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Sugestões:

CERTIFICADO DE ENTREGA TÉCNICA  Nº_______

Verifique se as seguintes informações abaixo, estão sendo realizadas pela revenda de sua 
preferência, bem como se a assistência técnica foi efetiva:

1. Instruções e forma de utilização dos equipamentos;
2. Forma de manutenção, conservação, lubrificação e normas de uso com segurança;
3. Regulagens e uso devido de seus opcionais;
4. Verificação e reaperto de pontos necessários e aferição de regulagens;
5. Apresentação do manual do operador e catálogo de peças;
6. Entrega da caixa de peças adicionais, conforme o manual do operador;
7. Verificação do correto preenchimento deste certificado.

REVENDEDOR: _________________________________________ FONE: (            ) _____________
CIDADE: _____________________________________ UF: _______ CEP: __________-_________
N.F. VENDA P/ CLIENTE N°: __________________________________ DATA: ______/______/______
TÉCNICO OU MEC. RESPONSÁVEL: ___________________________________________________
MÁQUINA: _______________________________________________________________________
MODELO: ____________________________ SÉRIE: ______________ FAB.: ______/______/______
OPCIONAIS: _____________________________________________________________________

CLIENTE: _______________________________________________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________ FONE: _________________
CIDADE: _______________________________________ UF: ________ CEP: ___________________

            Assinatura da Revenda Autorizada Assinatura do Cliente

AVALIAÇÃO DA ENTREGA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA Ótimo Bom Regular
A entrega do equipamento foi efetuada dentro do prazo
A entrega técnica foi feita de maneira a sanar todas as suas dúvidas
A demonstração do equipamento foi realizada satisfatóriamente
O equipamento foi entregue em perfeitas condições e junto com seus acessórios
Em caso de solicitação de peças ou assistência técnica foi realizada eficientemente
A revenda atende a solicitação de peças ou assistência técnica

OBS.: Após a conferência e execução de todos os 07 (sete) itens acima e o preenchimento com-
pleto deste documento, assine-o e envie para o Dpto. de Atendimento ao Cliente Vence Tudo, no 
prazo máximo de um ano.

O não envio deste certificado de entrega técnica, impedirá as análises de garantia.





C-40 Especial

APRESENTAÇÃO

 A Indústria de Implementos Agrícolas VENCE TUDO fundada no ano de 1964 em 
Alfredo Brenner, Distrito de Ibirubá no Rio Grande do Sul, vem seguindo uma missão definida 
pelo seu fundador Nelson Lauxen, que é de buscar incansavelmente o desenvolvimento da 
agricultura, através de implementos agrícolas resistentes, de fácil manuseio, com qualidade 
e ganho de produtividade.
 A VENCE TUDO tem como missão, procurar desenvolver seus produtos a partir das 
necessidades dos usuários através de parcerias com universidades, centros de pesquisas e 
sua equipe de engenharia, aprimorando continuamente seus produtos dentro dos conceitos 
mais avançados tecnologicamente.
 Os produtos após serem desenvolvidos pela empresa são testados exaustivamente, 
pelos próprios agricultores nas mais diferentes regiões, sendo estes colocados sob diversas 
condições de uso, buscando avaliar o seu grau de resistência e funcionabilidade. Após o 
produto ser aprovado em testes de campo, o mesmo passará para a produção em escala 
dentro de conceitos modernos e com qualidade.
 A satisfação do cliente com produtos VENCE TUDO é a nossa principal preocupação.
 A finalidade deste manual é familiarizá-lo com o funcionamento de seu equipamento 
e com os pequenos cuidados para que ele tenha uma vida longa. E, tão importante como 
aprender a cuidar dele e manejá-lo corretamente é conhecer alguns aspectos que podem 
comprometer a garantia, em virtude de negligência, má utilização, adaptações não autorizadas 
e outros que tenham a adaptá-las de algum modo. Por conseqüente, recomendamos uma 
leitura atenta do Certificado de Garantia.  
 O catálogo de peças, contém todas as informações necessárias para a  reposição 
de peças. A correta interpretação deste lhe dará condições de realizar as substituições 
necessárias conforme os modelos dos equipamentos identificados e descritos. 
 Caso ocorra alguma dúvida durante alguma operação de trabalho, entre em contato 
com a VENCE TUDO LTDA, para que possamos através do departamento de ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA AO CONSUMIDOR solucionar as dúvidas existentes, melhorando ainda mais o 
atendimento ao cliente, tendo a certeza assim de uma relação forte entre a VENCE TUDO 
e o AGRICULTOR.
 Aproveitamos a oportunidade para cumprimentá-lo por ter escolhido um produto 
VENCE TUDO, e podemos assegurar-lhe que temos o máximo interesse em mantê-lo 
satisfeito.

VENCE TUDO
Indústria, Comércio, Importação

e Exportação Ltda. 
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AO CLIENTE VENCE TUDO

Amigo agricultor, você está de parabéns ao adquirir um produto VENCE TUDO, 

pois o desenvolvimento de nossos produtos está baseado principalmente na satisfação do 

usuário. A sua satisfação na hora de colher os lucros gerados através de nossos imple-

mentos é nossa também. Nosso pensamento é atender com a maior seriedade e confiança 

nosso parceiro, você agricultor, pois é através da sua lucratividade que temos a certeza 

de construir uma agricultura forte e lucrativa.

Este produto é desenvolvido sob os mais criteriosos conceitos em tecnologia agrícola 

para a produção. Utilizando os mais modernos equipamentos para a  fabricação industrial, 

tendo como interesse fundamental o desenvolvimento de um produto forte e resistente 

que realmente venha atender suas necessidades, com alta durabilidade e longa vida útil.
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TERMO DE GARANTIA:   Nº______
A garantia dos produtos VENCE TUDO, são asseguradas ao adquirente pelo período de 01 (um) ano a partir 

da data de aquisição, contra defeitos de mão-de-obra ou material que ocasionem o comprometimento operacional 
do produto, exceto para componentes adquiridos de terceiros, os quais possuem garantias próprias do fabricante.

CONDIÇÕES

1- O produto é garantido contra quaisquer defeitos de fabricação constatados, desde que todas as peças e 
componentes tenham sido fornecidos pela VENCE TUDO Ltda. e entregues por empresas ou pessoas devidamente 
autorizadas;

2- As peças e/ou componentes cobertos pela garantia somente serão substituídos ou ressarcidos se os defeitos 
forem constatados pela Assistência Técnica ou por pessoa devidamente autorizada pela VENCE TUDO Ltda. Exclui-se 
as peças que sofrem desgaste pelo uso, em função de condições operacionais e fatores ligados a formação e carac-
terísticas específicas de cada solo. É indispensável  a apresentação do certificado de entrega técnica corretamente 
preenchido e a nota fiscal de compra;

3- Satisfeitas as condições do Termo de Garantia, a VENCE TUDO Ltda assegura a reparação do defeito ou 
troca do componente, gratuitamente. Em caso de cancelamento ou vencimento do prazo de garantia, a assistência 
técnica será cobrada ao preço do dia da prestação do serviço e reposição de peças e componentes, se necessário.

CANCELAMENTO DE GARANTIA

A garantia perde sua validade nos casos de:
1- Danos causados ao equipamento por mau uso, abuso, negligência ou falta de manutenção adequada, em 

desacordo com instruções do fabricante publicada no manual de operação correspondente;
2- Danos causados por acidentes ou agentes naturais;
3- Consertos, modificações ou violação de peças e componentes, realizados por pessoas não autorizadas; 
4- Emendas, rasuras ou supressões de dados no certificado de Entrega Técnica, no Certificado de Garantia, na 

nota fiscal de compra ou na placa de identificação.

IMPORTANTE

Se seu produto apresentar defeito durante o período de garantia, contate exclusivamente com o revendedor ou 
o fabricante. O mesmo somente deverá ser reparado ou desmontado em presença de pessoas devidamente creden-
ciada pelo fabricante, bem como com o uso de peças de reposição originais, sob pena implicar na perda da garantia.

GUARDE BEM A NOTA FISCAL DE COMPRA, ELA É COMPROVANTE DO PRAZO DE GARANTIA.

CLIENTE: __________________________________________________________________________________
END.: ___________________________________________ CIDADE: ________________________ UF: ______
MODELO: ______________________________________________ SÉRIE: _________________ ANO: _______
DATA DE ENTREGA: ____/____/_____
REVENDEDOR: _____________________________________ CIDADE: _______________________ UF: ______

Declaro fielmente e de efeito incontestável que recebi, nesta data o PRODUTO (Modelo): 
____________________________________________ conforme especificação acima em perfeito estado de con-
servação e a modalidade de garantia utilizada foi por min aceita.

CLIENTE: __________________________________________________________________________________
REVENDEDOR: ______________________________________________________________________________

CERTIFICADO DE ENTREGA TÉCNICA               Nº ________

CLIENTE: _______________________________________________ CIDADE: ___________________________
ENDEREÇO: _________________________________________________________________ UF: ___________
MODELO: _______________________________________________________ SÉRIE: _____________________
REVENDEDOR: ___________________________________________ CIDADE: ___________________________
Nota fiscal n.º: ___________________________                   Data da venda:  ____/____/____

REVENDEDOR, REMETA ESTE CERTIFICADO À FÁBRICA LOGO APÓS A ENTREGA.

D
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ui

Destaque aqui
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Declaro que recebi nesta data, o modelo descrito anteriormente, conforme as especificações 
acima em perfeito estado e que a modalidade de garantia é por mim aceita.

             DATA: ____/____/____

    CLIENTE: ____________________________________

   DATA DA ENTREGA: ______/______/______
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ÍNDICE
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IDENTIFICAÇÃO

Ao entrar em contato com o Serviço de Assistência Técnica VENCE TUDO, queira por favor informar 
os seguintes dados: MODELO, ANO, e SÉRIE de fabricação do seu produto. Estes dados encontram-se 
na Placa de Identificação do Produto, afixada no chassi, sempre no lado esquerdo.

Ao necessitar fazer substituições de peças utilize sempre peças originais VENCE TUDO. Para 
facilitar a identificação de cada peça, utilize o CATÁLOGO DE PEÇAS.

Todas as informações contidas neste Manual de Operação estão sujeitas a variações. Pesos, 
dimensões e especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem, necessa-
riamente, os equipamentos em sua condição standard. Para obtenção de informações exatas 
sobre qualquer modelo em particular, pedimos consultar seu Distribuidor / Representante 
VENCE TUDO.

A Indústria de Implementos Agrícolas VENCE TUDO Ltda, em constante busca de me-
lhoria, reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações em seus produtos 
para melhor atender as necessidades e expectativas de seus consumidores, sem incorrer na 
obrigação de efetuar o mesmo nos produtos anteriormente vendidos.
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CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

Valorizemos a natureza.

O despejo incontrolável de resíduos no solo e na água,  
prejudica a vida de todos os seres vivos do planeta.

Observe sempre a recomendação sobre o uso de pro-
dutos químicos em doses recomendadas pelo fabricante e o 
agrônomo responsável. O excesso e o mau uso de substâncias 
químicas poderão afetar pessoas, animais e o meio ambiente.

Sr. Usuário!

Despejar no solo e na água óleos lubrificantes e 
combustíveis, embalagens plásticas e de agroquímicos, etc, 
interfere diretamente no equilíbrio do ecossistema desde a 
camada superficial do solo até os lençóis subterrâneos de 
água.

Faça o manejo adequado destes resíduos, informan-
do-se como reciclá-los ou reutilizá-los.

Agindo dessa forma você estará contribuindo para a 
conservação e o equilíbrio do ecossistema.

A camada de palha sobre o solo é fundamental para manter os níveis de 
matéria orgânica,  umidade  e  organismos  vivos. Somados, esses  fatores pro-
movem a aeração da terra e reduzem os efeitos da compactação;

Use picador de palhas regulado para distribuir uniformemente a mesma;

Adote métodos de manejo que  contribuam para a redução de doenças, 
pragas e invasoras;

Siga as recomendações agronômicas sobre o uso de fertilizantes, cor-
retivos e defensivos. O excesso e o mau uso de substâncias  químicas podem 
contaminar o solo e os lençóis freáticos.

Obedeça a legislação vigente para o descarte de lubrificantes e embala-
gens de agrotóxicos, assim como qualquer produto (sólido, líquido ou gasoso 
que possa gerar algum tipo de dano ao meio ambiente.

IMPORTANTE
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NORMAS DE SEGURANÇA

 Instruções importantes ao receber o equipamento

• Inspecione visualmente todos os componentes do equipamento para verificar se há danos de-
correntes do transporte.

• Danos decorrentes do transporte não são cobertos pela garantia. Caso haja avarias no transporte, 
avise o departamento de Expedição Vence Tudo imediatamente.

 Identifique as informações de segurança

 Siga as instruções de segurança

O equipamento segue de acordo com o projeto e construção pela norma de SEGURANÇA NO TRA-
BALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NR-12.

• Mantenha os adesivos de segurança em boas condições. Caso estejam danificados ou tenham 
sido perdidos, devem ser substituídos.

• Para fazer a reposição de adesivos entre em contato com o departamento de Central de Peças 
ou com uma revenda autorizada Vence Tudo.

• Aprenda a operar o seu equipamento corretamente.

• Não permita ninguém operar o equipamento sem que tenha sido treinado.

• Mantenha seu equipamento em boas condições de uso.

• Mudanças das características originais do equipamento não são autorizadas pois podem alterar 
o funcionamento, segurança e afetar a vida útil do produto.

Em caso de não compreensão de alguma parte deste manual e necessitar auxílio técnico, 
entre em contato com o departamento de Assitência Técnica ou com uma revenda autorizada.
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 Uso previsto

• Este equipamento é de uso exclusivo para classificar sementes.

• Deve ser conduzido e acionado por um operador adequadamente instruído.

 Uso não permitido

• Não é permitido rebocar, acoplar ou empurrar outros implementos ou acessórios que não os de-
signados para este.

• Para evitar riscos de ferimentos graves ou morte, não transporte pessoas ou objetos nas partes 
do equipamento.

• O equipamento deve ser utilizado apenas por um operador experiente que conheça perfeitamente 
todos os comandos e as técnicas de condução.

• Após acoplado e o motor ligado: 

- Não é permitido subir ou descer do equipamento em funcionamento.
- Para acessar a parte superior dos implementos deve-se utilizar bancos, escadas, etc...

Opere e transporte o equipamento com segurança

• Opere o equipamento somente quando todas as proteções estiverem 
instaladas em suas posições corretas.

• Mantenha-se afastado quando o equipamento estiver em operação.

• Mantenha-se afastado dos mecanismos em movimento como engre-
nagens, correntes, e cardans (Figura A e B).

• Não opere o implemento sob efeito de álcool, calmantes ou estimu-
lantes.
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• Não transite por estradas ou caminhos durante a noite.

• Conduza com cuidado e lentamente em solos acidentados.

• Reduza a velocidade em superfícies molhadas, congeladas ou com cascalhos.

• Diminua a velocidade nas curvas (Figura F).

• Nas manobras ou curvas fechadas, evite que as rodas do trator toquem no acoplamento do equi-
pamento (Figura F).

• Evite declives que sejam muito íngrimes para o funcionamento do equipamento, pois isto poderá 
ocasionar riscos de tombamento.

• Não dê carona (Figura I).

• Analise periodicamente todos os componentes de segurança do equipamento antes de usá-lo.

• Verifique se o equipamento está em perfeitas condições de uso. Em caso de qualquer irregula-
ridade que possa vir a interferir no funcionamento do equipamento, providencie a devida manutenção 
antes de qualquer operação ou transporte.

• Antes de operá-lo, verifique se há pessoas ou obstruções próximos ao mesmo (Figura C).

• Não opere próximo de obstáculos, rios ou córregos.

• Quando transportado, evite buracos, valetas e obstáculos que possam causar capotamento do 
equipamento, especialmente em aclives.

• Faça uma avaliação completa do local de trabalho antes de qualquer operação. Verifique se exis-
tem obstáculos próximos do equipamento, como árvores, paredes e redes elétricas que oferecem riscos 
de lesões graves ou fatais.

• Ao engatar o equipamento no trator, lembre-se de colocar o pino trava de engate.

• Para subir no implemento, utilize-se de bancos, escadas, etc... Mantenha os degraus sempre 
limpos de resíduos como óleo ou graxa, que podem causar acidentes.

Transporte do equipamento em caminhões

• O equipamento deverá ser parcialmente desmontado.

• Para fazer um transporte seguro, deve-se utilizar cintas para fixar o equipamento à carroceria do 
caminhão.
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Procedimentos de emergência

• Esteja preparado para qualquer incêndio.

• Em caso de incêndio ou qualquer risco ao operador, o mesmo deverá sair da cabine do trator o 
mais rápido possível e procurar um local seguro.

• Mantenha os números de emergência, dos médicos, serviço de ambulância, hospital e bombeiros 
próximos do seu telefone.

Procedimentos para enchimento dos pneus com segurança

• Nunca encha um pneu que esteja totalmente vazio. Se o pneu perdeu totalmente a pressão, entre 
em contato com recauchutador especializado.

• O enchimento de pneus deve ser sempre efetuado com um dispositivo de contenção (gaiola de 
enchimento) (Figura M).

• Para encher um pneu, siga as instruções abaixo:

- Utilize um tubo de segurança suficientemente comprido, munido de 
uma pistola de enchimento com manômetro de válvula dupla e escala gradu-
ada para a medição da pressão.

- Coloque-se a uma distância de segurança da banda de rodagem do 
pneu e afaste todas as outras pessoas do lado do pneu antes de proceder ao 
enchimento.

- Nunca encha o pneu com mais pressão do que a recomendada.

Luzes e dispositivos de segurança

Opere com segurança quando estiver transportando o implemento em vias públicas permitidas pelas 
leis de trânsito. Para isso, siga as recomendações:

• Verifique com frequência os retrovisores.

• Sempre dê seta de direção que vai seguir.

• O giroflex deve estar posicionado em cima da cabine e ligado.

• Use os faróis, o pisca alerta e os piscas direcionais dia e noite.

• Respeite as sinalizações de trânsito.

• Sempre mantenha os alertas, faróis e luminosos limpos para que os mesmos possam ser vistos. 
Além disso, antes de trafegar confira se os faróis, sinais, piscas e alertas estão funcionando corretamente. 
Caso não estejam, solicite um técnico para realizar os consertos.

Além dos recursos de segurança descritos aqui, a cautela e a preocupação de um opera-
dor capacitado, contribuem para a segurança de outras pessoas que estejam próximas ao 
equipamento.
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Medidas de segurança para manutenção do equipamento

• Para trabalhar com o equipamento, o operador deve estar devidamente capacitado, treinado e 
ter lido todas as instruções contidas neste manual.

• Mantenha sempre o equipamento em boas condições de trabalho, executando as manutenções 
indicadas em relação ao tipo de frequência de operações e produtos envolvidos.

• Esteja atento a qualquer sinal de desgaste, ruído e qualquer ponto que apresente falta de lubri-
ficação. Em caso de quebra ou falha de qualquer componente, procure a revenda autorizada ou entre 
em contato com a Central de Peças Vence Tudo para substituir por outra peça original.

• É recomendado que serviços de manutenção sejam feitos sempre por profissionais treinados e 
capacitados, com todos os mecanismos do equipamento desligados.

• Sempre que precisar realizar qualquer procedimento de manutenção, utilize os equipamentos de 
segurança indicados neste manual (Figura O).

• Não fume, nem instale qualquer aparelho elétrico próximo à produtos inflamáveis, seja no equi-
pamento ou armazenados.

• A falta de manutenção adequada e a operação por pessoas despreparadas, pode causar sérios 
acidentes, além de danos ao equipamento.

• Se tiver dúvida, solicite auxílio técnico para efetuar a manutenção.

• Em caso de pneu furado, esvazie-o para retirar o objeto causador do furo. O serviço de monta-
gem/desmontagem do pneu deve ser feito por profissional habilitado.

• Qualquer alteração na geometria do aro poderá causar até o estouro do pneu. Por isso, desmonte 
o pneu antes de fazer qualquer tipo de reparo no aro.

• Após o uso do equipamento lave-o aumentando assim sua vida útil.

• As modificações ou adaptações do projeto podem afetar a sua vida útil e anular sua garantia, 
portanto, somente poderão ser feitas com a devida autorização da empresa Vence Tudo.

• Mantenha a área de trabalho limpa e seca.

• Antes de iniciar os procedimentos de manutenção e regulagem, desligue todas as fontes de po-
tência (elétrica), e desligue o motor do equipamento motriz.

• Apoie de forma segura quaisquer elementos do equipamento que tenham que ser levantados 
para que a manutenção possa ser feita.
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Descarte adequado dos resíduos

• Descartar os resíduos de forma inadequada pode ameaçar o meio am-
biente e a ecologia.

• Use recipiente à prova de vazamentos e fugas ao drenar os fluídos.

• Não despeje os resíduos sobre o solo, pelo sistema de drenagem e nem 
em cursos de água.

• Informe-se no seu centro local do meio ambiente ou de reciclagem, 
sobre a maneira adequada de reciclar ou descartar os resíduos.

MANUTENÇÃO

Para que os recursos deste equipamento sejam totalmente aproveitados, 
com maior durabilidade e precisão, tome alguns cuidados essenciais como:

• Lubrifique as graxeiras a cada 8 horas de trabalho (Figura P). Antes de 
lubrificá-las limpe-as com um pano. Caso estejam defeituosas, é necessário 
substituí-las.

• Quando o trabalho estiver completo, faça uma limpeza completa nos 
equipamentos, para remover o pó, restos e sujeiras que poderão manter umi-
dade e causar oxidação (ferrugem).

• Pinte todas as partes que estiverem lascadas ou desgastadas.

LUBRIFICAÇÃO
      
        Para reduzir o desgaste provocado pelo atrito entre as partes móveis do equipamento, é necessá-
rio que se faça uma correta lubrificação, conforme instruções abaixo:
     
      - Certifique-se da qualidade do lubrificante, quanto a sua eficiência e pureza, evitando o uso de 
produtos contaminados por água, terra, etc.
      - Utilize graxa de média consistência.
      - Retire excessos de graxa velha em torno das articulações.
      - Limpe a graxeira com um pano antes de introduzir o lubrificante e faça a substituição das que 
estiverem defeituosas.
      - Introduza uma quantidade suficiente de graxa nova.
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DIMENSÕES BÁSICAS
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CARACTERÍSTICAS GERAIS

CHASSI: Tipo monobloco.

RODADO: É composto por duas rodas. Formado, por aros flangeados, fixados por quatro parafusos,  
pneus modelo 500/6 - 12 4 L MICROCULTIVADOR.

ACOPLAMENTO: Através do engate por barra de tração.

PENEIRAS: Provido de um jogo de 9 peneiras para limpeza de sementes de soja, trigo, arroz, aveia, 
sorgo, feijão, etc. São desenvolvidas para facilitar a troca através de fixações por batentes e retenções 
por meio de porcas borboletas. Possuem dimensões de 50 x 200 cm perfazendo uma área total de 1m2.

PRODUÇÃO ESTIMADA: De 35 à 40 sacos por hora.

SISTEMA DE ACIONAMENTO: Através de motor elétrico de 2 cv (baixa rotação) ou pela tomada de 
força do trator.

ABASTECIMENTO: Possui um elevador que transporta as sementes até o coletor de descarga, poste-
riormente passa pela ventilação e cai na caixa de peneiras realizando a classificação.

SISTEMA DE VENTILAÇÃO: Com regulagem de entrada de ar e ajuste da mesma de acordo com o 
produto a ser classificado.

SISTEMA DA SAÍDA DA SEMENTE: Contém 4 saídas sendo que o produto pode ser ensacado no pró-
prio classificador.

SISTEMA DE TRANSPORTE: Possui 2 rodas podendo ser transportada pelo trator. 

PESO APROXIMADO:  ± 546Kg.
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INFORMAÇÕES GERAIS

1- No ato de recebimento do seu classificador de sementes é de extrema importância a ve-
rificação das condições do produto, principalmente quanto ao uso de componentes originais;

2- As identificações lado direito e lado esquerdo são considerados, levando em conta a obser-
vação do classificador de trás para frente em relação ao engate frontal;

3-  Ao ser retirado qualquer conjunto, deve se ter sempre o cuidado de separar as peças re-
tiradas com seus respectivos componentes ou partes. Isto para que estes não sejam usados 
em outras máquinas ou equipamentos de sua propriedade.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES
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PREPARAÇÃO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

ACOPLAMENTO DO CLASSIFICADOR-TRATOR:

1- Quando realizar o acoplamento ou desacoplamento do classificador ao trator, faça-o em local plano 
e firme;

2- Realize o deslocamento com o trator em marcha lenta em direção ao classificador e esteja sempre 
atento para parar o movimento do trator (frear);

3- Faça a fixação no engate na barra de tração do trator;

4- Coloque o classificador na posição de trabalho realizando após o nivelamento, através do pé de apoio 
(A) (fig. 01).

OPERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE SEMENTES:

Leia e siga corretamente as instruções contidas no MANUAL DE OPERAÇÃO;
Antes de iniciar a operação, limpe completamente o classificador, revise se todos os meca-

nismos estão movimentando livremente e reaperte todos os componentes de fixação. 
Em relação aos BALANCINS ARTICULÁVEIS, certifique-se de que todos  estejam em con-

dições de uso. Verifique o estado das buchas flexíveis (borrachas) se estão em perfeitas condições.
Verifique sempre o estado das CORREIAS, substituindo-as em caso de cortes, estica-

mentos ou deterioração. Mantenha as CORREIAS alinhadas e sempre com tensão apropriada para 
o trabalho que corresponde a uma oscilação igual a 10 - 20 mm de deflexão média. Verifique o 
alinhamento das CORREIAS mantendo-as livre de impurezas antes, durante e após a operação.                                          
PARAFUSOS, PORCAS, PINOS soltos deverão ser trocados para perfeito funcionamento  do sistema. 

Faça a lubrificação das GRAXEIRAS, lubrifique o equipamento antes de utiliza-lo.
Antes de iniciar a operação de trabalho com o classificador, realize um REAPERTO GERAL 

em todos os componentes, porcas e parafusos. Verifique a colocação de pinos e contrapinos, para 
evitar possíveis perdas durante a operação. Após as primeiras horas de trabalho repita novamente 
a operação de REAPERTO.

fig. 01
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PRESSÃO DOS PNEUS

A utilização de uma pressão ideal para o 
transporte, permite uma  flexibilidade essencial para a  
longa  durabilidade  dos pneus. Pois o uso de baixas ou 
elevadas pressões (fig. 02) poderão causar danos aos 
pneus. Recomenda-se para pneus 500/6 - 12 4L MI-
CROCULTIVADOR a pressão de 20 lbs/pol2, conforme 
o fabricante para as condições normais de uso.

LUBRIFICAÇÃO

Certifique-se de que o classificador está devidamente lubrificado, pois o rendimento, conservação 
e a produtividade do mesmo dependem diretamente deste procedimento.

ESCOLHA DE MODELOS E TIPOS DE PENEIRAS

Um fator de extrema importância na classificação de sementes é a escolha correta das peneiras, 
que deve ser determinado a partir da forma e tamanho das sementes. Para tanto, observe os tipos de 
peneiras disponíveis e a possibilidade de combinação das mesmas.

fig. 02
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OPÇÕES DE PENEIRAS

OBS.: Estas peneiras acom-
panham o equipamento, as 
demais devem ser adquiri-
das conforme necessidade, 
junto à revenda VENCE 
TUDO.
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CALIBRAÇÃO DA PENEIRA

Para a verificação da peneira correta, proceda da seguinte forma: 
Pegue uma amostra de sementes, colocando-as sobre a peneira superior, a qual deverá passar 

toda a semente boa. As impurezas menores devem passar pelas peneiras intermediária e inferior, sendo 
liberadas para descarga.

Caso haja dúvidas, repita a operação e certifique-se de que as sementes atravessem livremente 
os orifícios da peneira.

REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DAS PENEIRAS

Para a remoção das peneiras, retire a tampa de fechamento (A) (fig. 03) afrouxe as retenções 
(B) através das porcas borboletas, gire a retenção, liberando o batente (C). Retire as peneiras superior 
(D), intermediária (E) e inferior. Ao fazer as substituições, encaixe a peneira inferior abaixo da estrutura 
da peneira intermediária (E).

Para a instalação, proceda na ordem inversa da remoção.
OBS.:Para melhor resultado na classificação da semente, montar sempre as peneiras com o lado irre-
gular para cima.

fig. 03
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ACIONAMENTO - MOTOR ELÉTRICO

O classificador com acionamento através do motor elétrico (A) (fig. 04) de baixa rotação, insta-
lado no classificador, possui as instruções e garantias próprias do fabricante, bem como a manutenção 
e conservação do mesmo. Observe o alinhamento e a tensão da correia (B) (Fig. 04) montada na polia 
acionadora (C) e a polia do motor (D). Faça o ajuste e fixe através dos parafusos e porcas de forma que 
fiquem bem apertados.

O acionamento do motor é realizado pelo interruptor (E), após conectado a flecha (F) na tomada.

fig. 04

Ao conectar o motor elétrico à tomada, faça com o devido cuidado pois um choque elétrico pode 
levar a morte.

ACIONAMENTO - TOMADA DE FORÇA DO TRATOR (OPCIONAL)

Para fazer o acionamento do classificador através da tomada de força do trator, proceda da 
seguinte forma:
1- Conecte a luva do cardan (A) (fig. 05) no eixo acionador (B) e fixe-a através do parafuso (C), junta-
mente com a porca e a arruela de pressão;

2- Conecte a extremidade estriada do cardan com a trava no eixo tomada de força do trator, observando 
que a distância fique o mais próximo possível do trator;

3- Verifique a montagem, o esticamento e o alinhamento das correias (D) fazendo os ajustes necessári-
os. Para esticar a correia (D), faça o ajuste através do parafuso (E), observando que a mesma não fique 
excessivamente esticada.
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fig. 05

IMPORTANTE

ROTAÇÃO MÁXIMA NA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR 400 RPM.



28 C-40 Especial

NORMAS DE SEGURANÇA

TRANSPORTE SOBRE CAMINHÃO OU CARRETA

Sobre caminhões e carretas use rampas adequadas para carregar ou descarregar o classificador. 
Não realize estas operações em barrancos improvisados, pois poderão ocorrer graves acidentes.

Quando da utilização de guinchos, utilize pontos adequados para o içamento.
Use o pé de apoio e calce adequadamente as rodas do classificador, para apoiar corretamente.
Utilize amarras (cabos, correntes, cordas, etc. ...) em quantidades suficientes para imobilizar o 

classificador durante o transporte.
Verifique as condições da carga nos primeiros 10 Km de transporte de depois a cada 80 a 100 

Km, observe se as amarras não estão afrouxando. Em estradas esburacadas verifique a carga com maior 
freqüência. Esteja sempre atento a altura de transporte, especialmente em redes elétricas e viadutos, 
etc...

Verifique as legislações vigente sobre os limites de altura e largura da carga. Se necessário 
utilize bandeiras, luzes e refletores para alertar outros motoristas.

O transporte por longas distâncias deve ser obrigatoriamente realizado sobre caminhões ou 
carretas.

TRANSPORTE COM ENGATE NA BARRA DE TRAÇÃO DO TRATOR

Quando o transporte do classificador é realizado por meio de engate na barra de tração do tra-
tor, faça da seguinte maneira:

- Observe a largura e altura do classificador em relação aos locais mais estreitos do percurso, principal-
mente porteiras e estradas com valetas;

- O trator deverá transitar com os faróis acesos para uma melhor visualização;

- Transporte por meio de trator não deverá ser realizado em longos percursos;

- Não faça o transporte durante a noite.

OPERAÇÃO

IMPORTANTE

Familiarize-se com todos os componentes antes de efetuar qualquer tentativa de fun-
cionamento do equipamento. O trabalho com a falta de conhecimento pode originar graves 
acidentes;

Antes de verificar ou ajustar qualquer correia ou outro componente ligado as mesmas, 
desligue o motor ou a tomada de força do trator;

Não aproxime as mãos, ferramentas ou outros objetos às partes em movimento do 
classificador;

Faça advertência as pessoas próximas ao classificador antes de colocá-lo em movi-
mento;

Não use roupas muito folgadas quando trabalhar com a tomada de força do trator. Não 
limpe nem faça ajustes no equipamento acionado pela tomada de força quando esta estiver 
funcionando.
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NIVELAMENTO

Colocar o classificador sobre uma superfície perfeitamente nivelada, para o melhor desempenho 
funcional. Para obter o nivelamento desloque o pino até atingir a furação adequada do pé de apoio (A) 
(fig. 06) até atingir a posição indicada.

ABASTECIMENTO

Para abastecer o classificador coloque a sacaria na grade de apoio (A) (fig. 07), colocando o 
material a ser classificado na moega (B), abastecendo sucessivamente, de forma ininterrupta para 
dar um fluxo contínuo de limpeza e produção.

fig. 07

fig. 06
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fig. 09

SISTEMA DE LIMPEZA

VENTILADOR

O sistema de ar realizado pelo ventilador sai de fábrica pré-ajustado para atender as   condições 
operacionais e de desempenho, em conformidade ao projeto o qual foi concebido e dimensionado para 
atender a captação do ar, sob superfície circular, em forma de cunha , e a liberação do mesmo. Para 
tanto a conformação da carcaça do ventilador (A) (fig. 08) foi atribuído valores em raios, (R1, R2, R3, 
R4), incidentes a partir do centro sob forma de quadrantes.

AJUSTE DA QUANTIDADE DE AR
A quantidade ou volume de ar é dosada por aberturas laterais reguláveis (A) (fig. 09). As aber-

turas laterais devem estar parcialmente fechadas quando se limpam sementes leves e devem estar 
completamente abertas quando se limpam sementes pesadas. Observe que a regulagem seja a mesma 
em ambos os lados.

fig. 08



31C-40 Especial

AJUSTE DA DIREÇÃO DO AR

A posição do regulador do defletor de ar (A) (fig. 10) é da maior importância para assegurar 
uma corrente de ar bem equilibrada.

Por intermédio do ventilador uma corrente de ar bem distribuída é soprada sob o material a ser 
classificado na saída do alimentador. 

O defletor (B) situa-se na garganta do ventilador e determina a direção de vazão do ar soprado. 
O ajuste do defletor que dirige o ar é relativamente crítico, porque se a vazão do ar é dirigida muito 
acima, o material se acumulará na parte de trás da peneira superior e a semente será jogada para fora. 
Se a vazão do ar é dirigida muito abaixo, se acumulará na parte dianteira da peneira, resultando numa 
ação deficiente de limpeza.

A vazão do ventilador deve ser tal que arraste a palha e não arraste as sementes. Para sementes 
pesadas, o ar do ventilador deve incidir um pouco adiante (defletor mais aberto). Para sementes mais 
leves o ar deve incidir do meio pra trás (defletor mais fechado).

fig. 10

Carga Insuficiente de Ar: Área da peneira com excesso de material, causando amostras de sementes 
sujas e com perdas.
Carga de Ar Excessiva: Área da peneira com pouco material, causando o sopro de sementes.
Obs: Regule o ar com o máximo volume possível com a mínima perda de sementes.

CAIXA DE PENEIRAS

A caixa de peneiras contém uma peneira superior, uma peneira intermediária e uma    peneira 
inferior montadas na caixa de peneiras (A) (fig. 11). Essa caixa de peneiras (A) está apoiada sobre ba-
lancins articuláveis (B) que permitem o movimento de vai e vem ,movidos por uma biela (C) acoplada a 
um mecanismo de acionamento excêntrico, produzindo-se a “ação vibratória” necessária para separação 
e limpeza do produto.

A peneira superior faz a pré-seleção do produto que cai na peneira intermediária, e após na 
peneira inferior onde é feita a limpeza final. A peneira superior permite a passagem da semente classi-
ficada e da palha miúda, impedindo a passagem de cachos ou vagens maiores, palha graúda e pesada.

A peneira intermediária faz a limpeza secundária, destinando também a palha miúda e leve.
A peneira inferior realiza a limpeza final.
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fig. 13

fig. 12

fig. 11

CONJUNTO DE PENEIRAS ADICIONAIS

Para a classificação de sementes conforme o tipo e tamanho, na parte inferior da caixa de peneiras, 
junto a estrutura, estão disponíveis as peneiras   adicionais (A) (fig. 12), para diversas aplicações e uso.

TAMPA ALIMENTAÇÃO DE SEMENTES

Para ajustar o volume de sementes a serem peneiradas, faça o ajuste e regulagem através da 
tampa alimentadora (A) e porcas borboleta (B) (fig. 13).
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fig. 15

fig. 14

RETENÇÃO DA PENEIRA

Para evitar a perda de semente, afrouxe a porca borboleta (B) (fig. 14) ajuste a altura da tampa 
(A) e reaperte.

Essa regulagem se fará necessária quando o produto estiver muito sujo, necessitando um maior 
fluxo de ar.

CORTINA RETARDADORA

Com o objetivo de retardar o material a ser classificado sobre a peneira superior (A) (fig. 
15), o sistema de limpeza - peneiras é provido de uma cortina retardadora (B) a qual possibilitará 
uma separação mais eficaz entre as sementes e os resíduos sob a ação do ventilador.

ESFERAS VIBRATÓRIAS

Na base de sustentação (célula) (A) (fig. 
16) da peneira inferior são colocadas duas esferas 
flexíveis (borracha) (B) em cada compartimento 
com o objetivo de   promover, através de impulsos 
vibratórios da caixa de peneiras, a desobstrução     
eventual nos orifícios da peneira inferior. São colo-
cadas e ajustadas na fábrica, uma vez que possuem 
dimensões e peso específicos para este fim. Caso 
ocorra perdas ou desgaste natural, substitua-as por 
esferas originais VENCE TUDO, pois estas lhe pro-
porcionarão o melhor desempenho. fig. 16
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ELEVADOR DE TRANSPORTE

O classificador de sementes mod. C-40 Especial possui um sistema de transporte de sementes 
a serem classificadas, onde são conduzidas através de canecas transportadoras (A) (fig. 17) fixadas 
em correia plana, sendo coletadas através da moega (B) até o coletor de descarga (C). Neste ponto 
é completada a ação de transporte e inicia-se a limpeza, com a combinação da ação de ventilação e 
peneiramento.

O volume de material a ser classificado é determinado pela tampa reguladora (D), sendo que a 
abertura maior ou menor será de acordo com o tipo de material e a capacidade operacional (desempe-
nho ventilação / peneiramento). Procure manter o fluxo constante do material a ser  classificado após 
a regulagem.

TENSÃO DA CORREIA TRANSPORTADORA

A tensão da correia transportadora do elevador é determinada pelo ajuste dos mancais (A) 
(fig. 18) fixado nas extremidades superior e inferior do elevador. Para proceder a regulagem, ajuste da 
seguinte forma:
1- Afrouxe as porcas e arruelas de fixação (B), gire os parafusos (C) dos mancais (A) tensionando a 
correia até obter o ajuste correto; 

2- Verifique se os mancais (A) ficaram alinhados em ambos os lados. Este fator é muito importante o 
que evitará o mau funcionamento do elevador e desgastes na correia.

fig. 17

fig. 18
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ACESSO PARA LIMPEZA / INSPEÇÃO

Para fazer a limpeza e inspeção da correia transporta-
dora, abra a tampa inferior (A) (fig. 19), afrouxando a porca 
borboleta (B). Na parte superior do elevador, o mesmo dispõe 
de uma janela para inspeções e ajustes da correia.

ENSACAMENTO DE SEMENTES MÉDIAS (Soja média/Azevém)

Para fazer o ensacamento das sementes médias 
(lado direito) proceda da mesma forma de colocação da 
sacaria das sementes maiores.

ENSACADOR

ENSACAMENTO DAS SEMENTES    MAIORES (Soja/Aveia)

Através do processo de limpeza, 
ocorre simultaneamente a separação das 
sementes e dos resíduos. O ensacamento 
das sementes maiores é realizado no lado 
esquerdo do classificador o qual possui dois 
alojamentos, onde é colocada a sacaria nos 
pinos de retenção (A) (fig. 20) na posição 
superior da haste articulada (B). Após o 
enchimento da primeira sacaria gire a haste 
articulada (B) para baixo, liberando-a. O sis-
tema dispõe de uma aleta divisora de fluxo 
(C), a qual permite direcionar as sementes 
classificadas de forma que seja abastecida 
a sacaria seguinte de forma ininterrupta, 
proporcionando alto rendimento e facilidade 
operacional.  

fig. 21

fig. 19

fig. 20
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fig. 23

ENSACAMENTO DE RESÍDUOS

Os resíduos e impurezas, são eliminados através da bica de descarga (A) (fig. 22) a qual faz a 
descarga na sacaria, que deve ser colocada no suporte (B).

BALACEAMENTO

O classificador já sai de fábrica balanceado, porém ser por alguma eventualidade, o mesmo 
desbalancear, deve-se girar levemente o contra peso até que o classificador fique novamente balanceado. 
O classificador está corretamente balanceado nivelado e em uma superfície plana permitindo uma leve 
vibração até o ponto de o classificador não sair do lugar.

CORREIAS

Faça a verificação da tensão das correias de forma freqüente, pressionando as mesmas no centro 
entre duas polias. A deflexão média deve ser entre 10 à 20 mm (A) (fig. 23).

fig. 22
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Caso a folga seja maior, solte os parafusos (A) (fig. 24) do esticador (B), deslocando-o até obter 
a tensão adequada. Fixe os parafusos e confirme se a tensão da correia permaneceu correta.

IMPORTANTE

1- APÓS UM DIA DE TRABALHO, VERIFIQUE A TENSÃO E AJUSTE-A SE NECESSÁRIO CONFORME DES-
CRITO ACIMA.

2- O ESTICAMENTO É UM FATOR FUNDAMENTAL PARA A DURABILIDADE DAS CORREIAS.

3- CORREIAS MUITO FROUXAS PATINAM E CAUSAM SUPERAQUECIMENTO, O QUE REDUZ  SUA VIDA ÚTIL. 

4- CORREIAS MUITO ESTICADAS CAUSAM SUPERAQUECIMENTO E ESFORÇOS DESNECESSÁRIOS SOBRE 
OS MANCAIS, EIXOS E ROLAMENTOS.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DAS CORREIAS

As correias são componentes de extrema importância no classificador, já que praticamente todos 
os seus movimentos são feitos através das mesmas.

Para prolongar a vida e a eficiência das correias, revise freqüentemente a tensão, atente para 
desgastes excessivos, rachaduras e desfilamentos.

Ao fazer a instalação da correia, proceda da seguinte forma:

1- Tome cuidado para selecionar a correia certa conforme a polia:

                              ERRADO                         ERRADO                           CERTO

 

fig. 24
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2- Alinhamento de eixos e polias:

ERRADO

IMPORTANTE

NÃO DEIXE AS CORREIAS TRABALHANDO DESALINHADAS.HAVERÁ DESGASTE EXCESSIVO.

CERTO

3- Na reposição de correias, nunca use alavancas para forçar a entrada no mancal. Monte a correia 
girando a polia.

IMPORTANTE

1- AS CORREIAS TEM MAIOR DESGASTE QUANDO ESTÃO FROUXAS, DEVEM ESTAR TENSIONADAS DA 
FORMA CORRETA.

2- RETIRE O ÓLEO OU GRAXA TÃO LOGO SEJAM RESPINGADOS SOBRE AS CORREIAS;

3- LIMPE PERIODICAMENTE AS CORREIAS COM SABÃO E ÁGUA. NÃO USE DETERGENTES;

4- VERIFIQUE CONSTANTEMENTE O ALINHAMENTO DAS POLIAS, DESGASTE  E O ACÚMULO DE SUJEIRA;

5- SEMPRE QUE NECESSITAR DE CORREIAS PARA REPOSIÇÃO,SOLICITE PELO CÓDIGO DA PEÇA AO 
REVENDEDOR VENCE TUDO, EVITANDO ASSIM POSSÍVEIS ENGANOS. CORREIAS SOBRESSALENTES 
DEVERÃO SER GUARDADAS DESENROLADAS EM LUGAR FRESCO E SECO. NÃO USE CORREIA QUE NÃO 
SEJA GENUÍNA, EMBORA DIMENSIONALMENTE SEJAM IGUAIS;

6- AS CORREIAS AGRÍCOLAS TÊM CONSTRUÇÃO ESPECIAL PELOS MOTIVOS JÁ EXPOSTOS. TENHA 
CUIDADO AO FAZER A INSTALAÇÃO, OBSERVANDO AS INSTRUÇÕES ANTERIORES.
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LUBRIFICAÇÃO

O seu classificador Vence Tudo modelo C-40 Especial, foi projetado para requerer lubrificação 
mínima. Entretanto, a lubrificação regular permite aumentar a vida útil do equipamento.

PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO E INTERVALOS

Antes de lubrificar o classificador, limpe as graxadeiras. Caso estejam defeituosas, substitua-as. 
Após aplique graxa de boa qualidade. Todos os pontos devem ser lubrificados até que a graxa seja for-
çada para fora dos mancais. O excesso de graxa deve ser limpo removido.

O intervalo recomendado para lubrificação é de 8 horas.

Não faça a lubrificação com o classificador em funcionamento.

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO NA ENTRE-SAFRA

Ao final de trabalho de classificação ou quando o equipamento tiver que ficar imobilizado por 
um longo período, para que seja mantido em bom estado geral e pronto para um próximo trabalho, siga 
as instruções abaixo:

1- Lave cuidadosamente o exterior e o interior do classificador, removendo tampas de regulagens e 
proteções. Coloque o equipamento em um lugar inclinado por alguns minutos a fim de eliminar a água 
que eventualmente tenha permanecido em seu interior. Após, certifique-se que o  equipamento esteja 
completamente seco;

2- As partes móveis (caixa de peneiras, elevadores e ventiladores), perdem a camada de tinta que os 
protege, o que pode causar ferrugem.Faça a proteção com uma mistura de óleo lubrificante e combus-
tível e aplique nestas partes;

3- Coloque o classificador em lugar seco e protegido contra intempérie;

4- Afrouxe todas as correias. Retoque com tinta ou produto anticorrosivo, as polias que estão expostas 
a oxidação.

MANUTENÇÃO DAS CORREIAS

Examine periodicamente as correias, verificando a existência de cortes, esticamentos ou dete-
rioração. 

Correias excessivamente gastas devem ser substituídas. Utilize somente correias originais 
VENCE TUDO. Mantenha sempre as correias limpas, lembrando-se de que a graxa, óleo lubrificante 
ou combustíveis são prejudiciais. Portanto, não faça pulverizações  com lubrificantes sobre as correias.

A tensão das correias deve ser diminuídas para prevenir pontos de fadiga, quando não usar o 
classificador por um período prolongado.
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PRODUTOS VENCE TUDO

1. Plantio:
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2. Sistemas para Plantio:
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3. Colheita:

4. Implementos:
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