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KAWASAKI KVF 750

FLAGOWAFLAGOWA



K ilka lat temu
wspó∏praca Su-
zuki i Kawasaki

zaowocowa∏a nowatorskà
w tym czasie konstrukcjà
znanà jako Twin Peaks
700, w charakterystycz-
nym kolorze ˝ó∏tym, i zie-
lonym bliêniakiem – Pra-
ire 700. Trzeba przyznaç,
˝e in˝ynierowie Kawasaki
mocno napracowali si´,
ale otworzyli nowy roz-
dzia∏ w konstrukcji silni-
ków do quadów –  dwucy-
lindrowca w uk∏adzie V.
Nareszcie do wydostania
si´ z b∏ota wystarczy∏y ob-
roty silnika pomrukujàce-
go nieco powy˝ej wolnych
obrotów. Pojazd mia∏ te˝
innà nowink´ – zamkni´ty
hamulec tylny, pracujàcu
w oleju. Po rozwodzie, Ka-
wasaki wykorzysta∏o do-
Êwiadczenia do tworzenia
nowej rodziny pojazdów
nazwanej Brute Force. 
Nasza krótka zimowa jaz-
da testowa nie pozwoli∏a
mi w pe∏ni wykorzystaç
mocy silnika, ale za ka˝-
dym razem pojazd z dzie-

cinnà ∏atwoÊcià praktycz-
nie bez rozp´du wdrapy-
wa∏ si´ na piaskowà gó-
rk´. Silnik bardzo ˝wawo
reaguje na ka˝de dodanie
gazu i tylko gwizd wirujà-
cych wÊciekle kó∏ dawa∏
do myÊlenia, co mo˝e si´
staç, gdy z∏apie dobrà
przyczepnoÊç. Na zjaz-
dach, pomimo osypujàce-
go si´ piasku, praktycznie
nie trzeba by∏o u˝ywaç ha-
mulca, bo system hamo-
wania silnikiem (KEBC)
skutecznie przeciwdzia∏a∏
zjazdom quada. 
Przek∏adnia CVT ma kon-
trolk´ stanu pasa. Gdy si´
zapali, oznacza to jego
uszkodzenie lub brak na-
pr´˝enia. Uk∏ad elektro-
niczny nie tylko informu-
je o uszkodzeniu, ale te˝
blokuje mo˝liwoÊç za∏à-
czenia 4WD i przekrocze-
nia 3600 obr/min, zmu-
szajàc quadmena do na-
tychmiastowego obrania
kursu na serwis. 
System wentylacji prze-
k∏adni pasowej pobiera po-
wietrze pod samà kierow-

KAWA

x Brutalna dynamika – pod-
jazd pokonany bez rozp´du.

Ca∏kiem nie-
dawno, kiedy
750 cm3 by∏a
to pojemnoÊç
zarezerwowa-
na dla Êcigan-
tów, najwi´k-
sze quady o-
siàga∏y 400
cm3. Kawasaki
z∏ama∏o barie-
r´ 750 cm3

w ATV. W pol-
skich salonach
mo˝na podzi-
wiaç i kupowaç
flagowego qu-
ada Kawasaki
– KVF 750.

Tekst Jacek Bujaƒski
Zdj´cia Jaros∏aw WiÊniewski
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nicà i wypycha je do ty∏u pod sie-
dzeniem, co grozi zalaniem pa-
ska wodà, gdy wjedziesz na g∏´-
bokoÊç powy˝ej 80 cm. Filtr po-
wietrza umieszczono za to bar-
dzo wysoko – w miejscu, gdzie
zwykle pomi´dzy kolanami kie-
rowcy jest zbiornik paliwa.
W przypadku zanieczyszczenia
bardzo ∏atwo si´ do niego dostaç,
wystarczy odblokowaç dwa za-
trzaski. Zbiornik paliwa pow´-
drowa∏ pod tylny prawy b∏otnik,
co spowodowa∏o obni˝enie Êrod-
ka ci´˝koÊci. Rzecz jest bardzo
po˝àdana w przypadku niezale˝-
nego zawieszenia. Co prawda
w tylnym zawieszeniu zamonto-
wano drà˝ek stabilizatora majà-
cy zapobiegaç pochylaniu pojaz-
du w wira˝ach, jednak mocna
i szybka maszyna wymaga ostre-
go balansowania cia∏em. Inaczej
wywrotka nieunikniona. 
Je˝eli w bardzo trudnym terenie
do utrzymania przyczepnoÊci
w b∏ocie lub Êniegu nie wystar-
cza zwi´kszone tarcie w przed-
nim mechanizmie ró˝nicowym,
kierowca ma do dyspozycji ma-
gicznà ˝ó∏tà dêwigienk´. Jej po-
ciàgni´cie powoduje wzrost tar-
cia w mechanizmie ró˝nicowym
i chocia˝ nie jest to ca∏kowita je-
go blokada, jednak pomaga
w wydostaniu si´ z opresji. Dla
prawdziwego off-roadowca pod
zderzakiem przygotowano miej-
sce pod wyciàgark´ elektrycznà.
Wystarczy wymiana opon na te-
renowe i mamy gotowy pojazd
przeprawowy. Niemniej kon-
struktorzy nie zapomnieli
o komforcie. Inaczej KVF nie
mia∏by szans na rynku. n

DANE 
TECHNICZNE

Silnik
Czterosuwowy, 2-cylindrowy w uk∏a-
dzie V, ch∏odzony cieczà, SOHC, 4 za-
wory na cylinder, dwa gaêniki, roz-
rusznik elektryczny i r´czny, dwustop-
niowa przek∏adnia automatyczna, bieg
wsteczny, nap´d na cztery ko∏a prze-
kazywany wa∏em. 
Âr. cylindra x skok t∏oka 

85,0 x 66,0 mm
PojemnoÊç skokowa 749 cm3

Stopieƒ spr´˝ania 8,8:1
Moc maks. 50,9 KM (37,4 kW)

przy 6500 obr/min
Maks. moment obr. 60,7 Nm

przy 5000 obr/min

Podwozie 
Rama stalowa, niezale˝ne zawiesze-
nie wszystkich kó∏, z przodu cztery
wahacze poprzeczne, z ty∏u dwa wa-
hacze poprzeczne, hamulce przód:
tarczowe, Êr. 200 mm, zaciski dwu-
t∏oczkowe, hamulce ty∏: system wie-
lotarczowy.
Opony przód

AT25 X 8-12 (bezd´tkowe)
Opony ty∏

AT25 X 10-12 (bezd´tkowe)

Wymiary i masy 
D∏ugoÊç 2192 mm
SzerokoÊç 1177 mm
WysokoÊç 1249 mm
Rozstaw osi 1283 mm 
PrzeÊwit: Êrodek/ty∏ pojazdu 

269/293 mm
WysokoÊç siedzenia 935 mm
PojemnoÊç zbiornika paliwa 20,5 l
Masa bez p∏ynów 274,5 mm

Ceny 37 900 z∏
43 500 z∏ (z homologacjà)

KAWASAKI
KVF 750

z W razie k∏opotów w trud-
nym terenie – ˝ó∏ta dêwi-
gienka i dalej do przodu.

z Mówià, ˝e to w teren,
a przecie˝ reflektory jak
w Mercedesie klasy S.

z Centrum kontrolne
umieszczono centralnie
w kierownicy.

z Naciskamy prawym
kciukiem i za kilka se-
kund zadzia∏a 4 x 4.

c Znalezienie b∏ota tej zimy
nie by∏o ∏atwe. A przecie˝
bez niego test KVF-a 750
by∏by bez sensu.


