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N
a pier wszy rzut oka Vi ta -
li ty to ty po wa, miej ska
pięć dzie siąt ka. W za sa -
dzie ni czym szcze gól -
nym się nie wy róż nia.

Ma in te re su ją cą li nię, jest wy ko na ny
z do brych ma te ria łów, sta ran nie
zmon to wa ny i jak na sku ter mar ko -
wy, ma umiar ko wa ną ce nę. To wy -
star cza ją ca licz ba po wo dów, że by
uza sad nić je go ży wot ność, mi mo 
że jest pro du ko wa ny od wie lu lat. 

Pro por cjo nal ny
i fun kcjo nal ny
Pier wsze wra że nie prze cięt no ści Vi -
ta li ty ustę pu je miej sca ros ną ce mu
za in te re so wa niu. Za czy na my za u -
wa żać du żą dba łość o dro bia zgi
w wy koń cze niu czy har mo nij ne
zgra nie po szcze gól nych ele men -
tów bry ły sku te ra. W pro por cjach
nie ma dość czę sto spo ty ka ne go
w du żych rol le rach efek tu za lek ko
wy glą da ją ce go przo du i przy cięż -
ka we go ty łu. 
Na ka na pie jest wy star cza ją co du -
żo miej sca dla dwóch osób, aby
prze je chać z jed ne go krań ca mia -
sta na dru gi lub z jed nej wsi do są -
sied niej. 
Po zy cja kie row cy jest wy god na,
zgod na z za sa da mi er go no mii. Sto -
py spo czy wa ją na pła skim po de -

ście po zba wio nym prze kro ku.
Moż na na nim prze wieźć wię kszy
pa ku nek, któ ry nie zmie ścił się pod
ka na pą. To waż ne, bo na nad miar
schow ków nie moż na nie ste ty na -
rze kać, choć ten pod ka na pą jest
wy star cza ją co po jem ny jak na sku -
ter miej ski.
Na kie row ni cy znaj dzie my bar dzo
ład ne cen trum ste ro wa nia. Nie
obfituje we wskaź ni ki, ale jest to, co
nie zbęd ne: pręd ko ścio mierz, wskaź -
nik po zio mu pa li wa, ze gar oraz stan -
dar do we kon trol ki. 

Wypróbowane
roz wią za nia
Kon struk to rzy sku te ra po ło ży li du -
ży na cisk na bez pie czeń stwo. Ref -
lek tor, kie run kow ska zy oraz tyl na
lam pa zes po lo na są nie tyl ko gu -
stow nie wkom po no wa ne w nad -
wo zie. W no cy ref lek tor na le ży cie
oświet la dro gę, zaś tył chro ni do -
brze wi docz ne świat ło po zy cyj ne.
Świat ła są rów nież bar dzo do brze
wi docz ne w sło necz ny dzień. 
Ko lej nym ele men tem, ma ją cym
wpływ na bez piecz ne pod ró żo wa -
nie są sku tecz ne ha mul ce. Z przo -
du ma my hy dra u licz ny ha mu lec
tar czo wy, zaś z ty łu bęb no wy. Do
tej po ry te stu jąc sku te ry Kym co
nie mia łem po wo dów do na rze -
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Spraw dzo ny 
po mysł

POSZUKIWANIE NA SIŁĘ NOWYCH ROZWIĄZAŃ
NIE ZAWSZE PRZYNOSI KORZYŚCI. KYMCO VITALITY
50 ZBUDOWANO ZGODNIE Z ZASADAMI, KTÓRE
PRZYŚWIECAŁY KONSTRUKTOROM DAWNYCH
SKUTERÓW I TO WCALE NIE JEST ZARZUT.

Tekst JA CEK GRA DOM SKI  Zdję cia SŁA WO MIR KA MIŃ SKI



kań na układ ha mul co wy i tym ra -
zem nie po win no ich być. 
Do na pę du Vi ta li ty 50 za sto so wa -
no spraw dzo ny, pro sty i nie za wod -
ny, dwu su wo wy sil nik chło dzo ny
po wie trzem. Nie po win no być
z nim żad nych prob le mów. Fak tycz -
nie, nie za leż nie od tem pe ra tu ry po -
wie trza, za wsze za pa lał od pier -
wsze go na ciś nię cia przy ci sku
roz rusz ni ka. Zim ny sil nik z włą czo -
nym au to ma tycz nym ssa niem przez
pier wsze kil ka dzie siąt se kund pra -
cu je na wy so kich ob ro tach, któ re
po tem spa da ją. Gdy tyl ko sil nik jest
tro chę cie plej szy, wol ne ob ro ty są
już na wła ści wym po zio mie. 

Sta re i no we
Vi ta li ty mia łem oka zję już wcześ -
niej jeź dzić, lecz by ły to kil ku let nie
sku te ry z du ży mi prze bie ga mi, po -
ży cza ne od zna jo mych. Wra że nia

z jazd by ły po zy tyw ne. Naj wię kszy
prze bieg prze kra czał trzy dzie ści ty -
się cy ki lo me trów. Wła ści ciel te go
eg zem pla rza wy mie nił w nim tyl ko
rol ki i no sił się do pie ro z za mia rem
wy mia ny pa ska. W su mie świad czy
to o du żej trwa ło ści sku te ra. 
Jeż dżąc no wym Vi ta li ty, od kry wa łem
je go dal sze za le ty. Przy spie sza bar -
dzo żwa wo i bez przy kre go ha ła su.
Kom fort ja zdy, jak na nie wiel ki i nie -
dro gi sku ter, to czą cy się na dwu na -
sto ca lo wych ko łach, jest na wy so kim
po zio mie. Skła da się na to do brze
za pro jek to wa ne za wie sze nie oraz
wy god na ka na pa. Dłu go trwa ła ja zda
tym sku te rem jest moż li wa, gdyż
kie row ca nie jest mę czo ny nie rów -
no ścia mi dro gi. Do dat ko wo moż na
po pra wić kom fort przez za mon to -
wa nie ak ce so ryj nej szy by, le piej
chro nią cej przed wia trem lub desz -
czem kor pus kie row cy. Gdy by jesz -
cze zbior nik pa li wa miał wię kszą

62 GRUDZIEŃ 2011

KYM CO VI TA LI TY 50 2TSKUTER

 DA NE 
TECH NICZ NE
KYM CO VI TA LI TY 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: 49,4 ccm
Śred ni ca tło ka x skok:

39 mm x 41,4 mm
Moc mak sy mal na: 2,9 kW (3,9 KM) 

przy 7000 obr/min
Max. mo ment obro to wy:
4,5 Nm przy 6000 obr/min

Za si la nie: gaź nik 
Zap łon: 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, 
Ř 180 mm

Ha mu lec tyl ny: bęb no wy
Ogu mie nie: be zdęt ko we, 

przód/tył: 120/70-12, 130/70-12

WY MIA RY I MA SY
Dłu gość: 1870 mm

Sze ro kość: 700 mm
Wy so kość: 1120 mm
Ma sa po ja zdu: 90 kg
Zbior nik pa li wa: 5 l

DA NE EK SPLO A TA CYJ NE
Pręd kość mak sy mal na: 45 km/h; 

Śred nie zu ży cie pa li wa: 3,3 l/100km

po jem ność, moż na by się po ku sić
na wet o dal sze pod ró że. 
Śred nie spa la nie w ru chu miej skim na
po zio mie 3,3 l/100 km da je moż li -
wość prze je cha nia bez tan ko wa nia
oko ło 150 km. W tra sie po zba wio-
ny blo kad Vi ta li ty po tra fi spa lić 
2,6 l/100 km przy pręd ko ści prze lo -
to wej zbli żo nej do sześ ćdzie siąt ki.
Mło dym sku te rzy stom, ze wzglę du
na ich tem pe ra ment, Vi ta li ty mo że
zu żyć tro chę wię cej pa li wa, jed nak
róż ni ca bę dzie nie wiel ka. 

Po wy żej
ocze ki wań
Po kil ku dniach jeż dże nia Vi ta li ty po -
do bał mi się jesz cze bar dziej , niż
przed te stem. Jest to sku ter bar dzo
dy na micz ny, o do sko na łej trak cji i ła -
twym pro wa dze niu.
Je śli cho dzi o od bior ców, Vi ta li ty
jest sku te rem uni wersalnym. Je go
osią gi i trak cja po win ny przy paść do
gu stu mło dzie ży, wy go da i osz częd -
ne gos po da ro wa nie pa li wem spo -
do ba się doj rza łym sku te rzy stom,
nato miast ła twość pro wa dze nia
i uro dę do ce nią panie. W koń cu Vi -
ta li ty 50 jest zbu do wa ny zgod nie
z za sa da mi, któ ry mi kie ro wa no się
przy kon stru o wa niu kla sycz nych, ce -
nio nych do dziś sku te rów: po jazd
ten miał być pro sty tech nicz nie
i gwa ran to wać bez a wa ryj ną ja zdę za
umiar ko wa ną ce nę. I Vi ta li ty wa run -
ki te speł nia. Ofe ru je wię cej, niż moż -
na by się spo dzie wać. n

Młodzieży przypadną
do gustu osiągi 
i trakcja Vitality, 
oszczędność
bardziej dojrzałym 
użytkownikom
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DZIĘKI DOBREMU
ZAWIESZENIU I WYGODNEJ
KANAPIE KOMFORT JAZDY,
JAK NA MIEJSKI SKUTER
NA 12-CALOWYCH KOŁACH,
JEST WYSOKI. GDYBY
JESZCZE ZBIORNIK PALIWA
BYŁ WIĘKSZY, MOŻNA BY
WYBRAĆ SIĘ NIM NA
DALSZĄ WYCIECZKĘ

Na nadmiar schowków nie można narzekać,
dlatego tak ważny jest brak przekroku. 
Na szerokim, płaskim podeście można 
przewieźć większy pakunek


