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Fronteira
Semeadora Adubadora de Arrasto



Distribuição de Semente

Rotor helicoidal que permite 
trabalhar em baixa rotação (com 
maior percentual do rotor aberto) 
evitando a quebra da semente nas 
distribuições de baixa dosagem. 

Rodas Compactadoras

Roda compactadora com peso fixado 
por parafusos, proporcionando maior 
ou menor pressão sobre o solo.
Possui ângulo de trabalho  para uma 
melhor cobertura da semente em 
diferentes solos e situações de plantio.

Sistema de Ataque ao Solo

Sistema de disco duplo desencontrado, 
com discos de 15", com rolamento de dupla 
carreira de esferas e com tripla vedação: 
tapa pó, retentor e nilos. Proporciona um 
excelente corte e baixa remoção de solo 
devido ao ângulo de trabalho. 

Regulagem de Fertilizantes

Por sistema de troca rápida, que 
possibilita aumentar ou diminuir a 
vazão dos fertilizantes de forma 
precisa e rápida. 

Reservatório de Polietileno 

Novos reservatórios 100% em 
polietileno (adubo e semente) 
resultando em maior vida útil 
(anti-corrosão) e maior autonomia.

Linhas Pivotadas

Sistema de linhas pivotadas com molas 
para pressão na linha de plantio, 
permitindo assim a regulagem nos mais 
diversos tipos de solo. 

Regulagem de Semente 

Através da catraca para abertura das 
janelas de distribuição de semente. 
Permite a mudança de engrenagens 
para baixar a rotação em variedades 
com baixa dosagem por hectare. 

Articulação das Linhas

Com uma articulação de 500 mm, 
sendo 210 mm de curso inferior e 290 
mm de curso superior, proporciona 
perfeito acompanhamento das 
oscilações do terreno. 



Anel Limitador de Profundidade

Fixado junto ao conjunto do disco duplo 
está disponível em duas versões, 40mm 
(padrão) e 25mm (opcional).
Acompanha um limitador de profundidade 
por linha, sendo o segundo opcional.

Total Seed e 
Total Fertilizante

Disponível nas versões adubo + 
semente/exclusiva adubo/total semente;
Configurações para maior rendimento e 
também para incorporação do fertilizante 
no pré-plantio.

Carro de Transporte 

Eficiente e seguro sistema de transportador 
hidráulico, facilitando o transporte por 
estradas, pontes e porteiras.
*Disponível para os modelos de 24000, 26000 
e 30000.

Transmissão Hidráulica  (SHVT)

Transmissão Hidráulica com 2 ou 4 motores 
com taxa variável para adubo e semente 

Caixa de Semente Miúda

Opção terceira caixa para grãos finos 
permitindo assim a distribuição em baixa 
dosagem na semeadura de sementes 
miúdas.

FERTISYSTEM

Dosador com rosca sem fim com sistema 
de transbordo, gerando uniformidade na 
distribuição. Sistema auto-lubrificante e 
componentes anti-corrosivos.

TOP PLANTING

Dosador com sistema de duplo sem fim, 
gerando uniformidade na distribuição. 
Sistema auto-lubrificante e 
componentes anti-corrosivos.

ROSCA SEM FIM 

Eixo rotativo com rosca sem fim em 
aço mola, com carcaça de polímero 
revestido internamente. 

Levante do Cabeçalho

Através de cilindro hidráulico é possível 
levantar o cabeçalho de maneira prática e 
com mais segurança.

Distribuição de Fertilizantes

Opcionais

3FRONTEIRA 



Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial
Ibirubá, RS - Brasil

SACVT (54) 3324-8005
vendas@vencetudo.ind.br

ww.vencetudo.ind.br
/vencetudo @industriavencetudo /industriavencetudo

As informações contidas neste impressão estão sujeitas a variações. Pesos, dimensões e 
especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem sua condição 
standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo  em particular, 
consulte nosso departamento responsável.
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Capacidade de Adubo

Capacidade de Semente

Capacidade - Exclusiva Adubo

Capacidade - Exclusiva Semente

Capacidade Caixa de Sementes Miúdas

Número de Linhas

Espaçamento Entre Linhas (cm)

Largura Útil da Máquina (m)

Largura de Transporte (m)

Largura de Plantio (m)

Potência Requerida (cv)

Peso Aproximado Standart (kg)

Peso Aproximado c/ Rodado de Transporte (kg)

Pneu

Velocidade de Operação Recomendada

846 L / 931 Kg

926 L / 533 Kg

1692L / 1861 Kg

1772 L / 1021 Kg

100 L

20

17

3,23

--

4,7

90

4305

--

14,9 x 28"

5 a 12 km/h

20000

1026 L / 1129 Kg

1125 L / 648 Kg

2052 L / 2257 Kg

2151 L / 1239 Kg

120 L

24

24000

3,91

3,03

5,45

105

5070

5630

1107 L / 1218 Kg

1213 L / 699 Kg

2214 L / 2435 Kg

2320 L / 1336 Kg

130 L

26

26000

4,25

3,03

5,75

115

5600

6145

1269 L / 1396 Kg

1389 L / 800 Kg

2538 L / 2792 Kg

2658 L / 1531 Kg

150 L

30

30000

4,93

3,03

6,4

135

6300

6900

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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