
 عدد ۳۳۳دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

خاص نسبت به ماشین  تایی چهارمین عضو از زیر مجموعه دستگاه جوجه کشی صنعتی که ویژگی بروز و ۳۳۳ دستگاه جوجه کشی

مهم این دستگه میتوان به هوش مصنوعی که قادر به تنظیم دما با  تایی را به همراه خود دارد . از ویژگی های 252جوجه کشی 

از  اتوماتیک با توجه به شارش دما اشاره کرد یعنی حتی در صورتی که درب دستگاه باز بماند نیز دستگاه به صورت درب باز نیز

بدیل ت ماند و به یک حالت تثبیت شدهخواهد داد که دما حتی با درب باز نیز ثابت ب داخل به بیرون المان ها را به نوعی تغییر

، سیستم  SHT شده کنترول دقیق دما و رطوبت عددی مجهز به سنسور سوئیسی کالیبره ۳۳۳خواهد نمود . سوپر مینیاتور 

شما  اختیار ستر و هچر همزمان میباشد . از دیگر امکاناتی که این ماشین جوجه کشی در سخنگو ، سیستم اعلام خطر و سیستم

اتوماتیک مخصوص افرادی که هیچ تجربه کافی در مورد جوجه  یدهد میتوان به مواردی چون . سیستم جوجه کشی تمامقرار م

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

رطوبت با استفاده از هوش مصنوعی ، سیستم اکسیژن رسانی خودکار با  ا وکشی می نمایند ، سیستم تامین و تنظیم خودکار دم

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

ان بروز رسانی نرم افزاری برای جلوگیری از هدر رفت انرژی ، امک محصول %011تامین رطوبت رسانی التراسونیک ، درزگیری 

ولت شهری ، امکان اتصال  221کارکرد با برق  کنترل از راه دور توسط تلفن همراه و اپلکیشن ، امکان ستر هچر همزمان ، ، امکان

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

سال خدمات پس از  01گارانتی بی قید و شرط و  ماه 02دارای  ۳۳۳ی میباشد، دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور جوجه کش

سانتی  10طول  سانتی متر ، ۳6سانتی متر ، عرض  10کیلوگرم ، ارتفاع  52در ابعاد ) وزن  ۳۳۳فروش میباشد. سوپر مینیاتور 

 .متر ( عرضه میگردد

 

 گروه صنعتی اسکندری کاملاً هوشمند با اخرین تکنولوژی روز دنیا و استاندارد تایی ساخت و طراحی ۳۳۳سوپر مینیاتور  دستگاه جوجه کشی

اتوماتیک میباشد مانند اکسیژن گیری ، کنترل رطوبت و دما ،  ده است . تمامی فرایند جوجه کشی در این ماشین کاملاًهای جهانی طراحی ش

تمامی پرندگان قیمتی و زینتی ، همچنین  از گیری جوجه قابلیت مینیاتور سوپر.  میگیرد صورت …و تنظیم دمای داخل و کنترل دمای محیطی

اعلام خطر اشاره  تایی میتوان به سیستم سخنگو و ۳۳۳دارد . از خصوصیات ویژه دستگاه جوجه کشی  ان مناسبپرندگان بومی و محلی و ماکی

کشی و استفاده از دستگاه را برای شما آموزش داده و برای کسانی که تجربه  نمود . این سیستم مانند دستیار حرفه ای تمامی مراحل جوجه



خطر در مواقعی که هر مشکلی مانند قطعی برق ،  از جوجه کشی ندارند بسیار مناسب می باشد در کنار سیستم سخنگو . سیستم اعلام ای

جوجه کشی از بدنه بسیار  وجود آید این مشکل را به صورت شفاهی برای شما بازگو خواهد نمود . این ماشین به …زمان ستر ، زمان هچر و

 به دلیل عایق بودن U.P.V.C میکروب و قابل شستشو میباشد ساخته شده است. جنس ایه که کاملا آنتی باکتریال ضددو ل U.P.V.C مقاوم

عددی مجهز به شانه های  ۳۳۳کاهش میدهد . سوپر مینیاتور  بسیار بالا در مقابل دما ، رطوبت مصرف برق دستگاه را تا حد قابل ملاحظه ای

غاز ، اردک می باشد . همچنین به دلیل  شی از تمامی پرندگان مانند مرغ بومی ، کبک ، بلدرچین ، بوقلمون ،برای جوجه ک کره ای یا همه کار

جوجه کشی در  و هوای مناطق مختلف از جمله مناطق گرم خشک جنوبی دارد . فرایند شرایط آب داشتن فن اضطراری قابلیت کار کرد در

پرند مورد نظر خود را از پنل دستگاه انتخاب کنید تا تمامی فرایند جوجه  باشد . فقط کافیست نوعسوپر مینیاتور کاملا اتوماتیک و آسان می 

اتصال به برق اضطراری را دارد در قسمت پایین به  به صورت کامل هوشمند و خودکار انجام گیرد . همچنین این دستگاه قابلیت کشی

 واهیم پرداختخ ۳۳۳کشی سوپر مینیاتور  بررسی و تشریح دستگاه جوجه

 

 مشخصات فنی دستگاه جوجه کشی «

 سیستم سخنگو دارد

 سیستم انتخاب پرنده دارد

 ساخت سوئیس SHT سنسور دارد

 سیستم ستر هچر همزمان دارد

 سیستم هوشمند کنترل دما و رطوبت دارد

 PVC بدنه تمام دارد

 JDR611 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

 قفل گیره ای درب دارد

 66درزگیری % 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 ۷۴

 ارتفاع محصول سانتی متر ۴0

 طول محصول سانتی متر 11

 عرض محصول سانتی متر ۳6

 

 ظرفیت دستگاه جوجه کشی «

 ظرفیت برای جوجه کشی از مرغ عدد ۳۳۳

 ظرفیت برای جوجه کشی از بلدرچین عدد ۴۳1

 ظرفیت برای جوجه کشی از بوقلمون عدد 211

 ظرفیت برای جوجه کشی از کبک عدد 502

 ظرفیت برای جوجه کشی از غاز عدد 211

 ظرفیت برای جوجه کشی از اردک عدد 211

 ظرفیت ستر برای مرغ عدد 252



 ظرفیت برای هچر مرغ عدد 1۷

 تعداد سبد در هچر عدد 2

 تعداد سبد در ستر عدد ۳

 

 تایی ۳۳۳خرید دستگاه جوجه کشی سوپر میناتور 

 

 :روش زیر میتوانید اقدام نمائید ۳برای خرید این محصولات به  : توجه

 اقدام نمائید.خرید آنلاین تماس با ما تماس با واحد فروش کارخانه ، کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و خرید، برای این کار میتوانید از بخش- 0

 محصول از کارخانه سازنده( ، برای این کار روی دکمه خرید آنلاین کلیک دستگاه و استفاده از تخفیفات ویژه )ارسال سریعتر و اتوماتیکخرید آنلاین  -2

 .نمائید

 .به صورت پیامکی ، در این صورت کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت 0111111111 به سامانه ۳۳۳ارسال عدد  -۳

 ونه به گروه صنعتی اسکندری اعتماد کنم ؟چگ

 

 زارت صنعت و معدن و تجارت استگروه صنعتی اسکندری دارای نماد اعتماد الکترونیکی از و «

 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 «

 ه همه کالاهای ارسالی داردگروه صنعتی اسکندری ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی ب «

 

 چرا میتوانید به ما اعتماد کنید ؟« 

 سوالات متداول« 

 

http://www.hovabator.ir/contact-us
http://www.hovabator.ir/contact-us
http://www.hovabator.ir/why-trust-us
http://www.hovabator.ir/why-trust-us
http://www.hovabator.ir/faq-guide
http://www.hovabator.ir/faq-guide
http://www.hovabator.ir/incubation-chicken-336.html?add-to-cart=1980


 

 قابلیت سخنگو دستگاه جوجه کشی «

شمار می رود که همانند یک دستیار  تایی به ۳۳۳سخنگو یکی از ویژگی های مهم دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور  سیستم

همچنین  هر مرحله به صورت خودکار تمامی اطلاعات مورد نیاز را به صورت شفاهی و حرفه ای همیشه در کنا شما خواهد بود و در

شما خواهد رساند . در کنار سیستم سخنگو. سیستم اعلام  ی مطلوب را به اطلاعاتزمان ستر و زمان هچر و شرایط دمایی و رطوبت

کشی مانند قطعی برق  عددی میباشد که هنگام بروز هرگونه خطا در روند جوجه ۳۳۳هایی سوپر میاتور  خطر نیز از جمله ویژگی

ی را با خطر مواجه سازد را به صورت صوتی به مشکلی که روند جوجه کش ، تغییر ناگهانی میزان دما و رطوبت و به طور کلی هر

 .راندمان جوجه کشی را خواهید داشت کاربر خواهد رساند و درصد خطا در امر جوجه کشی به صفر رسیده و بالاترین اطلاع

 

 هوش مصنوعی دستگاه جوجه کشی «

بنگرید، در وسایل مختلف هوش  به صورت رکن مهمی از زندگی بشر درآمده است. به زندگی خود 20مصنوعی در قرن  هوش

به مکانی برای استفاده از هوش مصنوعی بدل شده است . گروه صنعتی  مصنوعی استفاده شده است . تمام اجزای زندگی ما

موفق شده است که تمام دستگاه  سال تجربه در ساخت دستگاه جوجه کشی با بهره گیری از علم روز 25بیش از  اسکندری با

ربر میزان شارش کرده است . هوش مصنوعی با توجه به درخواست کا های جوجه کشی ساخت خودر را مجهز به هوش مصنوعی

ن با اجرای این پرتکل دمای تایی داخل دستگاه به بیرون را اندازه گیری میکند و سپس خود پرتکلی تنظیم میکند و هوای گرم از

از ب میکند . همچنین دستگاه با استفاده از هوش مصنوعی قادر به تنظیم دما با درب شده توسط کاربر را در داخل دستگاه فراهم

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

 مودشده تبدیل خواهد ن تغییر خواهد داد که دما حتی با درب باز نیز ثابت بماند و به یک حالت تثبیت بیرون المان ها را به نوعی

. 



 

 سنسور سوئیسی دستگاه جوجه کشی «

بالا بوده و بصورت کاملاً کالیبره  یتالیک سنسور فوق العاده حساس با کیفیت خروجی دیج SHT کنترول دما و رطوبت سنسور

 این سنسور دقیق ساخت کشور سوئیس می باشد و سازنده به صورت استاندارد . شده و بدون نیاز به کالیبره مجدد می باشد

خریداری کرد  Sensirion سنسور را از شرکت کالیبره شده است . همچنین گروه صنعتی اسکندری لایسنس معتبر و رسمی این

نوزاد و  های نگهداریتولید خود به کار برده است . از این سنسور حساس در دستگاه  های جوجه کشی ساخت و ر دستگاهو د

گیرد . به طور کل سه کارخانه در جهان از این قرار می های جوجه کشی نیز مورد استفادهمصارف نظامی و همچنین در دستگاه

گروه بزرگ  SHT تفاده میکنند که در ایران تنها کارخانه استفاده از سنسورجوجه کشی خود اس سنسور برای ساخت ماشین

 .صنعتی اسکندری می باشد

 

 بدنه پی وی سی دستگاه جوجه کشی «

از پی وی سی دو جدار می باشد . جنس  عددی برای جلوگیری از اتلاف انرژی بدنه دستگاه ۳۳۳ساخت دستگاه جوجه کشی  در

 رق دستگاه را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش میدهد . سطوح بیرونیدلیل مصرف ب پی وی سی بهترین نوع عایق بود و به همین

پوشش که توسط تکنولوژی کو اکستروژنش  بدنه دستگاه جوجه کشی از ورقه دو لایه پی وی سی تشکیل شده است . وجود این

د زنگ و کاملاً ض مینیاتوربسیار بالایی نسبت به نمونه های فلزی برخوردارند. بدنه سوپر  از استحکام PVC میسر میشود . بدنه

از این موارد در دستگاه های جوجه کشی بدنه فلزی وجود  ضد پوسیدگی بوده و البته قابل شست و شو میباشد که هیچ کدام

دستگاه های جوجه کشی  موارد درون دستگاه به دلیل )وجود رطوبت بالا( همیشه احتمال برق گرفتگی در ندارد. علاوه بر این

تایی ساخت گروه صنعتی اسکندری )سوپر مینیاتور( به کل حل  ۳۳۳ رد که این مشکل در دستگاه های جوجه کشیفلزی وجود دا



درب ماشین جوجه کشی سوپر  . کنار بدنه تمام پی وی سی بدنه می توان به درب نور گیر پلی کربنات اشاره کرد شده است. در

بنات می باشد . طلق پلی کربنات جلوگیر اشعه های مضر خورشیدی پلی کر عددی ترکیبی از جنس پی وی سی و ۳۳۳مینیاتور 

در  UV با پوششی از کواکسترود از جذب از نفوذ نور مستقیم به داخل دستگاه جلوگیری میکند ، کاملًا دوجداره بوده و بوده و

 .اشدب مستحکم در برابر ضربه می دارای انعطاف پذیری بسیار بالا ، نشکن و کاملاً برابر اشعه های فرابنفش جلوگیری میکند ،

  

 بدنه پی وی سی با کیفیت «

 دو جداره بودن 

 سبک بودن PVC نسبت به فلز 

 عایق الکتریسیته و برق 

 قابل شستشو بودن 

 عایق کامل رطوبت و گرد و غبار 

 صرفه جویی قابل توجه در میزان مصرف انرژی به علت درز بندی کامل 

 زیبایی و استحکام بالا 

 عایق در برابر انتقال حرارت و برودت 

 رنگ ثابت و ماندگار 

 بدون پوسیدگی و خوردگی 

 سازگاری با هر نوع شرایط جوی 

 نظافت آسان 

 بدنه فلزی بی کیفیت «

 مشکل تهویه هوا و اکسیژن 

 اختلاف دما 

 غیر قابل شستشو بودن 

 جذب انواع میکرو ، باکتریال 

 هدر رفت انرژِی برق 

 د جوجه کشیراندمان کم در فراین 

 حجم سنگین دستگاه 



 

 ه کشیسیستم ستر و هچر همزمان دستگاه جوج «

طول دوره جوجه کشی برای تخم نطفه  که میدانید طول دوره جوجه کشی برای تمامی پرندگان یکسان نیست، برای مثال همانطور

هچر  روز آخر را ۳روز اولیه را ستر و  01روز )برای جوجه کشی تخم مرغ(  20این  روز می باشد حال از 20دار مرغ مدت زمان 

زمان هر تعداد تخم نطفه دار که مورد نیاز باشد  مینامند . مهمترین هدف این سیستم این است که کاربر میتواند در هر بازده

درون دستگاه قرار  تخم 011به فرایند جوجه کشی خود ادامه دهد . به طور مثال کاربر روز اول  را در دورن دستگاه جا دهد و

هم میتواند هر تعداد تخم که بخواهد به دستگاه بیفزاید و ادامه  ها میپردازد در این حین روز بعدمیدهد و به جوجه کشی از آن

قسمت هچر قرار میگیرند تا دوران  کشی را طی کند در زمان هچر هم تخم هایی که زودتر وارد دستگاه شده اند در روند جوجه

 ت ستر و هچر در یک دستگاه انجام میپذیرد . از آن جای کههمزمان عملیا هچر برایشان سپری شود و به این صورت به طور

صد تبدیل آن به جوجه بیشتر میباشد . به  تحقیقات در این زمینه نشانگر این است هر چقدر که تخم نطفه دار تازه باشد در

 .از احتمال تبدیل شدن آن به جوجه کمتر میشود %05حدودا  ازای هر روز که از تولد تخم میگذرد

 

 شانه های همه کاره دستگاه جوجه کشی «

کشی میباشد که باید برای جوجه کشی از  ه کشی با آن رو به رو هستین مشکل شانه ای جوجهاز معضلاتی که در هنگام جوج یکی

از نمونه  ساله و با بهره گیری 25رو باید تهیه کنید . گروه صنعتی اسکندری با سابق  هر نوع پرنده باید شانه مخصوص آن پرند

با کمک این شانه های کاربردی میتوان از هر نوع  . استهای خارجی این دانش ساخت شانه های همه کاره را وارد کشور کرد 

ازه سایز آن را بنا به اند کشی انجام داد. این شانه ها بدلیل ریسایز بودن شانه ها میباشد که میتواند پرنده ای که بخواهد جوجه

وت بی نیاز می سازد و با داشتن همه کاره شما را از خرید شانه های متفا تخم ها تغییر داد . به زبان ساده می شود گفت شانه

 کشی هجوج دستگاه از غیر به اگر که  ذکر است نوع شانه شما قادر به جوجه کشی از تمام پرندگان خواهید بود . البته شایان این



انه ش باید برای جوجه کشی از بلدرچین شانه مخصوص بلدرچین و برای جوجه کشی از کبک کنید خریدار اسکندری صنعتی گروه

بسیار بالای برای جوجه کشی از پرندگان مختلف خواهید  هزینه صرف به نیاز ترتیب این به نمایید خریداری را …خصوص کبک وم

گونه مشکل و هزینه  که اگر از ماشین های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری بهره ببرید بدونه هیچ داشت این در حالی است

 ی نماییدای میتوانید از تمامی پرندگان جوجه گیر

 

 سیستم روز شمار دیجیتالی «

جوجه کشی بوده ایم که مشاهده شده است  بسیاری از مواقع شاهد مرگ و میر تخم های نطفه دار بر اثر اشتباه در روزهای در

اند و یا به  صورت هچر در آورده است تخم ها را و تمامی تخم های نطفه دار دچار خفگی شده کاربر به اشتباه یک روز زودتر به

جه کشی جوماشین جوجه کشی سوپر مینیاتور امکان خطا در دوره  صورت فلج به دنیا آمده اند با وجود سیستم روزشمار دیجیتالی

برد دستگاه قابل رویت است  روز های هچر ، به صفر میرسد زیرا تمامی اطلاعات مربوط به دوره جوجه کشی در ، روز های ستر ،

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

. 

 

 قابلیت برق اضطراری دستگاه جوجه کشی «

افزایش کیفیت دستگاه های جوجه کشی خود  روند در اسکندری صنعتی گروه که اقداماتی از دیگر یکی استاندارد نکات بر علاوه

کاربر  به اینورتر میباشد، با استفاده از این قابلیت ۳۳۳  جوجه کشی سوپر مینیاتور انجام داده است قابلیت اتصال دستگاه

نماید. اتصال به اینورتر یکی از مهمترین نکاتی است که باید  دستگاه به راحتی استفادهمیتواند حتی در مواقع قطعی برق نیز از 

 .تخم های نطفه دار میگردد %011دستگاه جوجه کشی رعایت گردد در غیر اینصورت قطعی برق باعث مرگ و میر  در ساخت هر



 

 قابلیت اتصال به کامپیوتر دستگاه جوجه کشی «

ی هابتواند به راحتی به تاریخچه جوجه کشی باشد. تا کاربرجوجه کشی سوپر مینیاتور مجهز به پورت اتصال به رایانه می ماشین

شته های گذکشی باشد. با اتصال دستگاه به رایانه متوانید تمامی عملیاتی که در طول جوجه خود به طور کامل دسترس داشته

توانید از عیب یابی و بروز رسانی نرم افزاری از این پورت می انجام دادید لحظه به لحظه مشاهده فرمایید. همچنین با استفاده

حتی از راه دور نیز دستگاه  GSM ه ذکر است با کمک این پورت می توانید به راحتی با اتصال مودمشوید . شایان ب نیز بهر مند

 .خود را کاملاً رسد و البته کنترل نمائید

 

 گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه جوجه کشی «

تمامی قطعات و ملزومات از جمله  تایی دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط شامل ۳۳۳جوجه کشی سوپر مینیاتور  دستگاه

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



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

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

 

 ارسال به سرتا سر کشور دستگاه جوجه کشی «

ماشین جوجه کشی در ایران و شرکت های حمل  خذ قرار داد رسمی مابین گروه صنعتی اسکندری بزرگترین سازندهتوجه به ا با

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

 .تک تک شهرو روستاهای ایران وجود دارد بعد از سفارش برایساعت  ۷1پست پیشتاز امکان ارسال بار در کمتر از 

 



 وپر مینیاتورلوازم همراه دستگاه جوجه کشی س «

 شانه های همه کاره برای جوجه کشی از تمامی پرندگان 

 نطفه سنج برای سنجش وجود نطفه در داخل تخم 

 سبد های هچ برای استفاده در دوره هچ تخم ها 

  ماه گارانتی مینماید 02کارت گارانتی که دستگاه شما را تا 

 دفترچه راهنمای دستگاه برای آموزش کامل استفاده از دستگاه 

 کتاب آموزش کامل جوجه کشی اختصاصی گروه صنعتی اسکندری 

 رطوبت ساز التراسونیک 

  پرنده 01برگی آموزش جوجه کشی از  ۳11دفترچه 

 

 تایی اینجا کلیک کنید ۳۳۳ برای خرید دستگاه جوجه کشی

http://www.hovabator.ir/incubation-chicken-336.html

