EF2200iS

Όπου κι αν πάτε και ό,τι κι αν κάνετε, η μικρών διαστάσεων
και ελαφριά γεννήτρια EF2200iS είναι έτοιμη να προσφέρει
άμεσα την ισχύ που χρειάζεστε για τη δουλειά σας ή τα χόμπυ
σας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ευκολίας την κάνουν
εξαιρετικά εύχρηστη στη λειτουργία, ενώ χάρη στο χαμηλό
βάρος, μόλις 25 kg, είναι πανεύκολο να την μεταφέρετε.
Δυνατή, αθόρυβη, οικονομική και συμπαγής, η γεννήτρια
υψηλής απόδοσης EF2200iS της Yamaha προσφέρει
εντυπωσιακά επίπεδα ισχύος. Ικανή να παράγει έως 2,2 kVA
καθαρής ισχύος σε οποιαδήποτε τοποθεσία, η γεννήτρια αυτή
αποτελεί την ιδανική πηγή ενέργειας για ένα ευρύ φάσμα
εφαρμογών.
Η τεχνολογία Smart Throttle της Yamaha σάς προσφέρει
έως και 10,5 ώρες συνεχούς απόδοσης στο ¼ του φορτίου.
Παράλληλα, με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου μόλις 57
dBA (στα 7 μέτρα και το ¼ του φορτίου), η γεννήτρια EF2200iS
συνεχίζει αθόρυβα και αποτελεσματικά ό,τι της έχετε
αναθέσει, ενώ εσείς συνεχίζετε τη δουλειά ή την ψυχαγωγία
σας.

Στιβαρός σχεδιασμός με προηγμένη
τεχνολογία Yamaha
Η τεχνολογία Smart Throttle προσφέρει
εξαιρετικά μεγάλο χρόνο λειτουργίας έως
και 10,5 ώρες στο ¼ του φορτίου
Μέγιστη απόδοση 2,2 kVA καθαρής,
διαμορφωμένης υψηλής ισχύος
Οικονομικός και δυνατός κινητήρας
Yamaha MZ80
Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία - μόλις
57 dBA στα 7 μέτρα και το ¼ του
φορτίου
Βολικός σχεδιασμός τριών λαβών για
εύκολη μεταφορά από 2 άτομα
Το κουμπί επαναφοράς για περίπτωση
υπερφόρτωσης αποκαθιστά την
παραγωγή ισχύος μέσα σε 3
δευτερόλεπτα
Η τεχνολογία Easy Carburettor Drain
της Yamaha αναιρεί τα προβλήματα
παλαιωμένου καυσίμου
Δείκτης καυσίμου και πίνακας χειρισμού
με φωτισμό LED
Μικρές διαστάσεις και χαμηλό βάρος
μόλις 25 kg
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Στιβαρός σχεδιασμός με
προηγμένη τεχνολογία
Yamaha
Όταν επιλέγετε μια γεννήτρια Yamaha,

Η τεχνολογία Smart Throttle
διασφαλίζει εξαιρετικά μεγάλο
χρόνο λειτουργίας έως και 10,5
ώρες

Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία
Με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου μόλις
57 dBA στα 7 μέτρα και το ¼ του ονομαστικού

μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι έχει σχεδιαστεί

Η προηγμένη τεχνολογία Smart Throttle

φορτίου, η γεννήτρια EF2200iS δουλεύει

για να προσφέρει την ισχύ που χρειάζεστε

της Yamaha επιτυγχάνει μεγαλύτερη

σκληρά και αδιάκοπα ενώ εσείς συνεχίζετε

όπου κι αν είστε. Ο στιβαρός σχεδιασμός

απόδοση καυσίμου και μειωμένα επίπεδα

ξέγνοιαστα τη δουλειά ή τη διασκέδασή σας.

της μπορεί να τα βγάλει πέρα με την

θορύβου, προσαρμόζοντας αυτόματα τις

καθημερινή χρήση, ενώ η προηγμένη

στροφές του κινητήρα στο φορτίο. Με

τεχνολογία σάς δίνει καθαρή και αθόρυβη

ρεζερβουάρ καυσίμου 4,7 λίτρων, ο

ενέργεια όλη μέρα.

οικονομικός και δυνατός κινητήρας Yamaha
MZ80 σας παρέχει μέχρι 10,5 ώρες ισχύος
στο ¼ του ονομαστικού φορτίου.

Εύκολη στη μεταφορά
Με βάρος μόλις 25 kg, η συμπαγής
γεννήτρια EF2200iS είναι εύκολη στη
μεταφορά χάρη στον εύχρηστο σχεδιασμό
τριών λαβών. Οι διαστάσεις της είναι μόλις
555x300x470 ώστε να καταλαμβάνει
ελάχιστο χώρο στο αυτοκίνητό σας, το
σκάφος ή το τρέιλερ.

Απλός σχεδιασμός με φιλικά
προς το χρήστη
χαρακτηριστικά

Πρόσθετη ευκολία

Η γεννήτρια EF2200iS διαθέτει μια σειρά

Εάν υπερβείτε κατά λάθος την ονομαστική

από φιλικά προς το χρήστη χαρακτηριστικά

απόδοση, υπάρχει ένα κουμπί επαναφοράς

που κάνουν το χειρισμό της παιχνιδάκι.

για περίπτωση υπερφόρτωσης που σας

Ενεργοποιείται και απενεργοποιείται

επιτρέπει να αποκαταστήσετε την παραγωγή

εύκολα χάρη στο διακόπτη Smart Dial της

ισχύος μέσα σε 3 δευτερόλεπτα χωρίς να

Yamaha, ενώ ο δείκτης καυσίμου και ο

απενεργοποιήσετε τη μονάδα. Παράλληλα, η

πίνακας χειρισμού με φωτισμό LED σας

τεχνολογία Easy Carburettor Drain της

κρατούν ενήμερους για τη λειτουργία.

Yamaha εξασφαλίζει την πλήρη καύση χωρίς
υπολείμματα, ώστε να μην έχετε στο μέλλον
πρόβλημα με παλαιωμένο καύσιμο.

EF2200iS
Κινητήρας
Μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς
Σύστημα εκκίνησης

2200 VA
manual recoil (with auto decompressor)

Γεννήτρια
Τύπος γεννήτριας
Συχνότητα
Ονομαστική τιμή ρεύματος AC
Μέγ. τιμή ρεύματος AC
Τάση AC
Ρεύμα DC
Συντελεστής ισχύος
Σύστημα εκκίνησης
Ώρες λειτουργίας χωρίς ανεφοδιασμό

Inverter
50 hz
1800 VA
2200 VA
230 V
12V/8A
1,0
manual recoil (with auto decompressor)
4,2 - 10,5

Διαστάσεις
Συνολικό μήκος
Συνολικό πλάτος
Συνολικό ύψος
Βάρος (κιλά)
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου
Επίπεδο θορύβου (LWA)
Επίπεδο θορύβου στα 7 m

555 mm
300 mm
470 mm
25 kg
4,7 L
92 dB
65 dB

EF2200iS
Δεν διατίθενται όλα τα μοντέλα σε κάθε χώρα. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των προϊόντων της Yamaha
μπορούν να ποικίλλουν κατά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση. Αυτά που παρουσιάζονται εδώ χρησιμεύουν για
επεξηγηματικούς λόγους και δεν αποτελούν συμβατική περιγραφή των προϊόντων. Η εγγύηση της γεννήτριας
υπόκειται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν επίσημο
αντιπρόσωπο της Yamaha.

