EN AIR AV KONSTNÄRLIGHET
Skapa mer inspirerande skapelser än någonsin med
hjälp av PFAFF® admire™ air 5000 overlockmaskin
med luftträdning.

FUNKTION OCH FÖRDELAR

Luftträdningsgripare

Med PFAFF® admire™ air 5000 overlockmaskin med luftträdning trär du enkelt maskinens
gripare.

Inbyggd nålträdare
Trä effektivt nålarna både till höger och vänster med den inbyggda justerbara nålträdaren.

Differentialmatning

Justerbar för helt jämna sömmar, ingen uttöjning av sömmen eller veckning av tunna tyger.
Kan användas för rynkning.

LED-belysning

Belysning av sömnadsytan för optimal översikt.

Justerbara inställningar

Justera stygnlängd, skärbredd och pressarfotstryck för den perfekta inställningen för olika
tyger och tekniker.

Extra pressarfotshöjd

Ger plats för kraftiga tyger i flera lager.

Säkerhetsspärr

Säkerhetsspärren gör att det inte går att sy på maskinen om frontluckan är öppen.
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4- /3- /2-trådig sömnad

Skär, sy, överkasta och dekorera dina unika projekt
på halva tiden.

15 sömmar

Snabb sömnad med professionellt resultat:
4-trådig overlock
sömmar och överkastning.
3-trådig overlock, bred (och smal)
Överkastning och dekorativa kanter.
3-trådig smal kantsöm
Fina, smala fållar och kantsömmar.
3-trådig rullfåll
Rullfållar och rullkantsömmar.
3-trådig uddkant
Uddkantsfinish för lätta tyger.
3-trådig flatlock, bred (och smal)
Platta sömmar och dekorationer.
3-trådig stretchoverlock
Sömmar på superstretchigt tyg.
2-trådig överkant, bred (och smal)
Överkastning för ett tyglager.
2-trådig vikt overlocksöm, bred (och smal)
Kantavslut för lätta tyger.
2-trådig rullfåll
Kantning för lätta tyger.
2-trådig flatlock
Platta sömmar och dekorationer.

Universalpressarfot

Elektronisk hastighetskontroll

Universalpressarfoten som medföljer PFAFF® admire™ air 5000
overlockmaskin kan användas med alla sömmarna.

en stygn för stygn-kontroll med full nålstyrka oavsett hastighet.

Pressarfötter med klicksystem

Sy snabbare med 1 300 stygn i minuten för att spara tid utan att
kompromissa med kvaliteten.

Byt snabbt och enkelt pressarfötter med bara ett klick och
öka antalet specialtekniker som du kan använda för din
overlock.

Inbyggd 2-trådsomvandlare

Byt enkelt till 2-trådig sömnad med den inbyggda
omvandlaren.
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1 300 stygn i minuten

Inbyggd trådkniv

Lätt åtkomlig på din PFAFF® admire™ air 5000 maskin för att
snabbt skära av trådkedjan.

Skräpbehållare

Fästs på framsidan av PFAFF® admire™ air 5000 overlockmaskinen
för att samla upp tygrester.
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