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Značilnosti in prednosti
PFAFF ambition 1.0
Značilnosti
- IDT (Integriran dvojni pogon) – Popolnoma enakomerno premikanje materiala, tako
od zgoraj, kot spodaj je idealno za izdelovalce odej in šivilje. IDT deluje ne glede na
vrsto, širino ali dolžino šiva, šivanje naprej ali nazaj. Je že vgrajen v stroj in se ga po
potrebi enostavno vključi ali izključi. Veliko PFAFF pripomočkov in nogic se lahko
uporablja z IDT pogonom, saj zagotavlja enakomeren šiv ne glede na vrsto šiva ali
materiala.
- Velik šivalni prostor – šivalni prostor na desni strani igle je dolg 200mm,,kar je
idealno za velike šivalne projekte.
- 136 šivov – velika izbira krasnih 7mm šivov, vključno z veliko uporabnih šivov,
gumbnic, dekorativnih šivov, šivov za odeje, križnih in ročnih šivov.
- Abeceda – izberite iz dveh različnih vrst pisav: Blok in Cirilica.
- PFAFF dizajn – narejen, da vam poenostavi šivanje in lahko z njim dosežete
profesionalen videz, ki si ga želite.
- Velik zaslon z visoko ločljivostjo- vašo izbiro, možnosti in informacije o šivih lahko
vidite na zaslonu. Prikazani so tudi vsi šivi v dejanski velikosti.
- Gumb start/stop –za šivanje brez uporabe nožnega pedala, pritisnite gumb START.
- Hitrostno drsanje – za polni nadzor nastavite hitrost z hitrostnim drsalcem.
- 3 led luči – svetle optimizirane luči razsvetljujejo vaš delovni prostor
- Prosto gibljivo šivanje – preprosto pritrdite tačko za prosto šivanje odej in vezenje.
- Zunanji spust transporta – spustite transport za prosto gibanje, pošivanje, vezenje ali
krpanje.
- Dodaten dvig šivalne nogice – dvigne tačko v najvišji položaj, tako da z lahkoto pod
tačko položite tudi najdebelejše materiale.
- Pritisk nogice –je lahko nastavljiv, kadar uporabljate posebne tehnike, debel ali tanek
material.
- Nastavitev napetosti sukanca –priporočene nastavitve napetosti za izbrane šive so
prikazane v grafu.
- Premik igle (gor/dol) – z pritiskom na gumb si avtomatično nastavite položaj igle v
blagu ob ustavitvi šivanja (gor/dol), pri obračanju, vezenju,…
- Takojšnje zavezovanje sukanca – ob izbiri, bo stroj avtomatično na koncu šivanja
zavezal niti, kar omogoča enostavnejši in hitrejši zaključek.
- Programiranje zavezovanja z indikatorjem – izberite eno od več možnosti.
- 29 igelnih pozicij – popolno za pošivanje, izdelavo odej,vstavljanje zadrg,…
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- Dvo igelni program –avtomatična nastavitev širine šiva, kar preprečuje lom igle.
- Varnostna širina šiva – omejitev širine šiva na srednjo iglo, za izravnavo šiva, ko se
uporablja vbodna plošča in/ali tačka za raven šiv, kar preprečuje lom igle
- Raztezek – raztegljivi šiv za saten, poskrbi da je celoten šiv daljši, toda gostota šiva
ostane enaka.
- Zrcalna slika – prestavlja šiv iz ene strani na drugo in/ali iz enega konca na drugega za
bolj kreativne možnosti.
- Zaporedja – združi in shrani do 20 šivov in/ali pisem v enega od štirih spominov.
- Shranjevanje osebnih šivov – spremeni nastavitve izdelave šiva, na vaš osebni okus in
shranite na enega od štirih zaporednih spominov.
- Jeziki – izberite med 13 različnimi jeziki.
- Integrirano igelno napeljevanje –poskrbi da je napeljevanje igle hitro in enostavno.
- Vbodna plošča – oznake na levi in desni strani igle so v pomoč pri šivanju.
- Pritrjevanje in odstranjevanje šivalne nogice – menjava je enostavna - izvijači ali
drugi pripomočki niso potrebni.
- Vstavljanje vretenca iz vrha –enostaven dostop.
- Trajno obratno – vaše roke so proste, za nemoteno vodenje materiala.
- Elektronska igelna moč prebadanja – popolna kontrola in polna moč prebadanja ne
glede na hitrost.
- Trdo pokrivalo – ščiti vaš stroj pri transportu in pred prahom.
- Dvojni svitek za pripenjanje – za dvo-igelno ali specialno šivanje.
- Pladenj za dodatke – z dvema predalčkoma za shranjevanje dodatkov in vretenc.
- Priložene dodatne tačke – OA navadna tačka, 1A Fancy vbodna tačka z IDT, 2A
Fancy vbodna tačka, 3 tačka za slepi šiv z IDT, 4 tačka za prišivanje zadrge, 5B tačka za
gumbnice v enem koraku.
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