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Na  MXU300  zjadłem  zęby.  Dzisiaj  nikt  do  tego  produktu  nie  musi  mnie 
przekonywać.  Tym bardziej  z  zainteresowaniem zabrałem się  do testu tego 
średniego quada turystyczno – przeprawowego.



Rozszyfrowując  literę  „R”  w  nazwie  na 
próżno  doszukiwać  się  znamion 
Racingowych.  U  mnie  od  razu  padło  na 
Remake. Odwracając quada do góry kołami, 
lub obnażając go z plastików – nawet słabo 
czujne  oko  stwierdzi,  że  to  jest  ten  sam 
produkt,  ale w innym opakowaniu.  Dobrze 
czujne oko zauważy jednak,  że MXU300 R 
jest  pełen  drobnych,  aczkolwiek  mających 
znaczenie modyfikacji – oczywiście na plus.

Stare i nowe razem
Z  oferty  producenta  na  rynku  polskim 
będzie  można kupić  dwa modele  MXU300. 
Stary (w budzie znanej nam z testu w ATVX 
01/2010,  na  którego stylistyce  oparta jest 
także  250-tka)  oraz  nowy  (R),  cały  1000 
PLN droższy – dalej opisywany.

Jak tam wizualnie?
Wizualnie MXU300 R to całkiem inny quad, 
nie  mający  w  zasadzie  nic  wspólnego  z 
poprzednikiem a stylistycznie związany linią 
bardziej z MXU400/450i. W nowej stylistyce 
Kymco  widać  w  zasadzie  wszędzie  ślady 
małżeństwa z ArcticCat'em. Najbardziej nie 
mogę przeżyć stylizacji  tyłu pojazdu, która 
albo  jest  przekombinowana,  albo 
niedopracowana.

Plastiki
W testowanym modelu karoseria zbudowana jest 
z  trzech  głównych  części:  przodu,  centralnego 
małego panelu na zbiorniku, oraz tyłu. Dalej są: 
pas  przedni,  tylny,  oraz  podesty.  Dzięki  innej 
konstrukcji  łączeń,  dostęp  do  wielu  miejsc  jest 
znacznie  łatwiejszy  niż  w  starej  300-tce.  Jako 
przykład  podam  dostęp  do  korka  wlewowego 
płynu chłodzącego. Tutaj zdejmujemy pokrywę i 
poprzez inną budowę bagażnika przedniego,  nie 
musimy go odkręcać.

Podesty,  dają tyle samo miejsca co w starszym 
modelu,  jednak  konstrukcja  błotników  bardziej 
chroni  nogę  przed  zachlapaniem.  Można  było 
ocenić  to  w  trakcie  jazd  testowych,  kiedy  to  i 
noga i  sam pojazd nie  był  tak „utetłany”,  co w 
pierwszym MXU. Od zabłocenia tylnego bagażnika 
chronią  także  błotniki,  w  których  znajdują  się 
lampy.

Zasiadając na kanapie od razu mamy wrażenie, że 
siadamy na „bestii” - szeroka obudowa zbiornika i 
możliwość  właściwego  zapierania  się  kolanami 
przy zjazdach – daje pożądany efekt. Nie tylko w 
garażu widziałem różnicę w wielkości quadów, ale 
także przy zajmowanej na nich pozycji. Po jazdach 
300R, kiedy wsiadłem na poprzednika, poczułem 
się jakoś dziwnie – chociaż to przecież technicznie 
ten sam pojazd.

Przód  quada  musi  się  podobać  gdyż  nawiązuje 
stylizacją  do  SUVów.  Bardzo  brakuje  mi  jednak 
przedniego  zderzaka  łączącego  dolną  belkę  (za 
którą jest plastikowa imitacją aluminiowej osłony) 
z  bagażnikiem.  Moim  zdaniem  quad  nabrałby 
wtedy  agresywności  i  przede  wszystkim 
użyteczności w terenie – byłoby do czego podpiąć 
linę, chroniłby lampy i plastiki od lekkich uderzeń 
o drzewa, itp...
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Tył  pojazdu  mi  się  nie  podoba.  Minusem  jest 
także konstrukcja tablicy. Co prawda poprawiono 
jej mocowanie, nie przeszkadza przy przeglądach 
mostu,  czy  hamulców  (jest  wyżej  przy 
bagażniku),  ale  fabrycznie  wystaje  poza  obręb 
najdalej  wysuniętej  części  pojazdu.  W  skutek 
czego  cofając  zawadzimy nią  o  przeszkodę,  nie 
dojeżdżając do niej quadem. Sugestia po zakupie 
– zagiąć blachę mocowania tablicy w pion. 

Dodatki
Bagażniki  są  solidne  i  łatwo  pomieszczą  sporą 
ilość bagażu – objętościowo jak i wagowo. Przedni 
zabierze  20  a  tylny  30  kilogramów.  Pakiet 
homologacyjny  to  (kolejny  raz  powtórzę)  atut 
Kymco. Czysto, intuicyjnie i przyjemnie. Przednie 
lampy doskonale oświetlają drogę w nocy, światła 
drogowe, jakby ciut za wysoko, albo ja za dużo 
ważę, nie sprawdziłem, czy jest regulacja 

oświetlenia. Na pewno za to lampy są fabrycznie 
dostosowane do jazdy w ruchu prawostronnym, o 
czym  łatwo  się  przekonać.  Światła  pozycyjne, 
kierunkowskazy,  podświetlenie  licznika,  daje 
wymagany  komfort  jazdy  w  nocy  w  ruchu 
ulicznym.

Koła
Są niskie – jak to w modelu 300. 22 calowe opony 
Kenda Pathfinder wypełniają 10 calowe obręcze. 
Osobiście  wolę  MXU300,  które  stoją  na 
Maxxis'ach, bieżnik ten jest bardziej terenowy. 

Zmiany względem poprzednika
Dzięki lekko przekonstruowanej przedniej atrapie, 
chłodnicę  udało  się  schować  głębiej.  Kolejnymi 
pozytywnymi zmianami względem poprzednika są 
licznik (dostarczający więcej informacji), gumowe 
gripy dające dobry kontakt z ręką ridera, dalej 



szeroka  i  wygodna  kanapa.  Licznik 
podaje  tutaj  dodatkową  informację  o 
zapiętym  przełożeniu.  Dodatkowo, 
oprócz,  przebiegu  dziennego,  zużycia 
paliwa,  czy  godziny,  mamy  zliczany 
czas pracy silnika, co przydaje się przy 
przeglądach.  Poprawiono  także 
dźwignię ssania, poprzez przeniesienie 
jej  spod  zbiornika,  na  lewą  stronę 
kierownicy,  tuż  pod  włącznikami 
oświetlenia.

Względem starego MXU300 lepsze są 
także  hamulce,  które  działają  na 
zasadzie pojazdów homologowanych – 
mają  centralny  układ  hamulcowy. 
Prawa klamka hamuje głównie  przód, 
podobnie  jak  pedał  hamulca, 
jednocześnie przyhamowując oś tylną. 
Lewa klamka, zaopatrzona w potężną 
pompę  hamulcową  rozkłada  siłę 
hamowania równomiernie na wszystkie 
4  koła.  Quad  posiada  3  możliwości 
hamulca postojowego: przy klamkach, 
oraz  dodatkową  dźwignię  biegu 
parkingowego  –  moim  zdaniem  – 
zupełnie niepotrzebną, gdyż w skutek 
eksploatacji  hamulec  ten  zużywa  się 
bardziej  od  nieużywania,  niż  od 
używania.  Wymaga  ciągłej  regulacji  i 
osobiście mnie drażni. Przednie zaciski 
hamulcowe  są  takie  same,  jak  w 
większości  pojazdów  Kymco,  tylny 
pojedynczy  (w  poprzedniku  mamy 
dwa),  z  uwagi  na  zastosowanie 
hamulca parkingowego jest inny.

Doskonałym  posunięciem  było 
przeniesienie  akumulatora  i  dostępu 
do  niego  pod  kanapę.  Chcąc  teraz 
dostać  się  do  AKU,  nie  musimy 
rozbierać  tablicy,  plastiku  itd.  W 
MXU300 R mamy wszystko pod ręką, 
w zasadzie pod siedziskiem.

Quad  zyskał  przede  wszystkim  na 
swojej szerokości. Z tyłu zamontowano 
dłuższą ośkę, z przodu z kolei wpłynęły 
na  to  dłuższe  wahacze.  W  nowym 
modelu  zmieniają  się  także  detale. 
Kluczyk  nie  jest  plastikowy,  a 
przypomina znany z quadów gumowy 
„smoczek”.  Także korek wlewu paliwa 
jest  nowocześniejszy,  nie  ma 
odpowietrzenia  rurką,  która  często 
wyciąga  się  lub  gubi,  i  odpowietrza 
zbiornik  korkiem.  Do  tego  ma  inny 
kształt oraz sposób jego dokręcania – 
oczywiście na plus.

Ciekawostki
Dźwignia zmiany biegów na pierwszy 
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rzut  oka  wydaje  się  zbyt  mała  w  stosunku  do 
przestrzeni,  w  której  się  znajduje,  jednak  w 
trakcie jazd po nierównościach odczujemy zamiar 
projektanta. W momencie jazdy na wprost nie ma 
szans  abyśmy  zaczepili  kolanem  od  obudowę 
dźwigni,czy  o  nią  samą.  Dzięki  temu  praca  na 
kanapie jest znacznie ułatwiona i bezbolesna.

W  prawym  błotniku  mamy  schowek  bryzgo 
odporny.  Od  razu  radzę,  jak  poprawić  jego 
szczelność,  na  plastikowym  gwincie  zamka  od 
strony zewnętrznej  schowka,  należy zastosować 
najlepiej  plastikową  podkładkę  dystansującą, 
dzięki czemu pokrywa będzie bardziej dociskana 
uszczelką do rantu. Szkoda, choć jest to pewnie 
czepialstwo,  ale  dlaczego  podobnego  schowka 
nie  ma  np.  w  błotniku  lewym  –  miejsce  jest 
niewykorzystane. 

Pomysłowo został także rozwiązany spust paliwa 
z  obudowy  zbiornika.  Jeżeli  myjemy  quada  lub 
tankujemy i rozleje się płyn, to poprzez rynienkę 
spływa do dziurki. W MXU 300 dziurka zapychała 
się (wada konstrukcyjna), w modelu „R” jest ona 
niemożliwa do skutecznego zapchania.

Z  podstawowych  różnić  wspomnieć  muszę,  że 
zgodnie  z tabelą  producenta  MXU300 R jest  od 
poprzednika większy, 170 mm dłuższy (głównie 

plastiki), 80 mm szerszy i uwaga... 2 kg lżejszy.

Wrażenia z jazdy
Procedura odpalenia standardowa, ssanie pracuje 
wzorowo i utrzymuje silnik na obrotach aż do jego 
rozgrzania.  Z  uwagi  na  dziewiczy sprzęt  (miał 
przejechane 4 kilometry) pierwsze 25 kilometrów 
zrobiliśmy albo  przestawiając go po placu, albo 
delektując się ciągle zimową leśną aurą. Z biegiem 
czasu,  silnik  poddawany  był  większym 
obciążeniom.
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Tabela techniczna Kymco MXU300 R

Wymiary [dł./szer./wys. (mm)]: 1980/1110/1100

Waga: 218 kg

Przeniesienie napędu: bezstopniowa [CVT], 2×4 kardan

Przełożenia skrzyni biegów: L/H/N/R

Rozrusznik: elektryczny i ręczny typu pull

Silnik: 4 suwowy

Pojemność: 270 cm3

Moc: 19,6 KM przy 7000 obr/min

Chłodzenie: ciecz

Moment obrotowy: 21,5 Nm przy 5500 obr/min

Rozmiar opon: przód – 22*7-10, tył – 22*10-10

Hamulce: przód – 2xtarcza, tył – tarcza

Dostępne kolory w Polsce: czerwony, niebieski

Sama  moc,  przyspieszenie,  kwestia  podróży  – 
także  pracy  zawieszenia  –  odpowiada  modelowi 
poprzedniemu.  Dziwiłem  się,  bo  przecież  quad 
jest większy, myślałem, że będzie słabszy – a tu 
„muka” – podobno waży nawet mniej – stąd brak 
różnicy w mocy. 

Zawieszenie  przednie  jest  wystarczający  do 
turystyki z elementami przeprawowymi. Tylne już 
„boli”.  Cały  czas  czuć  podskakiwanie  ośki  na 
nierównościach i zmiany kierunku jazdy tyłu. Taki 
syndrom 300-tki. Inaczej jest na zakrętach...

Zakręty
Tutaj czuć największe zmiany. Poszerzenie quada, 
w  połączeniu  z  lepszą  pozycją  ridera  poczyniło 
wielki krok w kwestii wyrównania jego stabilności. 
„R-ką”  można  robić  to,  czego  strach  było  robić 
poprzednikiem.  Kręcenie  bączków  nie  tylko  na 
śliskim,  ale  także  na  mokrej  asfaltowej  drodze, 
czy  piachu  –  to  czysta  przyjemność.  Dzięki 
konstrukcji  plastików  nie  bolą  także  łydki  od 
narzucania  quadem.  Jazda  po  trawersach  też 
staje się przyjemna. Rider odczuwa, jakby środek 
ciężkości quada został znacznie obniżony. Jednym 
zdaniem – MXU300 R zyskał na stabilności. Dodać 
należy,  że zmniejszył  się tutaj  niestety promień 
skrętu.

Po śliskim
Asfalty  dróg  bocznych  pod  koniec  stycznia 
przypominały szkolne lodowiska. Nie mniej jednak 
testowany przez nas MXU znakomicie jak na tylno 

napędowy  pojazd  trzymał  się  drogi.  Omijanie 
przeszkód,  czy  wyprzedzanie  w  lodowych 
koleinach  nie  nastręczało  tylu  problemów  co  u 
węższego i krótszego poprzednika.
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Hamowanie
Hamulce  spisują  się  znakomicie.  Jednak 
hamowania silnika quad nie ma. Szkoda, że tego 
nie poprawiono. Bez względu na to czy jedziemy 
na  biegu  szybkim,  czy  na  reduktorze  –  prawie 
zawsze musimy wspomagać się hamulcami. 

Biegi
Wchodzą bezproblemowo, można załączać je bez 
hamulca – to także nowość w pojeździe tego typu 
-  wieje  zachodem...  W  przypadku  ruszania,  w 
zasadzie  napędzają  koło  od  samego  początku, 
jednak  na  raptowne  przyspieszenia  nie  ma  co 
liczyć.  Mamy  przecież  19  konny  silnik  o 
pojemności  270  ccm,  który  ma  napędzić  masę 
ponad 200 kilo – parametry quada są uczciwe do 
jego ceny i przeznaczenia.

Pozycja ridera
Tutaj także poważna zmiana, chociaż zawieszenie 
niczym  się  nie  różni,  to  dzięki  wyprofilowanej, 
inaczej umocowanej, szerokiej kanapie jeździ się 
o  wiele  wygodniej.  Plecy  tak  nie  bolą,  a  praca 
ciałem  jest  o  wiele  sprawniejsza.  Jazdę  w 
zakrętach  utrudnia  zbyt  nisko,  jak  dla  mnie, 
umieszczona kierownica, która zapiera się o udo. 
Trudna  jest  także  jazda  na  stojąco,  czy 
przygotowanie  do  skoków,  trzeba  zadzierać 
głowę.  Małe  koła  wpadają  w  zasadzie  w  każdą 
dziurę. Jakkolwiek niższemu riderowi nie będzie to 
przeszkadzać w ogóle. 

W  trakcie  testów  zrobiliśmy  ponad  100  km. 
Zużyliśmy na przejechanie tego dystansu 7,8 litra 
paliwa. Biorąc pod uwagę fakt, że sprzęt był na 
dotarciu,  więcej  było  „pyrkotnia”  w  miejscu  do 
zdjęć, niż jazdy w trasie, to wynik ten uważam, za 
bardziej niż przyzwoity... 

Co bym zmienił
Właśnie... Trzy rzeczy podstawowe... Po pierwsze 
„primo” kierownica musi pójść do góry – jak dla 
mnie o jakieś 5 cm - byłoby już wystarczająco. 

Po drugie „primo” założyłbym do MXU300 R (jako 
odróżnienie od poprzednika) co najmniej 24-ro, a 
nawet z tendencją na 25-cio calowe opony. Pojazd 
ma  reduktor,  więc  w  terenie  zrekompensuje 
mniejszą moc na wyższych kołach. Ale jaki będzie 
wygląd pojazdu - bezcenny. Na 22-óch calowych 
gumach wydaje się, jakby mu czegoś brakowało. 
25-cio calowe koła do przodu zmieszczą się bez 
żadnych  przeróbek,  z  tyłu  należałoby  przyciąć 
lekko wystającą (niepotrzebnie) ramę podestu w 
nadkolu i byłoby git. Efekt murowany!

I  wreszcie  po  trzecie  „primo”  niezbędna  jest 
przednia rama łącząca dolną belkę z bagażnikiem. 
Jeżeli  mogę tu połączyć jeszcze kwestię tyłu,  to 
chętnie  widziałbym  tam  lampy  z  poprzedniego 
modelu MXU300.

Podsumowanie
MXU300 R dostał przede wszystkim nowy styl  – 
miejmy  nadzieję  tak  samo  ponadczasowy,  jak 
jego  poprzednik.  Quad  jednak  oprócz  nowej 
sylwetki  ma  także  inne  parametry  jazdy,  za 
sprawą  zmiany  jego  geometrii.  Jest  żywszy  w 
zakręcie i bardziej bezpieczny na skosach. Przez 
jakiś czas dostępne będą w sprzedaży dwie wersje 
MXU300. Za 16.900 i 17.900 PLN (model R – ceny 
na dzień 01.02.2011). Czy warto wydać  tysiąca 
więcej  –  uważam,  że  tak  –  dostaniemy  bardzo 
poprawioną  wersję  już  dobrze  znanego  i 
dopracowanego quada turystycznego. Kto w takim 
razie  kupi  starszy  model...?  Ten,  dla  którego 
dopłata stanie się zbytecznym wydatkiem.
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