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JANOME DC3050 este o maşină cu dotări deosebite, creată special pentru a putea 

executa orice tip de decoraţiune pentru casa şi orice proiect de cusut. Are o precizie 
de computer, ceea ce face ca perdelele, husele, cuverturile, pernele personalizate sau 

orice alte proiecte de decor să aibă un aspect deosebit iar realizarea lor să devină o 
bucurie. Alegerea şi configurarea cusăturilor se face foarte usor pe display-ul cu 

leduri. 
 

Specificaţiii tehnice: 
 50 de cusături inclusiv 3 tipuri de butonieră complet automată 

 graifer orizontal rotativ 
 ȋnfilator automat pentru introducerea firului in ac 

 butoane plasate ȋn zona de coasere pentru: ȋntărire automată, fixare automată 

ȋn loc, poziţionare cu ac sus/jos, buton de reglare limită viteză de coasere, 

buton pentru apelare rapidă a celor mai des folosite cusături 
 tăietor manual de fire 

 bobinator cu oprire automată 
 suprafaţă de lucru plană sau tip braţ pentru cusături tubulare 

 compartiment de accesorii şi acesorii standard incluse 
 pârghie de reglare a presiunii picioruşului de presare 

 schimbarea foarte rapidă şi facilă a tălpii piciorusului datorită sistemului tip 
gheară 

 sistem de transport cu 7 rânduri de dinţi şi picioruş multi-flex 
 buton de coborâre dinţi transportori 

 viteza de coasere 720 împunsături/minut 
 reglaj pas până la 5 mm şi lăţime cusătură (zig-zag) până la 7 mm ȋn 

incremenţi de 0,5 mm 

 rotită pentru controlul manual al tensionării firului superior dar şi cu poziţie de 
tensionare automată 

 posibilitatea ridicării piciorusului de coasere ȋn poziţie foarte înaltă 

 marcaje pe plăcuţa acului pentru ghidare cusături (în inch şi mm) 

 iluminare a zonei de coasere cu bec halogen 
 sistem ac HAx1 (130/705H) 

 control precis al vitezei de coasere prin pedală electronică 

 mâner retractabil pentru transport, carcasă de protecţie, greutate 8,2 kg, 
alimentare 220V. 

 


