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Para atender às necessidades específicas 
do segmento, a Vipal Borrachas possui 
uma ampla linha de produtos para 
reforma e reparos de pneus e câmaras 
de ar agrícolas, além de atendimento 
qualificado através de seus reformadores 
integrantes da Rede Autorizada em todo 
o Brasil. 

Quem trabalha com agricultura sabe 
como os pneus são exigidos no dia a dia. 
E, para evitar que eles sejam descartados 
precocemente na natureza, a reforma é o 
meio mais eficaz e sustentável, gerando 
grande economia para o agricultor. 

A vipal trabalha para 
preservar a natureza e a 
produtividade do agricultor

Agricultor que reforma pneus com 
produtos vipal colhe bons lucros
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS 
PARA A MELHOR REFORMA 
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

NECESSIDADES ESPECÍFICAS 
MERECEM SOLUÇÕES COM ALTA 
QUALIDADE E TECNOLOGIA

Os clientes Vipal contam com profissionais 
qualificados para a reforma de pneus,  
suporte técnico e informações gerais sobre 
pneus agrícolas. Toda essa experiência 
aplicada a seu dia a dia contribui para 
prolongar a vida útil e aprimorar a 
performance dos pneus, assim, aumentando 
a produtividade do equipamento.

Sempre atenta às necessidades específicas 
dos diversos tipos de aplicação e utilização, 
a Vipal oferece ao agricultor produto de 
alta qualidade que se adapta às diversas 
situações de terreno 
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A IDENTIFICAÇÃO NA BORRACHA
ATESTA A QUALIDADE VIPAL

CAMELBACK CVBR VIPAL 

Reforma de pneus com produtos Vipal é sinônimo 
de qualidade. Ao receber seu pneu reformado, 
confira se existe o logo Vipal na cor amarela na 
parte central externa da banda de rodagem. Este 
é o primeiro passo para atestar a qualidade de 
sua reforma. Entretanto, a Vipal possui também 
um sistema de identificação, denominado 
DNA Vipal, que consiste em uma tarja amarela 
localizada na base do camelback CVBR. Esta 
tarja permite identificar se o pneu foi reformado 
com produto Vipal, mesmo após a identificação 
externa desaparecer. Isso oferece a segurança ao 
agricultor de que seu pneu foi reformado com a 
borracha original Vipal.

O CVBR, Camelback Vipal Baixa Rotação, destaca-
se pela precisão de medidas e a maleabilidade, 
garantindo fácil aplicação com vulcanização e 
acabamentos perfeitos. Desenvolvido para resistir 
as diversas agressividades do campo, o CVBR 
adequa-se às características de trabalho de cada 
usuário.

DNA Vipal na
base do produto

Logo Vipal

Produtos para reforma
de pneus agrícolas



04

LONA DE DUPLAGEM

LONA DE NYLON EMBORRACHADO

A Lona de Duplagem é uma lâmina de borracha não 
vulcanizada, reforçada com fibras de nylon, utilizada no 
revestimento interno dos pneus. Indicada para pneus 
agrícolas e fora de estrada, proporciona reforço, resistência 
e durabilidade ao pneu, aumentando sua vida útil.

A duplagem é um processo que reforça a estrutura do 
pneu agrícola, onde uma camada de borracha é colocada 
na parte interna do pneu.

A Lona de Nylon é confeccionada por tecido de cordonéis 
paralelos emborrachados com composto não vulcanizado 
à base de borracha natural e reforçada com cargas aditivadas.  
Indicada para uso na reparação de pneus diagonais, reposição 
de lona e aplicações diversas em que se requeira reforço.

Se a carcaça estiver danificada, com excesso de picotamento, 
lonas expostas, fadigadas, recomenda-se a aplicação de 
nylon emborrachado. O processo inicia, após o pneu ter sido 
raspado. 

Cód. Descrição
Medidas Peso

mm in kg lb

402655 Lona de duplagem 600 x 5,0 23 5/8” x 1/4” 40 80.18

Cód. Descrição
Largura Espessura Peso bobina

mm in mm in kg lb

409003 Lona de nylon emborrachado 200 7 7/8” 1,1* 1/32* 15 33.07

409004 Lona de nylon emborrachado 250 9 7/8” 1,1* 1/32* 15 33.07

409053 Lona de nylon emborrachado 300 11 3/4” 1,1* 1/32* 15 33.07

409001K Lona de nylon emborrachado 950 37 3/8” 1,1* 1/32* 10 22.04

Consulte opções de fornecimento
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Composto de borracha especial para 
acabamento no processo de duplagem 
de pneus agrícolas.

CAMELBACK EM TIRAS

LONA DE ARAMIDA EMBORRACHADA

ORBITIRA

FITA TRANSFER

A Aramida é um material que possui grande resistência 
ao corte, tração e flexibilidade. Apresentando composto 
não vulcanizado à base de borracha natural e reforçada 
com carga e aditivos, a Lona de Aramida Emborrachada 
proporciona maior reforço para pneus radiais e diagonais 
na área de aplicação do reparo.

Borracha em tiras específica para aplicação pelo sistema 
Orbitread. A grande vantagem deste sistema é que a 
orbitira pode ser utilizada para todas as bitolas de pneus, 
sendo adaptada de acordo com a necessidade. Por 
ser um produto único, permite ao reformador manter 
baixos estoques de matéria-prima.

Fita Transfer é disponibilizada aos clientes como um 
produto complementar ao uso do Camelback em 
mantas e das Orbitiras, com o objetivo de identificar a 
qualidade do produto Vipal.

Consulte opções de fornecimento

Consulte opções de fornecimento

Cód. Descrição
Largura Espessura Peso bobina

mm in mm in kg lb

409061 Aramida emborrachada 940 37” 1,1 1/32" 10 22.04

Cód. Descrição Comprimento

mm in

509505 Fita Transfer 500 1640.4
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PRÉ-MOLDADO VD AGRO

A banda pré-moldada é específica para a reforma de 
pneus no sistema autoclave. Deve ser aplicada com a 
ligação MB/AC Vipal, proporcionando perfeita moldagem 
e aderência aos pneus. O desenho VD Agro é exclusivo 
para utilização em eixos dianteiros de tratores e em 
pneus de implementos agrícolas. Oferece boa resistência 
aos danos provocados por pedras, raízes e tocos. Indicada 
para curtas e médias distâncias.

Cód. Descrição
Largura da 

banda
Profundidade 

do perfil
Pneus 

recomendados

mm in mm in

440653 VD Agro 160 6 1/4” 17,5 22/32" 7.50-16   7.50-18

VD AGRO

REMENDOS PARA CÂMARAS DE AR

Os remendos para câmaras de ar 
da Vipal mantêm a elasticidade da 
câmara, garantindo perfeita vedação.

Consulte opções de fornecimento

Produtos para
consertos de pneus
e câmaras de ar

Cód. Descrição Medida Unid./Emb.

mm in

345111 RBM 01  Ø 25 Ø 1” 100

345100 R 00 Ø 30 Ø 1 3/16” 100

345101 R 01 Ø 40 Ø 1 9/16” 100

345102 R 02 Ø 50 Ø 2” 40

345103 R 03 Ø 60 Ø 2 3/8” 40

345104 R 04 Ø 80 Ø 3 1/8” 40

345105 R 05 Ø 100 Ø 3 15/16” 25

345106 R 06 Ø 120 Ø 4 3/4” 25

345312 RBM 02 65 x 30 2 9/16”x1 3/16” 60

345300 R 300 75 x 40 2 15/16”x 2 3/4” 25

345301 R 301 95 x 50 3 3/4”x2” 25

345302 R 302 120 x 60 4 3/4”x2 3/8” 25

345303 R 303 150 x 70 5 15/16”x2 3/8” 25

345304 R 304 180 x 95 7 1/8”x3 3/4” 25

345206 VP 06 Ø 120 Ø 4 3/4” 15



0507

Cód. Descrição Dimensões Nº de Lonas Unid./Emb.

mm in

300998 MA 98 Ø 85 Ø 33/8” 2 20

300999 MA 99 200 x 150 77/8” x 57/8” 2 10

301000 MA 100 270 x 200 105/8” x 8” 4 10

301001 MA 101 310 x 230 121/4” x 9” 4 10

301002 MA 102 370 x 275 145/8” x 107/8” 4 5

301003 MA 103 420 x 315 161/2” x 123/8” 6 5

301004 MA 104 535 x 390 211/8” x 153/8” 6 5

301005 MA 105 610 x 450 24’’ x 173/4” 6 5

301006 MA 106 700 x 520 271/2” x 201/2” 6 3

301007 MA 107 865 x 660 34” x 26” 8 3

MANCHÕES MA

Desenvolvidos especialmente para reparos de pneus diagonais 
agrícolas. Sua construção e seu formato garantem facilidade 
de aplicação, flexibilidade e resistência ao pneu reparado. 
Os manchões MA repõem a resistência do local danificado, 
permitindo a continuidade do uso do pneu com muita economia 
para o agricultor.

Variação na dimensão de +/- 5mm. Disponíveis na versão a quente e a frio. *Disponível apenas na versão a frio.

MANCHÕES RAC

Especialmente desenvolvidos para pneus radiais. Sua 
construção, baseada na tecnologia de manchões radiais 
de aplicação centralizada no dano, busca dar a máxima 
resistência e flexibilidade para melhor desempenho 
às características desses pneus, que são submetidos a 
severas condições de uso.

Cód. Descrição Dimensões Nº de Lonas Unid./Emb.

mm in

303880 RAC 80 195 x 150 75/8” x 57/8” 2 5

303882 RAC 82 255 x 190 10 x 71/2” 3 5

303884 RAC 84 290 x 215 113/8” x 81/2” 3 5

303886 RAC 86 345 x 250 135/8” x 97/8” 3 5

303887 RAC 87* 730 x 530 283/4” x 207/8” 5 3

Variação na dimensão de +/- 5mm. Disponível na versão a quente. *Disponível apenas na versão a frio.
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Os cimentos vulcanizantes possuem resinas especiais que 
facilitam a aderência e aceleradores que asseguram a 
vulcanização dos manchões e reparos a frio. Para a aplicação 
de manchões e consertos de câmaras de ar pelo método a 
quente, a Vipal oferece a Cola Vulk, indicada para ser utilizada 
no processo de reforma de pneus pelos métodos de autoclave 
e prensa. Para melhor aplicação dos reparos, a Vipal também 
oferece os ativadores de superfícies Bufpal E, que eliminam 
graxas e outras impurezas da borracha.

COLA, CIMENTO VULCANIZANTE 
E ATIVADOR DE SUPERFÍCIES DE 
BORRACHA

*Produto na cor azul

Linha de reparos para
pneus e câmaras de ar

Cód. Descrição Embalagem Conteúdo Unid./Emb.

ml fl oz g oz

480102 Bufpal 1000 Lata 1000 33.81 - - -

480112 Bufpal E Lata 1000 33.81 - - -

470021 BV-01 Bisnaga 5 0.17 3,5 0.12 50

470022 BV-02 Bisnaga 25 0.84 18 0.63 12

470023 BV-03 Bisnaga 45 1.52 32 1.12 6

475006 Vulk Caixa 900 30.43 685 20.16 15

470010 CV-00 Lata 225 7.60 163 5.74 -

470043 CV-00 B* Lata 225 7.60 171 6.03 -

470011 CV-01 Lata 500 16.90 362 12.76 -

470044 CV-01 B* Lata 500 16.90 389 13.40 -

470012 CV-02 Lata 1000 33.81 725 25.57 -

470045 CV-02 B* Lata 1000 33.81 760 26.80 -
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SELANTE PARA REPAROS E TALÕES

O selante é aplicado em pneus com e sem 
câmara, atua como um reparo flexível e 
permanente, evitando que o pneu tenha 
sua estrutura afetada pela perda de ar na 
área raspada. O SV-01E é indicado para 
utilização após a aplicação do manchão e o 
SV-02E é aplicado na área dos talões.

SELANTE

Cód. Descrição Embalagem Conteúdo

ml fl oz g oz

461282 SV-01E Lata 500 16.9 400 14.11

461283 SV-02E Lata 500 16.9 400 14.11
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• Escolher o pneu correto para cada tipo de trabalho a ser executado.
• Usar sempre ferramentas e lubrificantes adequados na montagem e desmontagem dos pneus.
• Verifique os pneus diariamente, principalmente  a pressão.
• Repare os danos imediatamente em profissional especializado.
• Mantenha as válvulas fechadas, afim de evitar a entrada de poeira ou outros resíduos.
• Os pneus do mesmo eixo devem ter a mesma altura.
• Escolha o pneu correto para o tipo de trabalho.
• Se necessário, use  lastro d’água.
• Corrija imediatamente os defeitos mecânicos.
• Não rode com velocidade superior as indicadas pelos fabricantes e/ou Alapa.
• Mantenha os pneus estocados em local seco e coberto, afastados de óleos, graxas e equipamentos 
elétricos.
• Nunca utilize produtos a base de soda na lavagem dos equipamentos/pneus.
• Não ande com o trator no asfalto.
• Alinhe as rodas.
• Na entressafra, mantenha preferencialmente os tratores e/ou equipamentos sobre cavaletes
• Evitar o desgaste excessivo do pneu, pois poderá inviabilizar sua reforma.

Cuidados básicos para prolongar
a vida útil dos pneus e melhorar
o rendimento
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CONCEITO DE HIDROINFLAÇÃO

TIPOS DE PNEU

A tração ou a força de tração que um pneu pode exercer é correspondente ao 
peso exercido por ele contra o solo. Visando lastrear o conjunto equipamento-
pneu, recomenda-se o enchimento de até 75% de seu volume interno com água 
ou solução de cloreto de cálcio para pneus diagonais e 40%, no máximo, para 
pneus radiais. Este porcentual pode ser alterado de acordo com o equipamento 
utilizado. Quando utilizado o lastro com água, usar de um a dois PSI a mais de 
pressão.

PNEUS DIRECIONAIS
Se destinam aos eixos dianteiros ou a rodas livres.

PNEUS DE TRAÇÃO
Se destinam a eixos trativos devendo obedecer
o sentido da rotação.

Informações gerais sobre 
pneus agrícolas

DIAGONAL

75% 40%
RADIAL
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Podemos determinar o índice de patinagem ideal seguindo alguns passos:

1. Com o implemento levantado, e na mesma área a ser trabalhada, marcar 
com um giz ou fita adesiva  uma das rodas motrizes;
2. Marcar com uma estaca o ponto inicial da contagem;
3. Colocar o trator em marcha em linha reta, garantindo que o mesmo esteja 
em velocidade de trabalho;
4. Conte exatamente 10 voltas, e demarque o ponto atingido com outra estaca;
5. Volte ao ponto inicial e, com o implemento acionado, refaça o percurso, 
contando o número de voltas da roda; 
6. Se a última volta não for completa, estime seu valor em decimal. Imagine 
que para percorrer o trecho sem o acionamento do implemento foram 
necessárias 10 voltas completas, e no segundo percurso (com o implemento 
acionado) foram necessárias 11,75 voltas.

ÍNDICE DE PATINAGEM

PATINAGEM ADEQUADA

Para determinar o índice, calcula-se da seguinte forma:
Total de voltas c/ implemento..................................................11,75
Total de voltas s/ implemento.......................................................10
Diferença...................................................................................................1,75
Índice.................................................................................1,75 x 10 =  15%

O índice de patinagem ideal avaliado em 
relação a custo beneficio é de 10 a 15%. Pode 
variar de acordo com o piso, implemento, 
trabalho a ser realizado e/ou recomendação 
do fabricante do equipamento.

A patinagem, dentro do recomendado, é necessária para diminuir 
o esforço do eixo de tração e tornar a operação mais suave.  
A medição determina a quantidade de peso a ser colocada nos pneus (lastro).
Há uma forma muito simples de verificar se o trator está patinando de forma 
adequada sobre determinado tipo de solo:
Com o trator muito leve, a patinagem é alta (fig. 1)
Com o trator pesado demais, as marcas ficam muito definidas  (fig. 2)
O ideal são marcas definidas nas barras, e sinais de deslizamento no centro 
(fig. 3)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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BAIXA PRESSÃO

EXCESSO DE PRESSÃO

Causa o aumento da flexão nas laterais, produzindo calor na parte interna 
e maior incidência de carga nos ombros, gerando muitos danos aos pneus: 

 desgaste geral mais rápido;

 maior desgaste nos ombros; 

 rachaduras na carcaça; 

 quebra circunferencial da carcaça; 

 separação entre lonas; 

 aumento do consumo de combustível; 

 trinca no gomo do pneu, na garra dos tacos;

 diminuição do índice de patinação.

Os efeitos do excesso de pressão são menores do que os da baixa pressão. 
A flexão na lateral é menos intensa e a ocorrência de calor passa a ser no 
centro do desenho. Os danos nos pneus são:

 rápido desgaste; 

 facilidade na perfuração de objetos pontiagudos;

 vulnerabilidade a estouros por impacto;

 diminuição da capacidade de tração;

 aumento no índice de patinação.

Pressão adequada 
para pneus
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Tabela indicativa de pressão
PNEUS DIAGONAIS AGRÍCOLAS

PNEUS PARA TRATORES
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12.4-36
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Fonte: ALAPA – Associação Latino-Americana de Pneus e Aros | Atenção: Para casos especiais, as pressões podem variar 
conforme recomendações do fabricante. Obs.: Em casos de lastro ou hidroinflação utilizar 1 ou 2 libras além do indicado 
na tabela.
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26

32
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32

26

32
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40

24

26

32

26
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18.4-30

18.4-38

20.8-38

23.1-26

24.5-32

21L-30

28L-26 / 28.1-26

VA35.5L-32

23.1-30

VA30.5L-32

PNEUS PARA COLHEITADEIRAS

Dimensão Capacidade de lonas Pressão PSI

CONCEITO DE FOOTPRINT

É a chamada “pegada”. Quanto maior for 
a superfície de contato, melhor será a 
aderência. Grande parte da força depende 
da aderência do pneu ao solo. Em muitos 
casos a potência do trator é suficiente, o 
que falta, porém, é o footprint.

O footprint é fator fundamental para 
alcançar maior rendimento no preparo 
do solo. Suas principais vantagens são:

• ajuste do índice de patinação;

• maior tração;

• aumento da vida útil do pneu;

• diminuição do consumo de combustível;

• menor compactação do solo;

• menor desgaste do equipamento/trator.

O tamanho do footprint está relacionado 
a três fatores:

1. carga aplicada nos pneus;

2. pressão utilizada nos pneus;

3. lastreamento.

Chega-se ao footprint ideal quando a 
pressão for compatível com a carga. 
Assim, em condições diferentes de carga, 
a pressão pode ser alterada para chegar 
ao footprint ideal e obter uma boa tração. 
Na prática, utiliza-se a menor pressão 
recomendada, necessária para suportar 
a carga.
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CENTRAL DE ATENDIMENTO VIPAL

Av. Severo Dullius, 1395 
São João – Porto Alegre / RS – Brasil

CEP: 90200-310
Tel. para capitais: +55 51 3205 3000 

Tel. para demais localidades: 0800 707 0505
www.vipal.com.br – vipal@vipal.com.br


