
Uansett hvor du går og hva du enn gjør, er den kompakte

og lette EF2200iS klar til å levere øyeblikkelig kraft til

forretningsvirksomhet eller fornøyelser. Dens utvalg av

praktiske funksjoner gjør den til en glede å betjene – og

med en lav vekt på bare 25 kg er denne robuste

generatoren enkel å bære og transportere.

Kraftig, stille, økonomisk og kompakt – denne høyytelses

Yamaha EF2200iS er en kraftfull pakke. Den er

konstruert for å levere maks 2,2 kilovolt ren kraft, hvor

som helst, noe som gjør den ideell for et bredt spekter

av anvendelser.

Yamahas Smart Throttle-teknologi gir deg opptil 10,5

timer med kontinuerlig ytelse ved én  redels belastning

– og med en ultralav støye ekt på bare 57 dB (på sju

meters avstand og ved én  redels belastning) fortsetter

EF2200iS stille og e ektivt videre med jobben, mens du

får mest mulig ut av dagen, enten du er på jobb eller i

fritiden.

Robust konstruksjon med avansert

Yamaha-teknologi

Smart Throttle sikrer ekstra lang

driftstid på opptil 10,5 timer ved én

 redels belastning

Maks 2,2 kVA med ren, modulert og høy

nyttee ekt

Økonomisk og kraftig Yamaha MZ80-

motor

Ultrastille drift – bare 57 dB på sju

meters avstand og med én  redels

belastning

Praktisk Tri-håndtakskonstruksjon for

enkel bæring, av to personer

Overbelastningsknappen

gjenoppretter strømmen på tre

sekunder

Yamaha Easy Carburettor Drain

eliminerer problemer med gammelt

drivsto 

Drivsto måler og LED-belyst

kontrollpanel

Kompakt størrelse og lav vekt på bare

25 kg
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Robust konstruksjon med
avansert Yamaha-teknologi

Når du velger en Yamaha-generator, kan

du være sikker på at den er konstruert for

å levere den strømmen du trenger, hvor

enn du er. Den robuste konstruksjonen

kan håndtere daglig bruk, mens den

avanserte teknologien gir deg ren og stille

kraft hele dagen.

Smart Throttle sikrer ekstra
lang driftstid på opptil 10,5
timer

Yamahas so stikerte Smart Throttle

oppnår større drivsto virkningsgrad og gir

reduserte støynivåer fordi

motorhastigheten tilpasses belastningen.

Med en drivsto tank på 4,7 liter gir den

økonomiske og kraftige Yamaha MZ80-

motoren opptil 10,5 timers strøm ved én

 redels nominell belastning.

Ultrastille drift

Med sin ultrastille drift på bare 57 dB, på sju

meters avstand og ved én  redels nominell

belastning, fortsetter den hardtarbeidende

EF2200iS med jobben sin, med minimalt

oppstyr, mens du fortsetter med arbeid eller

fritidssyssel.

Lett å bære og transportere

Den kompakte EF2200iS veier bare 25 kg,

og den er enkel å bære og transportere

takket være den praktiske Tri-

håndtakkonstruksjonen. Den måler bare

555 x 300 x 470 og tar minimal plass i

bilen, båten eller på tilhengeren.

Enkel konstruksjon og
brukervennlige funksjoner

EF2200iS er full av brukervennlige

funksjoner som gjør den til en glede å

betjene. Yamaha Smart Dial gjør den

enkel å stoppe og starte, og

drivsto måleren og det LED-belyste

kontrollpanelet holder deg informert.

Ekstra bekvemmelighet

Hvis du utilsiktet overskrider den nominelle

ytelsen,  nnes det en overbelastningsknapp

som gjør at du kan gjenopprette strømmen

på tre sekunder, uten å slå av enheten – og

Yamaha Easy Carburettor Drain sikrer at alt

drivsto  slippes ut, slik at problemer ikke

oppstår på grunn av gammelt drivsto .
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Motor

Maksimal utgangse ekt 2200 VA
Startsystem manuell start med dekompresjonsventil

Dynamo

Dynamotype Vekselretter
Frekvens 50 hz
Nominell AC-e ekt 1800 VA
Maks AC-e ekt 2200 VA
Spenning AC 230 V
Strømuttak 12V/8A
E ektfaktor 1,0
Startmotor manuell start med dekompresjonsventil
Driftstimer uten å fylle på 4,2 - 10,5

Dimensjoner

Lengde 555 mm
Bredde 300 mm
Høyde 470 mm
Vekt (kg) 25 kg
Volum drivsto tank 4,7 L
Støynivå (LWA) 92 dB
Støynivå 7 m 65 dB
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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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