
Zdroj energie pro
budoucnost dostupný
už dnes
Generátory Yamaha používají nejmodernější technologie,

které nejen zaručují vysoký výkon, ale i vynikající provozní

parametry, včetně hospodárnosti provozu a dlouhé

životnosti.

Z naší nabídky generátorů si zákazníci mohou vybrat

nejkompaktnější, nejspolehlivější a nejúčinnější přenosné

zdroje energie pro použití na tábořištích, na lodích nebo

u malých prodejních stánků k napájení malých

elektrických domácích spotřebičů nebo jako záložní zdroj

napájení pro případ výpadku elektrické energie.

Tyto a celá řada dalších aspektů technologií Yamaha jsou

zárukou bezkonkurenční odolnosti, kterou uživatelé na

celém světě očekávají při bezproblémové výrobě

elektrické energie.

Zdroj vysoce kvalitní elektřiny

Kola pro snadnou manipulaci

Nízká hladina hluku

Výkon pro těžký provoz

Přes 20 hodin* doby provozu v režimu

Economy Control

Snadné ovládání

Regulace škrticí klapky podle zátěže

Smart Throttle

Systém hlídání hladiny oleje

Výstup 12 V DC

Elektrický startér
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Zdroj energie pro budoucnost dostupný
už dnes
Opatřete si energii, jakou potřebujete pro cokoli, od kávovaru až po kotoučovou pilu – v kompaktní,

uživatelský přívětivé podobě. Model EF3000iSE poskytuje výkon 3,0 kVA a maximální dobu provozu přes

20 hodin při ¼ jmenovitého zatížení v režimu Economy Control.

Navzdory velkému výkonu je generátor EF3000iSE mimořádně tichý, s provozní hlučností pouhých

51* dB (A) – a protože stojí na čtyřech kolech, nemůže být jeho přemisťování snazší.

Regulace škrticí klapky Smart Throttle automaticky upravuje otáčky motoru tak, aby odpovídaly

zatížení. Výsledkem je nižší spotřeba paliva a menší hluk. *Při ¼ jmenovitého zatížení ve vzdálenosti

7 metrů.
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Systém invertoru s modulací
šířkou impulsů

Špičkový systém zajišťuje dodávku kvalitní

elektrické energie bez rušivých složek.

Čistě sinusový průběh křivky odpovídá

kvalitě elektrické energie od komerčních

dodavatelů nebo ji převyšuje, hodí se

proto k napájení produktů se

zabudovanými mikroprocesory.

Systém odhlučnění Noise
Block™ navržený podle
akustických parametrů

Konstrukce využívá v klíčových vnitřních

oblastech materiály pohlcující zvuk.

Společně se speciálním tlumičem

a ventilátorem vyrobeným tvářením

přispívají k bezkonkurenčnímu snížení

hluku.

Regulace škrticí klapky podle
zátěže Smart Throttle™

Systém Smart Throttle automaticky

upravuje otáčky motoru tak, aby přesně

odpovídaly zatížení. Výsledkem je nižší

spotřeba paliva a menší hluk.

Výstup 12 V DC

Díky tomuto praktickému výstupu můžete

dobíjet 12V akumulátory používané

v karavanech, automobilech nebo na

lodích.

Systém hlídání hladiny oleje

Při poklesu hladiny oleje se generátor

dokáže automaticky vypnout, aby

předešel poškození motoru i nákladným

opravám a prodloužil dlouhodobou

životnost. Nelze jej znovu nastartovat,

dokud není dolit olej.
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Engine

Zdvihový objem 171cc
Maximální výstupní výkon 4.0 kW / 4000 rpm
Systém startování Elektrický a manuální

Generator

Typ generátoru s tichým invertorem
Frekvence 50 hz
Jmenovitý střídavý proud 2800 VA
Max. střídavý proud 3000 VA
Střídavé napětí 230 V
Jmenovitý proud 12.2 A
Stejnosměrný proud 12/8V/A
Účiník 1
Startér přímé
Provozní doba bez doplnění 8.0 - 20.5(*Economy Control on)

Dimensions

Celková délka 680 mm
Celková šířka 445 mm
Celková výška 555 mm
Váha (kg) 68kg
Kapacita olejové nádrže 0.6litre
Kapacita palivové nádrže 13.0litres
Hlučnost (LWA) 88.0dB (A)
Hladina hluku 7 m 51.0-57.0 dB (A) (*Economy Control on)
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Některé zobrazené modely nemusí být v některých zemích dostupné. Speci kace a vzhled produktů

značky Yamaha se časem mohou změnit bez předchozího oznámení. Jejich zobrazení má ilustrativní

charakter a není smluvním popisem výrobků. Záruka na generátory se řídí zvláštními podmínkami. Pro další

podrobnosti kontaktujte svého autorizovaného dealera značky Yamaha.

Některé zobrazené modely nemusí být v některých zemích dostupné. Speci kace a vzhled produktů

značky Yamaha se časem mohou změnit bez předchozího oznámení. Jejich zobrazení má ilustrativní

charakter a není smluvním popisem výrobků. Záruka na generátory se řídí zvláštními podmínkami. Pro další

podrobnosti kontaktujte svého autorizovaného dealera značky Yamaha.
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