
One-Touch Elektronisk Lufttrådede Gribere 
Med PFAFF® admire™ air 7000 one-touch lufttrådning kan du ubesværet tråde 
maskinens gribere med et enkelt tryk på en knap.

Color Touchskærm 
Vælg din søm, og de optimale trådspændinger, anbefalet stinglængde og mere 
indstilles automatisk.

Enestående Lys 
Enestående belysning af syområdet for optimalt udsyn - 60% lysere end 
konkurrenterne.*

Friarm 
Friarmen giver nem adgang til mindre projekter som manchetter, oplægninger 
og børnetøj.

Knæløft 
Håndfri Trykfodsløft er nemt og giver kontrol.
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Coversøm 
Tredobbelt coversøm og dobbelt coversøm, 
smal og bred, til sportstøj, oplægninger og 
dekorative detaljer. 

Kædesøm 
Sømme og dekorative detaljer.

5-Tråds Sikkerhedssøm  
(Bred og Smal) 
En kædesøm og 3-tråds overkastning for 
holdbare, professionelle sømme. 

4-Tråds Sikkerhedssøm  
(Bred og Smal) 
En kædesøm og en 2-tråds bred overkastning 
for holdbare sømme.

4-Tråds Overlock 
Sammensyning og kantafslutninger.

3-Tråds Picotkant 
Delikat finish for kanter i fine stoffer.

3-Tråds Overlock (Bred og Smal) 
Sømme og dekorative kanter.

3-Tråds Smal Kant 
Fine, smalle oplægninger og kanter.

3-Tråds Rullesøm 
Rullesømme og kanter.

3-Tråds Flatlock (Bred og Smal) 
Flade sømme og dekorative udsmykninger.

3-Tråds Superstræksøm 
Sømme i ekstra strækbare stoffer.

3-Tråds Overkastningssøm  
(Bred og Smal)  
Kantafslutning til lette stoffer.

26 Sømme 
5/4/3 og 2 tråds sømkapacitet giver 26 forskellige 
sømmuligheder for en bred vifte af sømteknikker.

2-Tråds Overlock  
(Bred og Smal)  
Overkastning af et enkelt stoflag.

2-Tråds Overkastningssøm  
(Bred og Smal)  
Kantafslutning til lette stoffer.

2-Tråds Rullesøm 
Kanter i lette stoffer.

2-Tråds Smal Kant 
Fine, smalle oplægninger og kanter.

2-Tråds Flatlock  
Flade sømme og dekorative udsmykninger.
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Forlængerbord Medfølger 
Stor, plan arbejdsflade giver 30 cm ekstra plads. 

Stabilitet 
En forstærket ramme gør PFAFF® admire™ air 7000 stabil til 
syning af lette til kraftige stoffer.    
 

Auto Spænding 
Automatisk trådspænding giver dig det optimale resultat 
for hver eneste søm. Du har også mulighed for at finjustere 
spændingen for særlige teknikker, tråde eller stoffer. 
 

Stort C-Område 
C-området er 64mm højt og 123mm bredt, hvilket giver 
rigelig plads, når der sys større projekter.
 

Sømhukommelse 
Gem personlige sømindstillinger til fremtidig brug. 
 

Hastighedskontrol 
Indstil den maksimale hastighed som ønsket, så du er fri  
til at sy. 

Indbygget Pincet- og sakseholder 
Din pincet og saks har deres særlige plads med 
indbyggede holdere på trådstativet.

Indbygget 2-Tråds Converter 
Hurtig og nem konvertering til 2-tråds syning. 
 

Differentialtransport 
Perfekte, jævne sømme uden forvrængning.

Elektronisk Nålekraft 
Styring sting for sting med fuld nålekraft ved alle  
hastigheder.

Sikkerhedslås 
Maskinen kan ikke sy, hvis frontdækslet er åbent, eller hvis 
trykfoden hæves.

Justerbart Trykfodstryk 
Sikrer jævn stoffremføring for en bred vifte af stoftykkelser. 
 

Trådningsguides til en Bred Vifte af 
Trådtyper 
Trådguider kan nemt rumme standard overlock-tråde eller 
tungere dekorative tråde. 

Justerbar Stinglængde 
Indstil stinglængde til forskellige stoffer og teknikker.
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Justerbar Skærebredde 
Sy pæne kanter i en bred vifte af stoftyper.

Ekstra Trykfodshøjde 
Kan nemt rumme tykkere lag og sværvægtsstoffer.

Snap-on Trykfødder 
Skift trykfod med et enkelt tryk på en knap.

Universaltrykfod 
Universaltrykfoden, der er inkluderet med PFAFF® admire™ air 7000 
coverlock maskinen kan anvendes til alle maskinens sømme.

Spændingsudløser 
Det er nemt at trække trådene igennem, når trykfoden er oppe.

Integreret Trådkniv 
Skær hurtigt og nemt din trådkæde.

Flytbar Overkniv 
Deaktiver overkniven til specialteknikker.

Opsamlingsbakke 
Bakken kan fastgøres for at opsamle stofafklip. 
 

Blødt Håndhjulsgreb 
Det bløde greb på håndhjulet giver optimal komfort og kontrol.  
 

Bærehåndtag 
Gør det nemt at transportere din coverlock-maskine.

Medfølgende Tilbehør
Trådholdere, trådstoppere, tråd net, pincet, nåletråder, 
unbrakonøgle, skruetrækker, fnug børste, symaskineolie, 
ekstra overkniv, stylus, coversømsbord, knæløft, tilbehørsæske, 
trådningswire, fodpedal, opsamlingsbakke, blød støvhætte, nåle, 
stift til cirkulære syninger, og forlængerbord.

Mulighed for Ekstratilbehør
Vælg mellem en bred vifte af ekstraudstyr til kreative muligheder.  
Trådføringsfod, Elastikfod, Trykfod til Usynlig Oplægning og 
Blonde, Paspoleringsfod, Perlefod, Rynkefod, Båndfod, Klar 
Coversømsfod, Dobbelt Guidefod til Enkeltlag, Trykfod med 
Sømfolder og Guide, Strop- og Bæltestropfod, Paspoleringsfod 
med Guide, Coversømsfolder, Overlock Feet Kit (Rynke, Elastik, 
Usynlig Oplægning, Paspolering, Bånd), Coverstitch Feet Kit 
(Klar Coversømsfod, Dobbelt Guidefod til Enkeltlag, Trykfod med 
Sømfolder og Guide, Strop og Bæltestropfod, Paspoleringsfod med 
Guide).
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