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Yolların Yeni Korsanı “Buccaneer 250i” 

Zamana meydan okuyan tasarımıyla, ilk bakışta tüm 

dikkatleri üzerine çeken “Buccaneer 250i” kendi 

segmentindeki farkını ortaya çıkartıyor. 

Her sürüşte kendini iyi hissetmeni sağlayan efsane 

Buccaneer 250i; performansı, konforu ve şık 

tasarımı ile günden güne seni kendine bağlıyor. 

Otantik stile sahip Buccaneer 250i ile heyecan verici, 

rahat ve çevik yapısıyla emsalsiz yolculuklar 

yaşamaya hazır olun. 

Buccaneer 250i’nin cafe racer tarzı 248,9 cc, 4 

zamanlı, SOHC ve V-Twin silindir motor yapısı ile 

hayat buldu. Gücü ve mükemmel performansı bir 

arada kullanıcısına sunan Buccaneer 250i’nin her bir 

parçası en ince ayrıntısına kadar düşünülerek 

tasarlandı. 

Buccaneer 250i’nin güçlü süspansiyon yapısı, 

yolculukları yorucu kılan titreşimleri ortadan 

kaldırarak, sana konforu en üst seviyede yaşatıyor. 

Siyah rengi ile asilliği, dizaynı ile şıklığı tek bir 

gövdede birleştiren Buccaneer 250i, yuvarlak 

hatlara sahip ön/arka far yapısı ve çarpıcı görünümü 

ile geçtiğin yerlerde iz bırakacaksın. 

Seni ve yaşam şeklini yansıtan, benzersiz bir 

motosiklet hayal eden sürücülerdensen Mondial 

Buccaneer 250i senin için en doğru model olacak.  

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1040/yollarin_yeni_korsani_simdi_mondialde.aspx
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CFMOTO 150 NK: Sürüş Seçeneğini Sana Bırakıyor 

Sınıfında bir ilki gerçekleştiren CFMOTO 150 NK ekonomi 

ve sport sürüş modu  ile sürüş seçeneğini sana bırakıyor. 

Sport moduyla heyecanı doruklarda yaşayabilir ya da 

ekonomi moduyla yolun tadını çıkarabilirsiniz. 

Kontak açıldığında otomatik çalışan gündüz farı (led drl) 

tüm hava koşullarında ve trafikte kolaylıkla farkedilmenizi 

ve yol görüşünüzü artırmanızı sağlar. LCD gösterge 

panelinin geliştirilmiş dizaynı sayesinde de sürücünün 

algısının dağılmadan motosiklete daha hakim olmasını 

sağlar. 

Dinamik çizgileri ve sportif görünümü, 149.4 cc, üstten 

tek eksantrikli, 4 zamanlı sıvı soğutmalı, 8500 rpm, 8.8 

kw(12hp) güç üretebilen motoru ile yollardan 

ayrılamayacaksın. Ayrıca BOSCH EFI yakıt sistemi 

sayesinde hem sport hem ekonomi modunda düşük yakıt 

sarfiyatı ile cebinizi koruyacak. 

Kafes şasi yapısı, çarpıcı turkuaz rengi, keskin tasarımı, 

tüm aydınlatmalarındaki ledleri, üstün süspansiyon ve 

fren sistemleri ile sağlamlığını, enerjisini, atikliğini, 

farkedilirliğini ve güvenliğini tam anlamıyla yolda 

hissedeceksiniz. 

Yüksek enerjisi sayesinde 150 NK ile kendini yollardan 

alıkoyamayacaksın. 

 

 

http://www.uma.com.tr/
https://www.cfmoto.com.tr/haberler/cfmoto-150-nk-surus-secenegini-sana-birakiyor
https://www.cfmoto.com.tr/haberler/cfmoto-150-nk-surus-secenegini-sana-birakiyor
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Şehrin Efendisi 

Sahip olduğu asil tarzı, dinamik görüntüsü ve enerjisi 

ile kendine hayran bırakan Downtown 350i ABS, 

keyif dolu ve eşsiz seyahatler yaşatıyor. 

Asi ve karizmatik duruşu ile gücünü fazlasıyla 

hissedeceğiniz Downtown 350i ABS, ister kısa 

mesafe ister uzun mesafe tüm yolculuklarınızda 

beklediğiniz tüm performansı fazlasıyla size 

sunuyor.      

Yeni Downtown 350i ABS, 321 cc motor hacmi, sıvı 

soğutmalı 4 zamanlı motor yapısı ile güç ve 

konforunuz maksimum düzeyde. 

Agresif ve bütünleşik far tasarımıyla daha ilk bakışta 

çekimine kapılacağınız Downtown 350i ABS’nin 

yüksek aydınlatma kapasitesine sahip farları ile 

karanlıkta yüksek görünürlük sağlayarak güvenle yol 

almanızı sağlar. 

Yüksek koruma özellikli fren sistemi ile de güvenilir 

ve güçlü yapısını bir kez daha ortaya koyan  

Downtown 350i “ABS” fren sistemi daha güvenli 

duruşlar sağlar. İki tam kaskı taşıyabilecek 

kapasitede olan geniş sele-altı bagajı ve sol ön 

panelde cep telefonu şarj etmek için 12V çakmaklık 

yeri mevcuttur. Sağ ve sol ön panelde tüm günlük ve 

uzun mesafe yolculuklarınızda küçük eşyalarınızı 

koymanız için kullanım alanı sunuyor.  

Downtown 350i ABS, Euro 4 normlarına uygun şık 

egzoz tasarımı ile düşük emisyon sağlıyor. 

Sizde hayallerinizi ve planlarınızı daha fazla 

ertelemeyin. 

 

http://www.uma.com.tr/
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 Yollarda İz Bırak 

Mondial 180 Z-One S, dikkat çekici renkleri ve spor 

tasarımıyla her zaman ilgi odağı olmaya hazır ol. 

Gücü, konforu ve dayanıklılığı ile yıllarca yolculuktaki 

en güvenilir arkadaşın olacak. 

Gidebileceğin seyahatler için planlarını erteleme. 

Çünkü 180 Z-One S, yüksek ateşleme gücüne sahip 

yapısıyla, 179 cc 8.500 d/d’da 11.5 kw güç 

üreten, kalkış ve sürüş esnasında mükemmel hız 

tepkimeleri oluşturan SOHC motoru uzun 

mesafelerde üstün performans sergiler. 

Bozuk yollar, beklenmedik çukurlar…180 Z-One S’in, 

ön süspansiyonunda ters amortisör ve arka 

süspansiyonda ise; çift kademeli helezon yay sistemi 

ve gaz sıkıştırmalı kombine amortisör yapısı 

kullanılarak yolculuk anında seni yormayacak şekilde 

tasarlandı. 

180 Z-One S’in bilyalı külbütör sistemi subap 

aşınmalarını en alt seviyeye indirir. Karbon debriyaj 

sistemi debriyaj balatalarının 6 kata kadar daha 

dayanıklı olmasını sağlar. 

2 farklı (Yeşil, Mavi) renk seçeneğine sunan 180 Z-

One S’ler uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile 

Mondial satış noktalarında seni bekliyor. 

 

 

http://www.uma.com.tr/
https://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1045/yollarda_iz_birak.aspx

