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Nízká spotřeba paliva,
mnohem více možností
Stylový D'elight je připraven výrazně usnadnit a zrychlit
každou jízdu, nyní je cenově ještě dostupnější.

Mezi prvky, díky kterým je jízda na tomto úsporném
dopravním prostředku do města tak zábavná, patří jeho
kompaktní kapotáž a mimořádně lehká konstrukce.
Potřebný výkon a současně nižší spotřebu paliva modelu
D'elight zajišťuje náš hospodárný vzduchem chlazený
motor Blue Core kubatury 125 ccm.

Nízké sedlo a prostorný interiér umožňují uvolněnou jízdní
pozici a současně máte k dispozici velký úložný prostor pro
integrální helmu nebo přepravu pracovní tašky či
zavazadla na víkend. D'elight má decentní městský styl
ovlivněný evropskou školou designu a spojuje prvotřídní
kvalitu se špičkovou hodnotou.

Dopravní prostředek do města se
skvělým vzhledem a vysokou
hodnotou za výhodnou cenu

Elegantní a hbitý design kapotáže
do města

Nízká hmotnost s provozními
náplněmi, pouhých 99 kg

Výkonný a hospodárný motor Blue
Core o objemu 125 ccm

Velmi nízká spotřeba paliva

Úložný prostor pod sedlem pro
integrální helmu a další věci

12palcové přední kolo a 10palcové
zadní kolo

Prostorná oblast kokpitu
s dostatkem místa pro dva

Přední kotoučová a zadní bubnová
brzda se systémem UBS

Široký sortiment originálního
příslušenství Yamaha
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Cenově dostupný.
Úsporný. Lákavý.

D'elight vznikl s cílem nabídnout ještě
dostupnější dopravní prostředek širšímu
spektru uživatelů z řad těch, kdo každý den
jezdí po městě nebo do něj dojíždějí a hledají
snadný a zábavný způsob cestování.

Proto jsme hmotnost udrželi jen na 99 kg,
abychom umožnili všem jezdcům – nováčkům
i zkušenějším, mužům i ženám – dosáhnout
větší hbitosti a lepší ovladatelnosti. A díky
využití naší nejnovější technologie Blue Core
je vzduchem chlazený motor o objemu
125 ccm výkonný a současně hospodárný.

12palcové přední kolo a 10palcové zadní kolo
jsou zárukou hladké jízdy a jistého vedení
stopy. Přední kotoučová brzda a zadní
bubnová brzda využívají sdružený brzdový
systém pro vyvážený brzdný účinek.
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Elegantní, atraktivní a kompaktní kapotáž
D'elight je opatřen elegantní a kompaktní kapotáží, se kterou
osloví všechny, kdo umí ocenit decentní styl. Černá přední
mřížka ve tvaru V a integrovaná směrová světla dodávají
vzhledu sofistikovanost, velmi kvalitně provedené panely
kapotáže a atraktivní linie pak podtrhují dojem kvality tohoto
dostupného skútru.

Výkonný a úsporný motor Blue Core o objemu 125 ccm
Skutečný přínos motoru modelu D'elight s technologií Blue Core
pocítíte při každém otočení plynem. Díky celé řadě speciálních
prvků, které omezují ztráty výkonu a zvyšují účinnost, má tento
vzduchem chlazený motor o objemu 125 ccm živý projev
a současně mimořádně nízkou spotřebu paliva, což je ideální pro
každodenní dojíždění.

Plynulý a vyvážený brzdný účinek
V modelu D'elight se snoubí mimořádně výhodná cena s kompletní
výbavou zahrnující kotoučovou přední brzdu s průměrem 180 mm
a zadní bubnovou brzdu, které s rezervou zajišťují dostatečný brzdný
účinek. Sdružený brzdový systém (UBS) automaticky vyvažuje pokyny
brzdových páček a zajišťuje tak plynulejší brzdění.

Dostatek úložného prostoru
Model D'elight se vyznačuje velkou praktičností a funkčností. Velký,
36litrový úložný prostor pod pohodlným dvojitým sedlem dokáže
pojmout jednu integrální helmu a pracovní či nákupní tašku. K ještě
vyššímu pohodlí přispívá zaklapávací háček namontovaný na krytech
nohou před jezdcem, ideálně se tak hodí pro přepravu malých nákupních
tašek.

Lehký, hbitý a snadno ovladatelný
Při jízdě rušnými městskými ulicemi oceníte velkou hbitost
a výbornou ovladatelnost modelu D'elight, díky kterým bude každá
cesta mnohem zábavnější. S hmotností pouhých 99 kg je tento
kompaktní městský dopravní prostředek pro každodenní dojíždění
velmi snadno ovladatelný – a jeho štíhlý obrys ve spojení s nízkou
hmotností jsou zárukou, že najít místo na parkování bude snadnější
než kdy dříve.

12palcové přední kolo, 10palcové zadní kolo
Abychom vám zajistili pohodlnou jízdu, lehké ovládání a jisté držení
stopy, vybavili jsme model 12" předním kolem a 10" zadním kolem. Tato
lehká 6paprsková litá hliníková kola jsou obuta do speciálně navržených
pneumatik, která zajišťují dobrou trakci a nízkou spotřebu paliva.
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Motor D'elight 125
Typ motoru jednoválec, Vzduchem chlazený, 4taktní, SOHC, 2 ventilový

Zdvihový objem 125cc

Vrtání x zdvih 52,4mm x 57,9mm

Kompresní poměr 11,0 : 1

Maximální výkon 6,2 kW @ 6 750 ot/min

Maximální točivý moment 9,8 Nm  @ 5 250 ot/min

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni

Palivový systém Vstřikování paliva

Systém zapalování TCI

Systém startování Elektrický

Převodovka automatická s variátorem

Fuel consumption N/A

CO2 emission N/A

Podvozek D'elight 125
Systém předního odpružení teleskopická vidlice

Přední zdvih 81 mm

Systém zadního odpružení kyvná vidlice

Zadní zdvih 68 mm

Přední brzda Hydraulická kotoučová, Ø 180 mm

Zadní brzda bubnová, Ø 152 mm

Přední pneumatika 90/90-12

Zadní pneumatika 100/90-10

Rozměry D'elight 125
Celková délka 1 805 mm

Celková šířka 685 mm

Celková výška 1 145 mm

Výška sedla 800 mm

Rozvor kol 1 275 mm

Minimální světlá výška 125 mm

Mokrá hmotnost 99 kg

Kapacita palivové nádrže 5,5 L



 
Cena 
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D'elight 64 990,00 Kč
Nezávazná doporučená maloobchodní cena vč. 21% DPH. Chyby a změny vyhrazeny. Pro
konkrétní nabídku kontaktujte svého dealera.



Barvy 
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Velvet Green Power Black Milky White

Kvalita značky Yamaha
Technici společnosti Yamaha jsou plně školeni a vybaveni tak, aby nabídli ty nejlepší služby a poradenství pro váš

výrobek Yamaha. Z tohoto důvodu vám společnost Yamaha důrazně doporučuje, abyste ohledně svých servisních

požadavků navštívili oficiálního prodejce značky Yamaha.

Originální díly a příslušenství značky Yamaha jsou zvláště vyvinuty, navrženy a testovány pro náš sortiment výrobků

Yamaha. Yamaha také doporučuje používat mazivo Yamalube®. Jde o naši vlastní řadu špičkových maziv, která jsou

mízou motorů Yamaha. Tato maziva jsou vyvinuta tak, aby fungovala efektivně bez ohledu na to, kudy jedete.

Kromě funkčního a stylového příslušenství nabízí Yamaha řadu vysoce kvalitního, inovativního jízdního vybavení

navrženého tak, abyste vždy měli dostatečné pohodlí a byli chráněni. K dispozici je také široký sortiment oblečení pro

volný čas. Více informací naleznete na adrese:

www.yamaha-motor-acc.com

Poznejte více o

Yamaha D'elight na Vašem mobilu

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

organizační složka CZ

Obchodní 126

251 01 Čestlice

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

ogranizačná zložka SK

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava


