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Maurizio Maselli
během „Giro d´Italia“ v roce 1955

MOTORCYCLING

Restyle
„Konečně zase přidat plyn“ je výrok, který se nám všem - spojeným naší bezmeznou vášní pro motorky - líbí. Dva přátelé s neuvěřitelnou vášní pro motocykly, Pier
Luigi Boselli (majitel F.B Mondial) a Cesare Galli (majitel Pelpi International, italská
společnost, která byla založena v roce 2002) se během neaktivních let F.B Mondial
rozhodli odstartovat ambiciózní projekt. Hlavní myšlenkou bylo, aby značka F.B
Mondial „zase přidala plyn“, přičemž ale zůstala svým základním principům věrná:
nabízet moderní technologie a estetickou kvalitu. K tomuto projektu položil Boselli s Gallim v roce 2014 základní kámen: byly navrženy první plány k novému
motocyklu.
V následujících dvou letech získaly veškeré nápady a kresby podobu a dnes jsou
viděny jako skutečné HPS 125i, SMX 125i Supermoto a SMX 125i Enduro. HPS
125i ztělesňuje pro značku F.B Mondial návrat ke špičce - podobně jako návrat „hipster generace“, která stejně jako F.B Mondial vznikla ve 40tých letech
minulého století, a nyní se opět vrací do módy. Pojem „hipster“ byl vždy synonymem pro určitý životní styl, který nechává veškeré konvence za sebou a poukazuje
na budoucí možnosti. Pro F.B Mondial je Hipster pouze začátkem: tato značka
plánuje ve střednědobém horizontu vytvořit širší sortiment a v letech mezi 2018
a 2023 chce prezentovat další motocykly. Pro nové modely budou vyvinuty různé
motory, aby se značka F.B Mondial, stejně jako v 60tých letech, mohla kompletní
nabídkou sortimentu opět začlenit na trhu a dále se rozvíjet.

F.B MONDIAL

HPS 125i
Nový design pro Mondial HPS 125i
Konstrukce modelu HPS 125i je dokonalým spojením klasických
vlastností značky F.B Mondial a nejlepších technických parametrů
modelů do 125ccm, jako je DOHC, elektronické vstřikování
paliva a kapalinové chlazení. Zadní dvojité tlumiče a upside-down
vidlice ideálně spojují minulost se současností: díky technice
nastavitelného odpružení nabízí maximální jízdní komfort jak při
jízdě v pomalém městském provozu, tak i při rychlých vyjížďkách
krajinou. Extrémní láska k detailům a pečlivé provedení optimální
polohy sedla umožňují čistý požitek z jízdy. S Hipsterem můžete
konečně „prožít svůj sen“, sen o jízdě na klasickém motocyklu a
zároveň zakusit bezpečnost a spolehlivost nejmodernější techniky.
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FEATURES
F.B Mondial HPS 125i
Typ motoru

jednoválcový, kapalinou chlazený 4taktní motor
se 4 ventily a elektronickým vstřikováním paliva

Zdvihový objem

124 ccm

Převodovka

6 rychlostních stupňů

Výkon

10,0 kw l 9750 ot./min

Startér

elektrický

Objem nádrže

9,5 litrů

Výška sedla

790 mm

Hmotnost provozní

133 kg

F.B Mondial HPS 125i

F.B MONDIAL

SMX 125i

SUPERMOTO

Supermoto, stylové a moderní
Klasický design se prolíná s moderním vzhledem. Nové F.B
Mondial Supermoto přesvědčí na první pohled. Sportovní sedlo a
mnohé další součásti, jako jsou například brzdové kotouče Wave
nebo upside-down vidlice, ve Vás vzbudí chuť se okamžitě projet.
Supermoto se silným 4ventilovým motorem o výkonu 11 kW není
jen ke každodennímu dojíždění, ale dobře by se vyjímalo i na okruhu.
Odpovídá potřebám a vkusu moderních mladých lidí, kteří nechtějí
čistě závodní motorku, ale přikládají velkou důležitost sportovnímu
a stylovému designu. Supermoto F.B Mondial je k dispozici v modré
a červené barvě.

Barvy:
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FEATURES
F.B Mondial SMX 125i Supermoto
Typ motoru

jednoválcový, kapalinou chlazený 4taktní motor
se 4 ventily a elektronickým vstřikováním paliva

Zdvihový objem

124 ccm

Převodovka

6 rychlostních stupňů

Výkon

11,0 kw l 10750 ot./min

Startér

elektrický

Objem nádrže

6,3 litrů

Výška sedla

900 mm

Hmotnost provozní

124 kg

F.B Mondial SMX 125i Supermoto

F.B MONDIAL

SMX 125i

ENDURO

Enduro, ideální pro fanoušky offroadu
Máte chuť na pořádnou terénní trať ve volné přírodě nebo na
snadno zvládatelnou oﬀroad motorku? Pak je správnou odpovědí
SMX 125i Enduro. Vyplňuje mezeru mezi závodními stroji, které je
obtížné řídit a motocykly, které jen jako oﬀroad vypadají. SMX 125i
Enduro nabízí ideální kombinaci vyspělé technologie odpružení a
speciální naladění motoru. Je to motorka, se kterou budete mít v
opravdovém terénu nefalšovaný požitek. Zůstává věrný principu
dávných dob značky F.B Mondial a kombinuje klasický italský
design s nejvyšší spolehlivostí a kvalitou. Díky výkonnému motoru,
s maximálním točivým momentem 11 Nm při 8000 ot./min, a
univerzálním obutím, budete připraveni na jízdu bez hranic. Stejně
jako Supermoto, je i Enduro F.B Mondial k dispozici v modré a
červené barvě.

Barvy:
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FEATURES
F.B Mondial SMX 125i Enduro
Typ motoru

jednoválcový, kapalinou chlazený 4taktní motor
se 4 ventily a elektronickým vstřikováním paliva

Zdvihový objem

124 ccm

Převodovka

6 rychlostních stupňů

Výkon

11,0 kw l 10750 ot./min

Startér

elektrický

Objem nádrže

6,3 litrů

Výška sedla

900 mm

Hmotnost provozní

124 kg

výkonný čtyřtaktní motor

speciální dekor

ACCESSOIRES
SPEEDS

CULT / DANGER CULT
ČERNÁ METALÍZA S
CANDY ČERVENÁ METALÍZA
CHROMOVÝM OKRAJEM S CHROMOVÝM OKRAJEM

DANGER CULT

K DISPOZICI JSOU I DALŠÍ BARVY!

od EUR 59,95
kvalitní, vyjímatelné vnitřní polstrování, připomínající kůži, vyjímatelná, integrovaná sluneční clona,
vícevrstvené lakování s UV-ﬁltrem

SPEEDS

SPORTOVNÍ, KOMFORTNÍ
A BEZPEČNÁ!

BUNDA “CRUISE”
EUR

149,-

Prodyšná krátká bunda se spojovacím zipem
(ideální pro kombinaci s kalhotami Speeds Tour),
reﬂexní prvky 3M Scotchlite, bezpečnost splňující
normu EN 1621-1 / Level 1

SPEEDS

LEDVINOVÉ PÁSY
SPEEDS „BASIC“

od EUR 16,95
„BASIC“: vnitřní protektorové výztuhy, jemná ﬂeecová podšívka pro pohodlné nošení

SPEEDS „PROFESSIONAL“

„PROFESSIONAL“: dvojité zapínání pomocí kvalitních suchých zipů, vysoký střih a mimořádné bederní
výplně, Mesh materiál s vynikající prodyšností

PŘEHLED CELÉHO SORTIMENTU ZNAČKY SPEEDS NALEZNETE NA WWW.SPEEDS.EU

Další informace obdržíte na WWW.FBMONDIAL.CZ
Chyby a technické změny vyhrazeny. Stav: září 2017

MPCZ3010MA

MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17 b
92637 Weiden
Tel. +49 961 3885-207
Fax +49 961 3885-203
info@fbmondial.cz
Informujte se u autorizovaného prodejce F.B
MONDIAL na výhodné možnosti ﬁnancování.

