
ambition essential™

*  IDT™ (inbyggd dubbelmatning) – Helt jämn tygmatning ovan- och underifrån. IDT™ är perfekt 
för quiltning och sömnad. IDT™ fungerar med alla sömmar, framåt och bakåt samt i vilken stygnlängd 
och stygnbredd som helst. Funktionen är inbyggd i maskinen och kan enkelt aktiveras/inaktiveras. 
IDT™ kan användas med många PFAFF®-tillbehör och -pressarfötter. Sömmarna blir helt jämna, oavsett 
stygn och tyg.

*  Stor arbetsyta – Arbetsytan till höger om nålen är 200 mm, vilket ger gott om utrymme för stora 
sömnadsprojekt.

	•	 110 sömmar – Ett stort antal vackra 7 mm-sömmar, bland annat nyttosömmar, knapphål, 
dekorsömmar, quiltsömmar, korsstygn och hålsömmar.

	•	 Alfabet – Välj mellan två olika typsnittsstilar: Block och kyrilliska bokstäver. 

	•	 1-stegsknapphål – Sätt på knapphålsfoten och sy identiska knapphål enkelt och smidigt.

*  PFAFF® design – Konstruerad för att förenkla sömnadsprocessen och skapa proffsiga resultat. 

•	 Två lampor (LED) – Optimerad belysning som lyser upp sömnadsytan utan att det bildas skuggor.

	•	 Frihandssömnad – Med pressarfoten för frihandssömnad (tillbehör) blir quiltning och 
frihandsbroderi en enkel match.

	•	 Externt matartandsreglage – Sänk matartänderna vid frihandssömnad, frihandsbroderi eller lagning.

	•	 Extra pressarfotslyft – Höj pressarfoten till det högsta läget så att tjocka tyger enkelt kan föras in 
under foten.

	•	 Pressarfotstryck – Kan justeras vid användning av specialtekniker eller vid sömnad på tunna eller 
tjocka tyger.

	•	 Justerbar trådspänning – Den rekommenderade trådspänningen för den valda sömmen visas på 
den grafiska displayen.

•	 Nålstopp uppe/nere – Med en knapptryckning anger du om nålen 
automatiskt ska stanna i det högsta läget eller nere i tyget så att det kan 
vridas, t.ex. vid applikationssömnad.

	•	 Omedelbar trådfästning – När den här funktionen är aktiverad 
fäster maskinen automatiskt början och/eller slutet av varje söm, vilket 
ger snabba och enkla sömavslut.

Funktioner och finesser i 
PFAFF® ambition essential™

 
Funktioner

*  Unika funktioner 
jämfört med 
symaskiner i samma 
prisklass från andra 
leverantörer



ambition essential™

•	 29 nålpositioner – Perfekt för kantstickning, quiltning, blixtlåssömnad och annat.

	•	 Spegelvändning – Vänd sömmen på tvären så att du får ännu fler kreativa möjligheter. 

	•	 Mönsterkombination – Kombinera och spara upp till 30 sömmar och/eller bokstäver i 
mönsterkombinationsminnet. 

	•	 Inbyggd nålträdare – Trä nålen enkelt och snabbt.

	•	 Stygnplåt – Markeringar till vänster och höger om nålen hjälper dig att styra tyget.

	•	 Snap on-pressarfötter – Det är enkelt att byta pressarfot. Inga skruvar eller verktyg behövs.

	•	 Toppmatad spolkorg – Lätt att komma åt. 

	•	 Elektroniskt nåltryck – Full nålstyrka vid alla hastigheter med fullständig kontroll.

	•	 Hårdhuv – Skyddar din symaskin vid transport och håller den dammfri.

	•	 Två trådrullehållare – För sömnad med tvillingnål eller specialsömnad. 

	•	 Tillbehörslåda – Alla sömnadsfunktioner du behöver inom nära räckhåll

	•	 Medföljande tillbehörspressarfötter – 0A standardfot, 1A dekorsömsfot med IDT™, 2A 
dekorsömsfot, 3 blindsömsfot med IDT™, 4 blixtlåsfot med IDT™, 5B automatisk knapphålsfot.

	•	 PFAFF® pressarfotssystem – Det finns många extra tillbehör som förbättrar sömnadsupplevelsen.
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