SANATSAL BIR DENEYIM
P FA F F ® a d m i r e ™ a i r 5 0 0 0 t e k d o k u n u ş l a
hava ile iplik geçirme özellikli overlok
makinesi sayesinde hiç görülmemiş,
ilham veren ürünler üretin.

Ö Z E L L I K V E FAY D A L A R I
Hava ile İplik Geçirme Lüperleri

PFAFF® admire™ air 5000 tek dokunuşla hava ile iplik geçirme özellikli overlok
sayesinde sadece bir kolu iterek makine lüperlerine sorunsuz şekilde iplik
geçirebilirsiniz.

Dahili İplik Geçirici

Ayarlanabilir dahili iğneye iplik geçirici ile hem sağ hem de soldaki iğnelere kolayca
iplik geçirin.

Diferansiyel Besleme

Kusursuz eşit dikişler için ayarlanabilir; dikiş esnemez veya ince kumaşlar büzülmez.
Otomatik büzgü için kullanılabilir.

LED Işık

Optimum görünürlük için dikiş alanı aydınlatılır.

Yerleştirme Tansiyonu

Hızlı ve kolay iplik geçirin.

Değiştirilebilir Ayarlar

Farklı kumaşlar ve teknikler için ideal ayarları belirlemek üzere dikiş uzunluğunu,
kesme genişliğini ve baskı ayağı basıncını değiştirin.

Fazladan Baskı Ayağı Yüksekliği

Birkaç katman veya ağır kumaşlar için yer sağlar.

Dikiş Emniyet Kilidi

Emniyet kilidi ön kapak açıkken makinenin dikiş yapmasına engel olur.
PFAFF.com

admire™ air 5000 Özellik ve faydaları

4 /3 /2 İplikle Dikiş

Kırpın, dikin, sürfile yapın ve benzersiz projelerinizi yarı yarıya
daha az zaman harcayarak süsleyin.

15 Dikiş

Profesyonel düzeyde sonuç veren hızlı dikiş:
4 İplikli Overlok
Dikiş ve bitirme dikişi.
3 İplikli Overlok, Geniş (ve Dar)
Bitirme dikişi ve dekoratif kenarlar.
3 İplikli Dar Kenar
İnce, dar kenarlar ve kenar yapma.
3 İplikli Yuvarlak Kenar
Yuvarlatılmış kenar ve kenarlar.
3 İplikli Piko Kenar
Hafif kumaşlar için piko kenar bitirme.
3 İplikli Kamalı Reçme, Geniş (ve Dar)
Düz dikişler ve dekoratif süslemeler.
3 İplikli Streç Overlok
Çok esnek kumaşlarda dikiş.
2 İplikli Kenar Dikişi, Geniş (ve Dar)
Tek kumaş katmanında sürfile yapma.
2 İplikli Anvelop Overlok, Geniş (ve Dar)
Hafif kumaşlar için kenar bitirme.
2 İplikli Yuvarlak Kenar
Hafif kumaşlar için kenar yapma.
2 İplikli Kamalı Reçme
Düz dikişler ve dekoratif süslemeler.

Çok Amaçlı Standart Baskı Ayağı

Elektronik Hız Kontrolü

PFAFF® admire™ air 5000 overlok makinesi ile gelen Çok
Amaçlı Standart Baskı Ayağı tüm dikişlerde kullanılabilir.

Her hızda tam delme gücü ile Dikiş dikiş ilerleme kontrolü.

Değiştirilebilir Baskı Ayağı

Dakikada 1300 dikiş ile kaliteden ödün vermeden
zamandan tasarruf edip daha hızlı dikiş yapın.

PFAFF® admire™ air 5000 makinenizle çok daha fazlasını
yapabilmeniz için isteğe bağlı baskı ayağınızı kolayca
değiştirerek özel teknikler uygulayın.

Yerleşik 2 İplikli Konvertör

Konvertörü çevirerek hızla 2 iplikli dikişlere geçiş yapın.

Dakikada 1300 Dikiş

Yerleşik İplik Kesici

PFAFF® admire™ air 5000 makinenizde uygun bir yere
yerleştirilen iplik kesici ile iplik zincirinizi hızla kırpın.

Çöp Tepsisi

Kesilen kumaş parçalarını yakalamak üzere PFAFF®
admire™ air 5000 overlok makinesinin önüne takılır.
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