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Buccaneer 250i: Her Sürüşte Yeni Bir Heyecan. 

Buccaneer 250i tasarımı ve duruşuyla her gittiğin 

yerde gözleri üzerinde toplayacak. Otantik cafe 

racer tarzı ve duruşu ile efsane Buccaneer 250i her 

yolculuğunda seni yeni bir heyecan bekliyor. 

Güçlü 248,9 cc, 4 zamanlı, SOHC ve V-Twin silindir 

motor yapısı sayesinde her sürüşünde ona daha çok 

bağlanacaksın. Cafe racer tasarımı ve kusursuz 

dizaynı ile her bakışında yeniden hayran olacaksın. 

Koruma kafesine sahip olmasıyla darbelere karşı 

dayanıklı olan, yuvarlak dizayn edilmiş ön farları 

karanlıkta yüksek aydınlatma sağlar. Yine yuvarlak 

tasarımdaki arka stopları motosiklet dizaynını 

destekler yapıdadır. 

Uzun seyahatlerinizde de rahat edebilmeniz için 

tasarlanan konforlu, ergonomik yapıdaki selesi 

yüksekliği ve tasarımı ile Buccaneer 250i’nin otantik 

yapısını pekiştirirken sürüş sırasındaki motor 

hakimiyetini de arttırıyor. 

Güvenlikten ödün vermeyen Buccaneer 250i dalgalı 

disk yapısına sahip olması sayesinde daha yumuşak 

ve daha kısa mesafede durma sağlar. Ayrıca sahip 

olduğu amortisörleri ile yoldan gelen titreşimleri 

absorbe ederek yorulmadan daha uzun mesafe 

sürüş yapabilmeni sağlar. 

Buccaneer 250i ile yeni heyecanlara sür. 
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Yolların Yeni Alfası 400NK. 

Yolların yeni alfası 400NK, yollarda yepyeni bir 

performans rüzgarı estiriyor. 400 cc hacme sahip 

paralel çift silindir üzerine konumlu çift gaz 

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

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

tam hakimiyet sunuyor. 

Ön tekerleğe takılı 300mm papatya çift disk, arka 

tekerleğe takılı dalgalı disk frenin üzerine kombine 

edilmiş J.JUAN FREN ve Continental ABS sistemleri 

sayesinde üst düzey bir güvenlik ile yol almanı ve 

gerektiğinde seri frenleme yapmanı sağlıyor. Ayrıca 

BOSCH EFI yakıt sistemi yakıttan tasarruf etmeni 

sağlıyor.  

Sadece şehir içi değil şehirler arası uzun mesafe 

kullanımına da uygun olan 400NK, daha büyük 

radyatörü ile maksimum soğutma sağlayarak motor 

ısısını çok daha uzun süre ideal seviyede tutuyor ve 

kesintisiz kullanım süresini arttırmış oluyor. 

Sağ ve sol fren levyelerinde bulunan ayarlama 

manetleri, el yapısı ve parmak uzunluğuna göre 

levyelere erişimi kolaylaştırarak hâkimiyetini 

arttırıyor. 

Ergonomik modern yapısı; sağ elcik üzerine 

konumlu marş, acil stop, far açma kapama düğmesi 

ve sol elcik üzerinde uzun kısa far, far ayar düğmesi, 

korna, sürüş modları, sinyal ve sellektör 

düğmelerini kolay kullanabilmeni sağlıyor. 

Yüksek dayanıklılığa sahip O-ringli zincir yapısı ile 

motordan tekerleğe aktarılan güç kaybını azaltıyor 

ve özel diş yapısı ile daha çok yağ tutarak seri 

hızlanma sağlıyor. 

Yatay arka bağlantılı arka süspansiyonu arka 

amortisörü yatay olarak düzenler, alanın verimli 

kullanılmasına ve merkezileşmeye büyük katkı 

sağlar. Bu sayede daha hakim sürüşler yapmana 

olanak tanıyor. 

İki farklı modda iki farklı heyecanla yol alabileceğin 

400 NK yolların yeni alfası. 

 

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


 

                                                                                                                                                                     www.uma.com.tr  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E-Mon E-Cub 3000: Klasik Cub Motosikletinin 

Tüm Özellikleri Temiz Enerjiyle Birleşti 

3000 Watt yüksek güce sahip motor yapısı, uzun 

mesafe, kısa mesafe ve rampa çıkma gibi değişik yol 

koşullarına uygun motorun performansını 

ayarlamaya yardımcı Tork Switch özelliği, şarj süresi 

6-8 saat olan 72V/20A güçlü aküsü ile 

beklediğinizden çok daha fazlasını sunuyor.  

Yol durumuna göre 45km/s hıza ulaşabilen E-Cub 

3000 rahat kullanım ve güçlü sürüş keyfini sizlere 

sunuyor.  

Ergonomik sele yapısı, kolay manevra kabiliyeti ve 

süspansiyon sistemine ek hız sabitleyici özelliği ile 

konforlu sürüşler sağlıyor.  

17 inch arka ve ön jant, önde disk, arkada kampana 

fren sistemi ve tubeless lastik yapısına sahip olması 

sayesinde 15 derece açıya kadar tırmanma olanağı 

sağlıyor.  

Geniş, kaymaz ve su geçirmez sele tasarımı, vücut 

ergonomisine uyumludur. Ana gövde ile bütünleşik, 

aydınlatma kabiliyeti yüksek, hem uzun hem de kısa 

mesafeden fark edilmenizi kolaylaştıran aydınlatma 

ve ikaz lambaları ile kolay sürüş keyfi sunuyor. 

Tüm yaştan kullanıcılara hitap eden üstün 

performans sağlayan E-Cub 3000 tek bir kablo 

yardımıyla herhangi bir elektrik prizinden kolayca 

sarj edilebilir ve benzinli motosikletlere göre %90 

daha az yakıt tüketim oranına sahiptir. Temiz enerji 

kullanımı sayesinde doğayla dosttur. 
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Zontes S250: Özgün Tasarım, Geleceğin 

Mühendisliği 

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. Özel geliştirilmiş ince 

silindir yapısı motor gürültülerini en aza indirirken 

genleşme özelliğine sahip piston yapısı ile ısıyı en iyi 

şekilde alüminyum peteklerine ileterek maksimum 

performans elde etmenizi sağlar 

Tamamen otomatik robotlar ile şasi birleştirmesi 

yapılarak, kaynaklar pürüzsüzleştirilmiş ve hata 

oranı sıfıra indirilmiştir. 

Yol, şasi, denge ve güvenlik unsurları en üst 

seviyede tutularak dizayn edilen süspansiyon 

sistemi sizi yormaz ve daha güvenli sürüş imkanı 

sunar. Arka süspansiyonda kullanılan mono-shock 

sistemi ile yoldan gelebilecek darbeler absorbe 

edilerek, rahat ve konforlu sürüşler sağlanmıştır. 

Uzun sürüş sonrası bile yorgunluk hissi vermeden, 

keyifle yol almanızı sağlar. 

17 inch jantları ve 150/55-17 boyutlarındaki geniş 

yüzeyli arka lastikleri ile üstün yol tutuşu 

sağlanmıştır. Bu sayede sürüş güvenliğiniz 

arttırılmıştır.  

Merkezde konumlandırılmış kontrol kilit sistemi 

sayesinde dışarıdan gelebilecek tehlikelere ve 

hırsızlığa karşı motosikletinizin kilit sistemini korur. 

Kendine özgü duruşu ve sahip olduğu yüksek 

teknoloji özellikleri ile Zontes S250, sürüş 

modunuzu yükseltmeye geliyor. 
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Downtown 350İ ABS: Konfordan Taviz 

Vermeyenlere  

Kullanıcıları tarafından son derece sağlam son 

derece dinamik olarak tanımlanan Downtown 350İ 

ABS sunduğu konfor ve güç ile göz dolduruyor.  

Asil duruşu ve modern tasarımı ile hayran 

kalacağınız Downtown 350İ ABS, 321 cc motor 

hacmi, sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4subaplı SOHC 

motor bloğu ile hem şehir içi hem de şehirler arası 

tüm yolculuklarınızda gücü, konforu ve güvenliği ile 

öne çıkıyor. 

Soğutma kanallı, kaliperli, dalgalı arka disk freni ve 

tek disk, 2 pistonlu kaliperli ve hidrolik fren sistemi 

ile donatılmış ön freni sayesinde maksimum 

güvenlik sağlanıyor ve sürüş konforunu arttırıyor. 

Bu özelliklere ek “ABS” fren sistemine sahip olması 

ile daha güvenli ve kolay duruşlar sağlıyor.  

İki tam kaskı taşıyabilecek kapasitede olan geniş 

sele-altı bagajına ve sol ön panelde teknolojik 

cihazlarınızı şarj etmek için kullanabileceğiniz 12V 

güç çıkış yerine sahip olan Downtown 350İ ABS 

ayrıca sağ ve sol ön panelde tüm günlük ve uzun 

mesafe yolculuklarınızda küçük eşyalarınızı güvenle 

saklamanız için kullanım alanı sunuyor. 

Aerodinamik yapısına uyumlu ön siperliği, sürüş 

sırasında rüzgar gelmesini engelliyor. Ergonomik 

yapıda tasarlanan gidonu, digital saat, uzun far, 

sağ-sol sinyal ikaz ışıkları, devir saati ve hız 

göstergelerini üzerinde barındıran çok işlevli 

gösterge paneli ve 4 kademeli ayarlanabilir fren 

sertlik kolu, her türlü yol şartlarında konforlu, 

ergonomik bir sürüş olanağı sunuyor. 

Modern, şık görünümlü egzoz koruma dekor 

kapağı, düşük emisyonlu Euro4 standartlarındaki 

egzoz yapısına sahip olması ile Downtown 350İ ABS 

doğayı korumaya da yardımcı oluyor. 
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