
 عدد ۲۵۲دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

تایی سوپر مینیاتور ساخت و تولید گروه صنعتی اسکندری دارای دستیار صوتی به همراه راهنمای  ۲۵۲ دستگاه جوجه کشی

می باشد . این ماشین جوجه کشی مجهز  SMD با ساخت تکنولوژی JDR 099 پیشرفته و سیستم اعلام خطر و برد کاملاً هوشمند

تم سخنگو به همراه راهنمای راه اندازی آسان دستگاه و سیستم اعلام خطر و هوش مصنوعی پیشرفته و سنسور کنترل سیس

به عنوان حسگر ثانویه( بر خوردار است  LM5۵ ساخت سوئیس به عنوان سنسور اصلی و سنسور SHT دما و رطوبت ) سنسور

ور سوئیس( کالیبر و برنامه ریزی شده و دیگه نیازی به کالیبر مجدد باره در کارخانه سازنده )کش. این سنسور به صورت یک 

دو جداره و ورق گالوانیزه با رنگ پوششی کوره ای ضد میکروب و باکتریال داری درب  U.P.V.C ندارد . جنس بدنه دستگاه از

ی که این ماشین جوجه کشی در نورگیر از جنس پلی کربنات جهت جلو گیر تابش اشعه مضر خورشید میباشد . از جمله امکانات

اختیار کاربر قرار میدهد میتوان به مواردی چون . سیستم جوجه کشی تمام اتوماتیک مخصوص افرادی که هیچ تجربه کافی در 

مورد جوجه کشی ندارند ، سیستم جوجه کشی پیشرفته دستی برای افرادی که به صورت کاملاً حرفه ای از پرنده های زینتی و 

کشی می نمایند، سیستم تامین و تنظیم خودکار دما و رطوبت با استفاده از هوش مصنوعی ، سیستم اکسیژن رسانی  اهلی جوجه

خودکار با استفاده از هوش مصنوعی ، سیستم راهنمای پیشرفته دستگاه برای راهنمایی شفاهی در تمامی مراحل جوجه کشی ، 

محصول برای جلوگیری از هدر رفت انرژی ، امکان بروز رسانی نرم  %199سیستم تامین رطوبت رسانی التراسونیک ، درزگیری 

ولت شهری ،  ۲۲9افزاری ، امکان کنترل از راه دور توسط تلفن همراه و اپلکیشن ، امکان ستر هچر همزمان ، کارکرد با برق 

تضمین کیفیت محصول و البته تضمین امکان اتصال به برق اضطراری در مواقع قطعی برق و ده ها مورد دیگر که همه و همه برای 

سال خدمات  19ماه گارانتی بی قید و شرط و  1۲دارای  ۲۵۲کیفیت جوجه کشی میباشد، دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

 11سانتی متر ، طول  90سانتی متر ، عرض  41کیلوگرم ، ارتفاع  74در ابعاد ) وزن  ۲۵۲پس از فروش میباشد. سوپر مینیاتور 

 .متر ( عرضه میگردد سانتی

 

گروه صنعتی اسکندری یکی از بزرگترین و برجسته ترین شرکت های تولید کننده دستگاه جوجه کشی در ایران می باشد که با توجه به 

گستره عظیم تولیدات خود جوابگوی تمامی نیازهای شما با جدیدترین تکنولوژی در صنعت جوجه کشی روز دنیا است. دستگاه جوجه کشی 

 ساخت سوئیس به عنوان سنسور اصلی و سنسور SHT ) تایی با بروز ترین متد روز دنیا و مجهز به سنسور پیشرفته ۲۵۲سوپر مینیاتور 

LM5۵  به عنوان حسگر ثانویه( ساخت کشور سوئیس دارای کالیبره و برنامه ریزی شده کارخانه سازنده در کشور سوئیس میباشد . از

ربخش این دستگاه می توان به سیستم پیشرفته سخنگوی اشاره کرد . این ویژگی موجب آن میگردد که خود دستگاه ویژگی های کار آمد و اث



مانند همیاری با تجربه در کلیه مراحل جوجه کشی قدم به قدم شما را آموزش می دهد و به زبان فارسی شما را با کلیه فرآیند های جوجه 

خنگو این قابلیت را دارد اگر خرابی در هر یک از قطعات دستگاه و یا شرایط نامطلوب دما و رطوبتی کشی آشنا می نماید . همچنین سیستم س

 دهد . این ماشین جوجه کشی از بدنه مقاوم و زیبایداخل و بیرون دستگاه را تشخیص دهد آن را به صورت شفاهی به کاربر اطلاع می

U.P.V.C ب و قابل شستشو میباشد ساخته شده است. جنسدو لایه که کاملا آنتی باکتریال ضد میکرو U.P.V.C  ، به دلیل عایق بودن دما

تایی مجهز به شانه های کره ای یا همه کار  ۲۵۲رطوبت بالا مصرف برق دستگاه را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش میدهد . ماشین جوجه کشی 

ن ، بوقلمون ، غاز ، اردک شرایط مورد نیاز را فراهم میسازد سنسور برای جوجه کشی از تمامی پرندگان مانند مرغ بومی ، کبک ، بلدرچی

سوئیسی دما و رطوبت که تاثیر بالای در راندمان جوجه کشی می باشد . همچنین به دلیل داشتن فن اضطراری قابلیت کار کرد  SHT هوشمند

م بخش های این دستگاه از جمله دما و رطوبت و گردش تخم و هوای مناطق مختلف از جمله مناطق گرم جنوبی دارا است . تما در شرایطه آب

ها و سیستم اکسیژن گیری زمان ستر و هچر به صورت کاملاً اتوماتیک و هوشمند بوده فقط کافیست نوع پرند مورد نظر خود را از پنل 

این ماشین جوجه کشی دارای سیستم ستر  . دستگاه انتخاب کنید تا تمامی فرایند جوجه کشی به صورت کامل هوشمند و خودکار انجام گیرد

و هچر هم زمان همانند همانند ماشین های جوجه کشی خارجی میباشد که به شما این امکان میدهد که به صورت روزانه و یا هفتگی یا ماهانه 

با استفاده از برق شهری یا خانگی  تایی ۲۵۲و یا در هر بازده زمانی که مورد نیاز باشد به فرایند جوجه کشی به پردازید . سوپر مینیاتور 

ولت کار میکند این ماشین داری سیستم دقیق روز شماردیجیتال جوجه کشی قابلیت اتصال به انواع گوشی تلفن همراه و کامپیوتر  ۲۲9

ولید بالاترین کیفیت ت جهت کنترل از راه دو و آپدیت نرم افزاری میباشد. همچینی این دستگاه قابلیت اتصال به برق اضطراری را دارد و با

 . و عرضه میگردد همچنین در قسمت پایین به بررسی و تشریح دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور خواهیم پرداخت

 

 مشخصات فنی دستگاه جوجه کشی «

 سیستم سخنگو دارد

 سیستم انتخاب پرنده دارد

 ساخت سوئیس SHT سنسور دارد

 سیستم ستر هچر همزمان دارد

م هوشمند کنترل دما و رطوبتسیست دارد  

 PVC بدنه تمام دارد

 JDR099 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



 شاسی گالوانیزه دارد

ه ای دربقفل گیر دارد  

00درزگیری % 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

 شانه های همه کاره دارد

 SMD مونتاژ دارد

 کنترل کیفی چند مرحله ای دارد

 اتصال به اینورتر دارد

 نطفه سنج دارد

 وزن محصول کیلوگرم 74

 ارتفاع محصول سانتی متر 41

 طول محصول سانتی متر 11

 عرض محصول سانتی متر 90

 

 ظرفیت دستگاه جوجه کشی

 

 

 ظرفیت برای جوجه کشی از مرغ عدد ۲۵۲

از بلدرچین ظرفیت برای جوجه کشی عدد ۵49  



 ظرفیت برای جوجه کشی از بوقلمون عدد 1۵9

 ظرفیت برای جوجه کشی از کبک عدد 517

 ظرفیت برای جوجه کشی از غاز عدد 1۵9

 ظرفیت برای جوجه کشی از اردک عدد ۲19

 ظرفیت ستر برای مرغ عدد 191

 ظرفیت برای هچر مرغ عدد 17

 تعداد سبد در هچر عدد ۲

در ستر تعداد سبد عدد 7  

 

 ۲۵گاه تا توضیح این که با توجه به ریسایز بودن شانه های دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور و با توجه به اندازه تخم پرنده امکان کاهش ظریفت دست

 در صد وجود دارد

 

 تایی ۲۵۲خرید دستگاه جوجه کشی سوپر میناتور 

 

 :د اقدام نمائیدروش زیر میتوانی 5برای 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 - 1

 نمائید.خرید آنلاین

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

 .دکمه خرید آنلاین کلیک نمائید

به صورت پیامکی ، در این صورت کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما  1999199919به سامانه  ۲۵۲ارسال عدد  -5

 .تماس خواهند گرفت
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 چگونه به گروه صنعتی اسکندری اعتماد کنم ؟

 

 روه صنعتی اسکندری دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت و معدن و تجارت استگ «

 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 تایید شده پلیس فتا صورت میهمه پرداخت «

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

 

 چرا میتوانید به ما اعتماد کنید ؟« 

 سوالات متداول« 

 

 

 قابلیت سخنگو دستگاه جوجه کشی «

یکی از بزرگترین مزیت های منحصرر به فرد دسرتگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور قابلیت سخنگو بودن دستگاه میباشد که در کل 

 فرایند جوجه کشری اعم از راه اندازی دسرتگاه تا سرتر و هچر راهنمای شرما بوده و مانند یک استاد کار ماهر همه ی دوره جوجه

کشری را به صرورت صروتی برای شرما بازگو میکند . به طور کلی میتوانیم بگوییم با وجود سیستم سخنگو در دستگاه های جوجه 

کشرری سرروپر مینیاتور دیگر هیچ نیازی به دانش قبلی در مورد جوجه کشرری ندارید . این سرریسررتم کاملا هوشررمند کلیه مراحل 

واضرح و روان کلیه مشرکلات احتمالی و ایرادات و حالت های ممکن را به شخص اسرتفاده از دسرتگاه به زبان فارسری و بصرورت 

اسررتفاده کننده ، گوشررزد کرده و همچنین زمان سررتر و زمان هچر و صررد البته شرررایط دمایی و رطوبتی مطلوب را به شررما عنوان 
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شکلی برای یکی از قطعات دستگاه میکند . این سریستم فوق هوشمند در مراحل جوجه کشی شما را همراهی میکند چنانچه که م

به وجود بیاید و یا عمر مفید آن قطعه اتمام یابد این دسرتگاه کاربر را از مشرکلات آیند با خبر می سرازد. این سیستم شما را در 

که برای انتخراب پرنده گرفته تا آموزش های لازم برای راه اندازی و تنظیم دما و رطوبت داخلی و خارجی و دکمه ها و هر آن چه 

یک فرآیند موفق آمیز جوجه کشرری شررما را راهنمای خواهد کرد با وجود قابلیت دسررتیار سررخنگوی ماشررین جوجه کشرری سرروپر 

 .تایی درصد خطا در امر جوجه کشی به صفر رسیده و بالاترین راندمان جوجه کشی را خواهید داشت ۲۵۲مینیاتور 

 

 هوش مصنوعی دستگاه جوجه کشی «

ش ماشرین هاسرتد در واقع شاخه ای از علوم کامپیوتر است که قصد دارد راه حل های الگوریتمی را ارائه هوش مصرنوعی، هو

تحقیقات انجام شرده نشران از این دارد که هوش مصنوعی  . کند تا بتوانیم به وسریله آنها در ماشرین ها هوشرمندی ایجاد کنیم

دهد . از تکنولوژی هوش مصررنوعی در جهان فقط دو سررازنده درصرردی افزایش  199تا  09قادر اسررت راندمان جوجه کشرری را 

ماشرین جوجه کشری استفاده کرده است )گروه صنعتی اسکندری ، برند های کره ای و ایتالیایی( . کارکرد هوش مصنوعی به این 

ن صررورت اسررت که هیچ پرتکل خاصرری برای دسررتگاه مشررخص نشررده اسررت و هوش مصررنوعی با توجه به درخواسررت کاربر میزا

شررارش هوای گرم از داخل دسررتگاه به بیرون را اندازه گیری میکند و سررپس خود پرتکلی تنظیم میکند و با اجرای این پرتکل 

دمای تایین شرده توسرط کاربر را در داخل دسرتگاه حاکم میکند. شرایان اکر است دستگاه با استفاده از هوش مصنوعی قادر به 

ی حتی در صررورتی که درب دسررتگاه باز بماند نیز دسررتگاه به صررورت اتوماتیک با توجه به تنظیم دما با درب باز نیز میباشررد یعن

شررارش دما از داخل به بیرون المان ها را به نوعی تیییر خواهد داد که دما حتی با درب باز نیز ثابت بماند و به یک حالت تیبیت 

 . شده تبدیل خواهد نمود

 



 سنسور سوئیسی دستگاه جوجه کشی «

سرراخت کشررور  SHT Sensirion اه جوجه کشرری سرروپر مینیاتور مجهز به سررنسررور پیشرررفته حسرراس کنترل دما و رطوبتدسررتگ

باره در کارخانه سررازنده )کشررور سرروئیس( کالیبره و برنامه ریزی شررده اسررت.  باشررد . این سررنسررور به صررورت یکسرروئیس می

خریداری کرد و  Sensirionبه اکراست گروه صنعتی اسکندری لایسنس معتبر و رسمی این سنسور را از شرکت همچنین شاین 

های نگهداری نوزاد و مصررارف از این سررنسررور فوق حسرراس در دسررتگاه .های سرراخت و تولید خود به کار برده اسررتدر دسرتگاه

ن گیرد . شایاهای جوجه کشی نیز مورد استفاده قرار میتگاهگیرد . همچنین این سنسور در دسنظامی مورد اسرتفاده صرورت می

در دسرتگاه های جوجه کشری سروپر مینیاتور برای تضمین  SHT SENSIRION اکر اسرت گروه صرنعتی اسرکندری از سرنسرور

ه فادراندمان جوجه کشری اسرتفاده میکند. به طور کل سره کارخانه در جهان از این سرنسرور برای ساخت ماشین جوجه کشی است

 .گروه صنعتی اسکندری میباشد SHT سنسور از استفاده کارخانه تنها  میکنند که در ایران

 SHT Sensirion ویژگی های سنسور «

 کاملا کالیبره شده 

 خروجی دیجیتال 

 توان مصرفی کم 

 پایداری بلند مدت 

 پکیج SMD 

 در سایت آپارات SENSIRION -SHTنمایش ویدیو معرفی سنسور

  sensirion-SHTدانلود ویدیو معرفی سنسور

 

 بدنه پی وی سی نورگیر درب پلی کربنات «

های صحیح مصرف استفاده از روش . ی آینده استکنندههای صرحیح مصررف انرژی ضررورت امروز و تضرمیناسرتفاده از روش

مصرف انرژی در دستگاه های سوپر رعایت اصول گروه صنعتی اسکندری با  .ی آینده است کنندهانرژی ضرورت امروز و تضمین

بارز دسررتگاه های جوجه کشرری سرروپر  های ویژگی از  صررررف جوی کرد اسررت .ی ژمیزان قابل توجهی در مصرف انرینیاتور م

به  U.P.V.C و پلی کربنات در سرراخت بدنه و درب نورگیر ماشررین جوجه کشرری میباشررد . جنس U.P.V.C مینیاتور اسررتفاده از

را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش میدهد . سطوح بیرونی بدنه دستگاه جوجه دلیل عایق بودن دما ، رطوبت بالا مصرف برق دستگاه 

کشری از ورقه دو لایه پی وی سری تشرکیل شرده اسرت . وجود این پوشرش که توسرط تکنولوژی کو اکستروژنش میسر میشود، 
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اه شد، ضمن اینکه بدنه دستگعلاوه بر اینکه اسرتحکام و مقاومت آن را بالا می برد ظاهری زیبا نیز به دستگاه جوجه کشی می بخ

علاوه بر براق بودن بعلت نفواناپذیری و یکپارچگی آن به سررادگی قابل شررسررتشررو نیز می باشررد . نورگیر درب نیز از جنس پلی 

کربنات میباشرد که از ورود اشرعه های مضرر خورشریدی و همچنین نور مستقیم به داخل دستگاه جلوگیری مینماید.این در حالی 

سرازندگان دسرتگاه های جوجه کشری به جای پلی کربنات از شریشره ساده در ساخت ماشین های جوجه کشی خود  اسرت که دیگر

اسررتفاده کرده اند که کاملاً شررکننده بوده و از ورود اشررعه های مضررر خورشرریدی و نور مسررتقیم نیز جلوگیری نمی نماید . پلی 

 می تواند به راحتی داخل دستگاه را مشاهده نماید کربنات به دلیل داشتن جنس خاص و شفاف این نور گیرها شخص

 :استفاده از بدنه پی وی سی ویژگی های زیر را به همراه دارد

درصددد به عبارت صحیح تر یک دستگاه جوجه کشی با بدنه  49کاهش مصررف انرژی با توجه ایزولاسیون قوی در این نوع بدنه تا  .1

 .کشی بدنه فلزی مصرف برق دارد پی وی سی به اندازه یک سوم یک دستگاه جوجه

بدنه پی وی سری قابلیت بارها و بارها شستشو و نظافت را دار میباشد و این در حالی است که در دستگاه های جوجه کشی با بدنه  .۲

 .فلزی امکان شستشو فراهم نبوده و باعث زنگ زدگی سیستم میگردد

سررمای پیرامون دسرتگاه جوجه کشری به داخل دسرتگاه جوجه کشی در افزایش راندمان جوجه دهی به علت عدم انتقال گرما و یا  .5

دستگاههای بدنه فلزی معمولا تخم های نطفه داری که در لایه های کناری دستگاه جوجه کشی قرار گرفته اند با آسیب هاب جددی 

 .مواجه می شوند

لای رو داخلشون دارن و فلز رسانای برق هست کاهش خطر برق گرفتی با توجه بهاین که دسرتگاه های جوجه کشی رطوبت بسیار با .7

 .دستگاه های بدنه فلزی خطر برق گرفتگی بسیار بالای رو دارند

به صررفر رسرریدن امکان وجود بیماری های باکتریای که در دسررتگاه های جوجه کشرری بدنه فلزی ما بین دو جداره و داخل یونولیت  .۵

 .ایجاد شده و باعث کاهش راندمان جوجه آوری می شد

 افزایش زیبای و عمر مفید و طول عمر بدنه و امکان گند اایی و نظافت آسان .9

 ..…و .4

 :ایرادات دستگاه های جوجه کشی فلزی عبارتند از

 مشکل تهویه هوا و اکسیژن گیری 

 در ماشین های جوجه کشی فلزی به دلیل اختلاف دمای داخل دستگاه تلفات زیادی به بار می آید 

 تگاه های فلزی یکی دیگر از مشررکلات این ماشررین های جوجه کشرری میباشررد زیرا بعد یک یا دو بار غیر قابل شررسررتشررو بودن دسرر

 شستشو آثار زنگ زدگی در دستگاه نمایان میشود

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

بار جوجه کشی قارچ ها و میکرب ها در داخل دستگاه رشد کرده و این باعث پایین آمدن رانمان جوجه  7یا  5 فلزی دستگاه بعد از

 کشی و تلف شدن تخم ها میشود



 

 سیستم ستر و هچر همزمان دستگاه جوجه کشی «

ر به دادهنده این مطلب بوده که بیشررترین عامل مرثر در راندمان تبدیل تخم نطفهنشررانکشرری  تحقیقات بر روی راندمان جوجه

از امکان تبدیل تخم ( %1۵توجهی )حدود باشررد و در صررورت گذشررت هرروز از تولید تخم درصررد قابلجوجه تازه بودن تخم می

هچرهمزمان این امکان را برای کاربر مهیا ساخته شود گروه صنعتی اسکندری با افزودن امکان ستر و دار به جوجه کمتر مینطفه

های زمانی مختلف داخل دسررتگاه قرار دهد . دوره سررتر و هچر برای هر پرنده متفاوت اسررت تا بتواند هر تعداد تخم را در بازه

 ستر و مدت زمانی که جوجه در حال رشد استروز است ، مدت ۲1کشی آن مرغ که کل دوره جوجهاست . برای میال برای تخم 

های شود . در حالت ستر راکشود هچر نامیده میطور کامل درون تخم رشد کرده است و آماده خروج از آن میزمانی که جوجه به

پذیرد . لازم به اکر است که چرخش کاملًا نامحسوس آرامی صورت میدستگاه پیوسته در حال چرخش هستند و این چرخش به 

ور کشی سوپر مینیاتصورت ثابت باشند . دستگاه جوجهها باید بهشود و تخمها متوقف میچر گردش راکباشد، اما در حالت همی

باشررد . بدین معنا که در قسررمت سررتر دسررتگاه سرربدهای مخصرروص سررتر و تایی مجهز به سرریسررتم سررتر هچر همزمان می ۲۵۲

 .شده است سبدهایی برای قسمت هچر تعبیه

 

 شانه های همه کاره دستگاه جوجه کشی «

این شانه ها نیاز به استفاده از چندین  . به حساب می آید EIG شانه های همه کاره یکی از محصولات جدید شرکت گروه صنعتی

ک نوع شررانه مناسررب با آن تخم تهیه نوع شررانه را در جوجه کشرری به حداقل می رسرراند و دیگر لازم نیسررت برای هر نوع تخم ی

فرمایید و انبوهی از شرانه ها در اندازه مختلف را نگهداری نمایید . به زبان سراده می شود گفت شانه همه کاره شما را از خرید 

ایر از س شرانه های متفاوت بی نیاز می سازد و با داشتن این نوع شانه شما قادر به جوجه کشی از تمام پرندگان خواهید بود اگر

ماشین های جوجه کشی ایرانی استفاده نمایید در ان صورت برای جوجه کشی از مرغ باید شانه مخصوص مرغ ، برای جوجه کشی 



نمایید . جنس این شانه  خریداری را …از بلدرچین شرانه مخصروص بلدرچین و برای جوجه کشری از کبک شانه مخصوص کبک و

فید برای یک جوجه کشری موفق اسرت زیرا این شانه ها دیگر از خود گاز های شیمیایی می باشرد که به خودی خود م ABS ها از

ساطع نمی کنند و در نتیجه به تخم ها نیز ضرری نمی رسانند . برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید. 

 .تماس حاصل فرمایید برای خرید عمده با مسئول عمده فروش و برای خرید تکی با مسئول خرده فروشی

 نمایش ویدیو معرفی شانه های همه کاره دستگاه جوجه کشی در سایت آپارات

 دانلود ویدیو معرفی شانه های همه کاره دستگاه جوجه کشی

 

 سیستم تامین رطوبت دستگاه جوجه کشی «

ه دلیل تایی مجهز به سرریسررتم رطوبت سررازه التراسررونیک میباشررد . این دسررتگاه ب ۲۵۲دسررتگاه جوجه کشرری سرروپر مینیاتور 

هوشرمند بودن در نتیجه کیفیتی بالای در تولید رطوبت خواهد داشرت . در مقایسه با دستگاه های ساخت کارگاه های کوچک زیر 

 . راندمان بالای در جوجه کشی خواهد داشت . زمینی که از سیستم ظرف آب برای تامین رطوبت داخل دستگاه استفاده میکنند

 

 قابلیت اتصال به کامپیوتر دستگاه جوجه کشی «

های باشد. تا کاربر بتواند به راحتی به تاریخچه جوجه کشیماشرین جوجه کشی سوپر مینیاتور مجهز به پورت اتصال به رایانه می

شته های گذمتوانید تمامی عملیاتی که در طول جوجه کشیخود به طور کامل دسرترس داشرته باشرد. با اتصال دستگاه به رایانه 
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توانید از عیب یابی و بروز رسانی نرم افزاری انجام دادید لحظه به لحظه مشراهده فرمایید. همچنین با اسرتفاده از این پورت می

حتی از راه دور نیز دستگاه  GSMنیز بهر مند شوید . شایان به اکر است با کمک این پورت می توانید به راحتی با اتصال مودم 

 .خود را کاملاً رسد و البته کنترل نمائید

 

 گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه جوجه کشی «

تایی دارای یک سرال گارانتی بی قید و شرررط شررامل تمامی قطعات و ملزومات از جمله  ۲۵۲دسرتگاه جوجه کشرری سرروپر مینیاتور 

، پمپ ، پردازشررگر و غیره میباشررد و بعد از اتمام گارانتی تا ده سررال دارای تضررمین فروش قطعات یدکی و تضررمین  موتور ، برد

سرویس میباشد این گاارنتی به پشتوانه بیش از بیست سال تجربه تولید بزرگترین سازنده ماشین جوجه کشی خانگی در خاور 

 برگ گارانتی معتبر ارائه میگردد میانه دارا اعتبار مضاعف میباشد به همراه دستگاه

 



 ارسال به سرتا سر کشور دستگاه جوجه کشی «

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

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

 .ساعت بعد از سفارش برای تک تک شهرو روستاهای ایران وجود دارد 71پست پیشتاز امکان ارسال بار در کمتر از 

 

 لوازم همراه دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور «

  برای جوجه کشی از تمامی پرندگانشانه های همه کاره 

 نطفه سنج برای سنجش وجود نطفه در داخل تخم 

 سبد های هچ برای استفاده در دوره هچ تخم ها 

  ماه گارانتی مینماید 1۲کارت گارانتی که دستگاه شما را تا 

 دفترچه راهنمای دستگاه برای آموزش کامل استفاده از دستگاه 

 صی گروه صنعتی اسکندریکتاب آموزش کامل جوجه کشی اختصا 

 رطوبت ساز التراسونیک 

  پرنده 19برگی آموزش جوجه کشی از  599دفترچه 



 عدد ۲۵۲فیلم معرفی دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

 تای در سایت آپارات ۲۵۲مینیاتور  نمایش ویدیو معرفی دستگاه جوجه کشی سوپر

 تایی کشی ۲۵۲دانلود ویدیو معرفی دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

 

 تایی ۲۵۲ سوپر مینیاتور  برای خرید دستگاه جوجه کشی
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