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Funktioner

Funktioner og fordele 
PFAFF® expression™150
 
150 år med ubegrænset kreativitet!

 Det originale IDT™-system. System med 
indbygget overtransportør – kun fra PFAFF® i mere 
end 40 år! Fuldstændig jævn stoffremføring både 
fra oven og fra neden.

 Stor syflade. Syområdet til højre for nålen er 
ekstra stort og giver dermed god plads til store 
syprojekter. 

 Et bredt udvalg af flotte sømme.  
Du kan vælge mellem 200 forskellige sømme, 
bl.a. nyttesømme, knaphulssømme, 9 mm brede 
pyntesømme, quiltesømme, korsstingssømme og 
hulsømme.

 Dobbelt lys. Optimerede, klare lysdioder 
oplyser hele syområdet uden skyggedannelse.

 Oplyst grafisk display. Det grafiske display 
viser sømmen i naturlig størrelse samt alle vigtige 
oplysninger.

 Frihåndstilstand. Indstil med en enkel 
bevægelse trykfoden i den eksklusive PFAFF®-
frihåndsposition, og quiltning og frihåndssyning 
går som en leg.

 Sænkning af transportør fra ydersiden. 
Transportøren er placeret, så den nemt og praktisk 
kan sænkes fra maskinens forside. Dette er ideelt 
ved brug af funktionerne quiltning, trådmaling og 
stopning.

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

 Stingpositionering. Flytter hele sømmen mod 
højre eller venstre og gør det nemt at justere 
pyntesømme efter hinanden.

 Lettilgængelig programvælger. Det 
er nemt at vælge sømmene ved hjælp af 
programknapperne.

 Automatisk hæftning. Hæfter automatisk i 
begyndelsen og/eller slutningen af en søm, så den 
hurtigt og nemt afsluttes.

 Nålestop oppe/nede. Nålen kan indstilles til 
at standse oppe eller nede i stoffet, når du skal 
dreje stoffet, sy applikationer m.m.

 Genstart. Når du trykker på denne knap, gen-
optages syningen i begyndelsen af en søm eller 
mønsterkombination, uden at du skal genindstille 
de særlige indstillinger, du eventuelt har lavet.

 Dobbeltnålsprogram. Her kan du angive 
dobbeltnålens størrelse, så stingbredden justeres 
automatisk. Du kan få vist sømmen med dobbeltnål 
på skærmen.

 Sikker stingbredde. Begrænser stingbredden til 
ligesøm med nål i midterposition ved syning med 
ligesømsfoden for at undgå, at nålen knækker. 

 Hastigheder. Du kan justere syhastigheden til 
syning med specialtråd, til specialteknik, eller så 
den passer til din personlige smag.

 Spejlvending. Du kan spejlvende sømmen 
vandret og få endnu flere kreative muligheder.

 Sprog. Du kan vælge mellem 14 forskellige sprog 
i indstillingsmenuen.

 Det er muligt at indstille 37 forskellige 
nålepositioner. Dette gør det muligt at placere 
din ligesøm helt præcist.
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 Indbygget nåletråder. Gør det nemt og 
hurtigt at tråde nålen.

 Stor stingplade. Markeringer til venstre og 
højre for nålen hjælper dig med at transportere 
stoffet frem.

 Klik på-/klik af-trykfødder Det er nemt at 
skifte trykfod – du skal ikke bruge skruer eller 
andet værktøj, men bare klikke trykfoden på 
eller af.

 Trådning af undertråd fra oven. Nem 
adgang til undertråden.

 Undertrådsspoling fra nålen. Du behøver 
ikke at tage tråden ud for at spole undertråden.

 Permanent tilbagesyning. Du har 
hænderne fri til at styre stoffet.

 Sensormatic-knaphuller. Knaphulsstolper 
sys i samme retning og giver dermed en 
nøjagtig stingkvalitet.

 Elektronisk nålekraft. Fuld gennemtræng-
ningskraft på alle hastighedstrin, og du har 
fuldstændig kontrol.

 Knapmåler. Med knapmåleren kan nu nemt 
og hurtigt måle knaphulsstørrelsen.

 To indbyggede trådrulleholdere. Til sy-
ning med dobbeltnål eller med specialteknikker.

 Trykfødder medfølger som tilbehør. 
0A Standardtrykfod, 1A Pyntesømsfod, 2A 
Pyntesømsfod, 3 Fod til usynlig oplægning, 4 
Lynlåsfod, 5A Sensormatic-knaphulsfod, 5M 
Manuel knaphulsfod og frihånds-/stoppefod.

 PFAFF®-jubilæumstryfodssæt. 5 ekstra 
trykfødder til dekorative effekter medfølger ved 
køb af maskinen.


