
Аргентина
Аруба
Белизе
Бермуди
Боливија
Венецуела
Гватемала
Доминикана
Еквадор
Јамајка
Канада
Колумбија
Костарика
Мексико
Панама
Парагвај
Сад
Салвадор
Суринам
Чиле

Америка

Англија
Австрија
Белгија
Белорусија
Германија
Грција
Данска
Естонија
Исланд
Италија
Кипар
Латвија
Литванија
Македонија
Малта
Норвешка
Полска
Португалија
Романија
Русија
Србија
Словенија
Словачка
Холандија
Хрватска
Финска
Франција
Украина
Унгарија
Чешка
Швајцарија
Шведска
Шпанија

Европа

Алжир
Ангола
Брег на Слоновата Коска
Египет
Јужноафриканска Република
Мадагаскар
Мали
Мароко
Мауритиус
Нигерија
Сенегал
Тунис

Африка

Брунеи
Виетнам
Индонезија
Израел
Ирак
Иран
Јапонија
Јордан
Кина
Кореја
Либан
Макао
Малезија
Обединети Емирати
Саудиска Арабија
Сингапур
Хонг Конг
Тајланд
Турција
Филипини

Азија

Австралија
Нов Зеланд
Науру

Австралија и Океанија

К А Т А Л О ГК А Т А Л О Г

дилери

Овластен дилер:Производител:

No. 35 Wan Hsing Street
San Min District Kaohsiung
Taiwan R.O.C.
tel.: 886-7-3822526, fax: 886-7-3950021

KWANG YANG MOTOR CO., LTD
Овластен увозник и сервисер:

Ул. Доне Божинов бр.29, Куманово
тел./факс + 389(0)31 418 165
е-mail: novmodel@t-home.mk

НОВ МОДЕЛ ДОО

www.kymco.com.mk     www.kymco.com



Февруари, 1963
Формиран производствен погон на KYMCO со капитал
од 10 милиони долари од страна на HONDA

Јуни, 1978
Официјално оценет како Тајвански производител на мотоцикли

Септември, 1990
Добиена е златна награда во Тајван за врвен квалитет на производите

Октомври,1992
Започна промовирањето на  KYMCO како посебен бренд

Јуни,1994
Вкупното производство ја достигна бројката од 4.000.000 мотоцикли

Јануари,1995
Мотоциклот ZINK 150 е оценет како производ со инзвонреден квалитет

Август,1995
Претседателот на Тајван го посети производствениот погон на KYMCO

Октомври,1996
Највисоко државно одликување од кабинетот на потпреседателот на Тајван

Април,1998
Вкупното производство ја достигна бројката од 6.000.000 мотоцикли

Јуни,2001
Награден е со сертфикат CNLA ISO/IEC 17025

Декември, 2001
Награда од Друштво на механички инженери за технолошки откритија

Август, 2002
Награден е со сертификат ISO-9001:2000

Октомври, 2002
Награден од Јапонски институт за врвен квалитет на производите

Март, 2003
Награден со сертификат за квалитет ISO 13485 и ISO-9001:2000

Април, 2004
Награден е со сертификат  ISO-14001:1996

Октомври, 2004
Добиена е награда (ITA Award) за врвни достигнувања во технологијата

Март, 2005
Соборен Гинисов рекорд со ATV-MXU 250

Септември, 2005
Награда “EXELLENT EXPORTER” за големиот придонес во извозот

Декември, 2005
Златна награда за најдобар бренд во Германија според "World of Bike"

Фебруари, 2006
Добиено е признание "2005 SPECIAL AWARD FOR TPM ACHIEVEMENT"
од страна на  Јапонскиот институт за технолошки развој

Април, 2007
Генерален спонзор на Јапонскиот бејзбол тим (RAKUTEN GOLDEN EAGLES)

Август, 2007
Мотоциклот QUANNON 125 во тест возење го освои првото место во Англија

Септември, 2007
Награда за најдобар извозник за 2006 година во Тајван

Април, 2008
Моделот  XCITING 300i е прогласен за “НАЈСКУТЕР ЗА 2008“ во Хрватска

Април, 2008
АТВ моделот MXU 400 го освои второто место во Хрватска  за истата година

Април, 2009
Спонзор на BMW тимот во WSBK шампионатот

Април, 2009
Германска асоцијација за контрола на сообраќајот почна да го користи 
моделот XCITING 300 Ri за своите потреби

Август, 2009
Склучен договор со KAWASAKI за производство на мотори за потребите
 на овој јапонски производител

Март, 2010
Награден е со сертификат  ISO-14001: 2004

Август, 2010
Веб порталот www.motorcycles.com го избра моделот DOWNTOWN 300i 
за најдобар скутер за 2010 година

Јуни, 2010
Спонзор на Формула 1 за големата награда на КАНАДА

Октомври, 2010
Моделот G5 125 го освои првото место во MACAO BIKE CHAMPIONSHIP

Јануари, 2011
Награда од Англиската здравствена асоцијација за придонес во здравството
со своите производи (Mobility scooters)

Мај, 2011
Прво место во JAPAN MOTO  со моделот MOVIE S 125iCHAMPIONSHIP

Јули, 2011
Потпишан е договор со BMW за производство на мотори за потребите
на овој германски производител

Септември, 2011
   НА ГОДИНАPEOPLE GTi 300 - второ место за НАЈСКУТЕР  во Хрватска 

Август, 2011
Добиена награда за ТОП 100 Тајвански брендови

истори ја

Штоп светло и жмигавци
во LED технологија

Три степени на подесување на 
предни и задни амортизери

зафатнина 699.5 ccm

тип на мотор 4-тактен / DOHC / 4V

цилиндри два паралелни

макс. сила 43.25 / 7250 kw/rpm

макс. вртежи 63 / 5500 nm/rpm

ладење водено

меѓ. растојание 1623 mm

компресија 10.5

стартување алансер

тип на пренос CVT автоматски

тежина 281 kg

димензии 2309 x 824 x 1487 mm

вис. на седиште 780 mm

резервоар 15 l

предна кочница ABS - двојни дискови  280 mm

задна кочница ABS - диск  240 mm

тип на гуми тубелес

предна гума 120/70-15

задна гума 150/70-14

Мултифункционален магнетен 
клуч со повеќе операции

Командна табла со дигитален 
дисплеј и патен компјутер

Три фара со позиција во
LED технологија

MYROAD 700i MYROAD 700i 

700i700iMYROAD

Дизајниран за долги патувања MYROAD 700i е 
вистински патен крстосувач. Овој убавец нуди огромен 
багажен простор под седиштето во кој може да се сме-
стат две интегрални кациги како и перфектна удобност 
која е регулирана со три степени на подесување на 
предни и задни амортизери. Големото меѓуосовинско 
растојание овозможува одлична сигурност во 
свиоците која е надополнета со ABS системот на 
кочење од програмата на BOSCH. Долгиот визир само 
ја комплетира целосната слика и намената на овој 
горостас. 

Висококвалитетен ауспух /
 260 mm  заден диск

Рачна кочница испод рачки за 
управување

ABS систем на кочење /  280 mm 
двојни предни дискови



300i 300i 500i500i

Двојни дискови од  260 mm
со UBS систем на кочење

Заден  диск од  240 mm
со рачна кочница

Штоп светло и жмигавци во
LED технологија

Комфорно седиште со подесив
наслон за возач

зафатнина 270.6 ccm 498.5 ccm

тип на мотор 4-тактен / OHC / 4V 4-тактен / OHC / 4V

цилиндри еден/хоризонтален еден/хоризонтален

макс. сила 17.5/8000 kw/rpm 28.2/7000 kw/rpm

макс. вртежи 23.5/6250 nm/rpm 41.4/5500 nm/rpm

ладење водено водено

меѓ. растојание 1590 mm 1590 mm

компресија 10.5 10.6

стартување алансер алансер

тип на пренос CVT автоматски CVT автоматски

тежина 185 kg 200 kg

димензии 2250x795x1285 mm 2250x795x1285 mm

вис. на седиште 780 mm 780 mm

резервоар 12.8 l 12.8 l

предна кочница диск  260 mm диск  260 mm

задна кочница диск  240 mm диск  240 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 120/70-15 120/70-15

задна гума 150/70-14 150/70-14

XCITING 300i/500iXCITING 300i/500i

XCITING

Перфектно дизајниран овој макси скутер уште на прв поглед 
ќе го остави секого без здив. Повеќе пати наградуван
4-тактен агрегат со директно вбризгување, LED диодни 
жмигавци и позиција се деталите кои ја поставуваат оваа 
генерација на самиот врв. Беспрекорниот квалитет беше 
пресуден да Германската асоцијација за контрола на 
сообраќајот (GTCA) го воведе како свој службен мотор. 
Стабилноста е препуштена на одличниот UBS систем на 
кочење.

Амортизер на седиште со
12V полнач за мобилен

Двојни фарови со позиција во 
LED технологија

LED технологија на предни 
жмигавци

Командна табла во спорт 
изведба со патен компјутер

Новата генерација на XCITING 400i нуди поголем комфор, 
подобри возни својства како и поголема моќност на моторот 
а сето тоа наградено со помала потрошувачка на гориво. Тука 
се понудени многу иновации како и врвни технолошки 
достигнувања. Задното светло е изведено во LED диодни 
цевки, технологија која за прв пат е вградена во еден мотор. 
Ефектот на овие промени ќе се почувствува веднаш кога ќе 
се седне на седиштето. Вистински одговор за лицата кои 
уживаат во секојдневното возење.

400i400i

Резервоар за бензин со
капацитет од 12.5 l

Странични спортски газишта
за совозач

Мултифункционална дигитална
таблa со патен компјутер

Штоп светло и жмигавци
во LED технологија

Двојни дискови со ABS систем на 
кочење од програмата на BOSCH

Простор под седиште со
капацитет од 42.7 l

XCITING 400iXCITING 400i

зафатнина 399 ccm

тип на мотор 4-тактен / OHC / 4V

цилиндри еден / хоризонтален

макс. сила 26.5 / 7000 kw/rpm

макс. вртежи 37/6000 nm/rpm

ладење водено

меѓ.растојание 1565 mm

компресија 10.5

стартување алансер

тип на пренос CVT автоматски

тежина 193 kg

димензии 2220 x 795 x 1285 mm

вис. на седиште 795 mm

резервоар 12.5 l

предна кочница ABS - двојни дискови  280 mm

задна кочница ABS - диск  240 mm

тип на гуми тубелес

предна гума 120/70-15

задна гума 150/70-14

XCITING

Затемнет спортски визир / 
спортско дизајнирани ретровизори

Рачна кочница испод рачки за 
управување



зафатнина 205.3 ccm 298.9 ccm

тип на мотор 4-тактен / OHC / 4V 4-тактен / OHC / 4V

цилиндри еден/хоризонтален еден/хоризонтален

макс. сила 15/8000 kw/rpm 22/8500 kw/rpm

макс. вртежи 18.9/7000 nm/rpm 24.5/6500 nm/rpm

ладење водено водено

меѓ. растојание 1545 mm 1545 mm

компресија 11 10.8

стартување алансер алансер

тип на пренос CVT - автоматски CVT - автоматски

тежина 152 kg 179 kg

димензии 2090x770x1360 mm 2090x770x1360 mm

вис. на седиште 760 mm 760 mm

резервоар 9 l 9 l

предна кочница диск  240 mm диск  240 mm

задна кочница диск  200 mm диск  200 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 120/80-14 120/80-14

задна гума 150/70-13 150/70-13

200i 200i 300i300iDOWNTOWN

DOWNTOWN  200i/300iDOWNTOWN  200i/300i Делото на врвниот италијански дизајнер Massimo Zaniboni 
е лесно препознатливо ширум патиштата низ светот.
Веднаш после неговото промовирање ги освои симпатиите 
на сите купувачи а голема заслуга за тоа има моќниот 4-ри 
вентилски мотор со неверојатни 34 коњски сили кој го прави 
овој макси скутер најсилен во класата.
Добро сработената работа е наградена со признание за 
скутер на година за 2011 од страна на реномираниот веб 
портал  www.motorcycles.com

Двојни предни фарови со 
позиција во LED технологија

Спортски ретровизори / 
визир за заштита од ветер

Командна табла со мулти-
функционален компјутер 

Магнетен клуч со повеќе 
операции / заштита од кражба

Фиока за документи /
12V приклучок за мобилен

Спортско тапацирано седиште 
со наслон за возач

Простор под седиште за две 
интегрални кациги

Држач за куфер во боја /
штоп светло и жмигавци

зафатнина 124.6 ccm 298.9 ccm

тип на мотор 4-тактен / OHC / 4V 4-тактен / OHC / 4V

цилиндри еден/хоризонтален еден/хоризонтален

макс. сила 15/9000 kw/rpm 21.9/7750 kw/rpm

макс. вртежи 12.6/7000 nm/rpm 30.1/6250 nm/rpm

ладење водено водено

меѓ. растојание 1450 mm 1450 mm

компресија 10.8 10.8

стартување алансер алансер

тип на пренос CVT - автоматски CVT - автоматски

тежина 162 kg 162 kg

димензии 2200x800x1150 mm 2200x800x1150 mm

вис. на седиште 810 mm 810 mm

резервоар 12.5 l 12.5 l

предна кочница диск  260 mm диск  260 mm

задна кочница диск  240 mm диск  240 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 120/80-14 120/80-14

задна гума 150/70-13 150/70-13

125i 125i 300i300iK-XCT

K-XCT 125i/300iK-XCT 125i/300i

Високо квалитетен ауспух / заден 
спортски диск од  240 mm

Резервоар за бензин со 
капацитет од 12.5 l

Двојни задни амортизери со 5 
степени на подесување 

Простор под седиште за една 
интегрална кацига

Штоп светло и жмигавци 
во LED технологија 

Спортски диск од  260 mm со 
ABS систем за кочење од  BOSCH

После успешната промоција на моделот DOWNTOWN на 
пазарот ни пристига нов подинамичен, помоќен и 
поспортски скутер под ознаката K-XCT. Со ова купувачите 
нема само да добијат скутер со одлични возни карактери-
стики пропратени со неверојатна функционалност и чувство 
на префинетост туку и беспрекорна безбедност преточена 
преку најновиот ABS систем на кочење од програмата на 
BOSCH. Намаленото меѓуосовинско растојание нуди поголе-
ма агилност и попрецизно маневрирање во градската гужва. 

Фиока за документи /
12V приклучок за мобилен

Прегледна командна табла со 
мултифункционален компјутер



зафатнина 49.5 ccm 124.6 ccm

тип на мотор 2-тактен 4-тактен / OHC

цилиндри еден / хоризонтален еден / хоризонтален

макс. сила 2.9/6500 kw/rpm 8.4/8000 kw/rpm

макс.вртежи 4.2/6500 nm/rpm 11.1/6500 nm/rpm

ладење воздушно водено

меѓ. растојание 1450 mm 1450 mm

компресија 7.2 10

стартување алансер / курбла алансер / курбла

тип на пренос CVT - автоматски CVT - автоматски

тежина 120 kg 155 kg

димензии 2090x770x1360 mm 2090x770x1360 mm

вис. на седиште 760 mm 760 mm

резервоар 9 l 9 l

предна кочница диск  220 mm диск  220 mm

задна кочница гуртни  110 mm диск  200 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 120/70-12 120/70-12

задна гума 130/70-12 140/70-12

5050 125125GRAND DINK S

GRAND DINK S 50/125GRAND DINK S 50/125

Наслон за совозач / држач за 
куфер

Заден диск  200 mm / 
висококвалитетен ауспух

Ретровизор на склопување / 
жмигавец

Копче за 4-ри паркирни 
жмигавци

Двојни амортизери со 5 степени 
на подесување

Простор под седиште за две 
кациги

Лесно препознатлив со својата горостасна фигура реди-
зајнираниот модел GRAND DINK S сега е на чекор до вас. 
Новиот модел претставува вистински луксузен скутер со 
богата дополнителна опрема од којa може да се засрамат и 
макси скутерите. Огромниот простор под седиштето нуди 
можност да се вметнат две кациги како и мноштво на други 
ситници кои се неопходни за едно долго патување. 
Комфорот и удобноста се карактеристиките кои го красат 
овој скутер и го одвoјуваат од конкуренцијата.

9 l резервоар испод рачки со 
команда на клуч

Преден диск  200 mm  / 
12“ алуминиумски бандаж

зафатнина 124.6 ccm 270.6 ccm

тип на мотор 4-тактен 4-тактен

цилиндри еден / хоризонтален еден / хоризонтален

макс. сила 3.7/6500 kw/rpm 8.6/9000 kw/rpm

макс. вртежи 5.2/6500 nm/rpm 9.8/6000 nm/rpm

ладење воздушно водено

меѓ. растојание 1450 mm 1450 mm

компресија 7.2 10

стартување алансер алансер

тип на пренос CVT - автоматски CVT - автоматски

тежина 114 kg 140 kg

димензии 2090x770x1360 mm 2090x770x1360 mm

вис. на седиште 760 mm 760 mm

резервоар 9 l 9 l

предна кочница диск  240 mm диск  240 mm

задна кочница диск  200 mm диск  200 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 120/70-13 120/70-13

задна гума 140/70-12 140/70-12

125i 125i 300i300iG-DINK  

G-DINK  125i/300iG-DINK  125i/300i

Фар со позиција во
LED технологија

Прегледна командна табла со 
мултифункционален компујтер

Преден диск од  240 mm
/ 13" алуминиумски бандаж

Копче за гасење / копче за 
активирање на 4-ри жмигавци

Штоп и жмигавци во LED 
технологија

Комфорно седиште со наслон за 
возач и совозач

Странични метални ногарки за 
совозач на склопување

На пазарот пристигна новиот макси скутер со кратенката
G-DINK. Новата генерација доаѓа со помоќен мотор со систем 
за директно вбризгување како и подобрени возни својства. 
Како резултат на новите идеи кои се вградени во овој модел 
значително е подобрена аеродинамиката а маневрирањето 
е полесно благодарението на поголемите пневматици. 
Акцентот во новиот G-DINK e ставен пред се на стабилноста и 
безбедноста во секојдневното возење.

Фиока за документи / држач за 
кеси



16“ алуминиумски бандаж / 
диск  230 mm

125i125iPEOPLE ONE

PEOPLE ONE 125iPEOPLE ONE 125i

зафатнина 124.6 ccm

тип на мотор  4-тактен / OHC

цилиндри еден / хоризонтален

макс. сила 9/7500 kw/rpm

макс. вртежи 9.8/5000 nm/rpm

ладење воздушно

меѓ. растојание 1320 mm

компресија 11

стартување алансер

тип на пренос CVT - автоматски

тежина 113 kg

димензии 1985 x 680 x 1145 mm

вис. на седиште 760 mm

резервоар 5.6 l

предна кочница диск  230 mm

задна кочница гуртни  130 mm

тип на гуми тубелес

предна гума 90/90-16

задна гума 140/60-14

Резервоар за бензин од 5.6 l Предни жмигавци

Простор под седиште за една 
кацига

Прегледна командна табла

Гумирани ногарки за совозач на 
склопување

Спортско тапацирано седиште 

Штоп со жмигавци /
држач за куфер

Поради неопходноста да се обезбеди скутер кои ќе пружи 
безбедно и удобно возење во сообраќајниот метеж а покрај 
тоа ќе ги задоволи вкусовите и на најпробирливите од 
KYMCO ни понудија решение преку моделот PEOPLE ONE 125i. 
Овој модел е наменет за оние луѓе кои бараат градски скутер 
со кој ќе може да се превезете на локација која и со вашиот 
автомобил ви се чинела далеку. Агилен, економичен и 
уникатен се карактеристиките на овој модел.

зафатнина 205 ccm 298.9 ccm

тип на мотор 4-тактен / OHC / 4V 4-тактен / OHC / 4V

цилиндри еден / хоризонтален еден / хоризонтален

макс. сила 15.5/8000 kw/rpm 21.1/7500 kw/rpm

макс. вртежи 19.6/6500 nm/rpm 30/6250 nm/rpm

ладење водено водено

меѓ. растојание 1450 mm 1450 mm

компресија 10.3 10.8

стартување алансер алансер

тип на пренос CVT - автоматски CVT - автоматски

тежина 177 kg 177 kg

димензии 2145x760x1280 mm 2145x760x1280 mm

вис. на седиште 810 mm 810 mm

резервоар 9 l 9 l

предна кочница диск  260 mm диск  260 mm

задна кочница диск  240 mm диск  240 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 110/70-16 110/70-16

задна гума 140/70-16 140/70-16

200200 300300PEOPLE GTi

PEOPLE GTi  200/300 PEOPLE GTi  200/300 

Пространo газиште за совозач 
на склопување

Фиока со заклучување / 12V 
приклучок за мобилен

Спортско тапацирано седиште Заден диск од  240 mm /
16" алуминиумски бандаж

Спортски фар / затеменет визир

Новата генерација на PEOPLE ја носи кратенката GTi и со тоа 
дизајнерскиот тим ни појаснува во кој правец одат работите. 
Најнапредните технолошки достигнувања се перфектна 
комбинација меѓу врвен дизајн и инзвонредни перфор-
манси. Новите мотори со директно вбризгување и намалена 
емисија на издувни гасови даваат поголема моќност и нова 
димензија во возењето. Овие одлики беа доволни новиот GTi 
да го освои второто место во Хрватска за НАЈСКУТЕР НА 
ГОДИНАТА.

Предни жмигавци во
LED технологија

Штоп светло со жмигавци во 
LED технологија

Мултифункционална командна 
табла со патен компјутер



5050 125125AGILITY CITY

зафатнина 49.5 ccm 124.6 ccm

тип на мотор 2-тактен 4-тактен / OHC

цилиндри еден/хоризонтален еден/хоризонтален

макс. сила 2.8/6000 kw/rpm 6.9/7500 kw/rpm

макс. вртежи 3.5/6000 nm/rpm 9.3/6500 nm/rpm

ладење воздушно воздушно

меѓ.растојание 1365 mm 1365 mm

компресија 10.7 9.6

стартување алансер / курбла алансер / курбла

тип на пренос CVT - автоматски CVT - автоматски

тежина 108 kg 116 kg  

димензии 2045x740x1120 mm 2045x740x1120 mm    

вис. на седиште 840 mm 840 mm

резервоар 5.8 l 5.8 l

предна кочница диск  260 mm диск  260 mm   

задна кочница гуртни  130 mm диск  240 mm   

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 100/80-16 100/80-16

задна гума 120/80-16 120/80-16

AGILITY CITY 50/125AGILITY CITY 50/125

Спортско дизајниран преден 
фар со жмигавци

Фиока за документи /
12V приклучок за мобилен

Заден диск од  240 mm /
16" алуминиумски бандаж

Командна табла со дигитален сат

Атрактивен дизајн, неверојатна стабилност како резултат на 
16 инчните предни и задни тркала и одличната агилност во 
градската гужва се главните адути на овој модел. Чувство на 
стабилност и безбедност ги пружаат големите диск 
кочници. Фиоката за документи и други ситници е 
добредојдена ако се знае дека во неа е инсталиран и 12V 
полнач за мобилен телефон. Овие технолошки дости-
гнувања беа наградени со титула за НАЈПРОДАВАН МОДЕЛ 
ВО  ИТАЛИЈА.

Аеродинамичен затемнет 
спортски визир

Простор за една кацига / 
странични држачи за две кациги

Спортско тапацирано седиште / 
држачи за раце за совозач

Држач за куфер / штоп

LIKE 50/125LIKE 50/125

зафатнина 49.5 ccm 124.6 ccm

тип на мотор 2-тактен 4-тактен / OHC

цилиндри еден/хоризонтален еден/хоризонтален

макс.сила 3.3/6000 kw/rpm 6.9/7500 kw/rpm

макс. вртежи 4.9/6000 nm/rpm 9.1/6500 nm/rpm

ладење воздушно воздушно

меѓ. растојание 1315 mm 1315 mm

компресија 7.2 9.6

стартување алансер / курбла алансер / курбла

тип на пренос CVT - автоматски CVT - автоматски

тежина 101 kg 116 kg

димензии 1915x690x1120 mm 1915x690x1120 mm

вис. на седиште 780 mm 780 mm

резервоар 6.5 l 7.5 l

предна кочница диск  220 mm диск  220 mm

задна кочница гуртни  110 mm диск  180 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 120/70-12 120/70-12

задна гума 130/70-12 130/70-12

5050 125125LIKE

Фар со никлована рамка
во ретро стил

Жмигавец во ретро стил

Командна табла со
дигитален сат

Фиока за документи /
12V приклучок за мобилен

Странични метални ногарки за 
совозач на склопување

12" алуминиумски бандаж /
 220 mm преден диск

Висококвалитетен ауспух /
12" алуминиумски бандаж

Стилски дизајниран заден дел

Уникатниот дизајн на овој модел надоплонет со високо ниво 
на опрема го прави интересен за сите старосни групи. 
Фиоката за документи која се наоѓа испод рачките за 
управување а се отвора преку клучот од главната брава во 
себе крие и полнач за мобилен телефон кој ни е неопходен во 
денешното време. Агрегатот е превземен од моделот 
VITALITY кој претходно многупати е докажан, па така со 
сигурност може да тврдиме дека задачата што ќе му ја 
зададеме на овој модел беспрекорно ќе ја извршува.



зафатнина 49.5 ccm 124.6 ccm

тип на мотор 2-тактен 4-тактен / OHC

цилиндри еден/хоризонтален еден/хоризонтален

макс. сила 3.3/6500 kw/rpm 6.9/7500 kw/rpm

макс. вртежи 4.9/6000 nm/rpm 9.3/6500 nm/rpm

ладење воздушно воздушно

меѓ. растојание 1340 mm 1340 mm

компресија 7.2 9.5

стартување алансер / курбла алансер / курбла

тип на пренос CVT - автоматски CVT - автоматски

тежина 107 kg 117 kg

димензии 1940x745x1240 mm 1940x745x1240 mm

вис. на седиште 840 mm 840 mm

резервоар 6 l 6 l

предна кочница диск  240 mm диск  240 mm

задна кочница гуртни  130 mm гуртни  130 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 120/80-14 120/80-14

задна гума 120/80-14 120/80-14

5050 125125SUPER 8

SUPER 8 50/125SUPER 8 50/125

Гумирана странична ногарка за 
совозач на склопување

Простор под седиште /
7 l резервоар

Висококвалитетен ауспух / 
двојни задни амортизери

Командна табла со дигитален 
сат

Штоп светло со жмигавци во 
спорт изведба

Преден спортски диск од  240 
mm / 14“ алуминиумски бандаж

Спортско дизајнирани двојни 
предни фарови

Овој спортски модел од студиото на KYMCO ни доаѓа со 14 
инчни алуминиумски тркала, атрактивен дизајн како и со 
нов штедлив мотор. Со сигурност може да се каже дека оваа 
e одлична комбинација и сигурен избор како за помладата 
така и за повозрасната генерација . Чисти и остри линии кои 
го красат предниот дел се надополнети со двојни предни 
фарови кои пружаат одлична видливост. Овие вредности 
беа доволни KYMCO да биде избран како спонзор на BMW 
тимот во WSBK шампионатот.

Држач за куфер / спортско 
тапацирано седиште

зафатнина 49.5 ccm 124.6 ccm

тип на мотор 2-тактен 4-тактен / OHC

цилиндри еден/хоризонтален еден/хоризонтален

макс. сила 3.3/6500 kw/rpm 6.9/7500 kw/rpm

макс. вртежи 4.9/6000 nm/rpm 9.3/6500 nm/rpm

ладење воздушно воздушно

меѓ. растојание 1340 mm 1340 mm

компресија 7.2 9.5

стартување алансер / курбла алансер / курбла

тип на пренос CVT - автоматски CVT - автоматски

тежина 107 kg 117 kg

димензии 1940x745x1240 mm 1940x745x1240 mm

вис. на седиште 840 mm 840 mm

резервоар 6 l 6 l

предна кочница диск  240 mm диск  240 mm

задна кочница гуртни  130 mm гуртни  130 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 120/80-14 120/80-14

задна гума 120/80-14 120/80-14

5050 125125NEW SUPER 8

NEW SUPER 8 50/125NEW SUPER 8 50/125

Двојни фарови со позиција
во LED технологија

Спортско дизајниран штоп

Спортски диск од  240 mm /
14" алуминиумски бандаж

Гумирана странична ногарка
на склопување

Место под седиште за една кацига 
/ странични држачи за две кациги

Командна табла со дигитален сат Двојни амортизери со
5 степени на подесување

Новиот редизјаниран SUPER 8 ни доаѓа со двојни спортски 
фарови споени во една целина надополнети со позиција во 
LED технологија, затемнет спортски визир со помали ди-
мензии, спуштени предни жмигавци и поставени странично 
како и со комплетен редизајн на предната маска. Новата 
генерација е достапна во нови освежени спортски бои и во 
две верзии. Стабилноста како и на неговиот претходник е 
препуштена на 14 инчните тркала надополнети со предна 
диск кочница од 260 мм и веќе проверените задни гуртни од 
130 мм.

Висококвалитетен ауспух /
14" алуминиумски бандаж



125125AGILITY RS/NAKED

зафатнина 49.5 ccm 124.6 ccm

тип на мотор 2-тактен 4-тактен / OHC

цилиндри еден/хоризонтален еден/хоризонтален

макс.сила 2.8/6500 kw/rpm 6.9/7500 kw/rpm

макс. вртежи 4.2/6000 nm/rpm 9.1/6500 nm/rpm

ладење воздушно воздушно

меѓ. растојание 1350 mm 1350 mm

компресија 11 9.6

стартување алансер / курбла алансер / курбла

тип на пренос CVT - автоматски CVT - автоматски

тежина 97 kg 117 kg

димензии 1930x685x1090 mm 1930x685x1090 mm

вис. на седиште 800 mm 800 mm

резервоар 5 l 5 l

предна кочница диск  200 mm диск  200 mm

задна кочница гуртни  110 mm гуртни  110 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 120/70-12 120/70-12

задна гума 130/70-12 130/70-12

5050

AGILITY RS 50/125AGILITY RS 50/125

Заден штоп со жмигавци / 
држач за куфер

Преден фар со позиција

Газиште за совозач /
спортски усисни мрежи

Висококвалитетен ауспух /
12 " заден бандаж

AGILITY
NAKED 50 125/
AGILITY
NAKED 50/125

Предни жмигавци во спорт 
изведба

Преден спортски диск  200 mm
/ 12“ алуминиумски бандаж

Наслон за возач на склопување
/ резервоар 5 l

Командна табла во спорт изведба 
со вграден дигитален сат

Уште еден спортски модел од студиото на KYMCO ни доаѓа со 
ознаката RS. Веќе проверениот агрегат со воздушно ладење 
koj ќе биде достапен во две верзии ќе ги измами воздиш-
ките на помладите генерации. Се очекува за многу кратко 
време да ја достигне славата на неговите претходници а тука 
пред се ќе ги споменеме моделите SUPER 9 и SUPER 8. 
Атрактивниот дизајн, спортски перфорираното седиште со 
додатен наслон за возач, командна табла со дигитален сат, 
одлични возни својства се предусловите кои ја гарантираат 
успешната промоција на овој модел. 

Создаден за професионална употреба овој модел за кратко 
време успеа да го привлече вниманието на сите компании 
кои во него најдоа долго барано решение за своите пробле-
ми. Огромна хомологирана носивост од дури 30 килограми 
го прави овој модел кој инаку е достапен во две верзии, 
еднинствен и уникатен. Резултат од огромниот интерес што 
го предизвика овој модел со неговото појавување на 
светскиот пазар е и договорот потпишан меѓу KYMCO и 
Француската пошта. Првите парчиња се испратени и веќе ја 
извршуваат својата работа.

зафатнина 49.5 ccm 124.6 ccm

тип на мотор 4-тактен 4-тактен / OHC

цилиндри еден/хоризонтален еден/хоризонтален

макс. сила 2.6/6500 kw/rpm 6.9/7500 kw/rpm

макс. вртежи 3.4/6000 nm/rpm 9.1/6500 nm/rpm

ладење воздушно воздушно

меѓ. растојание 1350 mm 1350 mm

компресија 11 9.6

стартување алансер / курбла алансер / курбла

тип на пренос CVT - автоматски CVT - автоматски

тежина 105 kg 117 kg

димензии 1925x685x1130 mm 1925x685x1130 mm

вис. на седиште 810 mm 810 mm

резервоар 5 l 6 l

предна кочница диск  200 mm диск  200 mm

задна кочница гуртни  110 mm гуртни  110 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 120/70-12 120/70-12

задна гума 130/70-12 130/70-12

5050 125125AGILITY Carry

AGILITY CARRY 50/125AGILITY CARRY 50/125

Командна табла

Диск од  200 mm /
12" алуминиумски бандаж

Резервоар за гориво со 
капацитет од 5 l

Фар со жмигавци испод
преден куфер

Фабрички држач за заден 
куфер

Држач за патна торба испод 
рачки за управување

Фабрички држач за куфер / фар

Простор за една кацига/
странични држачи за две кациги



125125AGILITY 5050

зафатнина 49.5 ccm 124.6 ccm

тип на мотор 4-тактен 4-тактен / OHC

цилиндри еден/хоризонтален еден/хоризонтален

макс. сила 2.8/6500 kw/rpm 6.9/7500 kw/rpm

макс. вртежи 3.4/6000 nm/rpm 9.1/6500 nm/rpm

ладење воздушно воздушно

меѓ. растојание 1325 mm 1325 mm

компресија 11 9.6

стартување алансер / курбла алансер / курбла

тип на пренос CVT - автоматски CVT - автоматски

тежина 93 kg 107 kg

димензии 1830x685x1130 mm 1830x685x1130 mm

вис. на седиште 800 mm 800 mm

резервоар 5 l 6 l

предна кочница диск  180 mm диск  180 mm

задна кочница гуртни  110 mm гуртни  110 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 120/70-12 120/70-12

задна гума 130/70-12 130/70-12

AGILITY 50/125AGILITY 50/125

Преден диск од  180 mm /
12" алуминиумски бандаж

Странично газиште за совозач 
во ABS пластика

Висококвалитетен ауспух /
12" алуминиумски бандаж 

Држач за кеси испод рачки
за управување

Командна табла

Наслон за возач на склопување 
/ 5 l резервоар

Перфектен избор на мотор доколку планирате во погон да го 
ставите 24/7. Со потрошувачка од само 2 литри на 100 кило-
метри претставува идеално решение за компании кои секoј-
дневно испорачуваат роба до своите клиенти. Покрај про-
сторот под седиштето каде што може да се смести една 
кацига овој модел нуди уште поголем багажен простор што 
се добива со притискање на копче и склопувањето на 
задниот дел од седиштето. Во прилог на ова може да се 
спомене и рамниот под на кој што може да сместите и работи 
со поголем габарит.

Преден фар со позиција

Заден штоп со жмигавци
/ држач за куфер

зафатнина 49.5 ccm 124.6 ccm

тип на мотор 4-тактен 4-тактен / OHC

цилиндри еден/хоризонтален еден/хоризонтален

макс. сила 2.8/6500 kw/rpm 6.9/7500 kw/rpm

макс. вртежи 3.4/6000 nm/rpm 9.1/6500 nm/rpm

ладење воздушно воздушно

меѓ. растојание 1325 mm 1325 mm

компресија 11 9.6

стартување алансер / курбла алансер / курбла

тип на пренос CVT - автоматски CVT - автоматски

тежина 93 kg 107 kg

димензии 1830x685x1130 mm 1830x685x1130 mm

вис. на седиште 800 mm 800 mm

резервоар 5 l 6 l

предна кочница диск  180 mm диск  180 mm

задна кочница гуртни  110 mm гуртни  110 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 120/70-12 120/70-12

задна гума 130/70-12 130/70-12

5050 125125DJ S

DJ S 50/125DJ S 50/125

Преден диск од  180 mm /
12" алуминиумски бандаж

Заден амортизер со
5 степени на подесување

Командна табла со дигитален 
сат

Двојни предни фарови за 
перфектна прегледност

Спортско дизајнирани предни 
жмигавци

Преден диск  200 mm / 
спортска шепа за кочење

Простор за една кацига / 
странични држачи за две кациги

Комфорно седиште во еден дел/
држач за куфер

Пристигна новата генерација на скутери за европскиот 
пазар под името DJ S. Главниот концепт беше да се создаде 
скутер кој ќе го покренува веќе проверениот 4-ри тактен мо-
тор со воздушно ладење кој се карактеризира со намалена 
потрошувачка на гориво. Сигурна гаранција дека вашите 
сограѓани нема да ве гледаат често на бензинска пумпа е и 
податокот дека со 2 литри бензин ќе поминете скоро 100 
километри. Седиштето кое е дизајнирано да биде во еден 
дел ќе ви обезбеди одлично возење во секакви услови на 
пат. 



125125K-PIPE

зафатнина 124 ccm

тип на мотор 4-тактен / OHC

цилиндри еден / хоризонтален

макс. сила 6/7500 kw/rpm

макс. вртежи 8.5/5500 nm/rpm

ладење воздушно

меѓ. растојание 1290 mm

компресија 9

стартување алансер / курбла

тип на пренос ланец

тежина 102 kg

димензии 1940x750x1050 mm

вис. на седиште 800 mm

резервоар 4.5 l

предна кочница диск  260 mm

задна кочница гуртни  130 mm

тип на гуми тубелес

предна гума 2.75-17

задна гума 3.5-17

K-PIPE125K-PIPE125Нов спортски мотор кој излезе од дизајнерското 
студио на KYMCO ни доаѓа под ознаката K-PIPE. Со 
малата потрошувачка од само 2.5 l/100 km, лесна 
управливост која се должи на 11.8 килограми тежок 
рам со сигурност можеме да констатираме дека ќе 
завземе високо место во својот сегмент. Уникатниот 
дизајн на овој мотоцикал надопoлнет со високо ниво 
на опрема го прави овој модел атрактивен и привлечен 
за младите.

Централен амортизер Резервоар за бензин со 
капацитет од 4.5 l

Дигитална табла Штоп со жмигавци Комфорно седиште за возач Спортски усисен отвор / преден 
жмигавец 

Висококвалитетен ауспух / 17“ 
алуминиумски бандаж

Преден диск  260 mm / 17“ 
алуминиумски бандаж

QUANNON 125QUANNON 125

QUANNON Naked 125QUANNON Naked 125

Овој спортски модел го покренува веќе проверениот
4-ри тактен арегат од 125 кубни сантиметри. Покрај 
класичната се произведува и во NAKED везрија. На прв 
поглед покажува борбен спортски дух спремен 
секогаш за акција а кратките и остри линии само го 
потврдуваат тоа. Комбинираниот систем од воздух и 
масло има за задача да го лади 9.6 KW моќниот 
агрегат. Компактната големина и малата тежина 
овозможуваат перфектна стабилност и зачудувачка 
леснотија при управувањето.

125125QUANNON/Naked

зафатнина 124 ccm

тип на мотор 4-тактен / OHC

цилиндри еден/хоризонтален

макс. сила 9.6/10000 kw/rpm

макс. вртежи 9.9/8000 nm/rpm

ладење

меѓ. растојание 1355 mm

компресија 11

стартување алансер / курбла

тип на пренос ланец

тежина 136 kg

димензии 2057x725x1174 mm

вис. на седиште 800 mm

резервоар 13.5 l

предна кочница диск  280 mm

задна кочница диск  220 mm

тип на гуми тубелес

предна гума 110/80-17

задна гума 140/70-17

воздух / масло

Командна табла со дигитален 
дисплеј

Двојни предни фарови Визир за заштита од ветер Комфорно седиште

Држач за кацига со заклучување Централен амортизер 17" преден бандаж /
преден диск  280 mm

Висококвалитетен аупусх /
заден диск  220 mm



зафатнина 49 ccm 107 ccm

тип на мотор 4-тактен / OHC 4-тактен / OHC

цилиндри еден/хоризонтален еден/хоризонтален

макс. сила 1.5/6500 kw/rpm 4.8/7000 kw/rpm

макс.вртежи 2.5/4000 nm/rpm 7.5/4000 nm/rpm

ладење воздушно воздушно

меѓ. растојание 1275 mm 1275 mm

компресија 8 9.2

стартување алансер / курбла алансер / курбла

тип на пренос ланец - полуавтом. ланец - полуавтом.

тежина 94 kg 99 kg

димензии 1995x690x1095 mm 1995x690x1095 mm

вис. на седиште 776 mm 776 mm

резервоар 4 l 4 l

предна кочница диск  220 mm диск  220 mm

задна кочница гуртни  110 mm гуртни  110 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 2.50 - 17 2.50 - 17

задна гума 2.75 - 17 2.75 - 17

5050 110110VISA R

VISA R 50/110VISA R 50/110

17“ заден бандаж / 
висококвалитетен ауспух

Штоп / држач за куфер

Командна табла

Преден диск  220 mm 17“ преден бандаж 

Фар со жмигавци Двојни задни амортизери

Полуавтоматски менувач со
4-ри брзини 

Овој уникатен KYMCO мотоцикал е вистински наследник на 
моделот HONDA CUB, моделот кој порано се произведуваше 
во фабриката на KYMCO на Тајван а беше прогласен за 
најдобар моторцикал во светот на сите времиња (според 
изборот на DISCOVERY CHANNEL). Со"огромната потрошу-
вачка" од дури 1.5 l/100 km овој врвен 4-тактен мотор со 
полуавтоматски менувач работи толку тивко што ќе 
помислите дека уште не е стартуван. Големата стабилност и 
лесната управливост се должи на 17 инчните тркала.

зафатнина 49 ccm 123.6 ccm

тип на мотор 4-тактен 4-тактен / OHC

цилиндри еден/хоризонтален еден/хоризонтален

макс.сила 1.5/6500 kw/rpm 5.8/7000 kw/rpm

макс. вртежи 2.5/4000 nm/rpm 8.5/5500 nm/rpm

ладење воздушно воздушно

меѓ. растојание 1275 mm 1275 mm

компресија 8 9.2

стартување алансер / курбла алансер / курбла

тип на пренос ланец - полуавтом. ланец - полуавтом.

тежина 99 kg 108 kg

димензии 1995x690x1095 mm 1995x690x1095 mm

вис. на седиште 790 mm 790 mm

резервоар 4.2 l 4.2 l

предна кочница диск  260 mm диск  260 mm

задна кочница диск  220 mm диск  220 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 70/90-17 70/90-17

задна гума 80/90-17 80/90-17

125125JETIX 5050

JETIX 50/125JETIX 50/125

Спортски дизајниран преден 
фар

Командна табла со обртометар 
и дигитален диспеј за брзини

Спортско дизајниран заден дел 
со држач за куфер

Простор под седиште за ситници 
/ 4.2 l  резервоар

Спортски диск од  260 mm /
17" алуминиумски бандаж

Спортски диск од  240 mm /
17" алуминиумски бандаж 

Предни жмигавци во 
спорт изведба

Централен амортизер/задни 
држачи за нозе за совозач

Со право може да кажеме дека JETIX е постариот брат на 
моделот VISA R. Доста слични меѓутоа и многу различни. 
Диск кочниците на предно и задно тркало надополнети со 
еден централно поставен амортизер ќе ви овозможат 
сигурно возење и перфектната стабилност како во градската 
гужва така и надвор од неа. За штедливоста и еконо-
мичноста на овој уникатен и феноменален мотоцикал е 
задолжен новиот 4-тактен агрегат со полуавтоматски 
менувач.



Стабилност, перфектен дизајн, сигурност во управување и 
успешно справување во секакви ситуации е филозофијата 
која е применета и во овие две верзии на MXU. Посебната 
амортизација на секое тркало надополнета со погонот 4х4 
кој се активира со притискање на копчето на рачките ви дава 
чувство на префинетост во управување со оваа возило. 
Дигиталната табла обилува со прегледни и корисни 
информации кои ви се достапни во текот на целото возење. 
Сигурноста е загарантирана со 12 инчните тркала во OFF 
ROAD верзија.

зафатнина 442.9 ccm 498.5 ccm

тип на мотор 4-тактен / OHC 4-тактен / OHC

цилиндри еден/хоризонтален еден/хоризонтален

макс. сила 24.6/7500 kw/rpm 28.9/6750 kw/rpm

макс. вртежи 3.4/4000 kg.m/rpm 4.0/5500 kg.m/rpm

ладење водено водено

меѓ. растојание 1217 mm 1297 mm

компресија 9.1 10.5

стартување алансер алансер

тип на пренос CVT кардан (L/H/N/R) CVT кардан (L/H/N/R/P)

тежина 276 kg 305 (kg)

димензии 2123x1102x1192 mm 2203x1223x1313 mm

вис. на седиште 843 mm  890 mm

резервоар 15 l 17 l

предна кочница дискови  202 mm дискови  190 mm

задна кочница диск  202 mm диск  200 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 24х8-12 26x8-14

задна гума 24х10-12 26x10-14

500i IRS DX500i IRS DXMXU 450i450i

Пространо газиште за возач и 
совозач

Копче за активирањe на погон 4х4

Дигитална командна табла Фар / преден држач за куфер

Штоп / заден жмигавец  Менувач со повеќе операции

Диск кочница Ауспух / амортизери / кардан

MXU 500i IRS DX (OFF ROAD)MXU 500i IRS DX (OFF ROAD)

MXU 450i (OFF ROAD)MXU 450i (OFF ROAD)

550i550i 700i700iMXU

MXU  550i/700i (OFF ROAD)MXU  550i/700i (OFF ROAD)

Менувач со повеќе операции 

Двојни фарови / жмигавци во 
LED технологија

Ретровизор / копче за 
активирање на погон 4х4

Фиока за документи и други 
ситници 

Штитник за раце

зафатнина 501 ccm 694.6 ccm

тип на мотор 4-тактен / OHC 4-тактен / OHC

цилиндри еден/хоризонтален еден/хоризонтален

макс. сила 28.9/6750 kw/rpm 35.3/7500 kw/rpm

макс. вртежи 4.0/5500 kg.m/rpm 5.5/5500 kg.m/rpm

ладење водено водено

меѓ. растојание 1297 mm 1297 mm

компресија 10.5 10.5

стартување алансер алансер

тип на пренос CVT кардан (L/H/N/R/P) CVT кардан (L/H/N/R/P)

тежина 320 kg 329 kg

димензии 2210x1220x1255 mm 2210x1220x1255 mm

вис. на седиште 926 mm 990 mm

резервоар 16.5 l 16.5 l

предна кочница дискови  202 mm дискови  202 mm

задна кочница диск  200 mm диск  200 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 26х8-14 26x8-14

задна гума 26х10-14 26x10-14

Новата верзија ja наследува веќе проверената и докажана 
технологијата од MXU 500. Новиот концепт има силен 
класичен американски стил, моќен мотор коj обилува со 
практичност и функционалност. 14 инчните тркала во OFF 
ROAD верзија надополнети со диск кочници  овозможуваат 
сигурно маневрирање и управување. Ултра модерните 
фарови во комбинација со позиција во LED технологија се 
само некои од клучните моменти што го прават овој убавец 
уникатен во својата класа. Дигиталната табла нуди мноштво 
информации и е спој на елеганција и префинетост.

Висококвалитетен ауспух / двојни 
задни амортизери / кардан

Мултифункционална дигитална 
командна табла

Преден браник во ABS пластика 
/ предна сајла за влечење



MXU 50/250 MXU 50/250 

Менувач со повеќе операции Фар / жмигавец / држач за 
куфер 

Ауспух / заден држач за куфер Дигитална табла

Диск кочница

Рачна кочница Заден жмигавец / штоп

После успешната промоција на помалиот брат со ознака 
MXER, инженерскиот тим на KYMCO ни го претстави и новиот 
MXU кој ни доаѓа во две верзии од 50 и 250 кубни санти-
метри. Двојните предни халогени фарови, задната група на 
штоп светла и жмигавци, дигиталната табла со повеќе 
индикатори, предната блокада на кочници како и неза-
висната суспензија на предната оска го прави доста моќен и 
атрактивен во оваа класа. Како доказ на сето ова е и 
соборениот ГИНИСОВ РЕКОРД со MXU 250.

250250MXU 5050

зафатнина 49.4 ccm 249 ccm

тип на мотор 2-тактен 4-тактен / OHC

цилиндри еден/хоризонтален еден/хоризонтален

макс. сила 3/6000 kw/rpm 12.7/6500 kw/rpm

макс. вртежи 0.5/5500 kg.m/rpm 2.0/5500 kg.m/rpm

ладење воздушно

меѓ. растојание 1105 mm 1170 mm

компресија 10 10.3

стартување алансер / курбла алансер/курбла

тип на пренос CVT - ланец (F/N/R) CVT - ланец (F/N/R)

тежина 158 kg 223 kg

димензии 1786x980x1040 mm 1810x1050x1110 mm

вис. на седиште 750 mm  810 mm

резервоар 8 l  12.5 l

предна кочница гуртни  110 mm гуртни  180 mm

задна кочница диск  180 mm диск  220 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 21х7-10 21х7-10

задна гума 22х10-10 22х10-10

водено

Комфорно газиште за возач и 
совозач / рачка за палење

зафатнина 251 ccm 270 ccm

тип на мотор 4-тактен / OHC 4-тактен / OHC

цилиндри еден/хоризонтален еден/хоризонтален

макс. сила 13/6500 kw/rpm 14.9/6500 kw/rpm

макс. вртежи 2.0/5500 kg.m/rpm 2.2/5500 kg.m/rpm

ладење водено водено

меѓ. растојание 1200 mm 1200 mm

компресија 10.3 11

стартување алансер / курбла алансер / курбла

тип на пренос CVT ланец (F/N/R) CVT кардан (L/H/N/R)

тежина 218 kg 227 kg

димензии 1980x1110x1100 mm 1980x1110x1100 mm

вис. на седиште 820 mm 820 mm

резервоар 12.5 l 12.5 l

предна кочница дискови  180 mm дискови  180 mm

задна кочница дискoви ø 180 mm дискoви ø 180 mm

тип на гуми тубелес тубелес

предна гума 22х7-10 22х7-10

задна гума 22х10-10 22х10-10

250250 300300MXU R

MXU R 250/300MXU R 250/300

Новата генерација на АТВ возила од фамилијата на MXU ни 
доаѓа со R ознака и ја краси модерен и елегантен дизајн, 
како и остри линии кои го оправудуваат епитетот што го 
носи. Послабата верзија ја покренува погон на ланец додека 
посилната верзија е опремена со веќе проверениот погон на 
кардан кој е присутен во поголемите верзии. OFF ROAD гуми 
ви гарантираат незаборавно искуство надвор од градската 
џунгла. Фиоката за докумени е практично поставена во 
предниот десен дел испод рачките за управување.

Рачка за гас Преден диск  180 mm

4-ри жмигавци / рачна кочница

Заден погон (кардан) Рачен менувач со повеќе 
операции

Дигитална табла Фиока за документи со 
заклучување

Предна спортска усисна мрежа


