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S
ku te ry i qu a dy są już
roz poz na wal ne i po -
dob nie jak sa mo cho -
dy ko re ań skie, pro -
dukt z Taj wa nu jest

co raz le piej po strze ga ny. Sta ło
się to dzię ki trwa ło ści, ho mo lo -
ga cji dro go wej i do stęp no ści
czę ści w pręż nie dzia ła ją cej sie -
ci. Ce ny są nie wy gó ro wa ne,
a nie daw no do do stęp nej ga my
za czę ły do cho dzić no we pro po -
zy cje. Są to opi sy wa ne na na -

szych ła mach qu a dy 4x4 i ma -
szy ny o spor to wym cha rak te -
rze. Jed nak naj szer sza ofer ta
Kym co do ty czy sprzę tu po pu -
lar ne go. Du żym po wo dze niem
cie szą się czte ro ko łow ce o ma -
łych po jem no ściach, któ re są
do stęp ne dla co raz szer sze go
gro na klien tów. To one wciąż są
po mo stem po mię dzy sła bą pro -
po zy cją chiń ską a droż szy mi,
ale spraw dzo ny mi sprzę ta mi
ja poń ski mi czy ame ry kań ski mi. 

Ta kim po ja zdem jest rów nież
te sto wy MXU 300R. To ko lej ny
spo sób na po da nie nie za wod -
ne go qu a da do re kre a cji. 
Plat for ma mo de lu jest zna na
i kla sycz na. Ma my spraw dzo ną
jed nost kę na pę do wą, dys po nu -
ją ca mo cą nie ca łych 20 ko ni
me cha nicz nych i zna ną z mo -
de lu MXU 300 na pęd tyl nej osi
wa łem. Właś nie rozwiązanie
układu napędowego sta no wi
pod sta wo wą za le tę MXU.

W tym seg men cie ce no wym to
grat ka. Pro du cent re zy gnu jąc
z łań cu cha, za pew nił nam kom -
fort czy stych rąk i świę ty spo -
kój. Moc, któ rą wy ge ne ru je ty -
po wy, chło dzo ny cie czą sil nik
o jed nym wał ku roz rzą du, tra -
fia do prze kład ni CVT. Mo że my
w niej wy brać kie ru nek ja zdy
oraz prze ło że nie – szyb kie oraz
wol ne. Prze kład nia oczy wi ście
nie za pew ni nam kon tro li zja -
zdu, ale dzia ła po praw nie.

r e k l a m a

MIA NO „KO RE AŃ -
CZYK” PRZE STA -
ŁO JUŻ BYĆ SY -
NO NI MEM
TAN DE TY 
I ZA CZY NA
SUGEROWAĆ KLA -
SĘ ŚRED NIĄ



Me cha ni kę przy krę co no do ty -
po wej ra my sta lo wej. Za wie sze -
nia rów nież sta no wią stan dard
dla gru py. Przód z wa ha cza mi
po przecz ny mi, a tył wle czo ny.
W za kres re gu la cji wcho dzi je -
dy nie na pię cie wstęp ne sprę -
żyn. W od nie sie niu do MXU 300
qu ad otrzy mał szer szy roz staw
kół i to jest właś nie naj wię kszy
me cha nicz ny wy róż nik wer sji R.
Za to zu peł nie ina czej Kym co
pre zen tu je się z zew nątrz. Qu -
ad wy glą da no wo cześ niej i bar -
dziej po waż nie niż MXU 300.
Jest na nim wię cej miej sca dla
kie row cy i ba ga żu. Czte ro ko ło -
wiec na kre ślo no ty mi sa my mi
li nia mi co niek tó rych kon ku -
ren tów z wyż szych klas. Mo że
się to po do bać klien tom,
zwłasz cza że przez na cze niem
po ja zdu jest po ru sza nie się nie
tyl ko w te re nie, ale też po dro -
gach pub licz nych. 
Po uru cho mie niu sil ni ka i zła -

pa niu tem pe ra tu ry moż na przy -
stą pić do jazd. Oczy wi ście pa -
mię ta jąc o zam knię ciu ssa nia,
bo za si la nie za pew nia gaź nik.
Po star cie kie row ca od ra zu po -
czu je, że Kym co jest lek kie i ła -
two ste ro wal ne. Pro wa dzi się
pew nie i już po chwi li moż na
wy czy niać z nim prak tycz nie

wszyst ko. Prob lem mo że stwa -
rzać tyl ko wjazd w cięż ki te ren.
Trze ba pa mię tać, że na pę dza na
jest tyl ko jed na oś i o tym, że do
dys po zy cji ma my nie wiel ki
prze świt. Po za tym przo du nie
chro ni ża den sta lo wy zde rzak.
Qu a da moż na na być w dwóch
op cjach – off -ro ad i on -ro ad.

Oba ma ją ho mo lo ga cję, a róż ni -
ca le ży w roz mia rze opon. On -
ro ad ma ko ła alu mi nio we.
Nie wąt pli wie po jazd znaj dzie
wie lu na byw ców. Ni ska ce na
i ja kość na przyz wo i tym po zio -
mie sku si wszyst kich, któ rzy
po szu ku ją qu a da o spor to wym
cha rak te rze na da ją ce go się do
sze ro ko po ję tej re kre a cji. Kym -
co mo gą się cie szyć prak tycz nie
wszy scy, a moż li wość ja zdy po
dro gach spra wi, że prak tycz ne
za sto so wa nie MXU jest rów -
nież war te prze my śle nia. n

Dzię ku ję Mi cha ło wi De lin go wi za 
po moc w przy go to wa niu ma te ria łu. 
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DA NE 
TECH NICZ NE

KYM CO MXU 300R

SIL NIK
Typ: czte ro su wo wy, chło dzo ny cie czą

Układ: jed no cy lin dro wy
Roz rząd: OHC

Po jem ność sko ko wa: 270 ccm
Moc mak sy mal na: 19,6 KM (14,5 kW) 

przy 7000 obr/min.
Mo ment obro to wy: 21,5 Nm 

przy 5500 obr/mim.
Za si la nie: gaź nik 

Sma ro wa nie: z mo krą mi ską ole jo wą
Roz ruch: elek trycz ny iręcz ny

Zap łon: elek tro nicz ny TCI

PRZE NIE SIE NIE NA PĘ DU
Skrzy nia bie gów: CVT zre duk to rem

Na pęd: na tyl ne ko ła, wał

POD WO ZIE:
Ra ma: sta lo wa

Za wie sze nie przed nie: nie za leż ne, wa ha cze „A” 
Za wie sze nie tyl ne: za leż nie, wa hacz, sztyw na

oś 
Ha mu lec przed ni: dwie tar cze
Ha mu lec tyl ny: jed na tar cza

Opo ny przód / tył: 22x7-10 / 22x10-10

WY MIA RY I MA SY
Roz staw osi: 1170 mm
Ma sa włas na: 218 kg
Zbior nik pa li wa: 12,5 l

Dłu gość: 1980 mm
Sze ro kość: 1110 mm
Wy so kość: 1100 mm

TEN LEKKI I ZWINNY POJAZD  POZWALA
KIEROWCY NA PRAWIE KAŻDE SZALEŃSTWO 


