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Puur vermogen op wielen
U krijgt elektriciteit voor elke gewenste toepassing, van
koffiezetapparaat tot cirkelzaag, in een compacte,
gebruiksvriendelijke unit. De EF3000iSE heeft een
capaciteit van 3 kVA en een maximale bedrijfsduur van
ruim 20 uur met ¼ nominale belasting in Economy
Control-modus.
Ondanks zijn forse vermogen heeft de EF3000iSE bij laag
toerental een fluisterstil geluidsniveau van slechts 51* dB
(A). En dankzij de vier wielen kunt u de generator
moeiteloos verplaatsen. In combinatie met de handige
elektrische starter resulteert dit in een stille en praktische
stroomvoorziening.
De lastafhankelijke regeling (Smart Throttle) past het
toerental automatisch aan de belasting aan, wat
resulteert in een lager brandstofverbruik en een lager
geluidsniveau.
* met ¼ nominale belasting vanaf 7 meter.

Betrouwbare
elektriciteitsvoorziening
Wielen voor gemakkelijk
manoeuvreren
Laag geluidsniveau
Voor zwaar gebruik
Ruim 20 uur* gebruiksduur met
Economy Control
Eenvoudig te bedienen
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Motor

EF3000iSE

Cilinderinhoud

171 cc

Maximaal afgegeven
vermogen

4,0 kW / 4.000 tpm

Startsysteem

Elektrisch en koord

Dynamo

EF3000iSE

Type generator

Generator- stil

Frequentie

50 hz

Nominaal
wisselstroomvermogen

2.800 VA

Maximaal
wisselstroomvermogen

3.000 VA

Voltage wisselstroom

230 V

Nominale stroomsterkte

12,2 A

Gelijkstroomvermogen

12 / 8 V/A

Vermogensfactor

1

Fasen

Enkel

Starter

Direct

Gebruiksduur in uren op een
tankvulling

8,0 - 20,5* (*Economy Control ingeschakeld)

Afmetingen

EF3000iSE

Totale lengte

680 mm

Totale breedte

445 mm

Totale hoogte

555 mm

Gewicht (kg)

68 kg

Motorolie hoeveelheid

0,6 liter

Inhoud brandstoftank

13,0 liter

Geluidsniveau (LWA)

88,0 dB (A)

Geluidsniveau op 7 m afstand

51,0* - 57,0 dB (A) (*Economy Control ingeschakeld)
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Prijs
EF3000ISE

€ 3.025,00

Alle adviesverkoopprijzen zijn excl. transport- en afleveringskosten en geldig vanaf 1 januari
2017. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden S.E.&O. Hiermee vervallen alle voorgaande
prijslijsten.
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Kleuren

Blue

Alleen het beste is goed genoeg
We zijn ervan overtuigd dat u terugkrijgt wat u erin stopt. Daarom adviseren we Yamaha Genuine Parts &amp;
Accessories. Ten aanzien van innovatie en kwaliteit stellen we aan alle onderdelen en accessoires, van de exclusieve
Yamalube-motorolie tot en met koeltassen en kleding, dezelfde hoge eisen als aan onze ongeëvenaarde generatoren.
Voor sommige generatormodellen zijn optionele accessoires leverbaar: pakketten om de generator gemakkelijker te
verplaatsen en speciale kabels waarmee meerdere generatoren tegelijkertijd kunnen worden gebruikt. Yamaha heeft
ook een uitgebreid assortiment functionele en tegelijk stijlvolle kleding en handige tassen. Raadpleeg de Yamahadealer voor meer informatie.

www.yamaha-motor.nl/accessories

Beleef meer van de
Yamaha met uw mobiel
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