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Yollarda Fark Yarat: MH Minör 

Touring sınıfındaki modelleri ile motosiklet 

severlerin gönlüne taht kuran Mondial, yeni ehliyet 

yasasına uygun A1 ehliyeti ile kullanılabilen MH 

Minör modelini de 2017 yılında bünyesinde dahil 

etti. 

MH Minör, sahip olduğu 124,8 cc hacimli, 8,70 kW 

güç üretebilen, tek silindirli, dört zamanlı, hava 

soğutmalı ve içten balansörlü motor bloğu ile 

yollarda çok hızlı kaçıyor. 

MH Minör’de kullanılan teleskobik ön amortisörler 

ve helezonik gazlı sisteme sahip arka  amortisör 

sistemleri sayesinde yoldan gelebilecek darbeler 

elimine edilerek, lastiklerin yol tutuşu maksimize 

ediliyor. Ön fren sisteminde kullanılan, 220 mm 

çapındaki fren diski ve hidrolik fren sistemi 

sayesinde güvenlikten taviz vermiyor. 

Karakteristik bir yapıya sahip farları ile dikkat çeken 

MH Minör, özgün bir şekilde tasarlanmıştır. Oldukça 

yüksek aydınlatma imkanı sağlayan farları gövdeyle 

bütünleşik yapıdaki arka stoplarında ve plaka 

aydınlatmasında, led aydınlatma sistemi 

kullanılmıştır. Bu sayede aküdeki far yükünü 

minimuma indirerek akü ömrünü uzatmıştır. 

MH Minör sportif hatlara sahip tasarımı ve 16,5 lt 

kapasiteli benzin deposu ile uzun seyahatlerde öncü 

olacaktır. Tasarımı sayesinde sürücünün ayakları ile 

depoyu kavramasına uygun olup, bu sayede 

sürücünün motosikleti vücudunun bir parçası gibi 

hissetmesini sağlıyor. Spor görünüme uygun 

tasarlanan selesi ile MH Minör, rahatlık ve 

konfordan ödün vermiyor. 

Euro 3 standartlarında üretilmiş düşük emisyonlu 

egzoz yapısı ile doğayı korumaya yardımcı olurken, 

nikelaj koruma kapağı ile spor bir görünüm sunuyor. 

 

 

http://www.uma.com.tr/
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O Doğaya Ait! 

Mondial, 2017 yılında T3 belgeli TerraTrack 200’ü 

bünyesine dahil ederek tüm zor işleri ona bırakıp  

aktivitelerin keyfini sürmen için tasarladı.   

Engebeli yollarda bile yol tutuşundan ödün vermeyen 

TerraTrack 200 ile doğaya karış. 

Arka ve ön port bagajı sayesinde gideceğiniz tüm off-road 

aktiviteler ve festivallerinde yüklerinizi kolayca 

taşıyacaktır. Sana sadece doğanın tadını çıkarmak 

kalacak. 

Lastik tırnak yapısı ile farklı arazi koşullarında da yolculuk 

yapabilmene imkân sağlayacak. İster deniz kenarında 

ister ormanlık alanda seni yalnız bırakmayacak. 

Fren sisteminde arka ve ön disk kullanılan TerraTrack 200 

hem el hem ayak ile frenleme metodunu standart 

donanım olarak sunuyor. 

Traktör (T3) kategorisindeki ürünler ÖTV den muaftır. 

Fiyatlar KDV dahil fiyatlardır. 

 

http://www.uma.com.tr/
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Keyifli Yol Arkadaşın: 100 NT Turkuaz 

Seni şehrin trafiğinden kurtararak, gitmek istediğin 

yere seni zamanında götüren ve özgürce yolları 

keşfetmeni sağlayan yeni yol arkadaşın "100 NT 

Turkuaz", keyifli sürüşler yaşatmaya hazır. 

97 cc motor hacmine ve düşük yakıt tüketimine 

sahip Yeni 100 NT Turkuaz, kadın-erkek sürücülerin 

kullanımına uygun olup, atikliği ve enerjisi ile seni 

hemen etkisi altına alacak. 

Yeni 100 NT Turkuaz’ın 12’ jantları ve hava kanallı ön 

disk fren yapısı güvenli manevra kabiliyeti sağlarken, 

teleskobik ön amortisör yapısı ile beklenmedik 

çukurlardan ve bozuk yollardan kolayca kurtulmanı 

sağlar. Bozuk yolları minimum düzeyde 

hissettirirken, sürüş konforunu maksimum düzeye 

çıkarır. 

Kırmızı, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk 

seçeneğine sahip Yeni 100 NT Turkuaz, sportif 

tasarımı ve güven verici havasıyla her gezintiyi keyifli 

bir yolculuğa dönüştürür. 

Motorlu Taşıtlar Vergisinden (MTV) muaf Yeni 100 

NT Turkuaz ile Anı Yaşamaya Hazır ol! 

 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/model/scooter/100-nt-turkuaz
http://www.mondialmotor.com.tr/model/scooter/100-nt-turkuaz
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  Seni Harekete Geçirecek Enerji: S250 

Kendine özgü duruşu ve sahip olduğu yüksek 

teknoloji özellikleri ile Zontes S250, gövde rengi ile 

uyumlu turuncu jantlarıyla ilk bakışta fark yaratmaya 

hazır. 

250 cc sınıfında özgün tasarımıyla, tarzıyla ve sahip 

olduğu yüksek teknoloji özellikleri ile Zontes S250, 

sürüş modunuzu yükseltecek. 

249 cc yüksek performanslı, yakıt tasarruflu ve uzun 

ömürlü OHC motor bloğu ile Zontes S250 18 kW güç 

üreten 23 Nm tork gücünde olup hava-yağ soğutmalı 

yapısı ile mükemmel performans sağlar. Çift 

eksantrikli, dört valfi ve Delphi yakıt enjeksiyon 

sistemine sahip motoru, soğuk havalarda bile 

kolayca çalıştırmanızı sağlar. 

ZONTES S250’nin bir başka önemli detayı ise; uzun 

süre güneş ışınlarına maruz kalındığı takdirde 

oluşabilecek renk değişikliklerini önlemek amacıyla 

sülfüroz asit verniği atılarak, motosikletin renginin 

daha uzun ömürlü ve ilk günkü gibi çarpıcı olması 

sağlandı. 

ZONTES S250’nin şasisi tamamen otomatik robotlar 

ile yapılarak kaynakların pürüzsüz olması ve hata 

oranının sıfır olmasına dikkat ederek, bir kez daha 

mükemmelliğe ve kusursuzluğu verdiği önemi 

göstermektedir. 

ZONTES S250 size tüm bu güzellikleri bir arada 

sunarak, hız ve tutkuyu doruklarda yaşamanız için 

şimdi Mondial yetkili bayilerinde. Çünkü siz 

mükemmelliği fazlasıyla hak ediyorsunuz 

http://www.uma.com.tr/
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  CF Moto 400 NK: Aradığın Heyecan Onda Var 

İster hafta içi ister hafta son, İster kısa mesafe ister 

uzun mesafe, senin için bunların bir önemi yoksa CF 

Moto 400NK her koşulda yanında.  

 CF Moto 400NK’nın muhteşem performansı ile 

içindeki seni harekete geçirmek hiç de zor 

olmayacak. 400 cc hacimli motor yapısı, 9500 rpm 

29.5 kw güç üretebilen motor bloğu ile olağanüstü 

bir güç yaşatıyor. 

2 farklı sürüş moduna sahip 400NK, tamamen 

kullanıcısının isteğine göre, ekonomi ve sport modu 

ile heyecan dolu bir sürüş yaşatıyor. Tek bir düğme 

ile sürüş modunu değiştirerek içindeki sürüş 

heyecanını hiç kaybetmeyeceksin. 

Gücü ve konforu en iyi şekilde kullanıcılarına 

sunarken güvenliği de en üst seviyeye taşıyan 400NK 

ön tekerleğe takılı çift fren diski, arka tekerleğe takılı 

dalgalı fren diski üzerine konumlandırılmış J.JUAN 

FREN ve ABS sistemleri ile daha kontrollü yavaşlama 

ve durma olanağı sunuyor. 

Dinamik yapısı ve etkileyici tasarıma sahip CF Moto 

400 NK, O-ringli zincir yapısı ile motordan tekerleğe 

aktarılan güç kaybını azaltıyor ve özel diş yapısı ile 

daha çok yağ tutarak seri hızlanma sağlıyor. 

Hayallerini daha fazla erteleme, sınıfının yeni 

gözdesi CF Moto 400NK’yı daha yakından tanımak 

için bir CF Moto Bayisi’ne uğramak için acele et! 

Satış noktaları ve detaylı bilgi için 

www.cfmoto.com.tr’yi ziyaret etmeyi unutma. 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.cfmoto.com.tr'yi/
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 KYMCO X-Town 125i: Onun Doğası Şehir! 

Şehirdeki sürücü ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan “KYMCO X-

Town 125i”, şehrin hızına yetişmenizde en büyük yardımcınız 

olacak. KYMCO X-Town 125i’nin pratikliği sayesinde şehir içinde 

yoğun trafiği aşmak ve gideceğiniz yere zamanında varmak hiç 

bu kadar kolay olmamıştı.  

KYMCO X-Town 125i; 125 cc hacmindeki tek silindir, 4 zamanlı, 

4 supaplı SOHC, sıvı soğutmalı, güçlü motor bloğu sayesinde 

şehir içinde duraksamaksızın yol alma olanağı sağlıyor. Sıvı 

soğutmalı motor yapısı ile motor ısısını daha uzun süre ideal 

ısıda tutarak daha uzun ve verimli sürüşler sağlıyor. KYMCO X-

Town 125i’nin gövdeyle bütünleşik farları scooterınızın 

tasarımını pekiştirirken bütünleşik bir ışık dağılımı ile daha net 

bir görüntü elde etmenize olanak tanır. Gövdeye entegre LED 

sinyalleri ve arka stopları ile görünürlüğünüz maksimum düzeye 

çıkarılarak aydınlatmanın akü üzerindeki yükü azaltıldı. 

Ters konumlandırılmış ön süspansiyonu yoldan gelen 

titreşimleri daha iyi elimine ederek sürüş konforu artırıldı. Arka 

süspansiyonunda kullanılan 5 kademeli ayarlanabilir arka 

amortisörü sayesinde sürüş konforu ve hakimiyeti sürücüye 

bırakıldı. 

Kaymaz ve su geçirmez kumaştan üretilen KYMCO X-Town 

125i’nin selesi, iki kademeli yapısı ile sizin ve artçınızın 

konforunu maksimum düzeye çıkarıyor. Ayrıca geniş sele altı 

bagajı sayesinde eşyalarınızı güvenli ve zahmetsiz 

taşıyabilirsiniz.  

Sol ön panel üzerine konumlandırılmış, küçük eşyalarınızı ve 

elektronik cihazlarınızı koyabileceğiniz, içerisinde 12V’lik direkt 

usb güç çıkışı bulunan torpido gözü sayesinde elektronik 

cihazlarınızı kolayca taşırken şarj edebilirsiniz.  

Güvenliği artırmak ve dışarıdan gelebilecek darbelere karşı 

kontağı korumak için anahtar kilidi özelliği bulunmaktadır. 

Ayrıca ön iç panelde konumlandırılmış benzin deposu koruma 

kapağı sayesinde dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı önlem 

alındı. 

Ön tekerlekte dalgalı çift fren diski ve arka tekerlekte kullanılan 

dalgalı tek fren diski; kombine CBS fren sistemi ile desteklenerek 

güvenle yavaşlamanızı sağlar ve daha kısa mesafede durmanıza 

olanak tanır. 

Şehirdeki sürücü ihtiyaçları düşünülerek üretilen KYMCO X-

Town 125i ile şehrin hakimi sizsiniz. 

 

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

