
 اردک پرکن – غاز پرکن –قلمون دستگاه پرکن بو

 و و بوقلمون و اردک و قو و سایر پرندگان درشت هیکل مورد استفاده قرار میگیرد این نوع پرکن برای پرندگانی مانند غاز

از ا کارکرد پرکن کاملا اتوماتیک میباشد و لاشه پرنده ر برای پرندگانی ریز مانند بلدرچین و کبک قابل استفاده نیست . مکانیزم

خارج می سازد. فقط کافی  مبرا می سازد و پر را از خروجی مخصوص پر که در پایین دستگاه قرار دارد انواع کرک و پر و مو

نیمه گرم غوطه ور کرده و سپس داخل دستگاه پر کن بی اندازید تا در  است که بعد از کشتار پرنده را برای چند لحظه در آب

 طبخ به شما تحویل نماید ثانیه یک لاشه آماده 03 کمتر از

 

 

 نوعی پلاستیک مرغوب و بهداشتی ( و استیل استنلس خالص و نگیر و غیر مغناطیسی ) بدنه داخلی این پرکن از پلی اتیلن

خارجی نیز گالوانیزه بوده و از پوشش رنگ  تولید شده است و کاملا اصولی و مطابق با بخشنامه های بهداشتی میباشد. بدنه

 انعطاف بیشتر استفاده شده است. در ساخت این دستگاه از انگشتی های پرکن درجه یک و کوره ای استاتیک جهت طول عمر

 میشود و به پوست و گوشت آنها آسیبی نمی رسد پذیر استفاده شده و در نتیجه فقط کرک و مو و پر از پرندگان جدا

 فنی پرکن مخصوص پرندگان با چثه متوسط و درشت مشخصات «

 سیستم کارکرد: تمام اتوماتیک 

 جنس بدنه داخلی: پلی اتیلن و استیل استنلس ) خالص و نگیر 

 جنس بدنه خارجی: گالوایزه گرم با پوشش رنگ کوره ای 

 شاسی های داخلی: فولادی با رنگ کوره ای 

 ودریشاسی های بیرونی : آلومینیومی با پوشش رنگ پ 

  :دور با برچسب انرژی ۰۲۴3نوع موتور B 

 نوع تسمه وفولی: کلا ساخت کره 

  :کیلوگرم ۴33قدرت حمل چرخ ها 

 اردک ، غاز ، بوقلمون  قابلیت پرکنی کردن از 



ه ب این نکته اشاره کرد که به دلیل داشت دو پایه چرخ دار و دو پایه ثابت میتوان از جمله ویژگی های این پرکن میتوان به

نمایندگی های کارخانه در سرتاسر ایران موجود  راحتی مانند یک فرغون دستگاه را حمل و نقل نمود. این پرکن در بسیاری از

دارای یک سال  هزار تومان ( ارسال میگردد و ۰33نمایندگی نیز با کمترین هزینه حمل ) حدودا  میباشد و برای شهرهای فاقد

 امکان زنگ زدن دارای طول عمر مفید بسیار طولانی میباشد یدکی میباشد و به دلیل عدمگارانتی و ده سال تضمین قطعات 

 

 

 خرید دستگاه پرکن بوقلمون

 

 :روش زیر میتوانید اقدام نمائید 0خرید این محصولات به برای  : توجه

اقدام  تماس با ما تماس با واحد فروش کارخانه ، کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و خرید، برای این کار میتوانید از بخش- ۰

 ید آنلایننمائید.خر

، برای این کار روی  (ارسال سریعتر و اتوماتیک محصول از کارخانه سازنده) خرید آنلاین دستگاه و استفاده از تخفیفات ویژه -۴

 .دکمه خرید آنلاین کلیک نمائید

به صورت پیامکی ، در این صورت کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با  ۰333۰333۰3 را به سامانه نام دستگاه ارسال -0

 .شما تماس خواهند گرفت

 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 «

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

 گروه صنعتی اسکندری ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی به همه کالاهای ارسالی دارد «
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 بدنه دستگاه پرکن «

اردک ساخت گروه صنعتی اسکندری از جنس گالوانیزه گرم با پوشش رنگ کوره ای  بدنه خارجی دستگاه پرکن بوقلمون ، غاز و

مقاوم می باشد. بدنه داخلی دستگاه  ضربه و زنگ زدگی بسیار باشد. بدین جهت بدنه پرکن ساخت این شرکت در مقابل می

 .این عنصر بهداشتی بوده و مورد تایید وزارت بهداشت می باشد پرکن از جنس پلیمر طراحی گردیده است که

 

 جنس شاسی «

جنس شاسی و پایه های این پرکن فولاد می باشد . استفاده از فولاد در شاسی پرکن باعث افزایش استحکام و دوام آن شده 

 است

 

 خروج پرها«

کن قرار گرفته است این خروجی از جنس استیل شکل بر روی بدنه دستگاه پر جهت خروج پرهای کنده شده ، خروجی ناودانی

 می باشد و در قسمت پایین دستگاه تعبیه گردیده است نگیر



 

 کف دستگاه پرکن «

استیل استنلس ضد زنگ می باشد که قابل شستشو و غیر مغناطیسی بوده و طبق  مون و غاز از جنسکف دستگاه پرکن بوقل

دستگاه پرکن انگشتی های مخصوص  نامه های بهداشتی طراحی گردیده است. بر روی سینی کف و بدنه پلیمر داخلی آیین

در صورت نیاز خریدار به راحتی قابل تعویض است. انگشتی های یاد شده  پرکنی از بوقلمون و غاز از جنس پلیمر نصب شده

 باشند می

 

 

 برای خرید پرکن بوقلمون اینجا کلیک کنید
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