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PFAFF®ambition™620 

IDT™-system 
Original sedan 1968. Den integrerade dubbelmatningen från PFAFF® 
ger en perfekt matning av alla tyger – hela vägen – och perfekta 
sömmar varje gång.

PFAFF® LCD-skärm 
All sömnadsinformation du behöver visas direkt på skärmen.
• LCD-skärm (77 mm x 51 mm, 3 x 2") 
• Upplösning 240 x 160

Stor sömnadsyta
Sömnadsytan till höger om nålen är 200 mm – perfekt för stora 
sömnadsprojekt.

136 sömmar
Upptäck alla fantastiska kvalitetssömmar från PFAFF® – unika  
dekorationer med perfekta stygn upp till 7mm.

Hastighetsreglage 
På PFAFF® ambition™ 620 kan du justera sömnadshastigheten så att du 
alltid har full kontroll. 

Nålstopp uppe/nere
Ange om nålen ska stanna i det övre läget eller nere i tyget 
för vändning, applikationssömnad och annat.

Spegelvändning av sömmar 
Sömmen kan vändas sidledes och/eller längdledes vilket 
ger ännu fler kreativa möjligheter.

Förlängning
Förläng satinsömmar så att hela sömmen blir längre, men 
tätheten oförändrad.

Tvillingnålsprogram
Om du anger tvillingnålens storlek justeras stygnbredden 
automatiskt. Tvillingnålssömmen visas på skärmen.

Stygnbreddsbegränsning 
Begränsar stygnbredden till nålens mittläge, för att förhindra 
att nålen bryts av, när du syr med tillbehör för raksöm.

Trådklipp 
Klipper automatiskt av över- och undertråden och drar ändarna 
till tygets baksida.
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2 inbyggda sömteckensnitt 
Välj mellan 2 olika sömnadsalfabet med både stora och  
små bokstäver. Enkelt att programmera.

Automatisk trådspänning 
Övertrådsspänningen ställs in automatiskt för varje söm så 
att det blir enkelt att sy.

29 nålpositioner 
Placera dina raksömmar exakt där du vill ha dem. 
Perfekt för olika typer av kantstickning, sömnad ”i diket” 
eller quiltning.

Knapphål i ett steg 
Med den automatiska knapphålsmätaren syr du enkelt  
knapphål med identiska resultat, varje gång.

Frihandssömnad 
Sänk matartänderna när du vill quilta, skapa målningseffekter 
eller laga på fri hand.

Mönsterkombinationer 
Kombinera och spara upp till 60 sömmar och/eller bokstäver 
och sy dem så många gånger du vill tills en ny kombination 
programmeras in.

Omedelbar trådfästning 
Tråden fästs automatiskt för en enkel och snabb avslutning.

Inbyggd nålträdare 
Trädningen underlättas och du behöver inte anstränga 
ögonen.

Start/Stopp-knapp 
Sy utan fotpedal – Gör det lätt att sy långa sömmar,  
sy på fri hand och sy knapphål.

LED-lampor lyser upp arbetsytan 
Optimerad belysning som lyser upp hela sömnadsytan med 
mindre skuggor.

Extra pressarfotslyft 
Pressarfoten höjs till det högsta läget så att du enkelt kan 
lägga kraftiga tyger under den.

Informationsknapp 
Tryck på knappen om du vill se viktiga 
sömnadsrekommendationer på den grafiska skärmen.

Pressarfotstryck 
Kan justeras när du använder specialtekniker eller syr 
i tyger med olika tjocklek.
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Spolning av undertråd via nålen
När du spolar undertråd direkt via nålen behöver du inte trä 
om maskinen. Spolningen stoppar automatiskt när spolen är 
full.

Trasselfri roterande gripare 
Inga trådar fastnar i spolområdet.

Språk 
På inställningsmenyn kan du välja mellan 14 olika språk så att 
din PFAFF® ambition™ 620 talar samma språk som du.

Hårdhuv 
Skyddar symaskinen under transport. 
Dammfri maskinförvaring

Linjal med tum/cm på tillbehörsasken
Praktiskt att mäta direkt på PFAFF® ambition™ 620.

Tillbehörsfötter ingår 
6 olika pressarfötter för alla grundläggande behov.


