
Sistemas de enchimento para big-bags de 4 alças com três execuções: boca aberta, boca de carga e boca de 
carga e descarga, adaptados às necessidades específicas de cada setor.
Oferecemos diferentes graus de automação, dependendo do desempenho necessário / pretendido.

SISTEMA DE ENCHIMENTO
BIG BAG

Aditivos
Carbonatos
Plásticos
Sal
Fertilizantes
Palha

PRODUTOS QUÍMICOS

Alimentos para animais
Cereais / Sementes
Pellets

AGRIFOOD

Agregado / Mineral
Cimento
Argamassa
Cinza

CONSTRUÇÃO

AM60107
© ARCO MET 7. S.L.

Volume de Big Bag
de 600 L a 1.800 L.

Big Bag 4 alças
com boca aberta.

Boca de carregamento
de Big Bag.

Boca de carga e
descarga de Big Bag.

Instalação compacta para garantir o mínimo de manutenção.

Diferentes tipos de dosagem dependendo do produto a ser manuseado.

A extração do big bag pode ser manual, por meio de touro/carrinho de
mão ou automática com esteira rolante.

Soluções de enchimento para materiais com fluxo regular, irregular,
pulverulento e de baixa granulometria.

www.arcomet7.com
arcomet7@arcomet7.com

EQUIPAMENTO AE-9220V2.BB BIG BAG

As principais características do equipamento são:

Registro de produção nos últimos 6 dias e 6 meses (por turno).

Importação / exportação de dados em formato CSV em pen drive via USB.

Exibição de alarme (material insuficiente, falha no fechamento de enchimento, etc.)

Memorização de até 50 programas de ensacamento com seleção de
capacidade do saco, tempo de insuflação, mudança de caudal / fluxo, etc.

Equipamento destinado ao controlo e enchimento de Big Bags através de balança manual ou automática, 
com possibilidade de controlar a entrada e saída dos sacos através de um transportador de rolos motorizados.

INSTALAÇÕES

Controlador de peso de alta
precisão, aprovado na Classe 3.

Enchimento de big bag por plataforma de pesagem.Sistema automático de enchimento de big bag
com caminho de rolos motorizados, carrossel.
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       Arco Met 7, S.L.
Pol. Ind. Centrovía, 

C/ Buenos Aires, Nº12 - Nave A
50198 La Muela, Zaragoza (España)

TELF: +34 976 141873
FAX: +34 976 144763

ARCO BRASIL LTDA
Tel. +55.1938882738

www.arcobrasil.ind.br

DELEGAÇÃO
ÁREA CATALUNHA
Tel. +34 619 70 36 20

DELEGAÇÃO
CENTRO DA CIDADE
Tel. +34 976 819 010

ARCO EQUIP 
PORTUGAL

Tel. +351 96 690 30 20

DELEGAÇÃO
COLÔMBIA

Tel. +57.3167588219

DELEGAÇÃO
ARGENTINA

Tel. +54.0291155353570

DELEGAÇÕES ESPANHA

(1)

Modelos 4 alças com boca aberta ou boca de carga 250-350 mm

Cinta / Alimentador
Produtos de fluxo irregular

(2)

Sem-fin
Produtos em pó

Tremonha de pré-carregamento
Alimentação mais rápida

Tipos Big Bag

Sistemas de
dosagem
compatíveis com
qualquer modelo

Capacidade da
tremonha

2.000 L, opcional com outras capacidades

Capacidade

Produção

Modo operacional

Modelos

De 600 a 1.800 kg

30 sacos / hora
En função das
dinâmicas dos

operadores

Automático
(Carregar / Descarregar)

Manual
(Carregar / Descarregar)

Manual
(Carregar)

Tremonha de pesagem
caminho de rolos

SBB-CR

Tremonha de
pesagem
SBB-TP

Plataforma de
pesagem
SBB-PP

Dispensador de
cinta / banda

SBB-DB

Produção estimada com base no tipo de produto, sistema de dosagem e gama de sacos.

Consulte outro tipo de sacos.

Manual / Automático
(Carregar / Descarregar)

ACESSÓRIOS

ELEVADOR DE TESOURA SOFTWARE ARCO
CENTRAL PACKAGING

TRANSPORTADOR DE
ROLOS MOTORIZADO

DISTRIBUIDOR DE
PALETES

Estrutura de suporte
de carga
SBB-BP

Manual
(Carregar)

SISTEMA DE ENCHIMENTO
BIG BAG

Tremonha de pesagem
caminho de rolos

SBB-CR

Tremonha de
pesagem
SBB-TP

Plataforma de
pesagem
SBB-PP

Estrutura de suporte
de carga
SBB-BP

Dispensador de
cinta / banda

SBB-DB

En função das
dinâmicas dos

operadores

En função das
dinâmicas dos

operadores

En função das
dinâmicas dos

operadores
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