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  TERRATRACK 200: DOĞA, SEN VE 

TERRATRACK! 

Bir terratrack’in varsa hiçbir zorluk seni 

korkutamaz. 

200 cc tek silindir, dört zamanlı motoru ile arazi 

şartlarında yüksek performans sağlar. Bu sayede 

önüne çıkan taş, çamur ne olursa olsun Terratrack’i 

durduramaz. 

Konforun düşünülerek tasarlanan sele yapısı, 

arazide rahat sürüş yapmanı sağlar. 

Ekstra yük taşıyabileceğin arka port bagajı ile kamp 

malzemelerini, çiftlik araç gereçlerini yanında 

olmasını istediğin tüm kişisel eşyalarını senin yerine 

hiç zorlanmadan taşır. 

Gelişmiş ön aydınlatma sistemi ile en karanlık 

gecede bile yoluna güvenle devam etmeni sağlar. 

Her özelliği arazi koşulları düşünülerek tasarlanan 

terratrack 200, arazideki güvenilir dostun. 

İstersen deniz kenarında istersen ormanda ol, 

terratrack her zaman yanında olacak. 
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400 NK: İÇİNDEKİ GÜCÜ UYANDIR! 

KISKA imzasıyla göze çarpan tasarımı, 

durdurulamaz gücü ve etrafına yaydığı NK enerjisi 

ile tüm dikkatleri kendinde toplayacak. 

Ergonomik yapıda tasarlanmış, 795 mm yüksekliği 

ile konfor ve motor hakimiyeti maksimum seviyeye 

çıkarak her boydan kullanıcı için ideal hale geliyor. 

Sol elcik üzerine konumlanan sport ve ekonomik 

mod özelliği ile ister yolda ekonomik sürüşün tadını 

çıkar istersen sport modun heyecanını yaşa. Ayrıca 

Sağ ve sol fren levyelerinde bulunan ayarlama 

manetleri, el yapısı ve parmak uzunluğuna göre 

konumlandırılabilen levyelere erişimi 

kolaylaştırıyor. 

O-ringli zincir yapısı ile motordan tekerleğe 

aktarılan güç kaybını azaltır ve özel diş yapısı ile seri 

hızlanma sağlar. 

Euro 4 normlarına uygun egzoz yapısı sayesinde 

doğayı korumaya yardımcı olur. 

Daha büyük radyatör kullanımı ile ister şehir içi kısa 

mesafe ister şehirler arası uzun mesafe 

kullanımında maksimum soğutma sağlayarak motor 

ısısını çok daha uzun süre ideal seviyede tutar. Bu 

sayede kesintisiz kullanım süresi artmış olur. 

400 cc hacimli paralel çift silindir üzerine konumlu 

çift gaz kelebeği, üstten çift eksantrik (DOHC) 8 

Valf, 9500 rpm 29.5 kw  güç üretebilen motor bloğu 

ile olağanüstü bir güç sağlıyor. BOSCH EFI yakıt 

sistemi düşük yakıt tüketimi sağlar. 

Ön tekerleğe takılı çift disk, arka tekerleğe takılı 

dalgalı disk frenin üzerine kombine edilmiş J.JUAN 

FREN ve ABS sistemleri sayesinde üst düzey bir 

güvenlik ile seri frenleme yapmanı sağlıyor. Bu 

sayede 400 NK üzerindeki kontrolün pekiştirilmiş ve 

motor hakimiyetin artırılmış oluyor. 

Yoldaki hakimiyetini ve rahatlığını hemen 

farkedeceksin. Tüm vücudunu saran NK enerjisi ile 

sürüş heyecanını ve hazzını gerçek anlamda 

hissedeceksin. 

Bu rakibi olmayan bir güç, benzeri olmayan bir 
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E-MON ASSİST DS; 2 KİŞİLİK MUTLULUK. 

Kirliliğe yol açmayan, doğa dostu, sessiz ve 

ekonomik yardımcınız olan E-Mon Assist DS her 

alanda sağladığı pratiklik ile artık en yakın 

arkadaşınız. 

İleri ve geri ayarlanabilir koltuk yapısı, hareketli-çift 

kolçaklı ergonomik kol koyma yerleri ve artçı 

yolcular için tasarlanmış ikinci bir selesi ile sürüş 

esnasında hem yol arkadaşınıza hem de size 

maksimum konforu yaşatacak.  

Otomatik vites yapısı, geri vites özelliği ve geri vites 

uyarı sinyali ile farklı, keyifli ve güvenli bir sürüş 

deneyimi yaşatır. 

Assist DS’de standart donanım olarak gelen 

tubeless lastikler, patlamaya karşı dayanıklı 

yapıdadır ve yoldan gelen darbeleri sönümleyerek 

rahat bir sürüş yapmanıza olanak tanır. 

10 derece açıya kadar tırmanma sağlayabilen Assist 

DS ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. 

Taşıma sepeti ile alışverişlerinizde ve şehir içi 

gezilerinizde, ihtiyacınız olan her zaman yanınızda. 

1000 wattlık motor gücü sayesinde 30 km hıza 

rahatça ulaşabilir ve tek bir kablo ile 220V’luk 

elektrik prizinden kolayca sarj edilebilir. Yüksek 

kaliteli aküye sahip olması sayesinde de daha uzun 

mesafelerde rahat sürüş yapmanızı sağlar. 

Üç tekerlekli yapısı ile her kesimden kullanıcının 

rahatlıkla sürebileceği şekilde tasarlanan Assist DS 

ile mutlu gezmeler seni bekliyor. 
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BU YAZ ZONTES S250 İLE BAMBAŞKA OLACAK. 

Kendine has tasarımı, özgün duruşu ile Zontes S250 

bu yazın gözdesi. 

Zontes S250 sahip olduğu 4 zamanlı, üstten çift 

eksantrikli, yağ ve hava soğutmalı motor bloğu ile 

yüksek performansını hissettirir. 

Karenaj parçaları vidasız birleştirilerek, aralardaki 

boşluklar 0,5 mm’den az tutuldu. Ayrıca dış 

karanejları kırılmaz malzemeden yapılarak 

dayanıklılık maksimum düzeye çıkarıldı. 

Modern ve dinamik LED farları, ışık dağılımını ideal 

seviyede oranlarken, aküdeki yükünü azaltmakta 

buda akü ömrünü uzatmaktadır. 

Şasi tam otomatik robotlar ile üretilmiştir. Bu 

sayede kaynaklar pürüzsüz hale getirilmiş, hata 

oranı sıfıra indirilmiştir. 

Zontes S250’nin gövdesinde kullanılan sülfüroz asit 

verniği, motosikleti güneş yanıklarından korur ve 

renginin daha uzun süre ilk gün ki gibi canlı 

kalmasını sağlar 

Mükemmelliği, dayanıklılığı ve özgün yapısı ile 

Zontes S250 bir motosikletten daha fazlasını 

bekleyenlere.. 
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DOWNTOWN 350İ ABS ŞEHİRDEKİ YOL 

ASİSTANINIZ. 

Downtown 350i ABS ile keyif dolu ve eşsiz bir şehir 

deneyimi yaşayın. 

Şehirli tasarımı ile ilk bakışta çekimine gireceğiniz 

Downtown 350i ABS, 321 cc hacmindeki, sıvı 

soğutmalı, 4 zamanlı, 4 Supaplı SOHC, 21,20 kw güç 

üreten motor yapısı, EFI yakıt sistemi ve sahip 

olduğu yüksek manevra kabiliyeti ile gücünü ve 

pratikliğini gözler önüne sererken yakıt sarfiyatını 

da minimuma indirir. 

Sadece şehir içinde kısa mesafelerde değil,  şehirler 

arası uzun mesafede de rahatlıkla kullanılabilen 

Downtown 350i ABS tüm yolculuklarınızda 

maksimum performans sunar.  

Ön ve arka fren sisteminde kullanılan soğutma 

kanallı dalgalı disk yapısı, sahip olduğu ‘’ABS’’ fren 

sistemi sayesinde yolculuklarınızda güvenle 

yavaşlamanızı ve durmanızı sağlar. 5 kademeli yol 

durumuna göre ayarlanabilir arka süspansiyon ile 

konfor ve güvenlik arttırılmıştır. Ayrıca 4 kademeli 

fren manetleri sayesinde koşullara göre levye 

sertlik ayarı yapılarak güvenli frenleme sağlanır.  

Ön paneli üzerine yerleştirilmiş 12V güç çıkışı ile 

telefonunuzu, tabletinizi ve navigasyon cihazınızı 

downtown’ınızdan kolayca şarj edebilirsiniz. Güç 

çıkışının yanında, sağ ön panelde bulunan 

depolama alanı ile küçük eşyalarınızı taşıyabilirsiniz. 

Sağladığı yüksek güvenlik özellikleri, konforlu yapısı 

ve şehirli tasarımı ile Downtown 350i ABS 

beklediğinizden daha fazlası. 
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