
ontdek het verschil...

Ontdek waarom PFAFF® naaimachines 
boven de menigte uitsteken en gericht 
zijn op naaisters die hun artistieke 
mogelijkheden willen uitbreiden met 
de aantrekkelijke ambition™ lijn.

Ongeëvenaarde precisie en 
leidinggevende innovatie zijn standaard. 
Bereik nieuwe, ongekende hoogten en 
word lid van een familie van naaisters 
die genieten van het vertrouwen en 
de controle die worden geboden door 
meer dan 155 jaar belangrijk Duits 
erfgoed en kundigheid.

PFAFF® ambition™ naaimachines 
bieden duurzame technologie, verfijnde 
producten en een slim gebruik. Met hun 
intuïtieve functionaliteit en grenzeloze 
mogelijkheden zijn deze hardwerkende 
machines het betrouwbaarste hulpmiddel 
van creatieve mensen.



uitgebreide functies
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ARTIKELNUMMER: 471053926

PFAFF® kleuren-touchscreen: Krijg alle naai-informatie die u nodig heeft direct op het scherm. • Kleuren-LCD-scherm (95 x 54 mm) • Resolutie 480 x 272

PFAFF® LCD-scherm: Krijg alle naai-informatie die u nodig heeft direct op het scherm. • 610 LCD-scherm (71,5 x 34,5 mm) • 620 LCD-scherm (77 x 51 mm)  

Het originele IDT™ systeem: Origineel sinds 1968. Het ingebouwde dubbele transport van PFAFF® transporteert nauwkeurig alle soorten stof van boven- en onderaf zodat u steeds weer perfecte steken krijgt.

Stekenselectie: Snelle stekenselectie met het touchscreen.

Automatische draadspanning: Past automatisch de draad aan bij verschillende grootten en stoffen. Op de 610 wordt de aanbevolen draadspanning op het scherm weergegeven.

Draden afsnijden: Snijd eenvoudig overtollige draad en materiaal af.

Inclusief extra naaivoeten: Bij de quilt ambition™ 630 worden de quilt- en patchworkvoet en de borduurvoet geleverd.

Reeksen: Combineer tot 60 steken en/of letters en sla ze onmiddellijk op zodat ze zo vaak kunnen worden genaaid als u wilt totdat er een nieuwe reeks wordt geprogrammeerd.

Grote naairuimte: De naairuimte rechts van de naald is 200 mm, fantastisch voor het naaien van grote projecten.

Ingebouwde naailettertypes: U kunt kiezen uit 2 naailettertypes, met kleine letters en hoofdletters, voor eenvoudig programmeren.

Aantal steken: Laat u verbazen door de fascinerende selectie hoogwaardige PFAFF® 7mm steken – Unieke versieringen, perfect genaaid.

Snelheidsschuif: Pas de naaisnelheid aan op uw PFAFF® ambition™ naaimachine voor volledige controle. 

Naaifuncties: • Naald omhoog/omlaag • Onmiddellijk afhechten• Tweelingnaaldprogramma• Verlenging • Steekbreedtebeveiliging

Afbeelding of steken spiegelen: Klap de steek horizontaal (B) en/of verticaal (L) om voor nog meer mogelijkheden.

29 naaldposities: Voor exacte plaatsing van uw rechte steek. Perfect voor doorstikken, langs randen stikken, naden afwerken, doorpitten in de naad of quilten.

Eenstaps-knoopsgat: Met de eenstaps-knoopsgatvoet kunt u eenvoudig knoopsgaten naaien met steeds weer gelijke resultaten. Sensormatic-knoopsgaten.

Naaien uit de vrije hand: Verzink de transporteur voor quilten uit de vrije hand, schilderen met garen of stoppen.

Ingebouwde draadinsteker: Maakt het inrijgen eenvoudig en vermindert de inspanning van de ogen.

Start/stop-toets: Naai zonder het voetpedaal - Maakt het naaien van lange naden, naaien uit de vrije hand en knoopsgaten eenvoudig.

Met LED-licht verlichte werkruimte: Geoptimaliseerde heldere lampjes verlichten het hele werkgebied met minder schaduwen.

Naaivoet extra hoog: Brengt de naaivoet omhoog in de hoogste positie zodat dikke stoffen eenvoudig onder de naaivoet kunnen worden geplaatst.

Naaivoetdruk: Kan worden aangepast bij het gebruik van speciale technieken of bij het naaien van stoffen met verschillende dikten.

Roterende grijper die niet vastloopt: Er komen geen draden vast te zitten in het spoelgedeelte.

Zachte beschermhoes: Ter bescherming en het stofvrij opbergen van uw naaimachine.

Liniaal in inch/cm: U kunt handig direct op uw PFAFF® ambition™ naaimachine meten. 
Infotoets: Druk op deze toets om belangrijke naai-aanbevelingen te bekijken op het scherm.

Talen: U kunt kiezen uit verschillende talen in het menu Instellingen. Zorg ervoor dat uw PFAFF® ambition™ naaimachine dezelfde taal spreekt als u.
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PERFECTIE ZIT IN DE DETAILS
PFAFF® ambition™ naaimachines
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Origineel IDT Systeem™

Origineel sinds 1968. Het 
ingebouwde dubbele transport 
van PFAFF® transporteert 
nauwkeurig alle soorten stof van 
boven- en onderaf zodat u steeds 
weer perfecte steken krijgt.

Grote naairuimte
De naairuimte rechts van de 
naald is 200 mm, fantastisch 
voor het naaien van grote 
projecten.

Snelheidsschuif
Pas de naaisnelheid op uw  
PFAFF® ambition naaimachine 
aan voor volledige controle.

Ingebouwde draadinsteker
Maakt het inrijgen eenvoudig en 
vermindert de inspanning van de ogen.

29 naaldposities
Voor exacte plaatsing van 
uw rechte steek. Perfect voor 
doorstikken, langs randen 
stikken, naden afwerken, 
quilten of doorpitten in de naad.

Eenstaps-knoopsgat 
Met de eenstaps-knoopsgatvoet kunt 
u gemakkelijk knoopsgaten naaien 
met steeds gelijke resultaten.

Naald omhoog/omlaag
Stel de naald zo in dat deze omhoog of omlaag in de stof stopt 
voor draaien, applicaties enz.

Onmiddellijk afhechten
Als dit is geselecteerd, hecht de naaimachine automatisch af voor 
een snelle en eenvoudige afwerking.

Tweelingnaaldprogramma
Als u de tweelingnaaldgrootte invoert, wordt de steekbreedte 
automatisch aangepast om te voorkomen dat de naald breekt. 
De tweelingnaaldinstelling wordt weergegeven op het scherm.

Verlenging 
Uw machine past zich automatisch aan voor langere steken 
zonder de steekdichtheid te veranderen.

Steekbreedtebeveiliging
Beperkt de steekbreedte tot naald in het midden als u een 
rechtstiksteekplaat en/of een naaivoet voor rechte steken 
gebruikt om te voorkomen dat de naald breekt.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

NAAIFUNCTIES

Naaivoet extra hoog
Brengt de naaivoet omhoog 
in de hoogste positie zodat 
dikke stoffen eenvoudig onder 
de naaivoet kunnen worden 
geplaatst.



PFAFF® quilt ambition™ 630 
geraffineerde elegantie... 

PFAFF® kleuren touchscreen
Raak het aan om belangrijke naai-aanbevelingen te bekijken op het  
grafische display. (95 x 54 mm) 
Resolutie 480 x 272

201 hoogwaardige PFAFF® steken tot 7 mm
Inclusief 8 extra naaivoeten 
8 verschillende naaivoeten voor al uw basiswensen, inclusief een quilt- en 
patchworkvoet en een borduur-/stopvoet.

2 naailettertypes. 
Kleine letters en hoofdletters, voor eenvoudig programmeren.

Automatische draadspanning 
De optimale bovendraadspanning wordt automatisch ingesteld voor iedere steek.

Afbeelding van steken spiegelen 
Spiegel de steek horizontaal en/of verticaal, voor meer creatieve mogelijkheden.

Naaien uit de vrije hand met gemakkelijk verzinken van de transporteur 
U hoeft alleen maar de juiste naaivoet te bevestigen voor quilten uit de vrije hand, schilderen met garen 
of stoppen.

Draadafsnijder 
Snijdt automatisch de boven- en onderdraad af en trekt de draaduiteinden naar de achterkant van de stof.

Reeksen 
Combineer tot 60 steken en/of letters en sla ze onmiddellijk op zodat ze zo vaak kunnen genaaid als u wilt   
totdat er een nieuwe reeks wordt geprogrammeerd.



PFAFF® LCD-scherm
LCD-scherm (71,5 x 34,5 mm) 
Resolutie 128 x 64

110 hoogwaardige PFAFF® steken tot 7 mm
Aanpasbare draadspanning 
De aanbevolen draadspanningsinstelling voor de geselecteerde steek wordt op het touchscreen weergegeven.

Afbeelding van steken spiegelen 
Klap de steek horizontaal om.

Inclusief extra naaivoeten 
6 verschillende naaivoeten voor al uw basisbehoeften.

PFAFF® ambition™ 610 
wakker uw creativiteit aan... 

PFAFF® ambition™ 620 
blijvende precisie... 

PFAFF® LCD-scherm
LCD-scherm (77 x 51 mm) 
Resolutie 240 x 160

136 hoogwaardige PFAFF® steken tot 7 mm
Draadafsnijder 
Snijdt automatisch de boven- en onderdraad af en trekt de draaduiteinden naar de achterkant van de stof.

Automatische draadspanning 
De optimale bovendraadspanning wordt automatisch ingesteld voor iedere steek — dat maakt uw 
naaiwerk eenvoudig

2 naailettertypes 
Kleine letters en hoofdletters, voor eenvoudig programmeren.

Reeksen 
Combineer tot 60 steken en/of letters en sla ze onmiddellijk op zodat ze zo vaak kunnen genaaid als u wilt 
totdat er een nieuwe reeks wordt geprogrammeerd.

Afbeelding horizontaal en verticaal spiegelen 
Klap de steek horizontaal en/of verticaal om voor nog meer mogelijkheden.

Naaien uit de vrije hand met gemakkelijk verzinken van de transporteur 
U hoeft alleen maar de juiste naaivoet te bevestigen voor quilten uit de vrije hand, schilderen met garen 
of stoppen.

Inclusief 6 extra naaivoeten 
6 verschillende naaivoeten voor al uw basisbehoeften.




