
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 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

Elektrisitet av høy kvalitet

Hjul for god manøvrerbarhet

Lavt støynivå

Ekstra kraftig ytelse

Driftstid på over 20 timer med

Economy Control

Enkel å betjene

Smart Throttle load-sensing

gasskontroll

Oil Watch varslingssystem

12V DC strømkontakt

Elektrisk starter

EF3000iSE



Tomorrow's Power Today
Sørger for at du får den kraften du trenger i kompakt, praktisk og miljøvennlig form. EF3000iSE har

3,0 kVA kapasitet og maks. driftstid på over 20 timer ved ¼ av nominell belastning i økonomimodus.

EF3000iSE har et svært lavt støynivå på bare 51* dB (A) til tross for massive krefter. Siden den er

montert på  re hjul, er det enkelt å  ytte generatoren rundt.

Ved hjelp av en økonomibryter vil motorhastigheten variere avhengig av faktisk uttak. Dette for å

redusere bensinforbruket. *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.

Noice BlockTM akustisk
utformet lydreduksjonssystem

Dette designet bruker lydabsorberende

materialer på viktige områder innvendig.

Kombinert med den spesielle lyddemperen

og den formstøpte viften sikrer dette

uslåelig støyreduksjon

Smart ThrottleTM
belastningsfølsom gasskontroll

Smart Throttle justerer automatisk

motorhastigheten til nøyaktig belastning.

Dette gir bedre drivsto e ektivitet og

mindre støy.

12V DC utgang

En hendig utgangskontakt lar deg lade 12

V-batterier for bruk i fritidskjøretøyer,

biler eller marineprodukter.

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 171cc
Maksimal utgangse ekt 4.0 kW / 4000 rpm
Startsystem Elektrisk og manuell start

Dynamo

Dynamotype Vekselretter-lydløs
Frekvens 50 hz
Nominell AC-e ekt 2800 VA
Maks AC-e ekt 3000 VA
Spenning AC 230 V
Merkestrøm 12.2 A
Strømuttak 12/8V/A
E ektfaktor 1
Startmotor Direkte
Driftstimer uten å fylle på 8.0 - 20.5(*Economy Control on)

Dimensjoner

Lengde 680 mm
Bredde 445 mm
Høyde 555 mm
Vekt (kg) 68kg
Volum oljetank 0.6litre
Volum drivsto tank 13.0litres
Støynivå (LWA) 88.0dB (A)
Støynivå 7 m 51.0-57.0 dB (A) (*Economy Control on)
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Noen av modellene som vises, er ikke tilgjengelig i alle land. Spesi kasjonene 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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