EEN VLEUGJE KUNSTZINNIGHEID
Maak meer inspirerende creaties dan
ooit tevoren met behulp van de
P FA F F ® a d m i r e ™ a i r 5 0 0 0 o n e - t o u c h
luchtinrijg-overlockmachine.

FUNCTIES EN VOORDELEN
Luchtinrijgsysteem

Met de PFAFF® admire™ air 5000 one-touch luchtinrijg-overlock kunt u

zonder moeite de machinegrijpers inrijgen met één druk op een hendel.

Ingebouwde draadinsteker

Rijg zowel de rechter als de linker naalden efficiënt in met de verstelbare
ingebouwde draadinsteker.

Differentieel transport

Verstelbaar voor perfect gelijke naden, de naad rekt niet uit en dunne stoffen
gaan niet rimpelen. Kan worden gebruikt voor automatisch inrimpelen.

Ledverlichting

Verlichting van het naaigebied voor een optimaal zicht.

Inlegdraden

Snel en handig inrijgen.

Aanpasbare instellingen

Pas de steeklengte, snijbreedte en naaivoetdruk aan voor de ideale instelling
voor verschillende stoffen en technieken.

Extra naaivoethoogte

Maakt ruimte voor diverse lagen of dikke stoffen.

Naaiveiligheidsvergrendeling

Veiligheidsvergrendeling voorkomt dat de machine kan naaien wanneer de
voorklep open is.
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admire™ air 5000 Functies en voordelen

Naaien met 4/3/2 draden

Omrand, naai, versier en werk uw unieke projecten af in de
helft van de tijd.

15 steken

Snel naaien met professionele resultaten:
4-draads overlock
Naden en naadafwerking.
3-draads overlock, breed (en smal)
Naadafwerking en decoratieve randen.
3-draads smalle rand
Fijne, smalle zomen en randen.
3-draads rolzoom
Rolzomen en randen.
3-draads picotrand
Picotrandafwerking voor dunne stoffen.
3-draads flatlock, breed (en smal)
Platte naden en decoratieve versieringen.
3-draads elastische overlock
Naden in superelastische stof.
2-draads afwerksteek, breed (en smal)
Afwerksteek voor één stoflaag.
2-draads gerolde overlock, breed (en smal)
Randafwerking voor dunne stoffen.
2-draads rolzoom
Afwerking van dunne stoffen.
2-draads flatlock
Platte naden en decoratieve versieringen.

Universele standaardnaaivoet

Elektronische snelheidsregeling

De universele standaardnaaivoet die bij de PFAFF® admire™
air 5000 overlockmachine wordt geleverd, kan worden
gebruikt met alle steken.

Steek-voor-steekcontrole met volledige naaldkracht bij alle
snelheden.

Klik-klaar naaivoeten

Naai sneller met 1.300 steken per minuut om tijd te
besparen zonder concessies aan de kwaliteit.

Verwissel eenvoudig uw optionele naaivoeten voor speciale
technieken om nog meer te kunnen doen met uw PFAFF®
admire™ air 5000 machine.

Ingebouwde 2-draadsconverter

Schakel snel over naar naaien met 2 draden met de
ingebouwde converter.

1.300 steken per minuut

Ingebouwde draadafsnijder

Op een handige plaats op uw PFAFF® admire™ air 5000
machine om snel uw draadketting af te snijden.

Afvalbakje

Wordt bevestigd aan de voorkant van de PFAFF® admire™
air 5000 overlockmachine om afgesneden stukjes stof op
te vangen.
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