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3034D

Dê um toque profissional aos seus projetos 
com acabamentos de costura em overloque. 
As costuras das peças ficam mais planas e 
com uma aparência melhor quando finaliza-
das com pontos de overloque. Os projetos de 
decoração para casa muitas vezes sugerem 
o uso de uma máquina de overloque para 

a obtenção de bainhas enroladas, costuras 
firmes e uma alimentação com diferencial. 
Escolha um acabamento de 3 a 4 linhas e 
desfrute do novo e fácil método de pas-
sagem de linha. A máquina de overloque 
3034D possui duas agulhas e 3 ou 4 linhas 
com alimentação diferencial. Crie pontos de 

0,8 mm a 4,0 mm de comprimento. A relação 
do diferencial de alimentação de 0,7 a 2,0 
oferece pontos de melhor qualidade, e o bra-
ço livre facilita a costura de peças tubulares, 
como mangas de camisa e pernas de calças, 
e de outras áreas de difícil alcance.

3 ou 4 linhas (1 ou 2 agulhas) 
• Crie peças de roupas com um acabamento preciso e 
aparência profissional com as agulhas de uso doméstico.

Guias de linha codificadas com cores e discos tensores 
• Fácil passagem de linha nos laçadores superiores e inferiores 
e trocas rápidas de linha com todos os tipos de linha.

Comprimento do ponto de 0,8 mm a 4.0 mm 
• Indicado para qualquer tipo de projeto e facilmente ajustável 
com o seletor de largura do ponto.

Relação do diferencial de alimentação de 0,7 a 2,0 
• Melhora a qualidade do ponto em todos os tipos de tecido e 
atua como ferramenta para produzir bordas onduladas e 
personalizadas em tecidos especiais.

Costurando overloque com braço livre 
• A remoção da extensão da mesa facilita e reduz o tempo da 
costura de pontos overloque em tecidos tubulares.

Largura do ponto de 3,0 mm a 7,0 mm 
• Ajustável para proporcionar uma largura de ponto perfeito, 
especialmente em tecidos leves, ou para criar as populares 
bainhas enroladas em guardanapos e toalhas de mesa.

Até 1.300 pontos por minuto 
Reduz o tempo de costura e de acabamento das bordas com 
overloque.

Recipiente para aparas, removível e com dupla utilização 
• Recolhe tecidos e linhas cortadas produzidas durante a costura e 
também pode ser utilizado para guardar o pedal controlador.

Ajuste da pressão do calcador 
Altere o ajuste para acomodar diferentes espessuras de tecidos.

Calcadores Especiais Inclusos 
Calcador para ponto invisível e calcador para franzir.

DVD de instruções com 12 seções
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Características Básicas
Número de Linhas                                                                                     3, 4
Número de Agulhas                                                                                  2
Largura do Overloque                                                                              3,0 - 7,0
Ponto Corrente Duplo  —
Ponto Recobridor —
Comprimento do ponto (mm) 0.8 - 4.0
Largura do ponto (mm) 3.0 - 7.0
Alimentação diferencial 0.7 - 2.0
Conversão para bainha enrolada Removível
Sistema de enfiamento na agulha —
Passador de linha no laçador inferior •
Troca de linha 2/3 —
Sistema de passagem de linha codificada por cores •
Ajuste da tensão da linha —
Dedo para ponto 1
Tipo de acionamento da faca Lado Inferior
Sistema de tensão da linha Manual
Controle eletrônico de velocidade —
Regulador de pressão do calcador •
Instruções na tela —
Braço livre •
Iluminação Luz Normal
Mesa extensora inclusa —
Calcadores especiais inclusos •
Velocidade máxima de costura (pontos por minuto) 1.300ppm        

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. • Recurso incluso      — Recurso não incluso

Optional Accessories 
Available For Purchase

Overloque 3034D

Acessórios Opcionais Recomendados*

• Calcador de debruar (SA142)
• Calcador para vivo (SA192)
• Bobinas (SA156)
• Kit de tesouras (SASCISSKIT)
• Acessórios opcionais disponíveis para compra

Para mais informações, visite:
www.brother.com.br

Acessórios Inclusos___________      ____ 

• Calcador para ponto invisível
• Calcador para franzir
• Recipiente para aparas de tecidos e linhas
• DVD de instruções
• Capa protetora
• Acessórios adicionais inclusos na caixa

* É necessária a aquisição adicional.

Prazo de Garantia                                                                                       12 meses
Voltagem                                                                                                      110V e 220 Volts


