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UMA Çalışanları Türk Kızılayı'na Kan Bağışı'nı 

Destekliyor. 

 Uğur Motorlu Araçlar çalışanları Türk Kızılayı'nın 

“Kan Acil Değil, Sürekli İhtiyaçtır” kampanyasına 

destek vererek önemli bir sosyal sorumluluk 

projesini gerçekleştirdi. 

“Kan Verin, Hayat Kurtarın” projesiyle toplumda 

farkındalık yaratmayı amaçlayan Türk Kızılayı'na, 

her zaman destek vermek gerektiğine inan UMA 

çalışanları, sağlıklı her bireyin kan bağışında 

bulunması gerektiğine ve önemine dikkat çekti. 

UMA Yetkisi yaptığı açıklamada: “Kan, üretimi 

gerçekleşemeyen ve sadece insandan elde 

edilebilen tek maddedir.  Bu nedenle kan 

stoklarının azalmaması ve kullanılan kanın yerine 

yenisi ile tamamlanması için belirtilen aralıklarla 

kan bağışında bulunulması son derece önemlidir. 

Çünkü hiç beklemediğimiz bir anda kana ihtiyaç 

duyabiliriz.” dedi. 

Kan bağışlamak kolay, basit ve acısız bir işlemdir. En 

az 50 kg ağırlığında olan, 18 – 65 yaş arası ve 

önemli bir sağlık problemi bulunmayan herkes kan 

bağışlayabilir. Ancak bağış yapmadan önce, varsa 

kullandığınız tüm ilaçları önceden kan merkezi 

doktoruna bildirmeniz gerekir. Erkekler 3 ayda bir 

olmak üzere yılda 4 kez, kadınlar ise 4 ayda bir 

olmak üzere yılda 3 kez kan bağışlayabilir. Her 

bağışta, bir seferde 450 ml kan alınır. Vücuttan 

eksilen bu miktar, saatler içinde yeniden üretilir. 

Birçok hayata umut ışığı olmayı amaçlayan UMA 

çalışanları, kan bağışı kampanyasına yoğun destek 

verdiler. 
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  Yollarda İz Bırak 

Mondial 180 Z-One S, dikkat çekici renkleri ve spor 

tasarımıyla her zaman ilgi odağı olmaya hazır ol. 

Gücü, konforu ve dayanıklılığı ile yıllarca yolculuktaki 

en güvenilir arkadaşın olacak. 

Gidebileceğin seyahatler için planlarını erteleme. 

Çünkü 180 Z-One S, yüksek ateşleme gücüne sahip 

yapısıyla, 179 cc 8.500 d/d’da 11.5 kw güç 

üreten, kalkış ve sürüş esnasında mükemmel hız 

tepkimeleri oluşturan SOHC motoru uzun 

mesafelerde üstün performans sergiler. 

Bozuk yollar, beklenmedik çukurlar…180 Z-One S’in, 

ön süspansiyonunda ters amortisör ve arka 

süspansiyonda ise; çift kademeli helezon yay sistemi 

ve gaz sıkıştırmalı kombine amortisör yapısı 

kullanılarak yolculuk anında seni yormayacak şekilde 

tasarlandı. 

180 Z-One S’in bilyalı külbütör sistemi subap 

aşınmalarını en alt seviyeye indirir. Karbon debriyaj 

sistemi debriyaj balatalarının 6 kata kadar daha 

dayanıklı olmasını sağlar. 

2 farklı (Yeşil, Mavi) renk seçeneğine sunan 180 Z-

One S’ler uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile 

Mondial satış noktalarında seni bekliyor. 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1045/yollarda_iz_birak.aspx


 

                                                                                                                                                                     www.uma.com.tr  

 

 

  

Zontes S250’nin Boyasının İlk Günkü Gibi Canlı 

Kalmasının Nedenini Biliyor Musunuz? 

Zontes S250’nin, 6 yıllık bir tasarım ve geliştirme 

süreci, 20’den fazla patent uygulaması ile özgün bir 

tasarım oluşturma amaçlandı. 

Motosiklet tutkunlarının talep ve istekleri göz önüne 

alınarak tasarlanan ZONTES S250’nin her bir parçası 

incelik ve dayanıklılık testine tabi tutularak 

geliştirildi. 

Zontes S250’de geliştirilen bir özellik ise uzun süre 

güneş ışınlarına maruz kalındığı takdirde 

oluşabilecek renk değişikliklerini önlemekti. Bu 

değişikliğin önüne geçmek için ise boya üzerine 

sülfüroz asit verniği atılarak, motosikletin renginin 

daha uzun ömürlü ve ilk günkü gibi çarpıcı olması 

sağlandı. 
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E-Mon’un Yeni Pırlantası Yollarda 

Pratikliği ve kolay kullanımı ile göz dolduran E-Mon 

Diamond, ilk günden itibaren kullanıcılarından tam not 

aldı. 

Günlük işlerinizde ve şehir içinde rahat kullanım imkanı 

sunan Diamond, ergonomik sele yapısı ve kolay manevra 

kabiliyeti ile konforlu sürüşler sağlıyor. 

Diamond’ı farklı kılan özelliklerin başında ise gündüz farı 

ve USB girişi özelliğinin olması gerekiyor. Kullanıcılarının 

ihtiyaçlarına göre tasarlanan Diamond’da artçı 

yolcularınızın rahatlığı içinde çek-bas şeklinde kolayca 

açılıp/gizlenebilen yolcu basamağı da mevcuttur. 

Sizi ve sevdiklerinizin güvenliğini düşünen Diamond, 

çocuk kilidi özelliği ile de olası riskleri ortadan kaldırır. 

Çocuk kilidi kullanımı ise: sol elcik üzerine 

konumlandırılan mod düğmesini iki kez üst üste basmanız 

durumunda çocuk kilidi modu açılır ve en fazla 3 km hızla 

gidebilirsiniz. Yine çocuk kilidi modu açıkken aynı 

düğmeyi uzun basmanız durumunda geri vites özelliği ile 

e-scooteriniz ile geri gidişler sağlayabilirsiniz. Diamond’ı 

çocuk kilidi modundan çıkarmak için ise mod düğmesini 

üç kez art arda basmanız yeterli olacaktır. Daha 

sonrasında tork switch özelliği ile Diamond’la hızınızı 

arttırabilirsiniz. 

E-Mon Diamond ile  45 km hıza kolayca ulaşabilir ve 

güvenle yol alırsınız. Şarj ünitesi sayesinde, tek bir kablo 

yardımıyla herhangi bir elektrik prizinden kolayca sarj 

edilebilen Diamond, uzun mesafe yolculuklarınız için 

yüksek kaliteli aküye sahiptir.  
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 Enerjisine Kapılacaksın 

150 cc segmetinde rengiyle, dizaynıyla ve gücüyle tüm 

dikkatleri üzerine çeken bir motosiklet: CF Moto 150 NK 

İlk görüşte etkisine kapılacağın ve içindeki sürme hissini 

harekete geçirecek özelliklere sahip 150 NK, seninle 

yapacağı keyifli seyahatler hazır. 

Şehrin yollarında gezerken gücü ve konforu her teker 

dönüşünde fazlasıyla hissettiren 150 NK’nın, dayanıklı 

kafes şasi yapısı ve mükemmel bir frenleme sağlamak 

için ön/arka fren sisteminde kullanılan disk fren sistemi 

ile güvenliğiniz arttırılmıştır. 

150 NK’nın 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, 149,4 cc motor 

hacmi ile sürüş keyfi sağlanırken, yakıt sisteminde 

kullanılan BOSCH EFI sistemi ile de gaz tepkileri ayarlandı 

ve düşük yakıt tüketimi sağlandı. 

150 NK’nın sportif görünümüne uygun dizayn edilmiş, 

seni yolculuk anında rahat ettirecek ergonomiye sahip 

çift kademeli koltuk yapısı ile yolculukların bitmesini hiç 

istemeyeceksin.   

Kendi segmetinde 150 NK’yı diğerlerinden ayıran bir 

önemli detay ise; iki farklı sürüş modu. Yolculuklarda 

gücün tamamen sende olduğunu ve yol durumuna göre 

ayarlayabileceğin Ekonomi-Sport modu özelliği ile 

sınıfının ilkleri arasında. İster Ekonomi Modu ile yolların 

keyfini çıkar, ister Sport Modu ile enerjini göster. Tercih 

tamamen senin. 

Modern ve kendine has far dizaynına sahip 150 NK’da, 

LED DRL (gündüz sürüş farı) kullanılarak trafikte fark 

edilirliğin artırılarak, tüm hava koşullarında karşıdan 

gelen aracın seni fark etmesi sağlanmıştır. Sürüş 

güvenliğini desteklemesi ve karşıdan gelen araçların 

gündüz ve tüm hava koşullarında fark edebilmesi için 

gündüz farı kontak açıldığında devreye girer. 

Göz alıcı ön tasarımı ve keskin hatları ile olmasını 

istediğin tüm özellikleri tek bir gövde de buluşturan 150 

NK, turkuaz rengi ile seni şehrin hakimi yapmaya hazır. 
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