
 قرقاول – کبک –صوص بلدرچین دستگاه پرکن مخ

بوتر و ک از این دستگاه پرکن برای پرکنی کردن از پرندگان ریز مانند بلدرچین و کبک و پرکن مخصوص پرندگان ریز و متوسط

مطابق با استاندارد های اداره بهداشت از استیل استنلس  پرندگانی با جثه ریز مانند قرقاول استفاده میگردد. بدنه پرکن

 بدنه کاملا ضد زنگ مغناطیسی ( و از پلی اتیلن ) پلاستیک مخصوص مواد غذایی ( ساخته میشود. این ضد زنگ و غیرخالص ) 

کند و بر خلاف پرکن های موجود در بازار بعد از مدتی استفاده زنگ  بوده و هیچ ناخالصی به بدن پرنده پرکنی شده اضافه نمی

ندارد و قسمت فلزی نیز از استیل  استیک های پتروشیمی بوده و امکان زنگ زدنچرا که اصولا پلی اتیلن ، جزء پل نمی زند

 !میگردد این فلز و به قدری غنی از کربن است که آهن ربا به بدنه آن نمی چسبد خاصی که با فیبرهای کربن غنی شده تولید

 .پس زنگ زدی در این پرکن را باید به فراموشی سپرد

 

 

 ولت خانگی کار میکند استفاده از آن بسیار ساده و آسان ۲۲۲استفاده از برق  این دستگاه بسیار کم مصرف بوده و با : پرکن بلدرچین

گارانتی از تاریخ تولید میباشد و برای استفاده از آن  بوده و نیاز به هیچ نوع تخصص و یا مهارتی ندارد این دستگاه دارای یک سال



بریزید تا در چند لحظه کاملا از کرک و پر  کشتار ، لاشه ها را در آب داغ غوطه ور کرده و سپس آنها را در دستگاه پرکن کافیست که بعد از

 .وندزدوده ش

آسان را با استفاده از چرخ های خاصی که در کف دستگاه  این پرکن ها به گونه ای طراحی شده اند که قابلیت حمل و نقل بسیار راحت و

 .حمل و از آن بهره برداری نمایید دارد و شما به راحتی میتوانید دستگاه را به هر محلی که نیاز داشته باشید جاسازی شده اند را

 

 نی پرکن مخصوص پرندگان ریز و متوسطمشخصات ف

  :دور با برچسب انرژی ۰۲۲۲نوع موتور B 

 سیستم کارکرد: اتوماتیک 

 نوع بدنه خارجی: پلی اتیلن و استیل خالص و نگیر 

 جنس بدنه خارجی: گالو.انیزه با پوشش رنگ کوره ای 

 جنس شاسی های داخل: فولادی با پوشش رنگ کوره ای 

 مینیومی با پوشش رنگ کوره ایجنس شاسی ها بیرونی: آلو 

  :ولت تک فاز شهری ۲۲۲نوع برق مصرفی 

  :ثانیه۰۲عدد مرغ در  ۹ظرفیت برای پرکنی از مرغ 

  : ثانیه۰۲عدد بلدرچین در  ۰۲ظرفیت پرکنی از بلدرچین و کبک 

  :ثانیه ۰۲عدد قرقاول در  ۰۲ظرفیت برای پرکنی از قرقاول 

 مناسب برای پرکنی کردن از تمامی پرندگان با جثه های ریز و متوسط 

 

 

 خرید دستگاه پرکن مخصوص بلدرچین

 

 :روش زیر میتوانید اقدام نمائید ۰برای خرید این محصولات به  : توجه

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

پیامکی ، در این صورت کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با  به صورت ۰۲۲۲۰۲۲۲۰۲ را به سامانه نام دستگاه ارسال -۰

 .شما تماس خواهند گرفت
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 چکونه به گروه صنعتی اسکندری اعتماد کنم ؟

 

 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 «

 گیردهای اینترنتی شما توسط در گاه بسیار امن صورت میهمه پرداخت «

 وه صنعتی اسکندری ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی به همه کالاهای ارسالی داردگر «

 

 بدنه پرکن بلدرچین «

 صنعتی در برابر ضربه و زنگ زدگی بسیار مقاوم می باشد. بدنه خارجی این پرکن دستگاه پرکن مرغ و بلدرچین ساخت گروه

شده است. بدنه داخلی پرکن نیز پلیمر بوده  از پوشش رنگ کوره ای استاتیک جهت طول عمر بیشتر استفادهگالوانیزه بوده و 

ه ساخت گرو کنترل رادیویی بکار میرود. بر روی بدنه داخلی پرکن مخصوص مرغ و بلدرچین که در صنعت خودروسازی و وسایل

 شده است داده صنعتی اسکندری یک درب پوششی مخصوص از جنس پلی اتیلن قرار

 

 شاسی و پایه های «

س جن .ساخته شده است که نوید دهنده طول عمر بالا و مقاومت بالای دستگاه می باشد شاسی و پایه های این پرکن تماما از فولاد

 تا دور دستگاه قرار گرفته است شاسی پرکن از آلومینیوم با پوشش رنگ پودری می باشد که به رنگ سفید دور



 

 خروجی پرکن «

 خروجی به شکل ناودان روی بدنه دستگاه تعبیه گردیده است که از جنس استیل جهت خروج پرهای کنده شده از داخل دستگاه ،

 نگیر خاص و ضد زنگ می باشد و در قسمت پایین دستگاه قرار گرفته است

 

 سینی کف «

یسی بوده که به راحتی قابل شستشو می باشد. بر روی ضد زنگ و غیر مغناط سینی کف دستگاه پرکن از جنس استیل استنلس

ده نصب شده است. انگشتی های یاد ش کف و بدنه پلیمر داخلی دستگاه پرکن انگشتی های مخصوص پرکنی از جنس پلیمر سینی

 می باشند در صورت نیاز خریدار به راحتی قابل تعویض



 

 

 برای خرید دستگاه پرکن اینجا کلیک کنید
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