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100 uag
www.mondialmotor.com.tr

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Hava Soğutma

97 cc

50.00 x 49.50 mm

9.8±0.1 : 1

Karbüratör

6.8 kw at 8500 m�n-1

8.0 Nm at 8000 m�n-1

85 km/h

CDI

Manuel / 5 V�tes

1930 x 705 x 1020

1245 mm

9 ± 0.3 lt

99 kg

151 kg

Kampana / Kampana

2.50x18

3.00x18

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası



www.mondialmotor.com.tr

97 cc. 8.500 d/d' da 6,8 kw. güce sah�p yen� motor blok yapısındak� 100 UAG �le ekonom�k seyahatler gerçekleşt�reb�l�rs�n�z. Yakıt tüket�m� çok düşük olan 100 

UAG'n�n motor performansı, beklenen değerlerden çok daha yüksek. Mod�fiye gerekt�rmeyen eks�ks�z tasarım ve kullanım kolaylığı sunan döner şanzuman 

s�stem� ürüne a�t üstün özell�klerden.  (MTV) Motorlu Taşıtlar Verg�s�nden muaf 100 cc. altı motor gücünde b�r üründür.

97 cc. 8.500 d/d' da 6.8 kw. güç üretme 

kapas�tes�ne sah�p 100 UAG'de mükemmel 

gücü h�sseders�n�z.

Motor Bloğu

100 UAG'de ön amort�sörler teleskob�k 

yapıdadır, arka helezon�k amort�sörler daha 

kalın malzemeden �mal ed�lm�ş olup, daha uzun 

ö m ü r l ü  v e  d a h a  k o n f o r l u  k u l l a n ı m 

sağlamaktadır.

Süspans�yon

Alternat�f CG'lerden farklı olarak ön ve arka 

çamurlukta kullanılan paslanmaz krom 

malzeme yapısı.

Çamurluk

Analog gösterge panel� üzer�nde km. sayacı, 

tr�pmetre, telefon �kaz ışığı, analog dev�r saat� 

�le komb�ne benz�n gösterges� ve d�j�tal v�tes 

gösterges� bulunmaktadır. S�nyal gösterge 

�kaz ışıkları, v�tes durum lambası ve far �kaz 

ışıkları göstergen�n alt kısmındadır.

Gösterge Panel�

Benz�n deposu 9 lt. kapas�teye sah�p olup, CG 

modeller�nde kullanılan standart depo değ�l, 

görsell�ğ� ön plana çıkarmak �ç�n yen� d�zayn 

st�cker'l� depo kullanılmıştır.

Benz�n Deposu

100 UAG kaymaz sele kılıfı kullanılmış, kullanıcı 

rahatlığı �ç�n sele mod�fiye ed�lm�ş, daha rahat 

ve konforlu sürüş sağlanmıştır.

Sele

N�kelaj koruma kapaklı, Euro 3 standartlarında 

düşük em�syonlu egzoz.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

N�kelaj kaplama depo ve sele fit�ller�, n�kelaj 

kaplama aynalar, n�kelaj kaplama z�nc�r üst 

muhafaza kapağı, n�kelaj kaplama kumanda 

düğmeler� ve elc�kler,  ve arka port bagaj 

üzer�nde yapılan yen�l�kle konumlandırılmış 

arka destek ve tutunma braket�.

Aksesuar

100 uag

100 UAG model�nde yüksekl�ğ� ayarlanab�l�r ön 

far, trafikte fark ed�l�rl�ğ� arttırılmış arka stop 

ve d�kdörtgen s�nyaller �le aydınlatma s�stem� 

güçlend�r�lm�şt�r.

Aydınlatma & İkaz Lambaları

HİPERAKTİF VE CİMRİ



100 MASTi
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört Zamanlı, Hava Soğutma

97 cc

50.00 x 49.50 mm

9.8 ± 0.1 : 1

Karbüratör

6.8 kw at 8500 m�n-1

8.0 Nm at 8000 m�n-1

85 km/h

CDI

Manuel / 5 V�tes

1830 x 730 x 940

1245 mm

10 ± 0.3 lt

99 kg

151 kg

D�sk / Kampana

2.25x17

2.50x18
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Performansı �le mükemmel, düşük yakıt tüket�m�yle de ekonom�k b�r CG motos�klet olan 100 Mast� , 97 cc 8500d/d’da 6.8 kw güç üretme kapas�tes� �le etk�l� 

gücünü kullanıcısına yansıtıyor. Mod�fiye gerekt�rmeyen eks�ks�z tasarımı �le kullanım kolaylığı �le sadece g�deceğ�n�z yere karar vermen�z yeter, ger�s�n� 100 Mast� 

halleder. Güvenl�ğ�n�z ve konforunuz �ç�n tasarlanmış teleskop�k ön ve arka amort�sörler key�fl� yolculuklar yaşatmaya hazır. D�ğer CG modeller�nden farklı olarak 

ön jantlar 17” olup 36 burgulu(kıvrımlı) tel jant kullanılmıştır. Ön ve arka amort�sörler d�ğer CG modeller�nden daha kısa kullanılarak sebeb�yle ekstra mod�fiye 

gerek kalmamış ve hak�m�yet daha fazlalaştırılmıştır.

97 cc hac�m ve 8.500 d/d'da 6.8 kw güç üretme 
kapas�tes�ne sah�p 100 Mast�'n�n gücünü 
h�ssedeceks�n�z.

Motor Bloğu

N�kelaj kaplamlı, önde teleskop�k amort�sörler 

ve arkada 5 kademel�, ayarlanab�l�r, helezon�k 

yay s�steml� amort�sörler kullanılarak konforlu 

sürüş amaçlanmıştır.

Süspans�yon

10 l�trel�k benz�n deposu �le kes�nt�s�z sürüş 

keyfi yaşatıyor.

Benz�n Deposu

100 Mast� gösterge panel�ne konumlandırılan 

analog dev�r/k�lometre saat�, cep telefonu �kaz 

ışık gösterges�, sağ/sol s�nyal �kaz ışık 

göstergeler�, v�tes durum lambası ve uzun far 

gösterges� mevcuttur.

Gösterge Panel�

17” ön jantları, 18” arka jantları ve 36 

burgulu(kıvrımlı)tel kullanılarak görsell�kle 

uyum sağlanmıştır.

Jantlar

100 Mast� sele yapısında kaymaz ve su 

geç�rmez sele kılıfı kullanılmıştır. Ayrıca 

kul lan ıc ı  � ç �n  mod�fiye ed� lerek  daha 

ergonom�k ve konforlu hale get�r�lm�şt�r.

Sele

N�kelaj kaplamalı, gövde �le uyumu sağlanmış, 

Euro 3 standartlarında düşük em�syonlu egzoz 

yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

N�kelaj kaplamalı, dış görünümü �le uyum 

sağlanmış arka port bagaj, yanınıza almak 

�sted�ğ�n�z eşyalar �ç�n taşıma kolaylığı sunar.

Arka Port Bagaj

100 masti

Gövde krenajı �le uyum sağlanmış n�kelaj 

k a p l a m a l ı ,  a y d ı n l a t m a  k a p a s � t e s � 

güçlend�r�lm�ş farlar,  d�kdörtgen şekl�nde 

kullanılarak daha göz alıcı hale get�r�lm�şt�r. 

Trafiktek� fark ed�l�rl�k düzey� de arttırılmıştır.

Aydınlatma & İkaz Lambaları

Özgürlük Senİnle 



100 MASTi x
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört Zamanlı , Hava Soğutma

97 cc

50.00 x 49.50 mm

9.8 ± 0.1 : 1

Karbüratör

6.8 kw at 8500 m�n-1

8.0 Nm at 8000 m�n-1

85 km/h

CDI

Manuel / 5 V�tes

1830 x 730 x 940

1245 mm

9 ± 0.3 lt

99 kg

151 kg

D�sk / Kampana

2.25x17

2.50x18
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Performansı �le mükemmel, düşük yakıt tüket�m�yle de ekonom�k olan 100 Mast� X, 97 cc 8.500d/d’da 6.8 kw güç üretme kapas�tes� �le etk�l� gücünü kullanıcısına 

yansıtıyor. Mod�fiye gerekt�rmeyen eks�ks�z tasarımı �le kullanım kolaylığı �le sadece g�deceğ�n�z yere karar vermen�z yeter, ger�s�n� 100 Mast� X halleder. 

Güvenl�ğ�n�z ve konforunuz �ç�n tasarlanmış teleskop�k, kısa, ayarlanab�l�r ön ve arka amort�sörler key�fl� yolculuklar yaşatmaya hazır. Ergonom�k, kaymaz ve su 

geç�rmez sele kullanıcı rahatlığı �ç�n d�zayn ed�lm�ş yapısıyla daha konforlu ve rahat sürüş sağlamıştır. Ön jantları 17” 72 tel ve burgulu (kıvrımlı) tel jantların 

kullanılması �le alışılmışın dışında n�kelaj görsell�ğe önem ver�lm�şt�r. N�kelaj kaplamalı yapısıyla da fark ed�l�rl�ğ� artırılmış 100 Mast� X, euro 3 standartlarında 

düşük em�syonlu egzoz yapısına sah�p.

97 cc hac�m ve 8.500 d/d'da 6.8 kw güç üretme 
kapas�tes�ne sah�p 100 Mast� X'�n gücünü 
h�ssedeceks�n�z.

Motor Bloğu

Önde teleskop�k amort�sörler ve arkada 5 

kademel�, ayarlanab�l�r, helezon�k yay s�steml� 

n�kelaj kaplamalı amort�sörler kullanılarak 

konforlu sürüş amaçlanmıştır.

Süspans�yon

9 l�trel�k benz�n deposu �le kes�nt�s�z sürüş 

keyfi yaşatıyor.

Benz�n Deposu

1 0 0  M a s t �  X  g ö s t e r g e  p a n e l � n e 

konumlandırılan analog dev�r/k�lometre saat�, 

cep telefonu �kaz ışık gösterges�, sağ/sol s�nyal 

�kaz ışık göstergeler�, v�tes durum lambası ve 

uzun far gösterges� mevcuttur.

Gösterge Panel�

17” ön jantları, 18” arka jantları ve 72 burgulu 

(kıvrımlı) tel kullanılarak d�zayna göz alıcı b�r 

farklılık katılmıştır.

Jantlar

100 Mast� X sele yapısında kaymaz ve su 

geç�rmez sele kılıfı kullanılmıştır. Ayrıca 

kul lan ıc ı  � ç �n  mod�fiye ed� lerek  daha 

ergonom�k ve konforlu hale get�r�lm�şt�r.

Sele

N�kelaj kaplamalı, gövde �le uyumu sağlanmış, 

Euro 3 standartlarında düşük em�syonlu egzoz 

yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

N�kelaj kaplamalı, dış görünümü �le uyum 

sağlanmış arka port bagaj, yanınıza almak 

�sted�ğ�n�z eşyalar �ç�n taşıma kolaylığı sunar.

Arka Port Bagaj

100 masti x

Gövde krenajı �le uyum sağlanmış, aydınlatma 

kapas�tes� güçlend�r�lm�ş farlar,  d�kdörtgen 

şekl�nde kullanılarak daha göz alıcı hale 

get�r�lm�şt�r. Trafiktek� fark ed�l�rl�k düzey� de 

arttırılmıştır.

Aydınlatma & İkaz Lambaları

Asaletİn Sİmgesİ



100 mg superboy
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Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört Zamanlı, Hava Soğutma

97 cc

50.00 x 49.50 mm

9.8±0.1 : 1

Karbüratör

6.8 kw at 8500 m�n-1

8.0 Nm at 8000 m�n-1

85 km/h

CDI

Manuel / 5 V�tes

1930 x 760 x 1020

1245 mm

12 ± 0.3 lt

97 kg

151 kg

D�sk / Kampana

2.50x18

3.00x18
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97 cc. 8.500 d/d' da 6,8 kw. motor gücüne sah�p, performansı mükemmel, düşük yakıt tüket�m� �le ekonom�k, tasarımıyla gençl�ğ�n yen� tutkusu. 

100 MG SUPERBOY (MTV) Motorlu Taşıtlar Verg�s�nden muaftır.

ADINA HAS SUPER PERFORMANS

97 cc. hac�m ve 8.500 d/d' da 6.8 kw. güç 

üretme kapas�tes�ne sah�p 100 MG SUPERBOY, 

etk�l� gücünü kullanıcısına  yansıtıyor.

Motor Bloğu

Ön teleskob�k amort�sörler ve ç�ft helezon�k 

yay kullanılan güçlü arka amort�sör s�stem�yle 

daha güvenl� ve konforlu sürüş �mkanı sunan 

100 MG Superboy’la yolculuğunuzun tadı daha 

da farklı.

Süspans�yon

Hava kanallı ön d�sk fren yapısıyla güvenl� 

sürüşler sağlar.

Ön D�sk Fren

Analog gösterge panel� üzer�nde km. sayacı, 

tr�pmetre, telefon �kaz ışığı, analog dev�r saat� 

�le komb�ne benz�n gösterges� ve d�j�tal v�tes 

gösterges� bulunmaktadır.

Gösterge Panel�

12 lt. yakıt deposuyla 100 MG Superboy 

kes�nt�s�z b�r sürüş �mkanı sunuyor.

Benz�n Deposu

Kaymaz ve gen�şlet�lm�ş sele yapısıyla hem 

s�z�n �ç�n hem de yol arkadaşınız �ç�n güvenl� ve 

konforlu b�r yolculuk sunarak yol keyfin� 

paylaşmanızı sağlar.

Sele

Güçlü port bagaj yapısıyla yanınıza almak 

�sted�ğ�n�z eşyalar �ç�n taşıma kolaylığı sunar.

Arka Port Bagaj

N�kelaj koruma kapaklı, Euro 3 standartlarında 

düşük em�syonlu egzoz yapısına sah�pt�r..

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

100 mg superboy

Yuvarlak ve yüksekl�k ayarlı far tasarımına 

sah�p olan 100 MG SUPERBOY, etk�n b�r 

aydınlatma �le güvenl� b�r sürüş sağlar. 100 MG 

SUPERBOY �le karanlıkta etrafa ışık saçmaya 

devam ed�n.

Aydınlatma & İkaz Lambaları



125 mh drIft
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört Zamanlı, Balansörlü, Hava Soğutma

135 cc

56.50 x 53.80 mm

9.8 ± 0.1 : 1

Karbüratör

9.5 kw at 9000 m�n-1

10.5 Nm at 7500 m�n-1

110 km/h

CDI

Manuel / 5 V�tes

1980 x 710 x 1050

1270 mm

16.5 ± 0.3 lt

129 kg

161 kg

D�sk / Kampana

3.00-18

90/90-18
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Sınıfının en yüksek performansına sah�p, aerod�m�k yapısı, şık görünümü �le etk�ley�c� ve muhteşem b�r motos�klet. Kurye kullanımları da dah�l olmak üzere, 

gençl�ğ�n öncel�kl� terc�h� ve adına özdeş hareketl�l�kte akıcı sürüş deney�m�. Türk�ye'de kullanılan tüm ürünler �çer�s�nde, en çok mod�fikasyon çeş�tlemes�ne sah�p, 

özel b�r ürün. 125 MH Dr�ft ser� kalkışından, yol tutuşuna ve frenlemeye varan tüm süreçlerde rak�p ürünlere oranla, kal�tel� malzeme ve �şç�l�ğ�yle da�ma b�r adım 

önde. Ürün, Beyaz / Kırmızı / S�yah  olmak üzere 3 renk olarak terc�hler�n�ze sunuldu.

DRIFT TUTKUDUR !

135 cc, tek s�l�nd�r, dört zamanlı, hava 

soğutmalı ve �çten balansörlü motor yapısıyla 

125 MH Dr�ft’�n gücünü h�ssedeceks�n�z.

Motor Bloğu

Ön amort�sörler teleskob�k, arka  amort�sörler 

�se helezon�k gazlı s�steme sah�pt�r. Bu s�stem 

sayes�nde yoldan geleb�lecek darbeler 

em�lerek, last�klerle yol arasındak� bağlantının 

sürekl�l�ğ� sağlanır ve sürüş stab�l�tes�yle 

opt�mum rahatlık sağlar.

Süspans�yon

125 MH DRİFT ön fren s�stem�, 220 mm. 

çapında ön fren d�sk� ve h�drol�k fren s�stem� �le 

donatılmış olup, kullanıcılarına üst düzeyde 

güvenl�k sağlar.

Fren S�stem�

Analog dev�r ve k�lometre saat� �le donatılmış 

olup, arasında yer alan d�j�tal v�tes gösterges� 

�le güçlü b�r görünüm kazandırılmıştır. 

K�lometre saat� üzer�nde tr�pmetre, dev�r saat� 

üzer�nde de yakıt gösterges� bulunmaktadır.

Gösterge Panel�

Benz�n deposu, 16,5 lt. kapas�tel�d�r. Tasarımı 

sayes�nde sürücünün ayakları �le depoyu 

k a v r a m a s ı n a  u y g u n  o l u p ,  s ü r ü c ü n ü n 

motos�klet� vücudunun b�r parçası g�b� 

h�ssetmes�n� sağlar.

Benz�n Deposu

125 MH DRİFT �ç�n tasarlanmış olan sele d�zaynı 

hem daha zar�f görünüm, hem de daha sport 

tarz yansıtmaktadır.

Sele

Arka çanta montajına uygun arka port bagaj, 

s e r t l e ş t � r � l m � ş  p l a s t � k  m a l z e m e d e n 

üret�lm�şt�r.

Arka Port Bagaj

N�kelaj koruma kapaklı, Euro 3 standartlarında 

düşük em�syonlu egzoz yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

Far d�zaynı  Türk�ye'de kul lanı lan tüm 

ürünlerden daha özgün ve karakter�st�k b�r 

yapıya sah�pt�r. Far d�zaynı farklı olmasına 

rağmen aydınlatma yet�s� oldukça yüksekt�r. 

Arka stop, gövdeye entegre yapıda d�zayn 

ed�lm�ş, plaka aydınlatması da dah�l olmak 

üzere led aydınlatma s�stem� kullanılmıştır. 

Aydınlatma & İkaz Lambaları

125 mh drift



135 uag
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört Zamanlı , Hava Soğutma

135 cc

56.50 x 53.80 mm

9.5 ± 0.1 : 1

Karbüratör

8.8 kw at 8500 m�n-1

10.50 Nm at 7500 m�n-1

93 km/h

CDI

Manuel / 5 V�tes

1930 x 705 x 1020

1245 mm

9 ± 0.3 lt

99 kg

151 kg

Kampana / Kampana

2.50x18

3.00x18



www.mondialmotor.com.tr

CG'ye hız yükled�k. 135 cc. yen� motor blok yapısı ve alüm�nyum alaşım jantları �le 8.500 d/d' da 8,8 kw. motor gücüne sah�p olan 135 UAG'de standart CG 

ürünler�nden farklı olarak, �nce segmanlı hafif p�ston kullanıldı. Ayrıca uzun stroklu krank kullanılarak, motor bloğu �çer�s�nde oluşab�lecek sesler� en aza 

�nd�rgemek �ç�n döküm supap külbütörü, s�l�nd�r kapak s�stem�ne eklend�. Debr�yaj balata s�stem�nde, performansı yükselten ve ürünü ser�leşt�ren özel şanzıman 

d�şl� grubu �le buna bağlı olarak 5 baskılı balata s�stem� kullanıldı.

HAYATIN HIZINA YETİŞ

135 cc. 8.500 d/d' da 8.8 kw. güç üreteb�len 

motor bloğu �le 150 cc. güçten de fazlasını 

h�sseders�n�z. Ayrıca performans arttırıcı 200 

cc.  şanzıman kullanılarak, 135 UAG'de 

maks�mum güç elde ed�lm�şt�r.

Motor Bloğu

135 UAG'de ön süspans�yon s�stem�nde 

teleskob�k amort�sör kullanılırken, arka 

amort�sörler �ç�n de daha kalın metal alaşım 

malzeme kullanılmış, daha uzun ömürlü ve 

daha konforlu kullanım amaçlanmıştır.

Süspans�yon

Alternat�f CG'lerden farklı olarak, ön ve arka 

çamurlukta kullanılan paslanmaz krom 

malzeme yapısına sah�pt�r.

Çamurluk

135 UAG gösterge panel�, yen� d�zayn olup, 

�brelerdek� şeffaflık görsell�ğe ayrı b�r boyut 

get�rm�şt�r. Gösterge panel� üzer�nde analog 

dev�r saat�, km saat�, v�tes gösterge ışıkları, cep 

telefonu �kaz led�, uzun / kısa far �kaz lambası 

ve Nötr �kaz ışıkları bulunmaktadır.

Gösterge Panel�

Benz�n deposu 9 lt. kapas�teye sah�pt�r. 135 

UAG model�nde, yen� nes�l st�cker çalışması �le 

standart CG görsell�ğ�ne son ver�lm�şt�r.

Benz�n Deposu

135 UAG sele kaplamasında su geç�rmez, 

kaymaz sele kılıfı kullanılmış, ayrıca kullanıcı 

rahatlığı �ç�n sele mod�fiye ed�lerek daha rahat 

ve konforlu sürüş sağlanmıştır.

Sele

N�kelaj koruma kapaklı, Euro 3 standartlarında 

düşük em�syonlu egzoz yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

N�kelaj kaplama depo ve sele fit�ller�, n�kelaj 

kaplama aynalar, n�kelaj kaplama z�nc�r üst 

muhafaza kapağı, n�kelaj kaplama kumanda 

düğmeler� ve elc�kler� vardır.

Aksesuar

135 UAG'de ön far aydınlatması güçlend�r�lm�ş, 

ön ve arka s�nyaller, d�ktörtgen büyük s�nyaller 

kullanılarak göz alıcı hale get�r�lm�şt�r. Arka 

s t o p  m e t a l  a r k a  ç a m u r l u k  ü z e r � n d e 

tak�pç�ler�n�z�n s�z� daha rahat farketmeler� 

amacıyla doğru açıda konumlandırılmıştır.

Aydınlatma & İkaz Lambaları

135 uag



150 MASTi
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört Zamanlı , Hava Soğutma

149 cc

62.00 x 49.50 mm

9.2 ± 0.1 : 1

Karbüratör

9.0 kw at 8500 m�n-1

11.0 Nm at 7500 m�n-1

93 km/h

CDI

Manuel / 5 V�tes

1830 x 730 x 940

1245 mm

10 ± 0.3 lt

99 kg

151 kg

D�sk / Kampana

2.25x17

2.50x18
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Yen�l�kç� tasarımı, üstün performansı ve h�ssed�l�r motor gücüyle CG tutkunlarının yen� gözdes� olmaya hazır 150 Mast�, üstün gücünü h�ssett�r�yor. 149 cc 8.500 

d/d’da 9.0 kw güç üreteb�len motor yapısına sah�p 150 Mast�, düşük yakıt tüket�m�yle de farkını ortaya koyuyor. D�ğer CG modeller�nden farklı olarak ön jantlar 17” 

olup 36 burgulu(kıvrımlı) tel jant kullanılmıştır. Ön ve arka amort�sörler d�ğer CG modeller�nden daha kısa kullanılarak sebeb�yle ekstra mod�fiye gerek kalmamış 

ve hak�m�yet daha fazlalaştırılmıştır. Ergonom�k, su geç�rmez ve kaymaz sele yapısıyla yolculuk boyunca konforu h�ssetmen�z� sağlıyor. Aynı zamanda 10 l�tre 

benz�n deposu kapas�tes�ne sah�p 150 Mast�, sürüşün daha uzun süre tadını çıkarmanız amaçlanmıştır. 

149 cc hac�m ve 8.500 d/d'da 9.0 kw güç üretme 
k a p a s � t e s � n e  s a h � p  1 5 0  M a s t �  ü s t ü n 
performansı �le kend�ne hayran bırakıyor.

Motor Bloğu

Önde teleskop�k amort�sörler ve arkada 5 

kademel�, ayarlanab�l�r, helezon�k yay s�steml� 

n�kelaj kaplamalı amort�sörler kullanılarak 

konforlu sürüş amaçlanmıştır.

Süspans�yon

10 l�trel�k benz�n deposu �le kes�nt�s�z sürüş 

keyfi yaşatıyor.

Benz�n Deposu

150 Mast� gösterge panel�ne konumlandırılan 

analog dev�r/k�lometre saat�, cep telefonu �kaz 

ışık gösterges�, sağ/sol s�nyal �kaz ışık 

göstergeler�, v�tes durum lambası ve uzun far 

gösterges� mevcuttur.

Gösterge Panel�

17” ön jantları, 18” arka jantları ve 72 burgulu 

(kıvrımlı) tel kullanılarak d�zayna göz alıcı b�r 

farklılık katılmıştır.

Jantlar

150 Mast� sele yapısında kaymaz ve su 

geç�rmez sele kılıfı kullanılmıştır. Ayrıca 

kul lan ıc ı  � ç �n  mod�fiye ed� lerek  daha 

ergonom�k ve konforlu hale get�r�lm�şt�r.

Sele

N�kelaj kaplamalı, gövde �le uyumu sağlanmış, 

Euro 3 standartlarında düşük em�syonlu egzoz 

yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

N�kelaj kaplamalı, dış görünümü �le uyum 

sağlanmış arka port bagaj, yanınıza almak 

�sted�ğ�n�z eşyalar �ç�n taşıma kolaylığı sunar.

Arka Port Bagaj

150 masti

Gövde krenajı �le uyum sağlanmış, aydınlatma 

kapas�tes� güçlend�r�lm�ş farlar,  d�kdörtgen 

şekl�nde kullanılarak daha göz alıcı hale 

get�r�lm�şt�r. Trafiktek� fark ed�l�rl�k düzey� de 

arttırılmıştır.

Aydınlatma & İkaz Lambaları

LİderLİk Ruhunda



150 Mg superboy x
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört Zamanlı , Hava Soğutma

149 cc

62.00 x 49.50 mm

9.2 ± 0.1 : 1

Karbüratör

9.0 kw at 8500 m�n-1

11.0 Nm at 7500 m�n-1

93 km/h

CDI

Manuel / 5 V�tes

1830 x 730 x 940

1245 mm

10 ± 0.3 lt

99 kg

151 kg

D�sk / Kampana

2.75x18

3.00x18
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Üstün performansını, mükemmel tarzı ve düşük yakıt tüket�m�yle b�rleşt�ren 150 MG SuperBoy X, hem konforlu hem de güvenl� sürüş keyfin� yaşatıyor. 149 cc 8500 

d/d’da 9.00 kw motor gücüne sah�p 150 MG SuperBoy X, d�kkat çek�c� görünümü ve sport�f tarzıyla her yolculuğunuzu key�fl� b�r seyahate dönüştürecek. N�kelaj 

koruma kapaklı egzoz yapısı �le görünümüne şıklık katan 150 MG SuperBoy-X, Euro 3 standartlarına uygun düşük em�syonlu egzoza sah�pt�r

149 cc 8500 d/d'da 9.0 kw güç üretme 
kapas�tes�ne sah�p alttan eksantr�k balansör 
s�stem�yle donatılmıştır. Bu s�stem sayes�nde 
sürüş esnasında oluşab�lecek t�treş�m 
tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Motor Bloğu

5 kademel� sertl�k ayarlı ç�ft yay s�steml� 

amort �sör ler  kul lanı larak  konforunuz 

arttırılmıştır ve yolculuk esnasında yoldan 

g e l e b � l e c e k  d a r b e l e r �  s ö n ü m l e y e r e k 

motos�klet�n�z en üst sev�yede korunuyor.

Arka Süspans�yon

150  MG SuperBoy X fren s�stem�nde h�drol�k 

ön kal�perl� d�sk fren s�stem� kullanılarak 

güven�l�r ve güçlü yapısını ortaya koyuyor.

D�sk/Fren S�stem�

150 MG SuperBoy X gösterge panel�nde 

analog hız gösterges�, d�j�tal v�tes gösterges�, 

dev�r saat�, sağ-sol s�nyal �kaz lambaları, cep 

telefonu �kaz lambası, kısa/uzun far �kaz 

lambaları mevcuttur.

Gösterge Panel�

Teleskop�k ön amort�sörler kullanılarak 

yolculuk esnasında geleb�lecek darbeler� 

sönümleyerek konforunuz sağlanmıştır.

Ön Süspans�yon

150 MG SuperBoy X, kaymaz, su geç�rmez ve 

ergonom�k sele yapısıyla rahat ve konforlu 

sürüş sağlıyor.

Sele

N�kelaj koruma kapaklı, Euro 3 standartlarına 

uygun düşük em�syonlu egzoz yapısıyla üstün 

performans sunuyor.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

150 MG Superboy X, Güçlü port bagaj yapısıyla 

�lave eşya taşımak �ç�n �deal b�r alan oluşturur.

Arka Port Bagaj

150 mg superboy x 

Kıvrımlı hatlarıyla gövdeye entegre ed�lm�ş 

ön/arka farlar yüksek aydınlatma kapas�tes� �le 

trafikte fark ed�lmen�z arttırılmıştır.

Aydınlatma & İkaz Lambaları

Tutkunun Dİğer Adı



150 kt
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört Zamanlı, Hava Soğutma, Balansörlü

149 cc

62.00 x 49.50 mm

9.2 ± 0.1 : 1

Karbüratör

8.6 kw at 8500 m�n-1

10.5 Nm at 7500 m�n-1

95 km/h

CDI

Manuel / 5 V�tes

2085 x 830 x 1045

1330 mm

12 ± 0.5 lt

128 kg

150 kg

D�sk / Kampana

3.00-18

110/90-16
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KT efsanes� yıllardır rahatlığı �le tanınırken, yapılan 149 cc. balansörlü motor bloğu gel�şt�rmes� �le rahatlık ve güç �k�ye katlandı. Kırsalda yada şeh�rde asfalt veya 

pat�ka ayrımı yapmaksızın, hedefin�ze ulaşmanızı sağlayacak yol arkadaşınız. Arka dayanak yastığı konumlandırılmış gen�ş sele d�zaynı �le sürücü ve yolcunun 

maks�mum konforda seyahatler� sağlanmıştır.

KT EFSANESİNE GÜÇ KATTIK !

Motor bloğu 149 cc. 8.500 d/d' da 8.6 kw. güç 

üreteb�len motor yapısına sah�pt�r ve balansör 

s�stem�yle donatılmış olup ve t�treş�m ortadan 

kaldırılmıştır.

Motor Bloğu

150 KT'de ön süspans�yonda teleskop�k çatal 

ön amort�sörler kullanılmış olup, arka 

amort�sörler �se sertl�k kademe ayarlıdır.

Süspans�yon

150 KT'de ön fren 240 mm. çapında h�drol�k 

destekl� d�sk fren s�stem� �le donatılmış olup, 

kullanıcıya üst düzeyde güvenl�k sağlar.

Fren S�stem�

150 KT gösterge panel�, analog dev�r ve 

k�lometre saat� ve bunların arasında yer alan 

d�j�tal v�tes gösterges� b�rl�ktel�ğ� �le güçlü b�r 

görünüme sah�pt�r.

Gösterge Panel�

Uzun sürecek seyahatler�n�zde, daha az �kmal 

molası vermen�z amacıyla, 150 KT benz�n 

deposu 12 lt. yüksek dolum kapas�tes�nded�r.

Benz�n Deposu

150 KT gen�ş ç�ft k�ş�l�k seles�, hem S�z, hem de 

artçı yolcunuz �ç�n mükemmel konfor ve 

rahatlık sunmaktadır.

Sele

Artçı yolcunuz �ç�n arka dayanak yastığı 

entegre ed�lm�ş arka port bagaj, �ht�yaç 

duymanız durumunda arka çanta montajına 

�mkan sağlar.

Arka Port Bagaj

Euro 3 normlarına uygun standartlarda ç�ft 

egzoz kullanılarak, b�r yandan düşük em�syon 

oranı �le çevre duyarlılığına katkı sağlanmış, 

d�ğer taraftan da performans artışı elde 

ed�lm�şt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

Yüksekl �ğ �  ayar lanab� l � r  ön far,  gen�ş 

aydınlatma alanı �le etk�l� görüş �mkanı sağlar.

Görünüleb�l�rl�ğ� artıran arka stop, çamurluk 

üzer�nde konumlandırılmıştır. Gen�ş çaplı ön ve 

arka s�nyaller kompakt tasarımlıdır.

Aydınlatma & İkaz Lambaları
150 KT'de y�ne b�r yen�l�k olarak arka port bagaj 

b a ğ l a n t ı l ı  a r k a  b a s a m a k  b r a k e t l e r � 

konumlandırıldı.

Aksesuar

150 kt



150 mr vulture
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört Zamanlı, Balansörlü, Hava Soğutma

162 cc

62.00 x 53.80 mm

9.8 ± 0.1 : 1

Karbüratör

10.5 kw at 9000 m�n-1

12.0 Nm at 7500 m�n-1

115 km/h

CDI

Manuel / 5 V�tes

1955 x 830 x 1085

1310 mm

16.5 ± 0.3 lt

125 kg

155 kg

D�sk / Kampana

3.00-18

110/90-16
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150 mr vulture

150 MR Vulture tour�ng sınıfında yer alan ancak Class�c ç�zg�ler�n yoğunlaştığı b�r tasarıma sah�pt�r. Tour�ng ve on road (şeh�r �ç� ve stab�l�ze yol şartlarına uygun 

kullanıma yönel�k üret�lm�ş) b�r üründür.

Selen�n yere yakın olması dolayısıyla kontrolü kolay b�r ürün olmakla b�rl�kte, ser� motoru �le tam b�r yol canavarı. Günlük kullanımlarınız ve uzun yolculuk 

planlarınız �ç�n yüksek güçtek� motoru ve düşük yakıt tüket�m� �le, hem performans, hem tasarruf talepler�n�ze cevap oluşturur. Kurye amaçlı kullanımda da 

Mond�al'�n sunduğu en doğru seçeneklerden b�r�.  Balansörlü ve üstten eksantr�kl� motor bloğu yapısı �le yolların yormayacağı, uzun yolculuklar �ç�n d�zayn ed�ld�.

VULTURE İLE YOLA ÇIK, YOL AÇIK...

Motor bloğu 162 cc. 9.000 d/d' da 10.5 kw. güç 

üreteb�len motor yapısına sah�p ve üstten 

eksantr�kl� balansör s�stem�yle donatılmış, 

t�treş�ms�z b�r üründür. Kend� sınıfında en 

yüksek performanslı motor bloğuna sah�pt�r.

Motor Bloğu

Alaşım kal�tes� yüksek ön amort�sörler ve 4 

kademe ayarlanab�l�r arka amort�sör s�stem�, 

yoldan geleb�lecek darbeler� emerek, artçı ve 

sürücünün daha güvenl� ve rahat yolculuk 

yapmasını sağlar.

Süspans�yon

150 MR VULTURE model�nde, ön fren s�stem� 

240 mm. h�drol�k d�sk fren s�stem� donatılmış 

olup, p�stonlu kal�per kullanılarak fren s�stem� 

daha da güçlü hale get�r�lm�şt�r.

Fren S�stem�

Önde 18 �nch arkada �se 16 �nch üç kollu hafif 

a l ü m � ny u m ,  j a n t  k u l l a n ı l a r a k ,  h ı z  ve 

performans değerler� korunmuştur.

Jant Göbeğ�

Model�nde kullanılan gen�ş aydınlatma 

kab�l�yet�ne sah�p far d�zaynı �le daha gen�ş b�r 

alan görüşünüze g�rerken, arka stop d�zaynı ve 

led'l� ışıklandırma s�stem� �le trafikte d�kkat 

çekeceks�n�z.

Aydınlatma & İkaz Lambaları

Genel tasarımla uyum �çer�s�nde, metal�k elc�k 

tapası  kul lanı lan,  kavraması  kolay,  el 

ergonom�s�ne uygun konumlandırılmış, 

kumanda düğmeler� �le entegre elc�k yapısına 

sah�pt�r.

Gaz Elc�ğ�

Spor tasarıma sah�p, zar�f d�zaynlı, kaymaz ve 

su geç�rmez kaplamalı, sürücü ve artçı �ç�n �k� 

farkl ı  yüksekl �kte,  rahat  sele özel l �ğ � 

mevcuttur.

Sele

Arka port bagaj, sertleşt�r�lm�ş plast�k kaplama 

malzemeden üret�lm�şt�r ve arka çanta 

montajına uygun yapı ve güçted�r.

Arka Port Bagaj

150 MR VULTURE, analog dev�r ve k�lometre 

saat� �le donatılmış, analoglar arasında yer alan 

d�j�tal v�tes gösterges� �le güçlü b�r görünüm 

kazandırılmıştır.

Gösterge Panel�
N�kelaj koruma kapaklı, Euro 3 standartlarında, 

düşük em�syonlu egzoz yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz



150 mcx roadracer
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört Zamanlı, Balansörlü, Hava Soğutma

162 cc

62.00 x 53.80 mm

9.8 ± 0.1 : 1

Karbüratör

10.5 kw at 9000 m�n-1

12.0 Nm at 7500 m�n-1

115 km/h

CDI

Manuel / 5 V�tes

2020 x 810 x 1130

1285 mm

16.5 ± 0.3 lt

130 kg

155 kg

D�sk / D�sk

3.00-18

110/80-17
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150 mcx roadracer

150 MCX Roadracer X tour�ng sınıfında yer almasına rağmen, cross ç�zg�ler� ve ser�l�ğ�nde b�r ürün. Uzun yol, kurye amaçlı kullanım ve günlük kullanımlarınız �ç�n 

(şeh�r �ç� ve stab�l�ze yol şartlarına uygun kullanıma yönel�k) sınıfının en ser� ürünü. Ürün kırmızı ve s�yah olarak 2 farklı renk seçeneğ� �le beğen�n�ze sunulmuştur. 

Roadracer motor bloğu 162 cc. 9.000 d/d' da 10,5 kw. üstten eksantl� (SOHC) ve balansör s�stem�ne sah�pt�r. Aynı sınıfta yer alan tüm rak�p ürünler�n üzer�nde b�r 

performans ve ser�l�ğe sah�p, trafik sıkışıklıklarına çözüm oluşturacak hareket kab�l�yet�nde,  yakıt c�mr�s� yol arkadaşınız.

YOLLAR SANA UYSUN

Motor bloğu 162 cc.'d�r ve 9.000 d/d' da 10.5 

kw. güç üret�r,  balansör s�stem�yle de 

motos�klettek� t�treş�m en aza �nd�rgenm�şt�r.

Motor Bloğu

Teleskob�k ön amort�sörler kullanılırken, arka 

süspans�yonda �se gazlı  s�steme sah�p 

amort�sörlerle, yoldan geleb�lecek darbeler�n 

em�lerek artçı ve sürücünün daha rahat 

yolculuk yapması sağlanmıştır.

Süspans�yon

Ön fren s�stem� 240 mm. h�drol�k d�sk fren 

s�stem�, arka frende �se 230 mm.'l�k h�drol�k 

d�sk fren ve ç�ft p�stonlu kal�per kullanılarak, 

fren s�stem� daha da güçlü hale get�r�lm�şt�r.

Fren S�stem�

Analog dev�r ve k�lometre saat� �le donatılmış 

olup analoglar arasında yer alan d�j�tal v�tes 

gösterges� �le güçlü b�r görünüm kazandırılmış, 

ürünün aerod�nam�k yapısına uygun s�perl�k 

camı �le de daha şık görünüm oluşmuştur.

Gösterge Panel�

Benz�n deposu kesk�n hatlara sah�pt�r ve 16.5 lt 

kapas�teded�r. Uzun yolculuklarınızda yakıt 

�kmal� �ç�n vak�t kaybetmemen�z amaçlanmıştır.

Benz�n Deposu

Sele d�zayn olarak daha zar�f görünüme ve 

daha sport  tarz ve estet�ğe sah�pt�r. Uzun 

yolculuklar �ç�n kullanıcı ve artçı rahatlığı 

düşünülerek tasarlanmış, kaymaz ve su 

geç�rmez özel kaplama uygulanmıştır.

Sele

Sertleşt�r�lm�ş plast�k kaplama malzemeden 

�mal ed�len arka port bagajın, bu üründek� 

tasarıma katkısının yanında, arka çanta 

montajına uygun oluşu da fonks�yonell�ğ�n� 

arttırıyor.

Arka Port Bagaj

N�kelaj koruma kapaklı, Euro 3 standartlarında 

düşük em�syonlu egzoz yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

Kullanılan gen�ş aydınlatma kab�l�yet�ne sah�p 

far d�zaynı sayes�nde trafikte daha kolay 

farked�lecek ve daha fazla alan aydınlatması 

sayes�nde gece seyahatler�n�z gün aydınlığı 

konforunda geçecek.

Aydınlatma & İkaz Lambaları



150 Z-ONE
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört Zamanlı , Hava Soğutma, Balansörlü

149 cc

57.30 x 57.80 mm

9.0 ± 9.5:1

Karbüratör

7.8 kw at 7000m�n-1

11.5 Nm at 5500 m�n-1

90 km/h

CDI

Manuel / 5 V�tes

2040 x 755 x 1045

1330 mm

18 lt

125±5 kg

150 kg

D�sk / Kampana

90/90-17

110/80-17
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150 Z-ONE

150 Z-One Mond�al Tour�ng sınıfının yen� üyes� şık ve kesk�n b�r görünüme sah�p, gerek şeh�rde ve uzun yolculuklarda, gerekse kurye �ht�yaçlarınızın çözümü �ç�n 

tüm alanlarda kullanımınıza uygun, v�tesl�, yüksek güvenl�kte sürüşler�n�z �ç�n tasarlanmış, �ht�yaçlarınızın tümüne cevap oluşturacak performansa sah�p b�r 

üründür. 4 farklı (S�yah, Beyaz, Mav�, Kırmızı) renk seçeneğ�ne sah�p 150 Z-One sport�f ç�zg�ler� ve tasarımı �le tüm gözler�n üzer�n�zde olmasını sağlarken, yakıt 

tasarrufu �le de s�z� fazlasıyla düşünecek.

ÖZGÜRLÜĞÜN PEŞİNDE

Z-one 149 cc. 7.000 d/d' da 7,8 kw. güç üreten 

�çten balansörlü (SOHC) motor bloğu ve 

�y�leşt�r�lm�ş ateşleme tepk�mes�ne sah�pt�r. Bu 

güçlü motor, kalkış hızı ve mükemmel hız 

tepk�meler� �le tutku h�ss� yaratır!

Güçlü Motor Hacm�

Ön amort�sörde gen�ş çaplı kalın süspans�yon 

s�stem� kullanılmıştır. (Çap 37mm) yapılan 

testlerle artırılan malzeme alaşım sertl�ğ� ve 

gücü �le daha güvenl� ve �st�krarlı sürüş keyfi 

sağlar.

Göz Alıcı Ön Amort�sör

Da�resel ve d�kdörtgensel sp�ral yaylar �k� farklı 

aşamada darbeler� emer ve sertl�k değ�şkenl�ğ� 

�le tek ve ç�ft k�ş�l�k kullanımda �st�krarlı sürüş 

tecrübes� sunar!

Parça Tabanlı Arka Amort�sör

Güçlü duyarlılığı �le hızlı yanıt ver�r. Mükemmel 

frenleme s�stem�, sağlam fren fonks�yonu 

seyahat sırasında  s�ze etk�n güvenl�k garant�s� 

sunar.

Yüksek Güvenl�kl� Ön D�sk Fren

Motos�klet�n reng�ne uygun d�zayn ed�len ön 

panel �le tasarımdak� bütünlük sağlandı.

Sakal

Yen� gel�şt�r�len arka çamurluk yapısı, yağmurlu 

ve çamurlu kötü yol şartlarında suyun ve 

çamurun gelmes�n� engellemek �ç�n yen�lend�.

Arka Çamurluk

Gösterge panel�nde kullanılan LED aydınlatma 

s�stem� ve sayes�nde panel daha aydınlık b�r 

görünüme sah�pt�r. Gösterge panel� üzer�ne 

konumlandırılmış d�j�tal hız gösterges�, dev�r 

saat�, sağ/sol �kaz lambaları, benz�n depo 

gösterges� mevcuttur.

D�j�tal LED Gösterge

Süper güçlü üç boyutlu ön s�perl�k kesk�n 

ç�zg�ler�yle hareket esnasında oluşan rüzgar 

etk�s�n� azaltır. Hem zar�f hem de kullanışlı 

görünüş sağlar.

3D Rüzgarlık

Dekorat�f koruma kapaklı Euro 3

standartlarında düşük em�syonlu egzoz 

yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz
Metal malzemeden yapılan arka plakalığın 

sağlamlığı arttırılmıştır.

Plakalık



150 mh drift
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, 4 Zamanlı, Balansörlü, Hava Soğutma

162 cc

62.00 x 53.80 mm

9.8±0.1 : 1

Karbüratör

10.50kW at 9000m�n-1

12.00N·m at 7500m�n-1

CDI

Manuel / 5 V�tes

1980x710x1050

1270 mm

16.5 lt

119 kg

161 kg

D�sk / Kampana

2.75x18 42P

90/90-18 51P
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150 mh drift

İster şeh�r �ç�nde �ster şeh�r dışında key�fle kullanab�leceğ�n Yen� 150 MH Dr�ft’�n çev�kl�ğ�ne ve gücüne hayran kalacaksın. 150 MH Dr�ft �le g�deceğ�n yere karar 

vermen yeterl�. Yen� 150 MH Dr�ft’�n 162 cc motor hacm�, hızı ve performansı en üst sev�yede h�ssetmen� sağlayacak. Yen� 150 MH Dr�ft’�n şıklığı ve tarzı adeta 

yen�lend�. Yen� 150 MH Dr�ft’te yapılan yen�l�kler �se; jant etrafına çek�len kırmızı şer�t, kırmızı renkl� dalgalı ön d�sk fren ve kal�per takımında kullanılan kırmızı renk 

�le last�klerdek� uyum sağlanmış oldu.

Büyüsüne Kapıl

162 cc, tek s�l�nd�r, dört zamanlı, hava 

soğutmalı ve �çten balansörlü yapısıyla 150 Mh 

Dr�ft ş�md� daha güçlü.

Motor Bloğu

150 Mh Dr�ft’�n arka amort�sörler�n�n helezon�k 

gazlı s�steml� yapısı �le yoldan geleb�lecek 

darbeler� emerek konforlu sürüşler sağlar.

Süspans�yon

H�drol�k ön d�sk fren s�stem� kullanıcılarına üst 

düzeyde güvenl�k sağlar.

Fren S�stem�

Analog k�lometre ve dev�r saat� yolculuk 

anında görmek �sted�ğ�n tüm b�lg�ler� görmen� 

sağlar.

Gösterge Panel�

Sol elc�k üzer�nde uzun/kısa far, sağ/sol s�nyal 

ve korna düğmeler� bulunurken, sağ elc�k 

üzer�nde marş ve �kaz düğmeler� mevcuttur.

Sağ/Sol Elc�k

Euro 3 standartlarına uygun düşük em�syonlu 

egzoz yapısına sah�pt�r.

Egzoz

Zar�f ve konforlu sele yapısı yolculuklarda s�z� 

rahat ett�rmek �ç�n tasarlandı.

Sele

Arka çanta montajına uygun arka port bagaj 

yapısı eşyalarınız �ç�n alan oluşturur.

Arka Port Bagaj



150 sentor
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Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört Zamanlı , Hava Soğutma

149 cc

62.00 x 49.50 mm

8.8 ± 9.6:1

Karbüratör

8.7 kw at 8000 m�n-1

11.0 Nm at 6000 m�n-1

95 km/h

CDI

Manuel / 5 V�tes

2110 x 790 x 1200

1410 mm

14 ± 0.5 lt

129 kg

161 kg

D�sk / Kampana

2.75-18

110/80-16
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150 sentor

İtalyan tasarımcıların zar�fl�k anlayışıyla yen� b�r boyut get�r�lerek, kusursuzca esnet�lm�ş ve her ayrıntısı t�t�zl�kle düşünülmüş, modayı klas�k modern ç�zg�lerle 

buluşturan, Avrupa’nın seçk�n motos�kletler�n�n esansı ve tavrıyla, caz�bey� yayan çok özel b�r tasarım. Chopper rahatlığı ve konforunu beraber�nde sunan oturuş 

poz�syonu ve güvenl� sürüş zevk� �le keyfin�z� doruğa çıkarırken, hafta sonları ve günlük kullanımınızda hayatınızı değ�şt�recek b�r yol arkadaşınız olacak.

İtalyanlardan Kalma Stİl Mİrası

149 cc, tek s�l�nd�r, 4 zamanlı, hava soğutmalı 

motor yapısıyla 150 Sentor gücüne güç katıyor.

Motor Bloğu

Yüksek kal�tede chopper rahatlığı sunan ön 

a m o r t � s ö r l e r  � l e  ay a r l a n a b � l � r  s e r t l � k 

kademes�ne sah�p arka amort�sörler�n 

b�rleş�m�n�n oluşturduğu kontrol rahatlığı 

sağlıyor.

Süspans�yon

240 mm. ç�ft p�ston kal�perl� h�drol�k ön d�sk 

fren ve arka kampana fren�n komb�ne kullanımı 

�le mükemmel frenleme sağlıyor.

Fren S�stem�

D�j �tal  benz�n gösterges� ,  d� j �tal  v�tes 

gösterges�,  analog dev�r ve k�lometre 

gösterges�, k�lometre mesafe sayacı �le s�nyal 

v e  f a r  k o n u m  ı ş ı k l a r ı n ı n  ü z e r � n d e 

konumlandırıldığı tasarım har�kası gösterge 

panel�ne sah�pt�r.

Gösterge Panel�

Özel  malzemeden �mal  ed� lm�ş ,  kolay 

kavranab�len tasarımda kumanda düğmeler� el 

ergonom�s�ne uygundur ve parmakların kolay 

ulaşmasına �mkan ver�r.

Gaz Elc�ğ�

Artçıların seyahattek� konforlarını arttıran, 

arka dayanak �le fonks�yonell�ğ� arttırılmış, 

rahatlığın ön planda tutulduğu konforlu sele. 

Özel d�zayn ed�lm�ş malzeme �le kaplanan 

yüksek kal�tede su geç�rmez sele kılıfı.

Sele

Euro 3 normlarında, katal�t�k konvertör �le atık 

gazların çevreye vereceğ� zararı en aza 

�nd�rgeyen çevrec� ve özel tasarımlı egzoz.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

Genel ürün tasarımına uygun, açılır kapanır 

özell�ktek� döküm alaşımlı sürücü ve yolcu 

ayaklıkları, rahatlığınız �ç�n konumlandırıldı.

Aksesuar

İtalyan tasarımı ön far d�zaynı �le halojen far 

ampulunün b�rl�ktel�ğ�n�n sağladığı, gen�ş 

görsel açıdak� far ve bu tasarımı tamamlayan 

güzell�ktek� krom alaşım kaplamalı s�nyal 

lambaları �le üst sınıf görünüme sah�pt�r.

Aydınlatma & İkaz Lambaları



175 MASTi x
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört Zamanlı , Hava Soğutma

162 cc

62.00 x 53.80 mm

9.5 ± 0.1 : 1

Karbüratör

9.5 kw at 8500 m�n-1

12.9 Nm at 6500 m�n-1

110 km/h

CDI

Manuel / 5 V�tes

1830 x 730 x 940

1245 mm

9 ± 0.3 lt

99 kg

151 kg

D�sk / Kampana

2.25x17

2.50x18
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CG sınıfının yen� üyes�, şık ve kesk�n hatlara sah�p 175 Mast� X, 162 cc 8.500 d/d’da 9.5 kw motor gücüyle hızına hız katıyor. Mod�fiye gerekt�rmeyen eks�ks�z 

tasarımı ve kullanım kolaylığı sunan yapısı �le CG sınıfının yüksek performanslı motos�klet� 175 Mast� X, s�z�nle seyahatlere çıkmaya hazır. 175 Mast� X 

seyahatler�n�zde konforunuz �ç�n ön amort�sörler teleskop�k yapıdadır. Arka helezon�k amort�sörler �se daha kalın malzemeden yapılmış olup konforlu ve key�fl� 

kullanım sağlıyor. 72 adet tel jant kullanılarakta yol tutuş özell�ğ� ve performansı arttırılmıştır. 9 l�trel�k benz�n deposu �le kes�nt�s�z sürüş keyfin� sunan 175 Mast� X, 

bekled�ğ�n�z performansın daha da fazlasını sunarak key�fl� yolculukların tadına varmanızı sağlar.

162 cc hac�m ve 8.500 d/d'da 9.5 kw güç üretme 
kapas�tes�ne sah�p 175 Mast� X'�n gücünü 
h�ssedeceks�n�z.

Motor Bloğu

Önde teleskop�k amort�sörler ve arkada 5 

kademel�, ayarlanab�l�r, helezon�k yay s�steml� 

n�kelaj kaplamalı amort�sörler kullanılarak 

konforlu sürüş amaçlanmıştır.

Süspans�yon

9 l�trel�k benz�n deposu �le kes�nt�s�z sürüş 

keyfi yaşatıyor.

Benz�n Deposu

1 7 5  M a s t �  X  g ö s t e r g e  p a n e l � n e 

konumlandırılan analog dev�r/k�lometre saat�, 

cep telefonu �kaz ışık gösterges�, sağ/sol s�nyal 

�kaz ışık göstergeler�, v�tes durum lambası ve 

uzun far gösterges� mevcuttur.

Gösterge Panel�

17” ön jantları, 18” arka jantları ve 72 

burgulu(kıvrımlı)tel kullanılarak görsell�kle 

uyum sağlanmıştır.

Jantlar

175 Mast� X sele yapısında kaymaz ve su 

geç�rmez sele kılıfı kullanılmıştır. Ayrıca 

kul lan ıc ı  � ç �n  mod�fiye ed� lerek  daha 

ergonom�k ve konforlu hale get�r�lm�şt�r.

Sele

N�kelaj koruma kapaklı, gövde �le uyumu 

sağlanmış, Euro 3 standartlarında düşük 

em�syonlu egzoz yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

N�kelaj kaplamalı, dış görünümü �le uyum 

sağlanmış arka port bagaj, yanınıza almak 

�sted�ğ�n�z eşyalar �ç�n taşıma kolaylığı sunar.

Arka Port Bagaj

175 masti x

Gövde krenajı �le uyum sağlanmış, aydınlatma 

kapas�tes� güçlend�r�lm�ş farlar,  yuvarlak 

şekl�nde kullanılarak daha göz alıcı hale 

get�r�lm�şt�r. Trafiktek� fark ed�l�rl�k düzey� de 

arttırılmıştır.

Aydınlatma & İkaz Lambaları

Gençlİk İksİrİ



180 Z-ONE S
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört Zamanlı , Hava Soğutma, Balansörlü

179 cc

63.50 x 56.40 mm

8.9 ± 9.3:1

Karbüratör

11.5 kw at 8500 m�n-1

13.5 Nm at 7000 m�n-1

95 km/h

CDI

Manuel / 5 V�tes

2040 x 755 x 1045

1330 mm

18 lt

125±5 kg

150 kg

D�sk / Kampana

90/90-17

110/80-17
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180 Z-ONE S

180 Z-One S Mond�al Tour�ng sınıfının yen� üyes� sport�f b�r görünüme sah�p, şeh�rde ve uzun yolculuklarınızda, tüm alanlarda kullanımınıza uygun, v�tesl�, yüksek 

güvenl�kte sürüşler�n�z �ç�n tasarlanmış, �ht�yaçlarınızın tümüne cevap oluşturacak performansa sah�p b�r üründür. 3 farklı (Yeş�l, Beyaz, Mav�) renk seçeneğ�ne 

sah�p 180 Z-One S, sport�f ç�zg�ler� ve tasarımı �le tüm gözler�n üzer�n�zde olmasını sağlayacak. Motos�klet�n�z� kullanırken yanlız kalmayacaksınız. 180 Z-One S'�n 

gücünü deney�mlemek �steyen arkadaşlarınız, artçı olarak yolculuğunuza eşl�k edecekler.

RAKİPSİZ VE OLAĞANÜSTÜ

Yüksek ateşleme gücüne sah�p 179 cc. 8.500 

d/d' da 11,5 kw. güç üreten kalkış ve sürüş 

esnasında mükemmel  hız  tepk�meler � 

oluşturan (SOHC) motor. 

Motor Bloğu

Ön süspans�yonda Ups�de-Down (Ters) 

amort�sör ve arka süspans�yonda �se, üzer�nde 

ç�ft kademel� helezon yay s�stem� ve gaz 

s ık ışt ırmal ı  komb�ne amort�sör  yapıs ı 

kullanılarak sürüş ergonom�s� sağlandı.

Süspans�yon

265 mm. çapta, d�sk ve ç�ft p�stonlu kal�pere 

sah�p,  kısa frenleme mesafes� sunan, gen�ş 

soğutma kanatlı h�drol�k fren.

Yüksek Güvenl�kl� Ön D�sk Fren

Üzer�nde konumlandırılmış d�j�tal v�tes 

gösterges�, d�j�tal benz�n gösterges�, d�j�tal m�l 

/ km seçenekl� hız göstergeler� ve yakıt �kaz 

led�, uzun / kısa far konum led�, sağ / sol s�nyal 

led�, led aydınlatmalı ve şeffaf aydınlatma 

�brel� analog led aydınlatma s�stem�ne sah�p 

dev�r gösterges� �le spor tasarımlı gösterge 

panel�.

D�j�tal LED Gösterge

Alaşım plast�k arka port bagaj spor görsell�ğ� 

tamamlarken, elmas şek�ll� çoklu led ampul 

kullanılmış arka stoplar ve led s�nyaller de 

trafikte d�kkat çekmen�z� sağlayacak.

Arka Stop

Metal malzemeden yapılmış arka plakalığın 

sağlamlığı arttırılmıştır.

Plakalık

Motos�klet�n reng�ne uygun d�zayn ed�lm�ş ön 

panel �le tasarımdak� bütünlük sağlandı.

Sakal

Alışılmış s�yah sele reng�nden farklı olarak, �k� 

farklı renk komb�nasyonundan oluşan, sürücü 

ve artçı �ç�n �k� farklı yüksekl�kte ve artçı 

s e l e s � n � n  a ç ı l ı m ı  � l e  k � ş � s e l  e ş y a l a r ı n 

korunab�leceğ� sele altı bagaj bölümlü 

fonks�yonel sele tasarımı mevcuttur.

Rac�ng D�zaynı Sele

Aydınlatma kab�l�yet� Halojen (H4) far ampülü 

�le gel�şt�r�lm�ş, daha kesk�n görüş açısı 

kazandırılmış far d�zaynı, elmas d�zayn led 

s�nyaller kullanılmıştır.

Aydınlatma & İkaz Lambaları

Yen� gel�şt�r�len arka çamurluk yapısı yağmurlu 

ve çamurlu kötü yol şartlarında suyun ve 

çamurun gelmes�n�  önlemek amacıyla 

yen�lend�.

Arka Çamurluk
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50 revival
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Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Hava Soğutma

49.6 cc

39.00 x 41.50 mm

10.5 ± 0.1 : 1

Karbüratör

2.3 kw at 7500 m�n-1

3.1 Nm at 6500 m�n-1

CDI

CVT

1690 x 695 x 1095

1270 mm

6.0±0.2 lt

85 kg

150 kg

D�sk / Kampana

3.50-10

3.50-10
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50 revival

49,6 cc. 7.500 d/d' da 2,3 kw. güçtek� CVT motoru �le yakıt tüket�m�nde c�mr�, tasarımıyla sev�ml�, her yaştan bayan erkek tüm kullanıcılara h�tap eden har�ka b�r 

scooter. Küçük gövde yapısı ve yüksek manevra kab�l�yet� �le şeh�r trafiğ�nde takılı kalmayacaksınız. Ürün (MTV) Motorlu Taşıtlar Verg�s�nden muaftır.

TRAFİĞE EKONO  ÇÖZÜMMİNİK

Sürüş konforunuz �ç�n ön süspans�yon 

s�stem�nde teleskob�k ön amort�sörler ve arka 

süspans�yon s�stem�nde �se helezon�k 

s�stemde tek amort�sör kullanılmıştır.

Süspans�yon

10 �nch alüm�nyum alaşım jant yapısıyla, güçlü 

ve kullanışlı yapıya sah�pt�r. Ön soğutma kanallı 

d�sk fren s�stem� ve arka kampana fren �le 

key�fl� ve güvenl� yolculuğun en gözde 

modeller�nden.

Fren S�stem�

50 REVIVAL scooter gösterge panel� üzer�nde, 

analog km saat�, benz�n gösterges�, uzun / kısa 

far �kaz lambası ve sağ / sol s�nyal �kaz ışıkları 

bulunmaktadır.

Gösterge Panel�

N�kelaj koruma kapaklı, Euro 3 standartlarında 

düşük em�syonlu egzoz yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

Sele altı bagajı açma kademes� de bulunan yen� 

k�l�t s�stem�yle, daha güvenl�kl� ve daha rahat 

kullanım amaçlanmıştır. Anahtarınızla tek 

merkezden kullanım kolaylığı sunulmuştur.

Güvenl�k S�stem�

Gen�ş ve kaymaz sele tasarımı �le yolculukta 

h e m  r a h a t ı n ı z  h e m  d e  g ü v e n l � ğ � n � z 

sağlanmıştır. Sürüşün key�fl� yanını yaşamanız 

�ç�n tasarlanan sele yapısı �le memnun�yet�n�z 

ön planda tutulmuştur.

Sele

Port bagaj yapısıyla, yolculukta ekstra taşıma 

kolaylığı sunarak, günlük yaşamda sırtınızdak� 

yükünüzü azaltıp hayatın ve sürüşün keyfin� 

sunar.

Arka Port Bagaj

N�kelaj ç�zg� çerçevel� g�dona entegre ön 

n�kelaj far, ön göğüslük �le tümleş�k şık 

s�nyaller, arka kuyruk karenajına entegre arka 

stop ve arka s�nyaller �le d�kkatler� üzer�ne 

çeker. 

Aydınlatma & İkaz Lambaları

Ayaklık ana gövdedek� gen�ş alanıyla yanınızda 

taşımanız gereken eşyalar �ç�n ekstra alan 

sunar. 50 REVIVAL eşyalarınızın taşınmasını 

üstlen�rken, s�z sadece yolculuğun ve sürüşün 

keyfin� çıkarın.

Ayaklık Ana Gövde



100 loyal
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Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Hava Soğutma

97 cc

50.00 x 49.50 mm

9.5 ± 0.1:1

Karbüratör

3.39 kw at 7500 m�n-1

4.65 Nm at 7000 m�n-1

CDI

CVT

1960 x 710 x 1125

1300 mm

4.5 ± 0.1 lt

90 ± 5 kg

150 kg

D�sk / Kampana

3.50-10

3.50-10
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100 loyal

Karenajlarından, ışıklandırma s�stem�ne kadar genel tasarımında Avrupa es�nt�ler� taşıyan, yuvarlak hatların yoğun olarak kullanıldığı özel d�zayn. 97 cc. hac�mdek� 

düşük yakıtlı, güçlü motoru, şeh�r �ç�nde trafiğ� b�r zevke dönüştürür.  Etk�l� süspans�yonu konforlu b�r kontrol sağlar. Gen�ş ayaklık boşluğu, günlük 

alışver�şler�n�z�n taşınması �ç�n prat�k b�r alan oluşturur. 100 LOYAL 97 cc. 7.500 d/d' da 3,46 kw. motor gücüne, 10 �nch jantlarla yüksek tırmanma kab�l�yet�ne ve üç 

renk seçeneğ�ne (kırmızı, beyaz, s�yah) sah�pt�r. Ürün (MTV) Motorlu Taşıtlar Verg�s�nden muaftır.

AVRUPA ESİNTİSİ

97 cc. ve 7.500 d/d.' da 3,46 kw. güç üreten 

motor yapısına sah�p 100 LOYAL, gücü, keyfi ve 

zamanı yakalamanızı sağlar.

Motor Bloğu

Sürüş konforunuz �ç�n ön süspans�yon 

s�stem�nde teleskob�k ön amort�sörler ve arka 

süspans�yon s�stem�nde �se helezon�k yaylı ç�ft 

amort�sör kullanılmıştır.

Süspans�yon

10 �nch alüm�nyum alaşım jant yapısıyla güçlü 

ve kullanışlı yapıya sah�pt�r. Ön soğutma kanallı 

d�sk fren s�stem� ve arka kampana fren �le 

key�fl� ve güvenl� yolculuklar s�z� bekl�yor.

Yüksek Güvenl�kl� Ön D�sk Fren

D e k o r a t � f  k o r u m a  k a p a k l ı ,  E u r o  3 

standartlarında çevreye duyarlı,  düşük 

em�syonlu egzoz yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

Ayaklık ana gövdede, gen�ş alanıyla yanınızda 

taşımanız gereken eşyalar �ç�n ekstra alan 

sunan 100 Loyal, yolculuk boyunca en büyük 

yardımcınız olmaya hazır.

Ayaklık Ana Gövde

Gen�ş ve kaymaz sele tasarımı �le yolculukta 

h e m  r a h a t ı n ı z ,  h e m  d e  g ü v e n l � ğ � n � z 

sağlanmıştır. Sürüşün key�fl� yanını yaşamanız 

�ç�n tasarlanan sele yapısı, sunduğu rahatlık �le 

memnun�yet�n�z� arttırır.

Sele

Port bagaj, yapısıyla yolculukta taşıma kolaylığı 

sunarak, günlük yaşamda sırtınızdak� yükünüzü 

azaltıp, hayatın ve sürüşün keyfin� sunar.

Güçlü Port Bagaj

100 LOYAL scooter, gösterge panel� üzer�nde, 

analog km saat�, benz�n gösterges�, uzun / kısa 

far �kaz lambası ve sağ / sol s�nyal �kaz ışıkları 

bulunmaktadır.

Gösterge Panel�

G�dona entegre yuvarlak kompakt tasarımlı ön 

far, ön gövde üzer�nde konumlandırılmış 

s�nyaller, kuyruk karenajına entegre el�pt�k 

arka stop ve s�nyaller kullanılmıştır.

Aydınlatma & İkaz Lambaları



100 rt
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Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Hava Soğutma

97 cc

50.00 x 49.50 mm

9.2 ± 0.3 : 1

Karbüratör

5.0 kw at 7000 m�n-1

7.8 Nm at 5500 m�n-1

CDI

CVT

1820 x 690 x 1170

1235 mm

5.0 ± 0.3 lt

100 kg

150 kg

D�sk / Kampana

3.50-10

3.50-10
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100 rt

2006 yılından bu yana tüket�c�ler tarafından en çok terc�h ed�len, b�r scooter klas�ğ�. 97 cc. 7.000 d/d' da 5,00 kw. güç üreten yüksek performanslı motoru, güçlü şas�  

fren s�stem� ve süspans�yon s�stem� �le rahat sürüş ve güvenl�k sunar. Ürün (MTV) Motorlu Taşıtlar Verg�s�'nden muaftır.

SCOOTER KLASİĞİ

97 cc. ve 7.000 d/d' da 5,00 kw. güçtek� motor 

yapısına sah�p 100 RT, gücü, keyfi ve zamanı 

yakalamanızı sağlar.

Güçlü Motor Hacm�

Sürüş konforunuz �ç�n, ön süspans�yon 

s�stem�nde teleskob�k ön amort�sörler ve arka 

süspans�yon s�stem�nde �se helezon�k 

amort�sör kullanılmıştır.

Süspans�yon

100 RT ön soğutma kanallı d�sk fren s�stem� ve 

arka kampana fren �le key�fl� ve güvenl� 

yolculuğun en gözde modeller�nden.

Yüksek Güvenl�kl� Ön D�sk Fren

Tasarımla bütünlük sağlayan, koruma kapaklı, 

Euro 3 standartlarında düşük em�syonlu egzoz 

yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

Ayaklık ana gövdedek� gen�ş alanıyla, yanınızda 

taşımanız gereken eşyalar �ç�n ekstra alan 

sunan 100 RT, yolculuk boyunca en büyük 

yardımcınız olmaya hazır.

Ayaklık Ana Gövde

Gen�ş, su geç�rmez, kaymaz kaplamalı ve  vücut 

ergonom�s�ne uyumlu sele tasarımı �le 

y o l c u l u k l a r d a k �  k o n f o r  a r t ı r ı l a r a k , 

memnun�yet�n�z ön planda tutulmuştur.

Sele

Port bagaj, güçlend�r�lm�ş yapısıyla yolculukta 

taşıma kolaylığı sunarak, günlük yaşamda 

sırtınızdak� yükünüzü azaltıp, hayatın ve 

sürüşün keyfin� arttırır.

Güçlü Port Bagaj

Ön gövdeye konumlandırılmış ç�ft far ve arka 

gövde karenajına entegre arka stop yapısıyla, 

göz alıcı b�r aydınlatma s�stem�ne sah�pt�r. Ön 

s�nyaller g�don üzer�nde bulunurken, arka 

s�nyaller arka stop �le tümleş�k yapıdadır. 

Aydınlatma & İkaz Lambaları



100 nt turkuaz
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Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Hava Soğutma

97 cc

52.00 x 49.00 

9.4 ± 0.3 : 1

Karbüratör

3.5 kw at 7500 m�n-1

4.6 Nm at 6500 m�n-1

CDI

Otomat�k

1850 x 700 x 1100

1250 mm

5.0 ± 0.3 lt

104 kg

156 kg

D�sk / Kampana

90/90-12

3.50-10
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100 nt turkuaz

Sen� şehr�n trafiğ�nden kurtararak, g�tmek �sted�ğ�n yere sen� zamanında götüren ve özgürce şehr�n sokaklarını keşfetmen� sağlayan yen� yol arkadaşın 100 NT 

Turkuaz, key�fl� sürüşler yaşatmaya hazır. 97 cc motor hacm�ne, düşük yakıt tüket�m�ne ve kolay manevra kab�l�yet�ne sah�p 100 NT Turkuaz, kadın-erkek 

sürücüler�n kullanımına uygun olup, at�kl�ğ� ve enerj�s� �le sen� hemen etk�s� altına alacak. Kırmızı, mav� ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğ�ne sah�p 100 NT 

Turkuaz, sport�f şeh�r tasarımı ve güven ver�c� havasıyla her gez�nt�y� key�fl� b�r yolculuğa dönüştürür.

Onunla Anı Yaşa

97 cc. ve 7.000 d/d' da 3,5 kw. güçtek� motor 

yapısına sah�p 100 NT Turkuaz, gücü ve keyfi 

yaşamınızı sağlar.

Güçlü Motor Hacm�

Sürüş konforunuz �ç�n, ön süspans�yon 

s �tem�nde teleskob�k  amort �sör,  arka 

süspans�yon s�tem�nde �se helezon amort�sör 

kullanılmıştır.

Süspans�yon

Ön soğutma kanallı d�sk fren s�stem� �le key�fl� 

ve güvenl� yolculuklar sen� bekl�yor.

Yüksek Güvenl�kl� Ön D�sk Fren

Tasarımla bütünlük sağlayan, koruma kapaklı, 

Euro 3 standartlarında düşük em�syonlu egzoz 

yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

Güçlend�r�lm�ş arka port bagaj, yolculuk anında 

ekstra taşıma alanı sunarak, sürüş keyfin� 

arttırır.

Arka Port Bagaj

Anahtar k�l�d� s�stem�nde, dıştan geleb�lecek 

tehl�kelere karşı ekstra güvenl�k k�l�d� 

kullanılmıştır.

Güvenl�k S�stem�

Gen�ş su geç�rmez ve kaymaz sele yapısıyla 

yolculuklarda hem rahatın hem de güvenl�ğ�n 

sağlanmıştır. Vücut yapısıyla uyumlu sele 

tasarımı �le konfor arttırılmıştır.

Sele

Gösterge panel� üzer�nde; analog km saat�, 

benz�n gösterges�, cep telefonu �kaz led�, uzun 

/ kısa far �kaz lambası ve sağ / sol s�nyal �kaz 

ışıkları bulunmaktadır.

Gösterge Panel�

G�dona entegre ön s�nyaller, ön gövde üzer�ne 

konumlandırılmış far, arka stop ve tümleş�k 

arka s�nyaller �le d�kkatler� üzer�ne çeker. 

Trafikte fark ed�l�rl�ğ� maks�muma çıkarır.

Aydınlatma & İkaz Lambaları
Yarı açık kaskı alab�lecek kapas�tede sele altı 

bagajı, yolculuk anında eşyalarınız �ç�nde alan 

sağlar.

Sele Altı Bagajı



125 nt turkuaz
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Hava Soğutma

125 cc

52.40 x 57.80 mm

9.2 ± 0.3 : 1

Karbüratör

5.6 kw at 7000 m�n-1

8.6 Nm at 5000 m�n-1

CDI

CVT

1850 x 700 x 1100

1250 mm

5.0 ± 0.3 lt

104 kg

156 kg

D�sk / Kampana

90/90-12

3.50-10
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125 nt turkuaz

Trafik sorunu kafanızda büyümes�n, tıkanan trafiğe ve park yer� aramaya son. 125 NT TURKUAZ şeh�r�ç� ulaşımlarınızı rahatlatacak, k�ş�sel günlük kullanımlarınız ve 

t�car� ekonom�k paket serv�s taşımacılıklarınız �ç�n çözüm ortağınız olacak. NT TURKUAZ 125 cc. 7.000 d/d' da 5,6 kw. güç üreten motor yapısı ve  zevk�n�ze uygun 5 

renk seçeneğ� ( kırmızı / mav� / s�yah / beyaz/gr� ) �le beğen�n�ze sunuluyor.

ŞEHRİ FETHET

125 cc. ve 7.000 d/d' da 5,6 kw. güç üreten 

motor yapısına sah�p 125 NT, gücü, keyfi ve 

zamanı leh�n�ze çev�r�r.

Güçlü Motor Hacm�

Önde teleskob�k, arka süspans�yonda �se ç�ft 

helezon�k amört�sörle müth�ş b�r konfor 

sağlıyor. Motos�klet�n gücü, konforuyla  

b�rleş�nce motos�klet kullanmak tüket�c� �ç�n 

tadına varılmaz b�r hal alıyor.

Süspans�yon

Ön tekerlekte kullanılan 12’’Jantla trafikte 

daha güvenl� sürüş ve hareket �mkanı sağlar. 

125 NT Turkuaz 180 mm. h�drol�k d�sk fren 

s�stem�ne sah�pt�r.

Jant Yapısı

Dekorat�f koruma kapaklı, Euro 3 standartlarında 

düşük em�syonlu egzoz yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

Ayaklık ana gövde, t�car� amaçlı ve k�ş�sel 

kullanımlarda �ht�yaç duyulab�lecek yük 

taşımacılığına uygun gen�şl�kte tasarlanmıştır.

Ayaklık Ana Gövde

125 NT Turkuaz’da hem yolculukta hem de 

yolculuk dışında �ç�n�z rahat! Yen�lenen k�l�t 

s�stem�yle dıştan geleb�lecek tehl�kelere karşı 

güvenl�k önlemler� arttırılmıştır.

Güvenl�k S�stem�

Gen�şlet�lm�ş sele yapısı ve sele altı bagajı �le 

sürücülere yolculuk �ç�n gerekl� alanı sağlayan 

125 NT Turkuaz, yol boyunca �ht�yacınız olan 

her şey� onda bulmanızı sağlar.

Sele

125 NT TURKUAZ gösterge panel� üzer�nde; 

analog km saat�, benz�n gösterges�, cep 

telefonu �kaz led�, uzun / kısa far �kaz lambası 

ve sağ / sol s�nyal �kaz ışıkları bulunmaktadır.

Gösterge Panel�

G�dona entegre ön s�nyaller, ön gövde üzer�ne 

konumlandırılmış far, arka stop ve tümleş�k 

arka s�nyaller �le d�kkatler� üzer�ne çeker. 

Trafikte fark ed�l�rl�ğ� maks�muma çıkararak, 

hem güvenl�k hem de rahat sürüş �mkanı sunar.

Aydınlatma & İkaz Lambaları



125 znu
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Hava Soğutma

124,6 cc

52.40 x 57.80 mm

9.2± 0.1 : 1

Karbüratör

6.5 kw at 7500 m�n-1

9.5 Nm at 5000 m�n-1

CDI

CVT

1891 x 872 x 1090

1255 mm

5.0 ± 0.2 lt

97 kg

151 kg

D�sk / Kampana

3.50-10

3.50-10
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125 znu

Hem bayanları, hem de erkekler� d�zaynı �le büyüleyen, ön g�donda klas�k chopper tasarımına, gövdede �se İtalyan scooter hatlarına sah�p tüm bakışları üzer�n�ze 

toplayacağınız nostalj�k as�l görünüm. Özel üret�m ç�ft renkl� karenajlar ve üzer�nde kullanılan n�kelaj aksesuarlarla mükemmel tasarım. 4 zamanlı, tek s�l�nd�rl� 

t�treş�ms�z motor bloğu m�n�mum yakıt değerler� �le memnun�yet�n�z� arttırırken, üst düzey performans h�ssett�recek. Süspans�yon s�stem�n�n sunacağı rahatlık 

har�c�nde, düşük em�syon değerler� �le de çevrec� b�r motor.

KENDİNİ RÜZGARA BIRAK

Tasarımıyla hem nostalj�y� hem de modernl�ğ� 

b�r arada yaşatan, göz alıcı 125 ZNU �le tüm 

gözler s�z�n üzer�n�zde olacak.

Tasarım

124,6 cc. ve 7.500 d/d' da 6.5 kw. güçtek� motor 

yapısına sah�p 125 ZNU, gücü, keyfi ve zamanı 

yakalamanızı sağlar.

Motor Bloğu

Ön süspans�yon s�stem�nde mafsallı ç�ft 

salıncaklı ön amort�sör, arka süspans�yonda �se 

yüksek denge �ç�n helezon�k, güçlü,  tek 

merkez� amort�sör konumlandırılmıştır.

Süspans�yon

N�kelaj koruma kapaklı, Euro 3 standartlarında 

düşük em�syonlu egzoz yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

Ön s�nyaller ön gövdeye entegre kompakt b�r 

tasarıma sah�pken, arka stop ve arka s�nyaller, 

genel tasarıma uygun n�kelaj  bağlantı 

aparatları �le arka kuyruğa monte ed�ld�.

Aydınlatma & İkaz Lambaları

Estet�k elc�kler üzer�ndek� n�kelaj kaplama 

bölümler, genel tasarımla uyum �çer�s�nded�r. 

Kolay kavranab�len tasarımda ve kumanda 

düğmeler� el ergonom�s�ne uygundur ve 

parmakların kolay ulaşmasına �mkan ver�r.

Gaz Elc�ğ�

Gen�ş ve kaymaz sele yapısı, arka dayanak 

yastığı �le güvenl�ğ� ve konforu b�r arada 

yaşatıyor. Ayrıca gen�ş sele altı bagajı ve güçlü 

port bagaj yapısıyla �ht�yacınız olan eşyaları 

yanınızdan ayırmamanız �ç�n s�ze ekstra b�r 

yardımcı görev�n� üstlen�yor.

Sele

10 �nch alüm�nyum alaşım jant yapısıyla, güçlü 

ve kullanışlı yapıya sah�pt�r. 125 ZNU, ön 

soğutma kanallı d�sk fren s�stem� ve arka 

kampana fren �le, key�fl� ve güvenl� yolculuğun 

en gözde modeller�nden.

Fren S�stem�

Benz�n durum gösterges�, s�nyal lambaları, ve 

k � lometre gösterges�  de 125 ZNU' ’da 

nostalj�n�n ön plana çıkmasını sağlayan yapıda. 

Bu tasarımlarıyla hem geçm�şe, hem de 

geleceğe yolculuk 125 ZNU �le gerçekleş�yor.

Gösterge Panel�



150 mash
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Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Hava Soğutma

150 cc

57.40 x 57.80 mm

10.3 ± 0.1 : 1

Karbüratör

6.50 kw at 7500 m�n-1

8.50 Nm at 6000 m�n-1

CDI

CVT

1970 x 705 x 1150

1380 mm

6.0 ± 0.5 lt

116±5 kg

150 kg

D�sk / Kampana

130/60-13

130/60-13
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150 Mash

Mond�al'�n markasına özel, �lk bakışta üzer�n�zde etk� oluşturan, d�nam�k, agres�f tasarımlı motos�klet�. GY7 motor blok yapısı �le gücüne er�ş�lmez yüksek 

performans. Kırmızı, Mav� ve Beyaz renk seçenekler�n�n her b�r� s�z� ayrı ayrı etk�leyecek.

PERFORMANS + TASARIM

150 cc. ve 7.500 d/d' da 6.5 kw. güç üreten 

motor yapısıyla, sürücüler�n yolculuktan üst 

düzey key�f alması �ç�n tasarlanan 150 Mash, 

olmak �sted�ğ�n�z yere ulaşmanızı sağlayacak.

Motor Bloğu

150 MASH teleskob�k ön amort�sör ve 

helezon�k yay s�steml� arka amort�sörler� �le 

daha güvenl� ve konforlu yolculuklar vaad 

ed�yor.

Süspans�yon

150 MASH ön desenl� ve soğutma kanallı d�sk 

fren s�stem� �le key�fl� ve güvenl� yolculuğun en 

gözde modeller�nden b�r�d�r.

Yüksek Güvenl�kl� Ön D�sk Fren

D e k o r a t � f  k o r u m a  k a p a k l ı ,  E u r o  3 

standartlarında düşük em�syonlu egzoz 

yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

Ön gövde üzer�ne konumlandırılmış yüksek 

aydınlatma kab�l�yet�ndek� �k�z ön farlar, LED 

ampullerle donatılmış s�nyaller ve led arka 

stop �le trafikte her detayı göreb�lecek ve 

d�kkat çekeceks�n�z.

Aydınlatma & İkaz Lambaları

Su geç�rmez, gen�ş ve kaymaz sele yapısıyla 

güvenl�ğ�n�z� ve sele altı  bagaj taşıma 

kapas�tes� �le eşyalarınızın korunmasını 150 

Mash üstlen�rken, S�z sürüşün keyfin� yaşayın.

Sele

Arka çanta montajına uygun arka port bagaj, 

alüm�nyum alaşım malzemeden üret�lm�ş, 

taşıma �ht�yaçlarınıza çözüm oluşturulmuştur.

Arka Port Bagaj

150 MASH gösterge panel� üzer�nde, analog 

km saat�, benz�n gösterges�, uzun / kısa far �kaz 

lambası ve sağ / sol s�nyal �kaz ışıkları 

bulunmaktadır.

Gösterge Panel�
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100 sfc snappy x
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Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Hava Soğutma

97 cc

50.0 x 49.5 mm

8.5 ± 0.1 : 1

Karbüratör

4.4 kw at 8000 m�n-1

6.4 Nm at 5000 m�n-1

CDI

Yarı Otomat�k / 4 v�tes

1865 x 660 x 1100

1220 mm

3.8 ± 0.1 lt

91± 3 kg

150 kg

Kampana / Kampana

2.50 - 17

2.75 - 17
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100 sfc snappy x

97 cc. 8.000 d/d' da 4,4 kw. güçte, (MTV) Motorlu taşıtlar verg�s�nden muaf, ekonom�k, düşük yakıt tüket�ml�, asfalt ve kırsal kullanımına uygun yarı otomat�k 

(debr�yajsız) motor blok yapısına sah�p 100 SFC SNAPPY X, yola çıkmak �ç�n s�z� bekl�yor. Prat�k kullanımı �le yıllarca devam edecek sürüş alışkanlığınız olacak.

MUTLULUĞA SÜR

95cc. 8000d/d’da 4,4 kw güçte, MTV (Motorlu 

Taşıtlar Verg�s�nden) muaf, ekonom�k, düşük 

yakıt tüket�ml�, asfalt ve kırsal kullanıma 

uygun, yarı otomat�k(debr�yajsız) motor blok 

yapısına sah�pt�r.

Motor Bloğu

Teleskop�k ön amort�sörler sayes�ne daha 

rahat, konforlu ve güvenl� sürüş sunar. Arka 

amort�sörlerde kullanılan ayar mekan�zması 

sayes�nde k�ş� sayısına göre sertl�k ayarı 

kulanılarak, araç kontrol kolaylığı sağlanmıştır.

Süspans�yon

V�tes gösterge ışıkları, benz�n gösterges�, far 

�kaz ışıkları ve s�nyal gösterges� �le kullanım 

kolaylığı  sunan gösterge panel�, yol boyunca 

en büyük yardımcınız.

Gösterge Panel�

Yen�lenen k�l�t s�stem�yle dıştan geleb�lecek 

tehl�kelere karşı, kontakta extra güvenl� k�l�t 

mekan�zması kullanılmıştır.

Güvenl�k S�stem�

Daha gen�ş, su geç�rmez, kaymaz sele yapısıyla 

hem güvenl�ğ�n�z� hem de rahatınızı önems�yor.

Sele

Arka çanta montajına �mkan tanıyan, yük 

taşımalarınızda yardımcınız. Arka port bagaj, 

güçlend�r�lm�ş, kalın malzeme yapısına sah�pt�r.

Arka Port Bagaj

Günlük alışver�şler�n�z ve hafif yükler�n�z� 

taşımanızı kolaylaştıracak prat�k ön yaylı 

tutuculu sele yapısına sah�pt�r.

Ekstra Taşıma Alanı

Euro 3 normlarına uygun egzozu çevreye 

salınan gaz m�ktarını azaltarak çevrec� yanınızı 

ortaya çıkarır.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

Ön far s�tem� �le entegre ön led park lambaları 

ve s�nyaller, arka led stop komb�nasyonu �le 

arka plaka aydınlatması ve arka s�nyaller ürün 

t a s a r ı m ı n a  u y g u n  ç � zg � l e r d e  m o d e r n 

görsell�kted�r.

Aydınlatma & İkaz Lambaları



100 mfh
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Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Hava Soğutma

97 cc

50.0 x 49.50 mm

8.6 ± 0.1 : 1

Karbüratör

4.8 kw at 7500 m�n-1

7.0 Nm at 5000 m�n-1

CDI

Yarı Otomat�k / 4 v�tes

1920 x 690 x 1085

1240 mm

4.5 ± 0.3 lt

91 kg

150 kg

D�sk / Kampana

2.50 - 17

2.75 - 17
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100 mfh

97 cc 7.500 d/d' da 4,8 kw güçte, (MTV) Motorlu taşıtlar verg�s�nden muaf, ekonom�k, düşük yakıt tüket�ml�, asfalt ve kırsal kullanımına uygun yarı otomat�k 

(debr�yajsız) motor blok yapısına sah�p 100 MFH, yola çıkmak �ç�n s�z� bekl�yor. Prat�k kullanımı �le yıllarca devam edecek sürüş alışkanlığınız olacak.

MACERA ONUN İŞİ!

95cc. 7500d/d’da 4,4 kw güçte, MTV (Motorlu 

Taşıtlar Verg�s�nden) muaf, ekonom�k, düşük 

yakıt tüket�ml�, asfalt ve kırsal kullanıma 

uygun, yarı otomat�k(debr�yajsız) motor blok 

yapısına sah�pt�r.

Motor Bloğu

Teleskop�k ön amort�sörler ve sertl�k kademe 

ayarlı arka helezon�k amort�sörler �le sürüş 

keyfin� yaşayın.

Süspans�yon

Benz�n gösterges�, far �kaz ışıkları ve s�nyal 

göstergeler�n�n b�r arada kolay kontrolünü 

sağlayan özel tsarım.

Gösterge Panel�

Daha gen�ş su geç�rmez kaymaz sele yapısıyla 

1 0 0  M F H  h e m  g ü v e n l � ğ � n � z �  h e m  d e 

rahatlığınızı önems�yor.

Sele

Arka port bagaja entegre yolcu güvenl�ğ� ve 

rahatlığı amacıyla konumlandırılmış ekstra yük 

taşıma alanı mevcuttur.

Arka Port Bagaj

Günlük alışver�şler�n�z ve hafif yükler�n�z� 

taşımanızı kolaylaştıracak prat�k ön yaylı 

tutucu sele yapısına sah�pt�r.

Ekstra Taşıma Alanı

Uzun kısa far düğmeler� ve korna düğmes� sağ 

g�don üzer�ne konumlandırılarak gaz elc�ğ� sol 

tarafta s�ze bırakılmıştır.

Gaz Elc�ğ�

Ön far s�stem� �le entegre ön park lambaları ve 

s�nyaller , arka stop komb�nasyonu �le arka 

p l a k a  ay d ı n l a t m a s ı  ve  a r k a  s � ny a l l e r 

güvenl�ğ�n�ze ve ürün tasarımına uygun 

ç�zg�lerde modern görsell�kted�r.

Aydınlatma & İkaz Lambaları



100 sfs sport
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Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Hava Soğutma

97 cc

50.00 x 49.50 mm

8.5 ± 0.1 : 1

Karbüratör

4.4 kw at 8000 m�n-1

6.4 Nm at 5500 m�n-1

CDI

Yarı Otomat�k / 4 v�tes

1900x700x1080

1250 mm

4.2 ± 0.1 lt

97± 3 kg

150 kg

D�sk / Kampana

2.50 - 17

2.75 - 17



www.mondialmotor.com.tr

100 sfs sport

Yen� 100 SFS SPORT, 97 cc. 8.000 d/d' da 4,4 kw. güce sah�p, spor alum�nyum jant, spor st�ckerları �le sıradışı, �ş amacıyla yada k�ş�sel kullanımlarınız �ç�n muhteşem 

b�r dengeye sah�p, yakıt tasaruflu yen� tutkunuz. D�kkat çek�c� görsell�ğ� �le tüm gözler� üzer�n�zde h�ssedeceks�n�z. Ürün (MTV) Motorlu Taşıtlar Verg�s�nden 

muaftır.

GÖZLER ONUN ÜZERİNDE

4 V�tes, yarı otomat�k s�stem�yle debr�yaj 

kullanmaksızın v�tes değ�şt�rerek sürüş 

kolaylığı sağlayan 100 SFS SPORT, her 

kes�mden kullanıcıya h�tap eder. 

Motor Bloğu

Teleskob�k  ön amort �sör  kul lanı larak 

tasarlanan güçlü amort�sör s�stem� ve arkada 

daha güvenl� ve konforlu sürüş �mkanı sunan 

helezon�k yay s�steml� arka amort�sörlerle, 

yolculuklarınız h�ç b�tmes�n �steyeceks�n�z.

Süspans�yon

V�tes gösterge ışıkları, benz�n gösterges�, far 

�kaz ışıkları ve s�nyal gösterges� �le kullanım 

kolaylığı  sunan gösterge panel�, yol boyunca 

en büyük yardımcınız.

Gösterge Panel�

100 SFS SPORT, d�sk fren s�stem�ne sah�p olup, 

güvenl�k ve kullanım kolaylığı açısından 

kullanıcılar �ç�n gerçek b�r yol arkadaşı.

Fren S�stem�

Su geç�rmez, daha gen�ş ve kaymaz sele 

yapısıyla güvenl� ve konforlu sürüş �mkanı 

sunan 100 MFM, hem güvenl�ğ�n�z� hem de 

rahatınızı önems�yor.

Sele

Kampana fren s�stem� daha yüksek tutunma 

kapas�tes� ve daha kısa fren mesafes� sağlar.

Arka Fren S�stem�

Kontak mekan�zmasında yapılan yen�l�kle, 

extra güvenl� k�l�t mekan�zması kullanılarak 

güvenl�k önlemler� arttırılmıştır.

Güvenl�k S�stem�

N�kelaj koruma kapaklı, Euro 3 standartlarında 

düşük em�syonlu egzoz yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

Ön g�don üzer�ne konumlandırılmış far, ön 

göğüslük üzer�ndek� s�nyaller ve tasarımıyla 

görünürlüğünüzü arttıran arka stop lambasıyla 

100 SFS SPORT trafikte daha güvenl� sürüş 

�mkanı sunuyor.

Aydınlatma & İkaz Lambaları



100 mfm
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Hava Soğutma

97 cc

50.0 x 49.5 mm

8.6 ± 0.1 : 1

Karbüratör

4.8 kw at 7500 m�n-1

7.0 Nm at 5000 m�n-1

CDI

Otomat�k

1920 x 690 x 1085

1240 mm

4.5 ± 0.3 lt

91 kg

150 kg

D�sk / Kampana

2.50 - 17

2.75 - 17
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100 mfm

2006 yılından bu yana otomat�k Cub ürünler� p�yasaya sunmakta olan Mond�al, bu ürünün Türk�ye yol şartlarına uyum sürec�n� ve gerekl� gel�şt�rmeler� en doğru 

yöneten firmadır. 100 MFM, alternat�fs�z otomat�k yen� tasarımı ve kullanım kolaylığı �le b�r scooter'dan ed�neb�leceğ�n�z tüm tüm sürüş konforunu sunab�lmekte. 

(MTV) Motorlu Taşıtlar Verg�s�nden muaf b�r üründür.

SCOOTER KONFORUNDA CUB

97 cc. 7.500 d/d' da 4,8 kw. güç üreten otomat�k 

motor yapısıyla, yen�l�kç�, düşük yakıt sarfiyatı 

�le ekonom�k 100 MFM, key�fl� yolculuklar ve 

tasarrufunuz �ç�n tasarlandı.

Motor Bloğu

Teleskop�k ön amort�sörler ve sertl�k kademe 

ayarlı arka helezon�k amort�sörler �le 

konforunuz  arttırılmıştır.

Süspans�yon

100 MFM gösterge panel� üzer�nde analog km 

saat�, benz�n gösterges�, cep telefonu �kaz led�, 

uzun / kısa far �kaz ışıkları bulunmaktadır.

Gösterge Panel�

Konforunuz �ç�n h�drol�k d�sk fren s�stem� �le 

güvenl� sürüş sunan 100 MFM �le yolculuğun 

tadını doyasıya yaşayın.

Fren S�stem�

Su geç�rmez, daha gen�ş ve kaymaz sele 

yapısıyla güvenl� ve konforlu sürüş �mkanı 

sunan 100 MFM, hem güvenl�ğ�n�z� hem de 

rahatınızı önems�yor.

Sele

Arka çanta montajına �mkan tanıyan, yük 

taşımalarınızda yardımcınız arka port bagaj  

kalın malzeme yapısına sah�pt�r.

Arka Port Bagaj

Günlük alışver�şler�n�z ve hafif yükler�n�z� 

taşımanızı kolaylaştıracak prat�k ön yaylı 

tutuculu sele alanı mevcuttur.

Ekstra Taşıma Alanı

Euro 3 normlarına uygun egzozu, çevreye 

salınan gaz m�ktarını azaltarak çevrec� yanınızı 

ortaya çıkarır.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

Ön far s�tem� �le entegre ön park lambaları ve 

s�nyaller, arka stop komb�nasyonu �le arka 

p l a k a  ay d ı n l a t m a s ı  ve  a r k a  s � ny a l l e r 

güvenl�ğ�n�ze ve ürün tasarımına uygun 

ç�zg�lerde modern görsell�kted�r.

Aydınlatma & İkaz Lambaları



100 sfc automatic x
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Hava Soğutma

97 cc

50.00 x 49.50 mm

8.5 ± 0.1 : 1

Karbüratör

4.4 kw at 8000 m�n-1

6.2 Nm at 5000 m�n-1

CDI

Otomat�k

1910 x 660 x 1100

1220 mm

3.8 ± 0.1 lt

97± 3 kg

150 kg

Kampana / Kampana

2.50 - 17

2.75 - 17
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100 sfc automatic x

2006 yılından bu yana otomat�k Cub ürünler� p�yasaya sunmakta olan Mond�al, bu ürünün Türk�ye yol şartlarına uyum sürec�n� ve gerekl� gel�şt�rmeler� en doğru 

yöneten firmadır. 100 SFC AUTOMATIC X alternat�fs�z otomat�k yen� tasarımı ve kullanım kolaylığı �le b�r scooter'�n sunab�leceğ� tüm konforu sunab�lmekte. (MTV) 

Motorlu Taşıtlar Verg�s�nden muaf b�r üründür.

HEYECAN CUB'LA

97 cc. 8.000 d/d' da 4.4 kw. güç üreten motor 

yapısı, otomat�k v�tes �le donatılmış yen�l�kç� ve 

düşük yakıt sarfiyatlı motor yapısıyla, hem 

kullanım kolaylığı hem de key�fl� yolculuk 

sunmak �ç�n tasarlandı.

Motor Bloğu

Teleskop�k ön amort�sörler sayes�nde daha 

rahat, konforlu ve güvenl� sürüş sunar. Arka 

amort�sörlerde kullanılan ayar mekan�zması 

sayes�nde, k�ş� sayısına göre sertl�k ayarı �mkanı 

sunularak, araç kontrol kolaylığı sağlanmıştır.

Süspans�yon

Benz�n gösterges�, far �kaz ışıkları ve s�nyal 

göstergeler�n�n b�r arada kolay kontrolünü 

sağlayan özel tasarım.

Gösterge Panel�

Yen�lenen k�l�t s�stem�yle, extra güvenl� k�l�t 

mekan�zması kullanılarak güvenl�k önlemler� 

arttırılmıştır.

Güvenl�k S�stem�

Daha gen�ş, su geç�rmez, kaymaz sele yapısıyla 

SFC AUTOMATIC X, hem güvenl�ğ�n�z� hem de 

rahatınızı önems�yor.

Sele

Arka çanta montajına �mkan tanıyan, yük 

taşımalarınızda yardımcınız arka port bagaj 

kalın malzeme yapısına sah�pt�r.

Arka Port Bagaj

Günlük alışver�şler�n�z ve hafif yükler�n�z� 

taşımanızı kolaylaştıracak prat�k ön yaylı 

tutuculu sele.

Ekstra Taşıma Alanı

Euro 3 normlarına uygun çevrec� egzoz, zararlı 

gaz salınım m�ktarını azaltarak çevrec� yanınızı 

ortaya çıkarır.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

Ön far s�tem� �le entegre ön led park lambaları 

ve s�nyaller, arka led stop komb�nasyonu �le 

arka plaka aydınlatması ve arka s�nyaller, 

güvenl�ğ�n�ze ve ürün tasarımına uygun 

ç�zg�lerde, modern görsell�kted�r.

Aydınlatma & İkaz Lambaları



100 SFC Exclusive
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Hava Soğutma

97 cc

50.0 x 49.5 mm

8.5 ± 0.1 : 1

Karbüratör

4.4 kw at 8000 m�n-1

6.2 Nm at 5000 m�n-1

CDI

Yarı Otomat�k / 4 V�tes

1910 x 660 x 1100

1220 mm

3.8 ± 0.1 lt

97 kg

150 kg

D�sk / Kampana

2.50 - 17

2.75 - 17



www.mondialmotor.com.tr

Yen� Mond�al 100 SFC Exclus�ve �ster �ş �ç�n �ster k�ş�sel ulaşımda güvenle kullanab�leceğ�n en büyük yardımcın olmaya hazır. Yen� 100 SFC Exclus�ve 97 cc 8.000 

d/d’da 4.4 kw güçte, asfalt ve kırsal alanlarda kullanıma uygun yarı otomat�k (debr�yajsız) motor blok yapısına sah�p. Tasarımıyla sürücüler�n d�nam�k ve enerj�k 

yapısıyla b�rleşen 100 SFC Exclus�ve, yarı otomat�k s�stem�yle debr�yaj kullanmaksızın v�tes değ�şt�rme kolaylığı ve sürüş rahatlığı sunuyor. Yen� 100 SFC Exclus�ve 

model� artçı yolcularınızı da düşünerek sağ/sol yanlara basamak eklemes� yaparak daha konforlu seyahatler yaşatıyor. Önde d�sk fren s�stem�ne sah�p 100 SFC 

Exclus�ve, kullanıcısına güvenl� sürüşler sağlar. MTV’den (Motorlu Taşıtlar Verg�s�) muaf 100 SFC Exclus�ve �le key�fl� sürüşler yaşayacaksın.

Kendİnİ Cub'tıracaksın

97 cc.8.000 d/d' da 4,4 kw. güç üreten 

ekonom�k, düşük yakıt tüket�ml�, asfalt ve 

kırsal alanda kullanıma uygun, yarı otomat�k 

(debr�yajsız) motor blok yapısına sah�pt�r.

Motor Bloğu

Görmek �sted�ğ�n�z tüm b�lg�lere b�r bakışta 

ulaşmanızı sağlayacak gösterge panel�, 

kullanıcıya kolaylık sağlıyor.

Gösterge Panel�

Kontak k�l�t özell�ğ� �le güvenl�k önlemler� 

arttırılmıştır.

Güvenl�k S�stem�

Arka çanta montajına �mkan tanıyan, yük 

taşımalarınızda yardımcınız arka port bagaj, 

dayanıklı malzeme yapısına sah�pt�r.

Arka Port Bagaj

Su geç�rmez, daha gen�ş ve kaymaz sele 

yapısıyla güvenl� ve konforlu sürüş �mkanı 

sunar.

Sele

Arka sağ/sol basamak eklemes� yapılarak, artçı 

yolcuların daha konforlu b�r şek�lde seyahat 

etmeler� sağlanmıştır.

Artçı Ayaklığı

Günlük alışver�şler�n�z ve hafif yükler�n�z� 

taşımanızı kolaylaştıracak prat�k ön yaylı 

tutuculu sele alanı mevcuttur.

Ekstra Taşıma Alanı

N�kelaj kaplamalı, Euro 3 normlarına uygun, 

düşük em�syonlu, çevrec� egzoz yapısına 

sah�pt�r.

Egzoz

Dalgalı d�sk fren s�stem� kullanılarak, daha 

güvenl� duruşlar sağlanmıştır.

Fren S�stem�

100 SFC Exclusive
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rx3i evo
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Sıvı Soğutma, Balansörlü

250 cc

77.00 x 53.60 mm

11.1~12.0 :1

EFI

18.5kW at 9000m�n-1

22.5 Nm at 7000m�n-1

ECU

Manuel / 6 v�tes

2105 x 885 x 1245 mm

1400 mm

15 lt

163 kg

175 kg

D�sk / D�sk

100/90-18

130/90-15
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rx3i evo

As�l duruşuyla kend�ne hayran bırakan RX3� Evo, bekled�ğ�n�z performansın daha da fazlasını sunarak, sürüş keyfin� üst sev�yeye çıkartıyor. Görünüşündek� �nce 

detaylar �le tüm d�kkatler� üzer�n�ze çeken RX3� Evo, 250 cc motor gücüyle ve spor tarzıyla s�ze emsals�z yolculuklar yaşatmaya çoktan hazır. RX3� Evo 1400 mm kısa 

aks açıklığına sah�p şas� yapısı ve 163 kg’lık hafif ağırlığı, mükemmel sürüş ve performans �ç�n yüksek hassas�yet ve çev�kl�k kazandırıyor. Tek s�l�nd�rl�, dört valfl� su 

soğutma 6 v�tes motor bloğu �le mükemmel �çten balansör denge şaftı sayes�nde t�treş�m ve gürültü engellenm�şt�r. RX3� Evo’da ön ve arka h�drol�k d�sk fren 

s�stem�yle tüm yol şartlarında kullanıcılarına rahatlığı sunuyor. Kısa mesafede b�le yüksek frenleme kab�l�yet� sağlıyor.

İz Bırakan Enduro

250 cc su soğutmalı, üstten eksantr�kl� seram�k 

kaplı tek s�l�nd�r, 4 valf enjeks�yonlu (EFI) motor 

yapısına sah�p RX3� Evo, etk�n gücünü 

h�ssett�r�yor.

Motor Bloğu

O-R�ng'l� z�nc�r kullanılarak metal sürtünmes� 

o r t a d a n  k a l d ı r ı l m ı ş  v e  p e r f o r m a n s ı 

arttırılmıştır.

Z�nc�r

Eld�ven,  ruhsat ve k�ş �sel  eşyalar ınız ı 

koyab�leceğ�n�z ekstra alan sağlar.

Sele Altı Bagajı

R x 3 �  E v o  L C D  g ö s t e r g e  p a n e l � n e 

konumlandırılan d�g�tal hız gösterges�, yakıt 

gösterges�, sağ/sol hız �kaz lambaları, d�g�tal 

saat ve uzun far göstergeler� mevcuttur.

Gösterge Panel�

R x3�  Evo kul lanıc ı lar ının,  konforlu ve 

ergonom�k sürüşler� �ç�n d�zayn ed�lm�ş sele 

yapısı su geç�rmez ve kaymaz özell�kl�d�r.

Sele

Ön amort�sörler up-s�de (ters amort�sör) olup 

yol tutuş özell�ğ� ve performansı arttırılmıştır.

Ön Süspans�yon

Gövde krenajı �le uyum sağlanmış, aydınlatma 

kapas�tes� güçlend�r�lm�ş ön farlar d�kkat çek�c� 

şekl� �le göz alıcı hale get�r�lm�ş. Aynı zamanda 

trafikte fark ed�l�rl�ğ� arttırılmıştır.

Aydınlatma ve İkaz Lambaları

Tasarım bütünlüğü sağlayarak hoş b�r 

görünüm �le sürücünün rüzgardan ve yağmur 

damlalarından korunmasını sağlar.

Ön S�perl�k

Arka amort�sör ayarlanab�l�r ve güçlend�r�lm�ş 

tek amort�sör yapısıyla konforlu ve rahat sürüş 

�mkanı sağlamıştır.

Arka Süspans�yon
Yanınıza almak �sted�ğ�n�z eşyalar �ç�n taşıma 

kolaylığı sağlar.

Arka Port Çantalar



yeni rx3i evo
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Sıvı Soğutma, Balansörlü

250 cc

77.00 x 53.60 mm

11.6    0,1:1

EFI

18.5kW at 9000m�n-1

22.5 Nm at 7000m�n-1

ECU

Manuel / 6 v�tes

2230 x 868 x 1260 mm

15 lt

D�sk / D�sk

100/90-19 & 2.15x19"

130/70-17 3.00x17"

±
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Ş�md� hayaller�ne doğru yol almanın tam zamanı. Gücü ve konforuyla hep daha �y�s�n� arayan YENİ RX3� Evo, hayata bakış açını değ�şt�recek. YENİ RX3� Evo, 250 cc, 

su soğutmalı motor yapısı, genç ve d�nam�k tasarımıyla asfalt ve araz�de hak�m�yet�n fazlasıyla sürücüde olduğunu h�ssett�r�yor. Yolculuklarda kullanıcısının 

cesaret�ne cesaret katarak yol almasını sağlayan YENİ RX3� Evo’nun, önde 19’ jant ve arkada 17’ jantı �le yol tutuş özell�ğ� artırıldı. Yere daha sağlam basan YENİ 

RX3� Evo konforlu ve güvenl� seyahatler yaşatıyor. YENİ RX3� Evo’da yüksek ön s�perl�k camı, yolculuk anında rüzgardan daha �y� korunma sağlayarak, key�fl� b�r 

sürüş yaşatıyor. Onu tamamlayan tüm bu özell�kler� �le asfaltta ve araz�de �z bırakmayı sevenler�n tek terc�h� YENİ RX3� Evo �le kalıpların dışına çıkmaya hazır mısın?

Maceranın Yepyenİ Adı

Boyutu büyütülen ön s�perl�k �le sürücünün 

yolculuk esnasında rüzgârdan daha �y� 

korunması ve sağlıklı sürüş keyfi yaşaması 

sağlanmıştır.

Ön S�perl�k

G ö s t e r g e  p a n e l � n � n  s a ğ  t a r a f ı n a 

konumlandırılan USB g�r�ş� ve sol tarafa 

konumlandırılan 12V güç çıkışı �le sürüş 

esnasında nav�gasyon c�hazı ve cep telefonu 

şarj edeb�lme �mkanı sağlamıştır.

USB G�r�ş� ve 12 V Güç Çıkışı

Arka dış çamurluk eklemes� yapılarak yağmurlu 

havanın ve çamurlu yol koşullarının sürücüye 

rahatsızlık vermes� engellenm�ş ve daha rahat 

b�r  yolculuk sağlanmıştır.

Arka Çamurluk

250cc su soğutmalı, üstten eksantr�kl� seram�k 

kaplı tek s�l�nd�r, 4 valf enjeks�yonlu (EFI) motor 

yapısına sah�p RX3� Evo, etk�n gücünü 

h�ssett�r�yor.

Motor Bloğu

Lcd gösterge panel�ne konumlandırılan d�g�tal 

hız gösterges�, yakıt gösterges�,sağ/sol s�nyal 

�kaz lambaları, d�g�tal saat ve uzun far 

gösterges� mevcuttur.

Gösterge Panel�

Kullanıcılarının konforu ve ergonom�k sürüşler� 

�ç�n d�zayn ed�lm�ş sele yapısı su geç�rmez ve 

kaymaz özell�kl�d�r.

Sele

Su soğutmalı yapısı �le motorun daha hızlı 

soğumasını sağlar ve performansını üst 

sev�yeye çıkarır.

Radyatör

Estet�k d�zaynına sağdık kalınarak uzatılan ön 

çamurluk �le olumsuz yol ve hava koşullarında 

su ve çamur sıçraması en aza �nd�rgenm�şt�r.

Ön Çamurluk

Sport�f görünümüne uygun olarak yen�den 

d�zayn ed�len egzoz kapağı �le artçı yolcuların 

egzozdan gelen sıcaklıktan etk�lenmeler� 

engellenm�şt�r.

Egzoz Dekor Kapağı
Yanınıza almak �sted�ğ�n�z eşyalar �ç�n taşıma 

kolaylığı sağlar.

Arka Port Çantalar

yeni rx3i evo
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x-treme max
www.mondialmotor.com.tr

Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Hava Soğutma, Balansörlü

149 cc

62.00 x 49.50 mm

9.0 ± 0.1:1

Karbüratör

8.5 kw at 8000 m�n-1

11.1 Nm at 7000 m�n-1

85 km/h

CDI

Manuel / 5 V�tes

2090 x 815 x 1200

1400 mm

10 ±0.1 lt

135±3 kg

150 kg

D�sk / D�sk

2.75-21

4.60-18
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x-treme max

150 X-Treme Max, 149 cc. 8.000 d/d' da 8,5 kw. motor gücü ve balansörlü yerden yüksek motor bloğu yapısı �le, asfalt ve asfalt dışı tüm yol şartlarında sürüşünüze 

�mkan veren, d�şl� last�k yapısına sah�p b�r motos�klet. Ürünün doğa şartlarına uyumu �ç�n, güçlü şas�ye entegre, ters (ups�de-down) ön amort�sörler ve denges� �ç�n 

de tek (monoshock) arka amort�sör kullanıldı. X-Treme Max, maks�mum kontrollü sürüş ve güvenl�k �ç�n, ön ve arka fren s�stem�nde h�drol�k d�sk fren s�stem� �le 

donatılmıştır.

DOĞAYA DOKUNUŞ

Tasarımıyla doğadak� her türlü zorlu araz� ve 

yol şartlarına meydan okuyor. Cross yapısında 

kullanılan modern teknoloj�yle, sürücüler�n 

güvenl�, key�fl� ve konforlu yolculuğunu 

sağlıyor.

Tasarım

Motor bloğu 149 cc. 8.000 d/d' da 8.5 kw. güç 

üreteb�len motor yapısı ve balansör s�stem�yle 

donatılmış olup,  t�treş�m� tamamen ortadan 

kaldırılmıştır. Zorlu şart ve koşularda sürüş 

�mkanı sunar.

Motor Bloğu

Ön amort�sör up-s�de down yapısıyla araz�de ve  

yolda geleb�lecek darbelere karşı  yüksek 

mukavemet sağlar. Arka amort�sör monoshock 

(tek�l) s�stem�yle yol şartlarında d�renc� en üst 

sev�yeye çeker.

Süspans�yon

Analog gösterge panel� üzer�nde; km. sayacı, 

tr�pmetre ve sağ / sol s�nyal gösterge �kaz 

ışıkları, v�tes durum lambası ve uzun/kısa far 

�kaz ışıkları bulunmaktadır.

Gösterge Panel�

Cross yapısına uygun özel tasarım ön far, 

mühend�sl�k har�kası led üçgen s�nyaller, gövde 

�le bütünleş�k yapıdak� arka stop d�zaynına 

sah�pt�r.

Aydınlatma & İkaz Lambaları

Cross tasarımına uygun 10 lt. yakıt kapas�tel�, 

asfalt ve araz�de s�z� yarı yolda bırakmayacak 

kapas�tede yakıt deposu mevcuttur.

Benz�n Deposu

S a ğ  y a n  k a r e n a j ı n ı n  a l t  k ı s m ı n a 

konumlandırılmış, koruma kapaklı Euro 3 

standartlarında düşük em�syonlu egzoz 

yapısına sah�pt�r.

Çevrec� Ve Estet�k Egzoz

Ön ve arka h�drol�k d�sk fren s�stem� �le, her 

türlü araz� koşulunda, mükemmel frenleme 

avantajı sunarak, sürüşün key�fl� ve güvenl� 

yanını ortaya çıkarır.

Fren S�stem�



250 X-Treme Enduro
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Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Sıvı Soğutma, Balansörlü

250 cc

70.00 x 65.00 mm

10.8 ± 0.1:1

Vakumlu Karbüratör

17 kw at 7500 m�n-1

24.0 Nm at 6000 m�n-1

108 km/h

CDI

Manuel / 6 V�tes

2255 x 815 x 1260

1460 mm

10 lt

137 kg

145 kg

H�drol�k Tek D�sk / D�sk

80 - 90 - 21

110- 80 -18
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250 x-treme ENduro

Güçlü, doğaya hükmeden duruşu ve özgür yapısıyla üstün yol tutuş özell�ğ�n� her teker döndüğünde h�ssedeceğ�n�z X-Treme Enduro, kusursuz sürüşler yaşamanızı 

sağlıyor. 250 cc, 4valf, sıvı soğutmalı, tek s�l�nd�r ve üstten ç�ft eksantr�kl� motor yapısıyla doğada ve araz�de X-Treme Enduro �le keşfetmed�ğ�n�z yer kalmayacak. 

Motorun güçlü yapısı ve üstün yol tutuş özell�ğ� yanı sıra vakumlu karbüratör yapısıyla da gaz tepk�meler�n� en üst sev�yede h�ssedeceks�n�z. X-Treme Enduro, cross 

a�les�n�n yapısına uygun güçlend�r�lm�ş Face Ace Ta�wan ön-arka amort�sör kullanılmış olup, slow-fast ayarlanab�l�r amort�sör yapısıyla da süspans�yonun yol 

şartlarına göre yumuşama ve sertleşmes�n� sağlayarak kullanıcıya konforu yaşatmayı amaçlıyor. Aerod�nam�k yapısı, etk�n performanslı yapısı �le cross sınıfına yen� 

b�r heyecan katmaya hazır.

Sınır Tanımayan Performans

C r o s s  k u l l a n ı c ı l a r ı n ı n  � s t e ğ � n e  g ö r e 

gen�şlet�lm�ş arka port bagaj güçlend�r�lm�ş 

yapısıyla da kullanım amacınıza uygun.

Arka Port Bagaj

X-Tereme Enduro model�ne yakışır dış d�zayna 

ve etk�n sese sah�p egzoz yapısı Euro 3 

standartlarına uygun düşük em�syonludur.

Egzoz Yapısı

X-Treme Enduro’nun d�j�tal gösterge panel� 

üzer�nde;  motor dev�r  gösterges� ,  hız 

gösterges�, yakıt gösterges�, v�tes gösterges� 

ve sağ-sol s�nyal �kaz lambaları mevcuttur.

Gösterge Panel�

Tüm doğa şartlarında kullanılan ortamın toz, 

çamur ve kum g�b� maddeler�n ön d�sk frene 

gelmes�n� engellemek amacıyla koruma kapağı 

kullanılmış olup duruş esnasındak� frenlemey� 

daha etk�n hale get�r�r.

Ön D�sk Fren Koruma

X-Treme Enduro da o-r�ngl� z�nc�r kullanılarak 

z�nc�r üzer�nde daha çok yağ tutulması 

sağlanmış ve metal sürtünmeler� azaltılarak 

motorun performansı arttırılmıştır.

O-R�ngl� Z�nc�r

Tüm yol ve yol dışı sürüşler�n�zde z�nc�r 

kopmalarını engellemek ve sürüş esnasında 

z�nc�r�n d�ğer aksamlara sürtünmes�n� önlemek 

amacıyla z�nc�r�n dayanıklılığını arttırmak �ç�n 

z�nc�r gerg� makarası kullanılmıştır.

Z�nc�r Gerg�s�

Depo koruma kapağı sayes�nde görünümü �le 

bütünlüğü sağlanmış, tüm arazı şartlarındak� 

sürüşler de  geleb�lecek kum, toz g�b� 

maddeler�n kontak yer�ne gelmes�n� engeller.

Yakıt Tankı Depo Kapağı

Tek s�l�nd�r, üstten ç�ft eksantr�k 4 valf (DOHC) 

17kw (23hp) güç üreteb�len, 24nm 6000rpm 

tork gücüne sah�p su soğutmalı motor bloğuna 

sah�pt�r.

Motor Bloğu



X-Treme MAXX 200
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Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Maks�mum Hız 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Hava Soğutma, Balansörlü

197 cc

63.50 x 62.20 mm

8.5 ± 0.1:1

Karbüratör

10.50 kw at 7500 m�n-1

15.00 Nm at 6000 m�n-1

100 km/h

CDI

Manuel / 5 V�tes

2090 x 815 x 1200

1400 mm

10 lt

127 kg

150 kg

D�sk / D�sk

2.75 - 21

4.60 - 18
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x-treme MAXX 200

Enerj�k, genç ve d�nam�k b�r tasarıma sah�p X-Treme Maxx 200, her türlü yol koşullunda yanında olmaya hazır b�r yol arkadaşı. X-Treme Maxx 200’ün 197 cc’l�k, 4 

zamanlı, tek s�l�nd�r, hava soğutmalı ve balansör s�stem�yle donatılan motor yapısı �le  t�treş�mler� en aza düzeyde h�ssedeceks�n. 7500 d/d’da 10.5 kw(14 hp) güç 

üreteb�len motor bloğu kullanılan yen� X-Treme Maxx 200 �le tüm araz� koşullarına meydan okuyacaksın. Doğada çıkacağın gez�lerde kontrolün hep sende kalması 

�ç�n X-Treme Maxx 200’ün sağ ve sol elc�kler�ne rüzgarlık eklenerek tasarımında bütünlük sağlamış, aynı zamanda sürüş esnasında olası durumlar �ç�n güvenl�ğ�n 

sağlanmış oldu. X-Treme Maxx 200 �le doğada ve uzun mesafe yolculuklarda eşya taşımayı kolaylaştırmak �ç�n �lave ed�len arka port bagaj, kullanıcıya kolaylık 

sağlıyor. Sport�f ve atlet�k b�r görünüme sah�p X-Treme Maxx 200 cross model� �le düşled�ğ�n her seyahatte doğaya meydan okuyacaksın.

Enerjİnİn Yenİ Adı

A n a l o g  g ö s t e r g e  p a n e l �  ü z e r � n e 

konumlandırılmış dev�r&hız gösterge hız 

panel�, km gösterges�, sağ/sol s�nyal �kaz 

ışıkları ve uzun/kısa far �kaz ışıkları mevcuttur.

Gösterge Panel�

Her türlü yol koşullarında seyahat etmen�z� 

sağlayacak, cross yapısına uygun geometr�k 

şekle sah�p ön far yapısına sah�pt�r.

Ön Aydınlatma

Cross yapısına uygun arka aydınlatma far 

gövde �le bütünleş�k b�r yapıya sah�pt�r.

Arka Aydınlatma

Ön amort�sör up-s�de down yapısıyla araz�de ve 

yolda geleb�lecek darbelere karşı yüksek 

mukavemet sağlar.

Ön Süspans�yon

Arka amort�sör monoschok (tek�l) s�stem�yle 

yol şartlarında d�renc� en üst sev�yeye çekerek, 

konforunu mükemmell�ğe ulaştırır.

Arka Süspans�yon

Sport�f gövde yapısına uyumlu, Euro 3 

standartlarında düşük em�syonlu egzoz 

yapısına sah�pt�r.

Egzoz

M a r ş  d ü ğ m e s �  s a ğ  e l c � k  ü z e r � n d e 

konumlandırılırken, sol elc�k üzer�nde korna 

düğmes�, sağ-sol s�nyal düğmes� ve uzun far 

düğmes� yer almaktadır.

Sağ / Sol Elc�k

Her türlü araz� koşullarında mükemmel 

frenleme sağlamak �ç�n ön fren s�stem�nde 

kullanılan dalgalı d�sk yapısı �le daha kısa 

mesafede frenleme ve  güvenl �  sürüş 

sağlanmıştır.

Ön Fren S�stem�

Arka d�sk fren s�stem� �le her türlü araz� 

koşullarında mükemmel frenleme sağlar.

Arka Fren S�stem�
Seyahatler�nde yanına aldığın eşyaların �ç�n 

ekstra taşıma alanı sağlayan güçlü port bagaj 

�laves� �le kolaylık sağlar.

Arka Port 
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buccaneer
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Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

V-Tw�n S�l�nd�r,  4 Zamanlı,  SOHC,  2x2 Supaplı

248,9 cc

49.00 x 66.00 mm

10.0:1

13.50 kw at 8000 m�n-1

18.50 Nm at 6000 m�n-1

ECU / EFI

Manuel / 5 v�tes

2040 x 785 x 1040

1430 mm

13 lt

140 kg

150 kg

D�sk / D�sk

110/80-17 52S

130/90-15 66S
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buccaneer

Tasarımıyla zamana meydan okuyan yapısı ve her bakışta kend�ne hayran bırakan tarzı �le cafe racer tadındak� Yen� “Buccaneer 250�” ye hayran kalacaksın. Her 

sürüşte kend�n� �y� h�ssetmen� sağlayacak efsane Buccaneer 250�; performansı, konforu ve şık tasarımı �le günden güne sen� kend�ne bağlayacak. Otant�k st�le 

sah�p Buccaneer 250� �le heyecan ver�c�, rahat ve çev�k yapısıyla emsals�z yolculuklar yaşamaya hazır olun. Buccaneer 250�’n�n cafe racer tarzı 248,9 cc, 4 zamanlı, 

SOHC ve V-Tw�n s�l�nd�r motor yapısı �le hayat buluyor. Gücü ve mükemmel performansı b�r arada kullanıcısına sunan Buccaneer 250�’n�n her b�r parçası en �nce 

ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlandı.

Yolların Yeni Korsanı

248,9 cc motor hacm�, 4 zamanlı, SOHC ve V-

Tw�n s�l�nd�r yapısı �le gücü ve performansı b�r 

arada sunuyor.

Motor Bloğu

Yuvarlak tasarıma sah�p ön far, karanlıkta 

yüksek aydınlatma sağlarken, koruma kafes� 

özell�ğ� �le de olası darbelere karşı dayanıklıdır.

Ön Far

Yuvarlak hatlara sah�p arka far ve s�nyaller 

motos�klet�n tasarımına uyum sağlarken, 

trafikte fark ed�l �r l �ğ�n�z üst sev�yeye 

çıkartılmıştır.

Arka Far

Yuvarlak tasarıma sah�p gösterge panel� 

üzer�nde görmek �sted�ğ�n�z tüm b�lg�ler sade 

b�r şek�lde bel�rt�lm�şt�r.

Gösterge Panel�

Sağ elc�k üzer�nde marş butonu ve ac�l stop 

düğmes� konumlandırılırken, sol elc�k üzer�nde 

�se korna, sağ/sol s�nyal ve far düğmes� 

bulunmaktadır.

Elc�kler

Tasarıma uygun Euro 3 standartlarında düşük 

em�syonlu egzoz yapısına sah�pt�r.

Egzoz

Yüksek standartlarda yapılan ergonom�k ve 

konforlu sele yapısı uzun yolculuklarda 

rahatlığı h�ssett�recek özell�kted�r.

Sele
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Renkler

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen

Motosiklet Markası

Tekn�k Özell�kler

Motor T�p�

Motor Hacm�

S�l�nd�r Çapı x Stork 

Sıkıştırma Oranı

Yakıt S�stem� 

Maks�mum Güç 

Maks�mum Tork 

Ateşleme T�p�

Şanzıman

Boyutlar (UxGxY) 

Tekerlekler Arası Mesafe 

Yakıt Tankı Kapas�tes�

Ağırlık 

Maks�mum Taşıma Kapas�tes�

Frenler Ön/Arka

Tekerlek Ölçüsü Ön

Tekerlek Ölçüsü Arka

Tek S�l�nd�r, Dört zamanlı, Hava Soğutma

150 cc

57.4 x 57.8 mm

10±0.1:1

Karbüratör

5.8 kw at 7500 m�nˉ¹

8.7 Nm at 6000 m�nˉ¹

CDI

Otomat�k F / N / R

1680 x 990 x 1080

1060 mm

6.6 ± 0.2 lt

170±3 kg

151 kg

Kampana / D�sk

21x7- 10

20x10 – 10
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bs 150 atvu-15

Kolay kullanımı, engebel� yollarda yüksek manevra yeteneğ� �le gerçek b�r spor yapma şansı. BS 150 ATVU-15 dayanıklılığı ve yük taşıma amaçlı taşıyıcı barları �le 

S�z'� yükler�n�zden kurtarıyor. Günlük hayatınıza a�t herşey� ger�de bırakarak, doğaya atacağınız adımınız �ç�n, en doğru seçenek. Off-Road akt�v�te planlarınızda, 

şeh�r �ç� kullanım �z�nl� (on-road) ürününüzü ev�n�zden çıkışınızdan �t�baren kullanab�l�yor olmanız gerçek b�r avantaj. Güçlü ve gen�ş tırnaklı last�kler�, tutunmayı 

maks�muma çıkarırken kumsal, orman ve dağda da rahat b�r hareket �mkanı sunuyor. 150 cc. dört zamanlı motora sah�p ürün, ger� v�tes� de standart donanım olarak 

sunuyor.

KUMSALDA, ORMANDA, DAĞDA HER YERDE 

Yüksek hareket kab�l�yet�ndek� BS 150 ATVU-

15; �deal tork ve güce  sah�pt�r. Eğlence, saha 

keş�f, orman devr�yes�, off-road sürüş ve 

kurtarma operasyonlarında kullanılab�l�r.

Tasarım

150 cc. 7.500 d/d' da 5,8 kw. güç üreteb�len, 

araz� koşullarında �ler�/ger� v�tes değ�ş�m 

�mkanı �le �ht�yaç duyab�leceğ�n�z manevra 

kab�l�yet�ndek� güçlü motora sah�p kamp 

arkadaşınız.

Motor Bloğu

Önde el �le kumanda ed�len emn�yet d�sk fren 

s�stem� ve ayaktan pedal �le kumanda ed�len 

merkez� (ön/arka) h�drol�k d�sk fren s�stem�yle 

hem kullanım kolaylığı, hem de üst düzey 

güvenl�k sunuyor.

Fren S�stem�

Çok fonks�yonlu d�j�tal gösterges� üzer�nde; N 

�kaz ve ger� v�tes ışığı, uzun far �kaz ışığı, sağ / 

sol s�nyal �kaz ışıkları, uzun / kısa far ışığı, park 

ışıkları �le m�l / km. mode seçenekl� hız sayacı 

yer almaktadır.

Gösterge Panel�

Önde ç�ft far aydınlatması, ön ve arka tampon 

sağ ve soluna konumlandırılmış s�nyaller�, arka 

kuyruğa konumlandırılmış arka stopu �le hem 

şeh�r trafiğ�nde, hem de doğada �ht�yacınızı 

karşılayab�lecek aydınlatma yet�s�nded�r.

Aydınlatma & İkaz Lambaları

ATV'n�z�n ön ve arka kısmında, gez�ler�n�zde 

�ht�yaç duyab�leceğ�n�z ekstra yük taşıma alanı 

olarak, metal port bagajları mevcuttur.

Güçlü Port Bagaj

BS 150 ATVU-15, 10 �nch ölçülerde ön ve arka 

jantlarla, kullanım kolaylığı ve kıvrak manevra 

kab�l�yet�ne sah�p olarak tasarlanmıştır.

Tekerlek


