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Specyfikacje techniczne

SILNIK

Typ 49,4 ccm, 2-suwowy,  
jednocylindrowy

Średn. x skok tłoka b.d.

Stopień sprężenia b.d.

Zasilanie paliwem paliwem gaźnik

Moc maks. 3,3 KM przy 6000 obr./min.

Mom. obr. 4,9 Nm przy 6000 obr./min.

PODWOZIE

Rama stalowa

Zawieszenie przód widelec teleskopowy

Zawieszenie tył wahacz, pojedynczy  
amortyzator

Hamulec przód tarczowy

Hamulec tył bębnowy

WYMIARY

Rozstaw osi b.d.

Wys. siedzenia b.d.

Waga 100 kg

Poj. zbiornika 
paliwa b.d.

CENA

6700 zł

SILNIK 

Jednostką napędową jest dwusuwowa 
50-tka chłodzona powietrzem. Jej moc 
maksymalna wynosi 3,3 KM (około 2,4 
kW) przy 6000 obr./min. Zasilanie od-
bywa się za pośrednictwem gaźnika. 
Napęd przenoszony jest przez sprzęgło 
odśrodkowe oraz automatyczną, bez-
stopniową przekładnię pasową. Pod 
siedzeniem znajdują się dwa zbiorniki- 
jeden na paliwo i drugi na olej smarują-
cy. Zwalnia to użytkownika z dobierania 
proporcji i mieszania benzyny z olejem, 
co było konieczne w dwusuwach star-
szego typu. Kymco Like produkowany 
jest również w wersji z silnikiem o po-
jemności 125 ccm.

PODWOZIE

Podobnie jak w większości skuterów 
mamy tu do czynienia z tradycyjnym 
widelcem teleskopowym z przodu oraz 
wahaczem i współpracującym z nim po-
jedynczym amortyzatorem z tyłu. Like 
został wyposażony w solidny układ ha-
mulcowy. Z przodu mamy tarczę oraz 
dwutłoczkowy zacisk. Przewód dopro-
wadzający płyn jest w stalowym oplocie. 
Z tyłu zamontowano wprawdzie jedynie 
hamulec bębnowy, jednak jego działaniu 
nie można niczego zarzucić. Pojazd osa-
dzono na 12-calowych felgach. Całość 
waży dokładnie 100 kg. Długość pojaz-
du wynosi 1940 mm, szerokość 695 mm,  
a wysokość 1130 mm.

 Kymco Like z całą pewnością byłby 
niekwestionowanym liderem zlo-
towych konkurencji typu slalom… 
Szybkość, z jaką ten skuter potra-
fi zmieniać kierunek jazdy mocno 
mnie zaskoczyła. Wszystko głównie 
dzięki małemu rozstawowi osi. By-
łoby jeszcze lepiej, gdyby nie miękko 
zestrojone zawieszenie. Inżynierom 
bardzo zależało, aby Like był sku-
terem komfortowym. Cel został 
osiągnięty- zarówno tylny, sprę-
żynowy amortyzator, jak i przedni 
widelec stają na wysokości zadania 
i bardzo dobrze wybierają nierów-
ności. Kłopot mamy tylko podczas 
ostrego hamowania piekielnie 
mocnym, przednim hamulcem, 
kiedy to skuter wykazuje tenden-
cję do „nurkowania”.

W układzie hamulcowym pracuje 
tarczowy hamulec z przodu i bęb-
nowy z tyłu. Przy przedniej tarczy 
zamontowano dwutłoczkowy zacisk. 
Stalowy oplot przewodu doprowa-
dzającego płyn znakomicie mini-
malizuje straty ciśnienia. Dźwignia 
pracuje na tyle lekko, że możemy nią 
operować używając nawet jednego 
palca! Hamulec jest ponadto bardzo 
dobrze dozowalny. Przy tylnym kole 
zastosowano mechaniczny hamulec 
bębnowy. Tu trzeba jednak zazna-

czyć, że bęben bębnowi nie równy! 
W Kymco Like mamy do czynienia 
z wyjątkowo wydajnym układem. 
Poza podstawową funkcją hamo-
wania podczas jazdy, tylny hamulec 
może także pełnić funkcję hamulca 
postojowego. Docenimy go zostawia-
jąc skuter ustawiony na bocznej stop-
ce na wzniesieniu. „Parking brake” 
można uruchomić dzięki specjalnej 
blokadzie dźwigni tylnego hamulca.
Kymco Like 50 to typowy skuter 
miejski. Z naszych obserwacji wy-
nika, że jego charakterystyczny de-
sign szczególnie przypada do gustu 
paniom. Mamy więc grupę docelo-
wą- aktywne kobiety mieszkające  
w wielkim mieście, które każdego dnia 
muszą dojechać do pracy, czy na za-
kupy… Patrząc jednak z drugiej stro-

ny- skoro Like przyciąga dziewczyny, 
może powinni kupować go faceci…? 
Cóż, usatysfakcjonowane będą na 
pewno zarówno panie, jak i pano-
wie. Jak już wcześniej wspomniałem 
narzekać nie powinien nawet Święty 
Mikołaj - może w tym roku sprzeda 
renifery i kupi sobie skuter… ?
Ogólną opinię o marce Kymco moż-
na potwierdzić na podstawie skutera 
Like 50- to dobry sprzęt, jakością 
zbliżony do maszyn japońskich, któ-
ry nie kosztuje przy tym zbyt wiele…

Z naszych obserwacji wynika, że jego  
charakterystyczny design szczególnie przypada  
do gustu paniom ”


