
Semeadora Adubadora
de Arrasto

5030 / 6040 / 7040 / 8050 / 9050

Summer



Summer
Pantográfica
 

A Summer reúne tecnologia das grandes 
máquinas também para agricultura 
familiar. Dentre seus diferenciais estão as 
linhas
pantográficas, sem uso de correntes, que 
resultam em uma eficiente copiagem do 
solo. O Exclusivo Sistema Pula Pedra,  
permite o plantio nos mais variados tipos 
de solos. Possui a maior autonomia de 
semente e fertilizante da categoria.
Além disso, o projeto da Summer foi 
desenvolvido com baixo centro de 
gravidade e uma distância reduzida 
entre o disco de corte e o disco de 
semente (linha mais compacta), 
proporcionando assim um excelente 
plantio mesmo em terrenos com grande 
declive ou curvas, condição esta comum 
nas áreas de agricultura familiar.
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Copia melhor as 
oscilações do terreno, 
resultando em 
melhor uniformidade 
na germinação da 
cultura.

Linha
Pantográfica

Roda
sinalizadora

Transmissão

Cabeçalho 

Ponteira articulável Praticidade na
regulagem

Plataforma
ampla

Reservatórios

Cabeçalho robusto e 
regulável através de terceiro 
ponto. Proporciona melhor 
estabilidade da 
máquina no solo. 

Cabeçalho com ponteira 

com três opções de 
regulagem (conforme barra 
de tração dos tratores). 

de aço fundido articulável 

De fácil regulagem através 
de recâmbio, sem o uso de 
chaves, para fertilizantes e 
sementes. 

Facilita a visualização do 
funcionamento da 
transmissão.

Reservatório tipo balde em 
polietileno com capacidade 
de 40kg/48 litros.

Plataforma ampla, vazada e 
antiderrapante que facilita o 
deslocamento e a 
visualização do sistema de 

Regulagem de profundidade 
e compactação do 
limitadores é feita sem a 
necessidade do uso de 
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® Exclusivo Sistema Pula Pedra

A maior opção de ataque ao solo

Summer

Ouvindo a necessidade de diversos produtores que 
cultivam terrenos pedregosos, a VENCE TUDO 
desenvolveu o mais eficiente sistema de penetração e 
ataque ao solo. 
Batizado e patenteado de PULA PEDRA, nome simples, 
que exemplifica de forma prática seu funcionamento, se 
tornou indispensável para o plantio uniforme e muito 
mais eficiente. O PULA PEDRA diminui 
significativamente as quebras e paradas, comuns nestas 

Conjunto de 
linha 
independente 
com disco de 
corte liso de 16" 
ou 17" e sulcador 
haste facão, para 
incorporar o 
fertilizante. 

Conjunto linha 
independente 
com disco de 
corte liso de 16" 
ou 17" e disco 
turbo 16".

Conjunto linha 
independente com 
disco de corte liso 
de 16" ou 17" e disco 
duplo 15x15" 
desencontrado, 
para incorporar o 
fertilizante. 

Conjunto de linha 
independente 
com disco de 
corte turbo de 16" 
ou 17" e disco 
duplo 15x15" 
desencontrado 
para incorporar o 
fertilizante. 

Conjunto linha 
independente 
com disco de 
corte turbo de 16" 
ou 17" e disco 
turbo de 16".

Conjunto linha 
independente com 
disco de corte turbo 
de 16" ou 17" e 
sulcador haste 
facão, para 
incorporar o 
fertilizante. 
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Limitadores em 
V Independente 
e compactador 
em V.

Limitadores em V 
independente 
com terceira roda 
compactadora.

Limitadores e compactadores com várias opções de regulagem, adaptando-se a qualquer tipo de 

                                 

solo. Todas as regulagens de pressão, profundidade e compactação, sem necessidade de ferramentas. 

Opcionais limitadores e compactadores

Fertisystem

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

Rosca sem fim

Dosador por eixo 
rotativo com rosca sem 
fim em aço mola, com 
carcaça de polímero 
revestido internamente.

Opcionais dosadores de fertilizantes

ao sistema de levante. Possui um 

Marcador de linha hidráulico
Opcional:

Trabalha de forma independente 

cilindro com mola mantendo uma 
pressão constante em relação 
ao solo. 

Opcional:
Monitor de sementes 

O PM 400 permite monitorar o plantio, 
com total precisão, aumentando o 
rendimento da plantadeira. Tecnologia 

do plantio, área plantada, população, 
com informações sobre a velocidade 

espaçamento entre sementes

 
e sementes por metro. 

Summer
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Opcionais

Dosadores
Pneumáticos

Titanium
A solução mais

completa
para distribuição

de sementes

     Summer

Dosador mecânico de sementes que 
proporciona ao agricultor um alto 
percentual de redução de duplos e falhas. 
Indicado para 8 culturas (algodão, 
amendoim, canola, feijão, milho, milheto, 
soja e sorgo) trocando apenas os discos e 
anéis. É um equipamento simples de ser 
usado por se tratar de um sistema a disco, 
com uma manutenção descomplicada.

SPSVT - Sistema Pneumático Selenium Vence Tudo

Robusto e de fácil manuseio, utiliza um kit por cultura e não 
necessita de regulagem na substituição de um disco por 
outro.
Alto desempenho na plantação do milho.
Líder em rendimento e precisão na soja.
Exclusivo visor que permite visualizar o disco com as 
sementes trabalhando em tempo real e verificar o 
desempenho.
Produto com tecnologia 100% brasileira, testado e aprovado 
em solo americano/Estados Unidos.

OrganizadorRoseta

Produto com tecnologia 100% brasileira,
testado e aprovado também nos EUA.

Lado
do Vácuo

Lado
da Semente
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Summer pneumática

Disponível nos modelos 7040, 8050 e 
9050, a nova versão Pneumática da 
Semeadora Summer, permite que os 
agricultores familiares tenham uma 
Semeadora de Precisão sem a 
necessidade de ter tratores com 
fluxo contínuo, pois a mesma dispõe 
de um Sistema Hidráulico 
Independente acionado por uma 
bomba hidráulica através da tomada 
de força do trator, gerando o fluxo 
necessário para obter uma excelente 
distribuição de semente em seus 

Reservatório Independente 
de Óleo 

Com capacidade de 68L de óleo, 
construído em aço, com chicanas 
internas para obter uma melhor 
troca de calor. Possui visor de nível e 
filtro de retorno com bocal de 
enchimento e manômetro indicador 
de saturação.

Disponível para os dosadores pneumáticos Selenium. 

Utilizado para transmissão da linha de semente nas 
configurações pneumáticas.
Fácil instalação, elimina correntes e não tem 
necessidade de lubrificação.

Única da categoria com acionamento por cabo.

Bomba hidráulica 
independente 

Bomba de engrenagem com engate 
rápido na tomada de potência do 
trator. Estrutura construída em ferro 
fundido, garantindo alta 
durabilidade.

Exclusivo 
Acionamento 
por cabo
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Características

Nº de linhas 5 6 5 4 7 5 8 7 4 9 8 6 5 9 8 6 5

50 50 50

Capacidade Semente (Soja)

Reservatório Individual

Cap. Fertilizantes Aprox.

Peso Standard  Aprox. (kg) 

Potência Trator

Pneus

Espaçamentos em 

centímetros

55 à 75 cv

85

75

45

5L 45cm 1680 kg

37kg / 48l.185kg / 240l.

34

70

80

2 - Militar 6.50 - 16"

124kg / 112l.   615kg / 560l.

45

50        

55*         

60     

65         

70          

75         

80

-

5030

Linha Total

90

50                  

55                 

60               

65

 6L 45cm 2010kg

65 à 85 cv

2 - Militar 6.50 - 16"

7040

6 4

45 50

60             

65                

70

75          

80            

85           

90

 Total Linha

259kg / 336l. 37kg / 48l.

   863kg / 785l. 123kg / 112l.

 Total Linha

222kg / 288l. 37kg / 48l.

   737kg / 670l. 123kg / 112l.

6040

3

 7L 45cm 2150kg

75 à 95 cv

2 - Militar 6.50 - 16"

8050 8050 (RODADO DUPLO)

8

45
85      

90
45

Total Linha

9050

Total Linha

   1100kg / 1005l. 122kg / 112l.

2 - Militar 6.50 - 16"

  980kg / 895l. 122kg / 112l.   980kg / 895l. 122kg / 112l.

 8L 45cm  2400kg  8L 45cm 2600kg

 Total  Linha

296kg / 384l. 37kg / 48l. 296kg / 384l. 37kg / 48l.

75           

80                       

90

45 60 70

75           

80                       

90

85 à 110 cv 85 à 110 cv

2 - Militar 6.50 - 16" 4 - Militar 6.50 - 16" 4 - Milita

75

70       

75        

80

   1100kg / 1005l. 122kg / 112l.

 9L 45cm   2700kg  9L 45cm 2900kg

95 à 120 cv 95 à 120 cv

Total Linha

333kg / 432l. 37kg / 48l. 333kg / 432l. 37kg / 48l.

 9050 (RODADO DUPLO)

7 7

45 60 70

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.

Dimensões em milímetros

F
E

V
2

0
2
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MODELOS A B C D E F G H I J

SUMMER 5030 - 2300 1800 45-90 1185 2135 2370 1770 3680 2170

SUMMER 6040 3880 2780 2250 45-80 1185 2135 2370 1770 3680 2170

SUMMER 7040 4260 3160 2700 45-90 1185 2135 2370 1770 3680 2170

SUMMER 8050 4700 3600 3150 45-90 1185 2135 2370 1770 3680 2170

SUMMER 9050 5130 4030 3600 45-90 1185 2135 2370 1770 3680 2170

A
B

VENCE TUDOVENCE TUDO SUMMER 7040SUMMER 7040

C
D

E

F

G

H

I

J

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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