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AUTOCARREGADOR MÉS RÀPID
I FIABLE DEL MERCAT

AUTOCARREGADOR I APILADOR DE BALES

ESPECIALISTES EN LA
MANIPULACIÓ DE PAQUES

DESCOBREIX ALTRES PRODUCTES ARCUSIN

ACUMULADOR DE PAQUES

AGRUPADOR DE PAQUES

TRADICIÓN, EXPERIENCIA E INNOVACIÓN

Manuel Cusiné, president d’ARCUSIN, amb una experiència amb la manipulació de paques de 

més de 50 anys, és l’inventor de la nostra maquinària. Juntament amb l’equip d’enginyers 

treballen per oferir innovació constant i una màxima optimització de les prestacions dels 

nostres models.

Aquest treball ens permet ser líders mundials en enginyeria i tecnologia aplicada a la 

fabricació de remolcs autocarregadors de paques. L’AutoStack porta més de 45 anys 

evolucionant en el mercat i ja està present en més de 60 països, oferint sempre un servei 

post-venda internacional de qualitat.

Al grup s’hi acaba d’incorporar la tercera generació; Manuel, Blanca i Ferran Cusiné. Formats en 

enginyeria, seguiran adaptant-se a les necessitats de l’agricultor. A Arcusin hi ha un futur ple 

d’il·lusió i noves idees que esperem poder compartir amb tots vosaltres.

FACILITANT LA RECOLLIDA DE BALES

GENERACIÓ RERE GENERACIÓ

Pol. Ind. Pla d’Urgell - Av. Merlet, 8

25245 VILA-SANA (Lleida, Spain)

+34 973 712 855 | +34 696 982 910 arcusin@arcusin.com

www.arcusin.com www.arcusin.com



A

B
C

IT200011

E

D

A B C D E

398 in 213 in 252 in 98 in 153 in 17,196 lb 35,274 lb

M.M.A

51.2x47.2 in 35.4x47.2 in 31.5x47.2 in

8 12 14

27.5x47.2 in

16

35.4x31.5 in

18

31.5x31.5 in

21

27.5x31.5 in

24

23.6x35.4 in

27

19.7x31.5 in

33

18.5x31.5 in

36

39.4x47.2 in

10*

ÀGIL I RÀPIDO EN EL SEU FUNCIONAMENT

Un únic operari és capaç de realitzar tot el procés

Apilat perfecte

Màxima rendibilitat i eficiència

 de recollida i apilat de 

grans volums.

, ideal per el treball intensiu de grans explotacions i terrenys 

sense grans desnivells.

; reducció dels intervals de transport entre 

recollides i  descàrregues.

FÀCIL I SENZILL EN EL SEU MANEIG

Descàrregues fàcils, àgils i segures

Adaptable a totes les dimensions de paques i productes

Control del cicle de treball

No es precisa experiència prèvia

, fins i tot en càrregues parcials.

 que puguin 

empacar-se; farratge, canya de sucre, canya de cotó, panís, melca, miscanthus, 

palla, productes farmacèutics…

 des de la cabina del tractor.

 per a realitzar un treball eficient.

LÍDER MUNDIAL
LA VIDA POT SER MÉS FÀCIL AMB ARCUSIN

OPCIONAL

500/45 22.5
FLOTACIÓ

PNEUMÀTIC

435/50R 19.5
INDUSTRIAL

ESTÁNDAR

HIDRÀULIC

Dissenyat i equipat per a treballar a altes 

velocitats. Més cicles de treball en el mateix 

temps total.

Sistema tàndem autodireccional posterior.

Repartiment homogeni de la càrrega i adaptació 

total al terreny.

Alta durabilitat dels pneumàtics.

Millor maniobrabilitat en espais reduïts.

TREN DE RODATGE D’ALTA VELOCITAT

LA VELOCITAT LA MARQUES TU

Sistema de càrrega flotant i de un sol gir sense 

interrupcions. Sistema patentat i únic en el 

mercat.

Capaç de carregar tot tipus de paques, fins i tot 

les d’alta densitat (HD).

Control automàtic de les cadenes; s’activen al 

detectar la presència d’una paca.

Cura del producte; no empeny ni arrossega la 

paca al camp.

Pues de descàrrega intel·ligents.

Piles compactes i estables.

Possibilitat de descàrrega parcial automàtica.

CÀRREGA

NO HI HA PACA QUE SE LI RESISTEIXI

DESCÀRREGA I APILAT

DESCÀRREGA SENZILLA, RÀPIDA I SEGURA

Bomba de caudal variable per a evitar 

restriccions d’oli en tot el circuit.

Control de les velocitats i pressions dels 

moviments.

Possibilitat d’accionament manual utilitzant el 

bloc hidràulic.

INDEPENDÈNCIA TOTAL DEL TRACTOR

SISTEMA HIDRÀULIC PROPI 
SENZILL I EQUILIBRAT

*PAQUETS AGRUPATS

CAPACITATS DE CÀRREGA

SENSE NECESSITAT D’ADAPTAR LA MÀQUINA, IDEAL PER A CONTRACTISTES

ALTURA 

REGULABLE

No cal alterar l'altura de 

l'enganxall dels tractors.

Disponibles diferents 

tipus d’enganxall.

Elevada sustentació i guiat perfecte de les 

bales, fins i tot en fortes inclinacions.

Impedeixen la seva desalineació, un deficient 

apilat o la seva caiguda. Garantia d'apilament.

Lateral regulable hidràulicament des de la cabina 

de l'tractor.

PERFECTA ALINEACIÓ DE LES BALES

FRE

El frenat d'estacionament 

és mecànic i independent.

Fre de servei hidràulic o 

pneumàtic.

Indicadors constants del cicle de treball mitjançant check control.

Comptadors de rendiment. Parada automàtica quan la màquina està plena.

CONTROL ELECTRÒNIC I SEGURETAT

DIMENSIONS

TARA

PES I CÀRREGA

CARACTERÍSTIQUES

PNEUMÀTICS

FRE

La nostra constant millora tecnològica ens permet oferir

un producte clarament diferenciat en prestacions,

seguretat i facilitat de maneig. 

MÀXIM RENDIMENT PER A 

LES EXPLOTACIONS INDUSTRIALS
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