
Tomorrow’s Power
Today
Yamaha generators are full of state-of-the-art

technology that not only guarantees high-level

performance, but also makes them outstanding in

operation, economy and durability.

Our range of generators provides customers with the

most compact, reliable and e cient portable power

sources for use on camp sites, boats, small outdoor

vending stands, to power small home electric equipment

or to supply back-up power in case of power failure.

These and many other aspects of Yamaha engineering

provide the unmatched durability expected by users

throughout the world for carefree power generation.

Laagste gewicht in zijn klasse

Compacte vormgeving

Betrouwbare elektriciteitsvoorziening

Laag geluidsniveau

Gebruiksduur van 12 uur (Economy

Control met ¼ nom. belasting

ingeschakeld)

Viertakt, luchtgekoelde motor van 50

c c

Exclusive dual coil alternator stator

Centralized control panel

EF1000iS



Tomorrow’s Power Today
De stille, duurzame en praktische Yamaha EF1000iS is ontwikkeld voor iedereen die behoefte heeft

aan een gemakkelijk verplaatsbare bron van elektriciteit. Dit apparaat combineert compacte

afmetingen met een indrukwekkende maximale gebruiksduur van 12 uur*.

De EF1000iS is bij uitstek geschikt voor kampeerders en kleinere buitenevenementen en kan worden

gebruikt voor de stroomvoorziening van allerlei apparatuur; van radio's en tv's tot en met

ko ezetapparaten. Het apparaat heeft tevens een 12V-uitgang voor het laden van een accu.

Het invertersysteem met pulsbreedtemodulatie produceert betrouwbaardere en schonere

elektriciteit, terwijl geluidsabsorberende materialen zorgen voor een laag geluidsniveau. In

combinatie met het handige bedieningspaneel aan de voorzijde resulteert dit in een stille en

praktische stroomvoorziening. *Economy Control met ¼ nominale belasting ingeschakeld.
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Inverter system with Pulse
Width Modulation

This industry-leading system produces

high-quality, clean electricity. Its pure

sine wave is as clean as or cleaner than

commercial power, making it suitable for

products with built in microcomputers

Noise Block™ acoustically
designed sound reduction
system

The full generator enclosure uses sound

absorbing material in key internal

locations. This design, combined with a

newly designed mu er and molded fan,

ensures unbeatable noise reduction.

Smart Throttle™ load-sensing
throttle control

This intelligent system automatically

adjusts engine speed to precisely match

load - resulting in greater fuel e ciency

and noise reduction.

Dual coil alternator stator

By lowering engine speed, this exclusive

technology produces a number of bene ts

including reduced noise, fuel consumption

and engine wear.
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Motor

Cilinderinhoud 50cc
Maximaal afgegeven vermogen 1.61 kW / 6500 rpm
Startsysteem Trekkoord

Dynamo

Type generator Generator- stil
Frequentie 50 hz
Nominaal wisselstroomvermogen 900 VA
Maximaal wisselstroomvermogen 1000 VA
Voltage wisselstroom 230 V
Nominale stroomsterkte 3.9 A
Gelijkstroomvermogen 12/8V/A
Vermogensfactor 1
Starter Direct
Gebruiksduur in uren op een tankvulling 4.0 - 12.0(*Economy Control on)

Afmetingen

Totale lengte 450 mm
Totale breedte 240 mm
Totale hoogte 380 mm
Gewicht (kg) 13kg
Motorolie hoeveelheid 0.32litre
Inhoud brandstoftank 2.5litres
Geluidsniveau (LWA) 88.0dB (A)
Geluidsniveau op 7 m afstand 47.0-57.0 dB (A) (*Economy Control on)

EF1000iS

www.yamaha-motor.eu



Not all models shown are available in every country. The speci cation and appearance of Yamaha

products can vary from time to time without prior notice. Those shown here are only for illustrative

purposes and are not contractual description of products. Generator warranty is subject to speci c

conditions. For further details, please contact your Yamaha dealer.

Niet alle getoonde modellen zijn in elk land beschikbaar. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha-

producten 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.

EF1000iS

www.yamaha-motor.eu


