Stekenoverzicht:
15 Steken
Voor verschillende toepassingen met professionele resultaten:
4-DRAADS OVERLOCK
Ideaal voor het afwerken van randen, voor het aan elkaar
naaien en voor decoratieve effectnaden.

Naaien | Snijden | Afwerken
in één handeling

3-DRAADS OVERLOCK, BREED (EN SMAL)
Voor het afwerken van randen en decoratieve technieken.
3-DRAADS SMALLE RAND
Voor een smalle randafwerking of fijne stoflagen.
3-DRAADS ROLZOOM
Voor rolzomen.
3-DRAADS PICOTRAND
Picotrandafwerking voor zeer fijne of rekbare stoffen zoals
slinky of sportmateriaal.
3-DRAADS FLATLOCK, BREED (EN SMAL)
Voor platte naden en decoratieve versieringen.
3-DRAADS ELASTISCHE OVERLOCK
Voor naden in superelastische stof.
2-DRAADS AFWERKSTEEK, BREED (EN SMAL)
Voor het afwerken van één stoflaag.

Snel ingeregen.

2-DRAADS GEROLDE OVERLOCK, BREED (EN SMAL)
Voor het afwerken van zeer dunne stoffen.

De overlockmachine met het handige

2-DRAADS ROLZOOM
Voor het afwerken van dunne stoffen.

luchtinrijgsysteem

2-DRAADS FLATLOCK
Voor platte naden en decoratieve naadeffecten.

Ervaar de veelzijdigheid van een
PFAFF® overlockmachine.
French terry of fluweel?
Absoluut geen strijd.
Gebreide stof?
Iedere steek wordt nauwkeurig vastgezet.
Jeans of corduroy?
De naden zijn extreem duurzaam.

Uw PFAFF® dealer:

Jersey of sweatshirtstof?
Extreem elastische naden.
Chiffon en zijde?
Fijne naden voor delicate stoffen.
Een PFAFF® overlockmachine is een perfecte aanvulling op uw
naaimachine. Vraag uw PFAFF® dealer om een demonstratie.

www.pfaff.com
PFAFF®, CREATIVE™, COVERLOCK™ en HOBBYLOCK™ zijn handelsmerken van Singer Sourcing Limited LLC. ©2019 Singer Sourcing Limited LLC. Alle rechten voorbehouden.
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Alle voordelen op een rij:
De perfecte aanvulling op uw
naaimachine!
De PFAFF® admire™ air 5000 is een multi-talent en de
rechterhand van uw naaimachine. De stofrand wordt met
meerdere draden afgewerkt zodat u een absoluut sterke
en extreem rekbare naad krijgt.
Supersnel naait de PFAFF® admire™ air 5000 de stof aan
elkaar waarbij tegelijkertijd de stofrand keurig wordt
afgewerkt en overtollige stof wordt afgesneden. Met
deze lockmachine verwerkt u snel en perfect stoffen
voor bijvoorbeeld sportkleding, maar ook gebreide
stoffen, jersey stoffen of organza. Het extra comfort
dat u heeft zit ‘m in het innovatieve inrijgen van de
grijperdraden met behulp van lucht. Nog nooit ging
het inrijgen zo snel!
Afgewerkt met een
naaimachine.

Afgewerkt met de
admire™ air.

Vergelijk zelf:
Door de afwerking met
meerdere draden zijn de
overlocknaden van de admire™
air buitengewoon rekbaar en
toch duurzaam. Verheug u op
naairesultaten zoals u die kent
van confectiekleding.

Snel ingeregen met het handige
luchtinrijgsysteem
Gewoon op de hendel drukken en
de grijperdraden worden met behulp
van een luchtstroom ingeregen.
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Platte naden?
Gerimpelde naden?

Ingebouwde
draadinsteker

Afhankelijk van de
instelling zorgt het
differentieel transport
voor beide.

Verstelbaar. Voor het snel
en eenvoudig inrijgen van
de linker- en rechternaald.

Handig

Draadspanning

Stel de schakelaar in
op ofwel inrijgen of
naaien, zo gaat het
inrijgen goed en kan
er vervolgens begonnen
worden met naaien.

Eenvoudig instellen met
behulp van de wieltjes.

Handig luchtinrijgsysteem
Inrijgen was nog nooit zo gemakkelijk. De grijperdraden
van de overlock PFAFF® admire™ air 5000 worden met
behulp van lucht en een druk op de hendel, snel en
eenvoudig ingeregen.
Naaien in de helft van de tijd
Naaien, snijden en afwerken in één handeling. Projecten
kunnen ook worden versierd.
Naaien met 4 / 3 / 2 draden
Voor ieder project de juiste steek
Maar liefst 15 verschillende steken.
Platte of gerimpelde naden
Of u nu werkt met rekbare, gebreide stoffen of met fijne
stoffen, het differentieel transport zorgt voor een mooie,
platte naad. Met het differentieel transport kunt u de stof
ook rimpelen.
Schaduwvrije verlichting van het naaioppervlak
De ledverlichting zorgt voor een perfecte verlichting van het
werkvlak en biedt een optimaal zicht.
Intellen van steeklengte, -breedte en naaivoetdruk
Kies de beste steeklengte, stem de snijbreedte af en stel de
druk van de naaivoet op uw stof in. Zo krijgt u altijd een
perfecte naad, welke stofsoort u ook gebruikt.
Perfecte verwerking van meerdere stoflagen en dikke
stoffen
De extra hoge persvoetlichter zorgt voor extra ruimte onder
de naaivoet.

Naalden snel ingeregen
De ingebouwde draadinsteker is verstelbaar en perfect voor
het eenvoudig inrijgen van de rechter- en linkernaald.
Veiligheid voor alles
De veiligheidsklep zorgt ervoor dat naaien niet mogelijk is
als de klep is geopend.
Eén naaivoet voor vele toepassingen
U kunt direct beginnen met naaien. De universele naaivoet
is bij de levering inbegrepen. Deze naaivoet is geschikt voor
alle 15 steken. Optionele toebehoren zijn verkrijgbaar.
Snel verwisselen van de naaivoet
Voor speciale naaitechnieken kunt u de universele naaivoet
snel verwisselen voor een optionele naaivoet.
Elektronische snelheidscontrole
Krachtige prestaties en elektronisch geregeld, tot maximaal
1300 steken per minuut. Dat bespaart tijd.
Voor fijne, dunne stoffen en decoratieve effecten
Gebruik gewoon de ingebouwde 2-draads converter.
Draadkettingen snel afgesneden
De ingebouwde draadafsnijder is altijd bij de hand.
Altijd opgeruimd
Het handige stofafvalbakje vangt overtollige stof
en draadresten op.

Als extra verkrijgbaar:
PFAFF admireTM air 5000 NAAIVOETENSETS
Voor de PFAFF® admire™ air 5000 zijn er twee naaivoetensets als extra leverbaar. De sets bevatten verschillende overlockvoeten voor snelle en creatieve resultaten.
PFAFF® admire™ air
EMBELLISHMENT FEET KIT
Perfect voor het versieren
van naaiprojecten.
Waaronder:
De decoratieve
paspelvoet

Met vijf naaivoeten

PFAFF® admire™ air
UTILITY FEET KIT
Optimaal voor het nog
sneller uitvoeren van naaitechnieken.
Handig:
Inclusief blindzoomvoet voor
onzichtbare
zomen.

Met vijf naaivoeten
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