
Pohyb s ľahkosťou
Sloboda ísť, kam chcete a kedy chcete, je dôležitejšia ako

kedykoľvek predtým. Iné spôsoby dochádzania po meste

vás už nebudú zaujímať. A práve teraz je potrebné hľadať

alternatívne formy osobnej mobility, aby ste si zaistili

trvalú nezávislosť.

Už nikdy nebudete musieť čakať na preplnený autobus

ani vlak! Skúter D'elight je plne automatický, takže

jednoducho pridáte plyn a vyrazíte. Je teda ideálny pre

ženy aj mužov, ktorí na dvoch kolesách ešte len začínajú.

A pretože je tento inteligentný mestský skúter najľahší vo

svojej triede, ponúka totálny pôžitok z jazdy a mimoriadne

ľahké parkovanie.

Jeho motor Blue Core s objemom 125 cm3 ponúka dobrý

výkon s vynikajúcou účinnosťou paliva, čo z neho robí

jeden z najhospodárnejších skútrov v kategórii 125 cm3.

A vďaka svojmu špičkovému úložnému priestoru,

štýlovým prístrojom a vysokokvalitnému prevedeniu sa

skútru D'elight len ťažko odoláva.

Elegantný dizajn a LCD prístroje

Motor Blue Core s objemom 125 cm3

spĺňajúci normu EURO5

Najľahš í vo svojej triede

Veľký batožinový priestor pod sedadlom

Technológia motora Start & Stop

12-palcové predné koleso, 10-palcové

zadné koleso
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Pohyb s ľahkosťou
Čas je to najvzácnejšie, čo máte – a záleží vám na tom, aby ste sa po meste a jeho okolí mohli

pohybovať čo najštýlovejšie a najefektívnejšie. Toto atraktívne vozidlo na dochádzanie po meste je

zábavné a ľahko ovládateľné. Patrí medzi najinteligentnejšie, najrýchlejšie a najhospodárnejšie

riešenia osobnej mobility.

Skúter D'elight so sviežim unisex vzhľadom ponúka všetko uvedené – a ešte oveľa viac! Je to najľahší

skúter na dochádzanie po meste, jazda na ňom je príjemnejšia a ľahšie sa ním manévruje –

a vďaka kompaktným rozmerom je to ideálne vozidlo na prekonávanie dopravných zápch.

Jeho tichý a hospodárny motor s objemom 125 cm3 je teraz vybavený automatickou funkciou Stop &

Start na znižovanie emisií v záujme čistejšieho prostredia a do úložného priestoru pod dvojitým

sedadlom sa zmestí celotvárová prilba. Odznak Yamaha znamená, že spoľahlivosť je zabezpečená.

A vďaka mimoriadne konkurencieschopnej cene má skúter D'elight väčší zmysel v každom ohľade.
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Elegantný dizajn a LCD
prístroje

Vďaka svojmu elegantnému dizajnu vyzerá

štýlový D'elight skvele, nech ste

kdekoľvek. Tento ľahký mestský skúter s

ľahkou prednou kapotážou a klasickým

okrúhlym svetlometom – ako aj LED

obrysovým svetlom a integrovanými

prednými smerovkami – je jedným z

najlepších skútrov v kategórii 125 cm3.

Nechýba ani LCD displej s analógovým

meračom a výstražnými svetlami.

Motor Blue Core s objemom 125
cm3 spĺňajúci normu EURO5

Motor Yamaha Blue Core najnovšej

generácie s objemom 125 cm3 spĺňajúci

normu EURO5 je vybavený špičkovou

technológiou, ktorá zaisťuje maximálnu

účinnosť s vynikajúcou spoľahlivosťou.

Maximálny krútiaci moment sa vytvára pri

oveľa nižších otáčkach motora ako pri

iných modeloch vo svojej triede, čo prináša

vynikajúcu hospodárnosť so silnou

akceleráciou.

Najľahší vo svojej triede

S pohotovostnou hmotnosťou iba 101 kg je

skúter D'elight najľahším skútrom vo svojej

triede. Vďaka svojej nízkej hmotnosti

budete mať s týmto novým unisex skútrom

skutočný pôžitok pri jazde. Zároveň je

šikovnejší a obratnejší v premávke a ľahšie

sa s ním parkuje.

Veľký batožinový priestor pod
sedadlom

D'elight má dostatok úložného priestoru

pod sedadlom – v skutočnosti je to jeden

z mála skútrov v tejto triede, do ktorého

sa zmestí celotvárová prilba. Keď ste na

cestách, je to vynikajúce miesto na

prepravu osobných vecí. Skúter je tiež

ideálny, keď si potrebujete zabehnúť do

obchodu a kúpiť nejaké potraviny.

Technológia motora Start &
Stop

D'elight je jedným z prvých skútrov v tejto

triede, v ktorých sa využíva najnovšia

technológia Start & Stop. Vypnutím

motora pri stojacom skútri sa znižujú

emisie a zvyšuje sa hospodárnosť paliva,

čo pomáha znižovať znečisťovanie miest

a zároveň šetrí vaše peniaze.

12-palcové predné koleso, 10-
palcové zadné koleso

Jedinečná kombinácia 12-palcového

predného a 10-palcového zadného kolesa

prispieva k svižným jazdným vlastnostiam

skútra D'elight. Ľahké 6-lúčové zliatinové

kolesá udržujú celkovú hmotnosť na nízkej

úrovni, pričom predná pneumatika 90/90-12

a zadná pneumatika 100/90-10 zabezpečujú

vynikajúcu priľnavosť.
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Motor

Typ motoru 4taktní, SOHC, 2 ventilový, Vzduchem chlazený
Zdvihový objem 125cc
Vrtání x zdvih 52.4×57.9mm
Kompresní poměr 10.2:1
Maximální výkon 6.2kW @ 7000 rpm
Maximální točivý moment 9.8Nm @ 5000 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorom
Fuel consumption 1,9L/100km
CO2 emission 43g/km

Podvozek

Systém předního odpružení Teleskopická vidlica
Přední zdvih 81mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlica
Zadní zdvih 68mm
Přední brzda Hydraulic single disc brake
Zadní brzda Mechanical leading trailing drum brake
Přední pneumatika 90/90-12 44J Tubeless
Zadní pneumatika 100/90-10 56J Tubeless

Rozměry

Celková délka 1805mm
Celková šířka 685mm
Celková výška 1160mm
Výška sedla 800mm
Rozvor kol 1275mm
Minimální světlá výška 125mm
Mokrá hmotnost 101kg
Kapacita palivové nádrže 5.5L
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Špeci kácie a vzhľad produktov

spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia

a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov produktov

spoločnosti Yamaha.
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