
Достъпен.
Икономичен.
Привлекателен.
D'elight е създаден да осигурява още по-достъпен

транспорт на по-голяма аудитория от градски и

извънградски водачи, които търсят лесен и забавен

начин за пътуване.

Намалихме теглото му до 99 kg, за да го направим по-

пъргав и маневрен за ежедневния водач – начинаещ или

опитен, мъж или жена. А чрез прилагането на нашата най-

нова технология Blue Core, 125-кубиковият двигател с

въздушно охлаждане е както мощен, така и икономичен.

Неговото 12-инчово предно колело и 10-инчовото задно

колело осигуряват плавно каране и стабилно управление,

а предната дискова спирачка и задната барабанна

спирачка се възползват от Унифицираната спирачна

система за балансирана спирачна мощност.

Добре изглеждащ градски скутер в

съчетание със съотношение цена-

качество

Sleek and agile urban body design

Ниско мокро тегло от само 99 kg

Powerful and e cient 125cc Blue

Core engine

Excellent fuel consumption

Underseat storage for a full-face

helmet and more

12-инчово предно колело и 10-инчово

задно колело

Просторен кокпит с достатъчно място

за двама

Предна дискова спирачка и задна

барабанна спирачка с UBS

Широка гама оригинални аксесоари

на Yamaha

D'elight



Достъпен. Икономичен.
Привлекателен.
Стилният D'elight е създаден да направи всяко пътуване толкова по-лесно и бързо, a и много по-

достъпно.а

Онова, което прави този икономичен градски скутер толкова приятен за каране, е неговият компактен

корпус и изключително лека конструкция, а за допълнителна производителност с намалена

консумация на гориво D'elight се задвижва от нашия ефективен 125-кубиков двигател Blue Core с

въздушно охлаждане.

Ниската седалка и широката вътрешна част осигуряват спокойствие при каране и има достатъчно

място за съхранение на цяла каска, или чанта за бизнес или почивка. А със своя дискретен градски

стил и изтънчен европейски дизайн D'elight съчетава първокласно качество и водеща в класа си

стойност.
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www.yamaha-motor.euwww.yamaha-motor.eu



Плавна и балансирана
спирачна производителност

D'elight съчетава изключително

достъпна цена на закупуване с пълни

спецификации, включващи 180 mm

предна дискова спирачка и задна

барабанна спирачка, които осигуряват

достатъчно спирачна мощност.

Унифицираната спирачна система (UBS)

автоматично балансира командите за

спиране, за да се осигури по-плавно

спиране.

Голямо багажно
пространство

D'elight е изключително практичен и

функционален, а голямото 36-литрово

багажно пространство под удобната

двойна седалка е проектирано да

съхранява една каска, предпазваща

цялата глава, или чанта за бизнес или

пазаруване. А за допълнително

удобство има кука  тип скоба,

монтирана върху протектора за крака

пред водача, която е идеална за носене

на малки пазарски чанти.

Лек, пъргав и лесен за
маневриране

Когато се придвижвате през натоварени

градски улици, Вие ще се насладите на

лесната пъргавост и чувствителното

управление на D'elight, които правят

всяко пътуване много по-приятно. С

тегло от само 99 kg този компактен

градски скутер е изключително лесен за

маневриране, а елегантният корпус и

ниското тегло означават, че намирането

на място за паркиране е по-лесно от

всякога.

Просторна и удобна позиция
на сядане

Компактното шаси на D'elight е

проектирано да осигури изключително

удобна и просторна позиция на сядане

за Вас и за Вашия пътник. Дългата

седалка е с височина от само 785 mm,

което предоставя лесен достъп до

земята за краката, а голямата и плоска

степенка осигурява свобода да заемете

най- удобната позиция за каране.

12-инчово предно колело, 10-
инчово задно колело

За да се уверим, че се наслаждавате на

плавно каране заедно с лекота и

стабилност на управление, ние сме

оборудвали D'elight с 12-инчово предно

колело и 10-инчово задно колело. Тези

леки алуминиеви лети джанти с 6 спици

са оборудвани със специално

проектирани гуми, които осигуряват

добро сцепление с висока икономия на

гориво.

Мощен и икономичен 125-
кубиков двигател Blue Core

При всяко даване на газ Вие ще усещате

истинските предимства на двигателната

технология Blue Core на D'elight. С гама от

специални функции, които намаляват

загубите на мощност и повишават

ефективността, 125-кубиковият двигател

с въздушно охлаждане осигурява

енергична производителност, заедно с

отлична консумация на гориво – за

мотоциклет за ежедневни градски

пътувания.
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Двигател

Тип на двигателя
Едноцилиндров, Въздушно охлаждане, 4-тактов,
SOHC, 2-клапанов

Кубатура 125cc
Диаметър х ход 52.4 mm x 57.9 mm
Степен на сгъстяване 11.0 : 1
Максимална мощност 6.2 kW @ 6,750 rpm
Максимален въртящ  момент 9.8 Nm @ 5,250 rpm
Мазилна уредба Картер
Горивна система Горивен инжекцион
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Автоматична, V-образен ремък
Fuel consumption 1.9l/100km
CO2 emission 43g/km

Шаси

Система на предното очакване Телескопични вилки
Преден ход 81 mm
Система на задното очакване Плаваща вилка
Заден ход 68 mm
Предна спирачка Hydraulic single disc, Ø180 mm
Задна спирачка Drum, Ø152 mm
Предна гума 90/90-12
Задна гума 100/90-10

Размери

Обща дължина 1,805 mm
Обща ширина 685 mm
Обща височина 1,145 mm
Височина на седалката 800 mm
Колесна база 1,275 mm
Минимален просвет 125 mm
Мокро тегло 99kg
Капацитет на горивен резервоар 5.5L
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha ви насърчава да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. Спецификациите и

външният вид на продуктите Yamaha, показани тук, подлежат на промяна без предварително известие и

може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За допълнителни подробности се

консултирайте със своя представител на Yamaha.

D'elight

www.yamaha-motor.eu


