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Skuter 
dla „Gwiazdora”...
Testujemy tajwański skuter w stylu retro.  
Kymco Like 50

Wytwórnia Kymco została zało-
żona w roku 1963 w koopera-

cji z Honda Corporation. Przez 30 lat 
z tajwańskich taśm produkcyjnych 
zjeżdżały jednoślady na licencji Hon-
dy. Firma była także dostawcą części 
do japońskich fabryk. Obecnie Kym-
co jest największym tajwańskim pro-
ducentem skuterów, motocykli oraz 
quadów. Swoje maszyny sprzedaje 
nie tylko w Azji, ale także w całej Eu-
ropie i USA. Skutery Kymco dobrze 
znane są również w Polsce. Ogólna 
opinia głosi, że maszyny te charak-
teryzuje dobra jakość za stosunkowo 
niewielką cenę. My ogólnym opi-
niom nie dowierzamy, więc jedną  
z maszyn Kymco bierzemy pod re-
dakcyjną lupę!
Odnośnie wyglądu zewnętrznego 
Kymco Like 50 zdania będą na pew-
no bardzo podzielone. Zwolennicy 
skuterów o klasycznej linii i nostal-
gicznym wyglądzie prawdopodobnie 
docenią tego rodzaju design. Miło-
śnicy sportowych, nowoczesnych 
skuterów mogą z kolei złośliwie po-
wiedzieć, że Like przypomina wyglą-
dem lodówkę z czasów PRL-u. Jedno 
jest pewne- tej maszynie pod wzglę-
dem wyglądu zdecydowanie bliżej do 
kultowej Vespy niż sportowej Gilery!

Wszelkie obudowy kryjące konstruk-
cję pojazdu wykonano z tworzywa 
wysokiej jakości. Zastrzeżeń nie bu-
dzą również materiały wykończenio-
we takie, jak np. materiał użyty do 
obszycia siedzenia. Pochwały należą 
się także za zapewnienie użytkow-
nikowi dużej przestrzeni bagażowej. 
Do pojemnego kufra zamontowane-
go tuż za siodłem mieści się kask, rę-
kawice, pas nerkowy i zostaje jeszcze 
odrobina miejsca na małą aktówkę. 

Maksymalna ładowność kufra wy-
nosi 5 kg. Pod siedzeniem drugiego 
kasku nie zmieścimy, ale niewielki 
plecak na pewno. Kolejny schowek 
zamykany na klucz umiejscowiono 
tuż pod kierownicą. Tam bez proble-
mu przewieziesz dokumenty, telefon  
i paczkę chipsów… Niby taki nie-
wielki skuter, a jednak Św. Mikołaj 
mógłby z powodzeniem rozwozić 
nim prezenty!
Na desce rozdzielczej znajdujemy 
czytelny prędkościomierz, wskaźnik 
poziomu paliwa i elektroniczny ze-
garek. Ten ostatni nie do końca pa-
suje do stylu retro. Jego przydatność 
jest jednak nieoceniona- szczególnie 
wtedy, gdy kierowca ciągle się śpieszy 
(np. jest Św. Mikołajem…).

Pozycja za kierownicą jest wygodna, 
nawet dla osób obdarzonych wzro-
stem powyżej „średniej krajowej”. 
Nogi kierowcy są bardzo dobrze 
chronione przed strumieniem po-
wietrza. Przydałaby się jeszcze choć-
by niewielka szyba, aby ochronić 
przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi nasz tułów.
Po uruchomieniu jednostki wita 
nas typowy dla dwusuwu hałaśliwy 
dźwięk. Po kilku chwilach miłe za-

skoczenie- rozgrzany silnik zaczyna 
pracować ciszej o jakieś kilkanaście 
decybeli! Kiedy założymy kask może-
my nawet łatwo pomylić go z cztero-
suwem. Hałas powraca po odkręceniu 
manetki, kiedy zaczynamy się rozpę-
dzać. Pierwsza reakcja na ruch nad-
garstka jest bardzo dobra, Like startuje 
bez chwili zawahania. Po chwili mamy 
na liczniku około 25 km/h i tu wystę-
puje mały „dołek mocy”. Od prędkości 
30-35 km/h skuter łapie drugi oddech 
i szybko rozpędza się do swoich mak-
symalnych 50 km/h. Przy starcie spod 
świateł Like może nie zawstydzi kie-
rowcy „tuningowanego Golfa”, ale nie 
będzie również „zawalidrogą”! Do jaz-
dy w mieście osiągi są jak najbardziej 
wystarczające.
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Kymco Like z całą pewnością byłby  
niekwestionowanym liderem zlotowych  
konkurencji typu slalom… ”


