
Overal waar je gaat en wat je ook doet, de compacte

lichtgewicht EF2200iS staat voor je klaar, professioneel

of privé. Met het uitgebreide gamma

gebruiksvriendelijke functies is het een echt plezier om

ermee te rijden. Met zijn gewicht van iets meer dan 25 kg

is deze stevige generator gemakkelijk te dragen en te

transporteren.

Krachtig, stil, spaarzaam en compact is de hoog

vermogende Yamaha EF2200iS een pittig product. Hij

levert waar je ook wilt maximaal 2,2 kVA schone stroom

en is dus ideaal voor een groot aantal toepassingen.

De Smart Throttle-technologie van Yamaha biedt 10,5

uur continue prestaties op een kwart van de maximale

belasting. Met een ultra lage geluidsproductie van

slechts 57 dBA (op 7 meter en bij 1/4 belasting) werkt de

EF2200iS stil en e ciënt terwijl jij geniet van de dag op

het werk, thuis of op verplaatsing.

Robuust ontwerp met geavanceerde

Yamaha-technologie

De Smart Throttle zorgt voor een

extra lange looptijd van 10,5 uur bij een

kwart belasting

Max. 2,2 kVA schone, gemoduleerde

hoog vermogende output

Zuinige en krachtige Yamaha MZ80-

motor

Ultrastille werking - slechts 57 dBA op

7 meter en bij 1/4 belasting

Gebruiksvriendelijk Tri-hendelontwerp

om gemakkelijk te kunnen worden

gedragen door twee personen

De overbelasting-resetknop herstelt

de stroomtoevoer in drie seconden

Yamaha Easy Carburettor Drain

voorkomt vervelende

brandstofproblemen
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Robuust ontwerp met
geavanceerde Yamaha-
technologie

Bij de keuze van een Yamaha-generator

ben je er zeker van dat deze werd

ontwikkeld om de stroom te leveren

wanneer je die nodig hebt. Door het

robuuste ontwerp kan de generator

probleemloos elke dag opnieuw worden

gebruikt. De geavanceerde technologie

biedt jou de hele dag door schone en stille

energie.

De Smart Throttle zorgt voor
een extra lange looptijd van
10,5 uur

De geso sticeerde Smart Throttle van

Yamaha zorgt voor een lager

brandstofverbruik en geluidsniveaus door

het toerental automatisch aan te passen

in functie van de belasting. Met een

brandstoftank van 4,7 liter zorgt de

spaarzame en krachtige MZ80-motor van

Yamaha bij 1/4 belasting voor 10,5 uur

stroom.

Ultrastille werking

Door de ultrastille werking van net 57 dBA

op 7 meter afstand en bij 1/4 nominale

belasting doet de hardwerkende EF2200iS

wat hij moet doen met zo weinig mogelijk

lawaai terwijl je aan het werk bent of

geniet van je vrije tijd.

Gemakkelijk dragen en te
transporteren

Met een gewicht iets meer dan 25 kg is de

compacte EF2200iS dankzij de

gebruiksvriendelijke Tri-hendelontwerp

gemakkelijk te dragen en te transporten.

Met afmetingen 555 x 300 x 470 neemt

de generator in je wagen, boot of trailer

bijzonder weinig ruimte in.

Eenvoudig ontwerp en
gebruiksvriendelijke functies

De EF2200iS zit vol gebruiksvriendelijke

functies waardoor het een plezier is om

ermee aan de slag te gaan. Met de

Yamaha Smart Dial zet je hem

gemakkelijk aan en uit. De

brandstofmeter en het led-verlichte

controlepaneel houden je perfect op de

hoogte.

Nog meer
gebruiksvriendelijkheid

Als je per ongeluk het nominale

uitvoervermogen overschrijdt is er een

overbelasting-restknop die toelaat om

binnen de drie seconden weer op te starten

zonder het apparaat te moeten uitzetten.

Bovendien zorgt de Yamaha Easy

Carburettor Drain ervoor dat alle brandstof

wordt vrijgegeven om te voorkomen dat er

in de toekomst vervelende

brandstofproblemen ontstaan.
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Motor

Maximaal afgegeven vermogen 2200 VA
Startsysteem manual recoil (with auto decompressor)

Generator

Generatortype Inverter
Frequentie 50 hz
Nominaal wisselstroomvermogen 1800 VA
Maximaal wisselstroomvermogen 2200 VA
Voltage wisselstroom 230 V
Gelijkstroomvermogen 12V/8A
Vermogensfactor 1,0
Starter manual recoil (with auto decompressor)
Gebruiksduur zonder bijvullen 4,2 - 10,5

Afmetingen

Totale lengte 555 mm
Totale breedte 300 mm
Totale hoogte 470 mm
Gewicht (kg) 25 kg
Inhoud brandstoftank 4,7 L
Geluidsniveau (LWA) 92 dB
Geluidsniveau 7 m 65 dB
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Niet alle afgebeelde modellen zijn in elk land leverbaar. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha

producten kunnen nu en dan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De producten zijn

hier uitsluitend ter illustratie weergegeven en maken geen deel uit van een contractuele

productbeschrijving. Voor de garantie van de generator gelden speci eke voorwaarden. Raadpleeg je

Yamaha dealer voor meer informatie.
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