
Betaalbaar. Zuinig.
Gewild.
De D'elight is ontwikkeld om een nog betaalbaarder

vervoersmiddel te bieden aan een groot aantal forenzen

dat op zoek is naar een prettige en leuke manier van

reizen.

Met een gewicht van slechts 99 kg is hij voor iedereen

wendbaar en gemakkelijk te rijden: beginnend of

ervaren bestuurder, man of vrouw. En onze nieuwste

Blue Core-technologie maakt de 125 cc luchtgekoelde

motor zowel krachtig als zuinig.

Zijn 12-inch voorwiel en 10-inch achterwiel bieden een

comfortabel en stabiel weggedrag, en de schijfrem vóór

en trommelrem achter zijn uitgerust met een Uni ed

Braking System (UBS) voor een gebalanceerde

remwerking.

Fraaie en voordelige stadsscooter

Sleek and agile urban body design

Laag rijklaar gewicht van slechts 99 kg

Powerful and e cient 125cc Blue

Core engine

Excellent fuel consumption

Underseat storage for a full-face

helmet and more

12-inch voorwiel en 10-inch achterwiel

Voldoende ruimte voor de bestuurder

en genoeg plek voor een passagier

Remschijf vóór en trommelrem achter

met UBS

Breed assortiment originele Yamaha

accessoires

D'elight



Betaalbaar. Zuinig. Gewild.
De stijlvolle D'elight is ontworpen om elke rit eenvoudiger, sneller en een stuk goedkoper te maken.

Wat deze voordelige stadsscooter zo plezierig maakt om te rijden, is het compacte kuipwerk en de

ultralichte constructie. Voor extra prestaties en een lager brandstofverbruik wordt de D'elight

aangedreven door onze e ciënte Blue Core 125 cc luchtgekoelde motor.

Het lage zadel en de ruime beenruimte bieden een ontspannen rijpositie en er is voldoende ruimte

om een integraalhelm te bewaren of een aktetas of weekendtas mee te nemen. Met zijn ingetogen

metropolitan stijl en subtiele Europese invloeden in het ontwerp combineert de D'elight

hoogwaardige kwaliteit met een toonaangevende prijs.

D'elight
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Soepele en gebalanceerde
remwerking

De D'elight combineert een uiterst

betaalbaar prijskaartje met

indrukwekkende speci caties, waaronder

een 180 mm remschijf vóór en een

trommelrem achter die samen ruim

voldoende remkracht leveren. Het Uni ed

Braking System (UBS) regelt automatisch

de rembalans voor nog soepeler remmen.

Grote opbergruimte

De D'elight is ontzettend praktisch en

functioneel, en de grote opbergruimte van

36 liter onder het comfortabele duozadel

is ontworpen om ruimte te bieden aan een

integraalhelm of een akte- of

boodschappentas. En voor extra

gebruiksgemak is er een klemhaak

bevestigd aan de beenschilden in de

ruimte vóór de bestuurder, ideaal om

kleine boodschappentassen aan te

hangen.

Licht, wendbaar en eenvoudig te
bedienen

Als je door een drukke stad rijdt, geniet je

van de wendbaarheid en het

bedieningsgemak van de D'elight die elke rit

een stuk plezieriger maakt. Deze compacte

stadsscooter is uiterst wendbaar dankzij

het gewicht van slechts 99 kg. Zijn slanke

kuipwerk en lage gewicht maken het vinden

van een parkeerplek makkelijker dan ooit.

Ruime en comfortabele
rijpositie

Het compacte chassis van de D'elight is

ontworpen voor een extreem

comfortabele en ruime rijpositie voor jou

en je passagier. Het lange zadel is slechts

785 mm hoog, waardoor je gemakkelijk

met je benen bij de grond kunt. Door de

grote en vlakke voetplaat kun je de

rijpositie aannemen die je het prettigst

vindt.

12-inch voorwiel, 10-inch
achterwiel

Om er zeker van te zijn dat je kunt

genieten van een comfortabel en stabiel

weggedrag, hebben we de D'elight

uitgerust met een 12-inch voorwiel en een

10-inch achterwiel. Deze lichtgewicht 6-

spaaks wielen van gegoten aluminium zijn

voorzien van speciaal ontworpen banden

die een goede tractie en laag

brandstofverbruik garanderen.

Krachtige en e ciënte 125 cc
Blue Core motor

Telkens wanneer je gas geeft met de

D'elight, ervaar je de ware voordelen van de

Blue Core motortechnologie. Een reeks

speciale functies die vermogensverlies

beperken en e ciëntie verhogen, geven de

luchtgekoelde 125 cc motor levendige

prestaties in combinatie met een

uitstekend brandstofverbruik - voor het

dagelijkse woon/werkverkeer.
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Motor

Motortype 1-cilinder, Luchtgekoeld, 4-takt, SOHC, 2-kleppen
Cilinderinhoud 125cc
Boring x slag 52.4 mm x 57.9 mm
Compressieverhouding 11.0 : 1
Max. vermogen 6.2 kW @ 6,750 rpm
Max. koppel 9.8 Nm @ 5,250 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Brandstofsysteem Brandsto njectie
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Automaat met V-snaar
Fuel consumption 1.9l/100km
CO2 emission 43g/km

Chassis

Wielophanging voor Telescopische voorvork
Veerweg voor 81 mm
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg achter 68 mm
Remmen voor Hydraulic single disc, Ø180 mm
Remmen achter Drum, Ø152 mm
Bandenmaat voor 90/90-12
Bandenmaat achter 100/90-10

Afmetingen

Totale lengte 1,805 mm
Totale breedte 685 mm
Totale hoogte 1,145 mm
Zithoogte 800 mm
Wielbasis 1,275 mm
Grondspeling 125 mm
Rijklaargewicht 99kg
Inhoud brandstoftank 5.5L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. De speci caties en het uiterlijk van de hier

getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen

afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg je Yamaha dealer voor meer informatie.
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