
 ییات 69ی کشجوجهدستگاه 

تایی خود را با نام  69گروه صنعتی اسکندری به عنوان برترین و بزرگترین تولید کننده ماشین های جوجه کشی در خاورمیانه دستگاه جوجه کشی خانگی 

بلیت های منحصر به فرد میباشد. دستگاه یک ماشین جوجه کشی تمام خودکار با قا Easy Batorروانه بازار نموده است. دستگاه جوجه کشی  2ایزی باتور 

عدد تخم از نوع درشت  04عدد تخم با سایز متوسط مانند مرغ ، کبک ، قرقاول ، طاووس و...  69قابلیت جوجه کشی از  2جوجه کشی خانگی ایزی باتور 

رچین ، مرغ عشق و... را دارد که به صورت اتوماتیک و حرفه عدد تخم از نوع ریز تخم مانند فنچ ، قناری ، بلد 204تخم مانند غاز ، اردک ، بوقلمون و... 

های طراحی  تای قادر به جوجه کشی از تمامی پرندگان و ماکیان میباشد. طراحی دستگاه به گونه بوده که راحتی استفاده کاربر از دستگاه یکی از اولوی

فشردن چند دکمه ساده به هدف خود خواهد رسید. دستگاه جوجه کشی خانگی  تایی با 69میباشد یعنی کاربر در استفاده از دستگاه جوجه کشی خانگی 

ار دبه دلیل استفاده از قطعات مکانیکی و الکترونیکی ساخت مالزی ، حسگر ساخت سوئیس و البته مونتاژ روباتیک از کیفیت بسیار باالیی برخور 2ایزی باتور 

 را ارائه مینماید. %69ی معادل سال میباشد و راندمان 04است. عمر مفید این دستگاه 

 از قابلیت های کلیدی این دستگاه نسبت به دستگاه های جوجه کشی دیگر میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 

 تمام اتوماتیک بودن دستگاه 

 امکان ستر و هچر به صورت همزمان 

 فن مخصوص تهویه دستگاه 

  فن دائم کار با فناوری کارکرد در حالت خلع 

 نس بدنه از جABS براق 

 امکان جوجه کشی از تمامی پرندگان 

 مجهز به کاهنده ولتاژ 

 مجهز به سنسور سوئیسی 

 امکان اتصال به برق اضطراری 

 روز شمار جوجه کشی 

 02 ماه گارانتی بی قید و شرط 

 04 سال خدمات پس از فروش 

 ...و 

 

 که با قابلیت انتخاب پرنده قادر به جوجه کشی تمام اتوماتیک بوده دستگاه جوجه کشی خانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری یک دستگاه تمام خودکار

 SHTسنسور  به صورت اتوماتیک فرایند جوجه کشی را انجام خواهد داد. 2میباشد و کاربر فقط باید تخم ها را داخل دستگاه قرار دهد سپس ایزی باتور 

SENSIRION  کارخانه در جهان که عبارتند از آرکام کره ویکتوریای ایتالیا و گروه صنعتی  3استفاده شده در این دستگاه ساخت سوئیس بوده و فقط

از دیگر امکانات این دستگاه میتوان به قابلیت ستر هچر  جهت سنجش دما و رطوبت استفاده کرده اند. عالوه بر اینها  اسکندری از این سنسور گران قیمت

ی که هر روز مقداری تخم جدید درون دستگاه قرار میدهند طراحی شده تا هر روز هر تعداد تخم جدید همزمان دستگاه اشاره کرد این قابلیت برای افراد

استفاده از این دستگاه برای افرادی که هیچ دانشی در مورد جوجه کشی ندارند توصیه که بخواهند بتوانند برای جوجه کشی درون دستگاه قرار دهند.  

 …خواهیم پرداخت 2مقایسه دستگاه ایزی باتور میشود. در ادامه مطلب به تحلیل و 

 

 

 



 ییات 69 یکشجوجهدستگاه 

 

 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت  کامل معرفی دستگاهجهت مشاهده فیلم 

 

خانگی ، صنعتی و  یشکجوجه یهادستگاهسال تجربه گروه صنعتی اسکندری در ساخت انواع  23حاصل  2Easy Batorخانگی  یکشجوجهدستگاه 

از تمامی پرندگان و ماکیان  یکشجوجه، این دستگاه قادر به باشدیمدر منزل  یکشجوجهمخصوص  2ایزی باتور یکشجوجه. ماشین باشدیم یصنعتمهین

از  یکشجوجهقابلیت  2ایزی باتور رخودکاتمام یکشجوجهرا فراهم نموده است. دستگاه فقط با انتخاب نوع پرنده  خودکارتمام یکشجوجهبوده و امکان 

 یهاشرکتروز دنیا و البته همکاری دیگر  یفنّاورعدد تخم بوقلمون و...  را دارا بوده که مطابق با آخرین  24عدد تخم بلدرچین ،  204،  مرغتخمعدد  69

و به همین دلیل تمامی  قرارگرفته مدنظر محور اصلی نعنوابهکیفیت دستگاه   EasyBator2 یکشجوجهاست.در ساخت ماشین  دشدهیتولخارجی طراحی و 

کنولوژی در ایران با ت کامالً بومی صورتبه ساخت ایران بوده که و بدنه دستگاه دستگاه ساخت سوئیس گرحسقطعات مکانیکی دستگاه ساخت مالزی و 

در منزل و البته برای افرادی که  یکشجوجهتی اسکندری برای تایی خانگی محصول گروه صنع 69 یکشجوجهدستگاه ،  گرددیممونتاژ  (SMDروباتیک )

و  باشدیمکاربردی  حالنیدرعکه بسیار ساده و  باشدیم یاگونهبهطراحی دستگاه است.  شدهساختهندارند طراحی و  یکشجوجههیچ آشنایی قبلی با 

باال را  موفق با راندمانی یکشجوجهاستفاده نمایند و یک  یراحتبهین دستگاه از ا توانندیمندارند نیز  یکشجوجهافرادی که هیچ دانش قبلی در مورد 

آن ، امکان  به تمام اتوماتیک بودن توانیمساخت ایران  یهادستگاهگروه صنعتی نسبت به دیگر  خانگی یکشجوجهمهم دستگاه  یهاتیمزتجربه کنند.  از 

 ، ، فن دائم کار با تکنولوژی کارکرد در حالت خلع یکشجوجه روزشمارسوئیسی ، نمایشگر  گرحس ، زمانهم هجرستر از تمامی پرندگان ،  یکشجوجه

ثبات کرده خارجی نیز ا یکشجوجه یهادستگاهدر مقابل و... اشاره کرد که در برخی موارد برتری نسبی خود را  سیستم تهویه پیشرفته و کامالً اختصاصی

 است.



 

 یکشوجهج یهانیماشنزدیک به سه دهه در ساخت انواع  یاباتجربهدر خاورمیانه  یکشجوجه یهانیماشساخت  دارپرچم انعنوبهگروه صنعتی اسکندری 

نعتی را ارائه دهد. گروه ص هانیبهتراز تمامی طیور همیشه کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده و تا به امروز توانسته  یکشجوجهخانگی و صنعتی برای 

 مختلف در یهاپرندهبرای  یکشجوجهظرفیت  .باشدیمبه شما عزیزان  یرسانخدماتنمایندگی فروش در سراسر کشور آماده  044با بیش از اسکندری 

 .باشدیم مشاهدهقابلجدول زیر 

 

 

 مختلف یهاپرندهبرای  یکشجوجهجدول ظرفیت 

 دارنطفهعدد تخم  69 از مرغ یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  204 از بلدرچین یکشجهجوظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  69 از کبک یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  04 از غاز یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  04 از اردک یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  04 از بوقلمون یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  69 از قرقاول یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  204 از مرغ عشق یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  69 از طاووس یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  204 از کاسکو یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  204 از طوطی یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  204 از فنچ یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  204 از قناری یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  204 از کبوتر یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  39 سیاه یاز قو یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  04 از اردک مسکویی یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  39 از فالمینگو یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  39 لکلکاز  یکشجوجهظرفیت برای 

 باشدیماز تمامی پرندگان و ماکیان را دارا  یکشجوجهدستگاه قابلیت 

 

 2خانگی ایزی باتور یکشجوجهجدول مشخصات فنی دستگاه 

 دارد ولتاژ کاهندهسیستم 

 دارد سیستم برق اضطراری

 دارد یکشجوجه خودکارم سیست

 دارد )دستی( یاحرفه یکشجوجهسیستم 

 دارد سیستم آژیر خطر

 H3برد هوشمند  برد

 SMD سیستم مونتاژ



 یکشجوجهروزشمار دوره  ماهیت نمایشگر

 ساخت سوئیس SHT SENSIRION گرحسنوع 

 وات 24 توان مصرفی

 ولت شهری 224 نوع برق مصرفی

 ستوفوم پی سیپال جنس بدنه داخلی

 براق ABS جنس بدنه خارجی

 صنعتی یمرهایپل جنس قطعات داخلی

 سال 04 خدمات پس از فروش

 ایران مونتاژ

 ساخت مالزی قطعات مکانیکی و الکتریکی

 از تمامی پرندگان یکشجوجهسه نوع شانه برای  هاشانهماهیت 

 دوشرطیقیبماه ضمانت  02 گارانتی و خدمات پس از فروش

 پلی کربنات  جنس نورگیر دستگاه

 کارکرد در حالت خلع فن دائم کار یفنّاور

 درجه دهمکیو فول دیجیتال با دقت  خودکارتمام سیستم کنترل دما 

 و فول دیجیتال با نم ساز  خودکارتمام سیستم کنترل رطوبت

 ساخت مالزیبا موتور گیربکس دار  خودکارتمام سیستم گردش

 هوشمنداً تمام یریگژنیاکسسیستم 

 درجه64 زاویه چرخش

 دارد سیستم تامین رطوبت ثانویه

 دارد فن مخصوص تامین رطوبت ثانویه

 دارد فن مخصوص سیرکوالسیون داخلی

 دارد ستر هچر همزمان

 

 

 لیست لوازم رایگان همراه دستگاه

 خم، متوسط و درشت ت تخم زیرمخصوص پرندگان  یکشجوجه یهاشانه      

 رطوبت نیتأمطرف آب برای       

 کارت گارانتی      

 کتابچه راهنمای دستگاه      

 یکشجوجهکتابچه آموزش       

 یکشجوجهراک       

 هاتخم ینطفهنطفه سنج برای سنجش       

 سبد هچر برای دوره هچ      

 عدد پالگ هوا 0

 انبر اتصال به باطری ماشین     

 تامین رطوبت ثانویهظرف آب 

 

 

 



 

 

 نطفه سنج

 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت  آموزش کار با نطفه سنججهت مشاهده فیلم 

 

ا ر به صورت رایگان ارائه میگردد که کاربر میتواند با استفاده از نطفه سنج، نطفه ی داخل تخم 2نطفه سنج در کنار دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور 

 مورد سنجش قرار دهند  که در فیلم کامالً مشهود است.

 

 

 

 (2تایی خانگی )ایزی باتور 69 یکشجوجهدستگاه ایمنی 



 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت ویدئو توضیح ایمنی دستگاه جهت مشاهده 

 

و کاهنده ولتاژ برای جهانی در ساخت دستگاه کامالً رعایت شده  یاستانداردهازیرا  باشدیمتایی( کامالً ایمن 69) 2ایزی باتور  یکشجوجهدستگاه 

این . تا کاربر با خیالی راحت بتواند دستگاهی ایمن را خریداری کرده و استفاده نماید.است  شدههیتعبدر آن  یسوزآتشو  یگرفتگبرقجلوگیری از خطر 

مستقیم  ورطبه هاآنموجود در بازار ایران هیچ سیستم کاهنده ولتاژی تعبیه نشده و حتی برخی از  یکشجوجه یهادستگاهدر حالی است که در بسیاری از 

 .دهدیمافزایش  شدتبهرا  یسوزآتشو  یگرفتگبرقکه احتمال  شوندیمبه برق وصل 

 

 

 (2)ایزی باتور خانگی یتاب 69 یکشجوجهانتخاب پرنده دستگاه  خودکارتمامسیستم 

 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comفیلم سیستم انتخاب پرنده به وب سایت  جهت مشاهده



 گذارتخمخودکار از تمامی پرندگان و ماکیان  یکشجوجهکه قادر به  باشدیم خودکارتمام یکشجوجهیک ماشین   Easy Bator2 خانگی یکشجوجهدستگاه 

بر از دستگاه را به ارمغان آورد یعنی کاربر فقط با فشردن چند که راحتی استفاده کار شدهیاحطر یاگونهبه EIG. دستگاه جوجه آوری خانگی باشدیم

که به کاربر  باشدیمدارای سیستم انتخاب پرنده  EasyBator2 یکشجوجهزمان ممکن به هدف خود برسد. دستگاه  نیترعیسرو در  یراحتبهدکمه بتواند 

تفاده از دستگاه به نحو احسنت اس یکشجوجهتا کاربر بتواند بدون هیچ دانش قبلی در مورد  دهدیمب نوع پرنده را فقط با انتخا خودکار یکشجوجهاجازه 

سپس  دینمایمموجود بر روی برد دستگاه انتخاب  یهاپرندهکند را از لیست  یکشجوجه خواهدیمکه  یاپرنده، به این صورت که کاربر ابتدا نوع نماید

نجام را ا یکشجوجهکامالً هوشمند و خودکار عملیات  صورتبهداخل دستگاه است تا دستگاه  دارنطفه یهاتخماید انجام دهد قرار دادن ب که تنها کاری

 . باشدیماز مرغ، بلدرچین ، بوقلمون ، اردک ، کبک و غاز را دارا  خودکار یکشجوجهاست که دستگاه قابلیت  ذکرانیشا دهد.

 

 

 (یتاب 69) 2گاه جوجه گیری ایزی باتوردست یاحرفهحالت 

 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت  حرفه ای جوجه کشیجهت مشاهده فیلم سیستم 

 باشدیماز تمامی پرندگان  یکشجوجه است مختص شدههیتعب Easy Bator2تایی  69 یکشجوجه یهادستگاهکه در  یاحرفهپیشرفته یا  یکشجوجهحالت 

، فالمینگو  لکلکطوطی ، کاسکو ، فنچ ، کبوتر ، طاووس ، : گذار مانندتخماز تمامی پرندگان  یکشجوجهاز این قابلیت به  یریگبهرهبا  تواندیمکه کاربر 

از آن را  یکشجوجهکه قصد  یاپرندهبسته به  تواندیمقابل تنظیم هستند و کاربر  هاالمان)دستی( تمامی  یاحرفه یکشجوجهو... بپردازد. در حالت 

،  یکشهجوجدوره  زمانمدتبه  توانیم( قابل تنظیم هستند یاحرفهدستی ) یکشجوجههایی که در حالت فاکتور ازجملهرا تنظیم نماید.  فاکتورهادارد 

 هچر ، میزان دما ، میزان رطوبت و... اشاره کرد. زمانمدتستر ،  زمانمدت

 

 EIGتایی  69 یکشجوجهسنسور سوئیسی ماشین 



 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت  توضیح سنسور سوئیسی دستگاهجهت مشاهده فیلم 

 

به  دارطفهنبرای تضمین راندمان تبدیل تخم  اسکندری و گروه صنعتی باشدیمدقت در میزان دما و رطوبت  یکشجوجهدر تعیین راندمان  فاکتور نیترمهم

 گرحس نیترقیدق  SHTجهت تنظیم دما و رطوبت استفاده نموده است. سنسور  SHT SENSIRION گرحساز  2جوجه آوری ایزی باتور یهاگاهدستجوجه در 

ساخت  SHT. سنسور باشدیم متیقگرانبسیار  حالنیدرعو  ردیگیمقرار  مورداستفادهدما و رطوبت جهان بوده که بیشتر در مصارف پزشکی و نظامی 

 SHTاصلی  یهاتیمزو عدم نیاز به کالیبراسیون این سنسور یکی از  بلندمدتپایداری . بردیمو خروجی دیجیتال بهره  SMDس بوده که از پکیج سوئی

 شدهاستفادهمخصوص کالیبره  یهادماسنجدر سنجش دما و رطوبت از این حسگر در  SHT SERNSIRIONبه دلیل دقت باالی حسگر  و گرددیم محسوب

. البته تایی استفاده کرده است 69برای تشخیص میزان دما و رطوبت دستگاه جوجه گیری  SHTت ، به همین دلیل گروه صنعتی اسکندری نیز از حسگراس

 عنوانبهکره  ماآرکاز  اندعبارتکه  اندنمودهاستفاده  یکشجوجه یهادستگاهدر ساخت  SHT گرحسکارخانه از  3است که در جهان فقط  ذکرانیشا

عتی اسکندری و گروه صن یکشجوجه یهانیماش دکنندگانیتول نیتربزرگ ازیکی  عنوانبه، ویکتوریای ایتالیا  یکشجوجه یهادستگاه یبرندهابهترین 

 در خاورمیانه   یصنعتمهینخانگی ، صنعتی و  یکشجوجه یهادستگاهانواع  دکنندهیتول نیوبرتر نیتربزرگ عنوانبه

 

 

 مزمانستر هچره

 



 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت  توضیح ستر هچر همزمان دستگاهجهت مشاهده فیلم 

 

که جوجه در حال رشد  یزمانمدتروز است  20آن  یکشجوجهکه کل دوره  مرغتخممثال برای  طوربهدوران ستر و هچر برای هر پرنده متفاوت است 

که در حالت  شودیمهچر نامیده  شودیمکامل درون تخم رشد کرده است و آماده خروج از آن  طوربهکه جوجه  یزمانمدتروز اول( ستر و  09است )

 صدایبالزم به ذکر است که چرخش کامالً نامحسوس و  ردیپذیمصورت  یآرامبهدستگاه همیشه در حال چرخش هستند و این چرخش  یهاراکستر 

 .ثابت باشند صورتبهباید  هاتخمو  شودیممتوقف  هاراکش ، اما در حالت هچر گردباشدیم

بدین معنا که در قسمت ستر دستگاه سبدهای مخصوص ستر و سبدهایی برای  باشدیم هچرهمزمانمجهز به سیستم ستر   Easy Bator2 یکشجوجهدستگاه 

 به دارنطفه تخم تبدیل راندمان در مؤثر عامل بیشترین که بوده مطلب این دهندهنشان یکشجوجه راندمان روی بر تحقیقات است. شدههیتعبقسمت هچر 

به جوجه کمتر  دارنطفهاز امکان تبدیل تخم ( %0۵)حدود  یتوجهقابلاز تولید تخم درصد  هرروزت گذش صورت در و باشدیم تخم بودن تازه جوجه

زمانی  یهابازهمکان را برای کاربر مهیا ساخته است تا بتواند هر تعداد تخم را در این ا هچرهمزمانگروه صنعتی اسکندری با افزودن امکان ستر و  شودیم

سوپر مینیاتور قرار دهد و از باالترین  یکشجوجهرا در همان روز تولید داخل دستگاه  هاتخم توانندیممختلف داخل دستگاه قرار دهد به عبارتی کاربر 

 .لذت ببرد یکشجوجهراندمان 

در ایران  جهانی یاستانداردهابا  هچرهمزماندارای قابلیت ستر  یکشجوجه یهانیماشتنها  2خانگی ایزی باتور یکشجوجه یهادستگاهت اس ذکرانیشا

 باشدیم
 

  : از اندعبارت هچرهمزمانسیستم ستر  یهاتیمزچند نمونه از 

  زمانهم طوربهاز چند پرنده همگن  یکشجوجهامکان 

  یکشجوجهجدید در حین  دارفهنطامکان افزودن تخم 

 

 

 

 

 عددی( 69) 2خانگی ایزی باتور یکشجوجهماشین  یهاشانه



 

مانند بلدرچین ، کبوتر ، کبک  پرندگان درشت تخم مانند غاز ،  تخم زیرنوع شانه برای پرندگان  3از  یریگبهرهتایی با  69خانگی  یکشجوجهدستگاه 

 هاانهشرا دارد الزم به ذکر است که این  گذارتخمنند مرغ، قرقاول ، طاووس قابلیت جوجه گیری از تمامی پرندگان ما متوسط یهاتخماردک ، بوقلمون  و 

 یکشجوجه هاپرندهاز تمامی  تواندیم هاشانهتایی با استفاده از این 69 یکشجوجهو خریدار دستگاه  گرددیمرایگان در کنار دستگاه ارائه  صورتبه

 نماید.

 

 

 EasyBator2 یکشجوجهشمار دوره روز

 



 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت  توضیح روزشمار جوجه کشیجهت مشاهده فیلم 

 

. کاربر با استفاده از رساندیمرا به صفر  یکشجوجهکه احتمال خطا در روزهای  باشدیم یکشجوجه روزشماردارای  2دستگاه جوجه گیری ایزی باتور

تمامی اطالعات  یطورکلبهاز ستر و  شدهیسپرتا هچر ، روزهای  ماندهیباقطول دوره جوجه گیری ، روزهای  تواندیم یکشجوجهشگر روزشمار نمای

 نماید.  را مشاهده یکشجوجه یروزهادر مورد  ازیموردن

 

 نعتی اسکندریگروه ص محصول تایی 69 روزهکیدر دستگاه پرورش جوجه  قابلیت اتصال به برق اضطراری

 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت قابلیت اتصال به برق اضطراری  دستگاه جهت مشاهده فیلم 

 

 یهاتخم، در بسیاری از مواقع شاهد تلف شدن باشدیمقابلیت اتصال به برق اضطراری  2ایزی باتور یکشجوجهدستگاه  یهاتیمز نیتربزرگیکی از 

کل .  گروه صنعتی اسکندری این مشگرددیمکه کاربر متحمل ضررهای فراوانی  میابودهایرانی  به دلیل قطعی برق  یکشجوجه یهادستگاهر د دارنطفه

 خود در نظر داشته و قابلیت اتصال به برق اضطراری را به آن افزوده است تا کاربر حتی در مواقع قطعی برق یکشجوجه یهادستگاهرا به در طراحی 

ولت  02به باطری ماشین و یا هر باطری  بااتصال EasyBator2گردد. ماشین جوجه گیری خانگی  هاجوجهاز دستگاه استفاده کند و مانع تلف شدن  تواندیم

 دیگری توانایی ادامه کارکرد در مواقع قطعی برق را دارد.

 



 

 گارانتی و خدمات پس از فروش

 

 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت  محصولتوضیحات گارانتی جهت مشاهده فیلم 

 (سال خدمات پس از فروش )پشتیبانی و فروش قطعات یدکی 04و  دوشرطیقیبماه گارانتی  02دارای  2تایی ایزی باتور  69خانگی  یکشجوجهدستگاه 

، بارکد هر شودیمرقمی بر روی دستگاه گنجانده  6بارکد  یارحلهچندمبعد از کنترل کیفی  2ایزی باتور یکشجوجه. در روند تولید دستگاه باشدیم

ن بارکد که طبق ای شودیمخانگی گروه صنعتی اسکندری ثبت  یکشجوجهدر سیستم خدمات پس از فروش دستگاه دستگاه در هنگام خروج از کارخانه 

اربر حتی اگر و ک گرددیمدستگاه ، نوع موتور و... مشخص  یکشمیس، نقشه در دستگاه  شدهاستفادهنوع قطعات  ازجملهتمامی اطالعات مربوط به دستگاه 

خود باشد واحد پشتیبانی و خدمات پس از فروش کارخانه با استعالم  یکشجوجهسال هم با کارخانه تماس بگیرد و خواهان قطعات یدکی دستگاه  04بعد از 

م به ززمان ممکن برای او ارسال خواهند نمود. ال نیترعیسرکاربر را تشخیص داده و در  ازیموردنخریدار، قطعه یدکی  یکشجوجهرقمی دستگاه  6بارکد 

سال احتماالً بسیاری از پرسنل کارخانه حتی مدیریت کارخانه نیز تعویض گردد اما سیستم گارانتی و خدمات پس از فروش  04ذکر است که در مدت این 

 شما خواهند بود. االتسؤو پاسخگوی تمامی  باشدیمکارخانه ثابت 

-www.irرسمی گروه صنعتی اسکندری )  تیساوببه  ستیبایمو ثبت گارانتی دستگاه خریدار   شدهیداریخرعالوه بر این برای تشخیص اصالت محصول 

hovabator.com  خود را ثبت نماید. یکشجوجه(مراجعه فرماید و با ثبت مشخصات خود گارانتی دستگاه 

 

 

 از جنس پلی کربنات یاشهیشدرب 



 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت توضیح پلی کربنات دستگاه جهت مشاهده فیلم 

 

. طلق پلی کربنات باشدیمو نورگیری پلی کربنات  ABSمحصول گروه صنعتی اسکندری دارای دربی از جنس  EasyBator2دستگاه جوجه آوری خانگی 

را دقیقاً مطابق با شرایط  2ایزی باتور  یکشجوجهصنعتی اسکندری با توجه به اینکه دستگاه بسیار باالیی دارد. گروه  یریپذطافانعکامالً نشکن بوده و 

 .ددگریمنفش  فراب یهااشعهمضر خورشیدی ، نور مستقیم و  یهااشعهنموده است از نورگیری پلی کربنات استفاده نموده که مانع ورود  یسازهیشبمرغ مادر 

 

 

 

 Easy Bator2دستگاه پرورش جوجه خانگی  یهاراکموتور چرخاننده 



 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت  توضیحات موتور دستگاهجهت مشاهده فیلم 

 

 یوتورهاماست، این به دلیل استفاده از  ریپذامکان یسختبه یکشجوجهتقلبی موجود در بازار ایران راندمان بسیار پایین بوده و  یهادستگاهدر بسیاری از 

. شوندیمف تل یکشجوجهدر همان ابتدای  هاتخمو بسیاری از  کندیموارد  هاتخمبه  یاضربهکه با شروع حرکت ناگهانی  باشدیم راستانداردیغگرداننده 

وسی باشد و حرکتی بسیار آرام و نامحس هاتخمه متناسب با وزن استفاده کرده است ک ییموتورهاخانگی خود از  یکشجوجهگروه صنعتی در ساخت دستگاه 

. البته الزم وردخینم هاتخمبه  یاضربهت هیچ . به این صورنیست صیتشخقابل رمسلحیغآرام است که با چشم  یااندازهبه موتورهاداشته باشد. حرکت این 

الهام گیری از توازن در ترازو موتور را در وسط دستگاه قرار داده با  2ایزی باتور یشکجوجه یهادستگاهموتور نیز در  یریقرارگبه ذکر است که محل 

 .را داشته باشد استهالکاست  تا کمترین میزان فشار وارده بر روی موتور و البته کمترین میزان 

 

 

 

 (ABS) 2ایزی باتور یکشجوجهبدنه دستگاه 



 

که از استحکام بسیار باالیی برخوردار است و در مقابل عوامل طبیعی کامالً  باشدیمبراق   ABSجنس از  2بدنه خارجی دستگاه جوجه گیری ایزی باتور 

 ABSر مفید ، عماست شدهاستفادهحکام باالیی دارند تبیشتر در ساخت بدنه لباسشویی ، جاروبرقی و در کل وسایلی که نیاز به اس ABS. از باشدیممقاوم 

بیندازید مشاهده خواهید کرد که  به دلیل استحکام باال در مقابل  یکشجوجه یهادستگاهخارجی  یهادکنندهیتولاگر نگاهی به . باشدیمده تا پانزده سال 

 . اندکردهدر بدنه دستگاه استفاده  ABSضربه ، شکستگی و عوامل محیطی از  

 

 

   EasyBator2  تایی69یکشجوجهدستگاه  یبندبسته

 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت بندی دستگاه بسته جهت مشاهده فیلم 

 

، باشدیم یاستانداردکامالً  یبندبستهتایی دارای  69خانگی  یکشجوجه. دستگاه باشدیمکیفیت خود محصول  دهندهنشانیک دستگاه در اصل  یبندبسته

کارتن پنج  بعد دستگاه در یک. باشدیمیک محافظ بسیار عالی در مقابل رطوبت و ضربه که  ردیگیمفویل قرار  هیالکیبه این صورت که ابتدا دستگاه در 

 یبندبستهبعد از  ونقلحملرساندن ایمنی دستگاه در  %044. البته برای به ردیگیمقرار  شودیمالیه لمینتی که باعث استحکام و افزایش ضخامت کارتن 

دستگاه  یبندهبست. به این صورت کندیم.  این کارتن از دستگاه در برابر گرما ، ضربه ، رطوبت محافظت شودیمپیچیده  هیدوال ونفلسکامل کارتن در یک 

 و این اقدامات به دلیل تضمین سالمت محصول هنگام رسید کاال است. گرددیمانجام  0ایزی باتور یکشجوجه



 

 

 کارکرد در حالت خلع یفنّاوربا   دائم کارفن 

 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت فن دائم کار با تکنولوژی کارکرد در حالت خلع م جهت مشاهده فیل

 20 صورتبهاست که توانایی کارکرد  شدهاستفادهکارکرد در حالت خلع  یفنّاوردائم کار مخصوص با  یهافناز  EIGتایی  69 یکشجوجه یهادستگاهدر 

داخل تخم استفاده  یهانیجنبه  یرسانژنیاکسدائم کار برای  یهافنایست را دارد. از  لحظهکیمداوم و بدون حتی  رطوبه هاماهساعته طی روزها و 

 .شودیمخانگی مزیت بسیار بزرگی محسوب  یکشجوجهاستفاده از این نوع فن با مکانیزم پیشرفته در یک دستگاه ، شودیم

 

 

 اتورایزی ب یکشجوجهدستگاه  SMDسیستم مونتاژ 



 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت  محصول SMDمونتاژ جهت مشاهده فیلم 

 

 یکشجوجهدر ماشین  شدهاستفادهاست. قطعات  کردهاستفاده  Easy Bator2 یکشجوجهقطعات در ساخت دستگاه  نیترتیفیباکگروه صنعتی اسکندری از 

تریکی و . قطعات الکباشدیمساخت سوئیس و بدنه ساخت ایران  گرحسمکانیکی و الکتریکی ساخت مالزی و  به این صورت که کلیه قطعات 2ایزی باتور

ایزی  یکشجوجهبرد دستگاه  . رساندیمامکان نویز پذیری را به صفر  SMDمونتاژمیگردد، سیستم مونتاژ  در ایران )روباتیک( SMD یفنّاورمکانیکی با 

امکاناتی  نیترمهماست. از  شدهساختهدیجیتال و مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا طراحی و  صورتبهکه  باشدیمصنعتی  بوده و ساخت گروه  H3باتور 

به سیستم اخطار در صورت بروز مشکل، نمایشگر برای نمایش میزان دما و رطوبت ، نمایشگر روزشمار  توانیم دهدیمکه این برد در اختیار کاربر قرار 

 از تمامی پرندگان و ماکیان و... اشاره کرد. یکشجوجه،  یکشجوجه

 

 دفترچه راهنمای دستگاه



 

کامل نحوه  طوربهکه  که یکی مخصوص آموزش نحوه استفاده از دستگاه باشدیمدارای دو دفترچه راهنما  Easy Bator2خانگی  یکشجوجهدستگاه 

 EIGو دیگری کتابچه اختصاصی  دهدیمرا نیز آموزش  هادکمه تکبهتکو حتی کارکرد   Easy Bator2مختلف توسط دستگاه  یهاپرندهاز  یکشجوجه

 .باشدیم یکشجوجه ٔ  نهیدرزمسال تجربه این شرکت  23که حاصل  یاحرفهکامالً  طوربهمختلف  یهاپرندهاز  یکشجوجهمخصوص آموزش 

 

 2ایزی باتور یکشجوجهسیستم تهویه پیشرفته دستگاه 

 

به  بردیماز سیستم تهویه کامالً متفاوتی بهره عددی  69و ظرفیت   EasyBator2تجاری  بانامجدید خانگی  گروه صنعتی اسکندری  یکشجوجه ماشین

عهده  بر در داخل دستگاه  را میزان دما و رطوبت یسازکسانیو  وظیفه تهویه هوا هاآنکه یکی از  شدههیتعبفن در قسمت باالی دستگاه  3صورتی که 

است. ابعاد دستگاه  شدهیطراحکامالً استاندارد   صورتبهاست که  رگذاریتأثابعاد دستگاه نیز در این موضوع کامالً دارد. البته در کنار سیستم تهویه مناسب 

تر و میزان  اکسیژن بیشتر برای و این به دلیل تهویه به باشدیممشابه موجود در بازار  یهادستگاهاز سایر  تربزرگ EIGتایی  69خانگی  یکشجوجه

 داخل تخم است. یهانیجن



 

 سیستم تنظیم رطوبت اتوماتیک دستگاه جوجه گیری گروه صنعتی اسکندری

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت  تنظیم رطوبت اتوماتیکجهت مشاهده فیلم سیستم 

 

، طاووس ،  لکلکگیری از مرغ ، بلدرچین ، کبک ، غاز ، اردک ، بوقلمون ، قرقاول ریال ( مخصوص جوجه 2دستگاه جوجه گیری خانگی )ایزی باتور

ایزی باتور  یکشجوجه. در طراحی و ساخت دستگاه باشدیمکه مجهز به سیستم تنظیم رطوبت اتوماتیک  شدهیطراحکاسکو ، فنچ ، کبوتر و... در منزل 

یگر البته این در حالی است که د .دینمایمو تشخیص دستگاه شروع به کار  به رطوبت صورت نیازکه در  باشدیمیک فن مخصوص سیستم رطوبت دهی 

ل دستی رطوبت را تنظیم نماید که در این حالت احتما صورتبهرطوبت نیستند و کاربر باید  خودکارموجود در بازار به دارای سیستم تنظیم  یهادستگاه

در  هاوجهجکه قابلیت تنظیم اتوماتیک رطوبت را ندارند بستگی امکان تلف شدن  ییهادستگاهدر  یکشجوجهمان راند جهیدرنتخطا بسیار زیاد است پس 

این مشکل را رفع   2ایزی باتور  یکشجوجهصورت خطای کاربر وجود دارد اما گروه صنعتی اسکندری با ایجاد قابلیت تنظیم اتوماتیک رطوبت در دستگاه 

 .دینمایمدستگاه  کامالً خودکار میزان رطوبت را در اندازه درخواستی شما  تنظیم  نموده است به صورتی که

 

 

 راحتی جایگذاری قطعات دستگاه

در  کهیطوربهبر راحتی استفاده کاربر از دستگاه بوده است ( محوریت طراحی  EIGتایی  69 یکشجوجه)ماشین  2ایزی باتور  یکشجوجهدر دستگاه 

انگی ایزی خ یکشجوجهتمام و کمال باز و بست کند عالوه بر این جایگیری قطعات در دستگاه  صورتبهدستگاه را  تواندیمثانیه کاربر  04عرض کمتر از 

د در تقلبی موجو یکشجوجه یهانیماشاین در حالی است که یکی از مشکالتی که در اکثر  آوردینم به وجودکامالً اصولی بوده و هیچ مشکلی   2باتور

وجود دارد جایگذاری قطعات آن است که بسیار دشوار است   شوندیمبازار ایران که با اسامی کاکس هلند و جنسیس کره و حتی هواباتور آمریکا ساخته 

 و در بسیاری از موارد هم شاهد شکستگی قطعات به دلیل عدم جایگیری مناسب قطعات رخ میدهد.

 

 

 

 محصول گروه صنعتی اسکندری 2عددی ایزی باتور 69 یکشجوجهاه لوازم همراه دستگ



 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت  معرفی لوازم همراه دستگاهجهت مشاهده فیلم 

 

 از تمامی پرندگان یکشجوجهبرای  یکشجوجه یهاشانه 

  رطوبت نیتأمظرف آب برای 

 ظرف آب دوم 

 کارت گارانتی 

 مای دستگاهکتابچه راهن 

  یکشجوجهکتابچه آموزش 

 2  یکشجوجهعدد راک 

  هاتخم ینطفهنطفه سنج برای سنجش 

 سبد هچر برای دوره هچ 

 آداپتور ساخت مالزی 

 0 پالگ هوا عدد 

 انبر اتصال به باطری ماشین 

 

 

 چرا میتوانید به ما اعتمادکنید



 

دالیلی که شما به واسطه آنها میتوانید به وب سایت ما  ادامهسایت مقابل میباشد.  ما در  یکی از دغدغه های افراد در خرید های اینترنتی اعتماد به وب

  اعتماد کنید را بیان خواهیم کرد. 

 

 گروه صنعتی اسکندری دارای پروانه کسب معتبر و مجوزهای قانونی  تولید میباشد

 

تعلق می  برای تولید محصولی خاص در محلی مشخص کار به واحدهای صنفی مجوز یا پروانه بهره برداری مدرکی است که در هر شاخه ای از کسب و

. گروه صنعتی اسکندری دارای تمامی جوز های قانونی گیرد. نظام اعطای مجوز به واحدهای صنفی امری رایج در تمامی کشورهای جهان می باشد

ی است که اکثر تولید کنندگان دستگاه های غیر استاندارد در ایران مجوز تولید و فروش ماشین آالت صنعت مرغداری و جوجه کشی میباشد.  این در حال

 فعالیت نداشته و فاقد مجوز های قانونی تولید و فروش میباشند.

 نماد اعتماد  و نماد ساماندهی



 

ینماید.  نماد اعتماد پس از بررسی های نماد اعتماد نشانه ای است که وزارت صنعت ،معدن ، تجارت  در جهت تایید هویت وب سایت های اینترنتی اعطا م

تاییدیه به وب سایت های اینترنتی اهدا میگردد. شایان ذکر است که تمامی وب سایت های گروه صنعتی اسکندری دارای نماد هویتی مالک وب سایت و 

  اعتماد و ساماندهی میباشند.

میرسد. هر وب سایتی که در سامانه ساماندهی ثبت گردد در صورتی به تایید  نماد ساماندهی نمادی است که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 وزارت فرهنگ و ارشاد برسد میتواند نماد ساماندهی را دریافت نماید.

و هرگونه  شدفرهنگ و ارشاد اسالمی میبا وزارت و کامل وزارت صنعت ، معدن ، تجارت گرفتن نماد اعتماد و ساماندهی  برای وب سایت ها ملزم تاییدیه

ه توجه خرید از وب سایت های فاقد نماد اعتماد و ساماندهی مطمعناً یک ریسک برای خریدار به حساب می آید پس در هنگام خرید های اینترنتی همیش

 داشته باشید وبسایتی که قصد خرید از آن را دارید دارای نماد اعتماد و ساماندهی باشد.

 

 د انواع ماشین های جوجه کشی خانگی ، صنعتی و نیمه صنعتینزدیک به سه دهه تجربه در تولی

 

شروع به فعالیت نموده و  هم اکنون به عنوان برترین و بزرگترین تولید کننده دستگاه های جوجه کشی در خاور میانه  0332گروه صنعتی اسکندری از سال 

 EIGین خرابی و گارانتی ماشین های جوجه کشی در خاور میانه مطعلق به شناخته شده است. گروه صنعتی اسکندری با افتخار اعالم داشته که کمتر

(Eskandari Industrial Group ).سابقه طوالنی گروه صنعتی اسکندری در تولید ماشین االت جوجه کشی نشان از کیفیت محصوالت این کارخانه  میباشد

 میباشد.

 



 گروه صنعتی اسکندری دارای دفتر رسمی و مکان ثابت

ه صنعتی اسکندری بر خالف تولید کننده های زیر پله ای که مکان مشخصی ندارند دارای دفتر رسمی و کارخانه تملیکی در خارج محدوده طرح گرو

ه راجعه مترافیک بوده و تا هر زمان پاسخگوی کیفیت محصوالت خود خواهد بود و شما هر زمانی که بخواهید میتوانید به دفاتر رسمی و یا خود کارخان

 فرمایید. 

 

 گروه صنعتی اسکندری به عنوان واحد نمونه صنعتی شمال غرب

 

،  غدر روز گرامبداشت صنعت و معدن مراسمی با شکوه با حضور معاونین وزیر صنعت و معدن و تجارت ، نمایندگان مجلس آ.غ ، استاندار محترم آ.

ان برگذار شد. در این مراسم گروه صنعتی اسکندری به عنوان واحد نمونه صنعتی در فرماندار ارومیه و جمعی از مسعولین و دست اندرکاران صنعت است

 تولید ماشین های جوجه کشی شناخته شده و از جانب بزرگان صنعت و مسئولین نشان واحد نمونه صنعتی به گروه صنعتی اسکندری اهدا گردید.

 

ینب استاندار محترم آذربایجان غربلوح تقدیر از جا  



 
 

ن گروه صنعتی اسکندری موفق به دریافت لوح تقدیر از طرف استاندار استان آذربایجان غربی شدندمدیرا  

 متن لوح تقدیر از گروه صنعتی اسکندری به شرح زیر است

  

 جناب آقای جواد اسکندری حبیب قشالق

 مدیر محترم شرکت گروه صنعتی اسکندری

است. استان در پایدار توسعه و  ولید و سازندگی هموار کننده مسیر پر افتخار شکوفایی ،تعالیهمت و اراده ی بی بدیل فعاالن و تالشگران عرصه ت  

وان این جانب ضمن گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن،اهتمام ارزشمند و عملکرد درخشان آن مجموعه در عرصه فعالیت های تولیدی ،تقدیر و کسب عن

را خدمت جنابعالی و همکاران پر تالشتان تبریک  0360ری در ساخت ماشین آالت جوجه کشی در سال واحد نمونه صنعتی درر زمینه ابداع و نو آو

ل اقتصاد عرض نموده و این لوح بعنوان یادبود تقدیم می گردد. با این امید که در سایه توجهات ایزدمندتان و عنایات خاص حضرت ولی عصر)عج( در سا

دباشیمقاومتی ،اقدام و عمل موفق و سربلند   

 

 

برای معرفی و مصاحبه در شبکه استانی آ.غربی دعوت از گروه صنعتی اسکندری   



 
 

والت وتالش روز افزون برای افزایش کیفیت محصگروه صنعتی اسکندری با حضور در شبکه استانی برای چندمین بار متمادی و معرفی محصوالت جدید خود 

 خود سخن گفت

 

 گروه صنعتی اسکندری تولیدی ن جوان در کارخاتهحضور گزارشگران باشگاه خبرنگارا

 

عوامل فیلمبرداری باشگاه خبرنگاران جوان در محل کارخانه حضور به عمل آورده و ضمن بازدید از مراحل تولید دستگاه های  6۵در آبان ماه سال 

 جوجه کشی این کارخانه ، گزارشی برای شبکه سه سیمای جمهوری اسالمی ایران ضبط گردید
 

 

 

 ی خانگی موجود در ایرانکشجوجهی هادستگاهبا دیگر  2تایی ایزی باتور  69ی خانگی کشجوجهمقایسه دستگاه 

 



 

 

 

 یکشجوجه  ایمنی دستگاه

 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت  ایمنی دستگاهجهت مشاهده فیلم سیستم 

 

با  .گرددیم محسوبدر جهان  یکشجوجه یهادستگاه نیترمنیااز سیستم کاهنده ولتاژ یکی از  یریگبهره تیباقابل  2ایزی باتور  یکشجوجه یهادستگاه 

ولت تبدیل  02ولت شهری را به  224مانند  سیستم کاهنده ولتاژ که برق   شدهانجام 2ایزی باتور یکشجوجهدستگاه  یسازمنیااقداماتی که در حیطه 

 یهانف، استفاده از یسوزآتشو  یگرفتگبرقپوشش کامل المنت برای جلوگیری از خطر  و محیط اطراف را تهدید نکند، تا هیچ خطری کاربر دینمایم

 خیالی راحت دستگاهی کامالً ایمن را خریداری نموده و استفاده نماید.و... که کاربر با   یسوزآتشدائم کار برای جلوگیری از احتمال 

 

و کامالً  نشدهانجام یسازمنیااز این  موارد  کدامچیهیا هواباتور آمریکا  در بازار ایران مانند کاکس هلند و یا جنسیس کره موجود  چینی یهادستگاهدر 

 گونهچیهو  گرددیمشهری متصل  224دستگاه مستقیماً به برق  گرددیمکاکس هلند تولید  بانامبدل که  یهادستگاه. در برخی از باشندیم راستانداردیغ

امکان لمس المنت  محافظی ندارد المنت  با توجه به اینکه  و گرددیممستقیم به المنت متصل  طوربهاینکه برق  ترجالباست  نشدهاستفادهدر آن  یاکاهنده

را برای  الی و جانیخطرات مه به کار نرفت هاآندر  یسازمنیا گونهچیهکه  راستانداردیغ یهادستگاهوجود دارد، این  یگرفتگبرقمستقیم و خطر  طوربه

 خریدار در پی خواهند داشت.

 

 

 

 و هوشمند خودکارتمام یکشجوجهسیستم 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت  یا جوجه کشی هوشمند جهت مشاهده فیلم سیستم انتخاب پرنده

 



قط نوع ف تواندیمبرخوردارند به این صورت که کاربر  خودکارتمام یکشجهجوخانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری از قابلیت  یکشجوجه یهانیماش

 دکارخوبپردازد. در حالت  هاآناز  یکشجوجهکامالً خودکار به  صورتبهرا داخل دستگاه قرار دهد تا دستگاه  هاتخمرا انتخاب نماید و  موردنظر یپرنده

اتوماتیک  یکشجوجهدر سیستم با باالترین راندمان خواهد بود. یکشجوجهدن چند دکمه ساده قادر به فشر با کاربر فقط ونیست  یکشجوجهنیازی به دانش 

سیستم هوشمند انتخاب پرنده در ایران انحصاراً به  ، باشدیمبک ، اردک ، غاز ، قرقاول خودکار از مرغ ، بلدرچین ، بوقلمون ، ک یکشجوجهکاربر قادر به 

 ه صنعتی اسکندری تعلق دارد.گرو یکشجوجه یهادستگاه

 

کاکس هلند و جنسیس کره و هواباتور آمریکا ارائه  یهابانامخود را  یهادستگاهدر ایران که  راستانداردیغ یکشجوجه یهادستگاهدیگر سازندگان 

 یکشهجوجآماده چینی فاقد سیستم  یبردهاو استفاده از  خودکار یکشجوجهو اجرای پرتکل  یسازادهیپبرای  ازیموردنبه دلیل فقدان دانش  دهندیم

ستر ،  زمانمدتمانند دما ، رطوبت ، غلظت اکسیژن ، ازیموردنفاکتور های تمامی  ستیبایماز هر پرنده  یکشجوجهو کاربر برای  باشندیماتوماتیک 

 دارنطفه یهاتخمت مالی بسیاری خواهد دید زیرا تمامی از این موارد خسارا هرکدامدستی وارد کند و در صورت اشتباه در  صورتبههچر را  زمانمدت

 تلف خواهند شد.

 

 

 خانگی یکشجوجهدر دستگاه  مورداستفادهسنسور 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت  مقایسه سنسور مورد استفاده در ایزی باتور و دستگاه های تقلبیجهت مشاهده فیلم 

 

 SHT SENSIRION گرحسبه جوجه میزان دقیق دما و رطوبت است گروه صنعتی اسکندری از  دارنطفهاصل در راندمان تبدیل تخم  نیترمهم کهییازآنجا

 SHT SENSIRIONاز حسگر   استفاده کرده است. یکشجوجهبرای تضمین راندمان  باشدیمو ساخت سوئیس  حسگر دما و رطوبت در جهان نیترقیدقکه 

که  برای کالیبره  باشدیم یااندازهبهدر سنجش میزان دما و رطوبت  SHTدقت حسگر  .رندیگیم قرار مورداستفادهشکی و نظامی بیشتر در مصارف پز

، عدم نیاز به  SMDبه خروجی دیجیتال ، استفاده از تکنولوژی  توانیمکلیدی این سنسور  یهاتیقابلاز  ردیگیمقرار  مورداستفادهکردن دیگر سنسور ها 

در ایران است که از این سنسور ها در ساخت  یکشجوجه یهادستگاهالیبره و دقت هزارم درجه اشاره کرد. گروه صنعتی اسکندری تنها سازنده ک

 که اندکردهاستفاده  یکشجوجهتگاه در ساخت دس گرحسکارخانه از این  3خانگی استفاده کرده است. در سطح جهان نیز فقط  یکشجوجه یهادستگاه

 از آرکام کره ، ویکتوریا ایتالیا و گروه صنعتی اسکندری  اندعبارت

 

در سنجش دما و رطوبت ندارند از  یچنانآنکه ساخت چین بوده و دقت  باشندیم NTCیا  LM3۵ تقلبی موجود در بازار ایران  یهادستگاهسنسور های 

ین اشاره کرد. از ادما و رطوبت ، آنالوگ بودن سنسور ، خروج از حالت کالیبره  به میزان دقت کم در سنجش توانیممشکالت این سنسور  نیتربزرگ

زیرا سنسور تشخیص دمای اتومبیل نیاز به سنجش دقیق ندارد و فقط میزان حدودی دما را نمایش  شودیماستفاده  یسازنیماشسنسور بیشتر در صنایع 

 .دهدیمکاهش  شدتبهرا  یکشجوجهراندمان  یکشجهجوچینی در ساخت دستگاه  یگرهاحس. استفاده از دهدیم

 

 

 یکشجوجهروزشمار دوره  



 

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت  روز شمار دوره جوجه گیریجهت مشاهده فیلم 

 

 قرار دارد یکشجوجهبداند در کدام روز از  دتوانیم یراحتبهکه کاربر  باشدیم یکشجوجهمجهز به نمایشگر روزشمار  2ایزی باتور  یکشجوجهدستگاه 

 به شما نمایش یکشجوجه یروزهادر مورد  ازیموردنتمامی اطالعات  یطورکلبهاست و  ماندهیباقهچر  روزبهیا چند روز از ستر گذشته است و یا چند 

 به صفر میرسد. یکشجوجه یروزهاامکان خطا در  Easy Bator2از این قابلیت دستگاه جوجه گیری خانگی  یریگبهرهبا  دهد.

 

عدم وجود  .گرددیمخارجی ارائه  یهادکنندهیتول بانامتقلبی ایرانی که با قطعات کامالً چینی و  یکشجوجه یهادستگاهمشکالت  نیتربزرگیکی از 

لف ت دارنطفه یهاتخماهد شد زیرا تمامی خسارات بسیاری متحمل خو یکشجوجه یروزها، یعنی در صورت خطای کاربر در باشدیم یکشجوجهمار روزش

 خواهند شد.

 

 

 گارانتی وخدمات پس از فروش

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت  گارانتی ، پشتیبانی و خدمات پس از فروش گروه صنعتی اسکندریجهت مشاهده فیلم 

 

رقمی اختصاص می  6در خط تولید گروه صنعتی اسکندری یک شماره سریال بارکدی برای هر یک از دستگاههای جوجه کشی سوپر مینیاتور ساخته شده 

اه باقی می ماند حال تگدس این …یابد. و در سیستم کامپیوتری کارخانه تا ابد نقشه سیم کشی ، نرم افزار های میکرو کنترلر ها ، اطالعات فنی ، نقشه بدنه و

راب شد فقط با یک تماس با بخش خدمات پس از فروش کارخانه به راحتی مسئول بخش خدمات به نقشه اگر شما ده سال بعد قطعه ای از دستگاه تان خ

داده خواهد  اهای فنی ، و نقشه های قطعات شما دسترسی داشته و فورا قطعه معیوب را برای شما خواهند فرستاد و یا توضیحات الزم برای رفع مشکل به شم

سال با کارخانه تماس میگیرید و خواهان موتور یدکی برای دستگاه جوجه  3کشی را خریداری نموده اید و بعد از  شد. فرض کنید شما یک دستگاه جوجه

ند پس شکشی خود میشوید این در حالی است که در این ده سال بارها نقشه ساخت دستگاه ، پرسنل تولید و حتی مدیران شرکت ممکن است تغییر کرده با

یا پرونده دستگاه خدمات دهی به شما نا ممکن خواهد بود ولی با این بار کد اختصاصی فورا نوع موتور ، توان و سایر مشخصات  در صورت نبود نقشه ها و

 .از طریق این بارکد به شما تعلق می گیرد انتی و وارانتیآن معلوم شده و قطعه یدکی برای شما ارسال میگردد. همچنین خدمات پس از فروش و گار

وب  به مراجعه اب میتوانید شما ایران بازار در اسکندری صنعتی گروه تقلبی مارک با کشی جوجه های دستگاه باالی حجم به توجه با که این یگرد مهم نکته

ز اصل بودن کاالی خود اطمینان ا سایت در خود امن دیدن و سریال شماره کردن چک و(  hovabator.com-www.ir)سایت رسمی گروه صنعتی اسکندری 

 .حاصل فرمایید

 

 

رانتی بوده فاقد گا که با نام های کاکس هلند ، هواباتور آمریکا ، جنسیس کره به فروش میرسند موجود در بازار چینی بسیاری از دستگاه های جوجه کشی

 د از تماس با کارخانه سازنده متوجه میشود که کارخانه ای به این نام وجود ندارد.تقلبی ارائه میدهند. که کاربر بعو یا حتی گارانتی نامعتر یا 

http://www.ir-hovabator.com/


 

 

 محل قرارگیری موتور

ز آخرین ا با توجه به اینکه محل قرارگیری موتور تعیین کننده میزان استهالک موتور میباشد گروه صنعتی اسکندری با آزمایشات فراوان و با استفاده

قرارگیری موتور را در وسط راک دستگاه قرار داده است. البته شایان ذکر است که بزرگترین ته الگوگیری از توازن در ترازو محل تکنولوژی روز دنیا و الب

 و بهترین سازندگان دستگاه های جوجه کشی نیز محل قرارگیری موتور دستگاه های جوجه کشی خانگی را در وسط راک دستگاه قرار داده اند. 

 

موتور در ماشین های جوجه کشی غیر استاندارد موجود در ایران که با نام های جنسیس کره ، هواباتور آمریکا و کاکس هلند به فروش محل قرار گیری 

ث در عازموارد با میرسد در انتهای راک قرار دارد که کامالً غیر استاندارد بوده و فشار وارده بر روی موتور در این حالت بسیار زیاد است حتی در بسیاری

 رفتگی موتور از جای خود و حتی موجب خرد شدگی چرخ دنده های گیربکس نیز میگردد.

 

 

 

 کیفیت قطعات و ساخت دستگاه جوجه کشی خانگی

دستگاه جوجه کشی خانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری از قطعات مکانیکی و الکترونیکی ساخت مالزی ، سنسور ساخت سوئیس و بدنه ساخت ایران 

( مونتاژ میگردد. این در حالی است که دستگاه های بدل موجود کالً از قطعات چینی و برد های SMDشود که در داخل ایران به صورت روباتیک )تشکیل می

م میباشند هجه به دستگاه های کاکس ماشین و جنسیس کره کامالً شبیه به آماده چینی ساخته شده اند که از کیفیت بسیار پاینی برخوردارند حتی با کمی توج

 هم از نظر ابعاد هم برد کامالً یکی بوده و فقط در قسمت برچسب برد با هم تفاوت دارند.

که با نظارت  شدهلیکتش سیسوئاست که دستگاه تولیدی گروه صنعتی اسکندری  از قطعات مکانیکی و الکترونیکی ساخت مالزی و سنسور ساخت  ذکرانیشا

 .گرددیمونتاژ ی( مامرحله 0کامل )کنترل کیفی 

 

 

 

 دفترچه راهنمای دستگاه جوجه کشی

که تمامی امکانات دستگاه و نحوه استفاده از دستگاه در آن  باشدیمبرگی  24یک دفترچه  صورتبه 0یزی باتور ای کشجوجهدفترچه راهنمای دستگاه 

ز دستگاه و ی به استفاده اکشجوجهی و بدون هیچ تجربه قبلی در مورد حترابه تواندیمدفترچه راهنمای دستگاه  بامطالعه  کاربر فقطاست و  شدهگنجانده

 ی از تمامی پرندگان بپردازد. کشجوجه

 



برگ  و دستگاه فقط در دو باشندیمو تقلبی موجود در بازار فاقد دفترچه راهنما  راستانداردیغی هادستگاه دیینمایمکه در عکس باال مشاهده  طورهمان

A0  از دستگاه در آن موجود نیست. مورداستفادهاست که هیچ راهنمایی در  شدهدادهتوضیح 

 

 

 ایکنترل کیفی چندمرحله

 مراجعه فرمایید film.iran-mashin.comبه وب سایت  کنترل کیفی چند مرحله ای محصوالت گروه صنعتی اسکندریجهت مشاهده فیلم 

 

گردد. و تنها در زمان تولید بلکه قبل از آن و درواقع در زمان طراحی تعیین میکشی نهن جوجهبه اعتقاد مدیران گروه صنعتی اسکندری کیفیت یک ماشی

ی تواند موجبات رضایت مشتری را فراهم آورد زیرا نیمصورت اصولی طراحی نگردد نمیکشی با بهترین قطعات نیز اگر بهمطمئناً تولید یک ماشین جوجه

 شده است.صهاز تولید در طراحی اصولی دستگاه خال

رین برندهای تدر همین راستا گروه صنعتی اسکندری دو تن از اساتید دانشگاه و مدیریت فنی مجتمع بعالوه یک مهندس مکانیک باسابقه کار در معرف

این  در گروه طراحیسازی دقیق دستگاه همانند مرغ مادر پزشک برای شبیهکشور ترکیه برای طراحی دقیق و اصولی قطعات به همراه یک متخصص دام

کشی تولیدشده در اقصا نقاط جهان خریداری و در اختیار گروه تحقیق های جوجهگونه است که دستگاهاند. شیوه طراحی به اینشدهکارخانه به کار گرفته

ررسی  صورت جداگانه موردبیب هر یک را بهها مزایا و معاگیرد. این واحد از گروه صنعتی اسکندری با بررسی دقیق این دستگاهو توسعه کارخانه قرار می

به  ها تحقیقآورند. پس از ماها و گاهاً سالعیب و نقص به دست میکشی بیهایی برای طراحی یک ماشین جوجهدهند و ایدهدقیق و کارشناسی قرار می

ی است. بعد سازباشد. سپس وقت مدلان گروه طراحی میرسند که مورد تائید مهندسین مکانیک ، و الکترونیک و دامپزشکیک طرح کلی برای تولید می

گردد. در این مرحله نیز دستگاه به مرحله آزمایش تولید میCNC های بعدی و دستگاههای اولیه توسط پرینترهای سهبعدی مدلهای سهاز تهیه نقشه

گردد. ها برای تائید به اداره استاندارد و اداره صنایع تحویل مینمونه های اولیه اینها آزمایش و اطمینان از کیفیت نمونهشود. پس از ماهگذاشته می

در واحدهای  تک قطعاترسد.که شروعی بر تولید انبوه است ،  قالب تکسازی میکشی توسط این نهادها نوبت به قالببعد از آنالیز و تائید دستگاه جوجه

 شود. شود.و درواقع از اینجاست که تولید انبوه دستگاه آغاز میتزریق کار می هاسازی تولید و بعد از کنترل کیفی تحویل شرکتقالب

ا زمانی شود تدیگر از زمانی که ایده یک دستگاه تائید میعبارتانجامد بهفرآیند ایده سازی و طراحی و تولید انبوه معموالً دو تا چهار سال به طول می

البته الزم به ذکر است که در مرحله تولید انبوه نیز از زمان ورود مواد اولیه به کارخانه تا  .ان موردنیاز استگردد بیش از دو سال زمکه دستگاه تولید می

 مرحله مونتاژ ، بسته بندی و ارسال چندین بار مورد بررسی و کنترل کیفی انجام میگیرد.

 

 خروجی منوکسید دستگاه جوجه کشی

 شدهنجاماوجود دارد که طبق تحقیقات  آداپتوربسیار ریز در زیر  جهیدروجود ندارد و یا یک  دیمنو کسخروجی ی تقلبی کشجوجهی هادستگاهدر بسیاری از 

ی کشوجهجی هانیماشو ویکتوریا خروجی منوکسیدکربن حداقل سه خروجی باشد . در  ماآرکی مانند کشجوجهی هادستگاهسازندگان  نیتربزرگتوسط 

دستگاه خارج  کامل از طوربهبه جوجه مضر است  هاتخمری این استاندارد کامالً رعایت شده تا گازمنوکسید که در تبدیل خانگی ساخت گروه صنعتی اسکند

 شود.

 

 



 

 2توضیح قطعات دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور 

 

 

 

 

 ABSبدنه 

 

شد که به دلیل مزایای بسیاری که دارد در ساخت ماشین االتی که نیاز به میبا 04333گرید  ABSبدنه دستگاه جوجه کشی خانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری از جنس 

 69در ساخت ماشین جوجه کشی  ABSاستحکام باال دارد مانند بدنه لباسشویی و جاروبرقی استفاده میگردد. گروه صنعتی اسکندری برای تضمین کیفیت محصول از بدنه 

 تایی استفاده کرده است. 

 در ساخت دستگاه های جوجه کشی میتوان به موارد زیر اشاره کرد. ABSفاده از جنس از جمله مزیت های است

 کامالً نشکن 

 قابل شستشو 

 عایق رطوبت 

 عایق برودت 

 عایق حرارت 

 ضد خش 

 آنتی باکتری 

 ایزوالسیون باال 

 استحکام باال 

 خود رنگ 

 تولید با روش تمام اتوماتیک و بدون خطای انسانی 

 

 

 

 عایق بندی داخلی

با تراکم بسیار باال میباشد. استفاده از  34محصول گروه صنعتی اسکندری از پالستوفوم  فشره پی 2بندی داخلی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور عایق 

در  باعث کاهش مصرف انرژی میگردد عالوه بر این پالستوفوم نصب شده %34پالستوفوم در ماشین جوجه کشی به دلیل عایق حرارت و برودت بودن آن تا 

 کامالً قابل تعویض بوده و قابل شستشو میباشد. EIGدستگاه جوجه کشی خانگی 

شد قارچ رنکته قابل توجه این است که قسمت داخلی تمامی دستگاه های جوجه کشی خانگی به دلیل دمای مناسب و رطوبت باال نقطه کامالً مناسبی برای 

 د.دو باکتریها میباشد و استفاده از پالستوفوم در دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور مانع رشد هرگونه میکرب و باکتری در داخل دستگاه میگر ها



 EIGتوفوم در دستگاه های جوجه کشی خانگی مزیت های پالس

 آنتی باکتری 

 عایق حرارت 

 عایق رطوبت 

 قابل تعویض 

 قابل شست و شو 

  34بهینه سازی مصرف انرژی تا% 

 

 

 2شانه های دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

 

رایگان در اختیار خریدار قرار میگیرد شانه های مناسب برای جوجه  ( یکی از لوازم همراه دستگاه که بهEasy Bator2تایی ) 69در هنگام خرید ماشین جوجه کشی خانگی 

شانه های مناسب برای پرندگان ریز تخم مانند: بلدرچین ، مرغ  -0نوع شانه به رایگان در اختیار کاربر قرار میگیرد  3کشی از تمامی پرندگان میباشد، به این صورت که 

شانه های مناسب برای شانه های درشت تخم  -3ای مناسب برای تخم های متوسط مانند: مرغ ، کبک ، قرقاول ، طاووس و... شانه ه -2عشق ، طوطی ، قناری ، کاسکو و... 

 دگان جوجه کشی نماید. مانند: اردک ، غاز ، بوقلمون و... با استفاده از این شانه ها کاربر بدون نیاز به خرید هیچ شانه دیگری قادر خواهد بود از تمامی پرن

 

 شایان ذکر است که در ساخت این شانه ها از نوعی پلی اتیلن خاص و نرم استفاده شده است تا از ضربه خوردن تخم ها جلوگیری شود. 

 

 

 تایی خانگی 69واسط شانه های دستگاه جوجه کشی 

 

مقدار قدرت وارده از سوی موتور انتخاب شده تا از شکستگی و آسیب صنعتی میباشد که فوق العاده مقاوم میباشد و این جنس به دلیل  ABSواسط شانه های دستگاه از جنس 

تگاه های میگردد اما در دسدیدگی واسط شانه جلوگیری شود. عالوه بر این موتور دستگاه های جوجه کشی گرمای زیادی را از خود بروز میدهند و باعث اسیب دیدگی شانه 

 تفاده شده است که در مقابل گرما بسیار قماوم میباشد.صنعتی اس ABSاز جنس  2های جوجه کشی ایزی باتور 

 

 

 تایی خانگی  69دستگاه جوجه کشی موتور 

 

گیربکس دار بوده و مخصوص استفاده در دستگاه های جوجه کشی خانگی میباشد. چرخش این موتور ها  2موتور نصب شده بر روی دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور 

ساعت انجام میدهد. این موتور ها حتی محل قرارگیری موتور ها به صورت کامالً  2ها هیچ آسیبی نبیند به این صورت که عمل چرخش کامل را در  بسیار آرام میباشد تا تخم

بازار ایران  دراصولی طراحی شده است. موتور های استفاده شده در ماشین های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری ساخت مالزی بوده و در بین موتور های موجود 

 کمترین میزان خرابی و گارانتی را داشته است.



 

 

 

 کانورتر

 

استفاده شده است. استفاده از کانورتر در دستگاه های جوجه  ACبه  DCاز نوعی کانورتر برای تبدیل برق   easybator2در دستگاه های جوجه کشی 

 ق استفاده میشود، به طور کلی باید بگوییم مانند یک فیوض عمل مینماید. کشی گروه صنعتی برای افزایش عمر موتور و جلوگیری از نوسان بر

 الزم به ذکر است که کانورتر نصب شده بر روی دستگاه های جوجه کشی ساخت مالزی میباشد. 

 

 

 2فن دائم کار دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور 

 

نوع فن های دائم کار میباشد که قابلیت کارکرد سالها بدون توقف همراه با المنت را دارد. این فن ها  از 2نوع فن استفاده شده در دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور

 مخصوص دستگاه های جوجه کشی طراحی شده است 

 

ردد. نوع موجب آتش سوزی نیز میگ  حیاتی ترین نکته در ساخت دستگاه های جوجه کشی فن مورد استفاده در دستگاه میباشد که گاهاً به دلیل استفاده از فن های نامرغوب

از نوع فن های دائم کار میباشد که با بهره گیری از تکنولوژی چرخش در حالت خلع  قابلیت کارکرد سالها بدون  0فن استفاده شده در دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور

 .ه است و از عمر مفید بسیار باالیی برخوردارندتوقف همراه با المنت را دارد. این فن ها مخصوص دستگاه های جوجه کشی طراحی شد

 

 انبر های اتصال به برق اضطراری

تامین  حد رسانایی را ارائه دهد. برای انبر های اتصال به انواع باطری در کنار دستگاه به رایگان در اختیار خریدار قرار میگیرد. این انبر ها از جنس مس میباشد تا باالترین

 ته محافظ تعبیه شده که کامالً عایق الکتریسیته و برق میباشد و خطر برق گرفتگی را به صفر میرساند.امنیت کاربر نیز دس

 

 نطفه سنج

 

مخصوص استفاده  LEDرد با نطفه سنج وسیله ای برای سنجش نطفه داخل تخم میباشد نطفه سنج های گروه صنعتی اسکندری از بهترین نوع نطفه سنج ها میباشد که از نور س

 ه است تا در مواقع نطفه سنجی هیچ آسیبی به تخم وارد نشود. شد

 

 محافظ  کارتن



میباشد که مقاوم در برابر رطوبت،  UVالیه مقوا ،دو الیه سفلون و یک الیه محافظ  ۵کارتن مورد استفاده در بسته بندی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور، یک کارتن متشکل از 

 حرارت ، برودت میباشد.

 

 

  هواکش

در  اکسیژن یکی از مهمترین مباحث در دستگاه های جوجه کشی میزان اکسیژن ورودی میباشد. در ماشین های جوجه کشی ساخت گروه صنعتی اسکندری شش ورودی

ی موجود در بازار ایران که اکثراً با خروجی دی اکسید در قسمت باالیی دستگاه وجود دارد. البته الزم به ذکز است که در بسیاری از دستگاه های تقلب 3پایین دستگاه و 

خم ها نتیجه بسیراری از تقطعات چینی و کامالً بدل مونتاژ میگردند فقط یک خروجی دی اکسید وجود دارد و این برای خارج نمودن دی اکسید از دستگاه کافی نیست در 

 در همان ابتدای جوجه کشی تلف میشوند و راندمان جوجه کشی به حداقل میرسد.

 

 

 

 

 

 ارسال رایگان ماشین جوجهکشی خانگی ایزی باتور 69 عددی برای سرتاسر ایران و تحویل در درب منزل شما

   

   
برای خرید محصول عدد 69 را به سامانه پیامکی 0444944494 ارسال نمایید.
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