Husqvarna Viking Emerald 116 & 118

De Emerald 118 en 116 zijn voorzien van diverse praktische eigenschappen waardoor ze
onweerstaanbaar zijn, zoals een ingebouwde draadinsteker, een handige stekengids, een éénstaps knoopsgat dat u moeiteloos naait en een harde kunststof beschermkap.

Eigenschappen:



















16/18 steken
Instelbare steeklengte en -breedte
Steekbreedte tot 5 mm
Steeklengte tot 4 mm
Klik-klaar naaivoetjes
Ingebouwd handvat
Regelbare persvoetdruk
Draadafsnijder
Eén-staps knoopsgat
Ingebouwde draadinsteker
Liniaal op de voorkant van de machine
Stekengids
Harde kunststof beschermkap
Verzinkbare transporteur
Roterend grijpersysteem
Naaldstop omhoog/omlaag
Elektronische regeling naaisnelheid
Accessoiresdoos met spoeltjes, schroevendraaier, tornmesje, set naalden, 8 naaivoeten en
een quiltgeleider.

Pfaff Smarter 160S

Voor de beginner en voor kinderen.

Meest uitgebreide Smarter by PFAFF met 23 steken en automatisch knoopsgat!
De ideale machine voor de beginnende naaister en de eenvoudige verstelwerkzaamheden.
Smarter by PFAFF, ontworpen en ontwikkeld door PFAFF.
De machine heeft 23 verschillende steken, is geschikt voor alle stofsoorten en wordt
geleverd inclusief Nederlandse handleiding, harde beschermkap en twee jaar garantie.
De draad kunt u eenvoudig door het oog van de naald rijgen met de ingebouwde draad door
de naaldsteker.
Daarnaast kunt u eenvoudig de lengte- en breedte van iedere steek aanpassen met de
individuele lengte- en breedteknoppen.

Pfaff select 3.2

Pfaff heeft als een van de weinige naaimachines een ingebouwd dubbel transport, afgekort
IDT. Dit is een extra mini voetje achter je normale voetje dat aan de bovenkant van de stof
mee loopt, en de stof mee naar achteren trekt. Je kunt dit extra voetje makkelijk uit trekken
wanneer je het nodig hebt. Bv bij dikke stoffen, gladde stof of als je de ruiten op elkaar wilt
hebben. Bij de naaimachine zitten speciale voetjes met aan de achterkant een uitsparing, waar
in het IDT systeem in past en hem de ruimte geeft om mee te lopen over de stof. Bijvoorbeeld
bij de knoopsgatvoet zit deze uitsparing niet en kan het extra voetje dus niet mee lopen, hoeft
ook niet bij knoopsgaten.
De Select 3.2 is een stevige naaimachine met een sterke motor. Gaat overal doorheen ook
door spijkerstof en dun leer, samen met het IDT is het een feest om mee te naaien. Ook
quilten gaat heerlijk en de machine zoemt als een bijtje. Je zult er lang plezier aan beleven.
De Pfaff 3.2 heeft natuurlijk een vrije arm en een opbergdoos die je er makkelijk af kunt
halen. Er zit een harde kap over om de machine netjes op te bergen. Ook krijg je er diverse
voetjes bij.

Eigenschappen:









IDT ingebouwd dubbel transport
Sterk en degelijk
Geen poespas
Lange steek lengte voor dikke stoffen 6 mm
Goede steken kwaliteit
Alle goede stretch-steken
Goede prijs/kwaliteit verhouding
Gaat lang mee

Singer Heavy Duty 4432

Krachtige mechanische naaimachine met sterke motor.

Soepel transport van de stof
Om het transporteren van zowel lichte als zware stoffen gemakkelijker te maken, is de
naaivoetdruk op deze machine verstelbaar.
Hoge snelheid
Op deze machine kun je het naaivoetje extra hoog 'optillen', zodat dikke lagen stof er
gemakkelijk onder passen. Met een naaisnelheid van 1100 steken per minuut stikt deze
mechanische naaimachine sneller dan een standaard naaimachine.
Groot aantal naaiprogramma's
32 naaiprogramma's, knoopsgat in één stap, de steeklengte- en steekbreedte zijn handmatig te
verstellen.
Automatische draadinrijger

Pfaff Ambition 620

Het originele IDT™ systeem: Origineel sinds 1968. Het Ingebouwde Dubbele Transport van
PFAFF® zorgt voor een absoluut gelijkmatig stoftransport van boven- en onderaf. Telkens
weer.
136 steken: Sta versteld van het grote aantal verschillende PFAFF® kwaliteitssteken – unieke
versieringen, perfect genaaid tot maximaal 7mm.
Snelheidsschuif: Pas de naaisnelheid aan voor volledige controle.
Eigenschappen:























Naaldstop boven/onder
Horizontaal of verticaal spiegelen van steken
Steekverlenging
Tweelingnaaldprogramma
Steekbreedtebeveiliging
Automatische draadafsnijder
2 Ingebouwde naailettertypes
Automatische draadspanning
29 Naaldposities
Eenstaps-knoopsgat
Naaien uit de vrije hand
Stekenreeks
Onmiddellijk afhechten
Ingebouwde draadinsteker
Start-/stoptoets
LED-verlichting
Extra hoge persvoetlichter
Infotoets
Regelbare persvoetdruk
Rechtstreeks opspoelen vanuit de naald
Klemvrije, roterende grijper
Liniaal in inches en centimeters op de accessoiredoos

Pfaff Expression 710

De PFAFF® expression™ naaimachines beschikken over geraffineerde functies en staan
garant voor indrukwekkende resultaten. Benut de veelzijdigheid en de uiterste precisie van
deze meesterlijke naaimachines en laat u inspireren voor uw volgende artistieke reis.
Eigenschappen:






PFAFF® kleuren touchscreen
Grote naairuimte
Het originele IDT™ systeem
Automatische persvoetlichter
274 steken

creative signature™ naaiprogramma's







Tapering van alle 9mm decoratieve steken - Vergroot of verklein de breedte geleidelijk
aan het begin en/of aan het einde van alle steken. Kies verschillende hoeken voor meer
creatieve mogelijkheden
Stitch Positioning – Verander de naaldpositie van de steek naar links of rechts om
decoratieve steken exact uit te kunnen lijnen
Steken spiegelen – Spiegel de steek horizontaal of verticaal voor nog meer creatieve
mogelijkheden
Stekendichtheid – De stekendichtheid kan worden verhoogd of verlaagd zonder de
steeklengte te beinvloeden door controle van de afstand tussen de steekpunten
Tweelingnaaldprogramma – Voer de maat van uw tweelingnaald in en de steekbreedte
wordt automatisch aangepast. U ziet de tweelingnaaldsteek op het scherm.

