
upplev skillnaden...

Ta reda på varför symaskinerna från 
PFAFF® skiljer sig från mängden och 
hur de smarta ambition™-modellerna 
kan hjälpa dig att finslipa din 
konstnärliga process.

Överlägsen precision och imponerande 
innovation som standard. Utmana 
dig själv till nya höjder och gör som 
så många andra sömnadsentusiaster: 
dra nytta av den tillförlitlighet och 
kontroll som följer med 155 år av tysk 
ingenjörskonst och kompetens.

PFAFF® ambition™-maskinerna är 
detsamma hållbar teknik, raffinerade 
produkter och smart användning. Med 
bra egenskaper och funktioner är de 
här precisionskrävande maskinerna 
hantverkarens mest pålitliga verktyg.



många olika funktioner
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ARTIKELNUMMER: 471053926

PFAFF® Färgpekskärm: All sömnadsinformation du behöver visas direkt på skärmen. • LCD-skärm i färg (3,7 x 2,1", 95 x 54 mm) • Upplösning 480 x 272

PFAFF® LCD-skärm: All sömnadsinformation du behöver visas direkt på skärmen. • 610 LCD-skärm (71,5 x 34,5 mm) (2,8 x 1,4") • 620 LCD-skärm (77 x 51 mm) (3 x 2")  

IDT™-system: Original sedan 1968. Den integrerade dubbelmatningen från PFAFF® ger perfekt matning av alla tyger – hela vägen – och perfekta sömmar varje gång.

Välja söm: Snabbt sömval med hjälp av pekskärmen.

Automatisk trådspänning: Trådspänningen justeras automatiskt efter storlek och tyg. På 610-maskinen visas rekommenderad trådspänning på skärmen.

Trådklipp: Klipper smidigt av tråden med ett knapptryck.

Medföljande tillbehörsfötter: quilt ambition™ 630 inkluderar 1/4" quiltfot och en frihandspressarfot.

Mönsterkombinationer: Kombinera och spara upp till 60 sömmar och/eller bokstäver och sy dem så många gånger du vill tills en ny kombination programmeras in.

Stor sömnadsyta: Sömnadsytan till höger om nålen är 200 mm, vilket underlättar stora sömnadsprojekt.

Inbyggda sömteckensnitt: 2 sömnadsalfabet med både små och stora bokstäver. Enkelt att programmera.

Antal stygn: Upptäck alla fantastiska 7 mm kvalitetssömmar från PFAFF® – unika dekorationer med perfekta stygn.

Hastighetsreglage: På PFAFF® ambition™ kan du justera sömnadshastigheten så att du alltid har full kontroll. 

Sömnadsfunktioner: • Nålstopp uppe/nere • Omedelbar fästning• Tvillingnålsprogram• Förlängning • Stygnbreddsbegränsning

Spegelvändning av sömmar: Genom att spegelvända sömmen i sidled (W) och/eller längdled (L) skapar du ännu fler möjligheter.

29 nålpositioner: Placera din raksöm exakt där du vill ha den. Perfekt för olika typer av kantstickning, sömnad ”i diket” eller quiltning.

Knapphål i ett steg: Med den automatiska knapphålsmätaren syr du enkelt knapphål med identiska resultat, varje gång. Knapphålssystemet Sensormatic.

Frihandssömnad: Sänk matartänderna när du vill quilta, skapa målningseffekter eller laga på fri hand.

Inbyggd nålträdare: Trädningen underlättas och du behöver inte anstränga ögonen.

Start/Stopp-knapp: Sy utan fotpedal – Gör det lätt att sy långa sömmar, sy på fri hand och sy knapphål.

LED-lampor lyser upp arbetsytan: Optimerad belysning som lyser upp hela sömnadsytan med mindre skuggor.

Extra pressarfotslyft: Pressarfoten höjs till det högsta läget så att du enkelt kan placera kraftiga tyger under pressarfoten.

Pressarfotstryck: Kan justeras när du använder specialtekniker eller syr i tyger med olika tjocklek.

Trasselfri roterande gripare: Inga trådar fastnar i spolområdet.

Hårdhuv: Skyddar symaskinen under transport eller förvaring.

Linjal med tum/cm: Praktiskt att mäta direkt på PFAFF® ambition™. 
Informationsknapp: Tryck på knappen om du vill se viktiga sömnadsrekommendationer på skärmen.

Språk: Välj mellan flera olika språk på inställningsmenyn. Se till att din PFAFF® ambition™ talar samma språk som du.



®

PERFEKTION HANDLAR OM DETALJER
PFAFF® ambition™ symaskiner

många olika funktioner



IDT System™

Original sedan 1968. Den 
integrerade dubbelmatningen 
från PFAFF® ger perfekt 
matning för alla tyger – hela 
vägen – och perfekta sömmar 
varje gång.

Stor sömnadsyta
Sömnadsytan till höger om nålen 
är 200 mm – perfekt för stora 
sömnadsprojekt.

Hastighetsreglage
På PFAFF® ambition kan du justera 
sömnadshastigheten så att du alltid har 
full kontroll.

Inbyggd nålträdare 
Trädningen underlättas och du 
behöver inte anstränga ögonen.

29 nålpositioner
Placera din raksöm exakt där du 
vill ha den. Perfekt för olika typer 
av kantstickning, quiltning eller 
sömnad ”i diket”.

Knapphål i ett steg 
Med den automatiska 
knapphålsmätaren syr du enkelt 
knapphål med identiska resultat, 
varje gång.

Nålstopp uppe/nere
Ange om nålen ska stanna i det övre läget eller nere i tyget för 
vändning, applikationssömnad och annat.

Omedelbar trådfästning
Tråden fästs automatiskt för en enkel och snabb avslutning.

Tvillingnålsprogram
När du anger tvillingnålens storlek ställs stygnbredden in 
automatiskt så att nålen inte går av. Aktuell tvillingnålsinställning 
visas på skärmen.

Förlängning 
Maskinen förlänger stygnen automatiskt utan att stygntätheten 
minskar.

Stygnbreddsbegränsning
Stygnbredden begränsas till centrerad nålposition när du 
använder stygnplåt och/eller pressarfot för raksöm så att 
nålen inte går av.

TOPPEGENSKAPER

SÖMNADSFUNKTIONER

Extra pressarfotslyft
Pressarfoten höjs till det högsta 
läget så att du enkelt kan 
placera kraftiga tyger under 
pressarfoten.



PFAFF® quilt ambition™ 630 
sofistikerad elegans... 

PFAFF® färgpekskärm
Tryck om du vill se viktiga sömnadsrekommendationer på den  
grafiska skärmen. (95 x 54 mm) (3,7 x 2,1") 
Upplösning 480 x 272

201 PFAFF® Sömmar av hög kvalitet upp till 7 mm
8 tillbehörsfötter medföljer 
8 olika pressarfötter för alla grundläggande behov, bland annat en 1/4" quiltfot 
och en frihandspressarfot.

2 sömnadsalfabet. 
Både stora och små bokstäver som är enkla att programmera.

Automatisk trådspänning 
Optimal trådspänning ställs in automatiskt för varje söm.

Spegelvändning av sömmar 
Genom att vända sömmen sida till sida och/eller ände till ände skapar du ännu fler möjligheter.

Frihandssömnad – enkelt att sänka/höja matartänderna  
Sy med avsedd fot för frihandsquiltning, trådmålning eller lagning.

Trådklipp 
Klipper automatiskt av över- och undertråden och drar trådändarna till tygets baksida.

Mönsterkombinationer 
Kombinera och spara upp till 60 sömmar och/eller bokstäver och sy dem så många gånger du vill tills 
en ny mönsterkombination programmeras.



PFAFF® LCD-skärm
LCD-skärm (71,5 x 34,5 mm) (2,8 x 1,4") 
Upplösning 128 x 64

110 PFAFF® Sömmar av hög kvalitet upp till 7 mm
Justerbar trådspänning 
Rekommenderad trådspänning för den valda sömmen visas på pekskärmen.

Spegelvändning av sömmar 
Sömmen vänds i sidled.

Medföljande tillbehörsfötter 
6 olika pressarfötter för alla dina grundläggande behov.

® ambition™ 610 
ta fram kreativiteten... 

® ambition™ 620 
bestående precision... 

PFAFF® LCD-skärm
LCD-skärm (77 x 51 mm) (3 x 2") 
Upplösning 240 x 160

136 PFAFF® Sömmar av hög kvalitet upp till 7 mm
Trådklipp 
Klipper automatiskt av över- och undertråden och drar trådändarna till tygets baksida.

ÖvertrådsspänningÖvertrådsspänningen ställs in automatiskt för varje söm så att det blir enkelt att sy.

2 sömnadsalfabet 
Både gemener och versaler som är enkla att programmera.

Mönsterkombinationer 
Kombinera och spara upp till 60 sömmar och/eller bokstäver och sy dem så många gånger du vill tills en 
ny kombination programmeras.

Spegelvändning i sidled och längdled 
Genom att vända sömmen sida till sida och/eller ände till ände skapar du ännu fler möjligheter.

Frihandssömnad – enkelt att sänka/höja matartänderna 
Sy med avsedd fot för frihandsquiltning, trådmålning eller lagning.

6 medföljande tillbehörsfötter 
6 olika pressarfötter för alla dina grundläggande behov.


