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Deze machine is sinds jaren een "bestseller" in Holland. Geen
wonder ook, want de ZUNDAPP C 50 heeÍt de voordelen van
vèel sterkere machines. Dankzij een rationele produktie-
methode is het slechts ZUNDAPP mogelijk ook dit model van
een frame te voorzien, dat zonder meer toegepast kan worden
in veel zwaardere en sterkere machines. Naast dit grote voor-
deel heeft model 1969 een nieuwe Íraai-gevormde verchroomde
sporttank. Deze tank onderstreept volkomen de vlotte lijn en
maakt deze machine tot een waar meesterstuk. Prestatie en
rijcomfort voldoen aan de hoogste eisen en kunnen iedere
vergel ij king glansrijk doorstaan.

Probeer de C 50 - U staat versteld! Belangrijke technische
details: Uitermate krachtige motor - geÍorceerde koeling -
3 versnellingen-handschakeling - voetrem - verstelbare pe-

dalen - verchroomde sporttank - gesloten kettingkast - ruime
2-persoons buddyseat - 21 wielen - kleuren: granietgrijs oÍ
briljantblauw -

De onweerstaanbare "Motorbrommer" van
ZUNDAPP nu nóg beter, nóg comfortabeler.
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Het Nieuwste van het Nieuwste:
die ZUNDAPP C 50 SPORT

De jongste ontwikkeling van ZUNDAPP is een model speciaal
om aan de wensen van het hollandse publiek te voldoen. Nog
hogere maatstaven voor uitvoering en rijcomÍort: dààrom blijft
ZUNDAPP nummer één op de hollandse markt.
Wat maakt deze ZUNDAPP C 50 Sport tot een topper?

j zijn sportief kloppend "motorhart": de veel krachtiger motor
met zijn enorme "Breitwand" cilinder, een échte gewelde-

naar.

Flitsend wegtrekken door de 3 versnellingen voetschakeling,

snel weer beteugeld door zijn voetrem en extra grote rem-

naven.

O De "uitgekiende" kleuren-combinatie van zwart met de rode

sport buddyseat vormt tezamen met de nieuwe ultramoderne
chroom sporttank een waar meesterstuk. Dit geheel wordt
gecomp!eteerd door open schokbrekers, een sportieÍ chroom
kettingseherm, een roestvrij stalen voorspatbord, rubber
voorvorkmanchetten en een "écht snel" sportstuur.

C Het onverwoestbare frame, §emaakt volgens een speciaal

ZUt{DAPP proeédé, geeft in combinatie met de extra grote

remmen en 21" wielen een maximum aan veiligheid. Zo'n
model behoeft geen verdere aanbeveling.
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Bij de internationale zesdaagse 1968 in San Pellegrino

(ltalie) in de strijd om de wereldtrophy 1968, gelukt

het aan het duitse nationale team, alle zes rijders op

ZUNDAPP, na zeven jaar de "lnternationale Trophy"

weer naar West Duitsland te halen.

O Het beste team ter wereld: - het ZUNDAPP team:

Andreas Brandl, Volker Kramer (beide 50 ccm), Heinz

Brinkmann (75 ccm), Siegfried Gienger, Lorenz Specht

(beide 100 ccm) und Dieter Kramer (125 ccm).

O van de 26 merkenteams zijn de 2 ZUNDAPP teams

de beste ter wereld.
o Van de in totaal nationaal veroverde 11 gouden me-

dailles werden er 8 door zUNDAPP gewonnen.

Dit zijn successen zoals in de internationale motorsport

nog nimmer zijn behaald, prestaties waarop ZUNDAPP

met recht trots kan zijn. Dit was de glansrijke aÍsluiting

van.een zeer succesvol sportjar. Zij behaalden 10 Kam-

pioenschappen: 3 duitse trial-kampioenschappen, 4 duit-

se betrouwbaarheidskampioenschappen, 3 europese be-

trouwbaarheidskampioenschappen.

Een grandioze prestatie van
onze rijders en machines in
de internationale terreinsport:

ZU N DAPP wint
de lnternationale

Trophy 1968

Bedenk hierbij : maximale sportprestaties en genadeloze

wedstrijden eisen van een machine in enige uren meer

dan maanden en jaren van dageliks debruik. Het "made

bij ZUNDAPP" is in tientallen jaren van sportbeproeving
en door de hoogste graad van ontwikkeling tot een waar-

devol begrip geworden. Er is geen betere toetssteen

voor betrouwbaarheid en prestatievermogen dan de

terreinsport. De ongekende robuustheid, de onverwoest-

baarheid, de kracht, de absolute betrouwbaarheid - dat

alles zou ondenkbaar zijn zonder sport en wedstrijd-
ervaring. ZUNDAPP behoeft niet aan de normen van

anderen te voldoen, ZUNDAPP stelt zelf hogere normen

vast door overwinnen !!

Dót ist pas betrouwbaarheid! Van dit alles profiteert de
ZUNDAPP berijder, dàórom zijn zij zo trots op hun ma-

chine.

ZUNDAPP - Wereldklasse, ZUNDAPP de internationale
"Top", "ZUNDAPP betrouwbaar" is ook in Holland een

begrip.
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Demonstratie en voorlichting zonder enige verplichting bij
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ZUNDAPP-wERKE GMBH MUNCHEN


