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HAYALLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜR 

Zontes S250 keskin, enerjik stili ve ödün vermeyen 

özgüveniyle seninle seyahatlere çoktan hazır.  

Kendinden emin görünümü ve yenilikçi teknolojisi ile 

tahminlerinin ve beklentilerinin oldukça üzerinde S 250, 

her bir parçası incelik ve dayanıklılık testine tabi tutularak 

geliştirildi. 

ZONTES S250’de, tasarım ve geliştirme süreçleri 

sonrasında motosiklet tutkunları için özgün bir tasarım 

olarak geliştirilen ve benzersiz bir motosiklet dizaynı elde 

edebilmek için, gövdede vidasız birleştirme yapılarak 

eşsiz bir dizayn oluşturma amaçlandı.  

ZONTES S250 modelinin motor bloğundan gövdesine 

kadar birçok aksamı TAYO firmasının güvencesiyle 

üretildi. Bir motosikletin dış plastik aksamının kırılmasını 

hayal etmek bile zorken TAYO, ZONTES S250’de kırılmaz 

karanej yapısı oluşturularak motosikletin dayanıklılığını 

üst seviyeye çıkartıldı. Ve tüm karanej parçaları arasındaki 

boşluklar ise 0,5 mm’den daha az tutuldu. 

Tarzı ile oldukça çarpıcı ve görünümü ile agresif olan 

ZONTES S250, 4 zamanlı, üstten çift eksantrikli; yüksek 

performanslı yağ ve hava soğutmalı motor bloğu ile gücü 

doruklarda yaşatır. 

Mükemmelliğe ve kusursuzluğa önem veren ZONTES 

S250, şasinin tamamen sıfır hata olmasına dikkat ederek, 

kaynakların tamamen pürüzsüz olması için otomatik 

robotlar ile üretimi yapıldı. 

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. 

Spor ve dinamik ön karanej, olağanüstü ışık dağılımı 

sağlarken, tüm aydınlatma farlarında tamamen akü 

ömrünü uzatmak ve aydınlatmaya yardımcı olması için 

LED aydınlatma kullanıldı. 

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. 
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NK Serisinin Yaramazı 150 NK 

150 cc segmetinde rengiyle, dizaynıyla ve gücüyle 

tüm dikkatleri üzerine çeken bir motosiklet: CF Moto 

150 NK 

Şehrin yollarında gezerken gücü ve konforu her 

teker dönüşünde fazlasıyla hissettiren 150 NK’nın, 

dayanıklı kafes şasi yapısı ve mükemmel bir 

frenleme sağlamak için ön/arka fren sisteminde 

kullanılan disk fren sistemi ile güvenliğiniz 

arttırılmış.  

150 NK, üstten tek eksantrikli, 4 zamanlı sıvı 

soğutmalı, 149,4 cc motor hacmi ile maksimum 

sürüş konforu sağlarken, yakıt sistemi olarak 

kullanılan BOSCH EFI sistemi ile gaz tepkimeleri 

ayarlanarak, düşük yakıt tüketimi sağlandı. 

Konforlu ve sakin sürüş keyfinden taviz vermeden, 

yolculuğun keyfini çıkartmanı sağlayacak şekilde için 

tasarlanan monoshock arka amortisör yapısı yoldan 

gelebilecek darbeleri absorbe ederek, dengeli ve 

keyifli yolculuk yaşatıyor. 

150 NK’nın gösterge panelinde ise; önemsediğin 

tüm bilgileri tek bakışta kolayca okumanı 

sağlayacak, net, geniş ve anlaşılır bir ekran 

görüntüsü sağlıyor. 

150 NK’da bulunan bir diğer özellik ise: sürüş modu 

özelliği. Yolculuklarda gücün tamamen sende 

olacağı iki farklı sürüş modu sahip 150 NK ile 

yolculuğun kurallarını sen belirleyeceksin. İster 

ekonomi modu ile yolların keyfini çıkar ister sport 

modu ile heyecanı yaşa. Tercih tamamen senin! 

Yollardaki bu gücün farkına varıp sende 150 NK 

farkını yaşamak istiyorsan; hemen bir CF Moto 

Yetkili Bayisine uğra! 

  

 

http://www.uma.com.tr/
https://www.cfmoto.com.tr/haberler/nk-serisinin-yaramazi-150nk
https://www.cfmoto.com.tr/haberler/nk-serisinin-yaramazi-150nk
http://www.cfmoto.com.tr/model/touring/150-nk
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Şehrin Efendisi 

Sahip olduğu asil tarzı, dinamik görüntüsü ve 

enerjisi ile kendine hayran bırakacak Yeni 

Downtown 350i ABS, keyif dolu ve eşsiz 

seyahatler yaşatmaya geliyor. 

Asi ve karizmatik duruşu ile gücünü fazlasıyla 

hissedeceğiniz Yeni Downtown 350i ABS, ister 

kısa mesafe ister uzun mesafe tüm 

yolculuklarınızda beklediğiniz tüm performansı 

fazlasıyla size sunmaya hazır.      

Yeni Downtown 350i ABS, 321 cc motor hacmi, 

sıvı soğutmalı 4 zamanlı motor yapısı ile maxi 

scooter segmentinde adından oldukça söz 

ettirecek. 

Agresif ve bütünleşik far tasarımıyla daha ilk 

bakışta çekimine kapılacağınız Yeni 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. 

Sizde hayallerinizi ve planlarınızı daha fazla 

ertelemek istemiyorsanız, Yeni Downtown 350i 

ABS modelini daha yakından incelemek için 

Kymco yetkili bayilerine uğramakta acele ediniz. 
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  Efsane Seninle 

Buccaneer 250i tasarımı ve duruşuyla her 

gittiğin yerde gözleri üzerinde toplayacak. 

Otantik cafe racer tarzı ve duruşu ile efsane 

Buccaneer 250i her yolculuğunda seni yeni bir 

heyecan bekliyor. 

Güçlü 248,9 cc, 4 zamanlı, SOHC ve V-Twin 

silindir motor yapısı sayesinde her sürüşünde 

ona daha çok bağlanacaksın. Cafe racer tasarımı 

ve kusursuz dizaynı ile her bakışında yeniden 

hayran olacaksın. 

Koruma kafesine sahip olmasıyla darbelere karşı 

dayanıklı olan, yuvarlak dizayn edilmiş ön farları 

karanlıkta yüksek aydınlatma sağlar. Yine 

yuvarlak tasarımdaki arka stopları motosiklet 

dizaynını destekler yapıdadır. 

Uzun seyahatlerinizde de rahat edebilmeniz için 

tasarlanan konforlu, ergonomik yapıdaki selesi 

yüksekliği ve tasarımı ile Buccaneer 250i’nin 

otantik yapısını pekiştirirken sürüş sırasındaki 

motor hakimiyetini de arttırıyor. 

Güvenlikten ödün vermeyen Buccaneer 250i 

dalgalı disk yapısına sahip olması sayesinde 

daha yumuşak ve daha kısa mesafede durma 

sağlar. Ayrıca sahip olduğu amortisörleri ile 

yoldan gelen titreşimleri absorbe ederek 

yorulmadan daha uzun mesafe sürüş 

yapabilmeni sağlar. 

Buccaneer 250i ile yeni heyecanlara sür. 

 

http://www.uma.com.tr/
https://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1063/efsane_seninle.aspx
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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

