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KYMCO X-Town 125i 

Onun Doğası Şehir! 

Şehirdeki sürücü ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan “KYMCO X-

Town 125i”, şehrin hızına yetişmenizde en büyük yardımcınız 

olacak. KYMCO X-Town 125i’nin pratikliği sayesinde şehir içinde 

yoğun trafiği aşmak ve gideceğiniz yere zamanında varmak hiç 

bu kadar kolay olmamıştı.  

KYMCO X-Town 125i; 125 cc hacmindeki tek silindir, 4 zamanlı, 

4 supaplı SOHC, sıvı soğutmalı, güçlü motor bloğu sayesinde 

şehir içinde duraksamaksızın yol alma olanağı sağlıyor. Sıvı 

soğutmalı motor yapısı ile motor ısısını daha uzun süre ideal 

ısıda tutarak daha uzun ve verimli sürüşler sağlıyor. 

KYMCO X-Town 125i’nin gövdeyle bütünleşik farları 

scooterınızın tasarımını pekiştirirken bütünleşik bir ışık dağılımı 

ile daha net bir görüntü elde etmenize olanak tanır. Gövdeye 

entegre LED sinyalleri ve arka stopları ile görünürlüğünüz 

maksimum düzeye çıkarılarak aydınlatmanın akü üzerindeki 

yükü azaltıldı. 

Ters konumlandırılmış ön süspansiyonu yoldan gelen 

titreşimleri daha iyi elimine ederek sürüş konforu artırıldı. Arka 

süspansiyonunda kullanılan 5 kademeli ayarlanabilir arka 

amortisörü sayesinde sürüş konforu ve hakimiyeti sürücüye 

bırakıldı. 

Kaymaz ve su geçirmez kumaştan üretilen KYMCO X-Town 

125i’nin selesi, iki kademeli yapısı ile sizin ve artçınızın 

konforunu maksimum düzeye çıkarıyor. Ayrıca geniş sele altı 

bagajı sayesinde eşyalarınızı güvenli ve zahmetsiz 

taşıyabilirsiniz.  

Sol ön panel üzerine konumlandırılmış, küçük eşyalarınızı ve 

elektronik cihazlarınızı koyabileceğiniz, içerisinde 12V’lik direkt 

usb güç çıkışı bulunan torpido gözü sayesinde elektronik 

cihazlarınızı kolayca taşırken şarj edebilirsiniz.  

Güvenliği artırmak ve dışarıdan gelebilecek darbelere karşı 

kontağı korumak için anahtar kilidi özelliği bulunmaktadır. 

Ayrıca ön iç panelde konumlandırılmış benzin deposu koruma 

kapağı sayesinde dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı önlem 

alındı. 

Ön tekerlekte dalgalı çift fren diski ve arka tekerlekte kullanılan 

dalgalı tek fren diski; kombine CBS fren sistemi ile desteklenerek 

güvenle yavaşlamanızı sağlar ve daha kısa mesafede durmanıza 

olanak tanır. 

Şehirdeki sürücü ihtiyaçları düşünülerek üretilen KYMCO X-

Town 125i ile şehrin hakimi sizsiniz. 
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Gücün Zirvesi: Rx3i Evo 

250 cc hacme sahip, su soğutmalı, üstten eksantrikli 

seramik kaplı tek silindir, 4 valf enjeksiyonlu, EFI yakıt 

sistemli, Balansörlü motor bloğuna sahip RX3i Evo ile 

gücü doruklarda yaşayacaksın. 

Önde konumlanmış büyük radyatör yapısı sayesinde 

motorun daha hızlı soğumasını ve sıcaklığının daha uzun 

süre stabil kalmasını sağlar. Bu sayede performansını üst 

seviyeye çıkararak çok daha uzun süre yol alabilir.  

Mondial Rx3i Evo aynı zamanda aerodinamik yapısı ile 

konfordan taviz vermez. Kaymaz ve su geçirmez kumaş 

kullanılarak tasarlanan ergonomik selesi oturma 

pozisyonuna tam uyum sağlayarak üstün bir rahatlık 

sunar. 

Önde up-side amortisörler(ters amortisör) kullanılarak 

yoldan gelen darbeler elimine edilerek yol tutuş özelliği 

ve konfor artırılmıştır. Arkada kademeli, ayarlanabilir ve 

güçlendirilmiş tek amortisör yapısıyla konforlu ve rahat 

sürüş sunar. 

Yeni RX3i Evo’da gösterge panelinin sağ tarafına USB girişi 

ve sol tarafına 12 V güç çıkışı konumlandırılmıştır. Bu 

sayede kesintisiz bir enerji sağlanarak sürüş esnasında 

elektronik cihazların şarj edebilme imkanı sağlanmıştır.  

Rx3i Evo tüm günlük ve uzun mesafe yolculuklar için 

rahatlık düşünülerek tasarlandı. Büyük boyutlu ön 

siperliği sayesinde rüzgar daha iyi kesilerek sürüşün 

kolaylaşması sağlanmıştır. Aynı zamanda ön siperliği Rx3i 

Evo’nun tasarımına tam uyumlu şekilde dizayn edilmiştir. 

O-Ring zinciri motordan gelen gücü net bir şekilde 

tekerleğe ileterek küçük gaz dokunuşlarına dahi tepki 

verecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca motordan gelen 

gücü olduğu gibi tekerleğe ileterek güç kaybının önüne 

geçmiştir. 

Rx3i Evo ile her zaman ki sıradan yollar artık daha farklı, 

daha keyifli olacak; çünkü Rx3i Evo gücü zirvede 

hissetmen için üretildi.  

 

 

http://www.uma.com.tr/


 

                                                                                                                                                                     www.uma.com.tr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CF Moto 400 NK 

Aradığın Heyecan Onda Var 

İster hafta içi ister hafta son, İster kısa mesafe ister 

uzun mesafe, senin için bunların bir önemi yoksa 

CF Moto 400NK her koşulda yanında.  

 CF Moto 400NK’nın muhteşem performansı ile 

içindeki seni harekete geçirmek hiç de zor 

olmayacak. 400 cc hacimli motor yapısı, 9500 rpm 

29.5 kw güç üretebilen motor bloğu ile olağanüstü 

bir güç yaşatıyor. 

2 farklı sürüş moduna sahip 400NK, tamamen 

kullanıcısının isteğine göre, ekonomi ve sport 

modu ile heyecan dolu bir sürüş yaşatıyor. Tek bir 

düğme ile sürüş modunu değiştirerek içindeki 

sürüş heyecanını hiç kaybetmeyeceksin. 

Gücü ve konforu en iyi şekilde kullanıcılarına 

sunarken güvenliği de en üst seviyeye taşıyan 

400NK ön tekerleğe takılı çift fren diski, arka 

tekerleğe takılı dalgalı fren diski üzerine 

konumlandırılmış J.JUAN FREN ve ABS sistemleri ile 

daha kontrollü yavaşlama ve durma olanağı 

sunuyor. 

Dinamik yapısı ve etkileyici tasarıma sahip CF Moto 

400 NK, O-ringli zincir yapısı ile motordan tekerleğe 

aktarılan güç kaybını azaltıyor ve özel diş yapısı ile 

daha çok yağ tutarak seri hızlanma sağlıyor. 

Hayallerini daha fazla erteleme, sınıfının yeni 

gözdesi CF Moto 400NK’yı daha yakından tanımak 

için bir CF Moto Bayisi’ne uğramak için acele et! 

Satış noktaları ve detaylı bilgi için 

www.cfmoto.com.tr’yi ziyaret etmeyi unutma. 
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E-Mon Assist DS İle Keyifli Gezintilere Hazır Olun 

Çevreye duyarlı, gürültü kirliliğine yol açmayan, sessiz ve 

ekonomik modelleri günlük hayatta en büyük yardımcınız 

olan E-Mon e-scooterlar şehir içinde pratikliği ile size en 

yakın arkadaş. 

Yalnız başına gezinti yapmaktan hoşlanmayan, artçı 

yolcunuz ile  keyifli zaman geçirmenize imkan 

tanıyan Assist DS, rahat kullanımı ve kolay sürüş keyfi ile 

tam size göre bir e-scooter. Assist DS aynı zamanda enerji 

tüketimiyle de tam bir çevre dostudur.  

Assist DS’de tasarıma uygun yerleştirilen, ileri ve geri 

ayarlanabilir koltuk yapısı, hareketli-çift kolçaklı 

ergonomik kol koyma yerleri ile sürüş esnasında konforu 

yaşatıyor. Otomatik vites yapısı ve geri vites özelliği ile 

geri gidişlerdeki uyarı sinyali ile çevrenizdekilerin sizi fark 

etmesini sağlar ve güvenli sürüşler yaşatır. 

Yol sarsıntı ve darbeleri sönümleme yaparak daha keyifli 

bir sürüş sunarken, standart donanım olarak yer alan 

tubeless lastikler ile de patlamaya karşı yüksek dayanım 

ve yumuşak bir sürüş imkanı bir araya getirilmektedir. 

1000 Watt motor gücüne sahip Assist DS, elciklerde 

konumlandırılmış gaz kolu 30 km hıza kolayca ulaşabilir. 

10 derece tırmanma açısı ile tüm yaştan ve her kesimden 

kullanıcıya hitap ederek üstün performans sağlar. Taşıma 

sepeti ile eşyalarınızı rahatça taşımanızı ve alışverişlerde 

size eşlik ederek en iyi yardımcınız olmaya hazırdır. 

Şarj ünitesi sayesinde, tek bir kablo yardımıyla herhangi 

bir elektrik prizinden kolayca sarj edilebilen Assist DS, 

uzun mesafe yolculuklarınız için yüksek kaliteli aküye 

sahiptir. 

İki tekerli araç kullanamayanlar için tasarlanmış Assist DS 

ile park, bahçe ve açık alanları gezmek artık keyfe 

dönüşüyor. 
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Seni Harekete Geçirecek Enerji 

S250 

Kendine özgü duruşu ve sahip olduğu yüksek 

teknoloji özellikleri ile Zontes S250, gövde rengi ile 

uyumlu turuncu jantlarıyla ilk bakışta fark 

yaratmaya hazır. 

250 cc sınıfında özgün tasarımıyla, tarzıyla ve sahip 

olduğu yüksek teknoloji özellikleri ile Zontes S250, 

sürüş modunuzu yükseltecek. 

249 cc yüksek performanslı, yakıt tasarruflu ve 

uzun ömürlü OHC motor bloğu ile Zontes S250 18 

kW güç üreten 23 Nm tork gücünde olup hava-yağ 

soğutmalı yapısı ile mükemmel performans sağlar. 

Çift eksantrikli, dört valfi ve Delphi yakıt enjeksiyon 

sistemine sahip motoru, soğuk havalarda bile 

kolayca çalıştırmanızı sağlar. 

ZONTES S250’nin bir başka önemli detayı ise; uzun 

süre güneş ışınlarına maruz kalındığı takdirde 

oluşabilecek renk değişikliklerini önlemek amacıyla 

sülfüroz asit verniği atılarak, motosikletin renginin 

daha uzun ömürlü ve ilk günkü gibi çarpıcı olması 

sağlandı. 

ZONTES S250’nin şasisi tamamen otomatik 

robotlar ile yapılarak kaynakların pürüzsüz olması 

ve hata oranının sıfır olmasına dikkat ederek, bir 

kez daha mükemmelliğe ve kusursuzluğu verdiği 

önemi göstermektedir. 

ZONTES S250 size tüm bu güzellikleri bir arada 

sunarak, hız ve tutkuyu doruklarda yaşamanız için 

şimdi Mondial yetkili bayilerinde. Çünkü siz 

mükemmelliği fazlasıyla hak ediyorsunuz. 
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