
Oplev fOrskellen...

Oplev hvorfor PFAFF® symaskinerne 
skiller sig ud fra mængden og 
tiltaler dem, der ønsker at finpudse 
deres kunstneriske proces med den 
overbevisende ambition™ line.

Uovertruffen præcision og førende 
innovation er standard. Giv dig selv et 
skub til imponerende nye højder og bliv 
en del af en syfamilie, der er drevet af 
den sikkerhed og kontrol, der kommer 
fra mere end 155 års overbevisende 
tysk arv og evner.

PFAFF® ambition™ symaskiner giver 
dig udholdende teknologi, forædlede 
produkter og smart betjening. 
Disse maskiner er hobbysyerens mest 
pålidelige værktøj med den intuitive 
funktionalitet og grænseløse potentiale.



omfattende funktioner

PFAFF, QUILT AMBITION, AMBITION, og IDT er varemærker tilhørende Singer Sourcing Limited LLC.  ©2018 Singer Sourcing Limited LLC. Alle rettigheder forbeholdes.
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Varenummer: 471053926

PFAFF® Farvetouchskærm: Få al den information du behøver direkte på skærmen. • Color LCD skærm (3.7”x2.1”, 95x54 mm) • Resolution 480x272

PFAFF® LCD Skærm: Få al den syinformation du behøver direkte på skærmen. • 610 LCD skærm (71.5x34.5mm) (2.8”x1.4”) • 620 LCD skærm ( 77x51 mm) (3”x2”)  

Det Originale IDT™ System: Originalt siden 1968. Den indbyggede overtransportør fra PFAFF®, fremfører præcist alle stoftyper fra oven og fra neden for perfekte sømme hver gang.

Sømvalg: Hurtigt sømvalg vha. touchskærmen.

Automatisk trådspænding: Justerer automatisk trådspændingen i forhold til forskellige tykkelser to materialer. På 610 vises den anbefalede trådspænding på skærmen.

Trådknive: Klipper let overskydende tråd og materiale.

Trykfødder medfølger som tilbehør: quilt ambition™ 630 indeholder 1/4” patchworkfod og brodérfod.

Sømkombinationer: Kombiner og gem op til 60 sømme og/eller bogstaver og sy dem så mange gange du ønsker, indtil en ny kombination programmeres.

Stor syflade: Syområdet til højre for nålen er på 200 mm, 7.9”, og giver dermed god plads til store syprojekter.

Indbyggede syskrifttyper: Vælg mellem 2 syalfabeter med både store og små bogstaver, til nem programmering. 

Antal sømme: Bliv overrasket over det fascinerende udvalg af PFAFF® high-quality sømme – unikke udsmykninger, syet perfekt i op til 7mm bredde.

Hastighedsskyder: Justér syhastigheden på din PFAFF® ambition™ symaskine og få fuld kontrol. 

Syfunktioner: • Nålestop Op/Ned • Øjeblikkelig hæftning• Dobbeltnålprogram• Forlængelse • Sikker Stingbredde

Spejlvending af sømme: Spejlvend sømmen fra side til side (W) og/eller top/ned (L) for endnu flere muligheder.

29 Nålepostioner: Gør det muligt at placere din ligesøm helt præcist. Perfekt til topstikninger, kantstikninger, undersyning, syning i sømfuren eller quiltning.

Et-Trins-Knaphul: Med et-trins knaphulsfoden kan du nemt sy knaphuller med samme resultat hver gang. Sensormatic knaphuller.

Frihåndssyning: Sænk transportøren for frihåndsquiltning, trådmaling eller stopning.

Indbygget nåletråder: Gør trådningen let og modvirker overanstrengelse af øjnene.

Start/Stop Knap: Sy uden fodpedalen - Gør syning af lange sømme, frihåndssyning og knaphuller til en leg.

Oplyst arbejdsflade med LED lys: Optimerede, klare lysdioder oplyser hele syområdet med færre skygger.

Ekstra trykfodsløft: Hæver trykfoden til højeste position, så kraftigt stof hurtigt og nemt kan placeres under trykfoden.

Trykfodstryk Kan justeres ved syning med specialteknikker eller i stof, der varierer i tykkelsen.

Klemfri griber, som forhindrer blokering: Ingen tråde fanges i spoleområdet.

Hårdt kuffertlåg: Beskyt din symaskine, når du transporterer eller opbevarer den.

Tommer/CM Lineal: Indbygget målebånd er lige ved hånden på din PFAFF® ambition™  symaskine. 
Info knap: Tryk på knappen for at se vigtige syoplysninger på skærmen.

Sprog: Du kan vælge flere sprog i indstillingsmenuen. Sørg for at din PFAFF® ambition™ symaskine taler samme sprog, som du gør.



®

PERFEKTION FINDES I DETALJERNE
PFAFF® ambition™ symaskiner

omfattende funktioner



Originalt IDT System™

Originalt siden 1968. 
Den indbyggede overtransportør 
fra PFAFF® fremfører præcist alle  
stoftyper fra top  
og bund for perfekt  
syning hver gang.

Stor syflade
Syområdet til højre for nålen 
er på 200 mm; ideelt til store 
syprojekter.

Hastighedsskyder
Juster syhastigheden på din  
PFAFF® ambition symaskine for fuld 
kontrol.

Indbygget nåletråder 
Gør trådningen let og reducerer 
overanstrengelse af øjnene.

29 nålepositioner
Gør det muligt at placere din 
ligesøm helt præcist. Perfekt til 
topstikninger, kantstikninger, 
undersyning, quiltning eller  
stitching-in-the-ditch.

Et-Trins-Knaphul 
Med et-trins knaphulsfoden kan du 
nemt sy knaphuller med samme resultat 
hver gang.

Nålestop Oppe/Nede
Indstil maskinen til nålestop oppe eller nede i stoffet, så du kan 
dreje det, sy applikationer og meget mere.

Øjeblikkelig Hæftning
Når funktionen vælges, hæfter maskinen automatisk i slutningen 
af en søm, så den hurtigt og nemt afsluttes.

Dobbeltnålsprogram
Angiv dobbeltnålens størrelse, for automatisk at justere stingbredden 
og forhindre at nålen knækker. Dobbeltnålindstillingen vises på 
skærmen.

Forlængelse 
Din maskine vil automatisk justere sømmens længde uden at 
ændre stingtætheden.

Sikker stingbredde
Begrænser stingbredden til ligesøm med nål i midterposition 
ved syning med stingplade og/eller ligesømsfod for at undgå, 
at nålen knækker.

VIGTIGSTE FUNKTIONER

SYFUNKTIONER

Ekstra trykfodsløft
Hæver trykfoden til højeste 
position, så kraftigt stof hurtigt 
og nemt kan placeres under 
trykfoden.



PFAFF® quilt ambition™ 630 
sofistikeret elegance... 

PFAFF® Farvetouchskærm
Tryk på knappen for at se vigtige syanbefalinger på det  
grafiske display. (95x54mm) (3.7”x2.1”) 
Resolution 480x272

201 PFAFF® High-Quality sømme op til 7mm
8 trykfødder medfølger 
8 forskellige trykfødder til alle dine basale behov herunder en 1/4” patchwork 
fod og broderi/stoppefod.

2 Syalfabeter. 
Både små og store bogstaver, som er lette at programmere.

Automatisk trådspænding 
Optimal overtrådsspænding indstilles automatisk for alle sting.

Spejlvending af sømme 
Flip sømmen fra side til side og/eller op og ned for endnu flere muligheder.

Frihåndssyning med nem adgang til sænkning af transportør 
Du skal blot sætte den passende trykfod på for frihåndsquiltning, trådmaling eller stopning.

Trådklip 
Klipper automatisk over- og undertråd og trækker trådenderne til bagsiden af stoffet.

Kombination 
Kombiner og gem op til 60 sømme og/eller bogstaver, der kan sys så mange gange, du ønsker      
indtil en ny kombination programmes.



PFAFF® LCD Skærm
LCD skærm (71.5x34.5mm) (2.8”x1.4”) 
Resolution 128x64

110 PFAFF® High-Quality Sømme op til 7mm
Justerbar trådspænding 
Den anbefalede trådspændingsindstilling for den valgte søm vises på touchskærmen.

Spejlvending af sømme 
Flip sømmen fra side til side.

Ekstra trykfødder medfølger 
6 forskellige trykfødder til alle dine grundlæggende behov.

PFAFF® ambition™ 610 
udvid din kreativitet... 

PFAFF® ambition™ 620 
varig præcision... 

PFAFF® LCD Skærm
LCD skærm (77x51mm) (3”x2”) 
Resolution 240x160

136 PFAFF® High-Quality sømme op til 7mm
Trådklip 
Klipper automatisk over- og undertråd og trækker trådenderne til bagsiden af stoffet.

Automatisk trådspænding 
Optimal overtrådsspænding indstilles automatisk for hvert sting - gør syning enkelt.

2 Syalfabeter 
Både store og små bogstaver, for nem programmering.

Kombination 
Kombiner og gem op til 60 sømme og/eller bogstaver, der kan sys så mange gange, du ønsker, indtil enny 
kombination programmeres.

Spejlvend mønstre fra side til side eller op og ned 
Flip sømmen fra side til side og/eller op og ned for endnu flere muligheder.

Frihåndssyning med nem adgang til sænkning af transportør 
Du skal blot sætte den passende trykfod på maskinen til frihåndsquiltning, trådmaling eller stopning.

6 Ekstra trykfødder medfølger 
6 forskellige trykfødder til alle dine grundlæggende behov.


