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  2018 סטאוגו

 

  YAMAHA  2016 מחירון גנרטורים 
 
 

 מחיר  סוג גנרטור דגם
 )לפני מע"מ(

 מחיר 
 )כולל מע"מ(

 תשלומים 12-מחיר ב
 )כולל מע"מ( 

 צ'קים או הוראת קבע

תשלומים  24-מחיר ב
 )כולל מע"מ(

 הוראת קבעצ'קים או 

EF1000iS מחשב -אינברטר 
 x 12 208 x 24 403 ₪4,476  ₪3,825  בקרת איכות מתח

EF2000iS מחשב -אינברטר 
 x 12 284 x 24 552 ₪6,144  ₪5,251  בקרת איכות מתח

EF2400iS 
 מחשב -אינברטר

 ₪8,515  ₪7,278  בקרת איכות מתח

 

763 x 12 
 

 

392 x 24 

EF2800i מחשב -אינברטר 
 ₪7,123  ₪6,088  בקרת איכות מתח

 
639 x 12 

 
329 x 24 

EF3000iSE 
 מחשב -אינברטר

 ₪10,558  ₪9,024  בקרת איכות מתח
 

945 x 12 
 

486 x 24 

EF6300iSE 
 מחשב -אינברטר

 ₪18,249  ₪15,597  בקרת איכות מתח
 

1,631 x 12 
 

837 x 24 

ET-1 
מנוע בנזין שני 
  ACפעימות מחולל 

 פאזימנחת חד 
 ₪903  ₪1,056 

 
98 x 12 

 
52 x 24 

EF2600FW 
  ACמחולל 

 ₪2,728  ₪2,332  מנחת חד פאזי
 

247 x 12 
 

128 x 24 

EF4000FW 
  ACמחולל 

 ₪5,253  ₪4,490  מנחת חד פאזי
 

472 x 12 

 

244 x24 

EDA5000E 
  ACמנוע דיזל, מחולל 

 ₪17,550  ₪15,000  עם מנחת תלת פאזי
 

1,569 x 12 
 

805 x 24 

EF5500FW 
  ACמחולל 

 ₪5,355  ₪4,577  מנחת חד פאזי
 

481 x 12 
 

248 x 24 

EF5500EFW 
  ACמחולל 

 ₪5,882  ₪5,027  מנחת חד פאזי
 

528 x 12 

 

272 x 24 

EF7200 
  ACמחולל 

 ₪6,186  ₪5,287  מנחת חד פאזי
 

555 x 12 
 

286 x 24 

EF7200E 
  ACמחולל 

 ₪6,693  ₪5,721  מנחת חד פאזי
 

601 x 12 
 

309 x 24 

EF12000E 
  ACמחולל 

 ₪22,132  ₪18,916  מנחת חד פאזי
 

1,977 x 12 

 

1,014 x 24 

EF13000TE 
  ACמחולל 

 ₪23,685  ₪20,243  מנחת תלת פאזי
 

2,115 x 12 
 

1,085 x 24 
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 מחיר  סוג גנרטור דגם
 )לפני מע"מ(

 מחיר 
 )כולל מע"מ(

 תשלומים 12-מחיר ב
 מע"מ()כולל 

 צ'קים או הוראת קבע

תשלומים  24-מחיר ב
 )כולל מע"מ(

 צ'קים או הוראת קבע

EDL13000TE 
  ACמנוע דיזל, מחולל 

 ₪33,819  ₪28,905  עם מנחת תלת פאזי

 

3,019 x 12 

  

1,547 x 24 
 

EDL20000TE 
 ACמנוע דיזל, מחולל 

 ₪40,132  ₪34,301  עם מנחת תלת פאזי
 

3,582 x 12 
 

1,835 x 24 

EDL26000TE 
  ACמנוע דיזל, מחולל 

 ₪45,374  ₪38,781  עם מנחת תלת פאזי
 

4,049 x 12  

 

2,074 x 24 

EDL11000E 
  ACמנוע דיזל, מחולל 
 ₪33,291  ₪28,454  עם מנחת חד פאזי

 
2,972 x 12 

 
1,523 x 24 

 

EDL16000E 
  ACמנוע דיזל, מחולל 
 ₪37,624  ₪32,157  עם מנחת חד פאזי

 

3,358 x 12 
 

 

1,720 x 24 

EDL21000E 
 ACמנוע דיזל, מחולל 
 ₪43,199  ₪36,923  עם מנחת חד פאזי

 
3,855 x 12 

 
1,975 x 24 

 
 

לאחר שאושרו או בהוראת קבע  מאושריםהמחיר לתשלומים יכול להתבצע בצ'קים 
 כפוף לאישור הגורם המממן.וב
 
 
 התשלום הראשון בצ'ק מזומן –לעסקה בתשלומים בצ'קים  :תשלומים .1
 
מחיר המכירה נכון לתאריך המחירון, במידה ויחול שינוי במחיר היצרן,  – מחיר .2

 שע"ח, מסים והיטלים ממועד ההזמנה ועד למועד האספקה, ישונה המחיר בהתאם.
 

 03- 5180150פקס:    03- 6818814טלפון לברורים נוספים:  
 

 yami.co.il-www.kesher             אתר קשר ימי באינטרנט:
 

  אביזרים:
 

 מע"מ.₪ +  300 –קיט גלגלים )לדגמים שמגיעים ללא גלגלים כסטנדרט(  .1
 

 EF2400IS – 1,282ו    EF200ISמתאים לדגמי  –קיט לחיבור שני גנרטורים במקביל  .2
 מע"מ.₪ + 

 
 האביזרים ולחלק במספר התשלומים.* ניתן להוסיף את עלות 
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