
6



7

Grote keuze van 0,7 tot 7 kVA

Van 0,7 tot 7 kVA – frame generator, handy 

of ingekapselde generator: Honda, ‘s werelds 

grootste producent van generatoren, levert 

stroom voor elke toepassing.

Hierin onderscheiden alle Honda 

generatoren zich 

Stille en duurzame 4-takt OHV-motoren

Synchroongeneratoren voor een hoog  

aanloopvermogen en een hoog rendement

Olieniveaubewaking voor bescherming tegen 

motorschade

Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting 

volgens IU stelsel (NEN1010/AREI), aarden is 

niet nodig

Ombouw op gas is mogelijk

Honda generatoren leveren altijd en 

overal stroom van de gewenste  

kwaliteit

Condensatorregeling voor alle standaard  

toepassingen

Compoundregeling voor hoge aanloopcapaciteit 

bij driefasenwisselspanning

AVR-regeling voor een stabiel uitgangs-

vermogen voor elektronisch geregelde  

verbruikers

Cyclo-converterregeling voor een nauwkeurig 

afgeregelde uitgangsspanning en frequentie

Inverterregeling voor een ideale stroom-

voorziening ten behoeve van zeer gevoelige 

verbruikers

Honda stroom voor  
elke toepassing
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Wetenswaardigheden  
over generatoren

Belangrijke aandachtspunten bij het kiezen van de 

juiste generator

1.  Probleemloze of kritische verbruikers

 Ohmse verbruikers

(werkelijk vermogen verbrui-

kers), bijvoorbeeld gloeilampen, 

verwarmingsapparaten, kook-

toestellen  

Dit zijn apparaten die voor geen enkele generator problemen 

opleveren, omdat ze het opgenomen vermogen volledig 

omzetten in warmte of licht. Het aangegeven vermogen van 

deze apparaten (watt) is altijd gelijk aan het afgenomen ver-

mogen dat door de generator geleverd moet worden.

Inductieve verbruikers 

(apparaten die door een 

elektromotor worden aange-

dreven), bijvoorbeeld boorha-

mers, cirkelzagen, compres-

soren, waterpompen

Bij inductieve verbruikers leiden wikkelings- en wrijvings-

verliezen ertoe dat slechts ca. 70% van het opgenomen 

vermogen als effectief vermogen beschikbaar is. Tevens is er 

voor het op gang komen van de motor een vermogen nodig 

dat, afhankelijk van het soort apparaat en de kwaliteit van de 

motor, het drie- tot zesvoudige van het nominale vermogen 

bedraagt. Raadpleeg voor het bepalen van de juiste grootte 

van de generator voor inductieve verbruikers de tabel op  

pagina 30/31. De aanloopcapaciteit van Honda generatoren 

(bij ECT 7000P bijvoorbeeld tot het viervoudige van het 

maximum vermogen) en de aanloopstroom van het desbe-

treffende apparaat zijn hierin al verwerkt. Kies bij twijfel voor 

een iets grotere generator, met name als het aan te sluiten 

apparaat vrij oud is of als de motor een laag rendement heeft, 

waarvoor een extra hoge aanloopstroom nodig is. 

Capacitieve verbruikers

bijvoorbeeld professio-

nele flitsapparatuur en  

ontladingslampen

Dit zijn door hun laadfunctie de meest kritische verbruikers. 

Alleen synchroongeneratoren zijn in staat om de aanloop-

capaciteit met het drievoudige van het nominale vermogen 

zelfstandig bij te regelen.
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3.  De juiste spanningskwaliteit:  

soorten regelingen

Elektronisch geregelde elektrische gereedschappen werken 

in de regel met besturing door fase-aansnijding. Voor pro-

bleemloos functioneren van de elektronica is een precies 

spannings- en frequentieverloop van de voedingsspan-

ning (50 Hz sinus met exacte nuldoorgang) vereist. Alleen 

automatische regelingen, zoals AVR en cyclo-converter 

(regeling via thyristoren) en de invertertechnologie, die de 

beste spannings- en frequentiestabiliteit volgens de huidige 

stand van de techniek levert, kunnen de voeding van alle 

soorten elektronische apparaten, zelfs medische apparaten, 

betrouwbaar en veilig verzorgen. De cyclo-converter- en de 

inverterregelsystemen zijn overigens meerdere malen gepa-

tenteerd en worden alleen gebruikt in Honda generatoren.

4.  Wat presteert de generator echt?

Het vermogen dat de generator levert, is afhankelijk van  

het rendement van de motor (max. 75-80%) en van het 

generatordeel. Uit de typeaanduiding van de generator is niet 

automatisch het vermogen af te leiden. Raadpleeg daarom 

bij aankoop van een generator het typeplaatje voor het 

juiste vermogen. Voor de zekerheid kunt u het aangegeven 

vermogen aan de hand van de onderstaande vuistregels 

zelf controleren:

1 pk motorvermogen

generatorvermogen max. 0,5 kVA (50 %) 

of

1 kW motorvermogen

generatorvermogen max. 0,65 kVA (65 %)

Synchroon

Alle soorten verbruikers 

(ohmse, inductieve, capacitieve) 

zonder beperkingen.

Probleemloze aanloopcapaciteit onafhankelijk van ver-

bruiker (aanloopcapaciteit in de regel tot het drievoudige 

van het nominale vermogen).

Daardoor is geen onnodig grote generator nodig.

 

De generator is ook bij inductieve en capacitieve ver-

bruikers tot 100 % belastbaar en kan daardoor kleiner 

uitgevoerd worden. 

Afhankelijk van de benodigde spanningskwaliteit zijn 

verschillende nauwkeurige regelsystemen beschikbaar.

Afhankelijk van de constructie (koeling!) in de regel IP 23.

IP 54 slechts op een zeer kostbare manier te realiseren.

Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting.

Geen aardlekschakelaar nodig.

Toepassing

Aanloopcapaciteit

Belastbaarheid

Regeling

Bescherming

Beschermings-

maatregelen

Asynchroon

Alleen ohmse verbruikers zonder beperkingen. 

Inductieve en capacitieve verbruikers met aanzienlijke 

beperkingen.

 

Problematische aanloopcapaciteit bij inductieve 

verbruikers (vooral generatoren zonder aanloop-

versterking). Hoge aanloopstroom met aanzienlijke 

faseverschuivingen en spanningsval bij aanloop van 

inductieve verbruikers. Daarom is er zelfs bij aan-

loopversterking vaak een generator met een groter 

vermogen nodig.

 

De generator is bij inductieve verbruikers slechts tot 

30 % (zonder aanloopversterking) respectievelijk 60 % 

(met aanloopversterking) belastbaar.

 

In de regel condensator, ongeregeld.

 

 

Afhankelijk van de constructie in de regel IP 54

(buitenkoeling). 

Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting.

Geen aardlekschakelaar nodig.
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2.  Synchroon- of asynchroongeneratoren:                                

bepalend is de stroomverbruiker (systeemvergelijking)
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5.  Maximaal vermogen of continu  

vermogen: wat is voor mij het meest 

belangrijk?

In de meeste gevallen wordt niet continu het maximale ver-

mogen van de generator gevraagd (bijvoorbeeld boorhamer 

of cirkelzaag). Hiervoor kan het maximale vermogen van de 

generator als grondslag gebruikt worden. Alleen bij toepas-

singen waarbij continu vermogen gevraagd wordt (langer 

dan 30 minuten, zoals bijvoorbeeld bij waterpompen), is het 

continu vermogen van de generator de belangrijkste factor.

6.   De gangbare beschermingen bij  

generatoren

IP 23

Bescherming tegen binnendringen  

van deeltjes > 12,5 mm

Bescherming tegen spatwater dat onder  

een maximale hoek van 60 graden invalt

IP 54

Bescherming tegen stof

Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen 

7.  Beveiliging tegen kortsluiting, 

 overbelasting en isolatiebewaking

Honda generatoren zijn voorzien van beveiliging tegen kort-

sluiting en overbelasting. Deze schakelt in voorkomende 

gevallen de spanning van een aangesloten apparaat af. 

Zo wordt het ontstaan van een gesloten stroomkring door 

een sluiting met massa voorkomen. Een aparte aarding is 

daarom niet nodig. Als extra veiligheid kunnen alle Honda 

generatoren optioneel met een isolatiebewaking met vei-

ligheidsschakeling uitgerust worden. De verbruiker wordt 

automatisch uitgeschakeld, als de isolatieweerstand onder 

een bepaalde kritische waarde daalt. De isolatiebewaking 

is bij installaties volgens NEN1010/AREI verplicht voorge-

schreven.

EU 20i met ingebouwde isolatiebewaking
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Onder alle omstandigheden - uw leidraad 

voor een gegarandeerde stroomvoorziening

Hoe afhankelijk zijn wij van stroom?

Elektriciteit is zo vanzelfsprekend voor ons gewor-

den dat we snel vergeten hoe het is, wanneer 

plotseling de stroom uitvalt. De beelden van afge-

broken elektriciteitsmasten en  kapotte elektrici-

teitsleidingen in Münsterland (Duitsland) eind 2005 

hebben ons opnieuw bewust gemaakt van onze 

afhankelijkheid van elektrische energie. Complete 

dorpen kwamen in het donker te zitten en duizenden 

verwarmingsinstallaties raakten buiten bedrijf. Ook de 

meeste telefoons en alle elektrische apparaten die 

voor dagelijks gemak zorgen, vielen stil.

Deze gids laat zien hoe u door middel van een 

aparte stroombron de voeding van bijzonder 

belangrijke elektrische apparaten in uw huishou-

ding bij stroomuitval kunt veiligstellen. Een op uw 

persoonlijke behoeften afgestemde generator is 

in dat opzicht de veiligste en voordeligste optie. 

Op de volgende pagina’s wordt u, vanaf de keuze 

van een voor u geschikte generator tot aan een 

correcte installatie, stapsgewijs voorbereid op uw 

eigen noodstroomvoorziening. 

Uw persoonlijk noodvoorzienings-

concept in 5 stappen

 1. De belangrijkste apparaten

Ga zorgvuldig na op welke apparaten u absoluut 

bent aangewezen (bijv.  verwarming, koelkast en/of 

diepvrieskist, televisie, bepaalde lampen, deurbel, 

etc.). Beperk u tot het allerbelangrijkste.

  2. Individuele vermogensbehoefte

Stel vervolgens de vermogensbehoefte van de  

te beveiligen apparaten vast. (Zie tabel op  

pagina 30/31, toepassingsmogelijkheden voor 

generatoren.)

  3. Kiezen van de meest geschikte generator

Laat u altijd door uw dealer adviseren. Deze wil 

van u weten, welke apparaten u gelijktijdig wenst 

te gebruiken. Hoe minder apparaten er tegelijk 

stroom nodig hebben, des te kleiner kan het type 

generator zijn. Voorbeeld: voor een standaard 

verwarmingsinstallatie in een eengezinswoning is 

een kleine generator, zoals de EX 7 met 700 watt, 

al voldoende. Deze generator is ook in staat om 

een koelkast van stroom te voorzien. Wanneer 

echter beide apparaten tegelijkertijd worden inge-

schakeld, is een generator met een vermogen van 

minimaal 1.000 watt vereist.

 4. De installatie in huis door een  

erkende elektrotechnische installateur

Doe eerst navraag bij de fabrikant van uw ver-

warmingsinstallatie, of er aarding voor het ver-

warmingssysteem (stookolie en gas) nodig 

is. Deze vraag kan direct telefonisch wor-

den beantwoord, wanneer u het type en  
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EU 20i

Voorbeelden en het juiste type generator

EU 10i

EX 7

EU 26i

EU 30is

Gasverwarming  

met warmwaterinstallatie 

incl. 2–3 circulatiepompen

+ ca. 100 watt verlichting

+ telefoon en televisie

+ koelkast of diepvrieskist

Gasverwarming  

met warmwaterinstallatie

incl. 4 circulatiepompen

+ ca. 300 watt verlichting

+ telefoon en televisie

+ koelkast of diepvrieskist

Gasverwarming  

met warmwaterinstallatie

+ ca. 200 watt verlichting

+ koelkast of diepvrieskist

+  magnetron met vermogen 

tot 600 watt of 1 standaard 

kookplaat, middelste stand

+ telefoon en televisie

het nummer op het typeplaatje van de verwar-

mingsinstallatie noemt. De elektrotechnisch instal-

lateur is afhankelijk van deze informatie om de toe-

voer van de generator naar de verwarming, indien 

nodig, aan te passen. Bovendien moet u hem bij 

het installeren exact aangeven, welke apparaten, 

lampen etc. er verder moeten worden gebruikt. 

De installateur heeft voor de zekering van uw huis 

maar een paar standaardmaterialen nodig, die hij 

in principe op voorraad heeft. Afhankelijk van het 

aantal aan te sluiten apparaten heeft een instal-

lateur ca. 1–2 uur nodig.

   5. Benzine niet vergeten

Zorg voor een jerrycan met loodvrije benzine, waar-

mee u indien nodig kunt bijtanken. 

Hebt u er al eens bij stilgestaan dat uw buur-

man mogelijk met dezelfde vragen rondloopt 

als u? Wellicht kunt u gezamenlijk een bestel-

ling doen of later samen gebruik maken van 

één generator.

EX 7

Stookolieverwarming

met warmwaterinstallatie   

incl. 2–3 circulatiepompen

+ ca. 100 watt verlichting 

+ telefoon en televisie

EU 10i

Stookolieverwarming  

met warmwaterinstallatie   

incl. 2–3 circulatiepompen

+ ca. 300 watt verlichting

+ telefoon en televisie

+ koelkast of diepvrieskist

 

EU 20i

Stookolieverwarming  

met warmwaterinstallatie

+ ca. 200 watt verlichting 

+ koelkast of diepvrieskist

+  magnetron met vermogen   

tot 600 watt of 1 standaard  

kookplaat, laagste stand

+ telefoon en televisie

EU 26i, EU 30is

Complete elektrische uitrusting van een eengezinswoning

(niet alle elektrische apparaten gelijktijdig gebruiken)
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Verwarming/warm water

- olieverwarming (incl. WW)

- gasverwarming (incl. WW)

Geiser

- met elektrische boiler

Koeling

- koelkast

- diepvrieskist

Fornuis (2.500 W)

- standaard kookplaat

- snelkookplaat

Magnetron

- apparaten tot 600 W

- apparaten tot 1.000 W

Communicatie

- draadloze telefoon

- antwoordapparaat

- fax, TV/radio 

- alarminstallatie

Verlichting

- gloeilampen

Waterpomp 

spoelsysteem voor  

huishoudelijk gebruik

bijv.  van regenwaterbak etc.

 Advies

Zeer belangrijk

(hygiëne, bevriezing

van leiding voorkomen)

Afhankelijk van

vereiste

Belangrijk

bij extreem koud weer, 

waarbij opslag buiten  

mogelijk is 

Evt. overbodig

alternatief voor fornuis

of magnetron:

campingbrander met gas  

of vergelijkbaar

Zeer belangrijk

bij nood contact met 

 buitenwereld

Evt. overbodig

alternatief: kaarsen,

gaslampen of vergelijkbaar

Afhankelijk van  

vereiste

Te berekenen

vermogensbehoefte

  600 W

 300 W

 

      600 -1.000 W

 300 W

 300 W

   800 W (laagste stand)

 2.200 W

 1.000 W

 1.500 W

 < 100 W

 15-100 W

  per lamp

 Rekening mee te houden 

evt. omschakeling, faseverbin-

ding op tijdelijke aarding

boiler kan rechtstreeks op 

generator worden aangesloten

met kleine generator alleen 

koelkast of 

diepvrieskist gebruiken

bij twijfel eerst magnetron en 

daarna pas fornuis beveiligen, 

vanwege een flexibelere  

vermogensbehoefte

Wat zijn voor u de belangrijkste stroomverbruikers?
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Honda generatoren -
vermogensoverzicht

Vermogens-

klasse 

≤ 1 kVA

2 EU 10i 
parallel

Pagina 17

EU 26i
Pagina 21

EX 4000S
Pagina 23

≤  2,5 kVA

*AVR: automatische spanningsregeling

≤  3 kVA

≤  4,5 kVA

≤  6 kVA

≤  7 kVA
 

                            Handy’s/ingekapselde generatoren                                                                                                                                       Frame generatoren
                 Regeling   Cyclo-converter/inverter                                 AVR*          Condensator/compound 

2 EU 20i 
parallel

Pag. 18–19

2 EU 26i parallel /  
2 EU 30is parallel 

Pagina 21

EU 20i
Pagina 

18-19

EU 30is
Pagina 21

EU 10i
Pagina 17

EX 7
Pagina 17

EU 65is
Pagina 22
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ECM 2800
Pagina 25

ECT 7000
Pagina 26

                                Frame generatoren          

      Condensator/compound                                            AVR*/cyclo-converter

EC 2000
Pagina 24

EC 3600
Pagina 25

EM 25
Pagina 28

EC 5000
Pagina 25

EM 4500 
CX/CXS
Pagina 29

EM 30 
Pagina 28

ECT 
7000P
Pag. 26-27

EM 5500 
CX/CXS
Pagina 29
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ECMT 7000
Pagina 26
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Lichter – kleiner – beter, dankzij  

een absoluut stabiele frequentie 

en spanning

De generatoren van de EU-serie zijn 

in hun vermogensklasse een absolute 

innovatie: zonder beperkingen zijn ze 

voor werkelijk elk doel inzetbaar. 

Compacte afmetingen en laag 

gewicht

In de invertermodellen wordt gebruik 

gemaakt van een multi-pool generator 

met buitenrotor, die het motorvlieg-

wiel overbodig maakt. Daarmee is een 

uiterst compacte constructie gerea-

liseerd en is tot 50 % bespaard op 

volume en gewicht.

Zo werkt de inverter

Door de rotor wordt een 3-fasenwis-

selspanning opgewekt, die afhankelijk 

van het toerental kan oplopen tot 500 

Hertz. In de inverter wordt de wis-

selspanning gelijkgericht en tot een  

50 Hertz wisselspanning omge-

vormd.

Afwijkingen van de spanningscurve

 Openbaar net: +6 % / –10 %

 Traditionele generatoren: ± 23 %

Inverter geregelde EU-serie: ± 2,5 %

Vergelijking spanningsstabiliteit

Mehrpol-

generator

Conventionele 
constructie

Constructie 
inverter

Schwungrad

Generator

Honda invertertechnologie 
voor elke toepassing

 Honda inverter

0% inzetbaar voor alle toepassingen, dankzij   

-  100% stabiele frequentie   

-  100% zuivere sinuscurve  

-  100% zuivere nul-doorgang   

(belangrijk voor elektronisch geregelde verbruikers)

 

afgegeven vermogen

w.z. belas-

tingsafhankelijke toerentalregeling en daardoor  

- lagere geluidsproductie

 - lager benzineverbruik en lagere gebruikskosten

 - langer gebruik per tankvulling

 Traditionele inverter

(bijv.  laadapparaat)

 -  blokspanning in plaats van 

 sinuscurve

 - grove frequentieafwijking

w.z. 

altijd maximaal motortoerental en dus

 - “vollast geluidsniveau”

 - hoger verbruik en hogere kosten

 -  vaker onderbreking door eerder 

tanken

Honda inverter  

vergelijking

Afb. voorbeeld:  
twee parallel geschakelde EU 10i’s

Ombouw op gas

Neem voor de ombouw op gas 

a.u.b. contact op met uw dealer.

Vliegwiel Multi-pool 

generator

Ideale spanningskwaliteit

Het revolutionaire invertersysteem van 

Honda zorgt voor een mooie, zuivere 

sinus en voor een optimale spannings-

stabiliteit. De frequentieschommelingen 

zijn geringer dan op het openbaar net.

Parallelbedrijf

De invertertechnologie maakt het 

parallel schakelen van twee EU 10i,  

EU 20i, EU 26i resp. EU 30is generato-

ren mogelijk met behulp van een verbin-

dingskabel (accessoire). Het vermogen 

wordt hiermee praktisch verdubbeld.

Zuinig verbruik

Een wezenlijk kenmerk van inverter-

generatoren is de lastafhankelijke sturing 

van het motortoerental. Het motorregel-

systeem past het toerental automatisch 

aan het opgenomen vermogen aan; de 

spanning en de frequentie blijven daarbij 

constant. De economyschakelaar zorgt 

voor een besparing van benzine en een 

aanzienlijke verlenging van de bedrijfs-

duur in het deellastgebied.

De Honda inverter is anders dan 

de traditionele inverters

In tegenstelling tot de traditionele inver-

ters levert de Honda inverter wissel-

spanning met een absoluut zuivere 

sinuscurve. Daardoor is de opgewekte 

spanning zonder enige beperking voor 

elk doel geschikt.
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Bijzonder lage uitstoot van  

schadelijke stoffen

De EX 7, EU 10i en EU 20i voldoen aan 

de strengste emissienormen ter wereld 

uit Europa en de VS.

Nauwkeurige uitgangsspanning  

en frequentie door  

cyclo-converterregeling

Door de cyclo-converter  techniek is 

de EX 7 de juiste stroombron voor 

elektrische gereedschappen van 

beperkt vermogen. De EX 7 is hier-

door ideaal voor batterijopladers.

Handy’s - generatoren met Honda 
invertertechnologie voor onderweg

EX 7

0,7 kVA**

0,6 kVA

Cyclo-converter

2,6 A

IP 23

12 V/6 A laadstroom

1 x veiligheidscontactdoos

-

-

4-takt OHV-motor GXH 50

1,0 kW bij 4.500 toeren/min**

2,1 l

4,5 uur (7,5 u bij deellast)

83 dB(A)

56 dB(A)

450 mm x 240 mm x 380 mm

12,0 kg

Controlelampje olieniveau en overbelasting

Laadkabel (bestelnr. 32650-892-003)
Bedrijfsurenteller (bestelnr. 08174-ZL8-000HE)

EU 10i

1,0 kVA**

0,9 kVA

Inverter

3,9 A

IP 23

12 V/8 A laadstroom

1x veiligheidscontactdoos

-

Economyschakelaar, parallelbedrijf mogelijk

4-takt OHV-motor GXH 50

1,12 kW–1,28 kW bij 5.500–6.000 toeren/min**

2,1 l

3,9 uur (8,0 u economyschakelaar)

83–87 dB(A)

52–57 dB(A)

450 mm x 240 mm x 380 mm

13,0 kg

Controlelampje olieniveau en overbelasting

Laadkabel (bestelnr. 32650-892-003)
Parallelkabel (bestelnr. 32360-ZC3-000)
Bedrijfsurenteller (bestelnr. 08174-ZL8-000HE)

Model

Generator

Max. vermogen (230 V)**

Continu vermogen (230 V)

Spanningsregeling

Stroomsterkte (continu)

Bescherming

Gelijkstroomuitgang

Contactdoos 

Contactdoos 3-fase

Bijzonderheden

Motor

Type motor

Nominaal vermogen/nominaal toerental**

Inhoud brandstoftank

Bedrijfsduur bij vollast

Geluidsvermogensniveau LWA

Geluidsvermogensniveau op 7 m

Afmetingen (l x b x h)

Gewicht

Uitrusting

Accessoires*

*Niet bij de standaardlevering inbegrepen.  **Informatie over specificaties en vermogensmeting, zie pag. 33.

EU 10i

Ideale stroom, ook voor de 
voeding van spanningsgevoelige  
apparatuur dankzij  
invertertechnologie

Licht en compact

1.000 VA generatorvermogen 

Economyschakelaar

EX 7

De betrouwbare  
spanningsbron voor alle  
mogelijke toepassingen  
voor hobby en vrije tijd

700 VA generatorvermogen 

Weegt slechts 12 kg

Veruit de lichtste generatoren 

in hun klasse

De kleine, handzame Honda genera-

toren vormen de nieuwe maatstaf op 

het gebied van mobiele stroomvoorzie-

ning. De compacte constructie van de 

handy’s bespaart tot 50 % volume en 

tot 50 % gewicht ten opzichte van con-

ventionele generatoren. Hierdoor zijn ze 

uitermate geschikt voor gebruik tijdens 

vrije tijd en voor professionele toepas-

singen in combinatie met de gangbare 

elektrische gereedschappen.

Uitermate stil

De volledige inkapseling zorgt voor 

een lage geluidsproductie. Daarmee 

voldoen de EX 7, de EU 10i en de 

EU 20i aan de strenge richtlijnen voor 

geluidsarme apparaten.

Bijzonder lange bedrijfstijden

Het intelligente, lastafhankelijke motor-

managementsysteem bespaart benzine 

en maakt lange bedrijfstijden mogelijk 

van maximaal 10,5 uur met één tank-

vulling van 3,6 l (EU 20i).
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EU 20i: van 4 uur tot 10,5 uur (economyschakelaar) 

2 3 4 5 6 7 8

EU 10i: van 3,9 uur tot 8 uur (economyschakelaar)

9 10

EX 7: 4,5 uur bij vollast
tot 7,5 uur

bij deellast

Vergelijking bedrijfstijden



EU 20i

Handy met 2 kVA voor  

grote prestaties 

Honda invertertechnologie 

Weegt slechts 21 kg 

Economyschakelaar

18

EU 20i

2,0 kVA**

1,6 kVA

Inverter

7,0 A

IP 23

12 V/8 A laadstroom

2 x veiligheidscontactdoos

-

Economyschakelaar, parallelbedrijf mogelijk

4-takt OHV-motor GX 100

1,92–2,25 kW bij 4.300–5.000 toeren/min**

3,6 l

4,0 uur (10,5 u economyschakelaar)

81–89 dB(A)

53–59 dB(A)

510 mm x 290 mm x 425 mm

21,0 kg

Controlelampje olieniveau en overbelasting

Laadkabel (bestelnr. 32650-892-003)

Parallelkabel (bestelnr. 32360-Z07-C61)

Bedrijfsurenteller (bestelnr. 08174-ZL8-000HE)

Model

Generator

Max. vermogen (230 V)**

Continu vermogen (230 V)

Spanningsregeling

Stroomsterkte (continu)

Bescherming

Gelijkstroomuitgang

Contactdoos 

Contactdoos 3-fase

Bijzonderheden

Motor

Type motor

Nominaal vermogen/nominaal toerental**

Inhoud brandstoftank

Bedrijfsduur bij vollast

Geluidsvermogensniveau  LWA

Geluidsvermogensniveau op 7 m

Afmetingen (l x b x h)

Gewicht

Uitrusting

Accessoires*

*Niet bij de standaardlevering inbegrepen.

**Informatie over specificaties en vermogensmeting, zie pag. 33.

EU 20i – de lichtste 
invertergenerator in
de 2000 VA-klasse

Met zijn gewicht van exact 21 kg is 

hij tot 50 % lichter dan traditionele 

ingekapselde generatoren in deze 

vermogensklasse. Dankzij zijn geluids-

demping en zijn universele toepas-

singsmogelijkheden is de EU 20i een 

echte “multitool”. 

Het vermogen van 2 kVA is ruim vol-

doende om bijvoorbeeld de gangbare 

airco’s in campers of professionele 

elektrische gereedschappen, zoals slijp-

machines, diamantboormachines enz. 

te voeden. De invertertechnologie in de 

EU 20i levert bovendien de voor meet-

apparatuur en computers vaak nood-

zakelijke exact geregelde spanning. 

De EU 20i wordt hierdoor de perfecte 

hulp voor werklieden, meettechnici en 

alle andere beroepsgroepen die op een 

mobiele stroombron op hun werkplek 

aangewezen zijn. Dankzij zijn geluids-

demping is de EU 20i ook onbeperkt 

bruikbaar in woongebieden.

Bij parallelbedrijf van twee EU 20i gene-

ratoren is zelfs bijna een dubbel vermo-

gen mogelijk, zodat ook de gangbare 

lasapparaten van stroom voorzien 

kunnen worden.

Overige highlights 

Invertertechnologie en intelli gent 

motormanagement (economyscha ke-

laar) maken bedrijfstijden tot 10,5 uur 

mogelijk op een tankvulling van 3,6 l.

Lichter dan menige gereedschapskist –  

de EU 20i is gemakkelijk met één hand te 

dragen.
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Elektrische grill  
tot 1.600 watt, kortstondig  

tot 2.000 watt

Industriële stofzuiger
tot 1.600 watt

Elektrische grasmaaier  
tot 1.600 watt

Handcirkelzaag
tot 1.600 watt

Elektrische kettingzaag
tot 1.400 watt

Haakse slijpmachine
tot 1.900 watt

Dakairco
tot 1.900 watt

Elektrische heggenschaar
bijv . 3 heggenscharen van 600 watt

Een apparaat voor alle toepassingen:

Diamantboormachine  

tot 1.800 watt

Let op imitatie!
De naam Honda staat wereldwijd voor innovatieve technologie en opti-

male productkwaliteit. Helaas zijn het juist deze waarden en onze voor-

aanstaande positie op de markt die er op vele gebieden toe hebben geleid 

dat ook in de Benelux inferieure imitaties van motoren en generatoren 

worden aangeboden. Bescherm uzelf tegen dergelijke imitaties en koop uw  

apparaten uitsluitend bij een erkende Honda dealer.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijke imitatie. Bedenk ook dat 

Honda geen producten met 2-takttechnologie op de markt brengt en er van 

Honda geen in licentie vervaardigde producten bestaan.
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EU 30is 

Inverterregeling     
(3000 VA, elektrische start)

Tot 20 uur bedrijfsduur  
op 1 tankvulling

Economyschakelaar

Parallelbedrijf mogelijk

EU 26i

Inverterregeling (2600 VA)

Stil, licht en buitengewoon 
compact

Economyschakelaar

Parallelbedrijf mogelijk

met lage geluidsproductie, 

vanaf 2,6 kVA

Bij bouwwerkzaamheden ‘s nachts, in 

het weekend of in woongebieden zijn 

generatoren nodig die stil werken. 

Met de Honda-modellen EU 26i en  

EU 30is kunt u ook grotere elektrische 

apparaten van stroom voorzien met 

een uitzonderlijk geringe geluidspro-

ductie.

Model

Generator

Max. vermogen (230 V)**

Continu vermogen (230 V)

Spanningsregeling

Stroomsterkte (continu)

Bescherming

Gelijkstroomuitgang

Contactdoos 

Contactdoos 3-fase

Bijzonderheden

Motor

Type motor

Nominaal vermogen/nominaal toerental**

Inhoud brandstoftank

Bedrijfsduur bij vollast

Geluidsvermogensniveau  LWA

Geluidsvermogensniveau op 7 m

Afmetingen (l x b x h)

Gewicht

Uitrusting

Accessoires*

*Niet bij de standaardlevering inbegrepen.  **Informatie over specificaties en vermogensmeting, zie pag. 33.

EU 30is

3,0 kVA**

2,8 kVA

Inverter

12,2 A

IP 23

12 V/12 A laadstroom

2 x  veiligheidscontactdoos

-

Economyschakelaar, parallelbedrijf mogelijk

4-takt OHV-motor GX 200

3,28 kW bij 3.500 toeren/min**

13,3 l (met brandstofmeter)

7,1 uur (20 u economyschakelaar)

91 dB(A)

58 dB(A)

655 mm x 480 mm x 570 mm

61,0 kg

Wielset, elektrische starter, olieniveaubeveiliging

Laadkabel (bestelnr. 32650-892-003)
Parallelkabel (bestelnr. 32360-ZS9-A62)
Bedrijfsurenteller (bestelnr. 08174-ZL8-000HE)

EU 26i

2,6 kVA**

2,4 kVA

Inverter

10,4 A

IP 23

12 V/10 A laadstroom

2 x  veiligheidscontactdoos

-

Economyschakelaar, parallelbedrijf mogelijk

4-takt OHV-motor GX 160

2,88 kW bij 3.500 toeren/min**

13,3 l (met brandstofmeter)

8,3 uur (25 u economyschakelaar)

90 dB(A)

58 dB(A)

655 mm x 480 mm x 570 mm

56,0 kg

Wielset, olieniveaubeveiliging

Laadkabel (bestelnr. 32650-892-003)
Parallelkabel (bestelnr. 32360-ZS9-A62)
Bedrijfsurenteller (bestelnr. 08174-ZL8-000HE)

Honda inverter

Honda inverter

Ingekapselde  
invertergeneratoren
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EU 65is - de stilste generator 
in de 6500 VA-klasse

1. een absoluut laag geluidsniveau

Bij volledig vermogen ligt het geluidsvermogensniveau op  

slechts 89 dB(A).

2. een zeer laag verbruik

In vergelijking tot andere zuinige Honda generatoren was 

het bij de EU 65is mogelijk om het brandstofverbruik door 

een economyschakelaar  aanzienlijk te verlagen. (Bij een 

continue belasting van 5,5 kVA verbruikt hij 3,19 l/uur.)

Met de EU 65is zet Honda nieuwe technologische maat-

staven voor generatoren. Deze generator blinkt uit door: 

Afwijkingen van de  

spanningscurve

   Openbaar  

net: +6 % / –10 %

   Traditionele   

generatoren: ± 23 %

Inverter geregelde   

EU-serie: ± 2,5 %

Vergelijking spanningsstabiliteit

EU 65is 

Inverterregeling     
(6500 VA,  
elektrische start)

Stil, licht en  
buitengewoon compact

Economyschakelaar

Campingcontactdoos      
    CEE

EU 65is

6,5 kVA**

5,5 kVA

Inverter

23,9 A

IP 23

-

2 x  veiligheidscontactdoos, 1 x  CEE

-

Economyschakelaar, i-monitor

4-takt OHV-motor GX 390

5,2 kW–6,56 kW bij 2.400–3.600 toeren/min**

16,5 l (met brandstofmeter)

5,1 uur (12,3 u economyschakelaar)

89 dB(A)

60 dB(A)

850 mm x 672 mm x 699 mm

115,0 kg

Wielset, elektrische starter, olieniveaubeveiliging

Afstandsbediening - 10 m

(bestelnr. 32380-Z11-840ZA)

Honda inverter

Model

Generator

Max. vermogen (230 V)**

Continu vermogen (230 V)

Spanningsregeling

Stroomsterkte (continu)

Bescherming

Gelijkstroomuitgang

Contactdoos 

Contactdoos 3-fase

Bijzonderheden

Motor

Type motor

Nominaal vermogen/nominaal toerental**

Inhoud brandstoftank

Bedrijfsduur bij vollast

Geluidsvermogensniveau  LWA

Geluidsvermogensniveau op 7 m

Afmetingen (l x b x h)

Gewicht

Uitrusting

Accessoires*

3. buitengewoon licht en compact

De EU 65is overtuigt door zijn geringe afmetingen en het 

minimale gewicht. Dankzij de compacte constructie en de 

praktische uitrustingsdetails, zoals inklapbare handgrepen 

en transportwielen, kan deze generator overal gebruikt 

worden.

4. bijzondere   uitvoeringskenmerken

De generator is standaard voorzien van een i-monitor, die u 

informeert over belangrijke informatie, bijv.  aantal bedrijfs-

uren, het motortoerental of de accuspanning. Daarnaast 

beschikt de EU 65is over een beveiliging tegen overbelas-

ting, een oliedruklampje en een waarschuwingslampje voor 

overbelasting, systeemstoringen en oliepeil.

Voor gebruik op de camping zorgt een CEE-contactdoos 

voor een robuuste stekkerverbinding.

De geavanceerde Honda invertertechnologie maakt een 

optimale spanningsstabiliteit mogelijk.
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EX 4000S

Bijzonder stil voor vele toepassingen

Compleet met afstandsbediening en elektrische 
starter

Automatische choke en vrijloop

Noodstartinstallatie als accessoire

Model

Generator

Max. vermogen (230 V)**

Continu vermogen (230 V)

Spanningsregeling

Stroomsterkte (continu)

Bescherming

Gelijkstroomuitgang

Contactdoos 

Contactdoos 3-fase

Bijzonderheden

Motor

Type motor

Nominaal vermogen/nominaal toerental**

Inhoud brandstoftank

Bedrijfsduur bij vollast

Geluidsvermogensniveau LWA

Geluidsvermogensniveau op 7 m

Afmetingen (l x b x h)

Gewicht

Uitrusting

Accessoires*

*Niet bij de standaardlevering inbegrepen.  **Informatie over specificaties en vermogensmeting, zie pag. 33.

EX 4000S

4,0 kVA**

3,5 kVA

AVR

15,2 A

IP 23

12 V/8,3 A laadstroom

2 x  veiligheidscontactdoos

-

Spanningsfijnafstemming, voltmeter

4-takt OHV-motor GX 340 

5,04 kW bij 3.000 toeren/min**

16,4 l (met brandstofmeter)

8,6 uur

91 dB(A)

59 dB(A)

910 mm x 530 mm x 695 mm

122,0 kg (met wielset en hijsoog)

Afstandsbediening, elektrische starter

Noodstartinstallatie CDA

Bedrijfsurenteller (bestelnr. 08174-ZL8-000HE)

Noodstartinstallatie voor beveiliging 

tegen stroomuitval met meervoudige 

aanloopfunctie, voor generatoren 

met elektrische starter en afstands-

bediening (EX 4000S).

Ingekapselde 4 kVA-generator
met lage geluidsproductie

Bij bouwwerkzaamheden ‘s nachts, in 

het weekend of in woongebieden zijn 

generatoren nodig die stil werken.  

Met het Honda-model EX 4000S kunt 

u ook grote elektrische apparaten van 

stroom voorzien met een uitzonderlijk 

geringe geluidsproductie.
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EC 2000 

Honda OHV industriële motor 
met stalen cilinderbus gemaakt 
voor hoge belasting

Lange levensduur 

Control box voor gemakkelijke 
stekkeraansluiting

Daarop kunt u bouwen: Honda-producten voldoen wereldwijd aan de gel-

dende normen en blijven, vaak ruimschoots, onder de wettelijke grenswaarden. 

Relevante normen voor generatoren zijn:

Machinerichtlijn

EMC

Geluidsrichtlijn 2000/14/EG

CARB/EPA

Model

Generator

Max. vermogen (230 V)**

Continu vermogen (230 V)

Spanningsregeling

Stroomsterkte (continu)

Bescherming

Gelijkstroomuitgang

Contactdoos 

Contactdoos 3-fase

Bijzonderheden

Motor

Type motor

Nominaal vermogen/nominaal toerental**

Inhoud brandstoftank

Bedrijfsduur bij vollast

Geluidsvermogensniveau LWA

Geluidsvermogensniveau op 7 m

Afmetingen (l x b x h)

Gewicht

Uitrusting

Accessoires*

EC 2000

2,0 kVA**

1,7 kVA

Condensator

7,4 A

IP 23

-

2 x veiligheidscontactdoos

-

-

4-takt OHV-motor GX 160

2,5 kW bij 3.000 toeren/min**

3,3 l

2,5 uur

95 dB(A)

70 dB(A)

585 mm x 435 mm x 440 mm

36,0 kg

Olieniveaubeveliging

Wielset (bestelnr. 06427-ZD5-S40)

Bedrijfsurenteller (bestelnr. 08174-ZL8-000HE)

Voldoen aan alle voorschriften!

De EC-klasse - robuuste gene-
ratoren voor professionals

230 V
Onder extreme omstandigheden moet 

een generator uitermate betrouw-

baar presteren. Of er nu mono-

fase of 3-fase wordt gebruikt: met 

de robuuste frame generatoren uit 

de Honda EC-serie hebt u voor de 

wegenbouw, boven- en ondergrond-

se werkzaamheden, in de industrie 

en het kleinbedrijf en in de land- en  

bosbouw altijd prima gereedschap in 

handen. Stalen cilinderbussen staan 

garant voor duurzaamheid, bevei-

ligingen tegen kortsluitingen bieden 

bescherming, en de naleving van alle 

voorschriften - zoals de geluidsrichtlijn 

2000/14/EG - is voor Honda vanzelf-

sprekend.

Alle generatoren kunnen con-

form NEN1010/AREI van een 

isolatie bewaking en uitschakeling 

 worden voorzien
EC 2000



EC 3600

Hoog vermogen bij mono-fase 

Honda OHV-motor GX 270

Max. zekering van 15,7 A

EC 5000

Hoog vermogen bij mono-fase

Honda OHV-motor GX 390

Max. zekering van 21,7 A
 

ECM 2800

Generator met lange bedrijfs-
duur dankzij extra grote metalen 
tank van 14,2 liter 

Honda OHV-motor GX 200

*Niet bij de standaardlevering inbegrepen.  **Informatie over specificaties en vermogensmeting, zie pag. 33.

Model

Generator

Max. vermogen (230 V)**

Continu vermogen (230 V)

Spanningsregeling

Stroomsterkte (continu)

Bescherming

Gelijkstroomuitgang

Contactdoos 

Contactdoos 3-fase

Bijzonderheden

Motor

Type motor

Nominaal vermogen/nominaal toerental**

Inhoud brandstoftank

Bedrijfsduur bij vollast

Geluidsvermogensniveau LWA

Geluidsvermogensniveau op 7 m

Afmetingen (l x b x h)

Gewicht

Uitrusting

Accessoires*

EC 5000

5,0 kVA**

4,5 kVA

Condensator

19,6 A

IP 23

-

2 x  veiligheidscontactdoos

-

-

4-takt OHV-motor GX 390

6,0 kW bij 3.000 toeren/min**

6,2 l

1,7 uur

97 dB(A)

75 dB(A)

800 mm x 550 mm x 540 mm

75,0 kg

Olieniveaubeveiliging

Wielset (bestelnr. 06427-ZS8-000)

Bedrijfsurenteller (bestelnr. 08174-ZL8-000HE)

EC 3600

3,6 kVA**

3,4 kVA

Condensator

14,8 A

IP 23

-

2 x  veiligheidscontactdoos

-

-

4-takt OHV-motor GX 270

4,6 kW bij 3.000 toeren/min**

5,3 l

2,5 uur

97 dB(A)

74 dB(A)

800 mm x 550 mm x 540 mm

58,0 kg

Olieniveaubeveiliging

Wielset (bestelnr. 06427-ZS8-000)

Bedrijfsurenteller (bestelnr. 08174-ZL8-000HE)

ECM 2800

2,8 kVA**

2,5 kVA

Condensator

10,9 A

IP 23

-

2 x  veiligheidscontactdoos

-

-

4-takt OHV-motor GX 200

3,3 kW bij 3.000 toeren/min**

14,2 l  (met brandstofmeter)

8,4 uur

96 dB(A)

73 dB(A)      

645 mm x 435 mm x 490 mm

50,0 kg

Olieniveaubeveiliging

Wielset (bestelnr. 06427-ZD5-S40)

Bedrijfsurenteller (bestelnr. 08174-ZL8-000HE)

230 V
230 V

230 V
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ECT 7000

Klassieker op de bouwplaats met 
maximaal vermogen van 7 kVA

Grote aanloopcapaciteit

Wielset optioneel leverbaar

ECMT 7000 

Uitvoering zoals bij ECT 7000

Metalen benzinetank van 23,7 liter 

Standaard wielset en urenteller

 

ECT 7000P

De absolute topper voor boven- en 
ondergrondse werkzaamheden

Beschermingsklasse IP 54

Viervoudige aanloopcapaciteit

200 % asymmetrische belasting 
mogelijk 

Model

Generator

Max. vermogen (400V/230V)**

Continu vermogen (400V/230V)

Spanningsregeling

Stroomsterkte (continu)

Bescherming

Gelijkstroomuitgang

Contactdoos 

Contactdoos 3-fase

Bijzonderheden

Motor

Type motor

Nominaal vermogen/nominaal toerental**

Inhoud brandstoftank

Bedrijfsduur bij vollast

Geluidsvermogensniveau LWA

Geluidsvermogensniveau op 7 m

Afmetingen (l x b x h)

Gewicht

Uitrusting

Accessoires***

ECT 7000P

7,0/4,0 kVA**

5,2/3,6 kVA

Elektronisch

9,9/15,7 A

IP 54

-

3 x veiligheidscontactdoos

1x CEE 16 A 3P+N+E

Asym. last tot 200%*, aanloop 4-voudig

4-takt OHV-motor GX 390

6,0 kW bij 3.000 toeren/min**

6,2 l

1,7 uur

97 dB(A)

74 dB(A)

800 mm x 550 mm x 540 mm

86,0 kg 

Olieniveaubeveiliging

Wielset (bestelnr. 06427-ZS8-000)

Bedrijfsurenteller (bestelnr. 08174-ZL8-000HE)

ECMT 7000

7,0/4,0 kVA**

5,2/3,6 kVA

Compound

9,9/15,7 A

IP 23

-

2 x  veiligheidscontactdoos

1 x CEE 16 A 3P+N+E/1P+N+E

-

4-takt OHV-motor GX 390

6,0 kW bij 3.000 toeren/min**

23,7 l  (met brandstofmeter)

7,7 uur

97 dB(A)

75 dB(A)

755 mm x 550 mm x 560 mm

104,0 kg (met wielset)

Wielset, bedrijfsurenteller, olieniveaubeveiliging

-

ECT 7000

7,0/4,0 kVA**

5,2/3,6 kVA

Compound

9,9/15,7 A

IP 23

-

2 x  veiligheidscontactdoos

1x CEE 16 A 3P+N+E

-

4-takt OHV-motor GX 390

6,0 kW bij 3.000 toeren/min**

6,2 l

1,7 uur

97 dB(A)

74 dB(A)

800 mm x 550 mm x 540 mm

77,0 kg

Olieniveaubeveiliging

Wielset (bestelnr. 06427-ZS8-000)

Bedrijfsurenteller (bestelnr. 08174-ZL8-000HE)

* V-afwijking binnen IEC 38.  **Informatie over specificaties en vermogensmeting, zie pag. 33. 

***Niet bij de standaardlevering inbegrepen.

400 V
400 V

400 V



ECT 7000P

Deze 3-fasen generator voor alle veel-

eisende toepassingen is geschikt voor 

asymmetrische belasting tot 200 % 

en kan worden verdeeld over de 

drie fasen. Hij is geconstrueerd voor 

beschermingscategorie IP 54 en vol-

doet daarmee aan de gebruikseisen 

voor ondergrondse werkzaamheden. 

Met zijn viervoudige aanloopcapaci-

teit krijgt hij zelfs zeer moeilijk star-

tende verbruikers probleemloos aan 

de gang. Zonder hoge kosten kan 

de generator uitgerust worden met 

een isolatiebewaking met veiligheids-

schakeling. De elektronische regeling 

garandeert een nauwkeurige uitgangs-

spanning en sluit spanningsschomme-

lingen en knipperen van aangesloten 

verlichting nagenoeg uit. Een stabiele 

uitgangsspanning is zelfs bij gebruik 

voor kritische verbruikers, zoals inver-

ter-lasapparaten, gegarandeerd.

Eén eigenschap is bij alle  

lasapparaten steeds gelijk:

1.  Om een vlamboog tot stand te  

brengen is een immens hoge  

spanning nodig.

2.   Het begin van het lasproces  

staat voor elke generator nagenoeg 

gelijk aan kortsluiting.

Conclusie

De ervaring leert dat er gelast moet 

worden met een generator met een 

vermogen van minimaal 5,0 kVA om 

de vereiste kwaliteit te bereiken.

Met de professionele apparaten 

van Honda speelt u altijd op safe

Honda generatoren bieden dankzij opti-

maal aangepaste spanningsregelingen 

steeds het vereiste vermogen en zijn 

daardoor ook voor langdurig gebruik 

optimaal geschikt. Voor modernere 

inverter-lasapparaten verdient een 

generator met inverterregeling aan-

beveling. Uiteraard zijn onze nieuw  

ontwikkelde invertergeneratoren de 

ideale spanningsbron.

Professioneel in lassen

Wetenswaardigheden 

over lassen

Tijdens het lassen wordt er een elek-

trische vlam getrokken tussen het 

werkstuk en de elektrode. Deze boog 

zorgt voor de warmte die nodig is om 

het werkstuk en de elektrode te laten 

samensmelten.

Dit proces is in principe voor alle 

soorten lassen (lassen met elektro-

den, MIG-, MAG- of TIG-lassen) gelijk. 

Hiervoor worden traditionele lastrafo’s 

of steeds vaker ook de moderne inver-

ter-lasapparaten toegepast.

Bij moderne lasapparaten waarmee 

pijpleidingen gasdicht worden gelast, 

is een constante spanning een vereis-

te voor een goed werkresultaat. Elke 

onregelmatigheid in spanning of fre-

quentie zorgt voor een onderbreking 

van het lasproces en kost geld.
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De ECT 7000P is 
voorzien van 1 CEE 
contactdoos voor 
400 volt en 3 veilig-
heidscontactdozen 
voor 230 volt.
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EM 25/EM 30

Eerste frame generatoren met de nieuwste Honda 
technologie

Super compact

Cyclo-converterregeling

Extra lange bedrijfsduur

Weegt slechts 30 of 31 kg

Model

Generator

Max. vermogen (230 V)**

Continu vermogen (230 V)

Spanningsregeling

Stroomsterkte (continu)

Bescherming

Gelijkstroomuitgang

Contactdoos 

Contactdoos 3-fase

Bijzonderheden

Motor

Type motor

Nominaal vermogen/nominaal toerental**

Inhoud brandstoftank

Bedrijfsduur bij vollast

Geluidsvermogensniveau LWA

Geluidsvermogensniveau op 7 m

Afmetingen (l x b x h)

Gewicht

Uitrusting

Accessoires*

Voor moeilijk aanlopende apparaten, 

bijvoorbeeld kleine compressoren en 

kunststoflasapparaten, zijn genera-

toren met automatische spannings-

regeling de juiste stroomvoorziening.  

De automatische spanningsregeling 

(AVR) en – nog nauwkeuriger – de 

cyclo-converter regelen de generator 

elektronisch bij, als de uitgangsspanning 

verandert. Daardoor worden belasting-

wisselingen van de verbruiker(s) zeer 

snel gecompenseerd. Over- en onder-

spanningen worden binnen strikte 

grenzen gehouden.

AVR 

Automatische spanningsregelaar, regelt 

de uitgangsspanning naar de aangeslo-

ten leiding van een stroomverbruiker. In 

vergelijking met asynchrone generato-

ren of generatoren zonder regeling is 

de uitgangsspanning constant. 

Cyclo-converter

Deze werkt in principe zoals een inver-

ter, maar heeft geen belastingsafhan-

kelijke toerentalregeling (d.w.z. geen 

economyschakelaar). 

EM 25

2,5 kVA**

2,3 kVA

Cyclo-converter

10,0 A

IP 23

12 V/10 A laadstroom

2 x  veiligheidscontactdoos

-

-

4-takt OHV-motor GX 160

3,1 kW bij 3.600 toeren/min**

9,7 l  (met brandstofmeter)

7,5 uur

96 dB(A)

67 dB(A)

440 x 400 x 480 mm

30,0 kg

Olieniveaubeveiliging

Laadkabel (bestelnr. 32650-892-003)

Bedrijfsurenteller (bestelnr. 08174-ZL8-000HE)

EM 30

3,0 kVA**

2,6 kVA 

Cyclo-converter

11,3 A

IP 23

12 V/12 A laadstroom

2 x  veiligheidscontactdoos

-

-

4-takt OHV-motor GX 200

3,6 kW bij 3.600 toeren/min**

9,7 l  (met brandstofmeter)

6,0 uur

96 dB(A)

68 dB(A)

440 x 400 x 480 mm

31,0 kg

Olieniveaubeveiliging

Laadkabel (bestelnr. 32650-892-003)

Bedrijfsurenteller (bestelnr. 08174-ZL8-000HE)

Precisiewerk door automatische 
spanningsregeling

3 kVA –  

slechts 31 kg

EM 25
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*Niet bij de standaardlevering inbegrepen.  **Informatie over specificaties en vermogensmeting, zie pag. 33.

Waaraan is een Honda generator te herkennen?
Veel producenten van generatoren passen motoren van Honda, de grootste motorenproducent ter wereld, toe in hun machines. 

Of het complete apparaat echter een Honda generator is, waarbij alle onderdelen zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd, kunt u 

zien

 aan het Honda logo  en de typeaanduiding (afb. 1). Deze zijn prominent op de Honda generator aangebracht.

  aan het Honda typeplaatje met omschrijving van de generator, specificaties en de fabriek waar hij geproduceerd is  

(afb. 2). Het typeplaatje is altijd goed zichtbaar en permanent op het frame of de behuizing van de generator aangebracht.

 aan het serienummer, dat uniek is en geregistreerd.

Wanneer het Honda logo alleen op de motor zit, is er waarschijnlijk sprake van een apparaat van een andere fabrikant, die de 

Honda motor alleen als aandrijfaggregaat gebruikt. En wanneer de bovenvermelde gegevens ontbreken, is er mogelijk zelfs 

sprake van een waardeloze imitatie. Voor de zekerheid kunt u altijd contact opnemen met een erkende Honda dealer.

EM 4500 

Ideaal voor moeilijk startende verbruikers

AVR-regeling met speciale beveiliging tegen  
gevaarlijke spanningspieken bij uitschakelen

Super robuust, extreem sterk stalen buizenframe

Omvangrijke uitrusting (bijv. voltmeter)

Extra grote 23,5 liter metalen brandstoftank

EM 5500

Ideaal voor moeilijk startende verbruikers

AVR-regeling met speciale beveiliging tegen  
gevaarlijke spanningspieken bij uitschakelen

Super robuust, extreem sterk stalen buizenframe

Omvangrijke uitrusting (bijv. voltmeter)

Extra grote 23,5 liter metalen brandstoftank

Model

Generator

Max. vermogen (230 V)**

Continu vermogen (230 V)

Spanningsregeling

Stroomsterkte (continu)

Bescherming

Gelijkstroomuitgang

Contactdoos 

Contactdoos 3-fase

Bijzonderheden

Motor

Type motor

Nominaal vermogen/nominaal toerental**

Inhoud brandstoftank

Bedrijfsduur bij vollast

Geluidsvermogensniveau LWA

Geluidsvermogensniveau op 7 m

Afmetingen (l x b x h)

Gewicht

Uitrusting

Accessoires*

EM 5500CX

5,5 kVA**

5,0 kVA

AVR

21,7 A

IP 23

12 V/8,3 A laadstroom

1 x veiligheidscontactdoos, 1 x CEE 16 A

-

-

4-takt OHV-motor GX 390

6,0 kW bij 3.000 toeren/min**

23,5 liter (met brandstofmeter)

6,5 uur

97 dB(A)

71 dB(A)

680 x 530 x 545 mm

88,0 kg

Olieniveaubeveiliging, voltmeter

2- wielset, 4-wielset, hijsbeugel,
bedrijfsurenteller

EM 4500CX

4,5 kVA**

4,0 kVA

AVR

17,4 A

IP 23

12 V/8,3 A laadstroom

1 x veiligheidscontactdoos, 1 x CEE 16 A

-

-

4-takt OHV-motor GX 340

5,4 kW bij 3.000 toeren/min**

23,5 liter (met brandstofmeter)

8,3 uur

97 dB(A)

70 dB(A)

680 x 530 x 545 mm

86,0 kg

Olieniveaubeveiliging, voltmeter

2- wielset, 4-wielset, hijsbeugel, 
bedrijfsurenteller

EM 4500CXS

4,5 kVA**

4,0 kVA

AVR

17,4 A

IP 23

12 V/8,3 A laadstroom

1 x veiligheidscontactdoos, 1 x CEE 16 A

-

Startkoord, elektrische starter

4-takt OHV-motor GX 340

5,4 kW bij 3.000 toeren/min**

23,5 liter (met brandstofmeter)

8,3 uur

97 dB(A)

70 dB(A)

680 x 530 x 545 mm

94,0 kg

Olieniveaubeveiliging, voltmeter, automa-
tische choke en vrijloop, elektrische star-
ter (batterij niet inb.), batterijhouder inb.

2- wielset, 4-wielset, hijsbeugel, afstands-
bediening, batterij (31500-ST3-000HE), 
bedrijfsurenteller

EM 5500CXS

5,5 kVA**

5,0 kVA

AVR

21,7 A

IP 23

12 V/8,3 A laadstroom

1 x veiligheidscontactdoos, 1 x CEE 16 A

-

Startkoord, elektrische starter

4-takt OHV-motor GX 390

6,0 kW bij 3.000 toeren/min**

23,5 liter (met brandstofmeter)

6,5 uur

97 dB(A)

71 dB(A)

680 x 530 x 545 mm

96,0 kg

Olieniveaubeveiliging, voltmeter, automa-
tische choke en vrijloop, elektrische star-
ter (batterij niet inb.), batterijhouder inb.

2- wielset, 4-wielset, hijsbeugel, afstands-
bediening, batterij (31500-ST3-000HE), 
bedrijfsurenteller
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EM 5500CXS
met optionele 
4-wielset en 
hijsbeugel
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Type generator

Max. vermogen (VA)

Spanningsregeling

Synchroon-generator

Beschermingsklasse IP 23

Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting

Isolatiebewaking met veiligheidsschakeling

Verbruikers (vermogen)

Oven (230 V/1000–2000 VA)

Boiler (230 V/450–900 VA)

Strijkijzer (230 V/500–900 VA)

Computer, pc, laptop (230 V/100–400 VA)

Elektrische barbecue (230 V/1200–2300 VA)

Televisie (230 V/100–400 VA)

Haardroger (230 V/450– 1800 VA)

Handmixer (230 V/100–450 VA)

Elektrische verwarming (230 V/500–2000 VA)

Koffiezetapparaat (230 V/600–1500 VA)

Klimaatregelaar (230 V/150–500 VA)

Airconditioning (230 V/1000–3000 VA)

Kookplaat (230 V/600–2000 VA)

Koelkast (230 V/100–150 VA)

Diepvrieskist (230 V/100–400 VA)

Radio (230 V/50–250 VA)

Industriële stofzuiger (230 V/400–1200 VA)

Broodrooster (230 V/600–1500 VA)

Waterkoker/dompelaar (230 V/≤ 2200 VA)

Hakselaar (230 V/750–2400 VA)

Hakselaar (400 V/2000–4000 VA)

Heggenschaar (230 V/350–900 VA)

Hogedrukreiniger (230 V/1800–3600 VA)

Hogedrukreiniger (400 V/3300–5600 VA)

Gazonmaaier (230 V/750–2000 VA)

Halogeenverlichting (230 V/500–2000 VA)

Studio-/dagverlichting

Bouw-/tafelcirkelzaag (230 V/1800–3000 VA)

Bouw-/tafelcirkelzaag (400 V/2800–6000 VA)

Boorhamer/-machine (230 V/400–1600 VA)

Elektrische handzaag (230 V/400–1600 VA)

Elektrische verwarming (400 V/4000–8000 VA)

Elektrische schaaf (230 V/400–1000 VA)

Elektrische kettingzaag (230 V/1200–1800 VA)

Handcirkelzaag (230 V/1000–2200 VA)

Compressor (230 V/500–2200 VA)

Compressor (400 V/1500–5500 VA)

Decoupeerzaag (230 V/250–700 VA)

Ventilatoren/aanjagers (230 V/500–1000 VA)

Warmtepomp (400 V/2000–4000 VA)

Waterpomp (230 V/300–2000 VA)

Waterpomp (400 V/1250–5500 VA)

Haakse slijper (230 V/400–2500 VA)

Elektroden tot ø 2,5 mm (230 V/2500–3500 VA)

Elektroden tot ø 3,25 mm (230 V/3500–5000 VA)

Elektroden tot ø 4,0 mm (400 V/5000–8000 VA)

Hürner HNSC 400 diverse modellen

Plesson Universal 2903 diverse modellen

Frank HNSC 400 diverse modellen

FIP HWSC 400 diverse modellen

Friatec FWA 315 diverse modellen

Lasapparaat (400 V/5000–8000 VA)

Huis hou  - 

delijke

apparaten

Vrije tijd/ 

tuin

Verlichting

Elektrisch

gereed - 

schap

Elektrische 

lasappara-

ten**

Kunststof

lasappa - 

raten

Half- 

automaat

EU 30is

 

3000

Inverter

<2000

<1800

<2200

<2000

<2200

<2000

<1500

<2200

EU 65is

 

6500

Inverter

EX 5500

 5500

AVR

EX 4000S

 

4000 

AVR

EU 26i

 2600

Inverter

<1950

<1500

<2000

<2000

<1800

<1500

<1800

<1300

<1600

2xEU 26i

2xEU 30is 

5200/6000

Inverter

EU 10i

 

1000

Inverter

<900

<900

<900

<900

<460

<900

<900

<900

<1000

<700

<800

<900

<800

<800

<800

<800

<800

<800

EU 20i 

2 x EU 10i

2000

Inverter

<1600 

<1950

<2000

<1200

<1600

 <1600

 <1500

<1500

<1300

<1600

<1600/<1900

 



Overzicht toepassingsmogelijkheden van de  generatoren*

EX 7

 

700

Converter

<600

<600

<600

<600

<600

<200

<600

<125

<200

<600

<600

<700

<450

<600

<600

<600

<600

<600

<600

<500

<500

Handgedragen/ingekapselde generatoren

 Accessoire: Barber-Colman-regeling (bij gebruik van Friatec FWA 315 met EX 5500 noodzakelijk). Deze regelaar is voor alle modellen met elektrische starter leverbaar.

 Accessoire: isolatiebewaking conform NEN1010/AREI als optie leverbaar.

[ ] Minder geschikt.  

2 x EU 20i

 

4000

Inverter
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EM 4500 / 

EM 5500

4500/5500

AVR

– / 

EM 30

 

3000

Converter

<1000

<2000

<2200

<2200

<2000

<1600

<2200

EM 25

 

2500

Converter



<800

<1500

<2000

<1800

<1500

<1800

<1400

<1800

ECT 

7000P

7000 (400 V)

El. AVR

IP 54

<5200

<5200

<5000

<5000

<5200

<5200

ECMT 

7000

7000 (400 V)

Compound

<3500

 <5000

<5200

<4500

<4500

 [ ]

 [ ]

 [ ]

 [ ]

 [ ]

 [ ]

ECT 7000 

7000 (400 V)

Compound

<3500

<5000

<5200

<4500

<4500

[ ]

 [ ]

 [ ]

 [ ]

 [ ]

 [ ]

EC 5000

 

5000

Condensator

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

EC 3600

 

3600

Condensator

<1500

<3000

ECM 2800

 

2800

Condensator

<1000

<1700

<2000

<1500

<2200

EC 2000

 

2000

Condensator

<2000

<1000

<1200

<1700

<1500

<1500

<1300

<1500

<1800

Overzicht toepassingsmogelijkheden van de  generatoren*

Frame generatoren

 

 

* Alle in de tabel genoemde waarden zijn benaderingen en zijn niet bindend.

** De geschiktheid van een generator moet altijd vooraf worden getest.

Huis-

houdelijke 

apparaten

Vrije tijd/ tuin

Verlichting

Elektrisch

gereedschap

Elektrische 

lasappara-

ten**

Kunststof

lasapparaten

Half- 

automaat

Type generator

 

Max. vermogen (VA)

Spanningsregeling

Synchroon-generator

Beschermingsklasse IP 23

Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting

Isolatiebewaking met veiligheidsschakeling

Verbruikers (vermogen)

Oven (230 V/1000–2000 VA)

Boiler (230 V/450–900 VA)

Strijkijzer (230 V/500–900 VA)

Computer, pc, laptop (230 V/100–400 VA)

Elektrische barbecue (230 V/1200–2300 VA)

Televisie (230 V/100–400 VA)

Haardroger (230 V/450– 1800 VA)

Handmixer (230 V/100–450 VA)

Elektrische verwarming (230 V/500–2000 VA)

Koffiezetapparaat (230 V/600–1500 VA)

Klimaatregelaar (230 V/150–500 VA)

Airconditioning (230 V/1000–3000 VA)

Kookplaat (230 V/600–2000 VA)

Koelkast (230 V/100–150 VA)

Diepvrieskist (230 V/100–400 VA)

Radio (230 V/50–250 VA)

Industriële stofzuiger (230 V/400–1200 VA)

Broodrooster (230 V/600–1500 VA)

Waterkoker/dompelaar (230 V/≤ 2200 VA)

Hakselaar (230 V/750–2400 VA)

Hakselaar (400 V/2000–4000 VA)

Heggenschaar (230 V/350–900 VA)

Hogedrukreiniger (230 V/1800–3600 VA)

Hogedrukreiniger (400 V/3300–5600 VA)

Gazonmaaier (230 V/750–2000 VA)

Halogeenverlichting (230 V/500–2000 VA)

Studio-/dagverlichting

Bouw-/tafelcirkelzaag (230 V/1800–3000 VA)

Bouw-/tafelcirkelzaag (400 V/2800–6000 VA)

Boorhamer/-machine (230 V/400–1600 VA)

Elektrische handzaag (230 V/400–1600 VA)

Elektrische verwarming (400 V/4000–8000 VA)

Elektrische schaaf (230 V/400–1000 VA)

Elektrische kettingzaag (230 V/1200–1800 VA)

Handcirkelzaag (230 V/1000–2200 VA)

Compressor (230 V/500–2200 VA)

Compressor (400 V/1500–5500 VA)

Decoupeerzaag (230 V/250–700 VA)

Ventilatoren/aanjagers (230 V/500–1000 VA)

Warmtepomp (400 V/2000–4000 VA)

Waterpomp (230 V/300–2000 VA)

Waterpomp (400 V/1250–5500 VA)

Haakse slijper (230 V/400–2500 VA)

Elektroden tot ø 2,5 mm (230 V/2500–3500 VA)

Elektroden tot ø 3,25 mm (230 V/3500–5000 VA)

Elektroden tot ø 4,0 mm (400 V/5000–8000 VA)

Hürner HNSC 400 diverse modellen

Plesson Universal 2903 diverse modellen

Frank HNSC 400 diverse modellen

FIP HWSC 400 diverse modellen

Friatec FWA 315 diverse modellen

Lasapparaat (400 V/5000–8000 VA)
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Professionele accessoires voor
Honda generatoren

Laadkabel

Speciale kabel voor alle apparaten met 

12 volt laadspanning.

Modellen: 

EX 7, EU 10i, EU 20i, EU 26i, EU 30is, 

EM 25, EM 30.

Bedrijfsurenteller

Ideaal voor verhuur en het bijhouden 

van onderhoudsintervallen.

Modellen:

op alle modellen achteraf te installeren.

Hijsbeugel voor frame generatoren

Eenvoudig verplaatsen van zware model-

len en bescherming van de generator na 

werktijd.

Modellen:

EM 4500, EM 5500.

H

H+ HA-

11

U V 14 E PT

S1

A-ISOMETER

Transportwielset

Eenvoudig verplaatsen van zware  

generatoren.

Modellen: EC 2000, ECM 2800, EC 3600, 

EC 5000, ECT 7000, ECT 7000P,  EM 

4500, EM 5500.

Reservestroominstallatie

voor in huis

Alle modellen kunnen als handbediende 

reservegenerator voor huisinstallaties 

gebruikt worden (door de vakman laten 

installeren, zie pag. 11/13).

Modellen: 

alle modellen zijn hiervoor geschikt.  

Zie pagina 11/13.

CDA

230 V

Uitlaatgasslang

Flexibele roestvrijstalen slang voor het 

afvoeren van uitlaatgassen. Lengte naar 

behoefte 1 m, 2 m of 3 m.

Modellen: 

op alle modellen achteraf te installeren.

EU 20i

EU 20i

Parallelkabel

Speciale kabel voor parallelbedrijf van

2 EU 10i/2 EU 20i/2 EU 26i  resp. 2 EU 

30is (alleen dezelfde modellen parallel 

schakelen!).

Modellen: 

EU 10i, EU 20i, EU 26i, EU 30is. 

Ombouwen voor werking op gas 

Ombouwen voor werken op vloeibaar 

gas.

Modellen: 

op alle modellen achteraf te installeren.

Noodstartinstallatie

Automatische starter met meervoudige 

aanloop.

Modellen: 

CDA: EX 4000S, EU 65is, EM 4500CXS, 

EM 5500CXS.

Isolatiebewaking met veiligheidsscha-

keling conform NEN1010/AREI

Extra voorziening om te voldoen aan het 

voorschrift van NEN1010/AREI.

Modellen: op alle modellen achteraf te 

installeren.
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Honda duidt de prestaties van de afzonderlijke motorapparaten aan conform 

de Europese Machinerichtlijn (2006/42/EG), die met ingang van december 2009  

bindend is. Hierin wordt voorgeschreven dat de prestaties van het apparaat in 

bedrijfstoestand moeten worden aangegeven, d.w.z. als nominaal vermogen (in kW) 

bij het overeenkomstige nominale toerental.

Ook wanneer er in het verleden gebruik werd gemaakt van andere meetmethodes, 

zijn de prestaties van Honda motoren en apparaten zelf onveranderd. Met Honda 

producten kunt u ook in de toekomst blijven rekenen op een hoog niveau van 

 kwaliteit, duurzaamheid, prestaties en functionaliteit.
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Technische specificaties
bij Honda 


