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1006P

Velocidade máxima: 750 ppm                             
Voltagem: 127V ou 220V     
Consumo de energia: 0,060 Kwh

Peso Bruto: 7,3 Kg
Peso Líquido: 5,7 Kg 
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina:  L 40  x  A 32  x  P 16 cm
Caixa:         L 45  x  A 36  x  P 24 cm

Para barras e 
acabamentos

Bainha Invisível

Ideal para roupas 
e utilitários

Casa de Botão

Costura fácil e 
Prática

Zíper Comum

12 pontos de costura 
1 caseado para botão

Costura até
8 camadas de jeans

- Seletor de escolha do ponto
- 2 posições da agulha (centro e esquerda)
- Braço livre para costuras tubulares 
- Placa isoladora de dentes
- Retrocesso de pontos, costura de reforço
- Capacidade para costura pesada 
- Permite costura com agulha dupla em ponto reto
- Alavanca do calcador com 2 níveis de altura
- Lançadeira oscilante 
- 3 fileiras de dentes de transporte
- Regulador de tensão da linha
- Luz próxima a área da agulha

Largura do 
ponto:   

5 mm

Estrutura interna 
em metal

Força e Tecnologia

Fácil de usar e de 
transportar

Portátil

Enchedor 
de bobina 
integrado 

Máquina de Costura Mecânica

Lançadeira 
Oscilante:
mais força 
para sua 
costura

Fácil de 
selecionar 
e ajustar 

os pontos

BRAÇO LIVRE:
Para costuras 

tubulares, como 
barras e mangas



14 pontos incluindo  
1 caseado para botão

- Braço livre para costuras tubulares
- Retrocesso de pontos, costura de reforço
- Seletor de escolha do ponto
- Seletor de regulagem do ponto
- Alavanca para abaixar os dentes
- Capacidade para costura pesada 
- Permite costura com agulha dupla em ponto reto
- Alavanca do calcador com 2 níveis de altura
- Lançadeira oscilante
- Corte de linha lateral integrado
- Seletor de tensão da linha
- Estrutura interna em metal reforçado

 Acabamentos - Customização 
Patchwork - Apliques - Barras 
Costura básica e decorativa

Zíper  - Consertos - Caseado de botão
Enchedor de 

bobina integrado 

Enfiador 
de linha 

na agulha

Largura 
do 

ponto:  
5 mm

Mesa extensora: 
item opcional vendido 

separadamente

2008S

Alça para 
transportar

Fácil e Prática

Calcador de caseado 
para botão

Costura básica

Corte de linha
lateral

Praticidade

Estrutura interna

Força e Tecnologia

Acessórios básicos 
incluídos

Iniciar a costura

Costura até
8 camadas 
de jeans

Pino do  carretel
metálico

Velocidade máxima: 750 ppm                             
Voltagem: 127V ou 220V     
Consumo de energia: 0,060 Kwh

Peso Bruto: 7,3 Kg
Peso Líquido: 6 Kg 
Garantia: 1 ano

Dimensões
Máquina:  L 40  x  A 29  x  P 16 cm
Caixa:         L 44  x  A 35  x  P 23 cm



22 tipos de pontos  
1 caseado para botão

- Braço livre para costuras tubulares
- Retrocesso de pontos, costura de reforço
- Seletor de escolha do ponto
- Seletor de regulagem do ponto
- Alavanca para abaixar os dentes
- Capacidade para costura pesada 
- Permite costura com agulha dupla em ponto reto
- Alavanca do calcador com 2 níveis de altura
- Lançadeira oscilante
- Corte de linha lateral integrado
- Seletor de tensão da linha
- Posição da agulha variável do centro para a esquerda
- Corpo em alumínio fundido com pintura a pó

 Acabamentos - Customização 
Patchwork - Apliques - Barras 
Costura básica e decorativa

Zíper  - Consertos - Caseado de botão

Iluminação com 
luz de LED

Passador de 
linha na agulha

Largura 
do 

ponto:  
5 mm

Seletor de Pressão 
do Calcador:

ajuste para diferentes 
tipos de tecidos

3022

Calcador de 
caseado para botão

Costura básica

Guia para bainha 
invisível

Facilidade

Calcador para 
costura decorativa

Personalização

Calcador para zíper 
comum

Praticidade

Calcador para 
bainha enrolada

Acabamentos

Costura até
8 camadas 
de jeans

Velocidade máxima: 750 ppm                             
Voltagem: 127V ou 220V     
Consumo de energia: 0,060 Kwh

Peso Bruto: 8 Kg
Peso Líquido: 6,8 Kg 
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina:  L 41  x  A 31  x  P 18 cm
Caixa:         L 48  x  A 39  x  P 26 cm

Corpo em 
alumínio fundido: 

muito mais 
resistente e estável

Ajustes de largura 
e comprimento 

do ponto

Caixa de Acessórios 
embutida



A qualidade do ponto 
industrial e a facilidade 
e a praticidade de uma 

máquina de costura 
doméstica. 

Overlock 
& Ultralock

- Ponto overlock
- Ponto ultralock
- Costura com 3 e 4 fios
- Costura com 1 e 2 agulhas
- Ponto cadeia
- Bainha enrolada (fru-fru) 
- Comprimento do ponto de 1 a 4 mm
- Gráfico ilustrativo e colorido de passagem das linhas
- Largura do corte ajustável de 3.0 mm - 5.0 mm
- Ajuste do transporte do tecido com variação de 0.5 a 2.2mm
- Sistema de ajuste para costurar diversos tipos de tecido
- Suporte para 4 cones de linha
- Conversão rápida para bainha enrolada
- Faca superior retrátil
- Velocidade de até 1.300 ppm
- Corte de linha lateral integrado
- Regulagem de pontos visível
- Estrutura interna em metal reforçado

Conquiste um acabamento 
profissional para suas roupas 

e projetos de costura

- Fechamento de peças
- Costura de segurança
- Bainha enrolada (fru-fru)

Guia prático identificador 
com fios coloridos para 

colocação das linhas

7933D

Motor acoplado

Prática e portátil

Acessórios 
Opcionais

Criatividade

Acessórios 
Opcionais

Acabamentos

Acessórios 
Opcionais

Diferenciação

Acessórios 
Opcionais

Detalhes

Velocidade máxima: 1.300 ppm                             
Voltagem: 127V ou 220V     
Consumo de energia: 0,105 Kwh

Peso Bruto: 6,9 Kg
Peso Líquido: 6,5 Kg 
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina:  L 31  x  A 27  x  P 28 cm
Caixa:         L 39  x  A 38  x  P 35 cm



Conquiste um 
acabamento 

profissional para 
suas roupas e 

projetos de costura
Galoneira

Ponto cadeia

Ponto de cobertura com 
2 agulhas estreito de 3 mm

Ponto de cobertura com 
2 agulhas largo de 6 mm

Ponto de cobertura com 
3 agulhas largo de 6 mm

- Finalização de peças de vestuário
- Bainha tripla, barras, fixar cordão, 
  rebater elástico, costurar golas e 
  punhos e costura decorativa

2000CPX

Braço Livre

Costura 
tubular

Área de 
100 mm x 143 mm

Ampla área de 
costura

Acabamento 
profissional

Ideal para roupas 
esportivas

Passagem fácil 
da linha

Facilidade 
para usar

Acessórios 
Opcionais

Praticidade

- Comprimento do ponto com variação de 1 a 4 mm 
- Sistema de ajuste da tensão da costura diferenciado 
- Corte de linha integrado na lateral da máquina
- Quadro de referência: ajuste rápido para costura visível
- Diferentes níveis de transporte do tecido 
- Braço livre para costuras tubulares  
- Níveis de ajuste do transporte de 0,5 a 2,25
- Sistema de ajuste da pressão do calcador
- Estrutura interna em metal reforçado

Velocidade máxima: 1.000 ppm                             
Voltagem: 127V ou 220V     
Consumo de energia: 0,080 Kwh

Peso Bruto: 10,5 Kg
Peso Líquido: 7,7 Kg 
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina:  L 38  x  A 34  x  P 24 cm
Caixa:         L 50  x  A 43 x  P 42 cm

Suporte para  
4 cones de linha

Ideal para 
malharia, lingerie 

e moda fitness



30 pontos incluindo  
1 caseado para botão e 

4 pontos de aplique

Costura básica e decorativa
 Acabamentos  

Customização - Patchwork 
Apliques - Barras - Zíper

Quilting reto e livre
Caseados de botão 

- Isolador de dentes
- Costura com agulha à esquerda e à direita
- Deslocamento da posição da agulha
- Permite costura com agulha dupla
- Painel LCD para seleção e regulagem de pontos
- Alavanca do calcador com 2 níveis de altura
- Atalhos às suas mãos: Start/Stop (liga e desliga), 
  sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso
- Enchedor de bobina com sensor
- Lançadeira rotativa
- Braço livre para costuras tubulares
- Controle de velocidade
- Corte de linha lateral integrado
- Regulador de tensão da linha
- Estrutura interna em metal reforçado

Calcadores para 
muitas técnicas

Costura Criativa

Aplicações

Costura decorativa

Alavanca para 
abaixar os dentes

Rapidez

Estrutura interna 
em metal

Força e Tecnologia

Corte de linha 
lateral

Praticidade

1030MX Largura
do ponto: 
5 mm

Enchedor de 
bobina integrado 

Passador 
de linha na 

agulha

Velocidade máxima: 820 ppm                             
Voltagem: Bivolt    
Consumo de energia: 0,032 Kwh

Peso Bruto: 6,2 Kg
Peso Líquido: 5 Kg 
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina:  L 39 x  A 28  x  P 15 cm
Caixa:         L 48  x  A 36 x  P 23 cm

Mais opções 
de pontos para 
sua costura do 

dia a dia!

Novo design 
inspirado na 

flor de cerejeira



- Isolador de dentes
- Costura com agulha à esquerda e à direita
- Deslocamento da posição da agulha
- Permite costura com agulha dupla
- Painel LCD para seleção e regulagem de pontos
- Alavanca do calcador com 2 níveis de altura
- Atalhos às suas mãos: Start/Stop (liga e desliga), 
  sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso
- Enchedor de bobina com sensor
- Lançadeira rotativa
- Braço livre para costuras tubulares
- Controle de velocidade
- Corte de linha lateral integrado
- Sensor de caseado de botão
- Regulador de tensão da linha
- Estrutura interna em metal reforçado

50 pontos incluindo  
3 caseados para botão 
e 3 pontos de aplique

Costura básica e decorativa
 Acabamentos  

Customização - Patchwork 
Apliques - Barras - Zíper

Quilting reto e livre
Caseados de botão 

Luz de LED 
na área da agulha

Iluminação

Prática para usar 
e transportar

Portátil

Alavanca para 
abaixar os dentes

Rapidez

Estrutura interna

Força e Tecnologia

Corte de linha 
lateral

Praticidade

1050DC Largura
do ponto: 
7 mm

Enchedor de 
bobina integrado 

Passador de linha 
na agulha

Velocidade máxima: 700 ppm                             
Voltagem: Bivolt    
Consumo de energia: 0,035 Kwh

Peso Bruto: 7,3 Kg
Peso Líquido: 6 Kg 
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina:  L 41  x  A 30  x  P 18 cm
Caixa:         L 48  x  A 37  x  P 27 cm

Mais opções de pontos 
e funções para facilitar 

o seu dia a dia!

Pontos utilitários 
para costura: 

cerzido, travete, ilhós, 
pontos elásticos



- Braço livre para costuras tubulares
- Enfiador de linha na agulha
- Isolador de dentes
- Deslocamento da posição da agulha
- Controle de velocidade
- Sensor de caseado
- Regulador de tensão da linha
- Costura com agulha à esquerda e à direita
- Seletor de pressão do calcador
- Permite costura com agulha dupla
- Painel LED para seleção e regulagem de pontos
- Alavanca do calcador com 2 níveis de altura
- Atalhos às suas mãos: Start/Stop (liga e desliga), 
  sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso 
- Enchedor de bobina com sensor
- Lançadeira rotativa
- Estrutura interna em metal reforçado

100 pontos incluindo  
7 caseados para botão 
e 6 pontos de aplique

Quilting reto e livre - Patchwork - Apliques 
Barras - Zíper - Cerzido - Caseados de botão 
Costura básica e decorativa -  Acabamentos

Largura do ponto: 
7 mm

Passador de linha 
na agulha

Rapidez

Passagem fácil da 
linha da bobina

Facilidade

Caixa para 
acessórios

Organização

Estrutura interna

Força e Tecnologia

Braço Livre para 
costura de barras

Praticidade

DC6100

7 Calcadores e 
Capa Plástica 

Rígida

Novo design, novos pontos com a 

qualidade que você já confia!

Kit de calcadores para quilting 
e patchwork e mesa extensora

(Acessório opcional 
vendido separadamente)

Ideal 
para 

patchwork 

Novo acessório: 
Placa estabilizadora 

para calcador de 
Caseado de botão

Velocidade máxima: 820 ppm                             
Voltagem: Bivolt    
Consumo de energia: 0,046 Kwh

Peso Bruto: 9 Kg
Peso Líquido: 6,2 Kg 
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina:  L 37  x  A 29  x  P 18 cm
Caixa:         L 49  x  A 42  x  P 25 cm



- Enfiador de linha na agulha
- Isolador de dentes
- Deslocamento da posição da agulha
- Controle de velocidade
- Sensor de caseado
- Regulador de tensão da linha
- Costura com agulha à esquerda e à direita
- Seletor de pressão do calcador
- Combinação de pontos de até 50 caracteres
- Painel LCD para seleção e regulagem de pontos
- Alavanca do calcador com 2 níveis de altura
- Atalhos às suas mãos: Start/Stop (liga e desliga), 
  sobe e desce da agulha, arremate final, 
  retrocesso e cortador de linha automático
- Braço livre para costuras tubulares
- Enchedor de bobina com sensor
- Lançadeira rotativa
- Estrutura interna em metal reforçado

200 pontos incluindo  
12 caseados para botão 
e 8 pontos de aplique

1 fonte de letra 
costurada 7 mm

Quilting reto e livre - Patchwork 
Apliques - Barras - Zíper  

Cerzido - Caseados de botão 
Costura básica e decorativa

 Acabamentos - Customização

Largura do ponto: 
7 mm

Passador de linha 
na agulha

Rapidez

Passagem fácil da 
linha da bobina

Fácil e Prática

Caixa para 
acessórios

Organização

Estrutura interna

Força e Tecnologia

Braço Livre para 
costura de barras

Praticidade

DM7200

Corte de linha 
automático e 
programável

7 Calcadores e 
Capa Plástica 

Rígida

Novo design, mais pontos com a 

qualidade que você já confia!

Kit de calcadores para quilting 
e patchwork e mesa extensora

(Acessório opcional 
vendido separadamente)

Ideal para 
personalização 

Novo acessório: 
Placa estabilizadora 

para calcador de 
Caseado de botão

Velocidade máxima: 820 ppm                             
Voltagem: Bivolt    
Consumo de energia: 0,046 Kwh

Peso Bruto: 9,2 Kg
Peso Líquido: 6,5 Kg 
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina:  L 37  x  A 29  x  P 18 cm
Caixa:         L 49  x  A 42  x  P 25 cm



- Velocidade de até 1000 ppm na costura reta
- Comprimento máximo do ponto: 5 mm
- Costura com agulha à esquerda e à direita
- Seletor de pressão do calcador
- Enfiador de linha na agulha
- Isolador de dentes
- Enchedor de bobina com lâminas de corte adicionais
- Braço livre para costuras tubulares
- 2 chapas de agulha (ponto reto e ponto ziguezague)
- Atalhos às suas mãos: Liga e desliga, sobe e desce da agulha,   
  arremate final, retrocesso e cortador de linha automático programável
- Seleção de pontos por teclas numéricas diretas e teclas de função
- Função de alongamento do ponto decorativo acetinado em 5x
- Quadro de referência rápida de pontos
- Função de espelho de ponto horizontal
- 2 níveis de altura do calcador (abaixado, normal e extra-elevado)
- 1 monograma de letras completo com altura de 7 mm
- 1 monograma de letras maiúsculas com altura de 9 mm
- Tecla de bloqueio para proteção
- Função para agulha dupla
- Estrutura interna em metal reforçado

Largura
do ponto 
9 mm170 pontos incluindo 10 caseados 

para botão e 10 pontos de aplique

1 fonte de letra costurada 7 mm
1 fonte de letra costurada 9 mm

Joelheira 
Ajustável

11 Calcadores, Guia 
de Costura & Chapa
Estabilizadora para
Caseado de Botão

Quilting reto e livre 
Patchwork - Apliques 

Costura básica e 
decorativa 

Acabamentos 
Customização

Área de 
braço: 

210 mm x 
120mm

6 lâmpadas LED 
em 3 lugares

Novo Ponto:
Serpentina

Skyline S5

Troca rápida da 
chapa da agulha

Controle e Rapidez

Qualidade Janome 
para costurar

Múltiplas Camadas

Área de braço 21 cm
à direita da agulha

Grandes Projetos

Passagem rápida da 
linha da bobina

Economize Tempo

Ajuste fino - 91 
posições da agulha

Projetos Precisos

Velocidade máxima: 1.000 ppm                             
Voltagem: Bivolt    
Consumo de energia: 0,050 Kwh

Peso Bruto: 14,2 Kg
Peso Líquido: 10,2 Kg 
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina:  L 49  x  A 32 x  P 22 cm
Caixa:         L 66  x  A 46  x  P 39 cm



200 pontos incluindo 9 caseados 
para botão e 16 pontos de aplique

2 fontes de letra costurada 7 mm
1 fonte de letra costurada  9 mm

MC6700P

Largura
do ponto 

9 mm

Versatilidade:
3 Chapas da Agulha  

incluindo a nova 
Chapa da Agulha Profissional HP

Calcador Profissional HP 
para costura reta

Calcador estreito para ponto reto tipo 
industrial para costurar curvas e pesponto. 
Mais visibilidade e amplo controle na costura.  
O Calcador Profissional HP possui o tamanho 
perfeito para margem de ¼ polegada. 

Chapa da agulha para 
ziguezague, para ponto reto e 
chapa da agulha profissional

Passador de 
linha especial 
com alavanca 

SPM
1.200
PPM

Velocidade 
máxima na 

costura reta
1.200 ppm

Qualidade Profissional para 

atender às suas necessidades 

avançadas de costura!

Corpo em alumínio fundido com 
base plana e pintura a pó especial

Mais força e resistência para 
projetos grandes e difíceis!

Área de braço: 
255 mm x 120 mm

Pedal de controle 
extra-largo incluso

(pedal para corte de linha 
vendido separadamente)

PADRÃO

OPCIONAL

16 Calcadores, Guia 
de Costura & Chapa
Estabilizadora para
Caseado de Botão

Ideal para 
Quilting!

Trasporte duplo 
AcuFeed Flex™

Múltiplas Camadas

Área de braço 25,5 cm
à direita da agulha

Grandes Projetos

Troca da chapa da 
agulha com 1 toque

Rapidez 

Passagem fácil da 
linha da bobina

Facilidade

Ajuste fino - 91 
posições da agulha

Projetos precisos

Velocidade máxima: 1.200 ppm                             
Voltagem: Bivolt    
Consumo de energia: 0,055 Kwh

Peso Bruto: 18 Kg
Peso Líquido: 11,5 Kg 
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina:  L 52  x  A 32  x  P 23 cm
Caixa:         L 67  x  A 56  x  P 40 cm

Mesa Extensora  
extra-larga inclusa

Caixa de 
Acessórios 

especial 
inclusa

Indicada para 
Customização!

As funções especiais e avançadas vão ajudar a transformar 

sua criatividade em lindos e exclusivos projetos de costura. 

- Comprimento máximo do ponto: 5 mm
- Seletor de pressão do calcador com ajuste fino
- Alavanca para abaixar os dentes
- Enchedor de bobina independente
- Luzes LED de alta luminosidade em 3 posições
- 20 posições de memória para salvar combinações de pontos
- Combinação de pontos de até 50 caracteres
- 3 chapas de agulha (ponto reto, ponto ziguezague e especial HP)
- Atalhos às suas mãos: Liga e desliga, sobe e desce da agulha, arremate final, 

retrocesso e cortador de linha automático
- Função de alongamento do ponto decorativo acetinado em 5x
- Quadro de referência rápida de pontos
- Função de espelho de ponto vertical e horizontal
- Tecla de bloqueio para proteção
- Função para salvar o ponto favorito
- Guias e marcações especiais na chapa da agulha
- Customização de 7 pontos para acesso direto
- Função para ajuste do ponto para costura com agulha dupla
- Seletor de tensão da linha externo tipo indutrial
- Transporte duplo removível AcuFeed Flex com ajuste
- Porta-cones embutido

Enchedor 
de bobina 

independente



Software e Bastidor 
para Quilting ASQ18b 

(vendido separadamente)

3 fontes de monograma 
em 3 tamanhos

Área de bordado 
200 mm x 200 mm

160 bordados na memória

1 bastidor incluído: - 200mm x 200mm 
com clipes de suporte

Porta-cone para 2 ou para 5 
cones de linha:  item opcional 

vendido separadamente

Função para 
Monograma 

Multicolorido

Ideal para fraldas e 
panos de prato

46 desenhos de 
borda

Ideal para bordar 
enxovais 

Monogramas de 
2 e 3 letras

Ideal para peças 
delicadas

102 desenhos de 
costura decorativa

À prova de erro, 
economiza tempo

Passagem 
rápida e fácil

Ideal para 
almofadas 

Monograma em 
Arco com ajuste

MC400E

- Permite edição do bordado na tela 
- Função de agrupamento de cores para bordados duplicados
- Função reordenar ordem de bordado em combinações
- Indicador de pontos do bordado com seletor de ponto específico
- Monogramas em arco na tela de edição
- Lê e borda desenhos em formato JEF ou JPX via USB (pendrive)
- Permite alteração de cores padrão
- Função avançada de traçado da área de bordado 
   com e sem pontos de alinhavo
- Função de layout de moldura
- Função bordar em uma única cor
- Permite ampliação e redução do tamanho do bordado de até 20%
- Sensor de quebra de linha superior e Sensor de linha da bobina
- Rotaciona bordados a cada 1 grau e a cada 45 graus
- 13 idiomas para seleção na tela
- Memória interna expandida para salvar bordados  
- Ajuste fino de ângulo do bordado
- Corte de linha ajustável: 3 - 30 mm
- Estrutura interna em metal reforçado

Velocidade máxima: 860 ppm                             
Voltagem: Bivolt    
Consumo de energia: 0,055 Kwh

Peso Bruto: 16,4 Kg
Peso Líquido: 12,9 Kg 
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina:  L 57  x  A 35  x  P 40 cm
Caixa:         L 57  x  A 56  x  P 67 cm



3 fontes de monograma na Memória
8 fontes de monograma no Editor

Área de bordado 
280 mm x 200 mm

160 bordados na memória

- Importa desenhos em formato JEF ou JPX via USB (pendrive)
- Conexão direta com computador (via software EmbroideryEditor)
- Permite edição do bordado na tela e no programa
- Permite alteração de cores padrão
- Função avançada de traçado da área de bordado 
   com e sem pontos de alinhavo
- Permite ampliação e redução do tamanho do bordado de até 20%
- Sensor de quebra de linha superior e Sensor de linha da bobina
- Função de agrupamento de cores para bordados duplicados
- Função reordenar ordem de bordado em combinações
- Indicador de pontos do bordado com seletor de ponto específico
- Monogramas em arco na tela de edição
- Função bordar monograma com diversas cores
- Função bordar em uma única cor
- Rotaciona bordados a cada 1 grau e a cada 45 graus
- 13 idiomas para seleção na tela
- Memória interna expandida para salvar bordados  
- Corte de linha ajustável: 3 - 30 mm
- Estrutura interna em metal reforçado 

2 bastidores incluídos:
- 200 mm x 280 mm 
- 200 mm x 200 mm 

com clipes magnéticos

Acompanha:
Embroidery Editor para 

composição básica de bordados

Porta-cone 
para 2 ou 

para 5 cones 
de linha:  

item opcional 
vendido 

separadamente

Funções 
avançadas 
para criar 
projetos 

exclusivos 
e especiais!

Tecnologia e Qualidade para 
os melhores resultados!

Ideal para toalhas e 
peças de enxoval

Bordados de letras
grandes estilizadas

Crie nome e frases
em almofadas

11 fontes de letra 
(monogramas)

À prova de erro, 
economiza tempo

Passagem 
rápida e fácil

Ideal para bordar 
enxovais 

Monogramas de 
2 e 3 letras

Ideal para projetos 
complexos

Ajuste fino de 
ângulo do bordado

MC500E

Software e Bastidor 
para Quilting 

ASQ18b (vendido 
separadamente)

46 desenhos de borda e 
102 desenhos de costura 
decorativa para bordar

Velocidade máxima: 860 ppm                             
Voltagem: Bivolt    
Consumo de energia: 0,055 Kwh

Peso Bruto: 17,2 Kg
Peso Líquido: 11 Kg 
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina:  L 57  x  A 35  x  P 46 cm
Caixa:         L 57  x  A 56  x  P 67 cm



3 fontes de monograma na Memória
8 fontes de monograma no Editor

Área de bordado 
360 mm x 200 mm

160 bordados na memória

- Importa desenhos em formato JEF ou JPX via USB (pendrive)
- Conexão direta com computador (via software EmbroideryEditor)
- Permite edição do bordado na tela e no programa
- Permite alteração de cores padrão
- Função avançada de traçado da área de bordado 
   com e sem pontos de alinhavo
- Permite ampliação e redução do tamanho do bordado de até 20%
- Sensor de quebra de linha superior e Sensor de linha da bobina
- Função de agrupamento de cores para bordados duplicados
- Função reordenar ordem de bordado em combinações
- Indicador de pontos do bordado com seletor de ponto específico
- Monogramas em arco na tela de edição
- Função bordar monograma com diversas cores
- Função bordar em uma única cor
- Rotaciona bordados a cada 1 grau e a cada 45 graus
- 13 idiomas para seleção na tela
- Memória interna expandida para salvar bordados  
- Corte de linha ajustável: 3 - 30 mm
- Estrutura interna em metal reforçado 

Acompanha:
Embroidery Editor para 

composição básica de bordados

Funções 
avançadas 
para criar 
projetos 

exclusivos 
e especiais!

Ideal para toalhas e 
peças de enxoval

Bordados de letras
grandes estilizadas

Crie nome e frases
em almofadas

11 fontes de letra 
(monogramas)

À prova de erro, 
economiza tempo

Passagem 
rápida e fácil

Ideal para bordar 
enxovais 

Monogramas de 
2 e 3 letras

Prático e Fácil 
para prender

Novo sistema 
de trava

MC550E

46 desenhos de borda e 
102 desenhos de costura 
decorativa para bordar

Velocidade máxima: 860 ppm                             
Voltagem: Bivolt    
Consumo de energia: 0,055 Kwh

Peso Bruto: 17,7 Kg
Peso Líquido: 11,5 Kg 
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina:  L 57  x  A 35  x  P 46 cm
Caixa:         L 57  x  A 56  x  P 67 cm


