
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 provide 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

Korkealaatuinen sähkö

Pyörät helppoa siirrettävyyttä varten

Alhainen melutaso

Vaativaan käyttöön

Yli 20 tunnin* käyntiaika säästötilassa

Helppokäyttöinen

Smart Throttle load-sensing throttle

control

Oil Watch warning system

12V DC output

Electric starter

EF3000iSE



Tomorrow's Power Today
Saat tarvitsemasi tehon olipa kyseessä kahvinkeitin tai sirkkeli - pienikokoisessa käyttäjäystävällisessä

muodossa. EF3000iSE tarjoaa 3,0 kVA:n tehon ja 20 tunnin maksimikäyttöajan ¼-kuormituksella, kun

Economy Control -säästötila on käytössä.

Huolimatta suuresta tehostaan EF3000iSE-generaattorin käyntiääni on vain 51* dB (A) - ja neljän

pyörän ansiosta generaattorin siirtäminen ei voisi olla helpompaa.

Älykäs kaasutusjärjestelmä tunnistaa automaattisesti kuormituksen ja säätää moottorin nopeuden

vastaamaan sitä. Tämä säästää polttoainetta ja vähentää melua. *¼ nimelliskuormasta 7 metrin

etäisyydeltä.
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Korkealaatuista puhdasta
sähköä

Yamaha-invertteri tuottaa puhdasta,

korkealaatuista sähköä kompaktissa,

kevyessä paketissa. Vaihtovirran taajuus

ja sini-aallon muoto ovat täysin puhtaita

säröistä ja riippumattomia generaattorin

pyörintänopeudesta.

Erittäin hiljainen käyntiääni

Yamaha-invertterin muotoilun ja

äänenvaimentimen rakenteen ansiosta

invertterin käyntiääni on hiljaisempi.

Smart Throttle™ - ominaisuus

Yamahan taloudellisen käytön järjestelmä

säätää automaattisesti moottorin

käyntinopeuden täsmälleen kuormitusta

vastaavaksi. Tämän toiminnon ansiosta

generaattorin käyntiääni on hiljaisempi,

polttoainetalous parempi, moottorin

käyttöikä pitenee ja yksi

polttoainetankillinen riittää pidempään.

12 V ulostulo

Kätevällä 12V-pistokkeella voit ladata

12V akkuja käytettäväksi vapaa-

ajanlaitteisiin.

Öljyvahti

Yamaha-invertteri on varustettu

öljyvahdilla, joka automaattisesti

katkaisee virran, kun öljyn määrä laskee

alle vaaditun tason. Laitetta ei voi

käynnistää ennen kuin öljyä on lisätty.
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Moottori

Sylinterin tilavuus 171cc
Maksimiteho 4.0 kW / 4000 rpm
Käynnistysjärjestelmä Sähkö- ja käsikäyttöinen

Generaattori

Generaattorin tyyppi Invertteri - hiljainen
Taajuus 50 hz
Nimellisteho vaihtovirta 2800 VA
Maksimiteho vaihtovirta 3000 VA
Jännite AC 230 V
Nimellisvirta 12.2 A
Virran ulosotto 12/8V/A
Tehokerroin 1
Käynnistin Suora
Käyttötunnit ilman pa-täyttöä 8.0 - 20.5(*Economy Control on)

Mitat

Kokonaispituus 680 mm
Kokonaisleveys 445 mm
Kokonaiskorkeus 555 mm
Paino (kg) 68kg
Öljysäiliön tilavuus 0.6litre
Polttoainesäiliön tilavuus 13.0litres
Melutaso (LWA) 88.0dB (A)
Melutaso 7 m 51.0-57.0 dB (A) (*Economy Control on)
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Kaikki näytetyt mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Yamahan tuotteiden teknisiä tietoja ja ulkonäköä

voidaan aika ajoin muuttaa ilmoittamatta etukäteen. Tässä näytetyt mallit ovat vain havainnollistamisen

vuoksi eivätkä sopimuksellisesti velvoittavia tuotteiden kuvauksia. Generaattorin takuu on erityisten

ehtojen alainen. Kysy lisätietoja Yamaha-myyjältä.

Kaikki näytetyt mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Yamahan tuotteiden teknisiä tietoja ja ulkonäköä

voidaan aika ajoin muuttaa ilmoittamatta etukäteen. Tässä näytetyt mallit ovat esillä vain

havainnollistamisen vuoksi. Ne eivät ole sopimuksellisesti velvoittavia tuotteiden kuvauksia. Generaattorin

takuuseen sovelletaan erityisiä ehtoja. Kysy lisätietoja Yamaha-jälleenmyyjältä.
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