
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מערכתIDT –  מאפשרת הזנה כפולה ומדויקת לגמרי של הבד, גם מלמטה וגם

אידיאלית לקווילטרים בפרט ותופרים בכלל.  PFAFFשל  IDT-מלמעלה. מערכת ה

 פועלת עם כל תפר בתפירה קדימה או לאחור ובכל אורך ורוחב תפר.  IDT-מערכת ה

היא מערכת אינטגרלית שמגיעה עם המכונה, ניתן להפעיל או לנטרל אותה  IDT-ה

בנויים לעבודה עם  PFAFFבקלות לפי הצורך. חלק גדול מהרגליות והאביזרים של 

 .IDT-מערכת ה

  מרחב התפירה מימין למחט הוא  –מצד ימין של המחט  ענקמרחב תפירה

 גדולים מאוד. לפרויקטיםמ"מ, מרחב עצום אשר מתאים גם  200

 201 מ"מ יפהפיים אשר כולל תפרי עבודה  7מגוון רחב של תפרי  – תפרים

)תפרים שימושיים(, לולאות כפתור, תפרים דקורטיביים, תפרי קווילט, תפרים בסגנון 

 עבודת יד ומכפלות.

  מגע גדול בעל רזולוציה גבוהה.מסך  –מסך מגע 

  כפתורOn/Off  מאפשר עבודה ללא הדוושה. אשרכפתור  –על גוף המכונה  

 פונטים  ארבעה סוגיגוון התפרים של המכונה, היא גם כוללת מבנוסף ל – אלפבית

 .כולל פונט של רוסיתשל אותיות. 

  להתאים הסליידר ניתן בעזרת  –סליידר חיצוני להגבלת מהירות התפירה

 את מהירות התפירה המקסימלית לפי הצורך.

 תפור בקלות ובעזרת רגלית הלולאות לולאות יפות  – לולאה בשלב אחד

 ותואמות.

 של  העיצובPFAFF –  המכונה עוצבה במיוחד כדי להקל על התפירה ובנוסף

 לאפשר תוצאות מקצועיות.

 העבודה ללא אשר מאפשרות תאורה אופטימלית על מרחב  – נורות לד שלוש

 היווצרות צללים.

 הכלולה בעסקהפשוט לחבר את רגלית היד החופשית  – תפירת יד חופשית 

 לתפירת קווילט נוחה.

 הורדת שיניים נוחה לצורך  – הורדת שניים מוליכות על ידי כפתור חיצוני

 רקמה חופשית.

  לצורך עבודה עם בדים עבים  –גבוהה במיוחד בשני שלבים הרמת רגלית

 במיוחד.



  סת את לחץ הרגלית בקלות לעבודה על וניתן לו – לחץ רגליתאפשרות ויסות

 תפירה מיוחדות. יקותבדים עבים או דקים במיוחד או לשימוש בטכנ

  המדויקתהתפר או הדוגמה ליצירת  –שילוב תפרים דוגמאות ואותיות 

 בשבילכם.

  מאפשרת עבודה עם מחט כפולה. –עם מחט כפולה  תפירהתכנית 

  שלך. הפרויקטכדי לשמור על  –התרעה למניעת תפירה עם רגלית מורמת 

 כפתור לשינוי רציף של מתח החוט בהתאם לסוג העבודה. – מתח חוט משתנה 

 המחט בהתאם לסוג העבודה, ניתן לבחור את מצב  – מצב מחט מעלה/מטה

 בעת הרמת הרגל מהדוושה.

  נעילה אוטומטית של סוף דוגמא למניעת פרימה בלחיצת  –חיזוק תפר מידי

 כפתור )בניגוד לחיזוק על ידי כפתור הרוורס אשר מקלקל את סוף הדוגמא(.

 29  )לתפירה מדויקת של רוכסנים ועבודות קווילט. –מצבי מחט )רוחביים 

  הדוגמא או התפר על ידי שיקוף )כמו מאפשר את העתקת  –שיקוף דוגמאות

 מראה( מצד לצד.

  פלטת התפירה מסומנת מימין ומשמאל למחט על ידי  –פלטת תפירה מסומנת

 חריצים לצורך דיוק מרבי בתפירה.

  ללא שימוש במברג, רק על ידי לחיצה על  –חיבור/ניתוק פשוט של הרגליות

 הכפתור מאחורי הרגלית.

  מאפשרת גישה מושלמת ונוחה לסליל ולבית  –הטענה עליונה של הסליל

 הסליל.

  כח רב בכל מהירות, מאפשר חדירה לבדים קשים  –מנוע אלקטרוני רב עוצמה

 גם במהירויות נמוכות.

  להגנה על המכונה בזמן שינוע ולשמירה עליה נקייה מאבק. -כיסוי קשיח 

  מאפשר עבודה עם שני סלילי חוטים בטכניקות תפירה  –שני עמודי חוטים

 שונות.

  לשמירה מסודרת ומוגנת של האביזרים המסופקים עם המכונה. –מגש אביזרים 

  רגליות המסופקות עם המכונה למגוון רחב של עבודות. 6 –מבחר רגליות 

  לרגליות מעל.בנוסף שמסופקת  –רגלית רקמה חופשית 

  רגליותPFAFF  של רגליות אופציונליות מקוריות של   ענקמגוון  –מקוריות

PFAFF .לקבלת תוצאות מושלמות ולהתאמה מרבית של המכונה לסוגי עבודתך 

  לפני שנגמר הסליל.מתריע  –חיישן חוט תחתון 

 


