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به جرات میتوان گفت دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  6یکی از برترین ماشین های جوجه کشی در سطح خاور میانه میباشد که به صورت کامالً
استاندارد طراحی و تولید میگردد ،این دستگاه جوجه کشی مخصوص جوجه کشی از پرندگان زینتی مانند طوطی  ،کاسکو و ...مورد استفاده قرار
میگیرد.

این دستگاه جوجه کشی خانگی دارای نشان استاندارد ملی ایران و همچنین گواهینامه  ISO9001میباشد که به نوعی کیفیت محصول را کامالً تضمین
مینماید ،گروه صنعتی اسکندری همیشه سعی بر این داشته تا بهترین دستگاه های جوجه کشی را تولید نماید و در این راستا هیچگاه کیفیت را فدای
کمیت ننموده است .دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  6یک انکیباتور کامالً اتوماتیک میباشد که تمامی اعمال جوجه کشی مانند تامین رطوبت  ،تامین
دما  ،چرخش  ،تامین اکسیژن و ...را در یک محفضه برای تخم نطفه دار محیا میسازد.
ایزی باتور  6از امکانات منحصر به فردی بهره برده است که نمونه ای از این امکانات عبارتند از :کنترل رطوبت و دما با استفاده از سیستم فازی ،
تامین رطوبت با استفاده از پد سلولوزی با تکنولوژی ساخت نانو  ،پمپ آب مجزا برای تامین رطوبت  21 ،ماه گارانتی بی قید و شرط  21 ،سال
خدمات پس از فروش  ،کامالً ایم ن و مناسب برای استفاده در منازل  ،کارکرد با باطری (اینورتر)  ،و ده ها مورد دیگر که این ماشین جوجه کشی
خانگی را به یکی از بی نظیرترین دستگاه های جوجه کشی در ایران و خاورمیانه تبدیل کرده است.

این دستگاه جوجه کشی امکان جوجه گیری از  12عدد تخم نطفه دار مرغ  60 ،عدد تخم نطفه دار بلدرچین  0 ،عدد تخم نطفه دار
بوقلمون  62 ،عدد تخم نطفه دار کبک  0 ،عدد تخم نطفه دار غاز  9 ،عدد تخم نطفه دار اردک و ...را دارا میباشد.

قطعات تشکیل دهنده این محصول از کیفیت بسیار باالیی برخوردارند به نوعی که قطعات مکانیکی و الکترونیکی ساخت مالزی انتخاب
شده اند تا از کیفیت مناسبی برخوردار باشند ،عالوه بر این گروه صنعتی اسکندری در روند ساخت دستگاه های جوجه کشی خود سیستم
کنترل کیفی چند مرحله ای را قرار داده است که قطعات اولیه دستگاه ها از بدو ورود به کارخانه تا زمانی که به دستگاه جوجه کشی
تبدیل میشوند و حتی در روند تولید دستگاه جوجه کشی نیز چندین و چند بار مورد تست و بررسی قرا میگیرند تا جنس با کیفیتی به
دست مشتری برسد.

گروه صنعتی اسکندری برای تمامی دستگاه های جوجه کشی ساخت خود از جمله ایزی باتور  0یک سال گارانتی بی قید و شرط و
 26سال خدمات پس از فروش در نظر گرفته است که تا  21ماه هر مشکلی که برای دستگاه جوجه کشی خریداری شده شما پیش آید
به صورت کامالً رایگان توسط تیم خدمات پس از فروش تعمیر و یا تعویض خواهد شد .البته گروه صنعتی اسکندری یکی از بزرگترین
مراکز گارانتی و خدمات پس از فروش را در سطح کشور به خود اختصاص داده است و با بیش از  266نمایندگی در سراسر ایران
آماده خدمات رسانی به شما عزیزان میباشد.

گروه صنعتی اسکندری بر ای تسریع در حمل و نقل و سفارشات شما عزیزان با اکثریت باربری ها مانند بابری وطن  ،باربری TNT
 ،تی پاکس  ،پست جمهوری اسالمی ایران و ...قرارداد داشته و همیشه سعی بر این دارد تا در سریعترین زمان ممکن دستگاه خریداری
شده را به دست شما عزیزان برساند .زمان خروج محصوالت از کارخانه بعد از سفارش  12ساعت میباشد به این معنی که  12ساعت
بعد از سفارش شما محصول تحویل پست خواهد شد.
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