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Šivalni stroj PFAFF SMARTER 160S
Kategorija: Šivalni stroji
Dobavljivost: predvidena dobava 20.08.2019

Cena: 287,10€ 319,00€
(slika je simbolična)

Zaloga: Dobava 2-3 dni

Kratek opis
Šivalni stroj PFAFF SMARTER 160S prihaja iz Nemške tovarne priznanih šivalnih
strojev PFAFF. Mehanski šivalni stroj primeren za domačo uporabo.
Multifunkcijski šivalni stroj, 23 programov.
PFAFF SMARTER 160S
MULTIFUNKCIJSKI ŠIVALNI STROJ, 23 PROGRAMOV
Šivalni stroj Pfaﬀ 160s Smarter je naslednik hobi šivalnih strojev priznanega
nemškega proizvajalca PFAFF.
Ima 23 uporabnih šivalnih programov, tudi elastične šive, overlock šiv, ...ponuja
že samodejno izdelavo gumbnice.
S tem preprostim šivalnim strojem lahko enostavno šivate vse standardne tkanine,
jeans, svilo, bombaž, umetno usnje in pa tudi jersey, ki vam ne bo delal težav - saj
ima že vgrajen 7-vrstični transporter za brezhiben pomik blaga in dodatno
regulacijo pritiska šivalne tačke. Z zmanjšanjem prtiska tačke boste preprečilo
nabiranje pletiv (jersey-ja).
Regulacijsko kolo za izbiro šivalnih programov deluje tekoče in izbira je enostavna.
Šivalni stroj Pfaﬀ 140S Smarter ima tudi samodejno vdenjevalo sukanca v šivalno
iglo in tako vdevanje postane otročje lahko. Šivalni stroj ima tudi že trdi, plastični
prenosni kovček, kar je idealno za shranjevanje in prenašanje vašega šivalnega
stroja.
Tehnične lastnosti šivalnega stroja Pfaﬀ:
- 23 programov
- izdelava gumbnice je avtomatična (ko vstavite gumb v tačko, stroj naredi
gumbnico samodejno za vaš gumb)
- Led luč za boljšo osvetlitev
- regulacija pritiska šivalne tačke
- nastavitev pozicije šivalne igle za lažje šivanje zadrg oziroma tam, kjer
potrebujete imeti iglo pri robu tkanine
- dolžina šiva: do 4 mm
- širina šiva: do 6 mm
- hitrost stroja: 880 vbod/min
- teža: 8,6 kg
Pripadajoči pribor:
- tačka za ravni in cik-cak šiv (oznaka tačke: 0)
- tačka za aplikacije (oznaka tačke:1)
- tačka za gumbnice
- tačka za slepi šiv (oznaka tačke: 3)
- tačka za zadrge (oznaka tačke: 4)
- vretena (4 kos)
- izvijač
- držalo sukanca, veliko
- držalo sukanca, malo
- nožek za paranje
- dodatni nosilec sukanca
- pedalo in električni kabel
- šivalne igle
Garancija 24 msecev (ﬁzične osebe in pravne osebe)

