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KYMCO MXU 300

Pojazdy z lo-
go Kymco od
kilkunastu
lat sà obecne
na rynku eu-
ropejskim.
Nowy quad
MXU 300
i u nas ma
szans´ staç
si´ rynko-
wym przebo-
jem w tury-
styce tere-
nowej.
Tekst Jacek Bujaƒski
Zdj´cia Jaros∏aw WiÊniewskiBRACIE

ŚMIGAJŚMIGAJ
W TERENW TEREN
BRACIE
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S eria pojazdów
o oznaczeniu MXU
od pierwszego spoj-

rzenia zwraca uwag´ wyso-
kim poziomem wykoƒcze-
nia i dopasowania detali.
Tylne lampy i sposób ich
wkomponowania pod ba-
ga˝nikami na bank spodoba
si´ wielu. Przednie reflekto-
ry skoÊnego kszta∏tu zgrab-
nie dopasowano do wypu-
k∏oÊci b∏otników. Troch´ ry-
zykownie kierunkowskazy
umieszczono w przednim
zderzaku. Przecie˝ to tzw.
element pierwszego kontakt
z przeszkodami. 
Wysoko sklepione b∏otniki
i rzeêba bie˝nika opon jed-
noznacznie informujà, ˝e
Kymco MXU 300 to pojazd
terenowy. Resztki wàtpli-
woÊci odpad∏y, gdy siedzàc
za kierownicà zobaczy∏em,
˝e dêwigienka sterowania
przek∏adnià ma prze∏o˝enie
terenowe L (low) i H (high)
do jazdy w warunkach dro-
gowych. OczywiÊcie jest te˝
bieg wsteczny. Pojazd wypo-
sa˝ono w rozrusznik elek-
tryczny i rezerwowy r´cz-
ny, który wykonano bardzo

starannie. Ràczka tzw.
szarpanki po∏àczona z lin-
kà ma zamkni´cie. Po roz-
ruchu obraca si´ jà w pra-
wo i w ten sposób zabezpie-
cza jej po∏o˝enie. W ten
sposób woda czy b∏oto nie
majà szans.
Pojazd z nap´dem na tylko
jednà oÊ nie jest typowym
przeprawowcem tereno-
wym – to bana∏. Mimo to, je-
Êli wypuÊcisz si´ na MXU
300 w b∏oto, docenisz zale-
ty nap´du tylnej osi wa∏em.
Jego trwa∏oÊç i brak ko-
niecznoÊci regulacji to du-
˝e zalety na tle nap´du ∏aƒ-
cuchem. MXU na naprawd´
skuteczne hamulce. Dêwi-
gnia no˝na uruchamia ha-
mowanie wszystkich kó∏.
R´czne dêwignie sterujà od-
dzielnie hamulcami prawa
przodem i lewa ty∏em.
Zimowy sprawdzian, które-

mu podda∏em MXU, wyka-
za∏, ˝e quad nie boi si´ ani
g∏´bokiego Êniegu, ani pia-
sku. Silnik nie osza∏amia
mocà (21,5 KM), ale wy-
starczy, aby mimo trudnych
warunków spokojniutko
braç zakr´ty kontrolowa-
nym uÊlizgiem. Moc silnika
ograniczono, aby odpowia-
da∏a europejskim przepi-
som homologacyjnym. Wy-
posa˝enie wymagane prze-
pisami (mo˝e oprócz kie-
runkowskazów) nie ograni-
cza mo˝liwoÊci terenowych
quada. Mo˝na wi´c na wy-
pady w teren dojechaç dro-
gami publicznymi.
W∏aÊnie uniwersalizmowi
quady zawdzi´czajà dobre
wyniki sprzeda˝y na ryn-
kach zachodnich. W Polsce
to brzmi dziwnie, ale sprze-
dawcy w Niemczech podkre-
Êlajà, ˝e tam quad zast´pu-
je drugi lub trzeci samochód

v Jak si´ znudzi w terenie,
zawsze mo˝na legalnie wró-

ciç do domu drogà publicznà.

z Âniegu pod dostatkiem,

wi´c zabawa na MXU za-

pewniona.
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Silnik

Czterosuwowy, jednocylindrowy, OHC,
ch∏odzony cieczà, gaênik, rozrusznik
elektryczny i r´czny, przek∏adnia auto-
matyczna, bieg wsteczny, nap´d na ko-
∏a przekazywany wa∏em.
PojemnoÊç skokowa 271 cm3

Stopieƒ spr´˝ania 10,3:1
Moc maks. 21,5 KM (15,8 kW)

przy 7000 obr/min
Maks. moment obr. 23 Nm

przy 5500 obr/min
Podwozie 

Rama stalowa, z przodu dwa wahacze

poprzeczne, z ty∏u wahacz wzd∏u˝ny,
opony: przód: 22/7-10; ty∏ 22/10-10,
hamulce przód: tarczowe, hamulec tyl-
ny tarczowy.

Wymiary i masy 

D∏ugoÊç 1810 mm

SzerokoÊç 1050 mm
WysokoÊç 1110 mm
Rozstaw osi 1170 mm 
WysokoÊç siedzenia 810 mm
PojemnoÊç zbiornika paliwa 12,5 l
Masa bez p∏ynów 226 mm

Cena 21 900 z∏ 

DANE TECHNICZNE

w rodzinie. Chodzi tu o oszcz´d-
noÊç. Do quada wystarczy pra-
wo jazdy B. Klient cz´sto decy-
duje si´ na ATV na zasadzie – co
cztery ko∏a to nie dwa. Tak qu-
ad wygrywa np. ze skuterem. Za
tym rozwiàzaniem przemawia
te˝ homologacja, bo prawda jest
taka, ˝e w krajach starej Unii
jazda terenowa jest praktycznie
zakazana i wszelkie pojazdy te-
renowe muszà poruszaç si´ po
drogach publicznych. 

Nasze realia gospodarcze sà zu-
pe∏nie inne od niemieckich i ra-
czej nie grozi nam, ˝e quady
w Polsce rozmno˝à si´. Nie-
mniej taki pojazd jak MXU 300
to propozycja bardzo oryginal-
nego i sympatycznego dojazdu
dojazdu do pracy czy do szko∏y,
pojazd do Êwietnej off-roadowej
zabawy i nieco taƒsza ni˝ samo-
chód recepta na nasze dziurawe
drogi. n

z Zgrabna sylwetka i ca∏-

kiem dobra endurowatoÊç.

z Silnik dobrze schowany i dopa-

sowany do warunków homologacji.

x Tylny nap´d, czyli

prawie bezobs∏ugowo.

c SkoÊne lampy – du˝a klasa

w dopasowaniu do ca∏oÊci.

x Przyrzàdy pok∏adowe

– wszystko pod r´kà.

KYMCO MXU 300


