D'elight

Ще більше свободи
Свобода руху важлива як ніколи. Інші способи
пересування по місту більше не є для вас пріоритетними. І
прямо зараз вам потрібно розглянути альтернативні
форми особистої мобільності, щоб забезпечити вашу
постійну незалежність.
Вам більше ніколи не доведеться чекати на
переповнений автобус чи потяг! D'elight повністю
автоматичний, тож ви просто повертаєте ручку газу і їдете,
що робить його ідеальним для жінок і чоловіків, які,
можливо, тільки починають їздити на двох колесах.
Оскільки це найлегша модель у своєму класі, цим
розумним міським скутером приємно керувати і
надзвичайно легко паркувати.
Его 125-кубовый двигатель с технологией Blue Core
обеспечивает хорошую производительность с
выдающейся топливной экономичностью, что делает его
одним из самых экономичных скутеров в категории 125
куб.см., а благодаря лучшему в классе пространству для
хранения, стильным приборам и высококачественной
отделке D'elight становится очевидным выбором.

Елегантний дизайн корпусу та
прилади із LCD-дисплеєм
125-кубовий двигун з технологією Blue
Core, що відповідає стандартам
EURO5
Найлегший в класі
Великий багажник під сидінням
Технологія двигуна Start & Stop
Переднє колесо 12 дюймів, заднє
колесо 10 дюймів

D'elight
Ще більше свободи
Час — це найцінніше, що у вас є, і для вас важливо мати можливість пересуватися містом і навколо
нього якомога стильніше й ефективніше. Веселий і легкий у керуванні, цей привабливий міський скутер
є одним із найрозумніших, найшвидших і найекономічніших рішень для особистої мобільності.
Завдяки новому стилю унісекс, останній скутер D'elight забезпечує все вищезгадане, а також багато
іншого! Це найлегший міський скутер для приміських поїздок, що робить його зручнішим у керуванні та
легшим для маневрування, а компактні розміри означають, що він ідеально підходить для проїзду
через пробки.
Його тихий і економічний двигун об’ємом 125 куб. см тепер оснащено автоматичною функцією Start &
Stop для скорочення викидів і зменшення забруднення атмосфери, при цьому в багажник під
подвійним сидінням можна розмістити закритий шолом. Емблема Yamaha означає, що надійність
гарантована, і завдяки своїй надзвичайно конкурентоспроможній ціні D'elight є доцільнішим варіантом
в усіх відношеннях.
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Елегантний дизайн корпусу та
прилади із LCD-дисплеєм
Завдяки витонченому дизайну корпусу

125-кубовий двигун з
технологією Blue Core, що
відповідає стандартам EURO5
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Великий відсік для
зберігання під сидінням

Технологія двигуна Start &
Stop

У D'elight достатньо місця для
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Найлегший в класі
D'elight важить всього 101 кг і є
найлегшим скутером в своєму класі. Мала
вага робить його таким захоплюючим в
управлінні, а також робить його більш
маневреним в русі, а також спрощує
паркування.

Переднє колесо 12 дюймів,
заднє колесо 10 дюймів
Унікальна комбінація 12-дюймового
переднього колеса і 10-дюймового
заднього колеса сприяє маневреності
D'elight. Легкі 6-спицеві легкосплавні
диски знижують загальну вагу, а передня
шина 90 / 90-12 і задня шина 100 / 90-10
забезпечують відмінне зчеплення з
дорогою.

D'elight
Двигун
Тип двигуна
Система змазки
Паливна система
Система запалювання
Система запуску
Трансмісія

EURO5;SOHC;4-stroke;Air-cooled;2-valves
Wet sump
[FuelInjection]
TCI
Electric
V-Belt Automatic

Шасі
Система передньої підвіски
Система задньої підвіски

[Telescopicfork]
[UnitSwing]

D'elight
Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourages you to ride safely and
respect fellow riders and the environment. Speci cations and appearance of Yamaha products shown
here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For
further details, please consult your Yamaha dealer.

