
Uygun  yatlı.
Ekonomik. Cazip.
D'elight, şehir merkezinden ve dışından işe gidip

gelmenin kolay ve eğlenceli bir yolunu arayan daha geniş

bir kitleye daha da ekonomik ulaşım imkanı sağlamak

üzere geliştirilmiştir.

Bu doğrultuda, ister yeni ister deneyimli, ister kadın ister

erkek olsun, bu scooterı her sürücü için daha çevik hale

getirmek ve manevra gücünü yükseltmek için ağırlığını

sadece 99 kg'da tuttuk. Ayrıca en yeni Blue Core

teknolojimizi kullanarak 125 cc hava soğutmalı motoru

hem güçlü hem de ekonomik hale getirdik.

Scooterın 12 inç ön jantı ve 10 inç arka jantı sorunsuz bir

sürüş ve temkinli yol tutuşu sağlar, ön disk fren ve arka

kampana fren ise dengeli durdurma gücü için Birleşik

Fren Sisteminden yararlanır.

Mükemmel görünen, iyi bir  yat-

performans oranı sunan şehir içi

ulaş ım aracı

Şık ve çevik gövde tasarımı

Düşük dolu ağırlık, sadece 99 kg

Güçlü ve iş levsel 125cc Blue Core

Motor

Mükemmel yakıt tüketimi

Tam boy kapalı kask ve daha fazlasını

alabilen sele altı saklama alani

12 inç ön jant ve 10 inç arka jant

İki kiş i için bolca yer sunan geniş  kokpit

alanı

UBS sistemine sahip ön disk fren ve

arka kampana fren

Zengin Orijinal Yamaha aksesuar

seçenekleri

D'elight



Uygun  yatlı. Ekonomik. Cazip.
Şık bir tarz sergileyen D'elight, her türlü yolculuğu son derece kolay ve hızlı, üstelik çok daha

ekonomik hale getirmek üzere tasarlanmıştır.

Şehir içinde kullanıma yönelik bu scooter'la yapılan yolculukları son derece keyi i kılan şey, kompakt

gövdesi ve ultra ha f yapısıdır. Ayrıca D'elight, azaltılmış yakıt tüketimiyle ilave performans sağlamak

üzere verimli Blue Core 125 cc hava soğutmalı motorumuzdan güç almaktadır.

Alçak sele ve geniş iç bölme rahat bir sürüş pozisyonu sağlar, ayrıca tam boy bir kask koymak ya da iş

çantanızı veya hafta sonu için yanınıza aldığınız çantayı taşımak için geniş bir alan mevcuttur. Mütevazı

şehirli tarzı ve Avrupa'dan esinlenmiş incelikli tasarımıyla D'elight, üstün kaliteyi sınıfında en yüksek

değerle bir araya getirir.

D'elight
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Sarsıntısız ve dengeli fren
performansı

D'elight, etkili bir durdurma gücü sağlayan

180 mm ön disk fren ve arka kampana fren

de dahil, eksiksiz bir özellik grubunu son

derece uygun  yatla bir araya getirir.

Birleşik Fren Sistemi (UBS) ise daha

sarsıntısız frenlemeyi garanti etmek üzere

frenleme hareketlerini otomatik olarak

dengeler.

Yeterli saklama alanı

D'elight, son derece yüksek pratiklik ve

işlevsellik sağlar, iki kişilik rahat selenin

altındaki 36 litrelik geniş saklama alanı

ise bir tam boy kask koyabileceğiniz ya da

iş çantanızı veya alışveriş poşetinizi

yerleştirebileceğiniz şekilde

tasarlanmıştır. Ayrıca ilave kullanışlılık

sağlamak üzere sürücünün önündeki bacak

koruyuculara küçük alışveriş poşetlerini

taşımak için ideal nitelikte kelepçeli bir

kanca monte edilmiştir.

Ha f, çevik ve kolay manevra
kabiliyetine sahip

Şehrin kalabalık sokaklarında yolculuk

ederken, D'elight'ın her yolculuğu çok daha

keyi i hale getiren rahat çevikliğini ve

hassas kontrol özelliğini fark edeceksiniz.

Sadece 99 kg ağırlığındaki bu kompakt şehir

içi ulaşım aracıyla manevra yapmak çok

kolaydır, ayrıca ince gövdesi ve ha f yapısı

sayesinde aracı park edecek bir yer bulmak

hiç olmadığı kadar rahattır.

Geniş ve konforlu oturma
pozisyonu

D'elight'ın kompakt şasisi, size ve

yolcunuza son derece konforlu ve geniş bir

oturma pozisyonu sağlayacak şekilde

tasarlanmıştır. Uzun sele sadece 785

mm'lik yüksekliğiyle bacaklarınızın yere

kolayca uzanabilmesini sağlar, büyük ve

düz ayaklık ise size en rahat sürüş

pozisyonunu alabilme özgürlüğü verir.

12 inç ön jant, 10 inç arka jant

Ha f kontrol özelliği ve temkinli yol

tutuşu ile birlikte sorunsuz bir sürüşün

key ni çıkarabilmenizi sağlamak için

D'elight'ı 12 inç ön jant ve 10 inç arka jant

ile donattık. Basınçlı döküm

alüminyumdan üretilmiş bu 6 ispitli ha f

jantlara etkili yakıt tasarrufuyla birlikte

iyi çekiş kabiliyeti sunan, özel olarak

tasarlanmış lastikler takılmıştır.

Güçlü ve ekonomik yeni 125 cc
Blue Core motor

Gaz kolunu her çevirdiğinizde D'elight Blue

Core motor teknolojisinin getirdiği

avantajları hissedeceksiniz. Güç kayıplarını

azaltıp verimliliği artıran özelliklere sahip

hava soğutmalı 125 cc motor, günlük şehir

ulaşımında mükemmel yakıt tüketimiyle

birlikte canlı bir performans sağlar.
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Motor

Motor tipi Tek silindir, Hava soğutmalı, 4-zamanlı, SOHC, 2-subap
Motor hacmi 125cc
Çap x Strok 52.4 mm x 57.9 mm
Sıkıştırma oranı 11.0 : 1
Maksimum güç 6.2 kW @ 6,750 rpm
Maksimum tork 9.8 Nm @ 5,250 rpm
Yağlama Islak karter
Yakıt sistemi Yakıt Enjeksiyon
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman V-Kayışı Otomatik
Yakıt tüketimi 1.9l/100km
CO2 emission 43g/km

Şasi

Ön süspansiyon Teleskopik çatal
Ön teker hareketi 81 mm
Arka süspansiyon Tek kol
Arka teker hareketi 68 mm
Ön fren Hydraulic single disc, Ø180 mm
Arka fren Drum, Ø152 mm
Ön lastik 90/90-12
Arka lastik 100/90-10

Boyutlar

Toplam uzunluk 1,805 mm
Toplam genişlik 685 mm
Toplam yükseklik 1,145 mm
Sele yüksekliği 800 mm
Tekerleklerarası mesafe 1,275 mm
Minimum yerden yükseklik 125 mm
Islak ağırlık 99kg
Yakıt tankı kapasitesi 5.5L
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Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik özellikleri

ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre değişiklik

gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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