
CA-25 Especial
C40 Especial

Classificadores
de Sementes



Os classificadores VENCE TUDO através de suas 
combinações de peneiras, realizam com precisão e 
praticidade  sua função nas seguintes culturas:
Soja, milho, trigo, feijão, arroz, aveia, sorgo, canola, girassol, 
pipoca, gergelim, grão de bico, alfafa, entre outras.

Aumente os ganhos da sua
propriedade produzindo sua
própria semente.

C-40 Especial - Possui um elevador com moega (cap. aprox. 160kg) 
que transporta a semente deixando-a cair na ventilação e 
posteriormente nas peneiras reduzindo esforço do operador e 
agilizando o processo.
CA-25 Especial - Possui moega superior dotada de um rolo 
alimentador que transporta a semente deixando-a cair na ventilação 
e posteriormente nas peneiras.

Abastecimento

C-40 Esp. e CA-25 Esp. - Contém um jogo de 10 peneiras, 3 
em funcionamento e 7 acompanhando
(Em mm: Redondas: 7 e 8; Oblongas: 1,5x22 - 1,75x22 - 2x22 - 
4x22 - 4,5x22 - 5x22 - 5,5x22; Ovais: 4x7,5)

Peneiras
C-40 Especial e CA-25 Especial possuem 04 saídas de 
produto: grão graúdo, grão miúdo, grão quebrado e 
impureza. Sendo que nestes modelos o produto sai 
ensacado na própria máquina.

Saída da Semente



Opcionais

C-40 Esp. e CA-25 Esp. - Contém um jogo de 10 peneiras, 3 
em funcionamento e 7 acompanhando
(Em mm: Redondas: 7 e 8; Oblongas: 1,5x22 - 1,75x22 - 2x22 - 
4x22 - 4,5x22 - 5x22 - 5,5x22; Ovais: 4x7,5)

São facilmente transportados pelo engate 
hidráulico ou manualmente (CA-25 Especial) ou 
pela barra de tração do trator (C-40) permitindo 
maior agilidade na operação, bem como utilizar o 
equipamento no lugar desejado.

Transporte

As peneiras são facilmente 
trocadas, através da remoção 
da tampa, fixada por 
borboletas.

Troca das peneiras

Os classificadores Vence 
Tudo são equipados com 
protetores de correias para 
evitar possíveis acidentes de 
trabalho.

Segurança

O sistema de ventilação é responsável 
pela limpeza de impurezas mais leves 
que a semente, dispondo de 
regulagem fácil e prática de entrada e 
do direcionador de saída do ar de 
acordo com a cultura que está em 
operação.

Peneiras para as mais variadas culturas. (relação na próxima página)

Motor Elétrico 60 hz. (para mercado nacional têm motores monofásicos 
e trifásicos).

Motor Elétrico 50 hz (Exportação).

Sistema de Ventilação

Visando uma melhor 
comodidade de operação, o 
acionamento pode ser por 
motor elétrico  (opcional) ou 
tomada de força do trator.

Motor

Possuem um exclusivo sistema de 
esferas de borracha que mantém a 
peneira limpa o tempo todo, evitando 
paradas e possíveis embuchamentos, 
gerando maior rendimento e 
produtividade na sua propriedade.

Peneiras auto-limpantes
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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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Parecer da Comissão Julgadora
Prêmio Gerdau Melhores da Terra
Edição 1998 Categoria Novidade
A seleção e classificação de sementes são bases do desenvolvimento da 
agricultura, sendo fundamentais para a otimização de qualquer sistema 
produtivo. Esta operação quando feita pelos agricultores em suas 
propriedades, proporciona considerável redução de custos, o que é 
desejável desde que não haja prejuízo do potencial genético das 
sementes.
O beneficiamento de sementes para eliminação de impurezas é uma 
prática adotada na maioria das propriedades agrícolas. No processo são 
utilizadas ferramentas simples, como peneiras manuais, até abanadoras 
de elevada capacidade de trabalho.
O beneficiamento visando a classificação de grãos e sementes por 
tamanho, proporciona a agregação de vários ítens importantes e 
necessários em um equipamento. Portanto, a Vence Tudo lança o 
Classificador de Semente CA-25 Especial, pois o mesmo atende as 
necessidades deste trabalho.

Parecer da Comissão Julgadora
Prêmio Gerdau Melhores da Terra
Edição 2014 Categoria Destaque
Agricultura Familiar
“A máquina foi bem avaliada pelos usuários devido à 
eficiência, à capacidade operacional na limpeza e à 
possibilidade de classificação de uma grande 
diversidade de produtos passíveis de processamento. 
Trata-se de um equipamento com funções fundamentais 
para a otimização de qualquer sistema produtivo 
agrícola por agregar valor aos produtos, melhorar a 
conservação e garantir qualidade à semeadura”.

Furação Redonda
1,2 - 1,3 - 1,5 -  1,8 – 2,0 – 2,2 – 2,3 – 2,4 – 2,5 – 2,75 – 3,0 – 3,25 – 3,75* - 3,5 – 
4,0 – 4,25 – 4,5 – 4,75 – 5,0 – 5,25 – 5,5 – 5,75 – 6,0 – 6,25 – 6,5 – 6,75 – 7,0 – 
7,25 – 7,5 – 7,75 – 8,0 – 8,25 – 8,5 – 8,75 – 9,0 – 9,5 – 10,0 – 11,0 – 12,0 – 13,0 – 
14,0 – 15,0 – 16,0 – 17,0 – 18,0 – 22,5.

Furação Oblonga
1,00x22 – 1,10x22 – 1,25x22 – 1,5x22 – 1,65x22 – 1,75x22 – 1,85x22 – 1,9x22 – 
2x22 – 2,1x22 – 2,25x22 – 2,3x22 – 2,5x22 – 2,75x22 – 3,0x22 – 3,25x22 – 
3,5x22 – 3,75x22 – 4,0x22 – 4,25x22 – 4,5x22 – 4,75x22 – 5,0x22 – 5,25x22 – 
5,5x22 – 6,0x22 – 6,25x22 – 6,5x22 – 7,0x22 – 7,5x22 – 7,75x22 – 2,5x12 – 
3,0x12 – 4,0x12.

Furação Oval
4,0x7,5 – 4,0x10 – 8,0x15 – 9,0x15 – 115x32 – 16x35.

Peneira Corrugada furação redonda 4mm.

Uma história de conquistas

Relação das peneiras opcionais disponíveis:

Prêmio GERDAU Melhores da Terra

APROVADO PELO

USUÁRIO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Produção em sacas p/ hora
(estimada com base soja) 25 40

10 10
50 x 100 50 x 200

1660 2550
1280 1750
1850 3150
240 560

1/2 2

Quantidade de Peneiras

Dimensões das Peneiras (cm)

Altura Total (mm)

Largura Total (mm)

Comprimento Total (mm)

Peso (com motor elétrico)

Motor (Opcional)

CA-25 Especial C-40 Especial


