3022

CORPO E ESTRUTURA
INTERNA EM METAL
REFORÇADO

AJUSTE DE
PRESSÃO DO
CALCADOR
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A forç
que você precisa!

a máquina ideal para
costura pesada

PASSADOR
DE LINHA NA
AGULHA

AJUSTE DE
LARGURA DO
PONTO

Apaixone-se!
janome.com.br

IDEAL PARA

COSTURA
PESADA

3022

22 TIPOS DE PONTOS

A força e a estabilidade ideal
para projetos difíceis!

ponto reto, reto triplo, ziguezague,
ziguezague 3 pontinhos, ziguezague
triplo, bainha invisível, ponto cheio
tipo satin, ponto tipo overlock, tipo
overlock inclinado, pontos elásticos
e decorativos

CORPO E ESTRUTURA
INTERNA EM METAL

AJUSTE DA LARGURA
DOS PONTOS

com estrutura interna e corpo em
alumínio a máquina oferece maior
nível de estabilidade e controle para
uma costura mais precisa e forte

largura máxima do
ziguezague: 5mm
permite ajustar a largura dos
pontos variando até 5mm
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PRESSÃO DO CALCADOR
ajuste a pressão do calcador para atender às
necessidades de costura de diversos tipos de
tecido e ter mais controle na sua costura
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SUPORTE PARA CARRETEL PEQUENO
Apoie 2 carretéis de linha e encha a bobina
sem tirar a linha da máquina

2
TENSÃO DA LINHA
9 níveis de tensão para ajustar ao tipo do
ponto, linha de costura e tipo de tecido do
trabalho que será realizado
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CORTE DE LINHA INTEGRADO LATERAL
Permite cortar as linhas de maneira fácil e
rápida na lateral da máquina

4
7

9

4

10
SISTEMA PARA ABAIXAR OS DENTES
Prático sistema que permite abaixar os
dentes impelentes da máquina (dentes
de transporte) para costurar quilting livre,
pregar botão ou cerzir

PASSADOR DE LINHA NA AGULHA
Facilita a passagem automática da linha na
agulha para ganhar tempo e iniciar a costura
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LANÇADEIRA OSCILANTE
desenvolvida para uma costura forte e
robusta, indicada para tecidos pesados
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7
ALÇA PARA TRANSPORTE
A máquina possui uma prática alça para
auxiliar no transporte da máquina. Utilize
uma das mãos para segurar a alça e a outra
para apoiar a base da máquina durante a
movimentação

ALAVANCA DE RETROCESSO DE PONTO
Para proteger e manter seguras as suas
costuras utilize a alavanca de retrocesso
para costurar pontos para trás. Indicada para
arrematar as costuras reta e ziguezague de
forma rápida e fácil

9
SELETORES PARA ESCOLHER E AJUSTAR O PONTO
Os 3 seletores permitem selecionar o
ponto e ajustá-lo para o trabalho que se
deseja costurar. O ajuste de largura e de
comprimento pode ser feito em diversos
tipos de pontos

CHAPA DA AGULHA COM GUIAS PARA MARGEM
A chapa da agulha apresenta marcações
guia que podem ser utilizadas para costura
precisa de margens com medidas em
milímetros e em polegadas, facilitando a
costura em bordas e cantos

FORTE,
ESTÁVEL,
SILENCIOSA

Corpo e estrutura interna em peça
única de alumínio que faz a diferença
na qualidade do ponto e da costura!

MAIS
CONTROLE E
PRECISÃO

CALCADOR
PARA
BAINHA
ENROLADA

Janome 3022 é a nova máquina de costura
mecânica com a qualidade, a força e a
tecnologia que você já conhece e confia!

LUZ DE LED

CAIXA DE ACESSÓRIOS

POSIÇÃO DA AGULHA

ALÇA PARA TRANSPORTE

GUIA DE BARRA
PARA BAINHA
INVISÍVEL
luz de led para iluminar
a área da agulha

caixa embutida para manter os
acessórios sempre à mão

posição da agulha variável do
centro para a esquerda

CALCADOR
PARA PONTOS
DECORATIVOS
E APLIQUES

prática alça para auxiliar na
movimentação da máquina

Características:
• Corpo da máquina e estrutura interna de alumínio
que confere maior estabilidade e capacidade para
costura de tecidos pesados
•2
 2 pontos de costura incluindo pontos retos, zigue
zague, bainha invisível e pontos elásticos
• 1 ponto para casa de botão de 4 passos
• Pontos elásticos para costura de malhas e tecidos
elásticos
•C
 ostura reta com a agulha ao centro e à esquerda
• Pontos decorativos tipo satin (cheio)
• Largura máxima do ponto ziguezague 5mm
• Luz de LED sobre a área da agulha
• Seletor para escolha de ponto
• Seletor de ajuste do comprimento do ponto
• Seletor de ajuste da largura do ponto

Painel de Pontos
22 pontos de costura e 1 caseado de 4 passos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seletor de ajuste da pressão do calcador
Passador de linha na agulha
Corte de linha integrado na lateral da máquina
Enchedor de bobina
Alavanca de retrocesso para costura de reforço
Braço livre para costuras tubulares
Alça prática para transporte
Lançadeira oscilante
Alavanca para abaixar os dentes de transporte para
costuras tipo cerzido, quilting livre, bordado à mão
livre e pregar botão (acessórios específicos são
vendidos separadamente)
• Base móvel que possui uma prática caixa de
acessórios embutida

Especificações Técnicas
Peso Líquido: 6,8 Kg
Peso Bruto: 8 Kg
Tamanho da máquina (cm): 31 A x 41 L x 18 P
Tamanho da caixa (cm): 39 A x 48 L x 26 P
Potência: 70W
Consumo de energia: 0,07 Kwh

CALCADOR
PARA
APLICAÇÃO DE
ZÍPER COMUM

CALCADOR
PARA CASEADO
DE BOTÃO E
APLICAÇÕES

Acesssórios Padrão
• 3 Bobinas
• 1 Conjunto de agulhas
• 1 Abridor de casa de botão (descosedor)
• 1 Calcador para caseado de botão
• 1 Calcador para bainha enrolada
• 1 Calcador para zíper

Velocidade: 750ppm

• 1 Calcador fechado para ponto decorativo

Modelo:

• 1 Óleo

• 1 Guia de barra

3022 127V - 7898586212732

• 1 Chave de fenda (grande)

3022 220V - 7898586212749

• 1 Chave de fenda (pequena)

foto do pedal meramente
ilustrativa, pode variar conforme
a voltagem da máquina

ACESSÓRIOS
IDEAIS PARA
O DIA A DIA

ACESSÓRIOS
OPCIONAIS
Código

CONHEÇA OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS QUE VOCÊ
PODE ADQUIRIR PARA SUA MÁQUINA
Nome

Foto

Código

200122005

bobina original Janome identificada
com a letra J - vendidas em unidade
individual

CONJUNTO COM 10 BOBINAS
TRANSPARENTES JANOME
bobina original Janome identificada
com a letra J

CONJUNTO COM 25 BOBINAS ROSA
200277062

ideal para organizar as suas linhas,
por exemplo organizando por tipo
ou cor da linha

CONHEÇA OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS QUE VOCÊ
PODE ADQUIRIR PARA SUA MÁQUINA
Foto

Código

859856005

1 agulha dupla, 2 agulhas ponta azul,
1 agulha ponta roxa e 1 agulha ponta
vermelha

200123006

ideal para tecidos finos e leves,
possui ponta fina

feito de metal, possui marcações
laterais para facilitar a costura da
casa do botão marcada no tecido
CALCADOR DE CASEADO DE BOTÃO
DE 4 PASSOS

AGULHA UNIVERSAL TAMANHO 09
990109000

Nome
CALCADOR DE CASEADO DE BOTÃO
DE 4 PASSOS

CONJUNTO DE AGULHAS MISTO COM
AGULHA DUPLA

BOBINAS TRANSPARENTE JANOME
102261103

Nome

611413002

ideal para tecidos finos e médios,
possui ponta fina

CONJUNTO COM 25 BOBINAS AZUIS
200277084

ideal para organizar as suas linhas,
por exemplo organizando por tipo
ou cor da linha

200134000

ideal para tecidos médios, possui
ponta fina

200346007

ideal para tecidos finos e
leves, possui ponta levemente
arredondada

possui sistema para fazer a casa de
acordo com o tamanho do botão

especial para quilting e bordados
cheios, possui ponta levemente
arredondada

ideal para tecidos médios, possui
ponta fina

AGULHA UNIVERSAL TAMANHO 16
990116000

737801015

ideal para tecidos pesados, como
jeans e couro, possui ponta fina

1 agulha tamanho 9, 1 agulha
tamanho 11 e 3 agulhas tamanho 14

990314109

990211000

ideal para tecidos médios que não
desfiam, possui ponta fina

200131007

202043007

CALCADOR PARA PREGAR BOTÃO

202044008

indicado para botões planos, facilita
a aplicação do botão em peças de
vestuário e decorativas

AGULHA 14 PONTA BOLA

CONJUNTO DE AGULHAS MISTAS
200135001

1 agulha ponta azul tamanho 11 e 4
agulhas tamanho 14
990511000
AGULHA DUPLA TAMANHO 11 CENTRO

820828008

com espaçamento de 2mm é
indicada para costura decorativa
com 2 linhas ou também para fazer
frisos e nervuras

ideal para tecidos médios, tecidos
elásticos ou que tendem a desfiar,
possui ponta bola
AGULHA 11 PARA PONTO
DECORATIVO

990514000

ideal para tecidos médios, possui
o olho maior para acomodar linhas
difíceis e ponta fina

Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso. Acessórios opcionais são itens vendidos separadamente, não acompanham a máquina.

CALCADOR PARA FRANZIR TECIDOS
LEVES
indicado para criar franzidos em
tecidos finos e leves

CALCADOR PARA APLICAÇÃO DE
ZÍPER COMUM
com sistema de costura unilateral,
indicado para aplicar zíper comum

com ajuste de posição é indicado
para costura de zíper invisível em
peças de vestuário e decoração

indicado para costura de bainha
enrolada com 2mm de tamanho final

CALCADOR PARA BAINHA ENROLADA
PARA TECIDOS LEVES
indicado para costura de bainha
enrolada em tecidos leves e finos

943100000

indicado para fazer franzidos e
pregas com espaçamento de 1
ponto, 6 pontos e 12 pontos

207712009

indicado para costura de bainha
invisível usando o calcador A para
ziguezague

indicado para costura de bainha
invisível

CALCADOR PARA BAINHA INVISÍVEL
COM GUIA E AJUSTE
611411000

CALCADOR PARA COSTURA FLORAL
indicado para costura decorativa
com pontos de costura formando
desenhos de flores

indicado para bainha enrolada em
diversos tipos de tecido

CALCADOR PARA BAINHA INVISÍVEL
200130006

CALCADOR PARA PREGAS E
FRANZIDOS - RUFFLER

ideal para tecidos leves, possui o
olho maior para acomodar linhas
difíceis e ponta fina
AGULHA 14 PARA PONTO
DECORATIVO

com sistema de costura em dois
lados, é indicado para costura de
zíper comum

GUIA PARA BARRA
674401002

ideal para tecidos leves, tecidos
elásticos ou que tendem a desfiar,
possui ponta bola
200124007

990214000

possui ajuste para melhor posição na
costura do zíper ou do cordão

CALCADOR PARA BAINHA ENROLADA
743815000

ideal para costura de casa de botão
livre, de diversos tamanhos; e pode
ser usado também para costura de
pontos decorativos

AGULHA 11 PONTA BOLA
AGULHA DE PONTA VERMELHA
TAMANHO 14

CALCADOR PARA APLICAÇÃO DE
ZÍPER COMUM E CORDÃO

CALCADOR PARA BAINHA ENROLADA

AGULHAS SORTIDAS PONTA BOLA
990200000

Foto

CALCADOR PARA APLICAÇÃO DE
ZÍPER INVISÍVEL

CALCADOR PARA CASEADO DE
BOTÃO E PONTOS DECORATIVOS

AGULHA DE PONTA ROXA
TAMANHO 14
202122001

940290000

CALCADOR PARA CASEADO DE
BOTÃO COM SENSOR

feito em plástico resistente possui
marcações laterais para facilitar a
costura da casa do botão marcada
no tecido

Nome

CALCADOR PARA APLICAÇÃO DE
ZÍPER COMUM

CALCADOR PARA CASEADO DE
BOTÃO DE 4 PASSOS

AGULHA UNIVERSAL TAMANHO 14
AGULHA DE PONTA AZUL
TAMANHO 11

200342003

941800000

639801007
990114000

Código

611406002

AGULHA UNIVERSAL TAMANHO 12
990112000

Foto

feito de metal, possui marcações
laterais para facilitar a costura da
casa do botão marcada no tecido

AGULHA UNIVERSAL TAMANHO 11
990111000

ACESSÓRIOS
OPCIONAIS

743816001

indicado para bainha invisível com
guia de costura e parafuso de ajuste
para melhor posicionamento

CALCADOR PARA PONTOS
DECORATIVOS
indicado para costura de pontos
decorativos e apliques

Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso. Acessórios opcionais são itens vendidos separadamente, não acompanham a máquina.

ACESSÓRIOS
OPCIONAIS
Código

200129002

CONHEÇA OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS QUE VOCÊ
PODE ADQUIRIR PARA SUA MÁQUINA
Nome

CALCADOR PARA PONTOS
DECORATIVOS

Foto

Código

Nome

CONHEÇA OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS QUE VOCÊ
PODE ADQUIRIR PARA SUA MÁQUINA
Foto

CALCADOR ULTRADESLIZANTE COM
TEFLON
200141000

indicado para costura de pontos
decorativos e apliques

CONJUNTO DE CALCADORES PARA
BAINHA, BAINHA INVISÍVEL E VIÉS
3237777 - conjunto de calcadores

Calcador para
aplicar viés de
tira de tecido

indicado para tecidos que ficam
marcados ou que tendem a prender
no calcador de metal

Calcador
para bainha
enrolada

CALCADOR COM ROLETE PARA VINIL
E COURO
CALCADOR O PARA MARGEM DE 1/4
POLEGADA
200330008

200142001

indicado para união de retalhos em
projetos de patchwork com margem
de 1/4 de polegada
200127000

301505002

611511001

CALCADOR PARA PONTO
ZIGUEZAGUE E COSTURAS GERAIS
indicado para uso geral, ponto reto,
ziguezague e decorativos

CALCADOR PARA COSTURA RETA
200125008

ideal para costura reta mais precisa
e controlada

CALCADOR PARA TECIDOS FINOS
941500000A

indicado para transportar melhor os
tecidos finos que são mais difíceis
de costurar
CALCADOR M PARA ACABAMENTOS
E PONTO TIPO OVERLOCK

200132008

200328003

200126009

200140009

indicado para costura de
acabamento em bordas,
especialmente em tecidos que
tendem a desfiar
CALCADOR PARA FRISO E
NERVURAS PARA SULCOS RASOS

200310002

941610000

214518005

indicado para aplicação de viés
pronto

Calcador
para bainha
invisível

indicado para costura decorativa livre
tipo quilting e cerzido

indicado para costura de quilting
reto e costuras paralelas em múltiplas
camadas

indicado para costura de quilting
reto e costuras paralelas em múltiplas
camadas

PASSADOR DE LINHA MANUAL

200347008

indicado para uso com agulha
tamanho 9

647808009

ABRIDOR DE CASEADO DE BOTÃO

200133009

846810018 - CAIXA
PARA ACESSÓRIOS

004VIPTINLG - LATA
GRANDE

004VIPTINSM - LATA
PEQUENA

803813007 TESOURA PARA
APARAR LINHAS

822814007 TESOURA PARA
APARAR LINHAS

653802002 - CHAVE
DE FENDA DE METAL

004VIPCLOTH PANO PARA LIMPEZA

indicado para guiar melhor costuras
paralelas e costura em valas e junções

ou

ou

301612003 CALCADOR A COM
SUPORTE

GUIAS PARA CALCADOR DE QUILTING
NA VALA E QUILTING RETO

202024002

ideal para abrir casa de botão e
desmanchar costuras

ESCOVA DE LIMPEZA
802424004

820832005

indicado para aplicar cordão com
uso do ponto ziguezague

CALCADOR PARA APLICAR VIÉS
PRONTO DE 10MM A 14MM

CALCADOR FECHADO PARA QUILTING
LIVRE

CALCADOR FECHADO PARA QUILTING
RETO

indicado para uso com agulha dupla
(vendida separadamente)

CALCADOR PARA APLICAÇÃO DE
CORDÃO TRIPLO

ideal para melhorar o transporte de
tecidos difíceis que geralmente ficam
presos no calcador

CALCADOR FECHADO PARA QUILTING
RETO

CALCADOR PARA PONTO
ZIGUEZAGUE E COSTURAS GERAIS
indicado para uso geral, ponto reto,
ziguezague e decorativos

ACESSÓRIOS
OPCIONAIS

ideal para manter limpa a área da
lançadeira e caixa da bobina

303403005 - MESA EXTENSORA
ideal para ampliar a área de trabalho e
facilitar a costura dos seus projetos

301802002 - TAPETE JANOME
ideal para apoiar a sua máquina Janome

CHAVE DE FENDA
ideal para trocar o caldador

CHAVE DE FENDA
647803004

ideal para ajuste de tensão da linha da
caixa da bobina

Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso. Acessórios opcionais são itens vendidos separadamente, não acompanham a máquina.

Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso. Acessórios opcionais são itens vendidos separadamente, não acompanham a máquina.

Apaixone-se!
Janome do Brasil Comércio de Máquinas Ltda.
Rua Padre Antônio Tomás, 159 - Água Branca
São Paulo - SP - CEP 05003-010
Serviço de Atendimento ao Consumidor Janome
(11) 3675-6754 / (11) 3092-1100
sac@janome.com.br

janome.com.br

