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CF Moto 2018 İstanbul Motobike Fuarı’nda Göz 

Doldurdu 

Motosiklet ve motosiklet aksesuarları alanında adından söz 

ettiren Uğur Motorlu Araçlar, Türkiye’nin en büyük motosiklet 

fuarı Motobike İstanbul’da CF Moto ile yerini aldı. 

Motosiklet kullanıcılarının ihtiyaçlarını gidermek için sürekli 

gelişen ve büyüyen UMA, CF Moto markasını fuarda motosiklet 

tutkunları ile buluşturdu. 

Motosiklet sektörüne 2011 yılında hızlı bir giriş yapan CF Moto, 

motosiklet pazarına girdiği günden beri popülerliğini sürekli 

artırarak bünyesine yeni modellerini katlamaya devam ediyor. 

On road ve off road modelleri ile ister şehir içinde kısa mesafe 

yolculuklarında ister haftasonu kaçamaklarında ihtiyacın olduğu 

her an seninle olacak modelleri fuarda yerini aldı. 

NK serisinin yaramazı 150 NK, yeni model 250NK, içindeki seni 

uyandıracak 400 NK, sana sınırları belirten 650 NK’yı ve macera 

gezgini yeni 650 MT’yi ziyaretçilerine yakından tanıma fırsatı 

sundu. 

Arazide ve doğada seni asla yalnız bırakmayan modellerinin de 

tanıtımını yapan CF Moto, enjeksiyonlu ve macera ruhlu traktör 

sınıfından CForce 450, CForce 550 ve CForce 800; UTV’de ise 

UForce 550, ZForce 550 Ex ve ZForce 800 Ex ürünlerini fuarda 

ziyaretçilerine daha yakından inceleme fırsatı sundu.  

Her ürünü için sıfır hata ilkesiyle çalışan, yüksek seviyede detaya 

önem veren 

CF Moto, yenilikçi üretim yöntemlerini sürekli olarak 

benimsediği 2018 yılında göstererek yeni modelleri ile sektörde 

adından söz ettireceğini fuarda bir kez daha gösterdi. 

CF Moto, touring, güçlü traktör ve UTV modelleri, yaygın yedek 

parça ve servis ağı, satış sonrası hizmet ve pazarlama 

faaliyetleriyle, Türkiye motosiklet pazarında üstün kaliteli ve 

güvenilir ürünleri ile her zaman hizmet vereceğini de vurguladı. 

Yeni modellerin sergilendiği bu fuarda, motosiklet tutkunları CF 

Moto modellerini yakından inceleme fırsatını buldu. 
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Motobike İstanbul Fuarı’nın Dikkat Çeken Modeli: 

 400 NK 

İçindeki sürüş keyfini uyandıran, ilk bakışta sahip olmayı 

isteyeceğin Kıska imzalı tasarıma sahip sınıfının gözde 

modelleri arasında yer alan 400 NK,  

2018 Motobike İstanbul Fuarı’nda CF Moto standında NK 

serisi içerisinde dikkat çeken bir diğer model oldu. 

400 cc hacme sahip paralel çift silindir üzerine konumlu 

çift gaz kelebeği, üstten çift eksantrik (DOHC) 8 Valf, 9500 

rpm 29.5 kw güç üreten motor bloğu ile iki kat güç, tam 

hakimiyet sunuyor. 

Ön tekerleğe takılı 300mm papatya çift disk, arka 

tekerleğe takılı dalgalı disk frenin üzerine kombine 

edilmiş J.JUAN FREN ve Continental ABS sistemleri 

sayesinde üst düzey bir güvenlik ile yol almanı ve 

gerektiğinde seri frenleme yapmanı sağlıyor. Ayrıca 

BOSCH EFI yakıt sistemi yakıttan tasarruf etmeni sağlıyor. 

Sadece şehir içi değil şehirler arası uzun mesafe 

kullanımına da uygun olan 400NK, daha büyük radyatörü 

ile maksimum soğutma sağlayarak motor ısısını çok daha 

uzun süre ideal seviyede tutuyor ve kesintisiz kullanım 

süresini arttırmış oluyor. 

Sağ ve sol fren levyelerinde bulunan ayarlama manetleri, 

el yapısı ve parmak uzunluğuna göre levyelere erişimi 

kolaylaştırarak hâkimiyetini arttırıyor. 

Ergonomik modern yapısı; sağ elcik üzerine konumlu 

marş, acil stop, far açma kapama düğmesi ve sol elcik 

üzerinde uzun kısa far, far ayar düğmesi, korna, sürüş 

modları, sinyal ve sellektör düğmelerini kolay 

kullanabilmeni sağlıyor. 

Yüksek dayanıklılığa sahip O-ringli zincir yapısı ile 

motordan tekerleğe aktarılan güç kaybını azaltıyor ve özel 

diş yapısı ile daha çok yağ tutarak seri hızlanma sağlıyor. 

Yatay arka bağlantılı arka süspansiyonu arka amortisörü 

yatay olarak düzenler, alanın verimli kullanılmasına ve 

merkezileşmeye büyük katkı sağlar. Bu sayede daha 

hakim sürüşler yapmana olanak tanıyor. 
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İstanbul Motobike Fuarı’nın Gözde Modellerinden; 

150 NK 

Türkiye’nin en büyük motosiklet fuarı Motobike 

İstanbul’da CF Moto,  150 cc segmentinde rakipleri 

arasından sıyrılarak bir adım önde olmayı başaran 150 NK, 

tasarımındaki dikkat çeken detayları ve göz alıcı rengi ile 

adından söz ettiriyor. 

İçindeki sürme hissini uyandıracak ve seni harekete 

geçirecek özeliklere sahip 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 sağlıyor. 

150 NK’da, ihtiyaç duyabileceğin ne var ise tek bir gövde 

de buluştu. 

Dayanıklılık ve sağlamlık hedeflenerek oluşturulan kafes 

şasi ile güçlü bir görünüm elde edilirken, mükemmel bir 

frenleme sağlamak için ise ön fren sisteminde 4 pistonlu 

hidrolik kaliper disk kullanılarak frenleme performansı 

arttıldı. 

Hem sportif, hem konforlu hem de dinamik… 

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. 

Güç ve tasarım bir arada… 

150 NK’nın gösterge panelinde ise; önemsediğin tüm 

bilgileri tek bakışta kolayca okumanı sağlayacak, net, 

geniş ve anlaşılır bir ekran görüntüsü tasarlandı. 

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 isteyen herkesi fuarda yakından 

inceleme fırsatı buldu. 
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 DOWNTOWN 350i ABS 

Şehrin Efendisi ile Yeni Yolculuklara Hazır Mısınız? 

 

Agresif ve bütünleşik far tasarımıyla daha ilk bakışta 

seni etkisi altına alan Downtown 350i ABS’nin 

yüksek aydınlatma kapasitesine sahip farları ile 

karanlıkta yüksek görünürlük sağlayarak güvenle yol 

almanızı sağlar. 

Asi ve karizmatik duruşu ile gücünü fazlasıyla 

hissedeceğiniz Kymco Downtown 350i ABS, ister kısa 

mesafe ister uzun mesafe tüm yolculuklarınızda 

beklediğiniz tüm performansı fazlasıyla size 

sunmaya hazır.     

Onunla yola çıkacağınız ilk andan itibaren dinamik 

görüntüsü ve enerjisi ile kendine hayran bırakacak 

Downtown 350i ABS, keyif dolu ve eşsiz seyahatler 

yaşatmaya hazır. 

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 güç çıkışı 

yeri mevcuttur. Sağ ve sol ön panelde tüm günlük ve 

uzun mesafe yolculuklarınızda küçük eşyalarınızı 

koymanız için kullanım alanı sunuyor. 

321 cc motor hacmi, sıvı soğutmalı 4 zamanlı motor 

yapısı ile güç ve konforunuz maksimum düzeyde 

tutulmuştur. 

Yüksek koruma özellikli fren sistemi ile de güvenilir 

ve güçlü yapısını bir kez daha ortaya Kymco 

Downtown 350i ABS, Euro 4 normlarına uygun şık 

egzoz tasarımı ile düşük emisyon sağlıyor. 

Sizde hayallerinizi ve planlarınızı daha fazla 

ertelemeyin. 
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