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SKUTER

Agility łatwo poddać przeróbkom.
Producent oferuje np. zestaw

do tuningu silnika

Walory użytkowe
są typowe dla
miejskich
skuterów. Haczyk
i przekrok z płaską
podłogą pozwalają
przewieźć zakupy

N
aked wzbogacił typosze-
reg Agility w sezonie
2012. Określenie „naked”
zazwyczaj odnosi się do
motocykli, natomiast

wśród skuterów to rzadkość. Gola-
sem w pełni można nazwać chyba
tylko kontrowersyjną Hondę Zoo-
mer, całkiem pozbawioną karoserii.
Częściowe zdejmowanie osłon sto-
suje się w skuterach przerabianych
do stuntu.
Poza tym termin „naked” w odnie-
sieniu do skuterów jest trochę my-
lący: nawet te, które tak są nazywa-
ne, mają obudowy chroniące
kierowcę i pasażera, a często są wy-
posażone w szybę. Połączenie gołej
kierownicy z tradycyjnym nadwo-
ziem znane jest głównie w maksi-
skuterach poddawanych tuningowi
w Japonii. Agility idzie tym tropem.

Raczej „topless”
Nim nie obejrzy się zdjęć lub nie zo-
baczy skutera, nie ma się co nakrę-
cać. „Naked” w wydaniu Kymco to
raczej „topless” (o ile ten termin
przejdzie przez „cenzurę”). RS-a „ro-
zebrano” tylko od góry. Stracił tę
część przedniej czaszy, która osłania
kierownicę i zestaw wskaźników.
Wydawać się może, że nieosłonięta
kierownica, jak w motocyklu, to nie-
wiele. Jednak efekt stylistyczny, jaki
daje połączenie na szaro pomalo-
wanej rury kierownicy z osprzętem
oraz zestawem zegarów typowych

dla motocykla z nadwoziem skute-
ra pozwala odróżnić się od innych
rollerów. Pojazd staje się optycznie
lżejszy, bardziej „ażurowy”.
Mocowanie kierownicy jest typu
motocyklowego. Podwieszone pod
nią kierunkowskazy wyglądają in-
trygująco. Zajmujący przestrzeń
między nimi zestaw wskaźników,
oprócz prędkościomierza i komple-
tu kontrolek, dla podkreślenia spor-
towego charakteru pojazdu obej-
muje też obrotomierz. Oba
wskaźniki to klasyczne zegary. Szko-
da, że nie zastosowano wyświetla-
cza. Wówczas byłby to typowy,
stuntowy design.
Poza inną kierownicą z osprzętem,
reszta skutera jest taka, jak w bazo-
wej wersji modelu RS. Mamy tu wy-
razistą linię nadwozia, typową dla
skuterów o sportowym charakte-
rze. Podwójny reflektor o oryginal-
nym kształcie został wkompono-
wany w pozostałość przedniej
czaszy. W ich górnej części, wyglą-
dającej jak rogi, mieszczą się świat-
ła pozycyjne. Poniżej umieszczono
reflektory halogenowe, ustawione
jeden nad drugim. Również tylna,
zespolona lampa o estetycznym
wyglądzie, zapewnia dobrą widocz-
ność skutera w każdych warunkach
pogodowych.

Nie stoczy się
Nad bezpieczeństwem czynnym
czuwają bardzo skuteczne hamulce.

KYMCO AGILITY RS NAKED 50 2T

Wskaźniki, umieszczone w osobnej obudowie, wyglądają jak w motocyklu
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RS Naked nie jest typowym skuterem
sportowym, ale po odblokowaniu
pojedzie nawet 75 km/h

Odsłonięta i umieszczona 
o 4 cm niżej niż w podstawowej

wersji Agility kierownica pozwala
lepiej kontrolować pojazd 

TRZY CZWARTE DOŁU  

OD SKUTERA I ĆWIERĆ GÓRY 

OD MOTOCYKLA – TAKIE 

POŁĄCZENIE PROPONUJE 

KYMCO AGILITY NAKED.

W zamykanym osobnym zamkiem 
schowku pod kanapą zmieści się
kask typu jet

Tekst JA CEK GRA DOM SKI

Zdję cia SŁA WO MIR KA MIŃ SKI



Na po chwa łę za słu gu je
zwłasz cza przed ni, tar czo wy

ha mu lec hy dra u licz ny z pły wa -
ją cym, dwut ło czko wym za ci skiem.

Spor to wo wy glą da ją ca tar cza ma
śred ni cę 200 mm. Ta ki sam ze staw
jest sto so wa ny w od mia nie Agi li ty
na pę dza nej sil ni kiem 125 ccm, ofe -
ru ją cej o wie le lep sze osią gi, za tem
w słab szej wer sji ma on za pas efek -
tyw no ści. Tyl ne ko ło jest za trzy my -
wa ne kla sycz nym ha mul cem bęb -
no wym. 
Ten miej ski sku ter jest bez piecz ny
tak że na po sto ju. Wy po sa żo no go
bo wiem w ha mu lec po sto jo wy. Jest
to pro sta, ale przy dat na kon struk -
cja za pad ko wa, mon to wa na na
dźwi gni ha mul ca tyl ne go. Po jej za -
blo ko wa niu, nie za cho dzi oba wa,
że sku ter po zo sta wio ny na bocz -

nej pod staw ce sto czy się po po -
chy łym pod ło żu.

Pięć ko ni 
wy star czy

Go la skiem, wy sty li -
zo wa nym na sku te rek

stun to wy, rze czy wi ście
moż na zro bić stop pie. Oczy wi ście,
je śli się umie. Rów nież ro dzaj na -
pę du jest do sto so wa ny swo im tem -
pe ra men tem do cha rak te ru po ja -
zdu. Jest to zna ny z in nych mo de li
Kym co (po za ZX) dwu suw chło dzo -
ny po wie trzem, któ ry ge ne ru je pięć
do brze wy kar mio nych ko ni me cha -
nicz nych. 
Opi nia licz nych użyt kow ni ków
o tych sil ni kach jest bar dzo do bra.
Gwa ran tu ją do bre osią gi, są trwa łe
i eko no micz ne. Po nad to moż na je ła -
two pod dać tu nin go wi. Im por ter ma
w swo jej ofer cie ze sta wy pod no szą -
ce osią gi. Te sto wy Agi li ty nie był tu -
nin go wa ny. Zo stał je dy nie od blo ko -
wa ny. To w zu peł no ści wy star czy ło,
aby na bra ki w dy na mi ce po ja zdu
nie moż na by ło na rze kać. 
RS Na ked nie jest ty po wym sku te -
rem spor to wym i nie na le ży po nim
ocze ki wać ra kie to wych osią gów. Jed -
nak jak na użyt ko wy sku ter miej ski
o lek kim za cię ciu spor to wym, nie
ma się cze go wsty dzić. Jest szyb ki
i ty le. Do oko ło 65 km/h przy spie -
sze nie jest li nio we. Po wy żej tej pręd -
ko ści dy na mi ka trosz kę słab nie, ale
i tak po chwi li wi dzi my 75 km/h,
czy li pręd kość mak sy mal ną. 

Kym co Agi li ty RS Na ked 50 2TSKUTER

Tylna, zespolona lampa zapewnia dobrą  
widoczność skutera przy każdej pogodzie

Agility Naked zwraca 
uwagę swoim wyglądem, 
więc i jego kierowca 
też jest w centrum uwagi



In ne za le ty
Atu tem Agi li ty są nie tyl ko do bre
przy spie sze nia. Mi mo nie wiel kich
roz mia rów jest sku ter kiem, któ -
rym pod ró żu je się wy god nie. Na

ka na pie bez prob le mu miesz czą
się dwie oso by.
Wa lo ry użyt ko we są ty po we dla
miej skich sku te rów. Na pła skiej pod -
ło dze jest wy star cza ją co miej sca dla
stóp, a na wet dla nie wiel kie go ba ga -

wet przy dy na micz nej jeź dzie miej -
skiej spa lał mak sy mal nie 3,3 l/100 km,
czy li – jak na dwu suw – nie tak dużo.
Kym co RS50 Na ked to atrak cyj na
pro po zy cja dla mło dych osób in te -
re su ją cych się spor ta mi mo to ro -
wymi. Zwraca uwagę swoim
wyglądem, więc i jego kierowca jest
również w centrum uwagi. n

żu, np. ne se se ra. Miej scem na za ku -
py, a po za koń czo nej jeź dzie na ka -
sk, jest scho wek pod ka na pą. 
Kie ru ją cy jest dość do brze chro -
nio ny przed wia trem lub desz czem
do wy so ko ści pa sa. Nie ste ty, ewen -
tu al na szy ba kom plet nie nie pa so -
wa ła by do cha rak te ru na ke da. 
Od sło nię ta i umiesz czo na o 4 cm
ni żej niż w pod sta wo wej wer sji Agi -
li ty kie row ni ca, do dat ko wo ma ją ca
in ny kształt, poz wa la le piej kon tro -
lo wać po jazd. Co wię cej, jest wy -
god niej sza. 
Nie co usztyw nio na cha rak te ry sty -
ka za wie sze nia, choć nie jest ono
ty po wo spor to we, za pew nia do sko -
na łą trak cję. Ten sku ter ma jed nak
jeź dzić po zwy kłych uli cach, a nie
po to rze wy ści go wym. Ja zda krę -
tymi uli cami da je wie le sa tys fak cji.
Na ked pro wa dzi się do słow nie jak -
by był przy kle jo ny do as fal tu. Pro du -
cent osią gnął trud ny kom pro mis
mię dzy trak cją a kom for tem ja zdy. 
W co dzien nym użyt ko wa niu ten nie -
co uda ją cy sku ter do stun tu po jazd
da je spo ro ra do ści z ja zdy dzię ki do -
brej dy na mi ce, trak cji i do sko na le
dzia ła ją cym ha mul com. Po nad to na -
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DA NE 
TECH NICZ NE

KYM CO AGI LI TY RS NA KED 50 2T

SIL NIK
Typ: dwu su wo wy, chło dzo ny po wie trzem

Układ: jed no cy lin dro wy
Po jem ność sko ko wa: 49,5 ccm

Śred ni ca x skok tło ka: 39 mm x 41,5 mm 
Moc mak sy mal na: 3,7 kW (5 KM) 

przy 6500 obr/min 
Mak sy mal ny mo ment ob ro to wy: 4,9 Nm

przy 6000 obr/min
Za si la nie: gaź nik 

Za płon: CDI 
Roz ruch: elek trycz ny/noż ny

Prze nie sie nie na pę du: 
au to ma tycz na bez stop nio wa

POD WO ZIE
Ra ma: sta lo wa ru ro wa

Za wie sze nie przed nie: te le sko po we
Za wie sze nie tyl ne: wa hacz wle czo ny

Ha mu lec przed ni: tar czo wy, Ř200 mm
Ha mu lec tyl ny: bęb no wy

Ogu mie nie: 
bez dęt ko we, przód/tył: 120/70-12, 130/70-12

WY MIA RY I MA SY
Dłu gość: 1930 mm

Sze ro kość: 685 mm
Wy so kość: 1090 mm
Ma sa po ja zdu: 97 kg
Zbior nik pa li wa: 6 l

DA NE 
EKS PLO A TA CYJ NE

Pręd kość mak sy mal na: 
45 km/h; w te ście – licz ni ko we 75 km/h
Śred nie zu ży cie pa li wa: 3,2 l/100km

Dużą, przednią tarczę wzięto
z mocniejszej wersji Agililty

Do napędu użyto znany z innych modeli Kymco (poza ZX-em) 
chłodzony powietrzem dwusuw o mocy 5 KM

Hamulec postojowy
to proste, ale przydatne
rozwiązanie. Po zablokowaniu
zapadki nie zachodzi obawa,
że skuter pozostawiony na 
bocznej podstawce stoczy się
po pochyłym podłożu

r e k l a m a


