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Nizka poraba goriva,
številne možnosti

Privlačen, vreden svoje cene
mestni skuter za vsakdanjo
uporabo

Eleganten novi model D'elight je oblikovan tako, da so
potovanja enostavnejša in hitrejša ter bistveno udobnejša.

Majhna mokra teža, ki znaša samo
99 kg

Ključni lastnosti, ki poskrbita za izredno udobno vožnjo
tega varčnega mestnega skuterja, sta njegovo kompaktno
ohišje in izredno lahka konstrukcija – za večje zmogljivosti
z nizko porabo goriva pa model D'elight poganja naš
učinkovit nov zračno hlajen agregat Blue Core s
prostornino 125 cm3.
Nizek sedež in prostorna notranjost omogočata sproščen
položaj vožnje, obenem pa je dovolj prostora za
shranjevanje čelade oziroma poslovnega ali manjšega
kovčka. Skupaj z nevpadljivim mestnim slogom in
prefinjeno zasnovo z evropskim navdihom model D'elight
združuje vrhunsko kakovost in vrednost, najboljšo v
razredu.

Elegantna in okretna nova zasnova
ohišja

Zmogljiv in učinkovit nov agregat s
prostornino 125 cm3 Blue Core
Nizka poraba goriva, do 70,5 km/l
pri 45 km/h
Predal pod sedežem za
shranjevanje čelade in več
12-palčno sprednje kolo in 10palčno zadnje kolo
Dovolj prostora za dve osebi
Prednja disk zavora in zadnja
bobnasta zavora z UBS
Široka ponudba originalne
Yamahine dodatne opreme
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Cenovno ugoden.
Varčen. Zaželen.

Novi model D'elight je bil razvit, da bi širši
populaciji mestnih in primestnih ljudi, ki iščejo
preprost in zabaven način potovanja,
omogočili še bolj ugoden prevoz.
Težo smo tako omejili na samo 99 kg, da je
skuter bolj okreten in vodljiv za vsakega
voznika – začetnika ali izkušenega, moškega
ali žensko. Ob uporabi naše najnovejše
tehnologije Blue Core je zračno hlajen agregat
s 125 cm3 zmogljiv kot tudi varčen.
12-palčno sprednje kolo in 10-palčno zadnje
kolo zagotavljata gladko vožnjo in prepričljiv
oprijem na cestišču – sprednjo zavorno kolut
in zadnjo bobnasto zavoro pa podpira
centralni zavorni sistem za uravnoteženo
zaviranje.
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Elegantno, privlačno in kompaktno novo ohišje
Elegantno in kompaktno novo ohišje novega skuterja D'elight
je zasnovano za vse ljubitelje nevpadljivega sloga. Črna Vrešetka in vgrajeni smerniki skrbijo za eleganten videz, za bolj
izrazit vrhunski občutek tega cenovno dostopnega skuterja pa
poskrbijo kakovosten oklep in privlačne linije.

Zmogljiv in varčen nov agregat s prostornino 125 cm3
Blue Core
Ob vsakem dodajanju plina boste začutili resnične prednosti nove
tehnologije agregata Blue Core skuterja D'elight's. S številnimi
posebnimi funkcijami, ki pripomorejo k manjši izgubi moči in boljši
učinkovitosti, zračno hlajen agregat s 125 cm3 zagotavlja živahne
zmogljivosti in odlično porabo goriva.

Gladko in uravnoteženo zaviranje
Skuter D'elight združuje izredno ugodno ceno in vse specifikacije, ki
vključujejo sprednjo zavoro s 180-mm diskom in zadnjo bobnasto
zavoro za zadostno zavorno moč. Centralni zavorni sistem (UBS) pa
samodejno uravnoteži zavorne pritiske, da omogoči bolj enakomerno
zaviranje.

Veliko prostora za shranjevanje
Skuter D'elight je izredno praktičen in funkcionalen, velik 36-litrski
prostor za shranjevanje pod udobnim dvojnim sedežem pa je zasnovan
tako, da lahko sprejme eno čelado oziroma poslovni ali manjši kovček.
Za še večjo priročnost je na ščitnik za noge pred voznikom nameščena
kljuka s sponko, ki je popolna za pritrditev majhnih nakupovalnih vrečk.

Lahek, okreten in preprost za upravljanje
Pri vožnji po mestnih ulicah z gostim prometom vam bosta veliko
pomenila preprosta okretnost in odzivno upravljanje skuterja
D'elight, zaradi česar boste lahko uživali v vsaki vožnji. Ta kompakten
mestni skuter za vsakdanjo uporabo ima samo 99 kg in ga je zelo
enostavno upravljati – ozko ohišje in nizka teža tudi bistveno olajšata
iskanje parkirnega mesta.

12-palčno sprednje kolo, 10-palčno zadnje kolo
Skuter D'elight vam s svojim 12-palčnim sprednjim in 10-palčnim zadnjim
kolesom omogoča, da uživate v gladki vožnji z lahkim upravljanjem in
prepričljivim oprijemom. Ta lahka 6-kraka platišča iz litega aluminija so
nameščena s posebej oblikovanimi pnevmatikami, ki zagotavljajo dober
oprijem z varčno porabo goriva.
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Agregat

D'elight 125

Tip agregata

Eno valjni, 4-taktni, Zračno hlajenje, SOHC, 2-ventilski

Prostornina

125ccm

Vrtina x gib

52,4 mm x 57,9 mm

Kompresijsko razmerje

11,0 : 1

Maksimalna moč

6,2 kW @ 6.750 obr/min

Maksimalen navor

9,8 Nm @ 5.250 obr/min

Sistem podmazovanja

Moker karter

oskrba z gorivom

Vbrizg goriva

Sistem vžiga

TCI

Zagon

Električni

Prenos

jermenski avtomatski

Poraba goriva

N/A

CO2 emission

N/A

Šasija
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Sistem prednjega vzmetenja

Teleskopske vilice

Hod prednjega vzmetenja

81 mm

Sistem zadnjega vzmetenja

Nihajna enota

Hod zadnjega vzmetenja

68 mm

Prednja zavora

Hidravlični enojni disk, Ø 180 mm

Zadnja zavora

bobenj, Ø 152 mm

Prednja pnevmatika

90/90-12

Zadnja pnevmatika

100/90-10

Dimenzije

D'elight 125

Skupna dolžina

1.805 mm

Skupna širina

685 mm

Skupna višina

1.145 mm

Višina sedeža

800 mm

Medosovinski razmak

1.275 mm

Najmanjša oddaljenost od tal

125 mm

Skupna teža (s polnimi
rezervoarji)

99 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

5,5 L
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Cena
D'elight 125

2.490,00 €

Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.<b>Redna cena <s>2.690,00</s> €</b> Akcija traja do razprodaje zalog.

Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju drugih voznikov v prometu. Tehnični podatki in videz
Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se obrnite na
pooblaščenega Yamahinega prodajalca.
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Barve

Lava Red

Milky White

Diamond Black

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in imajo vso opremo, da vam lahko nudijo najboljše storitve
in nasvete za vaš izdelek Yamaha. Zato vam Yamaha priporoča, da obiščete pooblaščene trgovce izdelkov Yamaha, ki
lahko ustrežejo vsem vašim zahtevam.
Yamahini originalni deli in dodatki so posebej zasnovani, izdelani in preizkušeni za našo serijo izdelkov Yamaha.
Yamaha prav tako priporoča uporabo svojih visokokakovostnih maziv Yamalube®. Yamahini motorji so zasnovani tako,
da delujejo učinkovito, ne glede na to, kje se vozite.
Poleg funkcionalnih in stilskih dodatkov Yamaha ponuja še vrsto visokokakovostne, inovativne motoristične opreme, ki
vam omogoča udobje in zaščito. Na voljo je tudi obširna kolekcija oblačil za vsak dan. Za več informacij obiščite:

www.yamaha-motor.si

Doživite več
Yamaha D'elight 125 z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe
Koolhovenlaan 101
1119 NC Schiphol-Rijk
Nizozemska

