
Özgürce gezin
İstediğiniz yere, istediğiniz zaman gitme özgürlüğünüz her

zamankinden daha önemli. Şehirde gezinmenin diğer

yolları artık ciddiye alabileceğiniz seçenekler değil. Ve şu

anda, bağımsızlığınızı sürdürebilmek için alternatif kişisel

ulaşım yollarını araştırmalısınız.

Bir daha asla kalabalık bir otobüs veya metro beklemek

zorunda kalmayacaksınız! D'elight tamamen otomatiktir.

Yalnızca gaz kolunu çevirip yola çıkabilirsiniz ve bu özelliği

onu iki tekerlek ile tanışan kadın ve erkek sürücüler için

ideal hale getirir. Sınıfının en ha   olan bu akıllı şehir

scooter'ını sürmek oldukça keyi i, park etmek ise son

derece kolaydır.

125 cc Blue Core motoru, olağanüstü yakıt verimliliği ile

size iyi bir performans sunarak onu 125 cc kategorisindeki

en ekonomik scooter'lardan biri yapar ve sınıfının lideri

bagaj bölmesi, şık göstergeleri ve yüksek kaliteli

kaplamasıyla D’elight'a karşı koymak zordur.

Şık gövde tasarımı ve LCD gösterge

125 cc Blue Core EURO5 motor

Sınıfının en ha  

Geniş  sele altı saklama alanı

Start-Stop motor teknolojisi

12 inç ön jant, 10 inç arka jant
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Özgürce gezin
Zaman, sahip olduğunuz en değerli şeydir ve sizin için önemli olan, şehrin içinde ve çevresinde

olabildiğince şık ve verimli bir şekilde rahatça hareket edebilmektir. Eğlenceli ve sürüşü kolay olan bu

ilgi çekici şehir içi ulaşım aracı, kişisel ulaşım özgürlüğüne sahip olmanın en akıllı, en hızlı ve en

ekonomik çözümlerden biridir.

Taze ve şık görünümüyle D’elight, bunların hepsini ve çok daha fazlasını mümkün kılar! En ha f şehir

içi scooter'ı olması, sürüşü daha keyi i ve manevra yapmayı daha kolay hale getirir ve kompakt

boyutları sayesinde tra k sıkışıklığında aralardan rahatça geçebilirsiniz.

Sessiz ve ekonomik 125 cc motorunda şimdi daha temiz bir çevre için emisyonları azaltmak amacıyla

otomatik bir Start-Stop işlevi bulunur ve ikili selenin altındaki bagaj bölmesine bir kapalı kask

yerleştirilebilir. Yamaha amblemi, güvenilirliğin garanti edildiği anlamına gelir ve oldukça rekabetçi

 yatıyla D’elight her açıdan en iyi tercihtir.
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Şık gövde tasarımı ve LCD
gösterge

Şık gövde tasarımıyla D'elight, gittiğiniz

her yerde harika görünür. Ha f ön karenaj

ve klasik yuvarlak farın yanı sıra LED

konum lambası ve entegre ön sinyallere

sahip bu ha f şehir içi, 125cc

kategorisindeki en havalı scooterlardan

biridir. Analog göstergeli ve uyarı ışıklı bir

LCD ekran da bulunmaktadır.

125 cc Blue Core EURO5 motor

Yamaha’nın en yeni nesil 125 cc Blue Core

EURO5 motoru, olağanüstü güvenilirlikle

maksimum verimlilik sağlayan en son

teknolojiye sahiptir. Sınıfındaki diğer

modellere göre çok daha düşük motor

devirlerinde ürettiği maksimum tork, güçlü

hızlanma ile mükemmel yakıt tasarrufu

sağlar.

Sınıfının en ha  

Dolu ağırlığı yalnızca 101 kg olan D'elight,

sınıfının en ha f scooter'ıdır. Düşük ağırlığı

sayesinde bu yeni scooter'ın kullanımını çok

eğlencelidir, tra kte daha çevik ve daha

yüksek manevra kabiliyetine sahiptir ve

ayrıca park etmesi de oldukça kolaydır.

Geniş sele altı saklama alanı

D'elight'ın selesinin altında bol miktarda

bagaj bölmesi vardır, aslında sınıfındaki

modeller arasında bagaj bölmesine bir

kapalı kask yerleştirilebilen nadir

scooter'lardandır. Bu bagaj bölmesi, siz

hareket halindeyken kişisel eşyalarınızı

taşımak için mükemmel bir yerdir ve

fazladan bir miktar yiyecek almak için

markete uğramanız gereken durumlarda

da idealdir.

Start-Stop motor teknolojisi

D'elight, en son Start-Stop

teknolojisinden yararlanan kendi

sınıfındaki ilk scooter'lardan biridir.

Scooter hareketsizken motorun çalışması

durdurularak emisyonlar azaltılır ve yakıt

tasarrufu artırılır. Bu da, şehirdeki hava

kirliliğini azaltmanıza yardımcı olurken

aynı zamanda paradan da tasarruf

etmenizi sağlar.

12 inç ön jant, 10 inç arka jant

12 inçlik ön jant ve 10 inçlik arka jantın

benzersiz birlikteliği, D'elight'ın çevik yol

tutuş özelliklerine katkıda bulunur. Ha f

alaşım jantlar toplam ağırlığı azaltır ve

90/90-12 ön lastik ve 100/90-10 arka lastik

mükemmel kavrama sağlar.
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Motor

Motor tipi 4-zamanlı, SOHC, 2-subap, Hava soğutmalı
Motor hacmi 125cc
Çap x Strok 52.4×57.9mm
Sıkıştırma oranı 10.2:1
Maksimum güç 6.2kW @ 7000 rpm
Maksimum tork 9.8Nm @ 5000 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 81mm
Arka süspansiyon Tek kol
Arka teker hareketi 68mm
Ön fren Hydraulic single disc brake
Arka fren Mechanical leading trailing drum brake
Ön lastik 90/90-12 44J Tubeless
Arka lastik 100/90-10 56J Tubeless

Boyutlar

Toplam uzunluk 1805mm
Toplam genişlik 685mm
Toplam yükseklik 1160mm
Sele yüksekliği 800mm
Tekerleklerarası mesafe 1275mm
Minimum yerden yükseklik 125mm
Islak ağırlık 101kg
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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