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FREEDOM
Inverter Generatoren.

Het invertersysteem van Yamaha produceert 
schonere elektriciteit van hogere kwaliteit en 
dankzij de geluidsabsorberende materialen blijft 
het volume laag. In combinatie met het ge-
bruiksvriendelijke enkelzijdige bedieningspaneel 
zorgen Yamaha-invertergeneratoren voor een 
stille en handige stroombron. Er zijn drie mod-
ellen met vermogens die variëren van 2 tot 3 

KVA. Deze generatoren kunnen in serie worden 
geschakeld om grotere vermogens te producer-
en met behoud van de draagbaarheid.

Yamaha generatoren zitten vol met state-of-the-
art technologie die niet alleen prestaties op hoog 
niveau garandeert, maar ze ook uitmuntend 
maakt in werking, zuinigheid en duurzaamheid.

Waar u ook gaat en wat u ook doet, de compacte 
en lichtgewicht generatoren van Yamaha staan 
voor u klaar om direct stroom te leveren voor 
het werk of voor ontspanning. De reeks handige 
functies maken de bediening gemakkelijk - 
en met hun lage gewicht zijn deze robuuste 
generatoren gemakkelijk te vervoeren.



  



 

€ 2.995,00
Pure kracht op wielen.

U krijgt het vermogen dat u nodig hebt voor alles, van een koffiezetapparaat tot 
een cirkelzaag - in een compacte, gebruiksvriendelijke vorm. De EF3000iSE heeft 
een vermogen van 3,0 kVA en een maximale werktijd van meer dan 20 uur bij ¼ 
nominale belasting in de Economy Control-modus.

Ondanks zijn grote vermogen heeft de EF3000iSE een fluisterstil, laag 
bedrijfsgeluid van slechts 51* dB (A) - en omdat hij op vier wielen is gemonteerd, 
kan de generator heel eenvoudig worden verplaatst.

En dankzij de lastafhankelijke regeling van de smart throttle wordt het 
motortoerental automatisch aangepast aan de belasting, voor een efficiënter 
brandstofverbruik en minder lawaai. 

* bij ¼ nominale belasting vanaf 7 meter.

Omvormersysteem met 
pulsbreedtemodulatie
Dit toonaangevende systeem produceert 
hoogwaardige, schone elektriciteit. Zijn 
zuivere sinusgolf is even schoon als of schoner 
dan commerciële stroom, waardoor het 
geschikt is voor producten met ingebouwde 
microcomputers.

Noise Block™ akoestisch ontworpen 
geluiddempingssysteem
Dit ontwerp maakt gebruik van 
geluidsabsorberend materiaal op belangrijke 
plekken in het product. In combinatie met de 
speciale geluiddemper en de gegoten ventilator 
zorgt dit voor een onovertroffen geluidsreductie. 

Smart Throttle™ lastafhankelijke 
gasklepregeling
Smart Throttle past het motortoerental 
automatisch aan de belasting aan, voor een 
zuiniger brandstofverbruik en minder lawaai.

Waarschuwingssysteem Olie Control

Om motorschade en dure reparaties te 
voorkomen en de duurzaamheid op lange termijn 
te verbeteren, schakelt de generator automatisch 
uit wanneer de olie bijna op is. Hij kan pas 
opnieuw worden gestart als er olie is bijgevuld. 

De specificaties en het uiterlijk van Yamaha-producten kunnen van tijd tot tijd variëren zonder voorafgaande kennisgeving. De hier getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn geen contractuele beschrijving van de producten. 
Generatorgarantie is gebonden aan specifieke voorwaarden. Voor meer details kunt u contact opnemen met uw Yamaha dealer.
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€ 1.695,00
Uw eigen persoonlijke krachtcentrale.
Waar u ook gaat en wat u ook doet, de compacte en lichte EF2200iS is klaar om 
onmiddellijk stroom te leveren voor zaken of plezier. Zijn reeks handige functies 
maken het een plezier om hem te bedienen - en met een laag gewicht van slechts 
25 kg is deze robuuste generator gemakkelijk te dragen en te vervoeren.

Krachtig, stil, zuinig en compact: de Yamaha EF2200iS met hoog vermogen is 
een krachtige krachtpatser. Hij is ontworpen om maximaal 2,2kVA aan schoon 
vermogen te leveren op elke locatie, waardoor hij ideaal is voor een breed scala 
aan toepassingen.

De Smart Throttle-technologie van Yamaha geeft u tot 10,5 uur continue 
prestaties bij ¼ belasting - en met een ultralaag geluidsvermogen van slechts 
57dBA (op 7 meter en ¼ belasting), doet de EF2200iS stil en efficiënt zijn werk 
terwijl u het beste uit uw dag haalt, of u nu aan het werk bent of plezier maakt.

Robuust ontwerp met geavanceerde 
Yamaha-technologie
Wanneer u kiest voor een generator van Yamaha, 
kunt u erop vertrouwen dat deze is ontworpen 
om u het vermogen te leveren dat u nodig 
hebt, waar u ook bent. Het robuuste ontwerp 
is bestand tegen dagelijks gebruik, en de 
geavenceerde technologie zorgt ervoor dat u de 
hele dag kunt beschikken over schone en stille 
energie.

Eenvoudig te dragen en vervoeren
Met een gewicht van slechts 25 kg is de compacte 
EF2200iS eenvoudig te dragen en te vervoeren, 
mede dankzij het handige ontwerp met drie 
handgrepen. De generator is slechts 55,5 x 30 x 
47 cm en neemt minimale ruimte in beslag in uw 
auto, boot of aanhanger. 

Ultrastille werking
Met zijn ultra lage geluidsniveau van slechts 57 
dBA op een afstand van 7 meter bij ¼ nominale 
belasting, doet de hardwerkende EF2200iS zijn 
werk zonder poespas terwijl u bezig bent met uw 
werk of vrijetijdsactiviteiten.

Smart Throttle™ zorgt voor een extra 
lange bedrijfstijd van maximaal 10,5 uur
De geavanceerde Smart Throttle van Yamaha 
zorgt voor lager brandstofverbruik en lagere 
geluidsniveaus door de motorsnelheid 
automatisch aan te passen aan de belasting. 
Dankzij de brandstoftank van 4,7 liter levert de 
zuinige en krachtige Yamaha MZ80-motor tot 10,5 
uur energie bij ¼ nominale belasting.

De specificaties en het uiterlijk van Yamaha-producten kunnen van tijd tot tijd variëren zonder voorafgaande kennisgeving. De hier getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn geen contractuele beschrijving van de producten. 
Generatorgarantie is gebonden aan specifieke voorwaarden. Voor meer details kunt u contact opnemen met uw Yamaha dealer.
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€ 1.495,00
Veel energie in een compact formaat.

Elektrische energie binnen handbereik, of u nu met een kooktoestel of met 
elektrisch gereedschap aan de slag wilt. De EF2000iS is een van de lichtste 
generatoren op de markt, en met zijn 21 kg kunt u hem met maar één hand 
dragen. En dankzij de TwinTech-mogelijkheid kunt u over nog meer vermogen 
beschikken. Koppel twee EF2000iS-generatoren voor een maximaal vermogen van 
3,2 kVA.

Ondanks het grote vermogen van de generator zorgt de ruim bemeten 
geluiddemper voor een lage geluidsemissie van slechts 51,5 dB(A)*. Het compacte 
bedieningspaneel past perfect bij het schitterende retrodesign en is gemakkelijk 
te gebruiken doordat alle bedieningselementen zich aan één kant van de 
generator bevinden. De brandstoftank met een inhoud van 4,2 liter maakt een 
continue bedrijfsduur mogelijk van 10,5 uur met ¼ nominale belasting. Dus zowel 
op de (zeil)boot, de camping als op een bouwlocatie is deze inverter op zijn taak 
berekend.

* bij ¼ nominale belasting vanaf 7 meter.

Omvormersysteem met 
pulsbreedtemodulatie
Dit toonaangevende systeem produceert 
hoogwaardige, schone elektriciteit. Zijn 
zuivere sinusgolf is even schoon als of schoner 
dan commerciële stroom, waardoor het 
geschikt is voor producten met ingebouwde 
microcomputers.

TwinTech™-mogelijkheid
Sluit twee EF2000iS’en aan voor een 
maximumvermogen van 3600 watt 
(accessoirekabel vereist tegen meerprijs).

Smart Throttle™ lastafhankelijke 
gasklepregeling
Smart Throttle past het motortoerental 
automatisch aan de belasting aan, voor een 
zuiniger brandstofverbruik en minder lawaai.

Waarschuwingssysteem Olie Control

Om motorschade en dure reparaties te 
voorkomen en de duurzaamheid op lange termijn 
te verbeteren, schakelt de generator automatisch 
uit wanneer de olie bijna op is. Hij kan pas 
opnieuw worden gestart als er olie is bijgevuld. 

De specificaties en het uiterlijk van Yamaha-producten kunnen van tijd tot tijd variëren zonder voorafgaande kennisgeving. De hier getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn geen contractuele beschrijving van de producten. 
Generatorgarantie is gebonden aan specifieke voorwaarden. Voor meer details kunt u contact opnemen met uw Yamaha dealer.
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Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, overeenkomstig de landelijke voorschriften en wetgeving.

 

Specificaties

EF3000iSE EF2200iS EF2000iS

Motor
Cilinderinhoud 171 cc n\a 79 cc

Maximaal vermogen 4,0 kW / 4.000 tpm 2.200 VA 2,3 kW / 4.500 tpm

Startsysteem Elektrisch en koord Handmatige terugslag (met automatische decompressor) Trekkoord

Dynamo
Type generator Generator- stil Generator Generator- stil

Frequentie 50 hz 50 hz 50 hz

Nominaal wisselstroomvermogen 2,800 VA 1.800 VA 1.600 VA

Maximaal wisselstroomvermogen 3,000 VA 2.200 VA 2.000 VA

Voltage wisselstroom 230 V 230 V 230 V

Nominale stroomsterkte 12,2 A n\a 6,9 A

Gelijkstroomvermogen 12/8V/A 12V/8A 12/8V/A

Vermogensfactor 1 1 1

Starter Direct Handmatige terugslag (met automatische decompressor) Direct

Gebruiksduur in uren op een tankvulling 8,0 - 20,5(Economy Control ingeschakeld) 4,2 - 10,5 4,2 - 10,5(Economy Control ingeschakeld)

Afmetingen
Totale lengte 680 mm 555 mm 490 mm

Totale breedte 445 mm 300 mm 280 mm

Totale hoogte 555 mm 470 mm 445 mm

Gewicht (kg) 68 kg 25 kg 21 kg

Motorolie hoeveelheid 0,6 liter n\a 0,4 liter

Inhoud brandstoftank 13,0 liter 4,7 liter 4,2 liter

Geluidsniveau (LWA) 88,0 dB (A) 92 dB 88 dB (A)

Geluidsniveau op 7 m afstand 51,0 - 57,0 dB (A) (Economy Control ingeschakeld) 65 dB 51,5 dB (A) (Economy Control ingeschakeld)



DL1_GN_BE-NL_PRINT

www.yamaha-motor.be Yamaha Motor Europe, branch Benelux

Postbus 75033
1117 ZN Schiphol, Nederland

Tel: +31 (0)20 - 654 6001
E-mail: ymnlmarine@yamaha-motor.nl

Voor uitgebreide specificaties verwijzen wij u naar de website www.yamaha-marine.be/nl. Alle adviesverkoopprijzen zijn 
geldig vanaf 1 januari 2022. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden S.E.&O. Hiermee vervallen alle voorgaande 

prijslijsten. De specificaties en het uiterlijk van Yamaha-producten kunnen van tijd tot tijd variëren zonder voorafgaande 
kennisgeving. De hier getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn geen contractuele beschrijving van de 

producten. Generatorgarantie is gebonden aan specifieke voorwaarden. Voor meer details kunt u contact opnemen met uw 
Yamaha dealer.

Volg ons op:

Dealer


