
LÄTTANVÄNDA OCH ELEKTRONISKA  
LUFTTRÄDDA GRIPARE 
Med HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|600 trär du enkelt de 
luftträdda griparna med ett enda knapptryck.

EXKLUSIV SEWING ADVISOR 
Den exklusiva SEWING ADVISOR ställer in den bästa stygnlängden, 
differentialmatningen och trådspänningen för din valda tygtyp – allt 
för att ge dig ett perfekt resultat. 

FÄRGPEKSKÄRM 
Välj din söm så visas de optimala trådspänningarna,  
rekommenderad stygnlängd och mer på färgpekskärmen.

ENASTÅENDE BELYSNING 
Enastående belysning av sömnadsytan för optimal översikt.

PRECISE THREAD CONTROL 
Med denna patenterade funktion kan du finjustera overlocktrådarna 
så att stygnen formas perfekt runt tygkanten.
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Overlockmaskin med luftträdning

™ Air 600



TÄCKSÖM 
Trippel täcksöm, smal och bred dubbel 
täcksöm för träningskläder, fållar och 
dekorativ sömnad. 

KEDJESÖM 
Sömmar, tråckling och dekorativ söm-
nad.

5-TRÅDIG SÄKERHETSSÖM  
(BRED OCH SMAL) 
Kedjesöm och 3-trådig overlocksöm 
för slitstarka, professionella sömmar. 

4-TRÅDIG SÄKERHETSSÖM  
(BRED OCH SMAL) 
Kedjesöm och 2-trådig smal eller bred 
overlocksöm för slitstarka sömmar.

3-TRÅDIG UDDKANT 
Fin kant för tunna tyger.

4-TRÅDIG OVERLOCKSÖM 
Sömmar och överkastning.

3-TRÅDIG OVERLOCKSÖM 
(BRED OCH SMAL) 
Överkastning och dekorativa kanter.

3-TRÅDIG SMAL KANTSÖM 
Fina, smala fållar och kantsömmar.

3-TRÅDIG RULLFÅLL 
Rullfållar och rullkantsömmar.

3-TRÅDIG FLATLOCKSÖM 
(BRED OCH SMAL) 
Platta sömmar och dekorationer.

3-TRÅDIG ELASTISK OVERLOCKSÖM 
Sömmar för tyger med mycket stretch.

3-TRÅDIG VIKT OVERLOCKSÖM  
(BRED OCH SMAL)  
Kantsöm för tunna tyger.

2-TRÅDIG OVERLOCKSÖM 
(BRED OCH SMAL)  
Överkastning för ett tyglager.

2-TRÅDIG VIKT OVERLOCKSÖM  
(BRED OCH SMAL)  
Kantsöm för tunna tyger.

2-TRÅDIG RULLFÅLL 
Kantsöm för tunna tyger.

2-TRÅDIG SMAL KANTSÖM 
Fina, smala fållar och kantsömmar.

2-TRÅDIG FLATLOCKSÖM  
Platta sömmar och dekorationer.
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26 sömmar 
Möjligheten att sy med 5/4/3/2 trådar 
ger 26 olika sömalternativ för flera olika 
sömnadstekniker.



FRIARM
Friarmen underlättar när du syr mindre projekt som 
muddar, fållar och barnkläder.

KNÄLYFT
Lyft pressarfoten utan att använda händerna för enkel-
het och kontroll.

FÖRLÄNGNINGSBORD INKLUDERAT 
Förlängningsbordet ger 30 cm extra arbetsyta. Bordet 
har dessutom ett antal jämnt fördelade hål där det 
medföljande tryckstiftet placeras för att sy cirkelformat. 

STABILITET 
En förstärkt ram gör HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ 
Air S|600 stabil för att sy i allt från tunna till kraftiga 
tyger. 

AUTOMATISK TRÅDSPÄNNING 
Automatisk trådspänning ger dig det optimala 
resultatet för varje söm. Du kan även finjustera 
trådspänningen för speciella tekniker, trådar eller tyger. 

RYMLIG ARBETSYTA  
Området till höger om nålen är 64 mm högt och 123 
mm brett, vilket ger gott om utrymme vid sömnad av 
större projekt. 

SÖMMINNE  
Spara personliga söminställningar för framtida användning. 

HASTIGHETSKONTROLL 
Välj mellan fem olika hastighetsinställningar, så att du 
kan ställa in maskinens maximala syhastighet efter 
dina önskemål.

PFAFF.com
admire™ air 7000 Egenskaper och fördelar

INBYGGD PINCETT- OCH SAXHÅLLARE 
Pincetten och saxen har varsin inbyggd hållare på 
trådledaren.

INBYGGD 2-TRÅDSOMVANDLARE 
Snabb och smidig omvandling till 2-trådiga sömmar. 

DIFFERENTIALMATNING 
Perfekt jämna sömmar utan att tyget drar sig. Kan 
även användas för rynkning.

ELEKTRONISKT NÅLTRYCK 
Stygn för stygn-kontroll med fullt nåltryck oavsett 
hastighet.

SÄKERHETSSPÄRR 
Maskinen syr inte om frontluckan är öppen eller om 
pressarfoten är upplyft.

JUSTERBART PRESSARFOTSTRYCK 
Säkerställer smidig tygmatning för en mängd olika 
tygtjocklekar 

TRÅDLEDARE FÖR EN MÄNGD OLIKA 
TRÅDTYPER 
Trådledarna rymmer enkelt standardoverlocktråd 
eller tjockare brodértrådar.

JUSTERBAR STYGNLÄNGD 
Ställ in stygnlängden för olika tyger och tekniker.
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JUSTERBAR SKÄRBREDD 
Sy snygga kanter på en rad olika tyger.

EXTRA PRESSARFOTSHÖJD 
Gott om plats för tjockare tyglager och kraftiga tyger.

PRESSARFÖTTER MED KLICKSYSTEM 
Enkelt att byta pressarfot.

UNIVERSALPRESSARFOT 
Universalpressarfoten som medföljer HUSQVARNA® VIKING® 
AMBER™ Air S|600 overlockmaskinen kan användas för alla 
sömmarna.

FRIGÖR TRÅDSPÄNNINGEN 
Lätt att dra trådarna när pressarfoten är upplyft.

INBYGGD TRÅDKNIV 
Skär enkelt och snabbt av trådkedjan.

RÖRLIG ÖVRE KNIV 
Koppla ur den övre kniven när du syr specialtekniker.

SKRÄPUPPSAMLARE 
Löstagbar skräpuppsamlare samlar upp tygrester. 

HANDHJUL MED MJUKT GREPP 
Handhjulet med mjukt grepp ger enastående grepp och 
kontroll.  

BÄRHANDTAG 
Enkelt att transportera din overlockmaskin.

TILLBEHÖR SOM MEDFÖLJER
Trådrullehållare, trådbrickor, trådnät, pincett, nålträdare, 
insexnyckel, skruvmejsel, rengöringsborste, symaskinsolja, 
knivblad till övre kniv, pekpinne, täcksömsbord, knälyft, 
förvaringsfack för tillbehör, trädningsvajer, fotpedal, 
skräpuppsamlare, mjuk huv, nålbrev, tryckstift för 
cirkelformad sömnad och förlängningsbord.

EXTRA TILLBEHÖR SOM TILLVAL
Välj bland ett brett urval av extra tillbehör för oändliga kreativa 
möjligheter.  Pressarfot för vågig kant, Resårfot, Pressarfot 
för osynlig fållsöm och spetssömnad, Passpoalfot, Pärlfot, 
Rynkfot, Bandpressarfot, Transparent täcksömsfot, Pressarfot 
för enkel kant, Vik- och kantsömfot, Pressarfot för hällor 
och band, Passpoalfot med guide, Bandkantare, Fållvikare, 
Overlock Feet Kit (Rynkfot, Resårfot, Fot för osynlig fållsöm, 
Passpoalfot, Bandpressarfot), Coverstitch Feet Kit (Transparent 
täcksömsfot, Pressarfot för enkel kant, Vik- och kantsömsfot, 
Pressarfot för hällor och band, Passpoalfot med guide).

VIKING och AMBER är varumärken som tillhör KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA och H-logotypen med kronan är varumärken som tillhör Husqvarna AB och 

används på licens. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Med ensamrätt.  

husqvarnaviking.com
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