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Enerjinin Yeni Adı:                                         

“Mondial X-Treme Maxx 200” 

Uğur Motorlu Araçlar bünyesinde 2004 yılından bu 
yana faaliyetler gösteren ve her yıl yeni başarılara 
imza atan Mondial 2016 yılında da yeniliklerine 
devam ediyor. Hem arazinin hem de asfaltın 
tozunu attırmak için cross modelleri arasına “X-
Treme Maxx 200” ürününü dahil etti. 

2012 yılında da satışı olan cross modelinin 
geliştirilmiş versiyonu olan X-Treme Maxx 200’ün, 
2016 yılında daha güçlü bir sürüş için hem motor 
hacmi arttırıldı hem de dış görünümde değişiklik 
yapılarak daha dinamik hale getirildi. 

X-Treme Maxx 200’ün 197 cc’lik, 4 zamanlı, tek 
silindir, hava soğutmalı ve balansör sistemiyle 
donatılan motor yapısı, tüm arazi ve doğa şartları 
düşünülerek 7500 d/d’da 10.5 kw(14 hp) güce 

çıkarıldı ve motorun yerden yüksekliği doğa 
koşullarına göre ayarlandı. 

Hem şehir içinde hem de doğada çıkacağınız 
gezilerde kullanılabilecek X-Treme Maxx 200’e sağ 
ve sol elcik üzerine gövde rengi ile uyumlu rüzgarlık 
ilave edilerek tasarımındaki bütünlük sağlandı ve 
olası durumlar için kullanıcısının güvenliği 
sağlanmış oldu. Aynı zamanda estetik dizayna 
sahip far korumalığı da çarpma ve düşmelere karşı 
ön farın dayanıklılığı arttırılmış oldu. 

X-Treme Maxx 200’de kullanılan yeşil-beyaz rengin 
gövde ve karanejlarla uyumu sağlanarak, doğada 
ve asfaltta tüm dikkatleri üzerine çekecek şekilde 
dizayn edilmiştir. Aynı zamanda doğada ve uzun 
mesafe yolculuklarda eşya taşımayı kolaylaştırmak 
için ilave edilen arka port bagaj ile eşya 
taşımada  kolaylık sağlıyor. 

Bu yeni X-Treme Maxx 200, doğada iz bırakmayı 
seven ve şehir içinde pratiklik arayan herkesi 
Mondial Yetkili Bayilerinde bekliyor. 

 

 

YENİ ÜRÜN 
YENİ ÜRÜN 

http://www.uma.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/model/cross/xtreme-maxx-200
http://www.mondialmotor.com.tr/model/cross/xtreme-maxx-200
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Teşekkürler Türkiye!  

MONDIAL 2014 Yılında Da Satış Lideri! 

 

İster Doğada İster Arazide Özgürlüğü Hisset:  

Mondial 250 X-Treme Enduro 

Doğaya hükmeden güçlü duruşu ve özgür yapısıyla 

üstün yol tutuş özelliğini her teker döndüğünde 

hissedeceğin X-Treme Enduro, kusursuz sürüşler 

yaşamanı sağlıyor. 

Sınıfının en asil tasarımı olan X-Treme Enduro, 250 

cc, 4 valf, sıvı soğutmalı, tek silindir ve üstten çift 

eksantrikli motor yapısıyla her daim yanınızda. 

Güçlü motor ve vakumlu karbüratör yapısıyla da 

gaz tepkimelerini en üst seviyede hissettiren X-

Treme Enduro, kullanıcılarına yeni heyecanlar 

yaşatmaya çoktan hazır. 

Doğada ve arazide daha konforlu sürüşler 

yaşamanız için güçlendirilmiş Face Ace Taiwan ön-

arka amortisör kullanılmış olup, slow-fast 

ayarlanabilir amortisör yapısıyla da süspansiyonun 

yol şartlarına göre yumuşama ve sertleşmesi de 

ayarlanabilmektedir.  

Mondial 250 X-Treme Enduro’nun, sürüş 

esnasında zincir kopmalarını engellemek, zincirin 

diğer aksamlarına sürtünmesini önlemek ve daha 

güvenli sürüşler sağlamak için zincir gergi makarası 

da kullanılmıştır. 

250 X-Treme Enduro’nun, digital gösterge ekranı 

yolculuk esnasında seni hiç yormadan görmek 

istediğin tüm bilgileri sana net bir şekilde sunacak 

yapıda oluşturulmuştur. 

Aerodinamik yapısı ve etkin sese sahip  Euro 3 

standartlarındaki egzoz yapısı ile seninle yeni 

keşiflere çoktan hazır bir enduro: Mondial 250 X-

Treme Enduro 

 

 

 

 

 

 

http://www.uma.com.tr/
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Şimdi Mondial Sahibi Olmanın Tam 

Zamanı… 

Mondial, hız kesmeden devam ettiği fırsatlarına 

Şubat ayı boyunca da devam ediyor. 

Türkiye’nin en çok tercih edilen motosiklet 

markası Mondial, kullanıcılarına daha rahat 

ödeme imkanı ile motosiklet sahip olma fırsatı 

sunuyor. 01.02.2016-29.02.2016 tarihleri 

arasında anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 

9 aya varan, %0 faizli taksit fırsatlarını motosiklet 

severler ile buluşturuyor. 

Şubat ayı fırsatlarından yararlanıp, 

bir Mondial sahibi olmak istiyorsanız; Mondial 

Bayilerine uğramakta acele ediniz. 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1015/simdi_mondial_sahibi_olmanin_tam_zamani%E2%80%A6.aspx
http://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1015/simdi_mondial_sahibi_olmanin_tam_zamani%E2%80%A6.aspx

