
Tecnologia canalizando grandes resultados 
para sua lavoura.
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Valetadeira Rotativa para Plantio Direto

Indicado para uso nas lavouras de

milho feijão trigo arroz

Especificações técnicas

Em relação as Valetadeiras Centrais, tem como principal vantagem, fazer a valeta atrás 
da roda do trator impedindo a formação de três rastros. Como este tipo de vala precisa 
de solo firme para não desmoronar, o pneu do trator desempenha este papel 
compactando-o antes do trabalho do rotor;

Em relação às Valetadeiras convencionais, a valeta por ser estreita, permite um melhor 
desempenho dos tratores e plantadeiras ao passar sobre as mesmas na hora do plantio;

O modelador direcional permite realizar curvas sem danificar a máquina e a valeta, seu 
patim de controle mantém a vala na profundidade desejada independente das 
irregularidades do terreno, tipo taipas e rastros velhos de pneus e esteiras.

Fatores de segurança

Cardan de transmissão revestido que possibilita maior segurança ao operador.

Limitador de torque que evita danos à valetadeira e ao trator, em caso de impacto com 
obstáculos naturais.

Aplicação

Características

Esgotamento (drenagem) de lavouras, canalização de água, 

colocação de tubos, irrigação por gotejamento, plantio de 

mudas ou sempre que se necessite de um valo para qualquer 

finalidade. Indispensável no plantio direto.

A Valetadeira VA foi projetada para abrir valas estreitas e 

profundas, seguindo o rastro do pneu direito do trator, sendo 

assim uma valetadeira lateral. Possui limitador de torque por 

discos de fricção para proteção do disco de corte e da tomada 

de potência do trator direcional que permite o traçado das 

valetas em curvas e a regulagem de profundidade até 550mm, 

nas larguras de 85 e 130mm, alterando a fixação das lâminas. 

Vantagens

Vala feita com o VA 40L já drenando em banhado 

Modelador 
direcional

Cardan revestido Limitador de torque

soja
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VA40L VA55L VA75L

Comprimento (mm) 2150 2150 3000

Largura (mm) 1380 1380 1100

Altura (mm) 1620 1620 2100

Diâmetro do Rotor s/ Facas (mm) 850 1060 1400

Diâmetro do Rotor c/ Facas (mm) 990 1200 1700

Número de Lâminas (un.) 20 20 32

Posição do Rotor Vertical Vertical Vertical

Acionamento TDP TDP TDP

Rotação (rpm) 540 540 540

Paralamas (posições) 5 (cada) 5 (cada) 5 (cada)

Acoplamento 3 pontos 3 pontos 3 pontos*

Valeta (prof. X larg.) (mm) A: 400 x 85/130 A: 550 x 85/130 750 x 85/130

B: 400 x 190/250 B: 550 x 190/250

Potência** (cv) 60 a 140 70 a 140 140

Peso Aproximado (Kg) 435 500 800

Velocidade de Operação (m/h) 400 a 2000 400 a 2000 200 a 600
cana

fruticultura

Chapa de 
proteção

AGRIMEC - AGRO INDUSTRIAL E MECÂNICA LTDA.

Av. Pedro Cezar Saccol, s/n - Distrito Industrial

CEP 97030-440 - Santa Maria-RS

Linha Direta: (55) 3222.7710

www.agrimec.com.br / vendas@agrimec.com.br

* Sistema com cilindro hidráulico  **Conforme tipo de solo. 
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