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PFAFF® ambitionTM 155 FUNCTIES
•  Origineel IDT™-systeem (Ingebouwd Dubbel Transport) – Transporteert de stof gelijkmatig van de boven- en 

de onderkant.

•  Grote naairuimte – De naairuimte rechts van de naald is 200 mm, fantastisch voor grote naaiprojecten.

•  136 steken – Een groot aantal verschillende 7 mm-steken, inclusief nuttige steken, knoopsgaten, decoratieve steken, 

quiltsteken, kruissteken en ajoursteken.

•  Alfabetten – U kunt uit twee verschillende lettertypes kiezen: Block- en Cyrillic-letters.

•  Grafisch display met hoge resolutie – U kunt uw selecties, opties en steekinformatie op het scherm zien, inclusief de 

aanbevolen draadspanning. Alle steken worden op ware grootte weergegeven.

•  Start-/Stoptoets – Druk op deze toets om te naaien zonder het voetpedaal.

•  Snelheidsschuif – Pas de snelheid aan met de snelheidsschuif om volledige controle te hebben.

•  Geprogrammeerd afhechten met indicator – Kies uit meerdere afhechtopties.

•  Tweelingnaaldprogramma – Past automatisch de steekbreedte aan om te voorkomen dat de naald breekt.

•  Steekbreedtebeveiliging – Centreert de naald als u de rechtstiksteekplaat gebruikt, om te voorkomen dat de naald breekt.

•  Verlenging – Verlengt cordonsteken zonder de steekdichtheid te veranderen. 

•  Persoonlijke steek opslaan – Verander de instellingen van een ingebouwde steek naar uw persoonlijke voorkeur en sla de

steek op.

•  LED-lampjes – Geoptimaliseerde heldere lampjes verlichten uw hele naaigebied zonder schaduwen.

•  PFAFF®-design – - Gebouwd om naaien eenvoudig te maken en om professionele resultaten te behalen.

•  Naaien uit de vrije hand – Bevestig de optionele free-motion naaivoet voor eenvoudig quilten en borduren uit de vrije hand. 

SMARTER BY PFAFFTM 155 FUNCTIES
•  Start-/Stoptoets – Druk op deze toets om te naaien zonder het voetpedaal.

• Snelheidsschuif – Pas de snelheid aan met de snelheidsschuif om volledige controle te hebben.

•  Geoptimaliseerde heldere lampjes – Verlichten uw hele naaigebied zonder schaduwen.

•  Ingebouwde draadinsteker – Maakt het inrijgen van de naald snel en gemakkelijk.

•  Informatiedisplay – Bekijk het geselecteerde steeknummer en de aanbevolen naaivoet op het display van de machine.

•  Optionele free-motion naaivoet – Klik deze naaivoet op de machine voor eenvoudig quilten en borduren uit de vrije hand.

•  Eenvoudig verzinken van de transporteur – Breng de transporteur omlaag voor meanderen, borduren uit de vrije hand 

of stoppen.

•  Afhechtfunctie – Druk op de afhechttoets en uw SMARTER BY PFAFF™ 155 naaimachine hecht af en stopt automatisch 

voor een snelle, eenvoudige afwerking.

•  Automatische steekbreedte en steeklengte – Wanneer een steek wordt geselecteerd, worden de beste steeklengte en 

-breedte automatisch ingesteld.

•  Harde beschermkap – Beschermt uw naaimachine tijdens het vervoer en houdt de machine stofvrij.

•  Het originele PFAFF® naaivoetensysteem – Inbegrepen zijn vijf naaivoeten plus twee extra naaivoeten: de rimpelvoet 

en de paspelvoet. Er zijn ook veel verschillende optionele accessoires verkrijgbaar.

•  Directe steekkeuze – Druk gewoon op het pictogram van de steek die u wilt naaien en begin.

•  27 steken – Inclusief nuttige steken, decoratieve steken, elastische steken en een knoopsgat.

•  Naald omhoog/omlaag

•  Beveiliging naaivoet omhoog

GRATIS naaivoetenset! 
Bij aankoop van een PFAFF®  
jubileumnaaimachine ontvangt u 
een rimpelvoet plus een paspelvoet 
helemaal GRATIS!
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Topfuncties PFAFF® 155 jubileumnaaimachines 

PFAFF® ambitionTM 155 

SMARTER BY PFAFFTM 155 

Ons unieke PFAFF®-erfgoed
Al 155 jaar biedt PFAFF® naaisters van over de hele wereld precisie, maatwerk en ongelimiteerde creativiteit. En dat 
mag gevierd worden! 
Vanaf onze eerste naaimachine, ontwikkeld door Georg Pfaff in 1862, tot aan onze nieuwste top-of-the-line naai- en 
borduurmachine; wij blijven altijd werken aan het perfectioneren van onze producten. 
Gedreven om te innoveren met de focus op individualiteit.

DIRECTE STEEKKEUZE
U hoeft niet naar een steek te zoeken. 
Druk gewoon op het pictogram van 
de steek die u wilt naaien en begin.

HET ORIGINELE IDTTM SYSTEEM 
Het Ingebouwde Dubbele Transport van 
PFAFF® transporteert stof van boven- en 
onderaf voor perfecte naden in alle 
soorten stof. 

START/STOP FUNCTIE
Naai zonder het voetpedaal te ge-
bruiken. Met deze functie is het nog 
eenvoudiger om lange naden, rijen 
decoratieve steken of knoopsgaten 
te naaien.

GROTE NAAIRUIMTE
Veel ruimte voor grote hoeveelheden 
stof; fantastisch voor alle soorten 
projecten.

NAALD OMHOOG/OMLAAG
Laat de naald boven of in de stof 
stoppen zodat u eenvoudig kunt 
draaien, appliqueren en meer. 

GRAFISCH DISPLAY
In hoge resolutie. Alle benodigde 
informatie wordt duidelijk en 
overzichtelijk weergegeven.

INFORMATIEDISPLAY
Bekijk de geselecteerde steek of druk 
op de i-toets om te zien welke naai-
voet voor die steek wordt aanbevolen.

DRIE LED-LAMPJES
Drie heldere lampjes verlichten uw 
hele naaigebied zonder schaduwen.

Ruim. Helder. Precies.

Praktisch en betaalbaar, voor een verrassend leuke naaiervaring

inds de oprichting in het Duitse Kaiserslautern in 1862 

door instrumentmaker Georg Michael Pfaff, ontwikkelt 

PFAFF® kwaliteitsnaaimachines die zich onderscheiden door hun ver-

fijnde vormgeving, superieure prestaties en ultieme ontwerpvrijheid. Al 

155 jaar brengt PFAFF® u de modernste technologie, perfectie tot in 

het kleinste detail en ongelimiteerde mogelijkheden. Al 155 jaar levert 

PFAFF® u de middelen die uw passie aanwakkeren en uw creativiteit 

helpen omzetten in realiteit. 

Vier dit samen met ons! Kijk waar uw creativiteit u brengt met onze speciale jubileumnaaimachines vol 

fantastische functies. Bij aankoop ontvangt u bovendien GRATIS een decoratieve naaivoetenset die nieuwe 

mogelijkheden biedt voor geweldige ideeën. Koop uw eigen stukje PFAFF® geschiedenis. Wacht niet te lang 

want de aantallen zijn beperkt! Vraag om een persoonlijke demonstratie. Uw dealer laat u de machines 

graag zien! 

S

PFAFF® ambitionTM 155 SMARTER BY PFAFFTM 155

Slechts een korte periode leverbaar!
Ga naar uw PFAFF®-dealer voor meer informatie

Ontdek de PFAFF® ambitionTM 155 naaimachine en ervaar het verschil waardoor dit model zo speciaal is. Achter de 
strakke lijnen vindt u de meest moderne functies. Het originele IDT™-systeem en het grafische display zijn voordelen die 
u aangenaam zullen verrassen.

Met de SMARTER BY PFAFFTM 155 computergestuurde naaimachine bent u klaar voor een nieuw naaiavontuur, waar 
uw ideeën, individualiteit en passie voor naaien centraal staan. Met slimme eigenschappen en een mooi design, is de 
SMARTER BY PFAFF™ 155 naaimachine klaar om u te helpen bij het uitdrukken van uw persoonlijkheid. Al snel kunt 
u niet meer zonder!
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