دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 5

دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  5یکی از معدود ماشین های جوجه کشی میباشد که در سطح ایران از راندمان  99درصدی بهره میبرد .این دستگاه
جوجه کشی دارای  21ماه گارانتی بی قید و شرط و  21سال خدمات پس از فروش میباشد .از جمله قابلیت های ویژه این ماشین جوجه کشی امکان
جوجه گیری از تمامی پرندگان  ،بدنه تمام کریستال  ،سنسور فوق حساس  ، SHTسیستم کنترل فازی دما  ،سیستم کنترلر رطوبت با سیستم فازی ،
نمایشگر دما و رطوبت  ،نوع کاور از نوع ضد ماوراء بنفش  ،گردش تخم ها به صورت  061درجه  ،گارانتی  21ماه  ،خدمات پس از فروش 21
سال  ،سیستم اکسیژن گیری پیشرفته و هوشمند  ،برد با تکنولوژی  ، SMDپردازنده های پیشرفته  ، ARMشانه های همه کاره و ده ها مورد دیگر
که در کنار هم این ماشین جوجه کشی را به یکی از بهترین دستگاه های جوجه کشی در سطح ایران و خاورمیانه بدل ساخته است.

این دستگاه جوجه کشی امکان جوجه گیری از  21عدد تخم نطفه دار مرغ  06 ،عدد تخم نطفه دار بلدرچین  6 ،عدد تخم نطفه دار بوقلمون  01 ،عدد
تخم نطفه دار کبک  6 ،عدد تخم نطفه دار غاز  9 ،عدد تخم نطفه دار اردک و ...را دارا میباشد.

گروه صنعتی اسکندری با بیش از  12س ال تجربه در زمینه ساخت انواع دستگاه های جوجه کشی و با همکاری شرکت های خارجی توانسته ایزی
باتور  5و  6را به نحو احسنت طراحی و پیاده سازی نماید .حمل و نقل و ارسال محصوالت نیز از طریق پیک هایی مانند خرده بار پیشتاز بندر ،
باربری وطن  ،شرکت تی پاکس  ،کاالرسان و پیک باد پا و پست جمهوری اسالمی ایران و پست پیشتاز انجام میپذیرد تا در سریعترین زمان ممکن
به دست خریدار برسد،

کیفیت ماشین های جوجه کشی ایزی باتور از جمله ایزی باتور  5به دلیل بهره گیری از سیستم کنترل کیفی چند مرحله ای کامالً تضمین شده میباشد.
سیستم کن ترل کیفی چند مرحله ای به این صورت میباشد که تمامی قطعات از بدو ورود به کارخانه تا زمان تبدیل شدن به یک محصول کامل بارها و
بارها مورد تست و بررسی قرار میگیرد .عالوه بر این دستگاه های جوجه کشی تولیدی گروه صنعتی اسکندری دارای نشان استاندارد ملی ایران و
همچنین گواهینامه  ISO9001به جهت مدیریت کیفیت میباشد.
اگر بخواهیم به طور خالصه بگوییم ایزی باتور  5یکی از بهترین ماشین های جوجه کشی میباشد که دقیقا ً فاکتورها و المان های مرغ مادر را درون
خود به نحو احسنت شبیه سازی کرده است .از جمله این فاکتورها میتوانیم به نوع چرخش  ،دما  ،رطوبت  ،اکسیژن دهی و ...اشاره نماییم که در
 Easy Bator5رعایت شده است.
البته الزم به ذکر میباشد در صورت خرید و ثبت سفارش به صورت آنالین محصول از خود کارخانه در سریعترین زمان ممکن برای شما ارسال
خواهد شد .همچنین میتوانید با ارسال عدد  21به سامانه پیامکی  2111011101منتظر تماس کارشناسان شرکت باشید.
بر روی وب سایت دفترچه کامل دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  5برای دانلود قرار داده شده است که میتوانید دانلود نموده و مشاهده فرمایید همچنین
دفترچه آموزش جوجه کشی نیز بر روی وب سایت موجود میباشد که میتوانید به راحتی مطالعه کرده و بدون کوچک ترین ایرادی دوره جوجه کشی
خود را ادامه دهید.

برای خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  5میتوانید از لینک زیر اقدام نمایید.

خرید

