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Min passion!
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Genom min passion för sömnad får jag ge uttryck för mitt
sanna jag. Vackra tyger inspirerar mig att låta fantasin flöda
fritt. Mina kreationer visar min kärlek för detaljer och min
önskan att skapa proffsiga resultat. Jag behöver en symaskin
som tillgodoser mina behov, en maskin med utrymme för nya
idéer och möjligheter.
PFAFF® performance™ 5.2 symaskin. Teknik som förstår min passion.

Exklusivt för PFAFF®

Exklusivt för PFAFF®

SÖMMAR MED ETT BAND

KOMBINATIONSSÖMMAR

Komplettera dina sömmar
med band och skapa
otroliga 3D-dekorationer.

Sy vackra dekorsömmar
i två färger med hjälp av
kombinationssömmarna.

De inbyggda bandsömmarna låter dig skapa
fantastiska effekter. Kör helt enkelt igång
maskinen så stannar den automatiskt när det
är dags att vika bandet.

Sy eleganta bårder och vackra effektsömmar
med matchande sömkombinationer som sys
ovanpå varandra.

Patenterat.

Fantastiskt vackra – Symaskinen PFAFF® performance™ 5.2 har mer än 300 inbyggda nytto- och
dekorsömmar, bland annat PFAFF® 9 mm-originalsömmar och de unika PFAFF®-maxisömmarna med upp till
48 mm bredd som används för att sy vackra dekorationer. Spegelvänd dem, kombinera dem eller sy dem
med taperingseffekt. Oavsett vad du gör kommer resultatet att bli perfekt!

www.pfaff.com
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Sömnadsinstruktioner för den exklusiva
löparen finns på www.pfaff.com.

REN MAGI!

NÄR SAKER OCH TING VERKAR HÄNDA AV SIG SJÄLV

Med en enda knapptryckning fäster maskinen tråden,
pressarfoten sänks eller höjs automatiskt, över- och
undertråden klipps av och matartänderna sänks.
Du bestämmer när!
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STRÅLANDE, HELT ENKELT!
PFAFF® CREATIVE™ FÄRGPEKSKÄRM
1 I PFAFF® vackra 9 mm-originalsömmar. 2 I Unika detaljer Dekorera ditt sömnadsprojekt med olika typer av
dekorband eller garn, vackra PFAFF® 9 mm-sömmar och snoddfoten med tre hål (tillval). 3 I Tvillingnålsprogram Ange
tvillingnålens storlek så justeras stygnbredden automatiskt. För dekorativa detaljer välj en 9 mm-söm och se på skärmen hur fint det
kan bli innan du syr. 4 I Fantastiska iögonfallande detaljer Skapa tråddekorationer med PFAFF® Garn- och snoddfot
(tillval). 5 I Personliga effekter Välj någon av monogram-bokstäverna för att sätta en personlig prägel på ditt projekt.
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Du kan se allt du gör. Den intuitiva PFAFF® creative™ färgpekskärmen visar
sömmarna i verklig storlek. Anpassa och kombinera dem direkt på skärmen. Välj
önskad funktion med den ergonomiska pekpinnen. Det användarvänliga användargränssnittet guidar dig enkelt genom alla processer. De fina färgerna underlättar
och förtydligar redan från början. Spara egna söminställningar eller bokstäver i ett av de
30 minnena och sy dem i ett enda steg.

www.pfaff.com
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DETALJER

QUILTNING

SOM DU KOMMER ATT ÄLSKA!

MER PERFEKT ÄN NÅGONSIN TIDIGARE

Det perfekta valet för quiltare. Sömnadsytan till höger
om nålen är extra stor för att du ska kunna sy stora
projekt med mycket tyg eller vaddering. Den optimerade matningen ger bättre kontroll när du syr i
tjocka lager eller syr ihop små tygbitar. Tack vare
patchworkprogrammet kommer symaskinen PFAFF®
performance™ 5.2 ihåg sömlängden när du syr en söm
så att du kan sy den om och om igen.

Passpoal – Skapa ett arbetat
utseende genom att infoga
passpoaler i sömmar och kanter
med PFAFF® Passpoalfot (tillval).

Dekorsömmar – Ett fascinerande urval PFAFF® 9 mm-originalsömmar och maxisömmar med
upp till 48 mm bredd väntar på
att användas. Kombinera dem
och sy dem i ett enda steg, flera
gånger!

Allt detta och mycket mer väntar på dig.

1

4 inbyggda sömteckensnitt
Välj ett av de vackra teckensnitten
för att sätta en personlig prägel
på dina projekt och kombinera
det med valfri dekorsöm.

Stor sömnadsyta som rymmer
mycket tyg

PFAFF® Stitch Creator™ – Med
den här unika funktionen skapar
du egna nya 9 mm-sömmar eller
redigerar de inbyggda sömmarna. Följ varje steg på den stora
PFAFF® creative™ färgpekskärmen.
Variera sömmens utseende med
obegränsade möjligheterna.
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Taperingseffekter på alla
9 mm-sömmar. Bredden ökas
eller minskas gradvis i sömmens
början och/eller slut.

PERFEKT TYGMATNING –
MER EXAKT ÄN NÅGONSIN TIDIGARE

Elektroniskt knälyft – Pressarfoten höjs medan dina händer är
upptagna med att styra tyget.

Stygnplåtssensor för raksöm – Symaskinen PFAFF®
performance™ 5.2 meddelar om du försöker välja en annan
söm än raksöm när du använder stygnplåten för raksöm.
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1 I LED-belysning – Optimerad belysning som lyser
upp hela arbetsytan utan att det bildas skuggor.
2 I Lägen för frihandssömnad –Tre lägen för frihandsquiltning, målningseffekter och lagning. Din PFAFF®
performance™ 5.2-symaskin ställer in rätt pressarfotshöjd
och sänker matartänderna automatiskt.

Elegant väska! Exklusivt skapad
av PFAFF® designers.
Tips & tricks finns på
www.pfaff.com.

3 I Tillbehör – Med förlängningsbordet fördubblar du
sömnadsytan.

Det beprövade systemet PFAFF® IDT™ och en avancerad
sensorteknik garanterar den perfekta tygmatning du förväntar dig, på alla slags tyger.
Allt hålls på plats. Tunna och silkiga tyger veckar sig
inte, ränder och rutor kan mönsterpassas perfekt och
det är enkelt att sy svängda sömmar nästan helt utan
att nåla.
IDT™-systemet är otroligt bra på att fånga upp och mata
små tygstycken med högsta möjliga precision och ett
proffsigt resultat. Symaskinen PFAFF® performance™ 5.2
kan utan problem användas med allt från ett enda lager
till flera lager tyg och syr till och med obehindrat över
tjocka, kraftiga sömmar.

www.pfaff.com
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SÖMNADSFUNKTIONER

Kombinationssömmar – Sy vackra dekorsömmar i två färger. Kombinationssömmarna består av par med matchande sömmar som sys ovanpå varandra.
Maxisömmar – Lägg till snygga effekter till dina sömnadsprojekt med
sömmar och monogram med upp till 48 mm bredd.
Den exklusiva funktionen Stitch Creator™ – Skapa nya 9 mmsömmar eller redigera de inbyggda sömmarna. De kreativa möjligheterna
är obegränsade!
IDT™ – Integrerad dubbelmatning. Unik teknik från PFAFF® i över 40 år! Helt
jämn matning från både ovansidan och undersidan.
Över 300 sömmar – Upptäck det fascinerande urvalet PFAFF® 9 mmsömmar av hög kvalitet. Unika och perfekt sydda dekorationer.
Stor sömnadsyta – Symaskinen PFAFF® performance™ 5.2 är det perfekta
valet för dig som syr quiltar, heminredningsdetaljer och kläder, alltså för alla
som älskar att skapa. Sömnadsytan till höger om nålen är extra stor för att du
ska kunna sy stora projekt med mycket tyg eller vaddering
4 inbyggda sömteckensnitt – Välj ett av de 4 teckensnitten för att skapa
personliga projekt.
Optimerad matning – Ger bättre kontroll när du syr i tjocka tyglager eller
syr ihop små tygbitar.
creative signature™ sömnadsprogram:
Tapering på alla 9 mm dekorsömmar – Gör sömmen smalare i början och/
eller slutet. Det finns många vinklar för tapering att välja mellan.
Med patchworkprogrammet kommer symaskinen PFAFF® performance™ 5.2
ihåg sömlängden när du syr en söm så att du kan sy den om och om igen.
Använd programmet med nytto- eller dekorsömmar för specialeffekter.
Enkelsömsprogram – Ställ in det exakta antalet repetitioner av sömmar eller
kombinationer som du vill sy.
Spegelvända sömmar – Vänd sömmen vågrätt och/eller lodrätt för ännu fler
möjligheter.
Stygnposition – Hela sömmen flyttas åt höger eller vänster så att du enkelt
kan passa ihop dekorsömmar.
Stygntäthet – Ställer in stygntätheten (avståndet mellan stygnpunkterna som
bygger upp sömmen). Tätheten kan ökas eller minskas utan att stygnlängden
påverkas.
Automatisk pressarfotslyft– Pressarfoten höjs direkt när nu har valt
nålstopp nere och/eller i slutet av en söm efter ett trådklipp.

Upptäck ett helt nytt sätt att sy och quilta
hos närmaste PFAFF®-återförsäljare.

per formance

™

5.2

Lägen för frihandssömnad – Tre lägen för frihandsquiltning, målningseffekter och lagning. Välj rätt läge för den teknik du använder.
Nålstopp uppe/nere – Ange om nålen ska stanna i det övre läget eller
nere i tyget när du behöver vända/vrida tyget, sy applikationer m.m.
Knapphål med sensormatic – Knapphålsstolparna sys i samma riktning
för bästa stygnkvalitet.
Start/stopp – Sy utan fotreglaget. Gör det enkelt att sy långa sömmar,
frihandssöm och knapphål.
37 nålpositioner – För en exakt placering av raksöm.
Stygnbreddsbegränsning – Begränsar stygnbredden till raksöm med
nålen i mittläge för att förhindra att nålen går av.
Tvillingnålsprogram – Om du anger tvillingnålens storlek justeras
stygnbredden automatiskt. Tvillingnålssömmen visas på skärmen.
Stitch ResMönsteromstart – Återgå till början av en söm eller
mönsterkombination utan att göra några speciella inställningar.
Stor stygnplåt – Med sömmarkeringar till vänster och höger om nålen
som hjälper dig att styra tyget.
Omedelbar trådfästning – Tråden fästs automatiskt för en enkel
och snabb avslutning.
Medföljande pressarfötter – 10 olika pressarfötter för alla grundläggande behov.

MASKINEGENSKAPER
PFAFF® creative™ färgpekskärm är fantastisk! – Den tydliga,
högupplösta skärmen visar sömmen i verklig storlek. Den användarvänliga layouten är lätt att arbeta med.
Stygnplåtssensor för raksöm – Symaskinen performance™ 5.2 meddelar om du försöker välja en annan söm än raksöm när du
använder stygnplåten för raksöm.
LED-belysning – Optimerad belysning som lyser upp hela arbetsytan
utan att det bildas skuggor.
Undertrådsavkännare – Meddelar när undertråden börjar ta slut.
Trådklipp – Över- och undertråden klipps av automatiskt och ändarna
dras till tygets baksida.
Elektroniskt knälyft – Pressarfoten höjs medan dina händer är
upptagna med att styra tyget.
Snabbhjälp – Peka på hjälpikonen för snabb information.
Hastighetsreglering – Ändra sömnadshastigheten. Symaskinen PFAFF®
performance™ 5.2 kommer ihåg vilken inställning du föredrar tills du
stänger av den.
Personlig meny – Spara dina personliga sömmar och kombinationer
i en mapp och sy dem igen när du vill.
Inbyggd hållare för pekpinnen – Hjälper dig att hålla koll på pekpinnen.
Uppdateringar – Ladda ner den senaste programversionen från internet
och uppdatera snabbt med ett USB-minne.
Språk – Välj mellan olika språk på menyn Inställningar. Se till att PFAFF®
performance™ 5.2 talar samma språk som du.

Din PFAFF®-återförsäljare:

www.pfaff.com
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Unika sömnadstekniker från PFAFF®:
Sömmar med ett band – Skapa dekorativa flerdimensionella effekter med
våra vackra bandsömmar. Smala band vävs in i specialsömmarna allteftersom du syr.

