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250 X-Treme Enduro: O Zoru Sever 

Tepeler, tümsekler, çamurlu yollar X-Treme Enduro 

ile hepsi birer eğlenceye dönüşüyor. Tüm off-road 

alanlarında rahatlıkla yol alan X-Treme Enduro ile 

doğanın tüm zorluklarını eğlenceye dönüştür. 

250cc hacme sahip, 4valf(DOHC), sıvı soğutmalı, tek 

silindir ve üstten çift eksantrikli motor yapısı X-

Treme Enduro’nun üstün gücünün kaynağını 

oluşturuyor. Vakumlu karbüratör sistemi sayesinde 

gaz tepkimelerine anında cevap verir. Tüm 

motosikleti sarabildiğin cross dizaynı sayesinde 

motosikletle bir bütün haline gelmeni sağlıyor. 

Toz, çamur ve kum gibi maddelerin ön disk frene 

gelmesini engelleyen koruma kapağına sahip dalgalı 

yapıdaki ön fren diski, tüm yol ve yol dışı alanlarda 

daha kısa mesafede durma ve daha güvenilir sürüş 

sağlıyor.  

Kullanılan O-Ring’li zincir yapısı sayesinde 

motordan gelen kuvvetin tekerleğe güç kaybı 

olmadan iletilmesini ve zincir üzerinde daha fazla 

yağ tutunduğu için motor tepkilerinin net ve anlık 

hissedilmesine olanak sağlar. Off-road sürüşlerde 

zincir kopmalarını ve zincirin diğer aksamlara 

sürtmesini önlemek amacıyla zincirin dayanıklılığını 

arttırmak için zincir gergi makarası kullanılmıştır. 

Ayrıca Cross tarzda dizayn edilen, kaymaz, su 

geçirmez özellikteki sele yapısı ve bunu destekleyen 

Fast Ace Tayvan amortisör kullanılarak 

güçlendirilmiş ön-arka amortisör, tüm arazi 

şartlarına uygun tasarlanmıştır. Ayarlanabilir arka 

amortisör yapısı, slow-fast düğme ayarı ile 

amortisörün yumuşamasını ve sertleşmesini 

sağlayarak sürüş esnasındaki konfor ve güvenlik 

arttırılmıştır. 

Cross tasarımına uygun arka port bagajı ekstra eşya 

koymana olanak sağlar.  

Zorlu yollarda, X-Treme 250 Enduro’nun üstün 

özelliklerinin getirdiği özgürlüğün tadını çıkar!  
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Şehrin Tüm Yolları Senden Sorulur 

Enerjisi ve gücü ile yepyeni bir deneyim; 150 NK, 

içindeki sürme hissini uyandırmak için tasarlandı. 

Sahip olduğu 149.4 cc, üstten tek eksantrikli, 4 

zamanlı sıvı soğutmalı, 8500 rpm, 8.8 kW(12hp) güç 

üretebilen motoru ile gücünü yollara yansıtıyor. 

Sınıfında bir ilk olan çift sürüş modu sayesinde 

heyecan ve ekonomiyi bir arada sunuyor. Ayrıca 

sahip olduğu BOSCH EFI yakıt sistemi sayesinde 

hem sport hem de ekonomi modun da düşük yakıt 

sarfiyatı sağlıyor. 

Kafes tarzında dizayn edilen keskin hatlara sahip 

şasisi, dikkat çeken turkuaz rengi ve yüksek 

aydınlatma sağlayan agresif led farları ile 

farkedilirliğiniz maksimum düzeye çıkıyor. Sahip 

olduğu gündüz farı (led drl) ile tüm hava 

koşullarında ve trafikte kolaylıkla farkedilmenizi ve 

yol görüşünüzü artırmanızı sağlıyor. Bu sayede 

daha rahat bir sürüş imkanı sağlanmış oluyor.  

Monoshock arka amortisör yapısı yoldan 

gelebilecek darbeleri elimine ederek, dengeli ve 

keyifli yolculuk yaşatıyor. Frenlemeyi mükemmel 

hale getirmek için ise ön fren sisteminde 4 pistonlu 

hidrolik kaliper ve dalgalı disk kullanılarak frenleme 

performansı maksimuma çıkarıldı. 

150 NK ile yepyeni bir sürüş deneyimi ve yepyeni 

bir heyecan seni bekliyor. 
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Doğanın Güçlü Dostu E-Mon Duo Bike 

Çift aküsü ile güçlü, sıfır emisyonlu yapısı ile doğa 

dostu olan E-Mon Duo Bike, Şehirdeki tüm işlerin 

üstesinden kolayca gelmen için tasarlandı. 

48V/20A güce sahip aküsü, yol durumuna göre 45 

km/h ulaşabilme olanağı sağlayan yapısı ile E-Mon 

Duo Bike şehir içindeki işlerinde hızlı ve pratik 

çözüm. Çift Akü kullanılarak daha güçlü hale 

getirilen E-Mon Duo Bike, elektrikli yapısıyla 

benzinli motosikletlere göre %90 daha az tüketim 

oranına sahiptir. 

Önde disk, arkada kampana fren sistemi 

kullanılarak sürüş kolaylığı sağlar ve frenleme 

güvenliği arttırılmış olur. Ayrıca 16x2.5 36F lastikleri 

sağladığı ekstra yol tutuşu ile güvenle yol almanı 

sağlar. 

Paket ve eşyaları rahatça taşımak için tasarlanmış 

bagajı, eşyaların için saklama alanı sağlarken, ön 

torpidoda bulunan depolama alanı ile küçük 

eşyalarını rahatça taşıyabilirsin. Ön torpidoda yer 

alan USB girişi sayesinde de cep telefonu yolculuk 

anında rahatlıkla şarj edebilebiliyor. 

Yüksek aydınlatma sunan, gövde tasarımına uygun, 

bütünleşik farları gündüz farı özelliğine sahip. Hem 

uzun hem de kısa mesafeden fark edilmeyi 

kolaylaştırıyor. Geniş, kaymaz ve su geçirmez selesi 

sayesinde mesafeli yolculuklarda konforu arttırır. 

Yol koşullarına göre ayarlanabilen uzun mesafe, 

kısa mesafe ve rampa çıkma gibi özellikleri ile 

uygun motor performansını ayarlayarak, yol 

durumuna uyum sağlar. 

Şehrin pratik çocuğu Duo Bike ile ister paket taşıyın 

istersen de kişisel eşyalarını taşı. 
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Yarının Bugüne Yansıması: Zontes S250 

Sahip olduğu 249cc hacimli, 18 kW güç üreten, 

8000 RPM, üstten çift eksantrikli ve 4 subaplı, yağ 

ve hava soğutmalı güçlü ve kendine özgü motoru ile 

yarının bugüne yansıması. 

Geleceğin  teknolojisi ve yüksek mühendislikle 

geliştirilen Zontes S250 çift galvanizli üretilmiş 

yüksek teknoloji yakıt deposu ile paslanmalara izin 

vermez. Robotlarla sülfüroz asit verniği atılarak 

boyanması sayesinde güneşte renk kayıplarının 

önüne geçilmiş ve sürekli olarak ilk günkü parlaklık 

korunabilmiştir. Tam otomatik robot kaynağı ile 

üretilen şasisinde hata oranı sıfıra indirilmiş ve 

kaynaklar pürüzsüzleştirilmiştir. 

Karenaj parçaları vidasız birleştirilerek, aralardaki 

boşluklar 0,5 mm’den az tutulmuştur. Bu sayede 

pürüzsüz bütün bir görünüme sahiptir. Ayrıca dış 

karanejları kırılmaz malzemeden yapılarak 

dayanıklılık maksimum düzeye çıkarılmıştır. 

Transformers’tan esinlenerek tasarlanmış ön 

karenajda kullanılan mercekli LED farlar, ışık 

dağılımını ideal seviyede oranlayarak mükemmel 

aydınlatma sağlamaktadır. 

Zontes S250 ile Yüksek mühendisliği, yarının 

teknolojisini ve zarafeti sürmenin tadını çıkarın.   
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Şehrin Anahtarı: KYMCO Downtown 

350i ABS 

KYMCO Downtown 350i ABS, şehrin her yerinde 

her an sizinle. 

321 cc hacimli, sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 Supaplı 

(SOHC), motor yapısı ile şehirde ki gücünü 

doruklarda hissedeceksiniz. Yakıt sarfiyatını 

minimuma indiren EFI yakıt sistemi ve sahip olduğu 

yüksek manevra kabiliyeti ile ekonomikliğini ve 

pratikliğini daha ilk sürüşte hissedeceksiniz. 

Tüm dizaynı ve tüm özellikleri ile tamamen şehir 

yaşamı için tasarlanan KYMCO Downtown 350İ 

ABS, ön paneli üzerinde sol tarafta yer alan 12 V 

güç çıkışı sayesinde cep telefonunuzu, tabletinizi ve 

diğer elektronik cihazlarınızı şarj edebilme imkanı 

sağlarken, sağ tarafa konumlandırılan depo alanı ile 

şehirde sürekli yanınızda taşıdığınız küçük 

eşyalarınız için ekstra alan sağlar. 

İki adet tam kaskı taşıyabilecek kapasiteye sahip 

geniş sele-altı bagajı ile çantanızı ve günlük 

eşyalarınızı güvenle saklamanıza ve taşımanıza 

olanak sağlar. Ayrıca uzun mesafe yolculuklarınızda 

da tüm eşyalarınızı rahatlıkla yanınızda taşımanıza 

olanak tanır. 

Ön ve arka fren sisteminde soğutma kanallı, dalgalı 

disk kullanılmıştır. Kullanılan ‘’ABS’’ fren sistemi 

sayesinde de yumuşak frenlemenizi, güvenle 

yavaşlamanızı ve durmanızı sağlar. 

5 kademeli, yol durumuna göre ayarlanabilme 

özelliğine sahip arka süspansiyonu ile konfor ve 

güvenlik maksimum düzeye çıkartılmıştır. Buna ek 4 

kademeli fren manetleri ile de levye sertlik ayarı 

yapılarak güvenli frenleme sağlanmıştır. Şehirler 

arası uzun mesafeleri rahatça gidebilen KYMCO 

Downtown 350i ABS tüm yolculuklarınızda 

maksimum performans ve güvenli sürüş sunar. 

Şehre sağladığı tam uyum, yüksek teknolojik 

özellikleri, tasarımı ve pratikliği ile şehir avucunun 

içinde olacak. 

 

 

http://www.uma.com.tr/

