
Eigenschappen 

Kleuren-touchscreen

Met ActivStitch™ technologie – Deze technologie zorgt - in combinatie met de telescoop-
draaddoorvoer - voor een perfecte draaddoorvoer. Ook bij gebruik van metallic garen. De 
sensor meet de dikte van de stof en reguleert vervolgens de hoeveelheid garen.

Wifi. Verbind uw PFAFF® performance icon™ met uw WLAN-netwerk en profiteer van 
automatische updates en cloudopdslagfuncties via mySewnet™ (PFAFF® cloud).

Slim: PFAFF® CreatorCue™ app. Gebruik uw smartphone of tablet als hulp. Met de PFAFF® 
CreatorCue™ app volgt u de instructies - zowel in woord als beeld - terwijl u met uw 
performance icon™ naait. 

Alleen bij PFAFF®: Het originele IDT™-SYSTEEM – het ingebouwde dubbele stoftransport 
alleen bij PFAFF®! Absoluut gelijkmatig stoftransport van onderen en van boven.

Perfecte doorstikkracht 

Led-verlichting: Perfecte verlichting van het naaioppervlak. Perfect 
zicht op het naaiproject. Zonder schaduwen.  

performance™ 5.2 
PFAFF® creative™ kleuren-touch 

screen, 70 mm x 53 mm

Eén van de grootste (10,1“) 
tablet-achtige multi-
touchscreens. Vegen, zoomen, 
zoomen met twee vingers en 
personaliseren. Capicitief: leidt 
de gebruiker.

Geperfectioneerd: Geeft aan 
of IDT geactiveerd of gedeacti- 
veerd moet zijn. 8-tandige 
transporteur.

Bijna twee keer zoveel kracht als 
het voorgaaande model dankzij 
sensortechnologie. Wordt met 
name bij dikke stof zoals leer, 
geactiveerd. Voor een perfecte 
naad.  

Geperfectioneerd: Uitstekende 
gelijkmatige verlichting door 
nieuwe technologie. 

Vanaf vandaag onze nieuwe top-of-the-line naaimachine! 
Verschillen ten opzichte van de performance™ 5.2:

performance icon™

NIEUW

1



Eigenschappen
performance icon™ help-centrum met meer dan 50 geanimeerde en geïllustreerde 

instructies voor naaitechnieken. Interactieve stap-voor-stap uitleg rondom het naaien.

Snelle hulp – Verklaringen van symbolen worden op het scherm getoond.

Veel ruimte om te naaien.

Nieuw ontwerp machine-bodemplaat reduceert trillingen

Rechtstiksteekplaat-sensor – zekerheid gaat voor alles! Wanneer de rechtstiksteekplaat is 
bevestigd kan de naald niet per ongeluk op de steekplaat neerkomen.

Steekbreedtebegrenzing – de naald blijft in de middelste positie, zodat deze niet per 
ongeluk op een rechtstikvoet of een vetergatsteekplaat neer kan komen. Perfect voor 
accessoires die voor de rechte steek bedoeld zijn.

Draadinsteker

Exclusieve steken – alleen bij PFAFF®:

Stapelsteek

Straalsteek

250 mm ruimte rechts van de 
naald

Ingebouwd

Naairuimte  310 mm x 140 mm 
en 76,2 mm ruimte onder de 
naaikop.

Ingebouwd en automatische 
inrijgfunctie.

performance™ 5.2 performance icon™
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Driedubbele lintsteek

Enkele lintsteek

Dubbele lintsteek

Zwevende steek

Kanten randsteek



Eigenschappen
Exclusieve Stitch Creator™ functie – ontwerp nieuwe 9-mm-steken of verander bestaande 

steken naar eigen wens.

Maxisteken – voor prachtige, opvallende effecten voor uw naaiprojecten. 

Monogrammen

Lettertypen – voor het personaliseren van uw persoonlijke projecten.

Werkelijk beeldschoon – de 9-mm-steken, origineel van PFAFF®

Stekenaantal

Boven- of onderdraad wordt d.m.v. een druk op de toets afgesneden 

Elektronische kniehevel 

Extra grote onderdraadspoel – voor langer naaiplezier zonder onderbrekingen. 
Rechtstreeks spoelen vanuit de naald.

Patchworkprogramma – Heeft u altijd dezelfde naadlengte nodig voor uw patchworkdelen? 
Naai een naadlengte, de machine meet deze en herhaalt deze zo vaak u dat wenst.  Voor 
geraffineerde naden: Gebruik het patchworkprogramma met siersteken.

Tapering van alle 9-mm-siersteken – naai iedere willekeurige steek aan het begin en/of 
einde spits toelopend.  De hoek van de uitlopende steek kan bovendien veranderd worden 
– voor een individuele look.

Enkelpatroonprogramma – u bepaalt hoeveel enkele patronen u achter elkaar wilt 
naaien.

Tot 48 mm

4

301

26 maximonogramletters

Tot 48 mm

6

522

26 maximonogramletters en 
2 tekens

Met stekenvoorbeeld en 
groot bewerkingsbeeldscherm

Met gelijktijdig aanpassen 
van de hoek aan het begin 
en/of einde.

performance™ 5.2 performance icon™
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Eigenschappen
Spiegelfunctie – motieven kunnen in de lengte en de breedte gespiegeld worden, dat 

zorgt voor meer variatie bij creatief en nuttig naaiwerk.

Steekpositionering – een keer niet in het midden van de naadlijn naaien, maar ernaast? Voor het 
doorstikken staan verschillende posities ter beschikking, ook voor decoratieve siersteken.

Steekdichtheid – de steekdichtheidsregelaar past de dichtheid aan als u smaller of breder 
wilt naaien. U ziet de wijziging direct op het scherm.   

Draadsensor – er verschijnt een melding op het scherm als de onderdraad opraakt of de 
bovendraad is gebroken.

Naald omhoog/omlaag – bij een druk op de toets blijft de naald in de stof steken voor het 
eenvoudig draaien van uw naaiproject. 

Automatische persvoetlichter – zet de naaivoet omhoog wanneer de naald omlaag staat. 
Zo kunt u uw stof draaien zonder dat de naad verschuift. 

Uit de vrije hand naaien – drie modi voor naaien uit de vrije hand. Perfect voor 
quiltwerk. Handig bij stopwerk. Kies de beste modus voor uw specifieke project. 

Sensormatic-knoopsgat – garandeert professionele knoopsgaten in iedere stof.  Gewoon 
de lengte van het knoopsgat ingeven. Het sensormatic knoopsgat naait het knoopsgat 
telkens weer in dezelfde lengte en kwaliteit .

Start/stop toets – Naaien zonder voetpedaal. Handig bij het naaien van lange 
naden, quilten uit de vrije hand of knoopsgaten. 

Naaldposities – voor het exact plaatsen van uw steek. Vooral handig bij het inzetten van 
ritsen of bij het maken van paspels. 

Onderdraadsensor

37

Boven- en onderdraadsensor

37
Met extra spoelhuis voor 

rechte steek in linker 
naaldpositie 
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Tweelingnaaldprogramma – geef de tweelingnaaldbreedte in. De steekbreedte wordt 
automatisch aan de naaldbreedte aangepast. De tweelingnaaldsteek wordt op het 
scherm getoond.

Steek opnieuw beginnen – Iets niet goeg gegaan? Geen probleem – keer terug naar het 
begin van een steek of reeks met behoud van de speciale instellingen die u heeft gemaakt. 

Grote steekplaat – met naadmarkeringen links en rechts van de naald voor het 
nauwkeurig doorvoeren van de stof.

Onmiddellijk afhechten – als u hierop drukt, hecht de naaimachine automatisch af 
en stopt.

Perfect grijpersysteem – klemvrij, voorkomt verknopen van de draad. 

Ingebouwd accessoirevak

Aantal naaivoeten dat wordt meegeleverd 10 11

Een met rubber bekleed acces-
soirevak zorgt ervoor dat alles 
opgeruimd en op zijn plaats blijft. 

Eigenschappen performance™ 5.2 performance icon™
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