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Yeni Ürün 

Ritmica 110 

Şehrin Keyfini Sür 

Sokakların heyecanını ve ritmini değiştiren Ritmica 

110 ile şehrin akışını kontrol edebilirsin. 

112 cc hacimli, tek silindir, enjeksiyonlu, 4 zamanlı, 

fan soğutmalı, atik motor bloğu sayesinde tüm 

şehirde ritim sürebilirsin. 

Güçlü ön aydınlatmaları ile geceleri rahat görüş 

imkanı sunarken arka stop ve sinyal ikazlarıyla da 

şehrin her anında fark edilir olacaksın. 

Ritmica 110’un kolay ulaşabileceğin şekilde 

konumlandırılmış elcikleri ve elcikler üzerindeki 

kontrol tuşları ile tüm kontrolü elinde tutabilirsin. 

Ön üst panelinde yer alan klasik gösterge paneli de 

sade ve tek bakışta anlaşılabilir yapıdadır. 

Ayrıca Ritmica 110’un arka port bagajı ve ön 

torpidosu sayesinde şehirde her an ihtiyacın 

olabilecek tüm eşyaları sürekli yanında 

taşıyabileceksin. 

Güvenlikten taviz vermeyen Ritmica 110 scooter’da 

kontak güvenlik sistemi mevcuttur. Bu sayede 

dışarıdan gelebilecek darbelere ve tehlikelere karşı 

önlem alınmıştır. Ayrıca ön tekerlekte bulunan 

kombine fren sistemi (CBS) sayesinde güvenle 

sürebilir ve kolay durabilirsin. 

Kaymaz su geçirmez kumaştan üretilen sele yapısı ile 

konfordan taviz vermez. Euro 4 normlarına uygun 

düşük emisyonlu  egzoz yapısına sahiptir. 

Ritmica 110 ile şehrin ritmine ayak uydurabilir ve o 

ritme yön verebilirsin. Hatta küçük taşıma işlerini 

bile Ritmica 110’la kolayca yaptırabilirsin.  

 

 

http://www.uma.com.tr/
https://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1073/sehrin_keyfini_sur_.aspx
https://www.mondialmotor.com.tr/model/scooter/ritmica-110
https://www.mondialmotor.com.tr/model/scooter/ritmica-110
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Yollarda Fark Yarat 

Touring sınıfındaki modelleri ile motosiklet 

severlerin gönlüne taht kuran Mondial, yeni ehliyet 

yasasına uygun A1 ehliyeti ile kullanılabilen MH 

Minör modelini de 2017 yılında bünyesinde dahil 

etti. 

MH Minör, sahip olduğu 124,8 cc hacimli, 8,70 kW 

güç üretebilen, tek silindirli, dört zamanlı, hava 

soğutmalı ve içten balansörlü motor bloğu ile 

yollarda çok hızlı kaçıyor. 

MH Minör’de kullanılan teleskobik ön amortisörler 

ve helezonik gazlı sisteme sahip arka  amortisör 

sistemleri sayesinde yoldan gelebilecek darbeler 

elimine edilerek, lastiklerin yol tutuşu maksimize 

ediliyor. Ön fren sisteminde kullanılan, 220 mm 

çapındaki fren diski ve hidrolik fren sistemi 

sayesinde güvenlikten taviz vermiyor. 

Karakteristik bir yapıya sahip farları ile dikkat çeken 

MH Minör, özgün bir şekilde tasarlanmıştır. Oldukça 

yüksek aydınlatma imkanı sağlayan farları gövdeyle 

bütünleşik yapıdaki arka stoplarında ve plaka 

aydınlatmasında, led aydınlatma sistemi 

kullanılmıştır. Bu sayede aküdeki far yükünü 

minimuma indirerek akü ömrünü uzatmıştır. 

MH Minör sportif hatlara sahip tasarımı ve 16,5 lt 

kapasiteli benzin deposu ile uzun seyahatlerde öncü 

olacaktır. Tasarımı sayesinde sürücünün ayakları ile 

depoyu kavramasına uygun olup, bu sayede 

sürücünün motosikleti vücudunun bir parçası gibi 

hissetmesini sağlıyor. Spor görünüme uygun 

tasarlanan selesi ile MH Minör, rahatlık ve 

konfordan ödün vermiyor. 

Euro 3 standartlarında üretilmiş düşük emisyonlu 

egzoz yapısı ile doğayı korumaya yardımcı olurken, 

nikelaj koruma kapağı ile spor bir görünüm sunuyor. 

 

http://www.uma.com.tr/
https://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1072/yollarda_fark_yarat.aspx
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 Şimdi Mondial Sahibi Olmanın Tam Zamanı… 

Türkiye’nin en çok tercih edilen motosiklet 

markası Mondial, kullanıcılarına daha rahat 

ödeme imkanı ile motosiklet sahibi olma fırsatı 

sunuyor. 01.02.2018-28.02.2018 tarihleri 

arasında anlaşmalı bankaların kredi kartlarına 

özel 12 aya varan, %0 faizli taksit fırsatlarını 

motosiklet severler ile buluşturuyor. 

Şubat ayı fırsatlarından yararlanıp, 

bir Mondial sahibi olmak 

istiyorsan; Mondial Bayilerine uğramakta acele 

edin. 

(Axess: 8 taksit) (Paraf: 12 taksit) (Maximum: 9 

taksit) (World: 8 taksit) (Bonus: 8 taksit) (QNB 

Finansbank: 5 taksit) (HSBC: 5 taksit) 

 

http://www.uma.com.tr/
https://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1055/simdi_mondial_sahibi_olmanin_tam_zamani%E2%80%A6.aspx

