
AGRUPADOR DE PAQUES PETITES
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UN TREBALL DUR

ARA SENSE ESFORÇOS

BALE HANDLING SOLUTIONS



NOVA GENERACIÓ LA SOLUCIÓ PER A TOT TIPUS
DE BALA PETITANOU MULTIPACK C14+

DES DE 75 CM A 120 CM DE LONGITUD, SENSE LIMITACIONS

UNA MÀQUINA RENDIBLE
Si el teu somni és deixar de manipular bales petites manualment, si el teu desig és reduir els

problemes de mà d'obra, si el teu objectiu es estalviar temps i diners... Descobreix el nou

Multi C14+ i no toqui ni una bala més amb les mans fins el seu destinatari final.Pack

L'AGRUPADOR MÉS DEL MERCATSIMPLE
La nostra experiència ens ha permès aconseguir una màquina amb un funcionament altament

eficient i rendible però a la vegada fàcil d'utilitzar i de .mínim manteniment

PRESÈNCIA INTERNACIONAL
Arcusin està present en més de 50 països. Hem aconseguit desenvolupar un sistema que

connecta amb les necessitats globals dels agricultors de tot el món.

.Servei Post-venda Internacional

FACILITANT LA RECOLLIDA DE PAQUES GENERACIÓ RERE GENERACIÓ

Manuel Cusiné

incorporació de la tercera generació

MultiPack C14+ representa un salt cap el futur

líder mundial en la recollida i agrupament de paquets petits

, president d'Arcusin, amb una experiència en la manipulació de bales petites de més

de 50 anys, va ser l'inventor del primer model MultiPack, que avui celebra el seu 25 aniversari.

La celebració coincideix amb l' en el grup familiar: Manu,

Blanca i Ferran.

El nou , un futur ple d'il·lusió i noves idees que

esperen poder compartir amb tots vostès.

Generació rere generació s'ha anat desenvolupant i evolucionant la màquina, posicionant-se com

.



RECOLLIDA SUAU
AL CAMP1 2 3 4 5ENTRADA CONTROLADA

A CÀMERA
COMPACTACIÓ
REGULABLE

LLIGAT PERFECTE DESCÀRREGA
ININTERRUMPUDA

L'empenyedor acompanya cada

paca a l'interior de la càmera,

.

Sistema de guiat durant el

procés, evitant moviments no

desitjats de les bales per

aconseguir un

.

fins

a 14 vegades

paquet agrupat

perfecte

Quan totes les paques estan a la

càmera, el sistema de premsat

vertical garanteix una

.

La pressió de compactació

segons la necessitat i

característiques de cada producte.

elevada

compactació

es

regula des de la cabina del tractor

Tensió constant i ajustable dels

fils, quedant

per un correcte

lligat.

.

Gama de fil recomanada

Possibilitat de lligar amb

, en funció de la

longitud de la paca.

perfectament

posicionats

Lligadors Rasspe

150m/kg

tres o

quatre cordes

(mida similar al de les paques grans).

Descàrrega conduïda del paquet

agrupat, amortint la caiguda

mitjançant una porta posterior de

la qual l'obertura està regulada

per a que el paquet llisqui de

manera suau i gradual mentre la

màquina avança.

Evacuació del paquet sense

interrompre la càrrega.

TAN FÀCIL COM SEMBLA
CICLE DE TREBALL CONTINU, SENSE INTERRUPCIONS
I COMPLETAMENT AUTOMÀTIC

REDUEIX EL CICLE DE RECOLLIDA, TRANSPORT,
EMMAGATZEMATGE I CÀRREGA
Manipulacions exemptes de riscos, seguretat en tot el procés

Entrada i gir de la paca suau i

controlat gràcies al sistema

patentat de discs rotatius.

La paca roman tot el cicle en la

seva , evitant

pèrdua i preservant la qualitat del

producte.

Recull

sense necessitat de

regulacions (de 75 a 120 cm).

Protecció total de les cordes de

les paques .

posició natural

qualsevol tipus de paca

petita

contra trencaments
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EL RESULTAT
UN PAQUET UNIFORME, ESTABLE I COMPACTE

DIMENSIONS

LLIGAT AMB 3 O 4 CORDES
SEGONS LES DIMENSIONS DE LA BALA

EL PRODUCTE QUEDA INTACTE,
MANTENINT TOT EL SEU VALOR NUTRITIU

NETEJA EL TEU CAMP RÀPIDAMENT
IMPORTANT ESTALVI DE TEMPS I COSTOS

CARREGA I ENVIA,
ELS ESTAN ESPERANT!

OPTIMITZA EL VOLUM DE CÀRREGA DELS CAMIONS

Els paquets agrupats permeten la seva recollida de múltiples maneres:
Telescòpica, pues del tractor, pinces, AutoStack, ForStack...

Fàcil manipulació

evitant la
humitat i floridura

ensitjat

del
paquet per el productor i
client final

Totes les bales en contacte
amb l'exterior,

del
producte intern

Possibilitat d'embolicar el
paquet per a fer

AVANTATGES
PAQUET DE 14, 12 o 10

*Paquets de 10, 12 o 14 bales
10.500 mm

36 - 42 cm

H

44 - 48 cm

A

75 - 120 cm

L

160 - 245 cm

T*



INFORMACIÓ QUE HAS DE SABER DIMENSIONS I PESOS

TARA 2.980 kg

PESOS

Al punt de
l’engantxall

600 kg

A l’eix
de les rodes

2.380 kg

COMPLETAMENT AUTOMÀTICA

�

�

�

Seguiment del cicle de treball des de la cabina del
tractor mitjançant un amb
display.

Possibilitat de control manual de tots els moviments
des de la cabina del tractor.

Informació permanent de l'estat de la màquina i
control del treball realitzat amb un

(unitaris i agrupats).

autòmat programable

comptador
individual de bales, de paquets agrupats i el total
acumulat

�

�

�

�

�

80 CV són suficients

Sistema hidràulic propi amb bomba de cabal variable
sense estrangulaments ni restriccions d'oli en tot el
circuit.

Bloc hidràulic amb accionament elèctric.

Regulació total de velocitats i pressions de tots els
moviments.

Accionament manual alternatiu mitjançant les
palanques del bloc hidràulic.

SENSE NECESSITAT D'UN GRAN TRACTOR

CAPACITAT
DE 8 BOBINES

SIMPLE I SEGURA

Sense necessitat d'experiència prèvia.

Visibilitat total de totes les parts de la màquina, oferint
fiabilitat i seguretat al tractorista.

TOT TERRENY

�

�

Treballem en tots els camps: pla, turó o muntanya.

Transició en pocs segons del camp a la carretera,
.circulació completament homologada a tota la UE

INDEPENDENT

�

�

El MultiPack C14+ no depèn d'una sola empacadora:

.

Gran maniobrabilitat i absència de parades durant el
cicle de treball.

pot agrupar més ràpid i seguir més d'una
empacadora sense problemes

INGRESSOS DURANT TOT L’ANY

Permet varies vies de negoci:

Treballs propis, treballs a tercers i desprès de la
campanya, treball en estàtic.

ALTA DURABILITAT

Pràcticament tots els agrupadors de la primera
generació .amb més de 25 anys segueixen actius

GRAN VALOR EN EL TEMPS

La màquina, degut als seus
manté un elevat valor residual amb el pas dels anys.

components i tecnologia

COSTOS DE MANTENIMENT
MOLT REDUÏTS

Orgullosos d'haver desenvolupat una màquina fàcil
d'utilitzar i amb ,
amb i fàcils de trobar.

molt poca necessitat de manteniment
peces de recanvi estàndard

SERVEI DE PRIMERA

El client és la nostra prioritat i atorguem la màxima
importància al servei post-venda, altament reconegut
per els nostres clients actuals.

4.650 mm

A

3.725 mm

B

925 mm

C

2.440 mm

D

2.100 mm

E

3.510 mm

F

DIMENSIONS

SERVICIO
POST-VENTA
INTERNACIONAL

E

D

F

A

B C



Pol. Ind. Pla d’Urgell - Av. Merlet, 8
25245 VILA-SANA (Lleida, )Spain

+34 | +34 696 982 910973 712 855 arcusin@arcusin.com

www.arcusin.com

ESPECIALISTES EN LA
MANIPULACIÓ DE PAQUES
DESCOBREIX ALTRES PRODUCTES ARCUSIN

ACUMULADOR DE PAQUES

AUTOCARREGADORS DE PAQUES


