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Prozkoumejte tajemství dokonalého švu.

Šijte jako profesionál!
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Šijte jako profesionál!
Zažijte novou generaci overlockových strojů PFAFF®. Šití, začišťování, lemování a mnoho 
dalšího.  V jediném kroku dosáhnete profesionálního vzhledu svých výrobků.

Kdo už někdy viděl overlockový stroj v akci, si nedovede představit život bez něho. Dejte svým 
výrobkům dokonalý vzhled. Vytvořte si jedinečný akcent ozdobnými stehy – to vše a mnoho 
dalšího na Vás čeká u autorizovaného prodejce PFAFF® na vyzkoušení. 

Otevřete si nové horizonty – vyzkoumejte overlockové stroje PFAFF®.

Dekorativní vázy – stačí okamžik!
Dokonale zakončené okraje, 
sofistikované ozdoby. Stačí 
vystřihnout dva kousky látky a 
hned s nimi k overlockovému 
stroji. V několika minutách 
budete mít krásné vzory váz. 
Pokyny k šití najdete jenom na 
www.pfaff.com



hobbylock 2.0TM coverlock 4.0TMcoverlock 3.0TM

Pro nové overlockové stroje PFAFF® je charakteristický čistý a módní design. Mají 
původ v německé tradici a spojují v sobě vysoký výkon s moderním tvarem. 
Nejvyšší preciznost a rozsáhlý „extra-large“* pracovní prostor čekají na vaše tvůrčí 
nápady.

Řada PFAFF® overlock

Multifunkční
Tenká nebo silná, úplet nebo tkanina, overlockový stroj PFAFF® Vám nabídne 
ten pravý steh pro každou látku. Trvanlivé stehy, dokonale začištěné okraje, 
profesionální lemy a ozdobné efekty – všechno je možné.

Rychlý
Overlockový stroj PFAFF® v jediném kroku sešije dva kusy látky dohromady, 
zastřihne okraje látek a začistí je – tak rychle, že je radost se dívat. Elektronické 
řízení rychlosti zaručuje nejvyšší sílu vpichu při každé rychlosti. 

Přesný
Každé vlákno látky se dokonale zastřihne, aby nedocházelo ke třepení. 
Dokonale stejnoměrné stehy na každé látce díky diferenciálnímu podávání. 
Žádné pnutí, ani krabatění. Proměnné nastavení pro všechny druhy látek 
a technik.

Připravte se na poznání, co představuje značka PFAFF®.

* u modelů coverlock™3.0  a coverlock™4.0

Navlečen během okamžiku! 
Podrobný návod k navlékání 

na DVD, krok za krokem!
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hobbylock 2.0TM

Rychlý a dokonalý!
Samet, vlna, froté, džínovina, hedvábí nebo úplety – 
overlockový stroj PFAFF® hobbylock™2.0  má na 
všechno ten správný steh. Dokonale začištěné 
okraje se švy, které pruží, když se pohybujete. 
Overlockový stroj PFAFF® hobbylock™2.0  je 
dokonalý pro tvorbu vlastního aktivního 
oblečení.

Fantastické funkce a velký 
výběr stehů!
Nový overlockový stroj PFAFF®
hobbylock™2.0  je moderní a snadno se 
ovládá. Má řadu praktických funkcí, včetně 
15 stehů, nastavitelnou délku stehu, rolovaný 
lem, volné rameno pro šití rukávů a nohavic, 
elektronické ovládání rychlosti a mnoho dalších.

Rychlé a snadné navlékání!
Na stroji jsou vyznačeny barevné navlékací dráhy, díky nimž 
je navlečení snadné. Spolu se strojem se dodává interaktivní 
DVD, s podrobným návodem k navlékání. Tyto informace 
jsou k dispozici i na www.pfaff.com!

Dodejte svému výrobku přitažlivý důraz
Prozkoumejte možnosti ozdobného šití! Přidejte výrobkům 
přitažlivý důraz nádherným trojrozměrným flatlockovým 
stehem. Ještě větší přitažlivosti dosáhnete ozdobnou nití. 
Nechte se inspirovat.

Šije, zastřihuje a začišťuje okraje 
v jediném kroku!

Dokonale rovnoměrný šev ... díky diferenciálnímu 

podávání! Dvě řady zoubků podavačů zabrání 

napínání i krabatění švů.

Použijte zadní stranu trojitého prádlového stehu* jako krásný ozdobný 
steh. Většího efektu dosáhnete umělým hedvábím. Vyzkoušejte si to.

* u strojů coverlock™3.0  a coverlock™4.0

Přešitím hedvábné stuhy flatlockovým 
stehem vytvoříte nádherný plastický 
šev. Různě silné nitě dávají různý 
vzhled. 
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5 nití, neuvěřitelný pracovní prostor, 
profesionální prádlový steh a mnoho dalších!

Prádlový steh – šije, začišťuje a lemuje 
v jediném kroku! 
Lem je opravdovou zkouškou dokonalosti. Nastavte si svůj 
overlockový stroj PFAFF® coverlock™3.0  na prádlový steh – 
a ostatní už se bude dít samo. V jediném kroku se okraj látky 
zespodu začistí a vytvoří se lem s dvojnitným efektem navrch. 
Prádlovým stehem dokonale zakončíte okraje výstřihů 
a průramků.

Takový prostor!
Sofistikovaný design overlockového stroje PFAFF®
coverlock™3.0  nabízí extra velký pracovní prostor – skutečnou 
výhodu, když šijete velké kusy látky. Součástí je násuvný 
stolek. Stačí jej nasunout a máte dvojnásobnou pracovní 
plochu. Při šití Vašich výrobků, při šití ozdobných stehů i při šití 
prádlového stehu oceníte široký prostor vpravo od jehly, díky 
němuž můžete snáze manévrovat látkou

23 stehů čeká na Vás a Vaše 
nápady!
Mezi nimi najdete i oblíbený 
bezpečnostní steh – průmyslový steh, 
který se neroztrhne ani při nejvyšším 
napětí!
Řetízkový steh použijte ke stehování, 
snadno se rozplétá a nikdy Vám nedojde 
spodní nit.

Nejvyšší dokonalost s širokým 
výběrem funkcí 
U každého  stehu se automaticky nastaví optimální napětí, 
navíc je můžete upravit podle individuální potřeby. Můžete 
šít až s pěti nitmi. Diferenciální posuv zaručuje absolutně 
rovnoměrný steh na každé látce

Pětinitný bezpečnostní steh!
Nepřekonatelná pevnost švu!

Srovnejte vlastnosti a stehy všech 
modelů na str. 8/9

Požádejte prodejce PFAFF® o osobní předvedení overlockových strojů 
a vyzkoušejte si je sami.

Prostorný! 
Velký prostor 
zajišťuje snazší 
manipulaci
s látkou. Prádlový steh 

sešívá, začišťuje 
a lemuje v jediném 
kroku.

Násvný stolek! 
Jednoduchým nasunutím 
získáte dvojnásobnou 
pracovní plochu. 

Široká pracovní plocha vpravo od jehly je 
skvělá pro práci s prádlovým stehem.
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Výhradní vzor!
Kouzelný quilt – ušitý na 
overlockovém stroji. Pokyny k ušití 
najdete na www.pfaff.com

Ozdobný důraz – dvojitý řetízkový steh jako trojrozměrný ozdobný steh – 
a kouzelný trojitý prádlový steh. Sofistikované detaily, díky nimž je Váš quilt 
skutečně ojedinělý. Silně nitě? Pro overlockové stroje  PFAFF® coverlock™

to není žádný problém.

Dokonalý patchwork!
Spojte dohromady bloky, potom sešijte horní vrstvu 
s vatelínem a spodní látkou dohromady v jediném kroku 
– a dejte okrajům dokonalý vzhled. I velké kusy látky 
sešijete rychle.

Nádherné zdobení!
Váš overlockový stroj můžete použít i pro ozdobné 
quilty. Vezměte si například řetízkový steh – trvanlivý 
užitkový steh, který navíc vytváří pěkné trojrozměrné 
ozdobné švy. Nebo použijte trojitý prádlový steh – 
klasický overlockový ozdobný steh. 
Nechte se inspirovat. 

Už jste někdy zkusili patchwork 
na overlockovém stroji?

Milujete nádherné výšivky? 
Vyzkoušejte si u svého prodejce 
PFAFF® šicí a vyšívací stroje 
PFAFF® creative™  a prozkoumejte  
nový fascinující svět plný 
nádherných nápadů.
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Porovnejte vlastnosti!

Grafický dotekový LCD displej Zobrazuje všechny potřebné informace o zvoleném stehu. – – ano
Rozšířený informační systém Další informace o použití stehu dotekem prstu. – – ano
Různé jazyky Vyberte si jazyk, který Vám vyhovuje. – – ano
Velký prostor vpravo od jehly Více prostoru pro výrobky s prádlovým stehem. – ano ano
Násuvný stolek v dodávce Poskytuje oporu pro obzvláště velké výrobky. – ano ano
Nitě Mnoho možností jak pro základní, tak pro ozdobné šití. 4, 3, 2 5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2
Stehy Váš výrobek zarovnáte, sešijete, začistíte a ozdobíte za polovinu času. 15 23 25
Prádlové stehy Skvělé pro elastické lemy, vynikající pro všechny druhy úpletů. – ano ano

Řetízkový steh Spojí vrstvy látky tam, kde se tradičně používá rozžehlený otevřený 
steh. Je výborný pro stehování. – ano ano

Pětinitný overlock Spojením dvou stehů dosáhnete trvanlivých a spolehlivých švů. – ano ano

Čtyřnitný overlock Zpevněný overlockový steh pro dokonalé sešití, zaříznutí a začištění. ano ano ano

Třínitný overlock Široké a úzké overlockové švy a ozdobné techniky. ano ano ano

Dvojnitný overlock Rolovaný okraj a flatlock, široký i úzký. ano ano ano

Rolovaný lem Rolovaný lem rychle, bez výměny přítlačné patky a stehové desky. ano ano ano

Automatické nastavení 
napětí nití, diferenciálního 
posuvu a délky stehu

Vyberte si steh a začněte šít. – – ano

Možnosti nastavení Všechna nastavení můžete upravit pro speciální látky a techniky. ano ano ano

Světelný zdroj Maximální osvětlení pracovního prostoru pro optimální viditelnost. 1 zdroj 
z LED diod 1 žárovka 2 zdroje 

z LED diod

Paměti Uložte si své vlastní nastavení pro každý steh, dejte mu jedinečné 
jméno pro příští použití. – – ano

Poslední steh Pamatuje si po zapnutí poslední steh, abyste mohli okamžitě 
pokračovat v práci na Vašem výrobku. – – ano

Povolení napětí Snazší vytažení niti při zdvižené přítlačné patce. – ano ano

Německá inovativní 
konstrukce Vytvořen pro snadné šití a pro dosažení profesionálního vzhledu. ano ano ano

Snadná přeměna 
z overlockových stehů 
na prádlové

Při přeměně na jiné stehy není nutná výměna stehové desky/
přítlačné patky.

nevztahuje
se ano ano

Diferenciální posuv Nastavitelný, pro dokonale rovnoměrné švy, žádné napínání stehů, 
ani krabatění tenkých látek. Manuální Manuální Automatický

Rychlost Snadno nastavitelná pro rozmanité přesné techniky. 1 2 5

Napětí pro vkládání 
a barevné navlékací dráhy Pro rychlou a snadnou manipulaci. ano ano ano

Nastavitelná délka stehu, 
šířka ořezu a přítlak patky Zvolte optimální nastavení pro různé látky a techniky. ano ano ano

Zvýšená poloha přítl. patky Prostor pro několik vrstev nebo pro silné látky. ano ano ano

Elektronická síla vpichu Každý steh je řízen pro plnou sílu vpichu při libovolné rychlosti. ano ano ano

Univerzální základní patka Vhodná pro všechny druhy stehů, které má stroj k dispozici. ano ano ano

Nacvakávací patky Snadná výměna patek pro speciální techniky. ano ano ano

Pohyblivý horní nůž Vypnutí horního nože ořezu pro speciální techniky. ano ano ano

Dvojnitný konvertor Snadná přeměna na dvojnitný overlock. – ano ano

Pokyny k navlékání Interaktivní DVD s podrobným návodem. ano ano ano

Odřezávač niti Šikovně umístěn pro rychlé odříznutí nití. ano ano ano

Výsuvné držadlo Pro manipulaci se strojem bez zamotání nití. ano ano ano

Odpadkový koš Zachycuje odřezanou látku. ano ano ano

Přítlačné patky mimo 
základní příslušenství

Řada doplňkového příslušenství pro další zlepšení výsledků Vaší práce: patka k našívání korálků, patka 
k našívání gumy, patka pro slepý steh a stuhy, řasící patka, patka pro šití sámků, pro našívání proužků. 
Nejnovější informace o přítlačných patkách najdete na www.pfaff.com nebo u Vašeho prodejce PFAFF®.
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Porovnejte stehy!

2-nitný úzký okraj
Začištění okrajů tenkých 
a středně silných tkanin 
a tenkých úpletů.

2-nitný rolovaný okraj
Začištění okrajů tenkých 
látek.  Pěkné začištění pro 
hedvábné šátky, řasení 
polštářků a kapesníčků

2-nitný overlock wrap, 
široký a úzký
Nádherné začištění 
tenkých nebo vlněných 
látek.

2-nitný overlock široký 
a úzký 
Než sešijete látky běžným 
rovným stehem, začistěte si 
jejich okraje.

2-nitný flatlock, široký
Sešívá pružné látky 
s ozdobným efektem 
a začišťuje okraje středně 
silných látek s ozdobným 
efektem.

3-nitný overlock, široký 
a úzký
V jediném kroku sešívá, 
začišťuje okraje a odřezává 
přebytek látky.

5-nitný bezpečnostní steh, 
široký
Trvanlivý šev z řetízkového 
stehu s overlockovým 
okrajem, ušitý v jediném 
kroku. Pro sešívání oděvů, 
prošívání quiltů a další 
výrobky.

5-nitný bezpečnostní steh, 
úzký 
Trvanlivý šev z řetízkového 
stehu s overlockovým 
okrajem, ušitý v jediném 
kroku. Pro sešívání oděvů, 
prošívání quiltů a další 
výrobky.

4-nitný bezpečnostní steh, 
široký 
Pro sešívání zesíleným 
stehem a začištění 
v jediném kroku.

4-nitný bezpečnostní 
steh, úzký 
Pro sešívání zesíleným 
stehem a začištění 
v jediném kroku.  

Prádlový steh úzký
Pro lemování pružných 
látek a zdobení všech 
druhů látek.
Ozdobného vzhledu 
dosáhnete použitím 
ozdobné nitě 
ve smyčkovači.

Řetízkový steh 
Pro všechny druhy šití, 
např. sešívání oděvů, 
lemování a sešívání 
patchworků. Ozdobného 
vzhledu dosáhnete 
použitím ozdobné nitě 
ve smyčkovači. 

3-nitný overlock wrap 
široký
Vynikající pro lemování 
sukní a jako kapustový steh 
na jemných látkách.

3-nitný overlock wrap úzký
Vynikající pro lemování 
sukní a jako kapustový steh 
na jemných látkách.

3-nitný flatlock, úzký
Sešívá pružné látky 
s ozdobným efektem jak na 
flatlockové, tak 
na žebříčkové straně.

3-nitný pružný overlock 
Pro šití obzvlášť pružných 
tenkých nebo středně 
silných látek. Pružnost 
dále vylepšíte použitím 
pružných nití 
ve smyčkovačích. 

3-nitný rolovaný okraj
Dodává profesionální 
vzhled hedvábným šátkům, 
řasení na polštářcích 
a kapesníčkům.

3-nitný flatlock, 
široký
Sešívá pružné látky 
s ozdobným efektem jak na 
flatlockové, tak 
na žebříčkové straně.

4-nitný overlock
V jediném kroku sešívá, 
začišťuje okraje a odřezává 
přebytek látky. 
Pro všechny stehy, kde je 
třeba pružnost nebo vůle, 
jako jsou výstřihy boční 
stehy či rukávy.

3-nitný úzký okraj
Dodává profesionální 
vzhled hedvábným šátkům, 
řasení na polštářcích 
a kapesníčkům.

Prádlový steh trojitý
Pro lemování pružných 
látek a zdobení všech 
druhů látek.
Ozdobného vzhledu 
dosáhnete použitím 
ozdobné nitě 
ve smyčkovači.

Prádlový steh široký
Pro lemování pružných 
látek a zdobení všech 
druhů látek.
Ozdobného vzhledu 
dosáhnete použitím 
ozdobné nitě 
ve smyčkovači.

9

stehů
stehů

stehů 



coverlock 4.0TM
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Hledáte overlockový stroj který má všechno? 
PFAFF® coverlock™4.0  je zde pro Vás! 
Jeho ultramoderní konstrukce splňuje všechny představy. 
Nejmodernější vybavení a rozsáhlý repertoár stehů 
představuje ještě větší dokonalost a kreativitu. Overlockový 
stroj PFAFF® coverlock™4.0  nabízí všechny funkce předchozích 
modelů plus další, ještě chytřejší vychytávky.

Vše na první pohled – dotekový grafický 
LCD displej
Dotekový grafický LCD displej nabízí tu nejvyšší úroveň 
pohodlí při práci. Zvolený steh a všechny informace vidíte 
jediným pohledem. 

Automaticky se nastaví optimální napětí niti, délka stehu 
a diferenciální podávání. Můžete začít okamžitě šít. 

Rozšířený informační systém poskytuje další informace 
o použití každého stehu na jediný dotek.

Uložte si vlastní nastavení pod jedinečným 
názvem!
Jakékoli nastavení stehu se dá libovolně upravit. Dejte jim 
jedinečné názvy a uložte je – kdykoli příště si je můžete opět 
vyvolat. Další výhoda: funkce Poslední steh si pamatuje, 
poslední ušitý steh a po vypnutí a zapnutí stroje můžete 
okamžitě pokračovat na svém výrobku.

Optimální viditelnost a moře prostoru!
Díky dvojitému LED osvětlení je celý pracovní prostor 
overlockového stroje PFAFF® coverlock™4.0  vždy dokonale 
osvětlen. Konstrukce stroje nabízí obzvláště velký pracovní 
prostor – výhoda při šití velkých výrobků nebo při lemování. 
Máte možnost si vybrat z pěti rychlostí tu, která Vám nejlépe 
vyhovuje. 

Požádejte autorizovaného prodejce PFAFF® o osobní 
předvedení a vyzkoušejte si nový overlockový stroj PFAFF®
coverlock™4.0  sami. Nebudete litovat! 

5 nití, dotekový grafický LCD displej 
a obrovský výběr stehů 

Nejvyšší v řadě

Dotekový grafický LCD displej – nikdy 
zde nebylo nic jednoduššího! Vyberte si 
ukazovátkem z 25 stehů a ihned uvidíte všechny 
informace. Zvolte si jazyk, kterému rozumíte!

Násuvný stolek 
poskytuje ještě větší 
pracovní plochu.

Prostorný! Obrovský pracovní prostor zajišťuje 
snadnou manipulaci s látkou. 

Požádejte prodejce PFAFF® o osobní předvedení overlockových strojů  PFAFF® a vyzkoušejte si je sami.

Srovnejte vlastnosti a stehy všech 
modelů na str. 8/9
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Váš autorizovaný prodejce PFAFF®

© 2009 VSM Group AB, Švédsko. Všechna práva vyhrazena. Všechny údaje platné v době tisku. Vytištěno na recyklovaném papíře. 
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Toto vše a ještě více nabízejí nové 
overlockové stroje PFAFF®.
Prozkoumejte nové horizonty.

Froté nebo samet? 
Netřepí se. 
Až 5 nití uzavře okraj látky a vytvoří dokonalý vzhled! 

Úplet?
Každý steh je bezpečně zachycen. 
Silné nebo tenké úplety – jenom overlockový stroj si s nimi poradí. 
Každý steh je bezpečně zachycen, švy zůstávají pružné a diferenciální 
podávání zabrání jejich zvlnění.

Džínovina nebo manšestr? 
Každý steh je bezpečný. 
Silné látky vyžadují stehy, které se neroztrhnou ani při největším 
pnutí.

Žerzej nebo látka na mikinu? 
Extrémně pružné stehy.
Švy, které se přizpůsobí každému pohybu – záruka pružnosti 
každého švu. Nepřekonatelné a neroztrhatelné. 

Šifon a hedvábí? 
Jemné švy pro jemné látky.
Okraje jemných látek začištěné overlockovým strojem se nekrabatí. 
Jemným látkám dodá ozdobný vzhled rolovaný lem. Nastavením 
diferenciálního podávání dosáhnete nádherných vln nebo nařasení!

Overlockový stroj PFAFF® je vhodným partnerem pro Váš šicí stroj. 
Požádejte svého prodejce o osobní předvedení!

Více možností s tím pravým 
příslušenstvím!

Zeptejte se svého prodejce 
PFAFF® na speciální 
overlockové patky, s nimiž 
dosáhnete ještě větší 
profesionality a kreativity. 
Nebudete litovat!


