B Sınıfı Ehliyet İle Kullanılan Motosiklet: 50
REVİVAL
Motorlu Taşıtlar Vergisinden(MTV) muaf olması ve
B Sınıfı ehliyet ile kullanıma uygunluğu ile dikkat
çeken 50 REVIVAL, 49,6 cc hacimli 7.500 Rpm, tek
silindir, 4 zamanlı, hava soğutmalı, 2,3 kW güç
üreten motoru, yakıt tüketimindeki tasarrufu,
ergonomik tasarımı ve sevimli yapısı ile ehliyet
sahibi tüm kullanıcılara hitap eden bir scooterdır.
10 inch alüminyum alaşım jantlara sahip Mondial
50 REVİVAL, ön soğutma kanallı disk fren sistemi ve
arka kampana freni ile güçlü ve kullanışlı bir
güvenlik sistemi sunar. Bu sayede yolculuklarınız
daha güvenli hale gelir.
Şık tasarımlı ve nikelaj çizgi çerçeveli gidonuna
entegre edilmiş ön nikelaj farı, ön göğüslük ile
tümleşik sinyalleri, arka kuyruk karenajına entegre
edilmiş arka stop lambası ve arka sinyalleri ile
trafikteki fark edilirliği arttırılarak, hem güvenlik
hem de rahat sürüş imkanı sağlar.
Yeni kilit sistemi ile daha güvenlikli ve daha rahat
kullanım amaçlanmıştır. Sele altı bagajı açma
kademesi de bulunan yeni güvenlik sisteminde
anahtar ile tek merkezden kullanım kolaylığı
sağlanmıştır.
Geniş ve kaymaz sele tasarımı, sürüşün aksamadan
yaşanması için tasarlanmıştır. Sele yapısında konfor
ve memnuniyet ön planda tutulmuştur. Yanınızda
taşımanız gereken eşyalar için ekstra alan sunan
Mondial 50 REVIVAL, yolculuk boyunca en büyük
yardımcı olmaya hazır. Arka port bagajı sayesinde
de günlük yaşamda sırtındaki yükünü azaltıp
hayatın ve sürüşün keyfini sunar. Mondial 50
REVIVAL eşyaların taşınmasını üstlenirken, sen
sadece yolculuğun ve sürüşün keyfini çıkar.
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Bir Motosiklet İki Ruh: 400NK.
KISKA’nın harika tasarımı ve muhteşem performansı ile
400NK,
Sınıfında bir ilk olan, iki farklı sürüş modunu
kullanıcılarına sunuyor. Bu özelliği sayesinde tek
motosiklette iki sürüş ruhunu birleştirmiş oluyor. Sport
modu ile heyecanı ve performansı doruklara
taşıyabilirken, ekonomi modu ile uzun mesafe
sürüşünün keyfini çıkarabiliyorsunuz.
400NK’da kullanılan, daha büyük radyatör yapısı
sayesinde maksimum düzeyde soğutma sağlanarak
motor ısısı çok daha uzun süre ideal seviyede tutuluyor
ve şehirler arası mesafelerde daha uzun süre kesintisiz
sürüş yapabiliyorsunuz.
400 cc hacme sahip, paralel çift silindir üzerine konumlu
çift gaz kelebeği, üstten çift eksantrik (DOHC) 8 Valf,
9500 rpm 29.5 kw güç üretebilen motor bloğu ve yakıt
tüketiminden maksimum tasarruf sağlayan BOSCH EFI
yakıt sistemi ile 400NK, güçlü motoru ve dengeli yapısını
ilk bakışta hissettiriyor.
Aktarma sisteminde kullanılan O-ringli zincir yapısı ile
motordan aktarılan güç kaybı azaltılmış oluyor. Özel diş
yapısı ile seri tepkiler alınması sağlanarak motosiklet atik
ve pratik hale getirilmiş oluyor.
Aerodinamik şekilde dizayn edilmiş gövde yapısı ile 795
mm düşük sele yüksekliği, her boydan kullanıcı için tam
bir konfor ve motosiklet hakimiyeti sunuyor. Ayrıca Sağ
ve sol fren manetlerini sürücünün el yapısına ve parmak
uzunluğuna göre ayarlama olanağı sağlayarak,
sürücünün motosiklet hakimiyetini pekiştiriyor.
Ön tekerleğe takılı çift fren diski, arka tekerleğe takılı
dalgalı fren diski üzerine konumlandırılmış J.JUAN FREN
ve ABS sistemleri sayesinde güvenliği üst düzeye taşırken
daha kontrollü yavaşlama ve durma olanağı sunuyor.
Sürüş modunun seçilebilmesiyle iki farklı sürüş ruhu
sunan 400NK beklentilerinizi fazlasıyla karşılıyor. Sadece
kendisinin sahip olduğu özellikleri ve üstün yapısıyla
motosiklet anlayışınızı değiştirmeye geliyor.
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Şehrin Her Yerinde, Diamond Yanında.
Uzun mesafe, kısa mesafe veya rampa çıkma gibi
değişik yol koşullarına uygun performans ayarlama
özelliğine sahip, maksimum 45 km hıza çıkabilen
motoru ve 6-8 saatte şarj olabilen 60V/20A güce
sahip aküsü ile E-Mon Diamond şehrin her yerinde
senin yanında.
Önde disk, arkada Kampana fren sistemi
kullanılarak donatılmış E-Mon Diamond’ın,
patlamaya karşı yüksek dayanıklılığa sahip 90/90-10
/ 90/90-10 tubeless lastikleri ile sürüş güvenliği
arttırılmış ve kullanım kolaylığı sağlanmıştır.
Günlük işlerinizi yapabileceğiniz ya da işiniz gereği
siparişlerinizi şehir içinde rahatlıkla teslim
edebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Ergonomik
yapıdaki selesi, yüksek manevra kabiliyeti,
süspansiyon sistemi ve gündüz farı sayesinde şehir
içinde fark edilirliğini arttırır, rahat kullanım ve
kolay sürüş imkanı sunar.
Sol elciğinde bulunan mod düğmesine ard arda iki
kez basıldığında çocuk kilidi modu aktif hale gelir ve
3 km’den daha hızlı gidilmesine izin vermez. E-Mon
Diamond geri geri gitme özelliğine de sahip. Bunun
için çocuk kilidi modundayken, mod tuşuna basılı
tutulması yeterli. Çocuk kilidi modundan çıkmak
içinse 3 kez ard arda mod tuşuna basılması yeterli.
Şehir içinde, dağıtım işlerinde ve kişisel işlerde
rahatlıkla kullanılabilen, kontaktan kiltli sele altı
bagajı, geri vites ve gündüz farı gibi ekstra özellikler
sunan E-Mon Diamond, şehirdeki yardımcın olmaya
hazır.

www.uma.com.tr

Bu Yazın Parlayan Yıldızı Zontes S250
6 yıllık bir tasarım ve geliştirme süreci sonrasında,
20’den fazla patent uygulaması ile birlikte kendine has
bir mühendislikle, orijinal tasarımda üretilen Zontes
S250 zamanın ötesinde bir motosiklet.
Zontes S250 sahip olduğu 249 cc, 4 zamanlı, tek silindir,
OHC, üstten çift eksantrikli, yağ ve hava soğutmalı, 18
kW güç üreten motor bloğu ile performansı gözler
önüne seriyor. Ayrıca DELPHI Enjeksiyon Sistemi
sayesinde de yakıttan tasarruf ederken performanstan
ödün vermiyor.
Kırılmaz malzeme ile özel olarak tasarlanıp üretilen dış
karenajları, vidasız birleştirilmiş ve karenajlar arasındaki
boşluklar 0,5 mm’den az tutulmuştur. Bu sayede
dayanıklılık maksimum düzeyde tutulurken bütün bir
gövde yapısı oluşturulmuştur.
Tam otomatik robotlar tarafından üretilen şasisinde
dayanıklılık arttırılmış, kaynaklar pürüzsüzleştirilmiş ve
hata oranı sıfıra indirilmiştir.
Özgün yapıdaki LED mercek farları, ışığı bir çizgi üzerinde
ileterek görüş netliğini ve görüş alanını arttırıyor. LED
ampuller kullanılarak aküdeki yük azaltılarak akü ömrü
uzatılmaktadır.
Zontes S250’nin gövdesinde kullanılan sülfüroz asit
verniği, motosikleti güneş yanıklarından korur ve
renginin daha uzun süre ilk gün ki gibi canlı kalmasını
sağlar
Kaymaz ve su geçirmek özelliklerde tasarlanan özel
kumaş kaplamalı sele, sürücünün konforu ve sürüş
rahatlığı düşünülerek, modern çizgilerle dizayn
edilmiştir.
17 inch jant yapısı ve 150/55-17 boyutlarındaki geniş
yüzeye sahip arka lastikleri sayesinde Zontes S250 üstün
yol tutuş özelliği kazandırılmıştır. Bu sayede sürüş
güvenliği maksimum seviyeye taşınmıştır.
Geleceğin mühendisliğiyle tasarlanan, özgün ve üstün
özelliklere sahip Zontes S250 motosiklet anlayışınızı
değiştirecek.
Bütün gövde yapısı, pürüzsüz şasisi, güçlü ve yüksek
güvenlikli özellikleri ile ön plana çıkan, bu yazın parlayan
yıldızı Zontes S250’den vazgeçemeyeceksiniz.
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KYMCO Xciting 250Ri; Şehirdeki Yeni Arkadaşınız.
Sahip olduğu özellikleri, tüm ihtiyaçlarınız düşünülerek
tasarlanan Xciting 250Ri, günlük kullanımınızda ve şehir
dışı yolculuklarınızda zamandan ve yakıttan tasarruf
etmenizi sağlayan yeni arkadaşınız.
Göz alıcı tasarımı ve ekonomik yapısıyla dikkat çeken
Xciting 250Ri, güvenlikten taviz vermiyor. Ön fren
sisteminde kullanılan çift fren diski, 4 pistonlu çift kaliper
ve hidrolik özellikli fren sistemi ile güvenle durmanızı
sağlıyor. Ayarlanabilir 4 kademeli fren sertlik kolu
sayesinde her türlü yol şartlarında güvenli frenleme
yapmanıza olanak tanıyor. Arka fren sisteminde
kullanılan soğutma kanallı, kaliperli, arka fren diski, seri
yavaşlamanızı ve güvenle durmanızı sağlıyor.
Kontaktan açılan, sağ ön torpidoya konumlandırılmış
benzin depo kapağı güvenliğinizi arttırıyor.
Konforunuz ve sürüş rahatlığınız düşünülerek geniş
yapıda tasarlanan sele; kaymaz, su geçirmez özelliklerde
dizayn edilmiştir. Selede konumlandırılan kolay
ulaşılabilir sele alt haznesi, kişisel eşyalarınızı taşımada
kolaylık sağlayacak tarzda üretilmiştir. Ayrıca 5 kademeli
ayarlanabilir çift arka süspansiyonu sayesinde yol
şartlarına göre süspansiyon ayarı yaparak konforunuzu
maksimum seviyede tutarsınız.
Aerodinamik yapıda tasarlanan Xciting 250Ri’in
rüzgarlığı, kullanım sırasında gelen rüzgarı keserek daha
hakim ve daha konforlu sürüş yapmanızı sağlıyor.
Kartal gözlü ikiz farlar, akıllı LED DRL (Gündüz Sürüş Farı)
özelliği ile trafikteki farkedilirliğiniz arttırılmış ve LED
ampulleri sayesinde farların akü yükü azaltılarak daha
uzun akü ömrü sağlanmıştır. Trafikte görünürlük
kapasitesi arttırılmış arka stop ve ikaz lambaları ise spor
görünümlü gövdeye uyumlu ve LED ışık ile donatılmıştır.
Euro 3 standartlarına uygun egzoz yapısı ile doğayı
korumaya yardımcı olurken, güçlü motoru ile
performansından da ödün vermez.
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