دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﮐﻦ ﻣﺮغ – ﭘﺮﮐﻦ ﻣﺮغ –
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ ﮐﻦ ﻣﺮغ
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﮐﻦ ﻣﺮغ – ﭘﺮﮐﻦ ﻣﺮغ – ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺮ ﮐﻦ ﻣﺮغ
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﮐﻦ ﻃﯿﻮر – ﯾﮑﯽ ازﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری
ﭘﺮﻧﺪﻫﺎ و ﻃﯿﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﮐﻨﯽ اﻧﻮاع
ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن و ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺮﮐﻨﯽ از ۲
ﻣﯿﮕﯿﺮد .دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﮐﻦ ﻣﺮغ
ﻋﺪد ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن  7ﺗﺎ  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ را دارد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن  ۱۴ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ
را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﮐﻨﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮﮐﻨﯽ از ۶
ﻋﺪد ﻣﺮغ  ۲ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ را دارد و دارای  12ﻣﺎه ﮔﺎراﻧﺘﯽ و  ۱۰ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻧﻪ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﮐﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻘﺎوم و ﺿﺪ زﻧﮓ و ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ
در ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﻤﺮ  PPﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﺗﻤﺎس
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آب داﺷﺘﻪ از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﻮده و ﯾﺎ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﯿﻞ
اﺳﺘﻨﻠﺲ ﺿﺪ زﻧﮓ ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺎﺳﯽ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﮐﻦ
از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﺑﻮده و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر و ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮓ ﭘﻮدری ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه را زﯾﺎد و ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺎرﮐﺮد
دﺳﺘﮕﺎه را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﮐﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزن
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در زﯾﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﺤﻤﻞ وزﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۵۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

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

ﺳﯿﻨﯽ ﮐﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﮐﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﺮﮐﻨﯽ در اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.اﯾﻦ ﺳﯿﻨﯽ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﯿﻞ اﺳﺘﻨﻠﺲ ﺿﺪ زﻧﮓ – ﻧﮕﯿﺮ و
ﻏﯿﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد.ﺑﺮ روی اﯾﻦ

ﺳﯿﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﻪ داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﮕﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﭘﺮﮐﻦ ﻣﺨﺼﻮص
از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ دوام ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﮐﻦ دور ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺮژی
 Bﻗﺮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺴﻤﻪ و ﻓﻮﻟﯽ و ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن از ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﻮب و وارداﺗﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﮐﻦ در ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺮﻧﺪه زﻧﺪه ﻫﺨﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻏﺎز و
اردک و ﮐﺒﮏ و ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪه ﮐﺮک
و ﭘﺮ ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﺑﺪن آن ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و
آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﺷﺎﺧﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮی ﺗﮏ ﻓﺎز ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﮐﻦ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری در دو ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن رﯾﺰ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮغ و ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ و ﮐﺒﮏ  ،و
ﻗﺮﻗﺎول و ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ و درﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮغ و ﻏﺎز و
اردک و ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻧﺪام درﺷﺖ  ،ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﺮﻧﺪه ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺮغ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﻮﻣﯽ و ﭼﻪ ﻧﻮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﻧﻮع اﯾﻦ
ﭘﺮﮐﻦ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺮﮐﻨﯽ دارد.

ﻓﯿﻠﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﮐﻦ ﻃﯿﻮر

