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ﺗﺮﻧﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ
ﺗﺮﻧﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن و درﺻﺪ ﺟﻮﺟﻪ درآوری ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد  .ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺧﺶ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮده و
در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺘﺮ در دوره ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺷﺎﻧﻪ
ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﺷـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ دارای ﮐﯿﺴـﻪ ﻫـﺎی ﻫـﻮاﯾﯽ ﺑـﻮده و ﭼﺮﺧـﺶ ﻏﯿـﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻔﮕﯽ ﺟﻨﯿﻦ داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﺷﻮد .
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺧﺶ ﺷﺎﻧﻪ
ﻫﺎ از ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮاﺑﯽ در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﻬﻢ
ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﺮﻧﺮ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
روز دﻧﯿﺎ ﺑﻮده و ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻮل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ
دوره دوران ﮐﺎﻣﻞ در ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در آورده و دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﻧﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ  3ﻋﺪد ﺷﺎﻧﻪ در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ،
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دادی ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎز ﻫﺎی او را رﻓﻊ ﮐﺮده و در واﻗﻊ ﮐﺎرﺑﺮ را از ﺧﺮﯾﺪ
ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﮐﺮده
اﺳﺖ .

اﻧﻮاع ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﺮﻧﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺒﺮم ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار ﭘﺮﻧﺪه
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری در راﺳﺘﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺳﻪ ﻋﺪد ﺷﺎﻧﻪ در ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸﯽ از ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اردک  ،ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن و …  ،ﺷﺎﻧﻪ در ﺳﺎﯾﺰ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ از ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺮغ  ،ﻗﺮﻗﺎول و … ،
ﺷﺎﻧﻪ در ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ  ،ﻗﻨﺎری و … ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

ﺗﻮﺟﻪ  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪون اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮﺗﻮر ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﺮﻧﺮ
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﺮﻧﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺗﻮر ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮده و وﻇﯿﻔﻪ دوران راک ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ً آرام و ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
راک ﻫﺎی ﻣﯽ ﭘﺮدازد و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ .
ﻣﻮﺗﻮر ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ دار ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﺮﻧﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را از وارد ﺷﺪن
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ و ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد  .ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺑﮑﺎر
رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر از آﻟﯿﺎژ ﻓﻮﻻد آﺑﺪﯾﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻧﻮع ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺮﻧﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ
اﯾﻦ ﺗﺮﻧﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺑﺮق  12وﻟﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺮاﻧﺲ ﯾﺎ آداﭘﺘﻮر ﺑﺮای ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ .
از اﯾﻦ روش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﺼﺎل و ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﮐﺎﻧﻮرﺗﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ
از دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻧﻮرﺗﻮر در ﺗﻨﺮ ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻻزم ﺑﺮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ اﻣﺮ از
ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺮق و ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ و ﺧﻠﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .

در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﺎﻧﻮرﺗﻮر وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾﮏ ﻓﯿﻮز ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮق ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ آن
را ﺑﻪ  12وﻟﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮرﺗﻮر ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺗﺮﻧﺮ ﮔﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﻮده و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰی
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

