
Licht bewegen
De mogelijkheid om te gaan waar en wanneer je wilt, is

vandaag belangrijker dan ooit. De andere vormen van

stadsverkeer zijn voor jou gewoon geen ernstige optie

meer. Vandaag moet je alternatieven voor persoonlijke

mobiliteit onderzoeken die je blijvende onafhankelijkheid

zullen waarborgen.

Wacht nooit meer op een overvolle bus of trein! De

D'elight is volautomatisch. U draait gewoon de

gashendel open en u bent vertrokken. Het is het ideale

vervoermiddel voor vrouwelijke en mannelijke

scooterrijders die hun eerste stappen zetten op twee

wielen. Deze smart stadsscooter is ook de lichtste

scooter in zijn klasse. Hij rijdt bijzonder aangenaam en

gemakkelijk, en het parkeren verloopt echt vlot.

Zijn 125cc Blue Core motor combineert goede prestaties

met een zeer laag brandstofverbruik. Het is een van de

zuinigste scooters in de 125cc categorie en met zijn

indrukwekkende opbergruimte, zijn stijlvol

instrumentenpaneel en zijn kwaliteitsafwerking heeft

de D'elight vele troeven.
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Licht bewegen
Tijd is uw meest waardevolle bezit. U wilt zich ook zo stijlvol en e ciënt mogelijk in en rond de stad

kunnen verplaatsen. Deze aantrekkelijke en gemakkelijk te besturen stadsscooter is een van de

snelste en zuinigste oplossingen voor persoonlijke mobiliteit.

De D'elight scooter heeft een frisse en uniseks look en biedt talrijke voordelen. Het is de lichtste

stadsscooter. Hij is bijzonder gemakkelijk te besturen en te manoeuvreren, en zijn compacte

afmetingen loodsen u door alle verkeersopstoppingen.

Zijn stille en zuinige 125 cc motor is uitgerust met een automatische Stop & Start functie om de

emissie te beperken en milieuvriendelijker te rijden. De opbergruimte onder het dubbele zadel is

groot genoeg voor een integraalhelm. De Yamaha badge staat borg voor betrouwbaarheid en zijn

bijzonder aantrekkelijke prijs is een bijkomende troef voor de D'elight.
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Slank ontwerp en LCD-
instrumenten

Met zijn slanke body design ziet de

stijlvolle D'elight er geweldig uit, waar u

ook gaat. Met een lichtgewicht voorkuip

en een klassieke ronde koplamp - evenals

een LED-positielicht en geïntegreerde

knipperlichten aan de voorzijde - is deze

lichtgewicht stedelijke forens een van de

coolste scooters in de 125 cc-categorie. Er

is ook een LCD-display met een analoge

meter en waarschuwingslampjes.

125cc Blue Core EURO5 motor

De nieuwste generatie 125cc Blue Core

EURO5 motor van Yamaha is een staaltje

van spitstechnologie dat maximale

e ciëntie combineert met een

uitstekende betrouwbaarheid. Het

maximumkoppel wordt geproduceerd bij

veel lagere toerentallen dan bij andere

modellen in deze klasse. Dit levert een

bijzondere zuinigheid en een

indrukwekkende acceleratie op.

De lichtste in zijn klasse

De D'elight weegt rijklaar slechts 101 kg en

is daarmee de lichtste scooter in zijn klasse.

Het lage gewicht van deze nieuwe uniseks

scooter biedt meerdere voordelen: bijzonder

aangenaam om mee te rijden, wendbaar en

vlot manoeuvreerbaar in het verkeer, en

gemakkelijk te parkeren.

Grote opbergruimte onder het
zadel

De D'elight biedt zeer veel opbergruimte

onder het zadel. Het is eigenlijk een van

de weinige scooters in zijn klasse waarvan

de opbergruimte groot genoeg is voor een

integraalhelm. Bij langere trajecten is het

een perfecte plaats voor je persoonlijke

spullen en als je snel even naar de winkel

moet, stop je er wat extra boodschappen

in.

Start & Stop motortechnologie

De D'elight is een van de eerste scooters

in zijn klasse die uitgerust is met de

nieuwste Start & Stop technologie. De

motor wordt uitgeschakeld als de scooter

stilstaat. De emissie wordt dus verlaagd

en je verbruikt minder brandstof. Je levert

dus een bijdrage tot de beperking van de

stedelijke luchtvervuiling en je bespaart

ook geld.

12-inch voorwiel, 10-inch
achterwiel

De unieke combinatie van een 12-inch

voorwiel en een 10-inch achterwiel levert

een belangrijke bijdrage tot de opvallende

wendbaarheid van de D'elight. De lichte

lichtmetalen velgen met 6 spaken beperken

het totale gewicht van de scooter en de

90/90-12 voorband en de 100/90-10

achterband bieden een uitstekende grip.
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Motor

Motortype 4-takt, SOHC, 2-kleppen, Luchtgekoeld
Cilinderinhoud 125cc
Boring x slag 52.4×57.9mm
Compressieverhouding 10.2:1
Max. vermogen 6.2kW @ 7000 rpm
Max. koppel 9.8Nm @ 5000 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 81mm
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg achter 68mm
Remmen voor Hydraulic single disc brake
Remmen achter Mechanical leading trailing drum brake
Bandenmaat voor 90/90-12 44J Tubeless
Bandenmaat achter 100/90-10 56J Tubeless

Afmetingen

Totale lengte 1805mm
Totale breedte 685mm
Totale hoogte 1160mm
Zithoogte 800mm
Wielbasis 1275mm
Grondspeling 125mm
Rijklaargewicht 101kg
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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