oppdag forskjellen
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Finn ut hvorfor symaskinene fra PFAFF®
skiller seg ut fra mengden og når ut
til de som gjerne vil perfeksjonere den
kreative prosessen ved hjelp av den
fascinerende ambition™-serien.
Enestående presisjon og imponerende
nyskapning er standard. Nå kan du nå
stadig nye høyder og bli med i en krets
av syere som lar kreativiteten utfolde
seg med pålitelige symaskiner fra
PFAFF®, et selskap med bakgrunn fra
Tyskland og 155 år i bransjen.
Med PFAFF® ambition™-symaskinene
får du holdbar teknologi, sofistikerte
produkter og kunstnerisk kapasitet.
Med intuitiv funksjonalitet og ubegrenset
potensial, er disse presisjonsmaskinene
en håndverkers mest pålitelige verktøy.

allsidige funksjoner

ambition™ 610

®

ambition™ 620
quilt ambition™ 630
*

PFAFF® berøringsskjerm i farger: Få all syinformasjonen du trenger, direkte på skjermen. • LCD-skjerm i farger (3,7” x 2,1”, 95 x 54 mm) • Oppløsing 480 x 272
PFAFF® LCD-skjerm: Få all syinformasjonen du trenger, direkte på skjermen. • 610 LCD-skjerm (71,5 x 34,5 mm) (2,8” x 1,4”) • 620 LCD-skjerm ( 77 x 51 mm) (3” x 2”)
Det originale IDT™-systemet: Originalt siden 1968. De integrerte doble transportørene fra PFAFF® mater alle typer stoff fra topp og bunn for perfekt søm hver gang.
Sømvalg: Hurtig sømvalg på berøringsskjermen.
Automatisk trådspenning: Justerer tråden automatisk i samsvar med ulike tykkelser og stoffer. På 610-maskinen vises den anbefalte trådspenningen på skjermen.
Trådkutter: Klipp enkelt bort overflødig tråd og materiale.
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Ekstra trykkføtter som medfølger: quilt ambition™ 630 leveres med 1/4” quiltefot og broderfot.
Sekvensering: Kombiner og lagre umiddelbart opptil 60 sømmer og/eller bokstaver som du kan sy så mange ganger du vil til du programmerer en ny sekvens.
Stort syområde: Syområdet til høyre for nålen er 200 mm, eller 7,9 tommer, og passer godt til store syprosjekter.
Innebygde skrifttyper for sying: Velg mellom 2 syalfabeter med store og små bokstaver, for enkel programmering.
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Antall sting: La deg forbløffe av det fascinerende utvalget av høykvalitets 7 mm-sømmer fra PFAFF® – unike dekorasjoner, perfekt sydd.
Glidebryter for hastighet: Juster syhastigheten på PFAFF® ambition™-symaskinen, slik at du har full kontroll.
Syfunksjoner: • Nålstopp oppe/nede • Umiddelbar festing av tråden• Tvillingnålprogram• Forlengelse • Sikring sømbredde
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Speilvending av sømmer: Vend sømmen sideveis (W) og/eller i lengden (L) for å oppnå enda flere muligheter.
29 nålstillinger: Slik at du kan plassere rettsømmen nøyaktig der du vil ha den. Perfekt når du syr rettsømmer, kantsømmer, syr ned falder, syr oppå sømmer eller quilter.
Ett-trinns knapphull: Ved hjelp av ettrinns-knapphullsfoten syr du enkelt knapphull med like fint resultat hver gang. Sensormatic knapphull.
Frihåndssying: Bare senk transportørene og sy frihåndsquiltesøm, maling med tråder eller stoppesøm.
Innebygd nålitræer: Gjør itræing enkelt og reduserer belastningen på øynene.
Start/stopp-tast: Sy uten fotregulatoren – Gjør det enkelt å sy lange sømmer, frihåndssøm og knapphull.
Arbeidsområde opplyst med LED-lamper: Optimale lyskilder lyser opp hele syområdet slik at det blir mindre skygger.
Trykkfot med ekstra løft: Hever trykkfoten til høyeste posisjon, slik at du lett kan legge tykke stoffer under trykkfoten.
Trykkfotpress: Kan justeres når du bruker spesialteknikker eller når du syr med stoff i ulike tykkelser.
Knutefri rotasjonskrok: Ingen tråder blir sittende fast i spoleområdet
Deksel: Beskytt symaskinen under transport og oppbevaring.
Linjal med tomme-/cm-mål: Praktisk oppmåling direkte på PFAFF® ambition™-symaskinen.
Info-tast: Bare trykk for å vise viktige syanbefalinger på skjermen.
Språk: Velg blant flere språk i innstillingsmenyen. Pass på at PFAFF® ambition™-symaskinen snakker samme språk som deg.
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DETALJRIK PERFEKSJON
PFAFF® ambition™ symaskiner

VIKTIGE FUNKSJONER
Glidebryter for hastighet

Originalt IDT-system™
Originalt siden 1968.
De integrerte doble
transportørene fra PFAFF® mater
alle typer stoff fra topp og bunn
for perfekt søm hver gang.

Juster syhastigheten på
PFAFF® ambition-symaskinen, slik at
du har full kontroll.

Stort syområde

Ett-trinns knapphull

Syområdet til høyre for nålen er
200 mm, og passer godt til store
syprosjekter.

Ved hjelp av ettrinns-knapphullsfoten
kan du enkelt sy knapphull med like fint
resultat hver gang.

29 nålstillinger

Innebygd nålitræer

Slik at du kan plassere
rettsømmen nøyaktig der du
vil ha den. Perfekt når du syr
rettsømmer, kantsømmer, syr
ned falder, quilter eller syr oppå
sømmer.

Gjør itræing enkelt og reduserer
belastningen på øynene.

Trykkfot med ekstra løft
Hever trykkfoten til høyeste
posisjon, slik at du lett kan legge
tykke stoffer under trykkfoten.

SYFUNKSJONER
Nålstopp oppe/nede

Forlengelse

Velg om nålen skal stoppe oppe eller nede i stoffet når du skal
endre syretning, sy applikasjoner og lignende.

Maskinen justerer automatisk for lengre sømmer, uten at det går
ut over stingtettheten.

Umiddelbar festing av tråden

Sikring sømbredde

Når du velger denne tasten, vil maskinen sy festesting automatisk
for rask og enkel avslutning.

Begrenser sømbredden til midtre nålstilling, og benytter
stingplaten for rettsøm og/eller trykkfot for rettsøm for å forhindre
at nålen brekker.

Tvillingnålprogram
Angi tvillingnålstørrelsen for å justere stingbredden automatisk og
hindre at nålen brekker. Tvillingnålinnstillingen vises på skjermen.

sofistikert eleganse…
PFAFF® quilt ambition™ 630
PFAFF® berøringsskjerm i farger
Bare trykk for å vise viktige syanbefalinger på displayet. (95 x 54 mm) (3,7” x 2,1”)
Oppløsning 480 x 272
201 høykvalitets sømmer på opptil 7 mm fra PFAFF®
8 ekstra trykkføtter følger med
8 ulike trykkføtter, inkludert en 1/4” quiltefot og broder-/stoppefoten,
dekker det grunnleggende behovet.
2 syalfabeter.
Både store og små bokstaver, enkel programmering.
Automatisk trådspenning
Optimal overtrådspenning stilles inn automatisk for hver søm.
Speilvending av sømmer
Vend sømmen sideveis og/eller i lengden for å oppnå enda flere muligheter.
Frihåndssøm med enkel tilgang til senkning av transportører
Du fester ganske enkelt egnet trykkfot for frihåndsquilting, maling med tråder eller stopping.
Trådkutter
Kutter over- og undertråden automatisk, og drar trådendene til baksiden av stoffet.
Sekvensering
Kombiner og lagre umiddelbart opptil 60 sømmer og/eller bokstaver som du kan sy så mange ganger du vil
til du programmerer en ny sekvens.

Vedvarende presisjon …
PFAFF® ambition™ 620
PFAFF® LCD-skjerm
LCD-skjerm (77 x 51 mm) (3” x 2”)
Oppløsning 240x160
136 høykvalitets sømmer på opptil 7 mm fra PFAFF®
Trådkutter
Kutt over- og undertråden automatisk, og dra trådendene til baksiden av stoffet.
Automatisk trådspenning
Optimal overtrådspenning stilles inn automatisk for hver søm – det gjør det enkelt å sy.
2 syalfabeter
Både store og små bokstaver, enkel programmering.
Sekvensering
Kombiner og lagre umiddelbart opptil 60 sømmer og/eller bokstaver som du kan sy så mange ganger du
vil til du programmerer en ny sekvens.
Speilvending sideveis og i lengden
Vend sømmen sideveis og/eller i lengden for å oppnå enda flere muligheter.
Frihåndssøm med enkel tilgang til senkning av transportører
Du fester ganske enkelt egnet trykkfot for frihåndsquilting, maling med tråder eller stopping.
6 ekstra trykkføtter følger med
6 ulike trykkføtter dekker det grunnleggende behovet.

ta kreativiteten din til høye høyder
PFAFF® ambition™ 610
PFAFF® LCD-skjerm
LCD-skjerm (71,5 x 34,5 mm) (2,8”x1,4”)
Oppløsning 128 x 64
110 høykvalitets sømmer på opptil 7 mm fra PFAFF®
Justerbar trådspenning
Anbefalt trådspenning for den valgte sømmen vises på berøringsskjermen.
Speilvending av sømmer
Vend sømmen sideveis.
Ekstra trykkføtter medfølger
6 ulike trykkføtter dekker det grunnleggende behovet.
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