
One-touch elektronisch luchtinrijgsysteem 
Met het PFAFF® admire™ air 7000 one-touch luchtinrijgsysteem, kunt u de 
grijperdraden moeiteloos inrijgen met één eenvoudige druk op een toets.

Kleurentouchscreen 
Wanneer u uw steek selecteert, worden de optimale draadspanningen, 
de aanbevolen steeklengte en meer automatisch ingesteld.

Uitstekende verlichting 
Uitstekende verlichting van het naaigebied voor optimaal zicht - 60% helderder 
dan de concurrentie.*

Vrije arm 
De vrije arm zorgt voor een goede bereikbaarheid voor het naaien van kleinere 
projecten zoals manchetten, zomen en kinderkleding.

Kniehevel 
Breng de naaivoet omhoog zonder handen, voor gemak en controle.
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Deksteek 
Drievoudige deksteek en dubbele deksteek 
smal en breed voor sportkleding, zomen en 
decoratieve toepassingen. 

Kettingsteek 
Naden afwerken en decoratieve randen.

5-draads veiligheidssteek  
(breed en smal) 
Een kettingsteek en 3-draads overlocksteek 
voor duurzame, professionele naden. 

4-draads veiligheidssteek  
(breed en smal) 
Een kettingsteek en 2-draads smalle of brede 
overlocksteek voor duurzame naden. 

4-draads overlock 
Naden en naadafwerking.
 

3-draads picotrand 
Delicate afwerking voor randen op dunne 
stoffen.

3-draads overlock (breed en smal) 
Naadafwerking en decoratieve randen.

3-draads smalle rand 
Fijne, smalle zomen en randen.

3-draads rolzoom 
Rolzomen en randen.

3-draads flatlock (breed en smal) 
Platte naden en decoratieve versieringen.

3-draads elastische overlock 
Naden in superelastische stoffen.

3-draads gerolde overlock,  
(breed en smal)  
Randafwerking voor dunne stoffen.

26 steken 
De mogelijkheid om met 5/4/3/2 draden te naaien, geeft 
u 26 verschillende steekopties voor veel verschillende 
naaitechnieken.

2-draads overlock  
(breed en smal)  
Afwerksteek voor één stoflaag.

2-draads gerolde overlock, 
(breed en smal)  
Randafwerking voor dunne stoffen.

2-draads rolzoom 
Afwerking van dunne stoffen.

2-draads smalle rand 
Fijne, smalle zomen en randen.

2-draads flatlock  
Platte naden en decoratieve versieringen.
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Met aanschuiftafel 
Het grote, vlakke werkoppervlak biedt 30 cm extra ruimte. 
 

Stabiliteit 
Een verstevigd frame maakt de PFAFF® admire™ air 7000 
stabiel voor het naaien van dunne tot dikke stoffen.    
 

Automatische draadspanning 
Automatische draadspanning geeft u het optimale 
resultaat voor elke steek. U heeft ook de mogelijkheid 
om de spanning nauwkeurig af te stemmen voor speciale 
technieken, garens of stoffen. 
 

Grote werkruimte 
De werkruimte is 64 mm hoog en 123 mm breed, 
waardoor er voldoende ruimte is bij het naaien van 
grotere projecten.
 

Steekgeheugen 
Sla persoonlijke steken op voor toekomstig gebruik. 
 

Snelheidsregeling 
Stel de gewenste maximumsnelheid in, zodat u met 
vertrouwen kunt naaien. 

Ingebouwde pincet- en schaarhouder 
Uw pincet en schaar hebben hun eigen plek met 
ingebouwde houders op de draadgeleider.

Ingebouwde 2-draads converter  
Snel en eenvoudig overschakelen naar de 2-draads 
naaimodus. 
 

Differentieel transport  
Perfect gelijkmatige naden zonder vervormingen.

Elektronische naaldkracht 
Steek-voor-steek controle met volledige naaldkracht bij 
alle snelheden.

Veiligheids-naaivergrendeling 
De machine naait niet als de voorkant open staat of als de 
naaivoet omhoog staat.

Instelbare persvoetdruk 
Garandeert een soepel stoftransport voor veel 
verschillende stofdiktes. 
 

Draadgeleiders voor een groot aantal 
soorten garens 
De draadgeleiders zijn probleemloos geschikt voor 
standaard overlockgaren of dikkere decoratieve garens. 

Instelbare steeklengte 
Stel de steeklengte in voor verschillende stoffen en 
technieken.
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Instelbare snijbreedte 
Naai nette randen op veel verschillende stofsoorten.

Extra naaivoethoogte 
Biedt plaats aan meerdere lagen en dikke stoffen.

Klik-aan naaivoeten 
Vervang naaivoeten met een eenvoudige druk op een toets.

Universele standaardnaaivoet 
De universele standaardnaaivoet die bij de PFAFF® admire™ air 
7000 coverlockmachine wordt geleverd, kan worden gebruikt met 
alle steken van de machine.

Draadspanning ontkoppelen 
De draden geven gemakkelijk mee wanneer de naaivoet omhoog 
staat.

Geïntegreerde draadafsnijder 
Snijdt uw draadketting snel en gemakkelijk af.

Beweegbaar bovenmes 
Schakel het bovenmes uit voor speciale technieken.

Afvalbakje 
Afneembaar afvalbakje om stofresten in op te vangen. 
 

Soft grip handwiel 
Het soft grip handwiel biedt optimaal comfort en perfecte controle.  
 

Draaggreep 
Handig wanneer u uw coverlockmachine mee wilt nemen.

Bijgeleverde accessoires
Garenkloshouders, garenschijven, garennetjes, pincet, 
draadinsteker, inbussleutel, schroevendraaier, borsteltje, 
naaimachine-olie, mesje voor bovenmes, stylus, deksteektafel, 
kniehevel, accessoiredoos, draad inrijgen grijper, voetpedaal, 
afvalbakje, beschermhoes, pakje naalden, scharnierpin voor het 
naaien van cirkels en aanschuiftafel.

Optionele accessoires
Kies uit een breed scala aan optionele accessoires voor creatieve 
mogelijkheden.  Golvende draadrolzoomvoet, Elastiekvoet, 
Blindzoom- en kantvoet, Paspelvoet, Parelvoet, Rimpelvoet, 
Naadbandvoet, Transparante deksteekvoet, Platte naadvoet, 
Naai- en vouwvoet, Band- en riemlusvoet, Paspelvoet met 
koordgeleider, Deksteek bandgeleidevoet, Deksteek zoomvoet, 
Overlock-naaivoetenset (Rimpelvoet, Elastiekvoet, Blindzoomvoet, 
Paspelvoet, Kantvoet), Deksteek-naaivoetenset (Transparante 
deksteekvoet, Platte naadvoet, Naai- en vouwvoet, Band- en 
riemlusvoet, Paspelvoet met koordgeleider).
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