
Lättanvända och elektroniska luftpåträdningsgripare 
Med PFAFF®  admire™ air 7000 med snabbluftträdning trär du enkelt maskinens 
gripare med ett enda knapptryck.

Färgpekskärm 
Välj önskad söm, så ställs optimal trådspänning, rekommenderad stygnlängd 
och mer in automatiskt.

Enastående belysning 
Sömnadsytan lyses upp ordentligt för optimal översikt – 60 % starkare belysning 
än konkurrenternas.*

Friarm 
Friarmen underlättar åtkomst vid mindre projekt som muddar, fållar och 
barnkläder.

Knälyft 
Knälyften underlättar sömnad och ger mer kontroll utan att du behöver använda 
händerna.
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Täcksöm 
Smal och bred förstärkt täcksöm och dubbel 
täcksöm för träningskläder, fållar och 
dekorativa applikationer. 

Kedjesöm 
Dekorativa sömmar och tråckling.

5-trådig säkerhetssöm  
(bred och smal) 
Kedjesöm och 3-trådig overlocksöm för 
slitstarka, professionella sömmar. 

4-trådig säkerhetssöm  
(bred och smal) 
Kedjesöm och 2-trådig smal eller bred 
overlocksöm för slitstarka sömmar.

4-trådig overlocksöm 
Sömmar och överkastning. 

3-trådig uddkant 
Fin kant för tunna tyger.

3-trådig overlocksöm (bred och smal) 
Överkastning och dekorativa kanter.

3-trådig smal kantsöm 
Fina, smala fållar och kantsömmar.

3-trådig rullfåll 
Rullfållar och rullkantsömmar.

3-trådig flatlocksöm (bred och smal) 
Platta sömmar och dekorationer.

3-trådig elastisk overlocksöm 
Sömmar för tyger med mycket stretch.

3-trådig vikt overlocksöm  
(bred och smal)  
Kantsöm för tunna tyger.

26 sömmar 
Möjligheten att sy med 5/4/3/2 trådar ger 26 olika 
sömalternativ för flera olika sömnadstekniker.

2-trådig overlocksöm  
(bred och smal)  
Överkastning för ett tyglager.

2-trådig vikt overlocksöm (bred 
och smal)  
Kantsöm för tunna tyger.

2-trådig rullfåll 
Kantsöm för tunna tyger.

2-trådig smal kantsöm 
Fina, smala fållar och kantsömmar.

2-trådig flatlocksöm  
Platta sömmar och dekorationer.
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Förlängningsbord ingår 
Stor, plan arbetsyta som ger 30 cm större utrymme. 

Stabilitet 
En förstärkt ram gör PFAFF® admire™ air 7000 stabil för all 
typ av sömnad, både i tunna och kraftiga tyger.    
 

Automatisk trådspänning 
Automatisk trådspänning ger sömmar med perfekt resultat. 
Du kan finjustera spänningen för specialtekniker, trådar 
och tyger. 
 

Generös öppning 
Öppningen är 64 mm hög och 123 mm bred, vilket ger 
gott om utrymme när du syr större projekt.
 

Sömminne 
Spara dina söminställningar för framtida bruk. 
 

Hastighetskontroll 
Ställ in önskad maxhastighet och sy utan problem. 

Inbyggd pincett- och saxhållare 
Pincetten och saxen har varsin hållare på trådledaren.

Inbyggd 2-trådsomvandlare 
Snabb och smidig övergång till 2-trådssöm. 
 

Differentialmatning  
Helt jämna sömmar utan att tyget drar sig.

Elektroniskt nåltryck 
Stygn för stygn-kontroll med full nålstyrka oavsett hastighet.

Säkerhetsspärr 
Maskinen syr inte om frontluckan är öppen eller om 
pressarfoten är upphöjd.

Justerbart pressarfotstryck 
Ger jämn tygmatning för olika tygtjocklekar. 
 

Trådledare för flera olika typer av trådar 
Trådledarna har plats för vanlig overlocktråd eller kraftigare 
brodértråd utan problem. 

Justerbar stygnlängd 
Ställ in stygnlängden för olika tyger och tekniker.

PFAFF.com admire™ air 7000 Egenskaper och fördelar



Justerbar skärbredd 
Skapa snygga kanter på en rad olika tyger.

Extra pressarfotshöjd 
Gott om plats för tjockare tyglager och kraftiga tyger.

Pressarfötter med snabbfäste 
Byt enkelt pressarfot med en enda knapptryckning.

Universalpressarfot 
Universalpressarfoten som medföljer PFAFF® admire™ air 7000 
coverlockmaskinen kan användas med alla sömmar som finns  
på maskinen.

Minskad trådspänning 
Lätt att dra trådarna när pressarfoten är i det övre läget.

Inbyggd trådkniv 
Skär enkelt och snabbt av trådkedjan.

Rörlig övre kniv 
Koppla ur den övre kniven när du syr specialtekniker.

Skräpbehållare 
Löstagbar skräpbehållare som samlar upp tygrester. 
 

Handhjul med mjukt grepp 
Handhjulet med mjukt grepp ger ett bra grepp och kontroll.  
 

Bärhandtag 
Enkelt att transportera din coverlockmaskin.

Tillbehör som ingår
Trådrullehållare, trådbrickor, trådnät, pincett, nålträdare, insex-
nyckel, skruvmejsel, rengöringsborste, symaskinsolja, knivblad till 
övre kniv, pekpenna, täcksömsbord, knälyft, förvaringsfack för till-
behör, trädningstråd, fotpedal, skräpbehållare, mjuk huv, nålbrev, 
vridnål för cirkelformad sömnad och förlängningsbord.

Extra tillbehör
Välj bland ett brett urval av extra tillbehör för oändliga kreativa 
möjligheter.  Pressarfot för vågig kant, resårfot, pressarfot för osyn-
lig fållsöm och spetssömnad, passpoalfot, pärlfot, rynkfot, band-
pressarfot, transparent täcksömsfot, pressarfot för enkel kant, vik- 
och kantsömfot, pressarfot för hällor och band, passpoalfot med 
guide, bandkantare, fållvikare, overlockfötter (rynkfot, resårfot, fot 
för osynlig fållsöm, passpoalfot, bandpressarfot), täcksömsfötter 
(transparent täcksömsfot, pressarfot för enkel kant, vik- och kant-
sömsfot, pressarfot för hällor och band, passpoalfot med guide).
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