دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ  ۸۴ﺗﺎﯾﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ۸۴ﺗﺎﯾﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ۸۴ﺗﺎﯾﯽ  :ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ۸۴
ﺗﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در دو ﻃﺒﻘﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در ﺳﺎﺧﺖ آن از ﺑﺮد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺟﯽ دی آر  ۷۰۰ﺳﺎﺧﺖ
اﻧﺤﺼﺎری اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ و ﭼﺮﺧﺶ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻮده و در ﺗﺴﺖ
۹۰درﺻﺪ
ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﺒﺰ
راﻧﺪﻣﺎن) ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ( از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮده
دارای دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ده ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از
ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ۸۴ﺗﺎﯾﯽ
ﺑﺮد دﺳﺘﮕﺎه  :ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ  ،دﻣﺎ  ،رﻃﻮﺑﺖ ، ،
ﭼﺮﺧﺶ راک  ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺠﺰا  ،ﺳﺘﺮ ﻫﭽﺮ ﮐﺎﻣﻞ  ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دﻣﺎ و
رﻃﻮﺑﺖ
اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه  :ﻋﺮض  ۴۷ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ  ،ﻃﻮل  ۶۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ  ،ارﺗﻔﺎع ۸۰
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
وزن دﺳﺘﮕﺎه  ۳۰ :ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم
ﺷﺎﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه  :ﻓﻮﻻدی – ﺷﺎﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﭼﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪﻧﻪ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه  :ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮓ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺿﺪ
ﺧﺶ  ،ﺿﺪ رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺮارت
ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۳ﺳﺎﻧﺖ
درب دﺳﺘﮕﺎه  :ﯾﻮ ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﺷﯿﺸﻪ دﺳﺘﮕﺎه دو ﺟﺪاره ﭘﺮﺷﺪه از ﮔﺎز
آرﮔﻮن درب دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎوﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺑﺎز ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد درب
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ۸۴ﺗﺎﯾﯽ
ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺣﺪودی  ۱۰۰ :وات
دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺮخ دار ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
دﺳﺘﮕﺎه دارای ﻇﺮف آب راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻓﻦ دﺳﺘﮕﺎه  :ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮕﯽ – ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم از ﻓﻦ ﻫﺎی ﺑﻮﺷﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ اﯾﺠﺎد ﺻﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻟﻤﻨﺖ دﺳﺘﮕﺎه  :ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه دارای  ۱اﻟﻤﻨﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻃﻮﺑﺖ دﺳﺘﮕﺎه  :ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ – دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎر ﻓﻘﻂ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﻃﻮﺑﺖ دارﻧﺪ
ﭼﺮﺧﺶ دﺳﺘﮕﺎه  :ﭼﺮﺧﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺗﻤﺎم
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت آرام ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی روز
دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺶ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ در اﯾﻦ روش ﭼﺮﺧﺶ
ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺴﺖ وﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن راﻧﺪﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ زﯾﺎدی
ﭼﺮﺧﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ در آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮک ﺷﺪﯾﺪ وﭘﺎره ﺷﺪن ﭘﺮده
ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺞ  :دﺳﺘﮕﺎه دارای ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺞ و ﺳﺮی ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺳﺒﺪ ﻫﭽﺮ
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
راﻫﻨﻤﺎی دﺳﺘﮕﺎه  :دﺳﺘﮕﺎه دارای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺘﺎب اﺻﻮل
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ  ۲۲۸ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
راک دﺳﺘﮕﺎه  :ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺿﺪ زﻧﮓ  ،ﺿﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ
ارﺳﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی در داﺧﻞ ﮐﺎرﺗﻦ و ﮐﺎﻣﻼ ً اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺮگ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﺳﺮﯾﺎل و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺖ
دﺳﺘﮕﺎه دارای  ۱۲ﻣﺎه ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت و  ۱۰ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از
ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ۹۰۰۱-۲۰۰۸ :اﯾﺰو ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻟﻮازم ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ۸۴ﺗﺎﯾﯽ
دﻓﺘﺮﭼﻪ آﻣﻮزش ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ  ۳۰۰ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ از  ۱۰ﻧﻮع ﭘﺮﻧﺪه

در آن آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ داده ﻣﯿﺸﻮد
ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺞ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﻄﻔﻪ از ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار
ﻇﺮف آب ﻣﺨﺼﻮص ﺷﯿﺎردار ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ از ای ﺑﯽ اس ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺑﺮگ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ  ۱۲ﻣﺎﻫﻪ دﺳﻨﮕﺎه
ﺳﺒﺪ ﻫﭻ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ درب ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

egg incubator 84
ﭘﺎﺳﺦ :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺤﺘﻮای ﻏﻨﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ،دارا ﺑﻮدن ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر رﺳﻤﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد
و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دارای ﻧﻤﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دارد .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﻔﺤﻪ
اﺻﻠﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻧﻤﺎد از
ﺟﻌﻠﯽ ﻧﺒﻮدن آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری
ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺳﻔﺎرشﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار
ﻣﺸﺘﺮی و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮو در زﻣﯿﻨﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل آﺳﻮده
ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﺳﮑﻨﺪری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ  :ﺧﯿﺮ در ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ،
ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻻ در ﺻﻮرت

ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  ۴۲ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺳﻔﺎرش و در ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺴﺘﯽ  ۷۲ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺎﺳﺦ :ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺮاﺣﻞ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮدن
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻻ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،در
ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ از  ۱۰۰ﭘﺮﻧﺪه را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت
راﯾﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ) ارﺳﺎل ﻓﻘﻂ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﺰی ﺑﺎﺗﻮر  ۱و  ۲راﯾﮕﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ(
ﭘﺎﺳﺦ  :ﺷﻤﺎ در  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و  ۷روز ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :

اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی اﻫﻠﯽ و زﯾﻨﺘﯽ و ﻣﺎﮐﯿﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﭘﺮﻧﺪه
ﻫﺎی ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮغ  ،ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ  ،ﮐﺒﮏ  ،ﻏﺎز  ،ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن  ،اردک ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ را درون دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻧﻮع ﭘﺮﻧﺪه ای ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ دارﯾﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :

ﺑﻠﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری از

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ در ﺣﺪدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﮐﺎم ﮐﺮه و
وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ راﺣﺖ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ
در ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ از اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی اﻫﻠﯽ و زﯾﻨﺘﯽ  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه و…
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ  :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ داﺷﺘﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ
ﻧﻈﺮات درج ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ :

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ اروﻣﯿﻪ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺎز دو

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻠﻮار ﭘﻼک ﻫﺎی  ۱۱و  ۱۹و  ۲۰ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در
اروﻣﯿﻪ ﺑﺰرگ راه ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﺎ ﺑﻌﺪ از ورودی ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻟﻤﻬﺪی ﺟﻨﺐ ﺗﺮاﺷﮑﺎری اﺳﮑﻨﺪری واﻗﻊ اﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری دارای ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻃﻼﯾﯽ و ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه

ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ  ۱۲ﻣﺎه ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش را ﺑﺮای
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ  ،ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری دارای
ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺪﻧﻪ و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺮگ ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه درج ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ  :در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﻮازم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻟﺰی و ﺳﻨﺴﻮر دﺳﺘﮕﺎه از ﻧﻮع  SHTو ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺪﻧﻪ  PVCﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ :وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ از ﺳﺘﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ و
ﺑﺮوزﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ  /ﻗﻔﺲ /ﭘﺮﮐﻦ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری  ۲۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ  :ﻣﺮغ و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮی از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ،اردک ﻫﺎ و ﻏﺎزﻫﺎ( و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع
دﯾﮕﺮ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ روی ﺗﺨﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺸﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺮغ ﻣﺎدر را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﺑﺮای ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﻣﺤﯿﺎ ﻣﯿﺴﺎزد را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ روش را ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.

و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ

اﺳﮑﻨﺪری ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸﯽ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ  :ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﺮغ ﻣﻌﻤﻮﻻ  ۲۱روز ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ  ,از روز اول ﺗﺎ روز  ۱۸را ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ درون
ﺗﺨﻢ رﺷﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ دوران ﺳﺘﺮ ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ و از ﭘﺎﯾﺎن روز  ۱۸ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.دﻣﺎ و ﮐﻬﻨﮕﯽ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد
زﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﭻ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ اواﺧﺮ روز  ۲۵ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ  :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﯿﺎز دارد و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارد.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﻧﻄﻔﻪ دار  ۲۱روز ،ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﻏﺎزﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ  ۳۰و  ۳۵روز و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ رﻃﻮﺑﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد .ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﻏﺎز راﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آب ﻫﺮ روز در
ﺣﺪود  ۲۵دﻗﯿﻘﻪ درب دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺎز ﺷﻮد و دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺨﻢ ﻏﺎزﻫﺎ را ﺑﺎ
اﺳﭙﺮی)ﺑﺎ دﻣﺎی  ۳۷درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد( رﻃﻮﺑﺖ دﺳﺘﯽ داده ﺷﻮد  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ دار
ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﻃﻮب ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻧﻪ در ﺣﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻏﺎز! ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و از اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ دور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

