7000
Coverlockmachine met one-touch
luchtinrijgsysteem

Creëer schitterende projecten met de PFAFF® admire™ air 7000 coverlockmachine met elektronisch
one-touch luchtinrijgsysteem. De geavanceerde, gebruiksvriendelijke functies helpen u bij het behalen
van professionele resultaten bij elke steek.

Een moeiteloze ervaring
One-touch inrijgen van de grijperdraden
Verwissel eenvoudig de draden voor verschillende steken. Het PFAFF®
admire ™ air 7000 one-touch elektronische luchtinrijgsysteem maakt het
mogelijk om de grijperdraden moeiteloos in te rijgen met een simpele druk
op de toets.

Touchscreen in kleur
Selecteer uw steek. De optimale draadspanning, aanbevolen steeklengte
en meer worden automatisch ingesteld.

Perfecte verlichting
De 5 LED-lampjes zorgen voor een uitzonderlijke verlichting van het naaigebied
voor optimaal zicht in elke kamer. 60% helderder dan de concurrentie.*

*Vergeleken met de Babylock Ovation

Voor ieder project de juiste steek
26 steken
De PFAFF® admire™ air 7000 coverlockmachine met onetouch elektronisch luchtinrijgsysteem biedt een breed scala
aan steken voor nuttige en decoratieve naaiwerkzaamheden.

Deksteek
Drievoudige deksteek en dubbele deksteek, smal en breed,
voor bijv. sportkleding, zomen en decoratieve toepassingen.

Kettingsteek
Naden, rijgen en decoratieve toepassingen.

5-draads veiligheidssteek (breed en smal)
Een kettingsteek en 3-draads overlock voor duurzame,
professionele naden.

4-draads veiligheidssteek (breed en smal)
Een kettingsteek en 2-draads overlock voor duurzame,
professionele naden.

4-draads overlock
Naden en naadafwerking.

3-draads Picotrand
Verfijnde afwerking voor randen van dunne stoffen.

3-draads overlock (breed en smal)
Naadafwerking en decoratieve randen.

3-draads smalle rand
Fijne, smalle zomen en kantafwerking.

3-draads rolzoom
Rolzomen en -randen.

3-draads flatlock (breed en smal)
Platte naden en decoratieve versieringen.

3-draads elastische overlock
Naden in superstretch stoffen

2-draads overlock (breed en smal)
Afwerking voor enkele stoflaag.

3-draads gerolde overlock (breed en smal)
Genaaide zomen in stretchstof.

2-draads gerolde overlock (breed en smal)
Kantafwerking voor lichtgewicht stoffen.

2-draads rolzoom
Afwerking voor lichtgewicht stoffen

2-draads smalle rand
Fijne, smalle zomen en kantafwerking.

2-draads flatlock
Platte naden en decoratieve versieringen.

Kniehevel
Gebruik de kniehevel om de
naaivoet omhoog of omlaag
te brengen, waardoor u beide
handen vrij hebt voor uw project
- vooral handig als u aan grotere
projecten werkt, of moeilijk
hanteerbare stoffen gebruikt.

Vrije arm
Voor kleinere projecten zoals
manchetten, zomen en kinderkleding
helpt de vrije arm u zodat u
gemakkelijker bij deze moeilijk
bereikbare plekken kunt komen.

Stabiliteit
Door het versterkte frame is de PFAFF®
admire™ air 7000 coverlock stabiel
voor alle soorten naaiwerk, van licht
tot zwaar - zelfs op topsnelheid.

Inclusief aanschuiftafel
Grotere projecten worden goed ondersteund
door dit stevige, vlakke oppervlak dat 30 cm
extra werkruimte biedt. Daarnaast zijn er een
aantal gelijkmatig verdeelde pengaten in het
tafeloppervlak aangebracht die plaats bieden
aan de bijgeleverde scharnierpen voor het
naaien van cirkels.

Snelheidscontrole
Kies uit vijf verschillende snelheden,
zodat u de maximale naaisnelheid van
uw machine naar wens kunt instellen,
waardoor u de volledige controle behoudt.

Veiligheidsklep
Om de veiligheid te garanderen
is naaien met de PFAFF® admire™
air 7000 coverlock niet mogelijk
als de veiligheidsklep open is of
de naaivoet omhoog staat. Het
kleuren-touchscreen toont ook een
bericht om u te waarschuwen.

Differentieel transport
Perfect gelijkmatige naden - geen
rek of vervorming in gebreide
stoffen of plooien in fijne stoffen.
Kan ook gebruikt worden voor
rimpelen.

Ingebouwde pinceten schaarhouder
Altijd uw coverlock gereedschap
bij de hand terwijl u aan het
naaien bent. Uw pincet en schaar
hebben elk een eigen houder,
ingebouwd aan de bovenkant
van de garenstandaard.

64 mm hoog
123 mm breed

Elektronische naaldkracht
Controle over iedere steek met
volledige naaldkracht op iedere
snelheid.

Steekgeheugen
Het steekgeheugen kan 30 steken
onthouden; selecteer "Steek opslaan"
om uw persoonlijke instellingen op te
slaan, en "Steek laden" om deze
weer op te roepen.

Automatische draadspanning

Instelbare steeklengte

De PFAFF admire™ air 7000 coverlockmachine
met elektronisch one-touch luchtinrijgsysteem
kalibreert automatisch de draadspanning voor elke
steek. U krijgt de optimale instellingen voor de
geselecteerde steek, die desgewenst toch kunnen
worden aangepast.

De steeklengte kan naar wens worden ingesteld
voor verschillende stofdiktes en verschillende
naaitechnieken.

®

Ingebouwde 2-draads converter
De 2-draads converter is ingebouwd in de
bovengrijper en kan snel en gemakkelijk in positie
worden gebracht voor het naaien van 2-draads steken.

Instelbare persvoetdruk
De persvoetdruk kan worden verhoogd voor dikkere
lagen stof, of verlaagd voor zeer dunne stoffen, voor
een gegarandeerd soepel stoftransport

Garengeleiders voor veel verschillende
soorten garen
De garengeleiders bovenaan de machine zijn
ontworpen voor een grote verscheidenheid aan
garensoorten, van standaard overlockgaren tot
zwaarder decoratief garen.

Instelbare snijbreedte
Of u nu dunne vitragestof of dikke fleece verwerkt,
de randen worden keurig afgewerkt zonder
overtollige lussen of plooien in de stof.

Extra naaivoethoogte
De naaivoet heeft een extra hoge stand, waardoor
het gemakkelijker is om dikkere lagen stof en
zware stoffen te naaien.

Klik-aan naaivoeten
Er is een groot aantal optionele naaivoeten
beschikbaar om de mogelijkheden van uw
machine nog verder te vergroten; deze kunnen
snel en gemakkelijk bevestigd en verwijderd
worden.

Universele standaard naaivoet
De universele standaard naaivoet die
inbegrepen is bij de PFAFF® admire™ air 7000
coverlockmachine is geschikt voor alle steken
van de machine.

Soft grip handwiel
Het soft grip handwiel is comfortabel in gebruik
en biedt maximale, slipvrije controle.

Draadspanning
De draadspanning wordt verminderd als de
naaivoet omhoog wordt gezet, zodat het garen
gemakkelijk kan worden verwisseld.

Geïntegreerde draadafsnijder
Handig geplaatst op uw coverlockmachine zodat
u de draadketting snel kunt afsnijden.

Beweegbaar bovenmes
Het bovenmes kan worden uitgeschakeld voor
het naaien van deksteken, evenals voor speciale
steektechnieken.

Draaggreep
De handige draaggreep strekt zich uit over
de bovenkant van de machine en heeft een
comfortabele grip voor het vervoeren.

Afvalbakje
Het afvalbakje vangt overtollige stof en pluizen
op tijdens het naaien en kan eenvoudig op de
machine worden geklikt voor extra gemak.

coverlockmachine met one-touch luchtinrijgssteem

De PFAFF® admire™ air 7000
coverlockmachine met one-touch
luchtinrijgsysteem heeft fantastische
gebruiksvriendelijke functies en biedt
prachtige resultaten. Met alle topfuncties die
u bij een eersteklas coverlockmachine mag
verwachten is het de perfecte aanvulling op
uw naaimachine.

Topkenmerken:
• One-touch elektronisch luchtinrijgsysteem
Rijg de grijperdraden moeiteloos in met een simpele
druk op de toets.
• Touchscreen in kleur
Bekijk alle informatie over de gekozen steek.
• Perfecte verlichting
60% helderder dan de concurrentie.*
• Vrije arm
Handig voor kleinere projecten zoals manchetten
en zomen.
• 26 steken
Een breed scala aan steken voor nuttige en
decoratieve naaiwerkzaamheden.
• Kniehevel
Brengt de naaivoet omhoog of omlaag, waardoor
u beide handen vrij hebt voor uw project.

• Automatische draadspanning
Automatische draadspanning garandeert een perfect
resultaat bij elke steek.
• Grote C-ruimte
De C-ruimte is 123 mm breed en 64 mm hoog.
• Steekgeheugen
Sla persoonlijke steekinstellingen op voor toekomstig
gebruik.
• Snelheidscontrole
Stel de maximale snelheid naar wens in.
• Ingebouwde 2-draads converter
Schakel snel en gemakkelijk om naar de 2-draads
naaimodus.
• Differentieel transport
Perfect gelijkmatige naden zonder vervorming.

Inbegrepen accessoires:

Optionele accessoires:
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Garenkloshouders
Garenschijfjes
Garennetjes
Pincet
Draadinsteker
Inbussleutel
Schroevendraaier
Borsteltje
Naaimachine-olie
Mesje voor bovenmes
Stylus
Deksteektafel B
Kniehevel
Accessoiredoos
Draad inrijgen grijper
Voetpedaal
Afvalbakje
Zachte beschermhoes
Naaldenset
Aanschuiftafel
Scharnierpin voor het naaien van cirkels

Golvende draadrolzoomvoet
Elastiekvoet
Blindzoom- en kantvoet
Paspelvoet
Parelvoet
Rimpelvoet
Naadbandvoet
Transparante deksteekvoet
Platte naadvoet
Naai- en vouwvoet
Band- en riemlusvoet
Paspelvoet met koordgeleider
Deksteek bandgeleidevoet
Deksteek zoomvoet
Set overlockvoeten (rimpelvoet, elastiekvoet,
blindzoomvoet, paspelvoet en kantvoet)
• Set deksteekvoeten (transparante
deksteekvoet, platte naadvoet, vouw- en
kantvoet, band- en riemlusvoet, paspelvoet
met koordgeleider).
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