنعتی اسکندری به شرح زیر است

 جناب آقای جواد اسکندری حبیب قشلاق

 ر محترم شرکت گروه صنعتی اسکندریمدی

همت و اراده ی بی بدیل فعالان و تلاشگران عرصه تولید و سازندگی هموار کننده مسیر پر افتخار شکوفایی ،تعالی و توسعه 

 .پایدار در استان است

فعالیت های این جانب ضمن گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن،اهتمام ارزشمند و عملکرد درخشان آن مجموعه در عرصه 

 ۰264تولیدی ،تقدیر و کسب عنوان واحد نمونه صنعتی درر زمینه ابداع و نو آوری در ساخت ماشین آلات جوجه کشی در سال 

را خدمت جنابعالی و همکاران پر تلاشتان تبریک عرض نموده و این لوح بعنوان یادبود تقدیم می گردد. با این امید که در سایه 

 عنایات خاص حضرت ولی عصر)عج( در سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل موفق و سربلند باشیدتوجهات ایزدمندتان و 



 

 دعوت از گروه صنعتی اسکندری برای معرفی و مصاحبه در شبکه استانی آ.غربی «

 مدیران گروه صنعتی اسکندری موفق به دریافت لوح تقدیر از طرف استاندار استان آذربایجان غربی شدند

 تقدیر از گروه صنعتی اسکندری به شرح زیر است متن لوح

 جناب آقای جواد اسکندری حبیب قشلاق

 مدیر محترم شرکت گروه صنعتی اسکندری

همت و اراده ی بی بدیل فعالان و تلاشگران عرصه تولید و سازندگی هموار کننده مسیر پر افتخار شکوفایی ،تعالی و توسعه 

 .پایدار در استان است

ن گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن،اهتمام ارزشمند و عملکرد درخشان آن مجموعه در عرصه فعالیت های این جانب ضم

 ۰264تولیدی ،تقدیر و کسب عنوان واحد نمونه صنعتی درر زمینه ابداع و نو آوری در ساخت ماشین آلات جوجه کشی در سال 

این لوح بعنوان یادبود تقدیم می گردد. با این امید که در سایه  را خدمت جنابعالی و همکاران پر تلاشتان تبریک عرض نموده و

 توجهات ایزدمندتان و عنایات خاص حضرت ولی عصر)عج( در سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل موفق و سربلند باشید

 



 حضور گزارشگران باشگاه خبرنگاران جوان در کارخاته تولیدی گروه صنعتی اسکندری «

عوامل فیلمبرداری باشگاه خبرنگاران جوان در محل کارخانه حضور به عمل آورده و ضمن بازدید از مراحل  60ل در آبان ماه سا

 تولید دستگاه های جوجه کشی این کارخانه ، گزارشی برای شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران ضبط گردید

 

 کشی خانگی موجود در ایرانهای جوجهستگاهبا دیگر د ۲تایی ایزی باتور  69کشی خانگی مقایسه دستگاه جوجه

 کشیایمنی دستگاه جوجه «

کشی در های جوجهترین دستگاهگیری از سیستم کاهنده ولتاژ یکی از ایمنباقابلیت بهره ۲کشی ایزی باتور های جوجهدستگاه

شده مانند سیستم کاهنده ولتاژ انجام ۲رکشی ایزی باتوسازی دستگاه جوجهگردد. با اقداماتی که در حیطه ایمنجهان محسوب می

نماید تا هیچ خطری کاربر و محیط اطراف را تهدید نکند، پوشش کامل المنت ولت تبدیل می ۰۲ولت شهری را به  ۲۲2که برق 

اربر ک که …سوزی وهای دائم کار برای جلوگیری از احتمال آتشسوزی، استفاده از فنگرفتگی و آتشبرای جلوگیری از خطر برق

 .با خیالی راحت دستگاهی کاملاً ایمن را خریداری نموده و استفاده نماید

کدام از این موارد های چینی موجود در بازار ایران مانند کاکس هلند و یا جنسیس کره یا هواباتور آمریکا هیچدر دستگاه

دستگاه  گرددهای بدل که بانام کاکس هلند تولید میباشند. در برخی از دستگاهنشده و کاملاً غیراستاندارد میسازی انجامایمن

 طور مستقیمتر اینکه برق بهنشده است جالبای در آن استفادهگونه کاهندهگردد و هیچشهری متصل می ۲۲2مستقیماً به برق 

جود گرفتگی وطر برقطور مستقیم و خگردد و با توجه به اینکه المنت محافظی ندارد امکان لمس المنت بهبه المنت متصل می

ها به کار نرفته خطرات مالی و جانی را برای خریدار در پی سازی در آنگونه ایمنهای غیراستاندارد که هیچدارد، این دستگاه

 .خواهند داشت



 

 خودکار و هوشمندکشی تمامسیستم جوجه «

خودکار برخوردارند به این صورت که کاربر تمام کشیکشی خانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری از قابلیت جوجههای جوجهماشین

صورت کاملاً خودکار به ها را داخل دستگاه قرار دهد تا دستگاه بهی موردنظر را انتخاب نماید و تخمتواند فقط نوع پرندهمی

دکمه ساده قادر به  کشی نیست و کاربر فقط با فشردن چندها بپردازد. در حالت خودکار نیازی به دانش جوجهکشی از آنجوجه

کشی خودکار از مرغ ، بلدرچین ، کشی اتوماتیک کاربر قادر به جوجهکشی با بالاترین راندمان خواهد بود.در سیستم جوجهجوجه

گروه  کشیهای جوجهباشد، سیستم هوشمند انتخاب پرنده در ایران انحصاراً به دستگاهبوقلمون ، کبک ، اردک ، غاز ، قرقاول می

 .اسکندری تعلق دارد صنعتی

های کاکس هلند و جنسیس کره و های خود را بانامکشی غیراستاندارد در ایران که دستگاههای جوجهدیگر سازندگان دستگاه

کشی خودکار و استفاده از سازی و اجرای پرتکل جوجهدهند به دلیل فقدان دانش موردنیاز برای پیادههواباتور آمریکا ارائه می

ور بایست تمامی فاکتکشی از هر پرنده میباشند و کاربر برای جوجهکشی اتوماتیک میماده چینی فاقد سیستم جوجهبردهای آ

صورت دستی وارد کند و در صورت زمان هچر را بهزمان ستر ، مدتهای موردنیاز مانند دما ، رطوبت ، غلظت اکسیژن ،مدت

 .دار تلف خواهند شدهای نطفهسیاری خواهد دید زیرا تمامی تخماشتباه در هرکدام از این موارد خسارات مالی ب

 کشی خانگیسنسور مورداستفاده در دستگاه جوجه «

دار به جوجه میزان دقیق دما و رطوبت است گروه صنعتی اسکندری از ترین اصل در راندمان تبدیل تخم نطفهکه مهمازآنجایی

باشد برای تضمین راندمان ا و رطوبت در جهان و ساخت سوئیس میترین حسگر دمکه دقیق SHT SENSIRION گرحس

گیرند. بیشتر در مصارف پزشکی و نظامی مورداستفاده قرار می SHT SENSIRION کشی استفاده کرده است. از حسگرجوجه

ا مورداستفاده قرار باشد که برای کالیبره کردن دیگر سنسور های میاندازهدر سنجش میزان دما و رطوبت به SHT دقت حسگر

، عدم نیاز به کالیبره و دقت  SMD توان به خروجی دیجیتال ، استفاده از تکنولوژیهای کلیدی این سنسور میگیرد از قابلیتمی

کشی در ایران است که از این سنسور ها در های جوجههزارم درجه اشاره کرد. گروه صنعتی اسکندری تنها سازنده دستگاه

گر در ساخت دستگاه کارخانه از این حس 2کشی خانگی استفاده کرده است. در سطح جهان نیز فقط های جوجهساخت دستگاه

 اند از آرکام کره ، ویکتوریا ایتالیا و گروه صنعتی اسکندریاند که عبارتکشی استفاده کردهجوجه

چنانی در سنجش که ساخت چین بوده و دقت آنباشند می NTC یا LM20 های تقلبی موجود در بازار ایرانسنسور های دستگاه

توان به میزان دقت کم در سنجش دما و رطوبت ، آنالوگ بودن ترین مشکلات این سنسور میدما و رطوبت ندارند از بزرگ

ص خیشود زیرا سنسور تشسازی استفاده میسنسور ، خروج از حالت کالیبره اشاره کرد. از این سنسور بیشتر در صنایع ماشین



گرهای چینی در ساخت دهد. استفاده از حسدمای اتومبیل نیاز به سنجش دقیق ندارد و فقط میزان حدودی دما را نمایش می

 .دهدشدت کاهش میکشی را بهکشی راندمان جوجهدستگاه جوجه

 کشیروزشمار دوره جوجه «

تواند بداند در کدام روز راحتی میباشد که کاربر بهکشی میمجهز به نمایشگر روزشمار جوجه ۲کشی ایزی باتور دستگاه جوجه

طورکلی تمامی اطلاعات موردنیاز مانده است و بهکشی قرار دارد یا چند روز از ستر گذشته است و یا چند روزبه هچر باقیاز جوجه

امکان خطا  Easy Bator۲ انگیگیری از این قابلیت دستگاه جوجه گیری خکشی به شما نمایش دهد. با بهرهدر مورد روزهای جوجه

 .کشی به صفر میرسددر روزهای جوجه

ارائه  های خارجیکشی تقلبی ایرانی که با قطعات کاملاً چینی و بانام تولیدکنندههای جوجهترین مشکلات دستگاهیکی از بزرگ

کشی خسارات بسیاری متحمل جهباشد، یعنی در صورت خطای کاربر در روزهای جوکشی میگردد. عدم وجود روزشمار جوجهمی

 .دار تلف خواهند شدهای نطفهخواهد شد زیرا تمامی تخم

 گارانتی وخدمات پس از فروش «

برای هر یک از دستگاههای جوجه کشی سوپر مینیاتور ساخته شده در خط تولید گروه صنعتی اسکندری یک شماره سریال بارکدی 

وتری کارخانه تا ابد نقشه سیم کشی ، نرم افزار های میکرو کنترلر ها ، اطلاعات رقمی اختصاص می یابد. و در سیستم کامپی 6

 با ماست یک با فقط شد خراب تان دستگاه از ای قطعه بعد سال ده شما اگر حال ماند می باقی دستگاه این …فنی ، نقشه بدنه و

نی ، و نقشه های قطعات شما دسترسی داشته ف های نقشه به خدمات بخش مسئول راحتی به کارخانه فروش از پس خدمات بخش

و فورا قطعه معیوب را برای شما خواهند فرستاد و یا توضیحات لازم برای رفع مشکل به شما داده خواهد شد. فرض کنید شما 

تگاه سال با کارخانه تماس میگیرید و خواهان موتور یدکی برای دس 3یک دستگاه جوجه کشی را خریداری نموده اید و بعد از 

جوجه کشی خود میشوید این در حالی است که در این ده سال بارها نقشه ساخت دستگاه ، پرسنل تولید و حتی مدیران شرکت 

ممکن است تغییر کرده باشند پس در صورت نبود نقشه ها و یا پرونده دستگاه خدمات دهی به شما نا ممکن خواهد بود ولی با 

همچنین  .ر ، توان و سایر مشخصات آن معلوم شده و قطعه یدکی برای شما ارسال میگردداین بار کد اختصاصی فورا نوع موتو

 .خدمات پس از فروش و گارانتی و وارانتی از طریق این بارکد به شما تعلق می گیرد

ان شما ر ایرنکته مهم دیگر این که با توجه به حجم بالای دستگاه های جوجه کشی با مارک تقلبی گروه صنعتی اسکندری در بازا

و چک کردن شماره سریال و دیدن  (www.ir-hovabator.com ) میتوانید با مراجعه به وب سایت رسمی گروه صنعتی اسکندری

 .نام خود در سایت از اصل بودن کالای خود اطمینان حاصل فرمایید

واباتور آمریکا ، جنسیس کره به فروش بسیاری از دستگاه های جوجه کشی چینی موجود در بازار که با نام های کاکس هلند ، ه

میرسند فاقد گارانتی بوده و یا حتی گارانتی نامعتر یا تقلبی ارائه میدهند. که کاربر بعد از تماس با کارخانه سازنده متوجه میشود 

 .که کارخانه ای به این نام وجود ندارد

  

  

 کیفیت قطعات و ساخت دستگاه جوجه کشی خانگی «

ی خانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری از قطعات مکانیکی و الکترونیکی ساخت مالزی ، سنسور ساخت سوئیس دستگاه جوجه کش

مونتاژ میگردد. این در حالی است که دستگاه  (SMD) و بدنه ساخت ایران تشکیل میشود که در داخل ایران به صورت روباتیک



ساخته شده اند که از کیفیت بسیار پاینی برخوردارند حتی با کمی های بدل موجود کلًا از قطعات چینی و برد های آماده چینی 

توجه به دستگاه های کاکس ماشین و جنسیس کره کاملاً شبیه به هم میباشند هم از نظر ابعاد هم برد کاملاً یکی بوده و فقط در 

 .قسمت برچسب برد با هم تفاوت دارند

دری از قطعات مکانیکی و الکترونیکی ساخت مالزی و سنسور ساخت ذکر است که دستگاه تولیدی گروه صنعتی اسکنشایان

 .گرددای( مونتاژ میمرحله 4شده که با نظارت کامل )کنترل کیفی سوئیس تشکیل

 دفترچه راهنمای دستگاه جوجه کشی «

ات دستگاه و نحوه باشد که تمامی امکانبرگی می ۲2صورت یک دفترچه به ۰کشی ایزی باتور دفترچه راهنمای دستگاه جوجه

جربه راحتی و بدون هیچ تتواند بهشده است و کاربر فقط بامطالعه دفترچه راهنمای دستگاه میاستفاده از دستگاه در آن گنجانده

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

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

 .شده است که هیچ راهنمایی در مورداستفاده از دستگاه در آن موجود نیستتوضیح داده A4دستگاه فقط در دو برگ 

 کنترل کیفی چند مرحله ای «

تنها در زمان تولید بلکه قبل از آن و درواقع در زمان کشی نهجوجهبه اعتقاد مدیران گروه صنعتی اسکندری کیفیت یک ماشین 

تواند صورت اصولی طراحی نگردد نمیکشی با بهترین قطعات نیز اگر بهگردد. و مطمئناً تولید یک ماشین جوجهطراحی تعیین می

 .شده استهموجبات رضایت مشتری را فراهم آورد زیرا نیمی از تولید در طراحی اصولی دستگاه خلاص

در همین راستا گروه صنعتی اسکندری دو تن از اساتید دانشگاه و مدیریت فنی مجتمع بعلاوه یک مهندس مکانیک باسابقه کار 

یق سازی دقپزشک برای شبیهترین برندهای کشور ترکیه برای طراحی دقیق و اصولی قطعات به همراه یک متخصص دامدر معرف

های گونه است که دستگاهاند. شیوه طراحی به اینشدهگروه طراحی این کارخانه به کار گرفته دستگاه همانند مرغ مادر در

گیرد. این واحد از گروه کشی تولیدشده در اقصا نقاط جهان خریداری و در اختیار گروه تحقیق و توسعه کارخانه قرار میجوجه

صورت جداگانه موردبررسی دقیق و کارشناسی قرار هر یک را به ها مزایا و معایبصنعتی اسکندری با بررسی دقیق این دستگاه

ها تحقیق به آورند. پس از ماها و گاهاً سالعیب و نقص به دست میکشی بیهایی برای طراحی یک ماشین جوجهدهند و ایدهمی

س باشد. سپگروه طراحی میرسند که مورد تائید مهندسین مکانیک ، و الکترونیک و دامپزشکان یک طرح کلی برای تولید می

تولید CNC هایبعدی و دستگاههای اولیه توسط پرینترهای سهبعدی مدلهای سهسازی است. بعد از تهیه نقشهوقت مدل

های ها آزمایش و اطمینان از کیفیت نمونهشود. پس از ماهگردد. در این مرحله نیز دستگاه به مرحله آزمایش گذاشته میمی

توسط  کشیگردد. بعد از آنالیز و تائید دستگاه جوجهها برای تائید به اداره استاندارد و اداره صنایع تحویل مینهاولیه این نمو

 سازی تولید وتک قطعات در واحدهای قالبرسد.که شروعی بر تولید انبوه است ، قالب تکسازی میاین نهادها نوبت به قالب

 .شودشود.و درواقع از اینجاست که تولید انبوه دستگاه آغاز میق کار میها تزریبعد از کنترل کیفی تحویل شرکت

دیگر از زمانی که ایده یک دستگاه عبارتانجامد بهفرآیند ایده سازی و طراحی و تولید انبوه معمولاً دو تا چهار سال به طول می

دنیاز است. البته لازم به ذکر است که در مرحله تولید گردد بیش از دو سال زمان مورشود تا زمانی که دستگاه تولید میتائید می

انبوه نیز از زمان ورود مواد اولیه به کارخانه تا مرحله مونتاژ ، بسته بندی و ارسال چندین بار مورد بررسی و کنترل کیفی انجام 

 .میگیرد



 خروجی منوکسید دستگاه جوجه کشی «

منو کسید وجود ندارد و یا یک دریجه بسیار ریز در زیر آداپتور وجود دارد  کشی تقلبی خروجیهای جوجهدر بسیاری از دستگاه

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

ن استاندارد کاملاً رعایت شده تا کشی خانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری ایهای جوجهحداقل سه خروجی باشد . در ماشین

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

 

 ۲لوازم استفاده شده در دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  «

زایای بسیاری میباشد که به دلیل م ۰2322گرید  ABS بدنه دستگاه جوجه کشی خانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری از جنس

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

 .تایی استفاده کرده است 69در ساخت ماشین جوجه کشی  ABS 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 

 تولید با روش تمام اتوماتیک و بدون خطای انسانی 

 ۲عایق بندی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  «

با تراکم بسیار  22محصول گروه صنعتی اسکندری از پلاستوفوم فشره پی ۲عایق بندی داخلی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

باعث کاهش مصرف  32۱بالا میباشد. استفاده از پلاستوفوم در ماشین جوجه کشی به دلیل عایق حرارت و برودت بودن آن تا 

کاملاً قابل تعویض بوده و قابل شستشو  EIG صب شده در دستگاه جوجه کشی خانگیانرژی میگردد علاوه بر این پلاستوفوم ن

 .میباشد

نکته قابل توجه این است که قسمت داخلی تمامی دستگاه های جوجه کشی خانگی به دلیل دمای مناسب و رطوبت بالا محل کاملاً 

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

 .و میکروب ها میگردد

 EIG مزیت های پلاستوفوم در دستگاه های جوجه کشی خانگی

 آنتی باکتری 

 عایق حرارت 

 عایق رطوبت 

 قابل تعویض 

 قابل شست و شو 

  32۱بهینه سازی مصرف انرژی تا 

 ۲ موتور مخصوص دستگاه جوجه کشی ایزی باتور «

گیربکس دار بوده و مخصوص استفاده در دستگاه های جوجه  ۲موتور نصب شده بر روی دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور 

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

حتی محل قرارگیری موتور ها به صورت کاملاً اصولی طراحی شده است. موتور های ساعت انجام میدهد. این موتور ها  ۲را در 

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

 .کمترین میزان خرابی و گارانتی را داشته است



 

 ۲مخصوص دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  انبرهای اتصال به برق اضطراری «

گیربکس دار بوده و مخصوص استفاده در دستگاه های جوجه  ۲موتور نصب شده بر روی دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور 

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

ساعت انجام میدهد. این موتور ها حتی محل قرارگیری موتور ها به صورت کاملاً اصولی طراحی شده است. موتور های  ۲را در 

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

 .کمترین میزان خرابی و گارانتی را داشته است

 

 easy Bator۲ 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 میباشد که از نور سرد با



 
 

 شانه برای جوجه کشی از تمامی پرنده ها «

یکی از لوازم همراه دستگاه که به رایگان در اختیار خریدار  (Easy Bator۲) تایی 44در هنگام خرید ماشین جوجه کشی خانگی 

اختیار  نوع شانه به رایگان در 2قرار میگیرد شانه های مناسب برای جوجه کشی از تمامی پرندگان میباشد، به این صورت که 

 -۲ …شانه های مناسب برای پرندگان ریز تخم مانند: بلدرچین ، مرغ عشق ، طوطی ، قناری ، کاسکو و -۰کاربر قرار میگیرد 

شانه های مناسب برای شانه های درشت  -2 …شانه های مناسب برای تخم های متوسط مانند: مرغ ، کبک ، قرقاول ، طاووس و

 زا بود خواهد قادر دیگری شانه هیچ خرید به نیاز بدون کاربر ها شانه این از استفاده با …ون وتخم مانند: اردک ، غاز ، بوقلم

 .نماید کشی جوجه پرندگان تمامی

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

 

 جوجه کشی ایزی باتور واسط شانه دستگاه «

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

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



از  ۲ز خود بروز میدهند و باعث اسیب دیدگی شانه های میگردد اما در دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور گرمای زیادی را ا

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

 

 EASYBATOR۲ فن دائم کار دستگاه جوجه کشی «

از نوع فن های دائم کار میباشد که قابلیت کارکرد سالها بدون  ۰رنوع فن استفاده شده در دستگاه های جوجه کشی ایزی باتو

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

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 کار  ۰غوب موجب آتش سوزی نیز میگردد. نوع فن استفاده شده در دستگاه های جوجه کشی ایزی باتورنامر

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

 .ده است و از عمر مفید بسیار بالایی برخوردارندمخصوص دستگاه های جوجه کشی طراحی ش

 

 کانورتر ماشین جوجه کشی «

استفاده شده است. استفاده از کانورتر  AC به DC از نوعی کانورتر برای تبدیل برق easybator۲ در دستگاه های جوجه کشی

ن برق استفاده میشود، به طور کلی باید در دستگاه های جوجه کشی گروه صنعتی برای افزایش عمر موتور و جلوگیری از نوسا



بگوییم مانند یک فیوض عمل مینماید. لازم به ذکر است که کانورتر نصب شده بر روی دستگاه های جوجه کشی ساخت مالزی 

  .میباشد

 

 

 اینجا کلیک کنید ۲برای خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

http://www.hovabator.ir/hovabator-2.html?add-to-cart=1639

