EF2200iS

Waar je ook gaat en wat je ook doet, de compacte en
lichtgewicht EF2200iS staat klaar om direct kracht te
leveren voor werk of plezier. Door de vele handige
functies is het bedienen ervan kinderspel, en dankzij het
lage gewicht van slechts 25 kg is deze robuuste
generator eenvoudig te dragen en te vervoeren.
Krachtig, stil, zuinig en compact - de EF2200iS van
Yamaha is een krachtpatser met zijn hoge output. De
generator is ontworpen voor het leveren van maximaal
2,2 kVA schone stroom waar je ook bent. Hierdoor is hij
ideaal voor een breed scala aan toepassingen.
De Smart Throttle-technologie van Yamaha geeft je tot
10,5 uur ononderbroken functioneren op ¼ belasting ,
en met een ultralage geluidsafgifte van slechts 57 dBA
(op een afstand van 7 meter bij ¼ belasting) doet de
EF2200iS stil en e

ciënt zijn werk terwijl jij het beste uit

je dag haalt, op het werk of in je vrije tijd.

Robuust ontwerp met geavanceerde
Yamaha-technologie
Smart Throttle zorgt voor een extra
lange bedrijfstijd van maximaal 10,5
uur bij ¼ belasting
Maximaal 2,2 kVA schone,
gemoduleerde, krachtige
stroomuitvoer
Zuinige en krachtige Yamaha MZ80motor
Ultrastille werking - slechts 57dBA op
een afstand van 7 meter bij ¼
belasting
Handig ontwerp met drie handgrepen
voor eenvoudig dragen door 2
personen
De resetknop voor overbelasting
herstelt de stroomopwekking binnen 3
seconden
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Ultrastille werking
Met zijn ultralage geluidsniveau van slechts
57 dBA op een afstand van 7 meter bij ¼
nominale belasting, doet de hardwerkende
EF2200iS zijn werk zonder poespas terwijl je
bezig bent met je werk of je
vrijetijdsactiviteiten.

Extra gemak
Als het nominale uitgangsvermogen
onverhoopt wordt overschreden, is er een
resetknop voor overbelasting waarmee je de
stroomopwekking binnen 3 seconden kunt
herstellen zonder het apparaat uit te
schakelen. En de Yamaha Easy Carburateur
Drain zorgt ervoor dat alle brandstof wordt
afgevoerd om problemen met in het
apparaat achtergebleven oude brandstof in
de toekomst te voorkomen.

EF2200iS
Motor
Maximaal afgegeven vermogen
Startsysteem

2200 VA
manual recoil (with auto decompressor)

Dynamo
Type generator
Frequentie
Nominaal wisselstroomvermogen
Maximaal wisselstroomvermogen
Voltage wisselstroom
Gelijkstroomvermogen
Vermogensfactor
Starter
Gebruiksduur in uren op een tankvulling

Generator
50 hz
1800 VA
2200 VA
230 V
12V/8A
1,0
manual recoil (with auto decompressor)
4,2 - 10,5

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Gewicht (kg)
Inhoud brandstoftank
Geluidsniveau (LWA)
Geluidsniveau op 7 m afstand

555 mm
300 mm
470 mm
25 kg
4,7 L
92 dB
65 dB

EF2200iS
Niet alle getoonde modellen zijn in elk land beschikbaar. De speci caties en het uiterlijk van Yamahaproducten kunnen van tijd tot tijd variëren zonder voorafgaande kennisgeving. De hier getoonde
modellen zijn alleen voor illustratieve doeleinden en zijn geen contractuele beschrijving van producten.
Voor de garantie van dynamo's gelden speci eke voorwaarden. Neem contact op met je Yamaha-dealer
voor meer informatie.

