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MOTORCYCLING 

  Restyled
„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 

SPORT CLASSIC 300i ABS, FLAT TRACK 125i ABS, SMX 125i ABS Supermoto, HPS 125i ABS a HPS 300i 

ABS. HPS 125i ztělesňuje pro značku F.B Mondial návrat ke špičce - podobně jako návrat „hipster genera-

ce“, která stejně jako F.B Mondial vznikla ve 40tých letech minulého století, a nyní se opět vrací do módy. 
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Retro, ale s moderní technikou
V programu F.B Mondial je klasikou: model SPORT CLASSIC s 
přezdívkou „Pagani“. Tento motocykl je reminiscencí na skvělého 
pilota jménem Nello Pagani, který se v roce 1949 stal historicky 
prvním mistrem světa v kategorii do 125 ccm – na svém Mondialu 
a to pouze rok po založení této značky v roce 1948! A právě na tuto 
éru navazuje opti ka tohoto stroje. Naprosto nezávisle na rychle 
se střídajících trendech se spojuje jeho retro-sportovní vzhled s 
moderní technikou pod kabátem. Výsledkem této kombinace je 
dokonalý šperk, který se vždy bude odlišovat od průměru a čeká jen 
na to, až se rozjede po asfaltu.

F.B MONDIAL

Sport Classic 300i  ABS

Barva:

Sériově dodávaný kryt sedadla
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F.B Mondial Sport Classic 300i ABS

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

Zdvihový objem 250 ccm

Převodovka 6 rychlostních stupňů

Výkon 17,0 kW | 8500 ot./min

Startér elektrický

Objem nádrže 9,5 litrů

Výška sedla 790 mm

Hmotnost provozní 149 kg

Sériově dodávaný kryt sedadla Řídítka ve stylu cafe-racer

FEATURES



F.B MONDIAL

HPS 300i  ABS

Potěšení z jízdy a láska k detailu
HPS 300i ABS nabízí vše, co od motocyklu s charakterem očekáváte. 
Váží jen 149 kg a navozuje při jízdě uvolněnou atmosféru , ať už při 
dlouhých vyjížďkách nebo ve městě. Srdcem HPS 300i ABS je kapa-
linou chlazený čtyřtaktní motor o objemu 250 ccm, se čtyřmi venti ly 
a elektronickým vstřikováním paliva s výkonem 17,0 kW (23 koní) 
při 8500 ot./min. Opravdové potěšení z dlouhých výletů budete mít 
i díky nízké spotřebě, která jen těsně přesahuje 3 l/100 km, a přesné 
6ti  stupňové převodovce. Stejně jako jeho malý bratr, model HPS 
125i CBS, také 300 ccm verze modelu HPS se řadí do světa scramb-
lerů a potvrzuje to extravagantní povrchovou úpravou v černé barvě 
s kombinací matných a lesklých ploch.

Barvy:
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Typ motoru jednoválcový, kapalinou chlazený 4taktní motor 
se 4 venti ly a elektronickým vstřikováním paliva

Zdvihový objem 250 ccm

Převodovka 6 rychlostních stupňů

Výkon 17,0 kW | 8500 ot./min

Startér elektrický

Objem nádrže 9,5 litrů

Výška sedla 790 mm

Hmotnost provozní 149 kg

F.B Mondial HPS 300i ABS

FEATURES

F.B Mondial HPS 300i ABS



Nový 

designNový 

designNový 

designNový 

Trendy retro Hipster
Konstrukce modelu HPS 125i je dokonalým spojením klasických 
vlastností  značky F.B Mondial a nejlepších technických parame-
trů modelů do 125 ccm, jako je DOHC, elektronické vstřikování 
paliva a kapalinové chlazení. Zadní dvojité tlumiče a upside-down 
vidlice ideálně spojují minulost se současností : díky technice nasta-
vitelného 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 opti mální polohy sed-
la umožňují čistý požitek z jízdy. S Hipsterem můžete konečně „pro-
žít svůj sen“, sen o jízdě na klasickém motocyklu a zároveň zakusit 
bezpečnost a spolehlivost nejmodernější techniky. Tradiční přístro-
jovka je nahrazena velkým a jasným TFT displejem s různými režimy 
zobrazení pro všechny potřebné informace.

F.B MONDIAL

HPS 125i   ABS

Barvy:

Světlomet

Vyobrazení se může lišit.
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Typ motoru jednoválcový, kapalinou chlazený 4taktní motor
se 4 venti ly 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 ABS

FEATURES

DekorSvětlomet



Sportovní Racing-Flat Track design

Městský uličník
Nikdy nebylo snazší se odlišit od davu. Nový F.B Mondial Flat track 
125i ABS Vás nadchne svojí nezaměnitelnou opti kou inspirovanou 
závodními geny z fl at trackových oválů a je určen pro každého, kdo 
se denně probíjí městskou džunglí a nechce přitom rezignovat na 
individualitu. Opti ckým tahákem jsou postranní číslové tabulky a 
rafi novaně skryté minisvětlomety pod spodními brýlemi. Přesně 
ve stylu fl at tracku jsou oba výfuky vyvedeny vzadu pod sedadlem, 
celkový dojem vytvářejí 19ti  palcová kola a pořádně široká 
konifi kovaná řídítka. Kapalinou chlazený čtyřventi lový jednoválec 
má výkon 14 koní a kroutí cí moment 10,5 Nm. Poprvé zde naleznete 
veliký TFT displej, na kterém lze přepínat zobrazení a kde najdete 
spoustu důležitých informací.

F.B MONDIAL

Flat Track 125i   ABS

Barvy:
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dvojitý výfuk z nerezové oceliSportovní Racing-Flat Track design

Typ motoru jednoválcový, kapalinou chlazený 4taktní motor
se 4 venti ly a elektronickým vstřikováním paliva

Zdvihový objem 124 ccm

Převodovka 6 rychlostních stupňů

Výkon 10,0 kW  |  9750 ot./min

Startér elektrický

Objem nádrže 9,5 litrů

Výška sedla 846 mm

Hmotnost provozní 133 kg

F.B Mondial FLAT TRACK 125i ABSNOVINKA!

FEATURES



F.B MONDIAL

SMX 125i   ABS SUPERMOTO

Sportovní a stylové
Takové je supermoto od značky F.B Mondial. F.B Mondial SMX 
125i Supermoto ABS je výkonné a hravé. Jeho 4venti lový motor o 
výkonu 11 kW ho žene vpřed a o zpomalení se nově stará bohatě 
dimenzovaná brzdová soustava se systémem ABS. SMX 125i 
Supermoto ABS je tedy ideální pro mladé jezdce, kteří ocení jeho 
agresívní opti ku a sportovní geny. Třešničkou na dortu je jeho černo-
červené a černo-žluté barevné provedení, které na sebe přitahuje 
pohledy kolemjdoucích.

Barvy:
NOVINKA!

Brzdový systém ABS
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Typ motoru jednoválcový, kapalinou chlazený 4taktní motor
se 4 venti ly 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 880 mm

Hmotnost provozní 124 kg

FEATURES

F.B Mondial SMX 125i ABS Supermoto

Agresivní a sportovní designBrzdový systém ABS





PŘEHLED CELKOVÉ NABÍDKY SORTIMENTU SPEEDS NALEZNETE NA WWW.SPEEDS.EU

HELMA

SPEEDS

CULT / DANGER CULT

SPEEDS

RACE II

SPEEDS

CROSS III

• Efekti vní nastavitelná venti lace
• Integrovaná a bočně nastavitelná sluneční clona
• Vyjímatelná a příjemná vnitřní výplň, prakti cký 

mikrometrický uzávěr
K dispozici jsou i další barvy!
Velikosti  XS-XXL

• Vysoce kvalitní vyjímatelná vnitřní výplň připomínající 
vysoce kvalitní kůži/ kůži nappa

• Integrovaná sluneční clona
• Vícevrstvené lakování s ochranným UV-fi ltrem
K dispozici jsou i další barvy!
Velikosti  XS-XL

• Nastavitelná sluneční clona
• Vícevrstvené lakování s ochranným UV-fi ltrem
• Odnímatelná vnitřní podšívka, připomínající 

vysoce kvalitní kůži/kůži nappa
• Prakti cký mikrometrický uzávěr
K dispozici jsou i další barvy!
Velikosti  XS-XXL

VŠECHNY PŘILBY MAJÍ HOMOLOGACI DLE ECE R22/05



Chyby a technické změny vyhrazeny. Stav: Duben 2021
Další informace obdržíte na WWW.FBMONDIAL.CZ

Informujte se u autorizovaného prodejce 
F.B MONDIAL na výhodné možnosti  fi nancování.
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MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17 b | 92637 Weiden
Tel. +49 961 3885 207
Mobil +420 724 242 030
info@fb mondial.cz


