
 عدد ۶۲۱دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

عدد اولین سری از نام تجاری سوپر مینیاتور ساخت و طراحی گروه صنعتی اسکندری میباشد . این  ۶۲۱ دستگاه جوجه کشی

ماشین جوجه کشی داری سیستم سخنگوی پیشرفته ، سیستم دما ، رطوبت سنج کامل اتوماتیک ، سیستم هوش مصنوعی 

هچر همزمان برخوردار است . از ویژگی های این دستگاه می توان به مواد زیر اشاره کرد . بدنه این دستگاه از پیشرفته و ستر 

پی وی سی و گالوانیزه سبک و ضد زنگ قابل شستشو میباشد و سیستم تهویه و فن اضطراری این دستگاه برای استفاده در 

تیک بود و قابلیت جوجه کشی از پرندگانی مانند مرغ بومی ، کبک ، غاز ، مناطق گرم جنوبی میباشد . سوپر مینیاتور تمام اتوما

ی گردیده و قابلیت اتصال به کامپیوتر و کنترل از راه طراح …اردک ، بلدرچین ، بوقلمون ، مرغ عشق ، کاسکو ، طوطی و طاووس 

را ارائه میدهد . از  ۸۹%ه کشی بالغ بر دور توسط اپلیکیشن تلفن همراه میباشد . این ماشین در شرایط مناسب راندمان جوج

تشخیص دما و رطوبت ساخت و کالیبره سوئیس  SHT sensirion جمله از امکانات این سوپر مینیاتور میتوان به قابلیت سنسور

ری ولت شهری بوده که کاربر به راحتی میتواند توسط برق شه ۲۲۲برق  با عدد ۶۲۱ کشی جوجه دستگاه کارکرد. کرد اشاره …و 

سال  ۶۱الی  ۶۲یا در مواقع قطعی برق به برق اضطراری استفاده کنید . عمر مفید دستگاه های جوجه کشی سوپر مینیاتور 

ساخت کشور مالزی بوده و از  ۶۲۱ارزیابی شده است . تمامی قطعات استفاده شده در برد دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

میباشد که  (ISO %۲۲۶) دارای گواهینامه مدیریت کیفیت ۶۲۱ستگاه سوپر مینیاتور کیفیت بسیار بالایی برخودار هستند ، د

این ماشین جوجه  . به طور حتم میتوان گفت قابل مقایسه با نمونه های خارجی بوده حتی در برخی موارد برتری نسبی نیز دارد

سانتی متر  ۸۶. این دستگاه در ابعادی : به ارتفا :  کشی کاملاً هوشمند بوده و قابلیت جوجه کشی تمام اتوماتیک را دارا میباشد

دارای  ۶۲۱کیلوگرم را دارا میباشد . دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور  33سانتی متر وزن :  ۱۶سانتی متر عرض :  ۱6طول : 

 .سال خدمات پس از فروش ارائه می شود ۶۲ماه گارانتی بی قید و شرط و  ۶۲

 

عدد : برند تجاری سوپر مینیاتور ساخت و طراحی گروه صنعتی اسکندری میباشد . این ماشین جوجه  ۶۲۱سوپر مینیاتور  دستگاه جوجه کشی

ساخت و کالیبره استاندارد کارخانه سازنده در کشور سوئیس بدون نیاز به کالیبره مجدد  SHT sensirion کشی مجهز سنسور فوق دقیق

ست . سیستم سخنگو این دستگاه به منظور سهولت در کار و استفاده بهتر از ماشین جوجه کشی برای افراد با رد های سنی مختلف و برای ا

راه اندازی بهتر دستگاه فراهم شد و به این صورت که تمامی مراحل و آموزش های لازم از ابتدایی ترین کارها تا پیشرفته ترین مراحل 

دوجداره که  P.V.C.U تایی از بدنه بسیار مقاوم و زیبای ۶۲۱خود دستگاه آموزش داده میشود . همچنین سوپر مینیاتور  جوجه کشی توسط
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کاملا آنتی باکتریال و قابل شستشو میباشد. بدنه پی وی سی یکی از بهترین عایق های دما و رطوبت بوده و مصرف برق را تا میزان قابل 

ویژگی های مهم سوپر مینیاتور می توان به سنسور هوشمند دو محیطی داخلی و خارجی دما و رطوبت که تاثیر بالای توجهی پایین می آورد . از 

 در راندمان جوجه کشی دارد نام برد . این دستگاه از سری دستگاه های جوجه کشی سوپر مینیاتور بوده که مجهز به شانه های کره ای یا همه

رندگان مانند مرغ بومی ، کبک ، بلدرچین ، بوقلمون ، غاز ، اردک فراهم میسازد . همچنین به دلیل داشتن کار برای جوجه کشی از تمامی پ

و هوای مناطق مختلف از جمله مناطق گرم جنوبی دارا است . تمام بخش های این دستگاه از  فن اضطراری قابلیت کار کرد در شرایطه آب

اکسیژن گیری زمان ستر و هچر به صورت کاملاً اتوماتیک و هوشمند بوده فقط کافیست نوع  جمله دما و رطوبت و گردش تخم ها و سیستم

پرند مورد نظر خود را از پنل دستگاه انتخاب کنید تا تمامی فرایند جوجه کشی به صورت کامل هوشمند و خودکار انجام گیرد . ماشین جوجه 

ماشین های جوجه کشی برتر خارجی میباشد که به شما این امکان میدهد که به تایی دارای سیستم ستر و هچر هم زمان همانند  ۶۲۱کشی 

تایی  ۶۲۱صورت روزانه و یا هفتگی یا ماهانه و یا در هر بازده زمانی که مورد نیاز باشد به فرایند جوجه کشی به پردازید . سوپر مینیاتور 

با کمک برق اضطراری کار میکند . این ماشین داری سیستم دقیق روز  ولت و در هنگام قطع برق ۲۲۲با استفاده از برق شهری یا خانگی 

شماردیجیتال جوجه کشی قابلیت اتصال به انواع گوشی تلفن همراه و کامپیوتر جهت کنترل از راه دور و آپدیت نرم افزاری میباشد. دستگاه 

کیلوگرم میباشد . شایان  33سانتی متر وزن :  ۱۶متر عرض :  سانتی ۱6سانتی متر طول :  ۸۶تایی دارای ابعادی به ارتفا :  ۶۲۱جوجه کشی 

 .سال خدمات پس از فروش ارائه می شود ۶۲ماه گارانتی بی قید و شرط و  ۶۲ذکر است سوپر مینیاتور دارای 

 

 مشخصات فنی دستگاه جوجه کشی

 سیستم سخنگو دارد

 سیستم انتخاب پرنده دارد

 ساخت سوئیس SHT سنسور دارد

 ستر هچر همزمانسیستم  دارد

 سیستم هوشمند کنترل دما و رطوبت دارد

 PVC بدنه تمام دارد

 JDR%۲۲ برد دیجیتالی دارد

 کالیبراسیون خودکار حسگر دارد

 سیستم راهنمای پیشرفته صوتی دارد

 سیستم اعلام خطر دارد

 هوش مصنوعی دارد

 تنظیم دما با درب باز دارد

 PVC بدنه تمام دارد

 ی گالوانیزهشاس دارد

 قفل گیره ای درب دارد

 %%درزگیری ۹ دارد



 نورگیری پلی کربنات دارد

 سیستم تهویه اتوماتیک دارد

 فن اضطراری دارد

 هواکش زمان ستر دارد

 پورت اتصال به رایانه دارد

 بروز رسانی نرم افزاری دارد

 کنترل از راه دور دارد

 روزشمار دیجیتال دارد

 همه کاره شانه های دارد

 SMD مونتاژ دارد

 کنترل کیفی چند مرحله ای دارد

 اتصال به اینورتر دارد

 نطفه سنج دارد

 وزن محصول کیلوگرم 33

 ارتفاع محصول سانتی متر ۸۶

 طول محصول سانتی متر ۱6

 عرض محصول سانتی متر ۱۶

 ظرفیت دستگاه جوجه کشی

 ظرفیت برای جوجه کشی از مرغ عدد ۶۲۱

 ظرفیت برای جوجه کشی از بلدرچین عدد ۲۸۸

 ظرفیت برای جوجه کشی از بوقلمون عدد 6۱

 ظرفیت برای جوجه کشی از کبک عدد ۲۸۸

 ظرفیت برای جوجه کشی از غاز عدد 6۱

 ظرفیت برای جوجه کشی از اردک عدد ۶۲۸

 ظرفیت ستر برای مرغ عدد ۸۸

 ظرفیت برای هچر مرغ عدد ۸۲

 تعداد سبد در هچر عدد ۶

 تعداد سبد در ستر عدد ۲



 

عدد ۶۲۱خرید دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور   

 

 :روش زیر میتوانید اقدام نمائید 3برای خرید این محصولات به  : توجه

اقدام  تماس با ماتماس با واحد فروش کارخانه ، کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و خرید، برای این کار میتوانید از بخش - ۶

 نمائید.خرید آنلاین

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

 .دکمه خرید آنلاین کلیک نمائید

به صورت پیامکی ، در این صورت کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما  ۶۲۲۲۸۲۲۲۸۲به سامانه  ۶۲۱دد ارسال ع -3

 .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 «

 ری دارای لوگوی رسمی تائید صلاحیت و هویت صاحب کسب از وزارت فرهنگ و ارشاد استگروه صنعتی اسکند «

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

 گروه صنعتی اسکندری ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی به همه کالاهای ارسالی دارد «
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 گاه جوجه کشیقابلیت سخنگو دست «

ستگاه دین سیستم در مراحل فرآیند جوجه کشی شما را راهنمای خواهد کرد. این سیستم کاملا هوشمند کلیه مراحل استفاده از ا

به زبان فارسی و بصورت واضح و روان کلیه مشکلات احتمالی و ایرادات و حالت های ممکن را به شخص استفاده  جوجه کشی

مچنین زمان ستر و زمان هچر و صد البته شرایط دمایی و رطوبتی مطلوب را به شما عنوان میکند . کننده ، گوشزد کرده و ه

همچنین این سیستم شما را در انتخاب پرنده گرفته تا آموزش های لازم برای راه اندازی و تنظیم دما و رطوبت داخلی و خارجی 

کشی شما را راهنمای خواهد کرد . این سیستم فوق هوشمند در و دکمه ها و هر آن چه که برای یک فرآیند موفق آمیز جوجه 

مراحل جوجه کشی شما را همراهی میکند چنانچه که مشکلی برای یکی از قطعات دستگاه به وجود بیاید و یا عمر مفید آن قطعه 

 . اتمام یابد این دستگاه کاربر را از مشکلات آیند با خبر می سازد

 

 هوش مصنوعی دستگاه جوجه کشی «

افزار و ای در علوم کامپیوتر است که به مطالعه و توسعه نرمفناوری و شاخه AI یا (Artificial Intelligence) هوش مصنوعی

پیشرفته در  جه کشیدستگاه جوسال سابق درخشان در ساخت  ۲۱ با اسکندری صنعتی گروه پردازد .های هوشمند میدستگاه

سری جدید دستگاه های جوجه کشی خود از سیستم هوش مصنوعی استفاده کرده است . به این صورت که دستگاه نسبت به 

موقعیت که در آن است مانند دمای محیط ، دمای داخل دستگاه ، میزان شارش هوای گرم از داخل دستگاه به بیرون ، روز های 

لی را تنظیم و اعمال مینماید تا عملیات جوجه کشی با هیچ خطری روبرو نگردد و کاربر بتواند از کپرت …باقی مانده از ستر و

بالاترین راندمان دستگاه بهره ببرد. شایان ذکر است دستگاه با استفاده از هوش مصنوعی قادر به تنظیم دما با درب باز نیز 

دستگاه به صورت اتوماتیک با توجه به شارش دما از داخل به بیرون میباشد یعنی حتی در صورتی که درب دستگاه باز بماند نیز 

المان ها را به نوعی تغییر خواهد داد که دما حتی با درب باز نیز ثابت بماند و به یک حالت تثبیت شده تبدیل خواهد نمود . البته 



تکنلوژی هوش مصنوعی در دستگاه های جوجه لازم به ذکر است که گروه صنعتی اسکندری اولین کارخانه در ایران میباشد که از 

 .کشی خود استفاده کرده است

 

 سنسور سوئیسی دستگاه جوجه کشی «

گیری  برای اندازه Sensirion ساخت کمپانی SHT سنسور  میباشد .  SHT تایی مجهز به سنسور فوق دقیق ۶۲۱سوپر مینیاتور 

 باره در کارخانهکند . این سنسور به صورت یکگیری میرطوبت است که میزان رطوبت را به صورت کاملا کالیبره شده اندازه

سازنده )کشور سوئیس( کالیبره و برنامه ریزی شده است. همچنین شاین به ذکراست گروه صنعتی اسکندری لایسنس معتبر و 

های ساخت و تولید خود به کار برده است. از این سنسور خریداری کرد و در دستگاه   Sensirionز شرکت رسمی این سنسور را ا

ه های جوجگیرد. همچنین این سنسور در دستگاههای نگهداری نوزاد و مصارف نظامی استفاده صورت میفوق حساس در دستگاه

های جوجه کشی تولید گروه صنعتی اسکندری توان در دستگاهمی گیرد. نمونه این سنسور راکشی نیز مورد استفاده قرار می

 مشاهده کنید

 SHT های سنسور تشخیص رطوبت و دماویژگی «

  ولت ۱٫۱٫الی  ۲٫۸ولتاژ کاری 

  درصد ۶۲۲تا  ۲رنج اندازه گیری رطوبت RH 

 درصد ۲گیری رطوبت مثبت و منفی دقت اندازه RH ( درصد ۲%تا  ۶۲در بازه RH) 

 گراددرجه سانتی ۶۲3٫۸الی  ۸۲گیری دما : منفی هرنج انداز 

  :گراددرجه سانتی ±۲٫3دقت اندازه گیری دما 

  میکرووات ۶۱۲توان متوسط 

 ثانیه ۸گویی رطوبت زمان پاسخ 

 گویی سریعزمان پاسخ 



 

 تم انتخاب پرنده دستگاه جوجه کشیسیس «

عدد سیستم اتوماتیک انتخاب پرنده است . این سیستم باعث آن مشود که  ۶۲۱یکی از امکانات موجود در دستگاه جوجه کشی 

افرادی که تجربه کافی در مورد جوجه کشی ندارند بتوانند با کمک این سیستم به فرایند جوجه کشی به پردازند. بدین صورت 

ک دکمه ) انتخاب پرنده ( موجود بر روی برد دستگاه مانند پرندگان چون مرغ، بلدرچین، کبک، غاز، اردک، بوقلمون پرنده با کم

خواهید جوجه کشی از آن را شروع کنید سپس دستگاه به صورت خودکار تمام کنید که میمورد نظر را به اختیار انتخاب می

کند مانند درجه دما، رطوبت، میزان اکسیژن گیری آن پرنده را برای برای شما آماده میتنظیمات جوجه کشی از پرنده انتخابی را 

ند ای به فرایکند. همچنین شایان ذکر است حالت دستی یا کاستوم برای افرادی که به صورت حرفهشما به طور خودکار آماده می

شی سیستم سخنگوی دستگاه شما را یاری خواهد نمود و البته در تمامی مراحل جوجه ک .باشدپردازند موجود میجوجه کشی می

 .در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی در مورد جوجه کشی آن را شفاهاً به شما اعلام خواهد کرد

 

 



 بدنه دستگاه جوجه کشی «

 های خودتایی ساخت و طراحی گروه صنعتی اسکندری به منظور جلوگیری از ائتلاف انرژی بدنه دستگاه ۶۲۱ماشین جوجه کشی 

توان به عنوان بهترین نوع عایق دما و رطوبت در دنیا را مجهز به پی وی سی کرد است . پی وی سی به دلیله دو جداره بودن می

های جوجه کشی دهد. سایر ماشینای کاهش میا تا حد قابل ملاحظهنامید و همچنین شایان به ذکر است مصرف برق دستگاه ر

باشد . جنس پی وی سی بر خلاف بدنه فلزی کاملاً ای فلزی که معمولاً از جنس گالوانیزه میساخت داخل در اکثر موارد از بدنه

ه بپردازد . دستگاه های که با جنس تواند به راحتی به نظافت دستگاقابل شست و شواست و کاربر بعد از هر بار جوجه کشی می

 گیرد و بعد از گذشت مدتی وسطگردد که دو لایه گالوانیزه و یک لایه یونولیت )پلاستو فوم( در کنار هم قرار میفلز تولید می

 ور آبگردد . شایان ذکر است که به منظاین دو جدار پر از انواع میکرب و باکتری مضر گردیده و فرآیند جوجه کشی مختل می

رسانده  ۶۲۲۹ای استفاده شده است که درزگیری این دستگاه را به های گیرهبندی کردن درب به جای استفاده آهنربا از قفل

 .است

 مزایای بدنه پی وی سی «

  درصد نصبت به بدنه فلزی 6۲کاهش مصرف انرژی با توجه عایق دما و رطوبت و ایزولاسیون قوی 

  و نظافت را دار میباشد و این در حالی است که در دستگاه های جوجه کشی با بدنه فلزی امکان بدنه پی وی سی قابلیت شستشو

 .شستشو فراهم نبوده و باعث زنگ زدگی بدنه دستگاه میگردد

 افزایش راندمان جوجه دهی به علت عدم انتقال گرما و یا سرمای پیرامون دستگاه جوجه کشی 

  پلاستیکیکاهش خطر برق گرفتی با توجه به پوشش 

 به صفر رسیدن امکان وجود بیماری های باکتریای که در دستگاه های جوجه 

 افزایش زیبای و عمر مفید بالای بدنه ، سبک بودن دستگاه مقاومت بالا در برابر ضربه 

 و….. 

 معایب بدنه فلزی «

 مشکل تهویه هوا و اکسیژن گیری 

 ر نتیجه تلفات زیاد جوجه کشیاختلاف دمای داختل دستگاه به دلیل جنس بدنه فلزی و د 

 غیر قابل شستشو بودن دستگاه به دلیل فلیزی بودن امکان زنگ زدگی 

  در ماشین های جوجه کشی فلزی به دلیل وجود یونولیت وهمچنین وجود شرایط مناسب جهت رشد قارچ و میکرب در بین لایه های

 در داخل دستگاه رشد کرده و این باعث پایین آمدن بار جوجه کشی قارچ ها و میکرب ها ۸یا  3فلزی دستگاه بعد از 

 راندمان جوجه کشی و تلف شدن تخم ها میشود. 

 



 دربه نورگیر پلی کربنات دستگاه جوجه کشی «

در صنعت ساختمان اعتبار جدیدی برای خود باز نموده  ورق پلی کربنات چند جداره ، به لحاظ ویژگی های برتر آن نسبت به شیشه

به همین منظور  . است . ورقهای پلی کربنات , به لحاظ سبک بودن و مقاومت بیشتر , می تواند بطور معمول جایگزین شیشه گردد

ای ست. مقاومت ضربهعددی از پلی کربنات استفاده کرد ا ۶۲۱گروه صنعتی اسکندری در نورگیرهای درب دستگاه سوپر مینیاتور 

باشد . عایق حرارتی و صرفه جویی در مصرف انرژی دار . پلی کربنات برابر شیشه هم ضخامت با آن می ۲۱۲ورقهای پلی کربنات 

نماید . این در حالی است که دیگر های مضر خورشیدی و همچنین نور مستقیم به داخل دستگاه جلوگیری میاز ورود اشعه

اند که های جوجه کشی خود استفاده کردهای جوجه کشی به جای پلی کربنات از شیشه ساده در ساخت ماشینهسازندگان دستگاه

 نماید . پلی کربنات به دلیل داشتن جنسهای مضر خورشیدی و نور مستقیم نیز جلوگیری نمیکاملاً شکننده بوده و از ورود اشعه

 .داخل دستگاه را مشاهده نماید تواند به راحتیخاص و شفاف این نور گیرها شخص می

 

 ستر و هچر همزمان دستگاه جوجه کشی «

که در اختیار شما قرار گرفته است . به  است فرد به منحصر و خوب ویژگی یک عددی  ۶۲۱سیستم ستر و هچر سوپرمینیاتور 

مانی که بخواهد هر چند تخم درون دستگاه قرار دهد ، به طور مثال کاربر روز اول این صورت که خریدار میتواند در هر بازده ز

تخم درون دستگاه قرار میدهد و به جوجه کشی از آنها میپردازد در این حین روز بعد هم میتواند هر تعداد تخم که بخواهد  ۶۲۲

خم هایی که زودتر وارد دستگاه شده اند در قسمت به دستگاه بیفزاید و ادامه روند جوجه کشی را طی کند در زمان هچر هم ت

هچر قرار میگیرند تا دوران هچر برایشان سپری شود و به این صورت به طور همزمان عملیات ستر و هچر در یک دستگاه انجام 

شی و در صد صورت همزمان استفاده نماید و در نتیجه راندمان جوجه ک میپذیرد و دیگر نیازی نیست کاربر از دو دستگاه به

تبدیل تخم به جوجه بالا می رود . همچنین شایان به ذکر است که در ساخت دستگاه های جوجه کشی کره ای ، ایتالیایی نیز این 

 امکان فراهم شده است



 

 سیستم روز شمار دستگاه جوجه کشی «

به روز شمار دیجیتالی میباشد . با وجود این سیستم دقیق روزشمار  تایی مجهز ۶۲۱هشتمین قابلیت دستگاه جوجه کشی 

دیجیتالی ماشین جوجه کشی سوپر مینیاتور امکان خطا در دوره جوجه کشی ، روز های ستر ، روز های هچر ، به صفر میرسد زیرا 

میتواند روزهای سپری شده از دوره دستگاه قابل رویت است و کاربر  jdr %۲۲ تمامی اطلاعات مربوط به دوره جوجه کشی در برد

 . جوجه کشی ، روزهای سپری شده و باقی مانده از هچر و ستر را کاملاً مشاهده کند

 

 قابلیت اتصال به کامپیوتر دستگاه جوجه کشی «

ه های خود ببتواند به راحتی به تاریخچه جوجه کشی کاربر تا. باشدیم  عددی مجهز به پورت اتصال به رایانه ۶۲۱سوپر مینیاتور 

ام های گذشته انجطور کامل دسترس داشته باشد. با اتصال دستگاه به رایانه متوانید تمامی عملیاتی که در طول جوجه کشی

یابی و بروز رسانی نرم افزاری نیز بهر  توانید از عیباستفاده از این پورت می با همچنین. فرمایید مشاهده  دادید لحظه به لحظه

حتی از راه دور نیز دستگاه خود را  GSM مند شوید . شایان به ذکر است با کمک این پورت می توانید به راحتی با اتصال مودم

 .کاملاً رسد و البته کنترل نمائید



 

 گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه جوجه کشی «

تایی دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط شامل تمامی قطعات و ملزومات از جمله  ۶۲۱ستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور د

موتور ، برد ، پردازشگر و غیره میباشد و بعد از اتمام گارانتی تا ده سال دارای تضمین فروش قطعات یدکی و تضمین سرویس 

یست سال تجربه تولید بزرگترین سازنده ماشین جوجه کشی خانگی در خاورمیانه دارای میباشد این گارنتی به پشتوانه بیش از ب

 .اعتبار مضاعف میباشد به همراه دستگاه برگ گارانتی معتبر ارائه میگردد

 

 ارسال دستگاه جوجه کشی به سرتا سر کشور «

داد رسمی مابین گروه صنعتی اسکندری بزرگترین سازنده ماشین جوجه کشی در ایران و شرکت های حمل با توجه به اخذ قرار 

خرده بار مانند باربری وطن ، حامد بار ، باربری پیشتاز بندر و شرکت تی پاکس و همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و 

 .فارش برای تک تک شهرو روستاهای ایران وجود داردساعت بعد از س ۸۸پست پیشتاز امکان ارسال بار در کمتر از 



 تایی اینجا کلیک کنید ۶۲۱برای خرید دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

http://www.hovabator.ir/incubation-chicken-126.html?add-to-cart=1857

