
Niezależnie od tego, dokąd się udajesz i co zamierzasz,

kompaktowy i lekki EF2200iS jest gotowy, aby

natychmiast zapewnić moc w celu pracy lub rozrywki.

Dzięki szerokiemu zakresowi komfortowych funkcji

będziesz go używać z przyjemnością – dzięki niewielkiej

wadze, która wynosi zaledwie 25 kg, ten wytrzymały

generator z łatwością można przenosić i przewozić.

Potężny, cichy, ekonomiczny i kompaktowy, a także

wyjątkowo wydajny Yamaha EF2200iS gwarantuje

potężną moc. Został tak zaprojektowany, aby zapewnić

w dowolnym miejscu maksymalną moc czystej energii 2,2

kVA, a więc idealnie nadaje się do szerokiego zakresu

zastosowań.

Technologia Smart Throttle Yamaha zapewnia do 10,5

godziny ciągłej wydajności przy obciążeniu 1/4, a dzięki

ultraniskiemu poziomowi hałasu, który wynosi zaledwie

57 dBA (przy 7 metrach i obciążeniu 1/4), EF2200iS cicho i

efektywnie pracuje, gdy ty w pełni korzystasz ze swojego

dnia, niezależnie od tego, czy pracujesz, czy się bawisz.

Wytrzymała konstrukcja z

zaawansowaną technologią Yamaha

Smart Throttle gwarantuje bardzo

długi czas pracy: do 10,5 godziny przy

obciążeniu 1/4

Maksymalnie 2,2 kVA czystej,

modulowanej mocy wyjściowej

Oszczędny i mocny silnik Yamaha MZ80

Ultracicha praca – zaledwie 57 dBA

przy 7 metrach i 1/4 obciążenia

Wygodny potrójny uchwyt w celu

łatwego przenoszenia przez 2 osoby

Przycisk resetowania przeciążenia

zasilania przywraca moc w 3 sekundy

Yamaha Easy Carburettor Drain

eliminuje problemy związane z jakośc ią

paliwa

Wskaźnik poziomu paliwa i

podświetlany panel sterowania LED

Kompaktowe wymiary i niewielka waga,

zaledwie 25 kg
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Wytrzymała konstrukcja z
zaawansowaną technologią
Yamaha

Jeśli wybierasz generator Yamaha, masz

pewność, że został zaprojektowany tak,

by dostarczać energię, której

potrzebujesz, gdziekolwiek jesteś.

Wytrzymała konstrukcja sprawdzi się w

codziennym użytkowaniu, a

zaawansowana technologia gwarantuje

ciche dostawy czystej mocy przez cały

dzień.

Smart Throttle zapewnia
bardzo długi czas pracy, do
10,5 godziny

Zaawansowana przepustnica Smart

Throttle Yamaha zapewnia większą

oszczędność paliwa i obniżenie poziomu

hałasu poprzez automatyczne

dostosowanie prędkości silnika do

obciążenia. Dzięki 4,7-litrowemu

zbiornikowi paliwa oszczędny i mocny

silnik Yamaha MZ80 zapewnia do 10,5

godziny mocy przy obciążeniu 1/4.

Ultracicha praca

Dzięki ultracichej pracy na poziomie

zaledwie 57 dBA przy 7 metrach i obciążeniu

znamionowym 1/4, efektywny EF2200iS

bezproblemowo wykonuje swoje zadania,

gdy ty oddajesz się pracy lub rozrywce.

Łatwy do przenoszenia i
transportu

Kompaktowy EF2200iS, który waży

zaledwie 25 kg, jest łatwy do przenoszenia

i transportu dzięki wygodnemu

potrójnemu uchwytowi. Jako że jego

wymiary są równe tylko 555 x 300 x 470,

zajmuje niewielką przestrzeń w

samochodzie, łodzi lub przyczepie.

Prosta konstrukcja i przyjazne
dla użytkownika funkcje

EF2200iS jest wyposażony w wiele

przyjaznych dla użytkownika funkcji, które

sprawiają, że obsługuje się go z

przyjemnością. Yamaha Smart Dial

ułatwia zatrzymywanie i uruchamianie, a

wskaźnik poziomu paliwa i podświetlany

panel sterowania LED sprawiają, że

zawsze posiadasz wszystkie niezbędne

informacje.

Dodatkowa wygoda

Jeśli przypadkowo przekroczysz

znamionową moc wyjściową, generator jest

wyposażony w przycisk resetowania

przeciążenia zasilania, który umożliwia

wznowienie zasilania w ciągu 3 sekund bez

wyłączania urządzenia. Yamaha Easy

Carburettor Drain zapewnia uwolnienie

całego paliwa, aby zapobiec problemom z

jakością paliwa w przyszłości.
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Silnik

Maksymalna moc wyjściowa 2200 VA

Układ rozruchowy
ręczne odrzutowe (z automatycznym
dekompresorem)

Prądnica

Typ generatora Przemiennik
Częstotliwość 50 hz
Znamionowa moc wyjściowa prądu zmiennego 1800 VA
Maksymalna moc wyjściowa prądu zmiennego 2200 VA
Napięcie prądu zmiennego 230 V
Parametry wyjściowe prądu stałego 12V/8A
Współczynnik mocy 1,0

Rozrusznik
ręczne odrzutowe (z automatycznym
dekompresorem)

Liczba godzin pracy bez tankowania 4,2 - 10,5

Wymiary

Długość całkowita 555 mm
Szerokość całkowita 300 mm
Wysokość całkowita 470 mm
Masa (kg) 25 kg
Pojemność zbiornika paliwa 4,7 L
Poziom hałasu (LWA) 92 dB
Poziom hałasu w odległości 7 m 65 dB
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Nie każdy prezentowany w tym katalogu model jest dostępny we wszystkich krajach. Specy kacje i

wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia. Zamieszczone

tutaj informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią gwarancji umownej w odniesieniu do

rzeczywistego opisu produktów. Gwarancja udzielana na generator podlega warunkom szczegółowym.

Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów Yamaha.
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