
Minne ikinä menetkin ja mitä teetkin, kompakti ja kevyt

EF2200iS on aina valmis toimittamaan virtaa niin työ- kuin

vapaa-ajan tarpeisiin. Helppokäyttöinen ja

käytännöllinen, vain 25 kg painava, vankkarakenteinen

generaattori on helppo kuljettaa ja siirtää tarpeen

mukaan.

Tehokas, hiljainen, taloudellinen ja pienikokoinen –

Yamaha EF2200iS on todellinen tehopakkaus. Se tuottaa

enintään 2,2 kVA:n sähkövirtaa missä tahansa, mikä tekee

siitä ihanteellisen monenlaisiin käyttökohteisiin.

Yamahan Smart Throttle -tekniikan ansiosta se tuottaa

¼:n kuormituksella jopa 10,5 tuntia jatkuvaa virtaa.

Erittäin alhaisen, 57 dBA melutason (¼ kuormitus ja 7 m

etäisyys) ansiosta EF2200iS on hiljainen ja tehokas, joten

se ei häiritse ympäristöä.

Vankka rakenne ja edistyksellistä

Yamaha-tekniikkaa

Kätevä Smart Throttle -järjestelmä

takaa pitkän käyttöajan: ¼

kuormituksella jopa 10,5 tuntia

Max 2,2 kVA tehokasta, moduloitua

sähkövirtaa

Tehokas ja taloudellinen Yamaha MZ80

-moottori

Erittäin hiljainen melutaso – vain 57

dBA (¼kuormitus ja etäisyys 7 m)

Kätevän kolmi-osaisen kahvarakenteen

ansiosta helppo kantaa yksin tai kaksin.

Ylikuormituksen palautuspainike

palauttaa virran kolmessa sekunnissa

Yamaha Easy Carburettor Drain -

järjestelmä estää pilaantuneen

polttoaineen aiheuttamat ongelmat

Polttoainemittari ja LED-valaistu

ohjauspaneeli

Kompakti ja kevyt – paino vain 25 kg
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Vankka rakenne ja
edistyksellistä Yamaha-
tekniikkaa

Kun valitset Yamaha-generaattorin, voit

olla varma, että saat tarvitsemaasi

sähkövirtaa paikasta riippumatta. Sen

vankka rakenne kestää päivittäisen

käytön haasteet ja rasitukset.

Edistyksellisen tekniikan ansiosta se

tuottaa tehokasta virtaa aamusta iltaan.

Smart Throttle -järjestelmä
takaa jopa 10,5 tunnin
käyttöajan

Yamahan älykäs Smart Throttle -toiminto

parantaa polttoainetaloudellisuutta ja

vähentää melutasoa säätämällä

moottorin kierrosnopeuden

automaattisesti kuorman mukaiseksi.

4,7 litran polttoainesäiliöllä varustettu

taloudellinen ja tehokas Yamaha MZ80 -

moottori tarjoaa jopa 10,5 tuntia tehoa

¼:n nimelliskuormalla.

Erittäin hiljainen toiminta

Käytössä todella hiljainen, vain 57 dBA (¼

nimelliskuormituksella ja 7 m etäisyydellä),

EF2200iS tekee työnsä lähes huomaamatta

samalla, kun sinä teet omia töitäsi tai vain

nautit vapaa-ajasta.

Helppo kantaa ja kuljettaa

Vain 25 kg painava ja kompakti EF2200iS

on helppo siirtää ja kuljettaa kätevän

kolmi-osaisen kahvarakenteen ansiosta.

Mitoiltaan 555 x 300 x 470 mm:n kokoinen

EF2200iS mahtuu hyvin pieneen tilaan

esim. henkilö-autossa, matkailuautossa,

perävaunussa ja veneessä.

Pelkistetyn selkeä rakenne ja
käyttäjäystävälliset
ominaisuudet

Helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen

EF2200iS. Yamaha Smart Dial -

järjestelmän ansiosta käynnistys ja

pysäytys on helppoa. LED-valaistu

ohjauspaneeli ja polttoainemittari pitävät

puolestaan käyttäjän ajan tasalla.

Lisättyä käyttömukavuutta

Jos generaattorin nimellisteho vahingossa

ylittyy, voi ylikuormituksen

palautuspainikkeella jatkaa virransyöttöä

kolmessa sekunnissa sammuttamatta

laitetta. Yamaha Easy Carburettor Drain -

järjestelmä hyödyntää polttoaineen

viimeiseen pisaraan, joten sitä ei jää

tankkiin pilaantumaan, mikä voisi aiheuttaa

käyntiongelmia myöhemmin.
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Moottori

Maksimiteho 2200 VA
Käynnistysjärjestelmä manual recoil (with auto decompressor)

Generaattori

Generaattorin tyyppi Invertteri
Taajuus 50 hz
Nimellisteho vaihtovirta 1800 VA
Maksimiteho vaihtovirta 2200 VA
Jännite AC 230 V
Virran ulosotto 12V/8A
Tehokerroin 1,0
Käynnistin manual recoil (with auto decompressor)
Käyttötunnit ilman pa-täyttöä 4,2 - 10,5

Mitat

Kokonaispituus 555 mm
Kokonaisleveys 300 mm
Kokonaiskorkeus 470 mm
Paino (kg) 25 kg
Polttoainesäiliön tilavuus 4,7 L
Melutaso (LWA) 92 dB
Melutaso 7 m 65 dB
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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 esillä vain

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

takuuseen sovelletaan erityisiä ehtoja. Kysy lisätietoja Yamaha-jälleenmyyjältä.
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