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Pfaff Select 3.2

Adviesverkoopprijs: € 699.Een keuze voor de select 3.2 van Pfaff® is kiezen voor net dat beetje extra comfort waar momenteel
wereldwijd al miljoenen mensen van profiteren:
Absoluut gelijktijdig stoftransport van onder en boven, met IDT™: ingebouwd dubbel transport.
Tijdens het naaien wordt de stof gelijktijdig van onder én van boven getransporteerd. Absoluut niets kan
wegglijden, ook al werkt u met fijne stoffen of meerdere lagen! Ideaal voor quilten, omdat de lapjes en quiltblokken
exact passen en ruiten op elkaar stikken, omdat de lagen hetzelfde transport krijgen.
Daarnaast kunt u beschikken over professionele knoopsgaten en grote keuze uit naaldposities. Ook het kiezen
van de steken kan niet eenvoudiger, met de Directe Keuze Toetsen. Selecteer een steek en u kunt direct
beginnen!
Nog even wat specificaties op een rij:

Naaien uit de vrije hand! Voor meanderen, naaien uit de vrije hand en stoppen.
Altijd constante doorstikkracht, ook bij langzaam naaien, bij het naaien van zware stoffen of meerdere lagen.
Extra hoge persvoetlichter! Voor naaien, quilten en stoppen –extra veel ruimte onder de naaivoet voor het naaien
van zware stoffen en meerdere lagen.
Variabele steekbreedte tot 5,5 mm en een steeklengte tot 6,0 mm.
Perfecte knoopsgaten zonder de stof te draaien.
Extra slanke vrije arm voor het werken met rondgesloten naaigoed zoals manchetten, broekspijpen, halslijnen enz.
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door middel van de verwijderbare accessoirebox – al uw select- accessoires bij de hand.
Veel naaldposities voor perfect doorstikken bij het inzetten van b.v. een rits.

De draadafsnijder altijd binnen handbereik zodat draden makkelijk af te snijden zijn.
“Klik-systeem” – voor het snel verwisselen van naaivoeten en steekplaten – eenvoudig vast- of losklikken.
Twee garenpennen – De extra garenpen is bedoeld voor het naaien met de tweelingnaald.
Uitgebreide accessoires! De standaard naaivoet, de geleider voor doorstikken/quilten, de transparante voet, de
blindzoomvoet, de ritsvoet, de knoopsgatvoet, het tornmesje, het doosje naalden.
Alle select line naaimachines worden geleverd met harde kunststof kap en 5 jaar Pfaff® garantie.
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