
Κινηθείτε εύκολα
Η ελευθερία να κινηθείτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, είναι

τώρα πιο σημαντική από ποτέ. Μετακινηθείτε μέσα στην πόλη

με τον τρόπο που σας αντιπροσωπεύει καλύτερα. Και ειδικά

τώρα, καθίσταται απαραίτητο να βρείτε εναλλακτικές μορφές

προσωπικής μετακίνησης, προκειμένου να είστε ανεξάρτητοι.

Δεν θα χρειαστεί να περιμένετε ξανά στη στάση, για ένα

ασφυκτικά γεμάτο λεωφορείο ή μετρό! Το D'elight είναι

πλήρως αυτοματοποιημένο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι

να ανοίξετε το γκάζι και φύγατε! Αυτό το καθιστά ιδανικό τόσο

για γυναίκες όσο και άντρες οδηγούς που δεν είχαν

προηγουμένως άλλο δίκυκλο. Και, καθώς είναι το

ελαφρύτερο στην κατηγορία του, αυτό το έξυπνο scooter

πόλης σας προσφέρει απόλυτη οδηγική απόλαυση και

ευκολία στο παρκάρισμα.

Ο κινητήρας Blue Core 125 κ.εκ. προσφέρει άριστη

απόδοση με εξαιρετική οικονομία καυσίμου, γεγονός που το

καθιστά ένα από τα πιο οικονομικά scooter στην κατηγορία

των 125 κ.εκ. Ταυτόχρονα, με τον κορυφαίο αποθηκευτικό

χώρο για την κατηγορία του, τα κομψά όργανα και τα υλικά

υψηλής ποιότητας, το D’elight αποτελεί μια ακαταμάχητη…

Κομψή σχεδίαση και όργανα LCD

Κινητήρας Blue Core 125 κ .εκ.

προδιαγραφών EURO5

Η ελαφρύτερη στην κατηγορία της

Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω

από τη σέλα

Τεχνολογία εκκίνησης/διακοπής

κινητήρα

Μπροστινός τροχός 12 ιντσών, πίσω

τροχός 10 ιντσών
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Κινηθείτε εύκολα
πρόταση αστικής μετακίνησης.

Ο χρόνος είναι πολύτιμο αγαθό. Για το λόγο αυτό, η δυνατότητα του να μπορείτε να μετακινηθείτε εύκολα γύρω

από την πόλη, με στυλ και όσο πιο αποδοτικά γίνεται, αποκτά μεγαλύτερη σημασία για εσάς. Διασκεδαστικό

και εύκολο στην οδήγηση, αυτό το ελκυστικό μέσο αστικής μετακίνησης, αποτελεί μια από τις πιο προσιτές

λύσεις προσωπικής κινητικότητας.

Με ανανεωμένη unisex εμφάνιση, το scooter D'elight προσφέρει όλα τα παραπάνω – και πολύ

περισσότερα! Είναι το πιο ελαφρύ μέσο αστικής μετακίνησης, χαρακτηριστικό που το καθιστά απολαυστικό

στην οδήγηση και εύκολο στους ελιγμούς, ενώ οι μικρές διαστάσεις του το βοηθούν να "τρυπώνει", όσο πυκνή

κι αν είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Ο αθόρυβος και οικονομικός κινητήρας του 125 κ.εκ. διαθέτει τώρα λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/

διακοπής για τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ο

αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη διπλή σέλα μπορεί να φιλοξενήσει κράνος full-face. Το σήμα της

επωνυμίας της Yamaha σημαίνει ότι η αξιοπιστία είναι εξασφαλισμένη – και με την εξαιρετικά ανταγωνιστική

του τιμή, το D'elight αποτελεί μια τέλεια λύση από κάθε άποψη.
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Κομψή σχεδίαση και όργανα
LCD

Με τον κομψό του σχεδιασμό, το D'elight

φαίνεται υπέροχο όπου κι αν βρεθείτε.

Διαθέτοντας ένα ελαφρύ μπροστινό

κάλυμμα και έναν κλασικό στρογγυλό

προβολέα – καθώς και μια λυχνία θέσης

LED και ενσωματωμένα μπροστινά φλας –

αυτό το scooter αστικών μετακινήσεων είναι

ένα από τα πιο cool σκούτερ στην

κατηγορία των 125cc. Υπάρχει επίσης μια

οθόνη LCD με αναλογικό μετρητή και

προειδοποιητικές λυχνίες.

Κινητήρας Blue Core 125 κ.εκ.
προδιαγραφών EURO5

Ο τετράχρονος κινητήρας Blue Core 125

κ.εκ. τελευταίας γενιάς της Yamaha, με

προδιαγραφές EURO5, διαθέτει τεχνολογία

αιχμής που εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση

με εκπληκτική αξιοπιστία. Η μέγιστη ροπή

παράγεται σε πολύ χαμηλότερες  στροφές

κινητήρα σε σύγκριση με άλλα μοντέλα της

κατηγορίας, γεγονός που παρέχει

εξαιρετική οικονομία σε συνδυασμό με

δυνατή επιτάχυνση.

Το ελαφρύτερο στην κατηγορία
του

Με βάρος μόλις 101 κιλά, το D'elight είναι το

πιο ελαφρύ scooter στην κατηγορία του. Το

χαμηλό του βάρος, καθιστά αυτό το νέο

unisex scooter αληθινή απόλαυση στην

οδήγηση, ευέλικτο στην αυξημένη

κυκλοφορία αλλά και εύκολο στο

παρκάρισμα.

Μεγάλος αποθηκευτικός
χώρος κάτω από τη σέλα

Το D'elight διαθέτει άπλετο αποθηκευτικό

χώρο κάτω από τη σέλα και είναι μάλιστα

ένα από τα λίγα scooter στην κατηγορία

αυτή, που μπορεί να δεχτεί κράνος full-

face. Αποτελεί τον ιδανικό χώρο για να

μεταφέρετε τα προσωπικά σας αντικείμενα

και ψώνια.

Τεχνολογία εκκίνησης/
διακοπής κινητήρα

Το D'elight αποτελεί ένα από τα πρώτα

scooter στην κατηγορία του που

εξοπλίζεται με τη τελευταία τεχνολογία

εκκίνησης και διακοπής κινητήρα (Start &

Stop). Κάθε φορά που το scooter σταματά,

ο κινητήρας σβήνει. Έτσι διατηρούνται

χαμηλές οι εκπομπές καυσαερίων και

αυξάνεται η οικονομία καυσίμου,

συμβάλλοντας στη μείωση της ρύπανσης

του αστικού περιβάλλοντος αλλά και

εξοικονομώντας σας χρήματα.

Μπροστινός τροχός 12 ιντσών,
πίσω τροχός 10 ιντσών

Ο μοναδικός συνδυασμός του μπροστινού

τροχού 12 ιντσών, καθώς και του πίσω τροχού

10 ιντσών, συμβάλλει στον ευέλικτο χειρισμό

του D’elight. Οι ελαφριές ζάντες 6 ακτίνων

ελαφρού κράματος διατηρούν χαμηλό το

συνολικό βάρος, ενώ το μπροστινό ελαστικό

90/90-12 και το πίσω ελαστικό 100/90-10

παρέχουν εξαιρετική πρόσφυση.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα Τετράχρονος, SOHC, Διβάλβιδος, Αερόψυκτος
Κυβισμός 125cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 52.4×57.9mm
Σχέση συμπίεσης 10.2:1
Μέγιστη ισχύς 6.2kW @ 7000 rpm
Μέγιστη ροπή 9.8Nm @ 5000 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 81mm
Σύστημα πίσω ανάρτησης Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης
Διαδρομή πίσω τροχού 68mm
Εμπρός φρένο Hydraulic single disc brake
Πίσω φρένο Mechanical leading trailing drum brake
Εμπρός ελαστικό 90/90-12 44J Tubeless
Πίσω ελαστικό 100/90-10 56J Tubeless

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1805mm
Συνολικό πλάτος 685mm
Συνολικό ύψος 1160mm
Ύψος σέλας 800mm
Μεταξόνιο 1275mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 125mm
Βάρος πλήρες υγρών 101kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 5.5L

D'elight



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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