
Skillnaden ligger i  detaljerna!

Med original

bara från PFAFF®

System

Per fection starts here.
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Upptäck PFAFF® -serien och upplev 
skillnaderna som gör dessa modeller så unika. 
Stilrena linjer i kombination med toppmodern 
funktionalitet. Original IDT™ System och 
stor pekskärm med hög upplösning – unika 
egenskaper jämförelsevis på marknade. 

 JäMFör. 
UPPTäck SkIllnADen.

Skillnaden ligger i detaljerna! 

Skillnaden ligger i detaljerna!
Passpoaler med eleganta dekorationer i 
kombination med originella frihandssömmar 
gör denna quilt unik och modern. 
Instruktioner hittar du på www.pfaff.com

Tre modeller, var och en med fantastiska 
funktioner, väntar på att upptäckas av dig.

Stor sömnadsyta och en lång friarm gör det enkelt  
att sy både små och stora projekt. 

Den perfekt belysta sömnadsytan och den stora,  
högupplösta pekskärmen underlättar arbetet. 

Original IDT™ System garanterar en helt jämn  
tygmatning både ovan- och underifrån. 

Rymlig

ljus

Exakt

Tre lampor som belyser hela sömnadsytan 
utan att det bildas skuggor. (Två lampor 
på ambition essential™).

Gott om plats för stora projekt vilket 
underlättar alla typer av sömnad! 

Med Original IDT™ System kan du med 
kraftigare tråd och kantstickningsnål 
enkelt kantsticka flera lager denim.
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Bekvämare sömnad och 
perfekt resultat! 

Skillnaden ligger i detaljerna!

Modeplagg, accessoarer och inredningsdekorationer – symaskinerna  
i den nya PFAFF® -serien klarar allt och är fulla av överraskningar.  

Dra fördel av PFAFF®-seriens moderna design 
och det 200 mm stora utrymmet till 
höger om nålen. Det förenklar arbetet och ger 
massor av utrymme för stora tygmängder – 
en särskilt stor fördel för quiltare! Tack vare 
de tre LED-lamporna är hela arbetsytan 
optimalt upplyst utan skuggor. (Två leD-
lampor på ambition essential™.)

Den stora, högupplösta skärmen 
(modell 1.0 och 2.0) visar varje stygntyp i 
naturlig storlek med detaljerad skärpa. Du ser all 
viktig information direkt. Anpassa hastigheten, 
trådspänningen och pressarfotstrycket som 
du vill när du använder specialtekniker eller 
syr i olika typer av material. Det extra höga 
pressarfotslyftet och det elektroniska 
nåltrycket passar perfekt för tjocka tyger 
och flera tyglager.

Sy utan fotreglage med start-/stopp-
knappen (modell 1.0 och 2.0), ändra 
hastigheten med hastighetsreglaget och välj 
om du vill att symaskinen ska fästa och stanna 
automatiskt. 

Med ett knapptryck kan du ställa in så att 
nålen automatiskt stannar uppe eller nere 
i tyget när du exempelvis ska vända, sy 
applikationer eller använda andra special-
tekniker. 
Med 29 olika nålpositioner kan du 
placera nålen exakt där du vill ha den. Perfekt 
för kantstickning, quiltning, blixtlås m.m. 

Unik egenskap!
Helt jämn tygmatning  
både ovan- och underifrån.

Allt ligger på plats när du syr i tunna 
tyger eller i flera lager. Perfekt för 
quiltning. när du syr i långa tygstycken, 
t.ex. gardiner, matas båda lagren jämnt 
hela vägen. Mönsterpassningen i t.ex. 
randiga tyger stämmer alltid. Titta på 
vår video om IDT™ System och se denna 
enastående teknik med egna ögon! 
www.pfaff.com/idt

* Jämförelsevis på marknade.

*

*Jämfört med de främsta konkurrerande 
symaskinerna i samma prisklass.

Se inställningar, alternativ och  
söminform-ation på den högupplösta 
skärmen. Det är lätt att använda peks-
kärmen (modell ) med 
hjälp av pekpinnen.

Den stora, högupplösta pekskärmen 
(endast på ) ger tydlig 
och användarvänlig information. enkelt att 
använda pekpinnen för att hitta den söm du 
vill sy. De rekommenderade inställningarna 
är förinställda, men kan ändras manuellt och 
sparas i något av de 4 minnena.
Välj och vraka mellan de 201 sömtyper 
som PFAFF®  erbjuder. De 
4 olika typsnitten och de många vackra 

quiltsömmarna ger dig stor variation 
när du skapar dina mästerverk. Två extra 
pressarfötter medföljer , 
vilket ger dig fler quiltmöjligheter. (öppen 
pressarfot för frihandssömnad och ¼ quiltfot 
för IDT™ System.)
Upptäck fördelarna med undertråds-
sensorn som meddelar om undertråden 
håller på att ta slut.

Bli expert på quiltning! 

Skillnaden ligger i detaljerna!

Den högupplösta pekskärmen höjer ribban för professionell sömnad. 
Med särskilt utvalda quiltsömmar och två extra pressarfötter är PFAFF® 
quilt ambition™ 2.0 en symaskin som gör dig till en quiltningsstjärna!   

Quiltfunktioner!
en  symaskin med 
fantastiska quiltfunktioner för proffsiga resultat.

•	 Original	IDT™ System 
•	 Extra	stor	pekskärm	med	hög	upplösning*
•	 201	inbyggda	sömtyper,	inkl.	många	 

olika quiltsömmar
•	 Ett	brett	urval	av	valfria	quiltningstillbehör	
•	 Två	extra	pressarfötter	medföljer:
 – öppen pressarfot för frihandssömnad
 – ¼ quiltfot för IDT™ System

  EXTRA 
QUILTPRES-
SARFÖTTER 
INGÅR!

I listan över egenskaper finns detaljerad 
information om varje maskinmodell.
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Översikt över funktionerna 
Skillnaden ligger i detaljerna!Skillnaden ligger i 

detaljerna!
Fantastiska	egenskaper	jämförelsevis	på	marknaden:	

•	 PFAFF® Original IDT™ System

•	 200 mm	sömnadsyta

•		 Extra	 stor	 pekskärm	 med	 hög	 upplösning	
(modell 2.0)

•		 Undertrådssensor	(modell	2.0)

•		 Upp	till	201	inbyggda	sömtyper

•		 Upp	till	4	olika	typsnitt	

Ny inspiration! 
Skillnaden ligger i detaljerna!

Ta en närmare titt på sömmarna du kan sy med symaskinerna i 
PFAFF® -serien och upplev skillnaden. Upp till 201 olika 
sömtyper som gör dina idéer till verklighet. 

Professionella nyttosömmar, perfekta 
knapphål och många förtjusande dekor-
sömmar, quiltsömmar, korsstygn och hål- 
sömmar som ger dina kreationer det där 
lilla extra. Välj bland upp till 4 olika 
typsnitt och skapa egna namn, ord och 
siffror. Spegelvänd, kombinera och 
spara upp till 20 olika sömmar och 
bokstäver i symaskinens minnen. Den 
högupplösta skärmen visar stygnen 
i naturlig storlek. Med förlängnings-
funktionen kan du förlänga satinsömmar 
utan att stygntätheten förändras. Precis som 
ett riktigt proffs!
Vid frihandssömnad, sänk matar-
tänderna och sätt på den öppna 

pressarfoten för frihandssömnad 
(medföljer ). när du syr 
med tvillingnål ställer tvillingnåls-
programmet automatiskt in stygnbred-
den så att nålen inte går av.

Allt detta och ännu fler funktioner väntar 
på dig. Besök din auktoriserade PFAFF®-
återförsäljare och testkör symaskinerna i 
PFAFF®  -serien.  

I listan över egenskaper finns detaljerad  
information om varje maskinmodell.

Spegelvänd, kombinera och spara 
sömmar och skapa egna vackra 
mönster. Upp till 4 typsnitt. Välj 
mellan olika stilar. 

Låt fantasin flöda. Den öppna  
pressarfoten för frihandssömnad  
medföljer .

Skapa iögonfallande 
armband på ett litet kick!   
Kombinera de olika dekorsömmarna 
som PFAFF®   erbjuder 
och använd de olika tillbehören för att 
upptäcka nya tekniker.  

Ge dina quiltar spännande dimensioner 
med passpoaler och dekorsömmar. 

Plats för fler idéer!
PFAFF® erbjuder ett brett urval av pressarfötter, 
inklusive en större variant som är utformad för 
Original IDT™ System. På www.pfaff.com 
kan du se alla tillgängliga tillbehör. 

Original IDT™ System (dubbelmatning) – Helt jämn tygmatning både ovan- och underifrån. Original IDT™ System perfekt för quiltare och 
syentusiaster! Original IDT™ System fungerar med alla sömtyper, framåt och bakåt och i vilken stygnlängd och -bredd som helst. Systemet är inbyggt, 
vilket innebär att inga separata tillbehör behövs.Det kan enkelt kopplas till eller från vid behov. Många av tillbehören och pressarfötterna från PFAFF® 
kan användas med IDT™System, vilket ger jämna sömmar oavsett sömtyp eller tyg.

Stor sömnadsyta	–	Sömnadsytan	till	höger	om	nålen	är	200 mm,	vilket	underlättar	när	du	syr	stora	projekt.

Sömmar	–	Ett	stort	urval	av	vackra	7 mm-sömmar,	t.ex.	nyttosömmar,	knapphål,	dekorsömmar,	quiltsömmar,	korsstygnssömmar	och	hålsömmar. 201 136 110

Alfabet –	Välj	mellan	fyra	olika	typsnitt:	Block,	Outline,	Script	och	kyrilliska	bokstäver.	 4 2 2

Stor, högupplöst skärm – Söminformation, val och inställningar och rekommenderad trådspänning visas på skärmen. Alla sömmar visas i naturlig 
storlek.

Pekfunktion – enkelt att välja söm med pekpinnen.

Undertrådssensor – Meddelar när undertråden börjar ta slut.

Start/Stopp-knapp – Tryck på startknappen när du vill sy utan att använda fotreglaget.

Hastighetsreglage – Med hastighetsreglaget justerar du hastigheten mycket exakt.

Programmerad trådfästning med indikator – Välj mellan ett eller flera fästalternativ.

Tvillingnålsprogram – Ställer automatiskt in stygnbredden så att nålen inte går av.

Stygnbreddsbegränsning – Begränsar stygnbredden till raksöm i centrerad position när du använder stygnplåt och/eller pressarfot för raksöm så 
att nålen inte går av.

Förlängning – Förläng satinsömmar så att hela sömmen blir längre med oförändrad täthet.

Spara en personlig söm – ändra inställningarna på en förinställd söm och spara sömmen.

LED-lampor – Optimerad belysning som lyser upp hela sömnadsytan utan att det bildas skuggor. 3 3 2

PFAFF® symaskiner – Byggda för att göra det enkelt att sy och uppnå ett professionellt resultat. 

Frihandssömnad – Sätt fast pressarfoten för frihandssömnad (medföljer quilt ambition™ 2.0) när du vill quilta eller frihandsbrodera.

Lättåtkomligt reglage för matartänderna – Används för att sänka matartänderna vid frihandssömnad, frihandsbroderi eller lagningssömmar.

Extra högt pressarfotslyft – Höj pressarfoten till det högsta läget så att du enkelt kan placera kraftiga tyger under pressarfoten.

Pressarfotstryck – kan justeras när du vill använda specialtekniker eller sy i tunna eller kraftiga tyger.

Justerbar trådspänning – Trådspänningsratten kan justeras efter tyg, vaddering, tråd etc., så att trådarna möts jämnt mellan de två tyglagren.

Nålstopp uppe/nere – Med en enkel knapptryckning anger du om nålen automatiskt ska stanna i det övre läget eller nere i tyget när du t.ex. ska 
vända eller sy applikationer.

Omedelbar trådfästning – Används för att enkelt och snabbt fästa tråden automatiskt i slutet av en söm.

29 nålpositioner – Perfekt för kantstickning, quiltning, blixtlås m.m.

Spegelvändningsfunktion – Vänd sömmen sidledes eller längdledes för fler kreativa möjligheter. (ambition essential™ endast sidledes spegelvändning)

Minnen – Spara egna sömkombinationer. 4 4 1

Sömkombinationer – kombinera och spara sömmar och/eller text i ett minne. 20 20 30

Inbyggd nålträdare – Trä nålen snabbt och lätt.

Stygnplåt – Med markeringar till vänster och höger om nålen som hjälper dig att styra tyget.

Pressarfötter med klicksystem – enkla att byta utan skruvar eller verktyg.

Undertråden sätts i ovanifrån – lättåtkomlig undertråd.

Låsbar backmatning – Du har händerna fria att styra tyget.

Elektroniskt nåltryck – Fullt nåltryck och fullständig kontroll i alla hastigheter.

Hårdhuv – Skyddar symaskinen från damm och vid transport.

Två trådrullehållare – när du syr specialsömmar eller med tvillingnål.

Tillbehörsask – För förvaring av tillbehör och undertrådar. (Två fack på ambition™ 1.0 och quilt ambition™ 2.0.)

Medföljande pressarfötter – Särskilt utvalda pressarfötter för alla grundläggande behov. För modellen quilt ambition™ 2.0  ingår även en öppen 
pressarfot för frihandssömnad och en ¼ inch quiltfot för IDT™ System.
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Per fection starts here.TM

 What 
makes 

       it so 

       perfect? 

The Original!  Only from PFAFF®  

for over 45 years!

TM

www.pfaff.com

Skapa ett vackert och trendigt hem!
Blanda färger och tekniker för en unik stil. Med hjälp 
av passpoalfoten dekorerar du dina kuddar som ett 
proffs. Dekorera ditt hem och dina kläder med unika 
detaljer! Instruktioner hittar du på www.pfaff.com 

Det perfekta quiltningshjälpmedlet!
Tillbehörsbordet (extra tillbehör) är perfekt när du skapar 
och syr stora projekt eller bara vill ha extra bekvämlighet. 

Mer att upptäcka!
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Din auktoriserade PFAFF®-återförsäljare hjälper dig gärna med mer 
information. 

Lär dig mer om IDT™ 
System!
Gå till www.pfaff.com/idt för 
mer information om hur Original 
IDT™ System kan hjälpa dig att 
uppnå perfektion i alla dina 
projekt. Titta på vår video och 
läs vad andra syentusiaster 
världen över tycker.

 

Den extra Stitch in Ditch-
foten för IDT™ System 
hjälper dig sy perfekta 
quiltsömmar. Pressarfoten 
rör sig smidigt över 
sömmen och syr perfekta 
"i diket"-sömmar.


