
Tomorrow’s Power
Today.
Yamahas genaratorer er full av topp moderne teknologi,

som ikke bare leverer fremragende ytelser, men som

også sørger for utmerket brukervennlighet, økonomi og

holdbarhet.

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.

Høy ytelse, 79cc-motor

Retromoderne stil og lav vekt

Opptil 10,5 timers kontinuerlig drift

ved ¼ av nominell belastning

Eksosanlegg med stor kapasitet for

mer stillegående drift

Kontroll av drivsto økonomi for å

spare bensin

Brukervennlig kontrollpanel

Stort håndtak, slik at én eller to

personer kan bære

4,2-liters bensintank

Lett avtakbart panel for vedlikehold

Oppfyller diverse utslippskrav

TwinTech-egenskaper

EF2000iS



Tomorrow’s Power Today.
Egner seg for drift av  ere elektriske apparater og verktøy. EF2000iS er en av de letteste

generatorene, og siden den bare veier 21 kg, kan du enkelt bære den med deg.

Eksosanlegg med stor kapasitet sørger for lave støyutslipp på bare 51,5 dB(A).* Det kompakte

kontrollpanelet, med alle instrumentene på én side, sørger for brukervennlighet og passer godt inn i

den nye rene retrodesignen. Drivsto tanken på 4,2 liter muliggjør 10,5 timers kontinuerlig drift ved

1/4 av nominell belastning. Den børsteløse invertergeneratoren gjør jobben, enten du tar den med

på en campingplass eller en byggeplass.

*ved ¼ av nominell belastning fra 7 meter.
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Invertersystem med
pulsbreddemodulering

Dette bransjeledende systemet

produserer ren elektrisitet av høy kvalitet.

Dens sinusbølge er like ren som, eller

renere enn, kommersiell kraft. Dette gjør

den egnet for produkter med innebygde

mikrodatamaskiner.

Smart ThrottleTM
belastningsfølsom gasskontroll

Smart Throttle justerer automatisk

motorhastigheten til nøyaktig belastning.

Dette gir bedre drivsto e ektivitet og

mindre støy.

Overvåkingssystem for olje

For å forhindre skader på motoren med

kostbare reparasjoner, samt å forbedre

langsiktig holdbarhet, slår generatoren seg

automatisk av når oljenivået begynner å bli

lavt. Den kan ikke startes på nytt før det er

fyllt opp med olje igjen.
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Motor

Slagvolum 79cc
Maksimal utgangse ekt 2.3 kW / 4500 rpm
Startsystem Rekyl

Dynamo

Dynamotype Vekselretter-lydløs
Frekvens 50 hz
Nominell AC-e ekt 1600 VA
Maks AC-e ekt 2000 VA
Spenning AC 230 V
Merkestrøm 6.9 A
Strømuttak 12/8V/A
E ektfaktor 1
Startmotor Direkte
Driftstimer uten å fylle på 4.2 - 10.5(*Economy Control on)

Dimensjoner

Lengde 490 mm
Bredde 280 mm
Høyde 445 mm
Vekt (kg) 21kg
Volum oljetank 0.4litre
Volum drivsto tank 4.2litres
Støynivå (LWA) 88dB (A)
Støynivå 7 m 51.5 dB (A) (*Economy Control on)
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Noen av modellene som vises, er ikke tilgjengelig i alle land. Spesi kasjonen og utseendet på Yamaha-

produktene er fra tid til annen gjenstand for endring uten forhåndsvarsel. Produktene som vises her, er

bare ment som illustrasjon og gir ikke en bindende beskrivelse av produktene. Garantibestemmelsene

kan variere avhengig av diverse omstendigheter. Kontakt Yamaha-forhandleren din hvis du ønsker mer

informasjon.

Ikke alle modeller vist er tilgjengelige i hvert land. Spesi kasjonene og det ytre kan varieres på Yamaha-

produkter fra tid til tid uten forhåndsvarsel. Produktene vist her er bare for illustrasjonsformål og ikke

kontraktbindende produktbeskrivelser. Generatorgarantien er underlagt visse betingelser. Kontakt din

Yamaha-forhandler for  ere detaljer.
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