
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 תכונות ויתרונות

 חמש תכונות עיקריות

 

 משחיל מחט אינטגרלי 

 .הופך את ההשחלה לפשוטה ומהירה

  מילימטר 6רוחב תפר מותאם עד 

 מתאים לכל סוגי התפירה

 
 PFAFFמקוריות של  מגוון רגליות

רגליות שונות אשר מספקות את צרכי הבסיס בתפירה,  5

 מאוד של אביזרים אופציונליים.זאת בנוסף לכמות גדולה 

 נורות לד

 מקור תאורה ארוך חיים שיאיר את הפרוייקט שלך.

 
  כיסוי קשיח

 מגן על המכונה מפגיעות ומאבק.

 



 
 תכונות נוספות 

 מנגנון תפירה עם הטענה עליונה

מנגנון תפירה חדיש, סיבובי מלא, בעל הטענה מלמעלה עם גישה נוחה ומהירה. 

לאריגים וסריגים גם יחד. כמו כן, המכסה השקוף מאפשר  שקט במיוחד ומתאים

 כמות החוט שנותרה בסליל התחתון.לדעת את 

 מגוון תפרים

תפרים הכוללים גם תפרים דקורטיביים, תפרי סטרץ'  32מגוון  של  160sבמודל 

 ולולאה אוטומטית.

 לולאה אוטומטית

. כל שלבי הלולאה יתבצעו ברצף עד הושוללחוץ על הדו רק לחבר את הרגלית

 לסיומה!

 חוגות נוחות ופשוטות

 אשר מאפשרות בחירה והתאמה של תפרים באופן מהיר.

 חיבור וניתוק מהיר של הרגליות

ללא צורך במברג או כלים אחרים, הרגליות מתחברות ומתנתקות 

 מהמכונה ללא כל מאמץ.

 התאמת מיקום מחט

ום המחט ניתן לשינוי על מנת לקבל התאמה מלאה בתפר הישר שלך מיק

 כאשר תופרים רוכסנים או משתמשים בטכניקות תפירה מתקדמות.

 לחץ רגלית ניתן להתאמה

שינוי לחץ הרגלית נחוץ לעיתים. האפשרות לשנות את לחץ הרגלית 

 מאפשרת לך לבצע מגוון רחב יותר של פרוייקטים בעזרת המכונה.

 אופטימליתהזנה 

השיניים המוליכות בנויות בצורה התומכות בבד מכל צידי המחט ומוליכות 

 את הבד בצורה מושלמת.

 הרמת רגלית גבוהה

 מאפשרת הכנסת כמות גדולה של בד ועבודות עבות במיוחד.

 זרוע חופשית

לות הזרוע החופשית מושלמת לתפירת חפתים, צווארונים, מכפ

החופשית כדי לאפשר גישה  ועוד. המחט קרובה לקצה הזרוע

 נוחה ושליטה גבוהה בזמן התפירה.

 כפתור הורדת שיניים מוליכות חיצוני

בעל גישה נוחה בצד האחורי של הזרוע החופשית. מאפשר 

הדורשת תנועה  ורדה של השיניים המוליכות לצרכי תפירהה

 חופשית, או לדוגמא לתפירת כפתורים.

 חותך חוט

 ממוקם בצד שמאל של המכונה. קל ונוח לשימוש.

 מגש אביזרים

מגש אביזרים אשר ניתן להסרה, נותן מרחב תפירה גדול ושומר 

 .על האביזרים מסודרים

 


