
Kymco MXU 300 R
Tereny do jazdy kurczą się w zastraszającym tempie. 

Trzeba się mocno namęczyć, żeby znaleźć ekstremalną  
i w dodatku legalną miejscówkę. Przydałby się quad,  
który nie do końca prezentuje mega właściwości terenowe, 
ale pozwoli nam czerpać niesamowitą frajdę z pokonywania 
wydawałoby się pozornie niewielkich przeszkód.  
Z drugiej strony przydałby się quad, który wygląda  
dostojnie i potrafi nauczyć początkującego ridera  
pokory do sprzętu, terenu i własnych umiejętności.  
Czyżby MXU 300 R to quad przyszłości? >

Kiedy wsiadłem na odnowioną wersję 
starej „trzysetki” przypomniałem sobie 
moje początki z quadami. Najpierw była 
150-ka, potem 250-ka... Pamiętam ile 
frajdy dawały pierwsze quady z tak mały-
mi silnikami. Ale doceniam również fakt, 
że te czterokołowce wiele mnie nauczyły 
i być może taka droga uchroniła mnie od 
spektakularnych wywrotek, kontuzji czy 
niebezpiecznych wypadków.

Wygląd
Nowy „design” MXU 300 R na pewno 

może się podobać. Widać, że wszystkie 
krawędzie zostały ostro wykończone, 
nawiązując w ten sposób do nowej linii 
quadów Kymco. To, co rzuca się od razu 
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w oczy w porównaniu do poprzedniej wer-
sji MXU 300, to gabaryty – quad znacznie 
się wydłużył i trochę poszerzył, zmianie 
uległ także rozstaw osi. 

Kierownica umiejscowiona jest bardzo 
nisko, szczególnie widać to podczas wsia-
dania. Niemniej jednak w czasie pokony-
wania winkli nie specjalnie przeszkadza. 
Mam tu na myśli wbijanie manetek w cia-
ło ridera.

Na quadzie siedzi się dość wygodnie, 
a na kanapie znajdziemy dużo miejsca 
właściwie to tylko dla siebie. Jak na 300-
kę quad wygląda dostojnie, z jednej strony 
sprawia wrażenie dużego czterokołowca, 
ale małe koła przypominają nam, że mamy 
do czynienia z pojazdem ze średniej pół-



Tylne zawieszenie jest oparte na wahaczu wleczonym i jednym 
amortyzatorze centralnym. Napęd przenoszony jest wałem.

Pakiet homologacyjny uzyskamy w podstawowej cenie quada, 
bez konieczności dodatkowych opłat.

Do dyspozycji mamy przedni bagażnik o ładowności 20 kg  
i tylny, na który włożymy do 30 kg bagażu. 

Tylną oś hamuje jeden hamulec hydrauliczny z wentylowaną 
tarczą, umieszczony przy lewym tylnym kole.

ki. Oczywiście większe koła poprawiłyby 
dodatkowo odczucia wizualne i zapewne 
właściwości terenowe, tylko wtedy czę-
ściej trzeba by było używać reduktora.

Mimo to nie należy doszukiwać się tu 
spektakularnych zmian konstrukcyjnych 
względem poprzedniej wersji.

Z przodu quada tuż przed plastikami 
przedniego zderzaka zastosowano swego 
rodzaju mały bumper z poprzeczką. Prze-
widziano go między innymi po to, żeby 
w terenie można było podnieść przód  
quada wygrzebując go z błota, piachu czy 
innej przeszkody terenowej.

Silnik i rozwiązania techniczne
Quada napędza czterosuwowa jednost-

ka o pojemności 270 cm3, ale jak na 
„300-kę” to trzeba przyznać, że quad jest 
wyjątkowo żwawy. 

Prędkość maksymalna uzyskana na dro-
dze asfaltowej to około 93 km/h (odczyt 
licznikowy). Przy tej prędkości rider nie 
był narażony na głośniejszy, niż w innych 
quadach warkot silnika.

Ręczny rozruch, a dokładnie „ciągajka” 
została zabezpieczona przed samoczyn-
nym wypadnięciem podczas jazdy. Kiedy 
padnie nam akumulator to uruchomienie 
MXU 300 R jest bardzo proste.

Dźwignia zmiany biegów działa popraw-
nie. Do dyspozycji mamy przekładnię CVT 
z przełożeniami H, L, N oraz R. Występo-
wały delikatne problemy z załączaniem 
reduktora, szczególnie przy mocnych 
przechyłach, czasem po zbyt delikatnym 
załączeniu bieg wypadał. Zrzucę to jed-
nak na złe wyregulowanie dźwigni, bo 
quad testowy miał przejechane dopiero 
100 km. 

Napęd z silnika przenoszony jest na koła 
tylne poprzez wał. Do zabaw terenowych 
na pewno jest to lepsze i praktycznie bez-
obsługowe rozwiązanie.

Chłodnica została ładnie zabudowana 
z boków plastikowymi ściankami, przez 
co nie brudzi się od wysypujących się 
spod przednich kół resztek podłoża. Przy 
okazji wlot powietrza do skrzyni pasowej 
również został ładnie osłonięty, dlatego 
podczas jazdy nie straszna nam będzie 
chlapiąca woda. Dopiero, gdy zanurzymy 
quada bardzo głęboko tak, że woda bę-
dzie sięgała dolnej linii kanapy, stracimy 
napęd ze skrzyni pasowej. Odpowietrze-
nie skrzyni pasowej umiejscowiono nad 
tłumikiem tuż pod tylnym bagażnikiem. 
Zasys powietrza do airboxa umiejscowio-

no pod bakiem paliwa – na wysokości 
górnej ścianki Airboxa.

Przypomnę tylko, że Kymco nie zaleca 
brodzenia quadem powyżej połowy koła, 
więc jeżeli będziemy stosować się do tych 
wskazówek, to nie musimy się martwić, 
że zalejemy quada.

Opony
W nowym MXU zastosowano 22” gumy 

Kenda Pathfinder, czyli opony z twardym, 
kostkowym bieżnikiem. Guma, z jakiej zo-
stały wykonane starczy na długo, nawet, 
kiedy będziemy jeździć na odcinkach as-

faltowych czy szutrowych, ale nie powin-
niśmy się spodziewać ich dużej dzielności 
terenowej, o czym więcej we wrażeniach 
z jazdy.

Zawieszenie
Z jednej strony można powiedzieć, że 

jest w miarę miękkie i komfortowe, ale 
jadąc szybko po niezbyt dużych, ale po-
wtarzających się nierównościach quad 
jednak podskakuje. Trzeba pamiętać, że 
tylne zawieszenie jest oparte na waha-
czu wleczonym i jednym amortyzatorze 
centralnym. Za wybieranie nierówności 

z przodu odpowiedzialne jest zawieszenie 
niezależne. Tylny amortyzator ustawio-
ny był na średnią twardość wstępnego 
napięcia sprężyn, natomiast z przodu na 
pierwszy ząbek regulacji sprężyn – czyli 
dość miękko.

Hamulce
Tylną oś hamuje jeden hamulec hydrau-

liczny z wentylowaną tarczą, umieszczony 
przy lewym tylnym kole. Z przodu mamy 
również tarczowe hamulce hydrauliczne 
przy każdym z kół. Centralny nożny ha-
mulec bez żadnych problemów zatrzymu-
je tego ważącego 218 kg quada. Nic złego 
nie mogę powiedzieć również o hamowa-
niu przy pomocy klamek na kierownicy. 

Zdolności bagażowe
W prawym nadkolu wygospodarowa-

no miejsce na bryzgoszczelny schowek. 
Dodatkowo mamy do dyspozycji przedni 
bagażnik o ładowności 20 kg i tylny, na 
który włożymy do 30 kg bagażu. 

Wrażenia z jazdy
Testy przeprowadzaliśmy w różnym te-

renie. Jako, że MXU 300 R jest fabrycz-
nie wyposażony w pakiet homologacyjny 
i dodatkowo był zarejestrowany, to pierw-
sze kroki skierowałem na drogę szybkiego 
ruchu. Jadąc asfaltem na kierownicy czuć 
było delikatne wibracje, spowodowane 
oponami z bieżnikiem terenowym. Quad 
przemierzał trasę stabilnie, nie było czuć 
nadmiernego pływania quada po drodze.

W końcu zjazd na drogę szutrową, po-
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REKLAMA

przód

389zł tył
259zł

ZAPRASZAMY 
FIRMY DO 

WSPÓŁPRACY

PROFESJONALNY OSPRZET DO QUADA

YAMAHA GRIZZLY 700/550
SUZUKI KINGQUAD LTA 700/750
KAWASAKI KVF 750
HONDA RINCON 650/680

BUMPERY DO QUADÓW PRZEPRAWOWYCH

PŁYTY MONTAŻOWE DO WYCIĄGAREK

LINA SAMOZWIJALNA

OSŁONA LAMPY LICZNIKA 
SUZUKI KING QUAD 700/750

549zł

www.quady-import.com

PRESTIGE CONSULTING 97-200 TOMASZÓW MAZ. UL. TKACKA 17 tel/fax 44 723 05 73 kom. 601 658 754

PRODUKCJA
 DYSTRYBUCJA

OD 89ZŁ
269zł



Dane techniczne  
Kymco MXU 300 R

Pojemność: 270 cm3

Silnik: 4-suwowy

Moc: 19,6 KM  
przy 7000 obr./min

Chłodzenie: Ciecz

Moment  
obrotowy:

21,5 Nm  
przy 5500 obr./min

Przeniesienie 
napędu:

Bezstopniowa [CVT], 2x4, 
kardan

Przełożenia 
skrzyni biegów: L/H/N/R

Rozrusznik: Elektryczny i ręczny

Dł. x Szer.  
x Wys.: 1980 x 1110 x 1100 mm

Waga: 218 kg

Rozmiar opon: Przód – 22x7-10,  
Tył – 22x10-10

Hamulce: Przód – 2 x tarcza,  
Tył – tarcza

Dostępne kolory: Czerwony, niebieski

NA PLUS
Homologacja w cenie pojazdu.

Stabilność na podjazdach i trawersach.

Prędkość maksymalna.

Wytrzymałe opony nadające się  
do jazdy turystycznej.

Wygląd i wykonanie.

Dobre hamulce.

+

NA MINUS
Mała dzielność terenowa (pojazd przeznaczony 
raczej do jazdy turystycznej i rekreacyjnej). 

Słabe opony do jazdy w terenie.

Złe umiejscowienie lusterek (ramiona ridera 
zasłaniają częściową widoczność).

-

tem polną i upragniony teren. Z wprowa-
dzeniem w poślizg MXU 300 R nie miałem 
żadnego problemu. Trzeba się tylko przy-
zwyczaić do opóźnienia reakcji napędu 
quada na dodanie gazu, czyli chwilkę od-
czekać, zanim quad zacznie przyspieszać.

Opony słabo radziły sobie w naszym 
piaszczystym terenie, może nie opony, 
a raczej brak przedniego napędu i niska 
moc, w końcu mamy do czynienia z ma-
łym pojemnościowo quadem. Na pewno 
nie są to opony z przeznaczeniem na tego 
typu podłoże. Niestety próba podjechania 
pod sypkie wzniesienie bez odpowiedniej 
prędkości kończyła się na szybkim zako-
paniu. Ale nie mówimy tu nawet o jakiś 
ogromnych podjazdach. Wystarczyło de-
likatne dociążenie tyłu quada i po naci-
śnięciu manetki gazu zamiast ruszyć do 
przodu, koła wykopywały dołek.

Na mokrym piachu przypomniałem so-
bie jak to się można zmęczyć na w mia-
rę prostym dla czteronapędówki terenie. 
Każde zabawy off-roadowe wymagają od 
ridera więcej wysiłku, pomyślenia i przede 
wszystkim większych umiejętności. Tu nie 
wystarczy dodać gazu, żeby podjechać 
pod piaszczysty podjazd. Trzeba pamię-
tać o wcześniejszym rozpędzeniu pojazdu 
i wspinaczki dokonać na tzw. „gwizdku”. 
Praktycznie możemy zapomnieć o wjeździe 
na piaskową górę ze startu zatrzymanego.

Na trawersach i podjazdach quad wy-
dawał się być stabilny, choć czasem było 
odczuwalne podskakiwanie przodu na 
stromych wzniesieniach. Zapewne moje 
odczucia byłyby inne, gdyby quad miał 
napęd na 4 koła. Największą niestabil-
ność czuć w zakrętach. Trzeba pamiętać 
o dobrym balansowaniu, żeby koła nie 
odrywały się od ziemi. Ale trzeba sobie ja-

sno powiedzieć, że przy normalnej jeździe 
quad jest naprawdę stabilny.

Czasami noga potrafiła ześlizgnąć się 
z podnóżka. Mimo, że są one metalowe, 
to ich ząbki mogłyby być bardziej agre-
sywne. Nie zdarzało się to nagminne, ale 
kilka razy but opuścił swoje miejsce.

Prześwit w miarę duży, ale wszelkie za-
bawy terenowe sprowadzają się do braku 
przedniego napędu i większych kół, które 
mógłby wyciągać pojazd z opresji. Czy 
to przejazd przez załamujący się lód, czy 
próba powolnego przejazdu przez trialowy 
odcinek piaskowy kończyły się zawsze tak 
samo – koniecznością ręcznego wspoma-
gania wyjazdu quada.

Małą uciążliwością podczas jazdy po 
drogach publicznych były lusterka. Mo-

wowy, tylko quad do rekreacji, turystyki 
i rozpoczęcia przygody z quadami. 

Dla kogo?
Za nowy model Kymco MXU 300 R trze-

ba zapłacić (16 900 PLN – cena aktualna 
na 31.05.2011). Za poprzednika o 1000 zł 
mniej. Którego wybrać i czy w ogóle warto 
wybrać MXU 300 R? Wszystko zależy od 
naszych umiejętności. Jeżeli rozpoczyna-
my swoją przygodę z quadami i szukamy 
pojazdu, który nie będzie nam sprawiał 
kłopotów, a dostęp do ewentualnych czę-
ści i serwisu ma być na zadowalającym 
poziomie, to śmiało można powiedzieć, że 
MXU 300 R to słuszny wybór. Nie potrze-
buje bardzo ciężkiego i rozległego terenu. 
Wystarczy kilka piaskowych podjazdów 
i teren kilku hektarów, żeby można było 
się nieźle bawić… A jeżeli będzie koniecz-
ność wyskoczenia po przysłowie „bułki”, 
czy wyjazdu na szutrową wyprawę tury-
styczną, to dobrze spełni swoje zadanie. 
Początkującemu riderowi da dużo przyjem-
ności z jazdy, nauczy wiele pokory do tere-
nu oraz sprzętu i z pewnością zachęci do 
rozwijania quadowego hobby. Oczywiście 
z czasem wzrostu naszych umiejętności 
zabraknie mocy, ale zawsze będzie można 
przesiąść się na mocniejszego czteroko-
łowca i kontynuować swoją pasję.

głyby być o kilka centymetrów szersze, 
ponieważ ramiona zasłaniały pełną wi-
doczność do tyłu.

MXU 300 R to dobry quad integracyjny. 
Na wyprawy terenowe zawsze trzeba jeź-
dzić z innym quadowcem, żeby w terenie 
nie zostać samemu. Trzeba sobie powie-
dzieć jasno, że nie jest to quad przepra-

Podziękowania dla firmy  
MOTOR-LAND – www.kymco.pl  

za udostępnienie quada do testów.
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