
Προσιτή τιμή.
Οικονομικό.
Επιθυμητό.
Το D'elight αναπτύχθηκε για να κάνει τη δυνατότητα

μεταφοράς ακόμα πιο οικονομικά προσιτή για ένα μεγαλύτερο

κοινό, το οποίο κινείται καθημερινά στην πόλη και τα προάστια

και αναζητά έναν εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο

μετακίνησης.

Διατηρήσαμε, λοιπόν, χαμηλά το βάρος του - μόλις στα 99

κιλά - για να το κάνουμε πιο ευκίνητο και ευέλικτο για κάθε

αναβάτη, αρχάριο ή έμπειρο, άντρα ή γυναίκα. Και με την

εφαρμογή της πιο πρόσφατης τεχνολογίας Blue Core, ο

αερόψυκτος κινητήρας 125 κ.εκ. έχει γίνει πανίσχυρος και

οικονομικός.

Ο μπροστινός τροχός 12 ιντσών και ο πίσω τροχός 10 ιντσών

εξασφαλίζουν ομαλή πορεία και γερό κράτημα στο δρόμο,

ενώ το δισκόφρενο μπροστά και το φρένο με ταμπούρο πίσω

επωφελούνται από τη χρήση του Ενοποιημένου συστήματος

πέδησης για δυνατό και ισορροπημένο σταμάτημα.

Ένα όμορφο όχημα για καθημερινές

μετακινήσεις μέσα στην πόλη, που "αξίζει

τα λεφτά του"

Κομψή και ευέλικτη σχεδίαση πλαισίου

για μετακίνηση στην πόλη

Χαμηλό βάρος πλήρες υγρών: μόλις 99

κιλά

Πανίσχυρος και αποδοτικός κινητήρας

Blue Core 125 κ .εκ.

Εξαιρετική κατανάλωση καυσίμου

Χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα

για ένα κράνος full-face και άλλα

αντικείμενα

Μπροστινός τροχός 12 ιντσών και πίσω

τροχός 10 ιντσών

Ευρυχωρία γύρω από τον πίνακα

οργάνων και άφθονος χώρος για δύο

Εμπρός δισκόφρενο και πίσω ταμπούρο

με UBS

Μεγάλη γκάμα γνήσιων αξεσουάρ Yamaha

D'elight



Προσιτή τιμή. Οικονομικό. Επιθυμητό.
Το κομψό D'elight είναι σχεδιασμένο για να κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο γρήγορη - και πολύ πιο

οικονομική.

Το χαρακτηριστικό που κάνει αυτό το όχημα πόλης τόσο απολαυστικό κατά την οδήγηση είναι το compact

πλαίσιο και η εξαιρετικά ελαφριά κατασκευή - και, για επιπλέον επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου,

το D'elight είναι εξοπλισμένο με τον αποδοτικό αερόψυκτο κινητήρα Blue Core 125 κ.εκ.

Η χαμηλή σέλα και το ευρύχωρο εσωτερικό εξασφαλίζουν χαλαρή θέση οδήγησης - και υπάρχει άφθονος

χώρος για αποθήκευση ενός κράνους full-face ή για τη μεταφορά ενός χαρτοφύλακα ή μιας τσάντας για τις

εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου. Και με το κομψό στυλ ενός οχήματος πόλης και τη διακριτική σχεδίαση με

ευρωπαϊκές επιρροές, το D'elight συνδυάζει υψηλή ποιότητα και κορυφαία αξία για την κατηγορία του.

D'elight
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Ομαλή και ισορροπημένη
απόδοση κατά το φρενάρισμα

Το D'elight συνδυάζει μια εξαιρετικά

προσιτή τιμή αγοράς με μια πλήρη σειρά

υψηλών προδιαγραφών, που

περιλαμβάνουν δισκόφρενο 180 mm

μπροστά και φρένο με ταμπούρο πίσω για

άφθονη ισχύ πέδησης. Επίσης, το

Ενοποιημένο σύστημα πέδησης (UBS)

εξισορροπεί αυτόματα τα σήματα που

δέχεται από κάθε χειριστήριο φρένου, για να

διασφαλίζει ομαλότερη πέδηση.

Μεγάλος χώρος αποθήκευσης

Το D'elight είναι εξαιρετικά πρακτικό και

λειτουργικό και ο μεγάλος χώρος

αποθήκευσης των 36 λίτρων κάτω από την

άνετη διπλή σέλα έχει σχεδιαστεί για να

χωρά ένα κράνος full-face ή έναν

επαγγελματικό χαρτοφύλακα ή μια τσάντα

για ψώνια. Και για ακόμα μεγαλύτερη

διευκόλυνση, υπάρχει ένα γάντζος με

ασφάλεια στα προστατευτικά ποδιών

μπροστά από τον αναβάτη, ο οποίος είναι

ιδανικός για να μεταφέρετε μικρές τσάντες

με ψώνια.

Μικρό βάρος, ευκινησία και
ευκολία χειρισμού

Όταν κυκλοφορείτε στους γεμάτους κίνηση

δρόμους της πόλης, θα εκτιμήσετε την

ευελιξία και την ευκολία χειρισμού του

D'elight, που κάνουν κάθε διαδρομή πολύ

πιο απολαυστική. Με βάρος μόλις 99 κιλά, ο

χειρισμός αυτού του μικρού οχήματος για

καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη είναι

πανεύκολος. Επιπλέον, χάρη στο μικρό

πλαίσιο και το χαμηλό βάρος του, μπορείτε να

βρίσκετε εύκολα θέσεις στάθμευσης.

Ευρύχωρη και άνετη θέση
καθίσματος

Το μικρών διαστάσεων σασί του D'elight

έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εξαιρετικά

άνετες και ευρύχωρες θέσεις καθίσματος για

εσάς και το συνεπιβάτη σας. Η μακριά σέλα

έχει ύψος μόλις 785 εκ. και επιτρέπει

εύκολα το πάτημα των ποδιών στο έδαφος,

ενώ το μεγάλο και επίπεδο μαρσπιέ σάς

αφήνει ελεύθερους να επιλέξετε την πιο

χαλαρή θέση οδήγησης.

Μπροστινός τροχός 12
ιντσών, πίσω τροχός 10
ιντσών

Για να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορείτε να

απολαμβάνετε άνετες διαδρομές με ευκολία

χειρισμού και γερό κράτημα στο δρόμο,

εξοπλίσαμε το D'elight με έναν τροχό  12

ιντσών μπροστά και έναν τροχό 10 ιντσών

πίσω. Αυτοί οι ελαφριοί τροχοί 6 ακτίνων

από αλουμίνιο χυτευμένο υπό πίεση

διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά, τα

οποία παρέχουν καλή πρόσφυση και

μεγάλη οικονομία καυσίμου.

Πανίσχυρος και οικονομικός
κινητήρας Blue Core 125 κ.εκ.

Κάθε φορά που στρέφετε το γκάζι, νιώθετε τα

πραγματικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας

του κινητήρα Blue Core του D'elight. Καθώς

διαθέτει μια σειρά ειδικών χαρακτηριστικών

που μειώνουν τις απώλειες ισχύος και

αυξάνουν την απόδοση, ο αερόψυκτος

κινητήρας των 125 κ.εκ. παρέχει

εντυπωσιακές επιδόσεις και εξαιρετική

κατανάλωση καυσίμου για τις καθημερινές

μετακινήσεις μέσα στην πόλη.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Μονοκύλινδρος, Αερόψυκτος, Τετράχρονος, SOHC,
Διβάλβιδος

Κυβισμός 125cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 52.4 mm x 57.9 mm
Σχέση συμπίεσης 11.0 : 1
Μέγιστη ισχύς 6.2 kW @ 6,750 rpm
Μέγιστη ροπή 9.8 Nm @ 5,250 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Σύστημα τροφοδοσίας Ηλεκτρονικός ψεκασμός
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα
Κατανάλωση καυσίμου 1.9l/100km
Εκπομπές ρύπων 43g/km

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή εμπρός τροχού 81 mm
Σύστημα πίσω ανάρτησης Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης
Διαδρομή πίσω τροχού 68 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic single disc, Ø180 mm
Πίσω φρένο Drum, Ø152 mm
Εμπρός ελαστικό 90/90-12
Πίσω ελαστικό 100/90-10

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1,805 mm
Συνολικό πλάτος 685 mm
Συνολικό ύψος 1,145 mm
Ύψος σέλας 800 mm
Μεταξόνιο 1,275 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 125 mm
Βάρος πλήρες υγρών 99kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 5.5L
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά να οδηγείς

προσεκτικά, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των

προϊόντων Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς προειδοποίηση, ενώ

ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες,

συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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