D'elight

Könnyű közlekedés
A szabadság, hogy oda menj, ahová akarsz és amikor csak
akarsz, fontosabb, mint valaha. A város körüli közlekedés
egyéb módjai már nem fontos kérdés a számodra. Most
az egyéni közlekedés alternatív formáira van szükség a
folyamatos függetlenség biztosítása érdekében.
Soha többé nem kell várnod a zsúfolt buszra vagy
vonatra! A D’elight teljesen automatikus, csak el kell
tekerni a fojtószelepet, és indulhatsz is – ideális olyan női
és fér motorosok számára, akik most kezdik felfedezni a
két kerekű közlekedést. Mivel a legkönnyebb a
kategóriájában, az intelligens városi robogóval igazi öröm
robogni, és rendkívül könnyű leparkolni.
125 köbcentis Blue Core motorja jó teljesítményt nyújt
kiemelkedő üzemanyag-hatékonyság mellett, ezáltal az
egyik leggazdaságosabb robogó a 125 köbcentis
kategóriában – a kategóriájában legnagyobb tárolóhely,
a stílusos számlálók és a kiváló minőségű kivitelezés miatt
nehéz ellenállni a D'elightnak.
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D'elight
Könnyű közlekedés
Az idő a legértékesebb dolog, amivel rendelkezel – és ami számodra fontos, az az, hogy a lehető
legstílusosabban és hatékonyabban tudj könnyedén közlekedni a városban és környékén. A
szórakoztató és könnyen vezethető, vonzó városi ingázó az egyik legokosabb, leggyorsabb és
leggazdaságosabb megoldás az egyéni közlekedéshez.
A friss és unisex megjelenésű D'elight robogó a fentieket nyújtja – és még sok minden mást! Ez a
legkönnyebb városi ingázó, így élvezetesebb és könnyebb vele a manőverezés – a kompakt méretek
pedig garantálják, hogy ideális a közlekedési dugókon való átjutáshoz.
Csendes és gazdaságos 125 köbcentis motorja automatikus indító/leállító funkcióval rendelkezik,
amely csökkenti a károsanyag-kibocsátást a tisztább környezetért, míg a kettős ülés alatti tárolóban
elfér egy zárt bukósisak. A Yamaha jelvény megbízhatóságot garantál – és rendkívül versenyképes
árával a D'elight minden szempontból indokolt választás.
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Kategóriájában a legkönnyebb
A mindössze 101 kg feltöltött tömegével a
D'elight a kategóriájában a legkönnyebb
robogó. Kis tömege miatt igazi szórakozás
az új unisex robogóval közlekedni – valamint
így mozgékonyabb és könnyebben
manőverezhető a forgalomban, és könnyebb
leparkolni.
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12 hüvelykes első kerék, 10
hüvelykes hátsó kerék
A 12 hüvelykes első kerék és a 10 hüvelykes
hátsó kerék egyedülálló kombinációja
hozzájárul a D'elight mozgékony
kezelhetőségéhez. A könnyű, 6 küllős
könnyűfém keréktárcsák lefogják a teljes
súlyt, a 90/90-12 első gumiabroncs és a
100/90-10 hátsó gumiabroncs pedig kiváló
tapadást biztosít.
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Teleszkópvilla
Lengőegység

D'elight
Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönöz minden
motorost, hogy biztonságosan vezessenek, tiszteljék motorostársaikat és környezetüket. A kiadványban
feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön gyelmeztetés nélkül változhat,
illetve az adott követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További
részletekért fordulj Yamaha-márkakereskedődhöz.

