Klassiek naaicomfort
voor ultiem naaiplezier.
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De details maken het verschil.
Het zijn de details die van een naaimachine een echte PFAFF® naaimachine maken.
Om deze reden behoren de PFAFF® ambition™ line modellen tot onze meest populaire
klassiekers. Ze beschikken over alle belangrijke functies die u bij het naaien nodig
heeft. De bediening is verrassend eenvoudig en het design supermodern.
Extra eigenschappen zoals bijvoorbeeld het PFAFF® kleuren touchscreen van de
quilt ambition™ 630 of het elektronische draadspanningssysteem en de automatische
draadafsnijder van de modellen 620 en 630, zorgen voor nog meer gemak bij het naaien.
Bewezen: Het unieke, originele PFAFF® IDT™-systeem voor een absoluut gelijkmatig
stoftransport van zowel boven als onderen.
Perfect: Het grote aantal steken. Voor ieder project de juiste steek. Iedere steek kan ook
gespiegeld worden voor nog meer diversiteit.
Heldere kleuren en een innovatief, nieuw ontworpen design geven deze modellen een
heel bijzonder uiterlijk. Ga voor een geheel vrijblijvende demonstratie van de PFAFF®
ambition™ line naar uw dealer en ontdek vandaag nog hoe leuk en modern naaien kan zijn.

Ontdek het verschil.
Verheug u op uw PFAFF® ambition™ naaimachine.
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De topfuncties van de PFAFF ambition line
®

Het kan gewoon niet perfecter!

™

Het originele PFAFF® IDT -systeem
TM

29 Naaldposities
Voor het uiterst nauwkeurig naaien
langs de rand zijn er maar liefst
29 verschillende naaldposities waar
u uit kunt kiezen. Ook ideaal bij het
inzetten van een rits.

Extra hoge
persvoetlichter
Groot naaioppervlak
Met 200 mm rechts van de naald - veel ruimte voor uw naaiprojecten.

Meer ruimte onder de naaivoet.
Perfect bij het plaatsen van
meerdere stoflagen, dikke en
volumineuze materialen.

Ingebouwde
draadinsteker

Schuifregelaar voor
naaisnelheid

Snel ingeregen! Met de
ingebouwde draadinsteker
steekt u de draad snel door
het oog van de naald.

Met de schuifregelaar kunt u de
naaisnelheid naar wens aanpassen
voor uw naaiproject.

Vrije arm voor rondom
gesloten naaigoed
Handig bij het naaien van mouwen,
broekspijpen en kinderkleding.
Verwijder de accessoiredoos en
schuif uw project over de arm.
Zo simpel is het.

Het originele PFAFF® IDT™-systeem transporteeert de stof
gelijktijdig van boven en onderen. Het garandeert zo een
optimaal transport van alle soorten stof. Absoluut niets kan
meer verschuiven. Dunne en zijden stoffen rimpelen niet
bij het naaien. Stoffen met een patroon zoals bijv. strepen
en ruiten sluiten perfect op elkaar aan. Rondingen kunnen
professioneel genaaid worden. Het originele IDT™-systeem
pakt en transporteert zelfs kleine stofdelen met maximale
precisie en professionele resultaten. Pefect voor iedereen
die graag naait, quilt en patchwork maakt.

Let op het symbool!

Eenstaps-knoopsgaten:
Perfect genaaide
knoopsgaten
Knoop inleggen en naaien maar.

Patronen sluiten perfect op
elkaar aan. Dunne en zijden
stoffen rimpelen niet.

Nauwkeurig doorstikken, ook van
quilts. Dankzij het originele PFAFF®
IDT™-systeem - met stoftransport van
zowel boven als onderen - gaat dat
perfect!
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SOLIDE UITRUSTING

ambition 610
™

PFAFF®
monochroom scherm
LCD scherm (71.5x34.5mm)
(2.8”x1.4”), resolutie: 128x64
Kies een steek. Druk op de info-toets en bekijk alle belangrijke
informatie over de steek op het LCD monochrome scherm, zoals
advies over het IDT™-systeem, de meest geschikte naaivoet,
naald en draadspanning.

110 Kwaliteitssteken tot 7 mm
Individueel instelbare draadspanning
Afhankelijk van de stof, het garen e.d. kan de draadspanning
naar wens handmatig worden ingesteld.

Steken spiegelen, snel gedaan
Spiegel de steken horizontaal voor nog meer creativiteit.
TM

Draadafsnijder
Handmatige draadafsnijder - u hoeft niet meer naar een schaar
te zoeken.

Knopen aannaaien
Met de optionele
knopenaannaaivoet zijn uw
knopen in een handomdraai
aangenaaid.
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NOG MEER MOGELIJKHEDEN

ambition 620
™

Groot PFAFF®
monochroom scherm
Groot LCD monochroom scherm (77x51mm) (3”x2”),
resolutie: 240x160. Kies een steek. Druk op de info-toets
en bekijk alle belangrijke informatie over de steek op het
LCD monochrome scherm, zoals advies over het
IDT™-systeem, de meest geschikte naaivoet, naald en
draadspanning.

136 Kwaliteitssteken tot 7 mm
Automatische draadafsnijder
Onder- en bovendraad worden automatisch afgesneden
en de draaduiteinden worden naar de achterkant van
de stof getrokken.

TM

Elektronisch draadspanningssysteem
De draadspanning wordt automatisch voor iedere steek perfect ingesteld.

2 Naailettertypes
Inclusief hoofdletters en kleine letters. Maak stekenreeksen;
tekst in combinatie met siersteken.

Stekenreeksen
Combineer siersteken en teksten en geef op deze manier
een persoonlijk tintje aan uw naaiprojecten. Tot maximaal
60 steken en/of letters kunnen met elkaar gecombineerd en
herhaald worden totdat u een nieuwe reeks maakt.

Steken spiegelen, snel gedaan

Personaliseer uw naaiprojecten met
een naam of tekst.

Spiegel de steken horizontaal of verticaal voor nog meer
creativiteit.
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MET OPVALLEND

PFAFF® KLEUREN TOUCHSCREEN

quilt ambition 630
™

PFAFF® kleuren touchscreen
Na het aanzetten van de quilt ambition™ 630 naaimachine is
de naaimodus het eerste wat u op het touchscreen ziet.
De steek die u heeft gekozen wordt op ware grootte afgebeeld.
Daarnaast vindt u alle belangrijke naai-informatie die u nodig
heeft.

201 Kwaliteitssteken tot 7 mm
8 Naaivoeten inbegrepen
Waaronder de 1/4” quilt- en patchworkvoet
voor IDT™ systeem en de borduur-/free-motionvoet.

Perfect naaien uit de vrije hand
met de borduur-/free-motionvoet
Voor unieke stofversieringen. Bevestig de
borduur-/free-motionvoet, verzink de transporteur
en leef u uit.

SLIM NAAIEN

met de naaivoeten

van PFAFF

®

Meer naaivoeten voor
uw PFAFF® ambition™
naaimachine vindt u bij
uw dealer of in de
naaivoetenfolder op de
homepage van
www.pfaff.com

TM

Optionele accessoires vindt u bij uw dealer
of in de online accessoirecatalogus op
www.pfaff.com
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DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN OP EEN RIJ
ambition™ 610
ambition™ 620
quilt ambition™ 630
*

PFAFF® kleuren touchscreen: Bekijk alle naai-informatie die u nodig heeft direct op het scherm • Kleuren LCD scherm 95x54 mm • Resolutie 480x272.
PFAFF® monochroom scherm: Ontvang alle naai-informatie die u nodig heeft direct op het scherm • ambition™ 610: LCD scherm 71,5x34,5mm • ambition™ 620: LCD scherm 77x51mm.
Origineel IDT™ systeem: Het Ingebouwde Dubbele Transport van PFAFF® zorgt voor een absoluut gelijkmatig stoftransport van boven- en onderaf.
Steekkeuze: Handig via PFAFF® kleuren touchscreen.
Instelbare draadspanning: De draadspanning wordt handmatig ingesteld.
Automatische draadspanning: De optimale draadspanning wordt automatisch voor iedere steek ingesteld.
Automatische draadafsnijder: Snijdt de boven- en onderdraad automatisch af en brengt de draaduiteinden naar de achterkant van de stof.
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Aantal meegeleverde naaivoeten: quilt ambition™ 630 heeft als extra: de borduur-/free-motionvoet en de 1/4” quilt- en patchworkvoet voor IDT™ systeem.
Stekenreeks: Combineer en bewaar tot maximaal 60 steken en/of letters om zo vaak als u maar wilt opnieuw te naaien totdat een nieuwe reeks is geprogrammeerd.
Grote naai-/werkruimte: De ruimte rechts van de naald is maar liefst 200mm; superhandig voor het naaien van grote projecten.
Ingebouwde naailettertypes: Kies uit twee soorten naailettertypes met zowel kleine letters als hoofdletters. Eenvoudig programmeren.

110

136

201

Aantal steken: Groot aantal verschillende kwaliteitssteken tot maximaal 7 mm, waaronder nuttige steken, knoopsgaten, siersteken, quiltsteken, kruissteken en zoomsteken.
Snelheidsschuif: Pas de naaisnelheid van uw PFAFF® ambition™ naaimachine aan voor volledige controle.
Naaifuncties: Naaldstop boven/onder – Onmiddellijk afhechten – Tweelingnaaldprogramma.
Spiegelen van steken: Spiegel de steek horizontaal voor nog meer creatieve mogelijkheden.
Spiegelen van steken: Spiegel de steek horizontaal of verticaal voor nog meer creatieve mogelijkheden.
29 Naaldposities: Voor exacte plaatsing van de rechte steek. Perfect voor doorstikken, naaien op de stofrand, in de naad of quilten.
Eenstaps-knoopsgat: Met de eenstaps-knoopsgatenvoet kunt u eenvoudig knoopsgaten maken met telkens weer dezelfde resultaten.
Naaien uit de vrije hand: Gewoon het transport verzinken voor quilten uit de vrije hand, schilderen met garen en stoppen.
Ingebouwde draadinsteker: Maakt het insteken van de draad snel en gemakkelijk.
Start-/stoptoets: Naai zonder voetpedaal. Handig voor het naaien van lange naden, het naaien uit de vrije hand en knoopsgaten.
LED-verlichting: Voor een helder, perfect verlicht werkgebied zonder hinderlijke schaduw.
Extra hoge persvoetlichter: Zet de persvoetlichter extra hoog zodat dikke stoffen eenvoudig kunnen worden geplaatst.
Regelbare persvoetdruk: Kan worden ingesteld voor speciale technieken of voor het naaien van verschillende stofdiktes.
Klemvrije, roterende grijper: Geen ophoping van garen in het spoelgebied.
Harde kunststof beschermkap: Bescherm uw naaimachine tijdens transport. Stofvrij opbergen van uw naaimachine.
Liniaal in inches en centimeters op de accessoiredoos: Handig en direct meten op uw PFAFF® ambition™ naaimachine.
Infotoets: Druk op deze toets om belangrijke naai-adviezen op het scherm te bekijken.
Taal: Kies uit meerdere talen in het instellingenmenu en zorg ervoor dat u en uw PFAFF® ambition™ naaimachine dezelfde taal spreken.
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Machinecategorie voor optionele accessoires: Optionele accessoires vindt u bij uw PFAFF® dealer of in de online accessoirecatalogus op www.pfaff.com
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Uw PFAFF® dealer:

www.pfaff.com
PFAFF, EXPRESSION, QUILT EXPRESSION, STITCH CREATOR, CREATIVE SIGNATURE en IDT zijn handelsmerken van
Singer Sourcing Limited LLC. ©2018 Singer Sourcing Limited LLC. Alle rechten voorbehouden.
Item nummer: 471054136
Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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