160s

140s

Funktioner & fordele
Fem topfunktioner
Indbygget nåletråder
Nem og hurtig trådning.

6 mm justerbar stingbredde
Praktisk til alle former for syning såsom applikationer, reparationer
og dekorative teknikker. Det er nemt at opnå det ønskede resultat.

Det originale trykfodssystem fra Pfaff®
Fem forskellige trykfødder medfølger, som dækker alle grundlæggende
behov. Derudover kan du tilkøbe forskelligt ekstraudstyr, som giver
mulighed for endnu flere syoplevelser.

LED-lys
Lyskilde med lang levetid, som oplyser dine syprojekter med et skarpt lys.

Hårdt kuffertlåg
Beskytter din symaskine under transport og holder den støvfri.
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Flere funktioner
Stort

udvalg af sømme

Model 160s har 23 sømme og model 140s har 21 sømme, bl.a. nyttesømme, pyntesømme, elastiske sømme og et knaphul.

Automatisk Knaphul (160s)

Monter knaphulsfoden, og sy gentagne knaphuller nemt og hurtigt.
Model 140s laver et Manuelt Knaphul.

Smarte

gummigreb

På hvert gummigreb vises der sømme og tal, så det er nemt, hurtigt og tydeligt
for dig at vælge indstillinger.

Snap

on-/Snap off-trykfødder.

For at skifte trykfod skal du bare klikke den af og klikke en ny på. Det kræver
hverken skruetrækker eller andet værktøj.

Justerbare

nålepositioner

Justerbart

trykfodstryk

Gør det muligt at placere ligesømmen helt præcist, når du syr topstikninger,
sætter lynlåse i eller bruger specialteknikker som paspolering.

Justerbart trykfodstryk til specialteknikker som f.eks. quiltning og syning af
elastiske sømme. Altid perfekte resultater, når du syr i tynde eller kraftige
stoffer.

Optimal

transport

Transportøren har syv spidser, der sikrer, at stoffet støttes på alle sider af
nålen, samtidig med at det transporteres perfekt. Det gør din syning glat og
fri for rynker.

Stor

plads under trykfoden

Giver plads til omfangsrige projekter eller flere stoflag. Selv den kraftigste
quilt kan være der, når du quilter.

Spolen

ilægges fra oven

Nem adgang og godt overblik gør det hurtigere og nemmere at kontrollere
og/eller udskifte undertråden.

Friarm

Friarmen er perfekt til syning af manchetter og halsudskæringer, oplægning
af bukser og meget mere. Nålen sidder tæt på friarmens kant for at give
bedre kontrol og gøre det nemmere at komme til under syningen.

Sænkning

af transportør fra ydersiden

Lettilgængelig på bagsiden af friarmen. Sænk transportøren til
specialteknikker som frihåndsquiltning, trådmaling og knapisyning.

Trådkniv

En trådkniv er praktisk placeret på siden af maskinen. Den er nem at bruge,
og du skal ikke bruge tid på at finde din saks.

Tilbehørsæske

Tilbehørsæsken kan tages af, så du får et større arbejdsområde, og du har
orden i alle dine syting.
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