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Ucieszyła mnie myśl o testowaniu tego 
pojazdu, bo wreszcie wpadł nam w ręce 
sprzęt przeznaczony do jazdy po asfalcie 
i do tego do świetnej zabawy przy driftin-
gu, co jest dużą odmianą po dziesiątkach 
testów quadów terenowych. Możliwości 
Cecteka mieliśmy okazję sprawdzić wcze-
śniej w czasie premiery w Strykowie. 
Po tamtych doświadczeniach liczyliśmy 
na pokaźną dawkę zabawy i adrenaliny. 
No i wreszcie można pojechać pojazdem 
testowym na zakupy bez żadnych prze-
szkód, czyli przyjemne z pożytecznym.

Słowo o CECTEK
Nazwa trochę nietypowa, niektórzy 

czytają ją przez C, inni przez Z. Rozszy-
frujmy skąd się wzięła, otóż CEC – TEK 
powstał od skrótu China Engine Corp, 
należącego do tajwańskiego koncernu 
Yulon Group, który od dziesięciu lat 
produkuje silniki do różnych pojazdów 
i samochodów oraz części dla kooperan-
tów i zdążył zdobyć uznanie na azjatyckim 
rynku motoryzacyjnym.

Budowa
Quadrift zbudowany został specjalnie 

do jazdy po asfalcie. Jest znacznie niższy 
niż typowy quad i ma niewielki prześwit 

przejazdu. Niezależne zawieszenie jest 
niezwykle sztywne, o niewielkim skoku, ale 
dzięki temu mamy świetną przyczepność 
do podłoża w zakrętach.

Fabrycznie zainstalowano piękne 15-
to calowe felgi aluminiowe i niskoprofilo-
we opony, z przodu 195/45R15, a z tyłu 
205/55R15 zapewniające dobry kontakt 
z podłożem. Rasowego wyglądu dodają 
czerwone zaciski hamulców i sprężyn 
amortyzatorów.

Silnik o pojemności 497 cm³ z elektro-
nicznym wtryskiem paliwa to największa 
jednostka z oferty CECTEKa do pojazdów 
ATV. Tajwańczycy produkują jeszcze 
silniki o pojemności 250 i 400 cm³. Cylin-
der pochylony jest pod kątem 45 stopni 
z mocowaniami do dolnej ramy, co jak 
podkreśla producent ułatwia montaż 
i demontaż silnika w serwisie oraz skraca 
czas obsługi. Stabilizator wałka rozrządu 
oraz specjalnie zaprojektowane uchwyty 
silnika mają przeciwdziałać przenoszeniu 
wibracji na konstrukcję ramy i w praktyce 
to rozwiązanie spisywało się doskonale. 
Wibracji nie czuć, a silnik pracuje bardzo 
równo. W wersji homologowanej moc 
ograniczono do 20 KM, a po odblokowaniu 
osiąga 40 koni przy 6500 obr/min. Co waż-
niejsze, przy 3500 obr/min silnik zapewnia 
80% maksymalnego momentu obrotowego, 
zapewniając dobrą elastyczność. Pojazd 

wyposażono w katalizator z sondą lambda, 
dzięki czemu spełnia surową normę EURO 
III. Napęd przenoszony jest przez sprzęgło 
odśrodkowe CVT, posiadające system 
hamowania silnikiem i dalej na tylny most 
wałkiem.

Przełączanie biegów odbywa się za po-
mocą dużego pokrętła po prawej stronie 
obudowy. Jednak zbyt mały motylkowy 
uchwyt nie daje dostatecznej dźwigni 
do sprawnego przełączania biegów. Żeby 
pokonać działające siły trzeba czasem buj-
nąć pojazdem i bieg przełącza się znacznie 
lepiej. Mimo, że pokrętło jest bardziej este-
tyczne to jednak nie sprawdza się w prak-
tyce i lepiej spisałaby się zwykła dźwignia 
typu „wajcha motorniczego”.

Oglądając poszczególne części trzeba 
stwierdzić, że tajwański producent wy-
konał kawał dobrej roboty i nie oszczędzał 
na materiałach. Większość rozwiązań jest 
przemyślanych i logicznie spójnych. Nawet 
gwintowane plastikowe kołeczki sprawiały 
lepsze wrażenie niż w większości japoń-
skich quadów.

Plastiki obudowy wykonane są z grubego 
i sztywnego plastiku, który sprawował się 
bardzo dobrze w czasie testu. Żeby z całym 
przekonaniem pochwalić ten element warto 
by jeszcze sprawdzić jego zachowanie 
w warunkach zimowych i gdy temperatury 
spadną poniżej zera.

MIEJSKI KOCUR - PIERWSZY NA DROGĘ

QUADRIFT 500EFI

TEST
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Z przodu zamontowano soczewkowe 
55-cio watowe podwójne reflektory, które 
nie oferują zbyt dużej ilości światła, ale wy-
glądają sportowo. Z tyłu okrągłe, potrójne 
lampy w stylu Alfy Romeo, świetnie pasują 
do charakteru Quadrifta.

Czytelny licznik podświetlany na czerwo-
no z wielofunkcyjnym wyświetlaczem LCD 
pokazuje funkcje: obroty, prędkość, przebieg, 
przebieg dzienny, zegar, temperatura wody, 
ciśnienie oleju, wskaźnik położenia biegów, 
zasięgu i kontrolka blokady mostu.

Z tyłu zamontowano bagażnik, na którym 
można przewieźć do 80 kg.

Quadrift 500EFI ma więc wszystko co po-
trzebne do jazdy czterokółką w mieście.

Jazda po mieście
Gdy świeci słońce, jazda Quadriftem 

wydaje się być wyjątkową przyjemnością. 
Nie ma osoby, która z zainteresowaniem, 

a czasem zazdrością nie zerkałaby na nasz 
pojazd.

Mimo, że mamy zaledwie 500 cm³ 
pojemności, to spod świateł możemy 
spokojnie zaimponować innym użytkow-
nikom dróg. Oczywiście czterokołowiec 
z przekładnią CVT nie będzie tak szybki 
jak motocykl, ale można być zadowolo-
nym z osiągów miejskich. Przyśpieszenie 
z miejsca do 70 km/h wynosi 5,2 sekundy. 
Prędkość jaką rozwijał nasz testowany 
pojazd to prawie 120 km/h, co w pełni nam 
wystarczało. Inną sprawą jest opanowanie 
pojazdu przy tej prędkości, co momentami 
było dość trudne. Po odpuszczeniu gazu 
oraz w czasie hamowania, gdy większy na-
cisk przechodzi na przednie koła, dochodzi 
do niepokojącego zjawiska „myszkowania” 
quada. W takim przypadku pas drogowy 
wydaje się być zbyt wąski by opanować 
Quadrifta, którego rzuca od lewej do pra-
wej. W pewnych okolicznościach może 

to być nawet niebezpieczne. Przyczyną 
prawdopodobnie jest niewłaściwy kąt 
wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, co po-
woduje, że quad łatwo skręca, ale ma pro-
blemy z utrzymaniem kierunku na wprost. 
Podobne wrażenie mieliśmy podczas jazd 
Gladiatorem 500EFI, w którym kierownica 
prowadziła się tak lekko, jak gdyby zamon-
towano wspomaganie. Jednak nawet 
drobny ruch kierownicą powodował nagły 
zwrot, co wymagało wzmożonej uwagi. 
Z informacji jakie otrzymaliśmy od General-
nego Dystrybutora na Polskę – firmy ATV 
Sweden, problem został dostrzeżony przez 
producenta i zostanie usunięty w następ-
nych egzemplarzach.

W czasie postoju na podjeździe hamulec 
postojowy sprawił nam kolejnego psikusa. 
Zaparkowany quad stojący na pochylni 
bez ruchu ponad dwie godziny, nagle 
na naszych oczach zrobił wziuuuu i mimo 
zaciągniętego hamulca i wrzuconego biegu 
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nagle zjechał w dół, z impetem uderzając 
w ścianę. Przez chwilę staliśmy zszokowani, 
bo tego w życiu byśmy się nie spodziewali. 
Na szczęście w naszym czterokołowcu nic 
się nie stało. Plastiki przodu są tak mocne, 
że nawet nie było śladu, ale zderzak i pla-
stikowy nosek zrobił dziurę w dociepleniu 
ściany budynku.

W czasie jazdy po mieście zużycie paliwa 
mieściło się między 7 – 8,5 lita benzyny 
bezołowiowej na 100 km. Przy szaleń-
stwach i ostrym wciskaniu gazu może 
spalić nawet 15 litrów na 100 km.

Jazda po warszawskich, zatłoczonych 
ulicach uświadomiła nam, że Quadrift 
nie zapewnia zwinności jaką dają jedno-
ślady. Jest zbyt szeroki, żeby próbować 
przejechać pomiędzy stojącymi w korku 
samochodami i niestety będziemy stali 
w nim, jak inni uczestnicy dróg. Gdy mo-
zolnie przesuwamy się do przodu wśród 
zapachów spalin stojących obok samo-
chodów, jednocześnie skupiając spojrzenia 
kierowców, przyjemność jazdy Quadriftem 
gdzieś się ulatnia. Cectek na pewno nie 
pojazdem do stania w wielkomiejskich 
korkach. Potrzeba mu więcej miejsca, 
swobody i możliwości zabawy, której nie 
zasmakujemy na zwykłej drodze.

Drifting
Jak wskazuje nazwa tego pojazdu – 

drift to jego prawdziwa natura. Nie znam 
innego, tak świetnego quada do jazdy 
w poślizgu. To właśnie tu odkrywamy 

jego prawdziwe przeznaczenie: to pojazd 
do zabawy i szaleństw po asfalcie. Już 
samo obejrzenie jego jazdy w poślizgu 
przekonuje do zainteresowania tym 
pojazdem, a gdy się tego spróbuje, chce 
się jeszcze więcej! Żeby ułatwić poślizg 
możemy elektrycznie zablokować me-
chanizm różnicowy tylnego mostu, gdyż 
mamy dwa tryby ustawień: z ograni-
czonym poślizgiem lub zablokowanym 
pełnym driftem. Quadrift zarzuca tyłem 
tak mocno, że kręcenie bączków wy-
chodzi mu tak od niechcenia. Znacznie 
trudniejsza do wykonania jest jazda 
bokiem w poślizgu kontrolując kierunek 
jazdy, a prawdziwym mistrzostwem jest 
wykonanie slalomu między przeszkodami 
ze zmianą kierunku i ciągłym poślizgiem. 
Cectek dość dobrze znosił nawet tak 
bezwzględne traktowanie i mimo, ze czuć 
było wielokrotnie przypalający się zapach 
gumy, to pasek napędowy wytrzymał 
do końca testu w całości.

Niestety nie obeszło się bez innych 
problemów. Po jeździe w czasie deszczu 
doszło do zamoczenia elektroniki sterują-
cej blokadą tylnego mostu firmy Shihlin. 
W efekcie czego nie można było załączyć 
blokady i z driftowania musieliśmy zrezy-
gnować do czasu, gdy serwis dokonał 
wymiany uszkodzonej części o symbolu 
60068005A na nową. Jak zapewnia 
producent w obecnie sprzedawanych mo-
delach, uszczelnienie elektroniki tylnego 
mostu zostało już poprawione. Drifting 
bez blokady był także możliwy. 

CECTEK QUADRIFT 500EFI
Silnik: 1-cyl., chłodzony cieczą 4-suw, wtrysk 
Mikuni
Pojemność skokowa: 497 cm³
Śr tłoka x skok: 90 x 78 mm
Sprężanie: 10,0:1
Moc pojazdu homologowanego: 20 KM
Moc pojazdu bez homologacji: 40 KM
Max moment obrotowy: 44 Nm
Przekładnia: CVT
Zawieszenie przód: niezależne, podwójne 
wahacze w układzie A, skok 102 mm, amortyzator 
olejowy
Zawieszenie tył: niezależne, podwójne wahacze 
w układzie A, stabilizator, skok 102 mm, amorty-
zator olejowy
Hamulce przód: Hydrauliczne, podwójne, tarczo-
we (250mm)
Hamulce tył: Hydrauliczne, podwójne, tarczowe 
(200mm)
Opony przód: 195/45R15
Opony tył: 215/40R16
Długość: 2158 mm
Szerokość: 1310 mm
Wysokość: 1101 mm
Wysokość siedzenia: 776 mm
Rozstaw osi: 1280 mm
Prześwit: 137 mm
Masa pojazdu w stanie suchym: 310 kg
Pojemność zbiornika paliwa: 19 litrów
Obciążenie bagażnika tył: 80 kg
Przyspieszenie: 0-70 km/h: 5,2 sec.; 0-400 m: 18,5 
sec.
Cena: 28900 PLN

ZALETY WADY
ciekawy design niepewne zachowanie 

podczas hamowania 
i przy dużych prędko-
ściach

wysoka jakość montażu
homologacja drogowa

dobre osiągi niedostateczne uszczel-
nienie mechanizmu 
sterowania blokadą 
mechanizmu różnico-
wego

przeznaczenie do jazdy 
i driftingu
stabilny w zakrętach 
i poślizgu



39

Podsumowanie
Quadrift to przemyślany, ciekawy pojazd do szaleństw po asfalcie. Po jazdach w różnych warunkach możemy 

stwierdzić, że bardziej nadaje się on do zabawy niż codziennego poruszania się po zatłoczonym mieście. Oczywi-
ście tylko od fantazji właściciela zależy jak będzie go używał. Można pobawić się czterokołowcem, podriftować, 
a w razie potrzeby jechać nim po świeże bułki do sklepu. Pojazd nie jest tak uniwersalny jak większość quadów, 
bo na pewno nie nadaje się do jazdy po bezdrożach, ale po twardym jeździ się świetnie.

Test długodystansowy wykazał pewne usterki, które w najbliższym czasie mają być usunięte. Wiele osób py-
tało mnie, czy ten Cectek jest wart zakupu? Odpowiadam, że jeśli szukasz czterokołowca na asfalt to na pewno 
tak. Nie ma drugiego tak ciekawego quada drogowego, który oferowałby takie możliwości zabawy i normalnej 
jazdy. Przedstawiciele Cecteka w Polsce dobrze znają wymagania rynku motoryzacyjnego, budując szeroką sieć 
sprzedaży i serwisu. Po dopracowaniu modelu i wyeliminowaniu wad wieku dziecięcego, można oczekiwać 
wysokiej jakości Quadrifta.

najlepszy przyjaciel mężczyzny

MAXXER 300
14.900 PLN

MAXXER 250

MAXXER 90
6.600 PLN

MAXXER 50
5.300 PLN

MXU 500 4x4
23.900 PLN15.900 PLN

MXU 300

11.500 PLN
MXU 150

ul. Wał Miedzeszyński 262, 04-792 Warszawa
tel.: 22 872 18 18, fax: 22 872 12 34 

e-mail: motor-land@com6.pl    www.kymco.pl

WYŁĄCZNY IMPORTER

5.800 PLN 7.100 PLN
7.200 PLN

7.800 PLN
bez homologacji

16.900 PLN
12.900 PLN

14.400 PLN
13.900 PLN

15.400 PLN
bez homologacji

17.900 PLN 25.900 PLN

21.900 PLNMXU 400 4x4

23.900 PLN

13.900 PLN
MXU 250

15.400 PLN

UWAGA! Posezonowa wyprzedaż!  
Ilość pojazdów ograniczona


