\,łii.
,|b-

.9.,

KYMCo (Kwang Yang Motor Company) jest największym tajwańskim prodUcentem skuterów, quadów i motocykli.
W skład Wytwórni wchodzi obecnie 7 fabryk Zatrudniających ponad 4 tysiące pracowników. Roczna produkcja wynosi
bIisko 7oo tysięcy pojazdów, które są sprzedawane poprzez sieĆ agentów w 89 krajach na całym Świecie.
połączenie zaawansowanej technologii oraz nowoczesne,| sty|izacji oferowanego produktu |oku.je KYMCO wŚród wiodącYch
marekjednośladów. lnnowacy1ność oraz niezawodność konstrukcji zyskały powszechne uznanie nabywców. Na najbardziej
wymagających, europe.jskich rynkach takich jak Włochy, Franc.ja czy Niemcy KYMCO pIasuje się w Ścisłej czołówce

najchętniej wybieranych pojazdów.
Motor-Land, wylączny importer KYMCO na Polskę, posiada w stałej ofercie ponad 40 typów pojazdów. SieĆ dealerska
jakoŚci oraz dbając
to obecnie niemal 2O0 sa|onów sprzedaży i punktów serwisowych. Dostarczając produkt najwyŻsze,i
marki
Kymco.
wyrobów
pełną
z
uŻytkowania
gwarantuje
satysfakcję
lmporter
o Zaopatrżenie w części zamienne,

4

|:i

l,ay,,

/,;i.ę1.

\łł1:iit;}:
R.]lsri]ilj

^ !

ri

:::\;,,

287 O/ 1480 l

I85O

572

a]s]

li,ni::); 1910

::i1 lil<: jednocylindrowy, 4-suwowy
(wtrysk paliwa), chłodzony cieczą,

ir,;j,;;-l;

;,i;ić : 69 4,6 cm3

tlci: ii_j:;]

|..

:

l1

:

elektryczny

ij!";cnia:];ini! ił g(_.{ii ; automatyczna
przekładnia CVT, wał kardana,4x4
j

i]izlill:r,,i,ll;_: l,i:i;:ynl bił3i;w: L/

H / N

L]lc:45 KM przy 6500 obrlmin
\ł;:i::yli::;lny iiCri]łi;-| .]ij jl
54 Nm przy 5500 obr/min
Rt-.;lil;:l Łćl

r:y

:

:.i:c: 25x8-I2"

iii:.:::ł;ai \:r,li r.Ji: 25xIO-t2"
i..i;(ia:aj

i]araiijj.jcr!y

l"lki;rl

i

i]r-.i.

i;ł rl,;li:cw

:;:ir;t

}]l ź]J]ij: 2x

tarcza

ł ż}ii : tarcza

tliiił r];j iirj;] : 32

l

Dyferencl'ały (przódltył)
o dwóch trybach pracy
z moż|iwością blokowania,

niezależne zawieszenie,
moż|iwośćpodłączenia przyczepy.

42 000

czytelny kokpit

atra kcyj ny design

skrzynia biegów z reduktorem
i biegiem parkingowym

prru

uchylna skrzynia ładunkowa

/R/P

Oi-;rsi:e

i/tvy,s.

ir

n

n\ :

2205 / 1205

/ 13

40

Włgł (rEi: 370
i]i;ż,<iayJ fili |lłłłi:1297
5l!

i:lŁ: jednocylindrowy, 4-suwowy

(Wtrysk paIiWa), chłodzony cieczą,
Pi-.,;1ili

ilcl',c : 694,6 cm3

RCżi|jrż|]ii.1: elektryczny

Przi:nif 9;eti0 fi npqrjr ] aUtomatyczna
przekładnia CV], wał kardana, 4x4

Pi:eicjcli;: lkl,,-yni blł;lóx: LlH lN /RlP

\i-,; 48 KM

przy 6500 obrlmin

l'r4aksy;:-i;;ii,ly i,fll]ni{-]l1t ci]i.

:

54 Nm przy 5500 obr/min

lłr:;nliłi iil_li |:)|,l,ói},,. 26x8-14"
iiolnrlar kól iy|. ż6x10-I4"
uirlłtj harnuIc*,ł_V pi,;aa:

2x tarcza

|Jkiarl ilam,-liccvl} t7ł: tarcza
Pc;j,

zbicriiika rlaiiu"ł: 16,5

l

Blokada przedniego dyferencjału,
niezależne zawieszenie,
moż|iwośćpodłączenia przyczepy,
felgi lekkostopowe, wyciągarka,
oparcie dla pasaŻera,
bagażnik przedni i tylny.

lffi

34 900

DOSTĘPNE KOLORY

czyteIny zestaw wskaźników

37 99O

aluminiowe felgi i opony Bighorn

puv
pLN (Eps)

dodatkowe siedzisko dla pasażera
z możliwościądemontażu

8

J1. f si,r:r,/
i.t"laga

łłys,tm-n}: Zż03 / 7223 / 1265

{iigj;371
iłcżsiev, c5i inlnr): 1297

§ilrlik: jednocylindrowy, 4-suwowy
(Wtrysk paliWa), chłodzony cieczą,
Pc,jernrlcść:498,6 cm3
Rc7! i.]!żirik; elektryczny
t_.:;i e rlie n3 DqiJ Ll : a utomatyczna
przekładnia CVT, wał kardana,4x4
Frzełoi*rlia siirzyrri hicgłiw: L/H /N /R/P

P t-zg

1,1

i

Mcc: 35,5 KM przy 6500 obr/min
N.l;;ksynainy milmeni oi;r
39 Nm przy 5500 obr/min
:

Rczmlar kril przćd: 26x8-14"
ilczn:lłr kćł i7ł: ż6x70-1"4"
U

kłld halłllicol.vy pri

żx tarcza

ćt1,.

iJkiacl hami:icorv}r t,/ł: tarcza
Poj, zbio;-nika

pallr"^,,ł:

17

l

Blokada przedniego dyferencjału,
niezależne zawie5zenie,
możliwośćpodłączenia przyczepy,
feIgi lekkostopowe,
wyciągarka,
oparcie dla pasażera,
bagażnik przedni i ty|ny.

31 900 pul

aluminiowe felgi i opony Bighorn

hak w standardzie

wyciągarka w standardzie

napęd 4x4 z blokadą
dyferenc.|ału

dodatkowe siedzisko dla pasażera
z możliwościądemontażu

.}&

l0

Dż.l sl,er, i vłys, |mmj: 2żO3 l 7ż23/ 12Ą3
V/aga {ki]i: 335
RozstauJ ósi imnl): 1297

5iinik: jednocylindrowy, 4-suwowy
(gaźnik), chłodzony cieczą,
Pc;etnność: 498,6 cm3
liczrusztl ik: elektryczny/ręczny

Przeni95ieiliP napędU: aUtomatyczna
przekładnia CVT, wał kardana,4x4

PrżełGżL.niaskrlynl Łriegóu,: L/H/N/RlP
fu]oc: 35,5
Mal<synri:

i

KM przy 6500 obr/min
ny §,]onlei,]i

oŁ]r.

:

39 Nm przy 5500 obr/min

liolm ł |, koł pr za ć : 25x8-1ż"
Roznliar kół iyi: 25x70,7ż"
i

U!<iad haryluicr-)io.ili przód: 2x tarcza

Ljkłacl hłnrtllrorł,y tył: tarcza

io;, lbictnik,r 1;:iirr;: 17

l

Blokada przedniego dyferenc,iału,
niezależne zawieszenie,
możliwośćpodłączenia przyczepy,
wyciągarka,
sakwa bagażowa (tylna),
bagażnik przedni i tylny.

ll

DOSTĘPNE KOLORY

28 500

seryjna wyciągarka

fabryczna torba na bagażnik

pu,l

niezależne tylne zawieszenie, hak

1 1,

n':"?

|'łł:

,r,:

łl

12

i_li l 57 ę1l. f
_

w

y

:. tlłl,l,łi: 2203 / t223 / 1,234

tł.lgł(łg):316

|irż:]iłix, t}si iilr;:]

:

1293

5iIllili: jednocyIindrowy, 4-suwowy
(gaźnik), chłodzony cieczą,

Pt:jćirincs.: 498,6 cm3
Rc::rł it:

ł,l i

i<

:

elektryczny/ręczny

t1 : automatyczna
przekładnia CVT, wał kardana, 4x4

Prżel: ic5:eiii) ilapĘ{:i

il'i:ie)l;łrli.:, :l<l,;ytli i-.iil9llln,: Ll

i,

.,;

l

/R/P

N

35,5 KM przy 6500 obr/min

i\iak::y:r;liitv ł lón]łti: a:,!jr
39 Nm przy 5500 obrlmin
li

i,

i(.jl ł r l

tlnlrn

ia

i

l..ći

i

;

i: Ą: Z5x8-I2"
ll:i: 25x],0-Iż"

RLr:]iT1

jJ!(ii]d

N

iiali,ii;i]\ĄJ 1

t::

;

łtl: 2x tarcza

l.jiri;d h;irrlłi;cl,,,y 1Vi: tarcza
i,rOj.

;i}i{,.i,jjikó r:ł'::łłłl:IJ

l

Moźliwośćpodłączenia przyczepy
bagażnik przedni i tyIny,

25 900

wielofunkcvjny wyświetlacz

sztywna tylna ośpodparta
na amortyzatorach

elektrycznie dołączany
napęd przedniej osi

puv

Wytrzymała konstrukcja

1

[ąl
Ę::i.,
/:Ę .

!§;

14

lrrlli:

D1.7iszelllr,ry:.

1102/II92

l

27OO

Wćia (krr]: 299

|i.ż!i;\,v *!i {mrr:J: 1217
5iill ik: jednocyIindrowy, 4-suwowy

(wtrysk paliwa), chłodzony cieczą,

i]*jc*lnłśr:447,9
l]cl

ri.i-<ź

Pi-7e

lr

;{

i"] i

ialii

{i

:

cm3

elektryczny

|-] i

e

n i] Ij(,i,j

]_;

:

utom atycZna

a

przekładnia CVT, wał kardana,4x4
i

ir i z e i,c

*:

n

i

ił s k r :y

:,l

l

i-. i

ł

1_.

il

w : L/

H / N /

Mc.-; 33 KM przy 7500 obr/min
|*;:i<:,yin.:!;:7 fi ,rll::ili obi:
34 Nm przy 6500 obr/min
:

ir;;tl
U li

ll d

i;.l

ijiriłii il;
Pc j,

rr l i

i;i i" i,ii:,i

iicr,n il r

t,;1.

1,1,;:i

i

l

t

t

j

ł; : 24x8,I2"
24x70-I7"

i:l;r,l,v,l

l :l_-1ll

2x ta rcza

:

ryluic,-:xy t,ii: tarcza

:lli,:i lliilll

l,;:,lil,,,.:.l

:

15

l

Nieza Ieżne zawieszenie,

możliWośćpodłącZenia przyczepy,

felgi Iekkostopowe,
wyciągarka,
bagażnik przedni i tylny.

27 500

wyciągarka w standardzie

hak w standardzie

elektrycznie dołączany
napęd przedniej osi

ptru

niezaleźne zawieszenie

R

l5

1ó

-śrOnor]

?ffi"ei

|_,J

D:./szer./r,;1,s. { l::ini : 1980/1 11Ol1100

Vdagł lkg):238
Rożstaw cli in;m}: 1200
Silnik: jednocylindrowy, 4-suwowy
(gaźnik), chłodzony cieczą,
Po;enrncść: 27I cm3
Roz ri_rsż l,] ik : e

Iektryczny/ręczny

Prz€niesieniś napa:tlu : automatyczna
przekładnia CVT, wał kardana,2x4
Pizęłcż*nia skrzyr'li biegó1,1: L/H/N/R
lJrrc: ].9,6 KM przy 7000 obr/min
ir4al<symaIny niom*nl ci;i:
21,5 Nm przy 5500 obr/min
Rozmia r ]irji pr

łłd: 2żx7 -7O"

liozrnia;, (ół lyl: 22x10-1,0"
Układ iie rnuIcr:,"ty pl,zói: 2x tarcza
L_]kład harntrlco,.,ł,,y iyl: tarcza

łoi. zbil,,nika płllw;:: 12,5
Bagaźnik przedn]

llr

licznik z wyświetlaczem biegów

i

17 500

przeniesienie napędu
wałem kardana

wygodny hamuIec parkingowy

|

ty|ny.

prru

przekładnia CVT z reduktorem

l8

li_/s:er.7w7s. {lr:i-n): 1810/1050/1-110
{i<1,): 240
ilozstn,'ł .Jsi illłi): 1170

Y{agl

Sliłik: jednocy|indrowy, 4-suwowy
(gaźnik), chłodzony cieczą,
lrl jtlrncit': 249 cm3
żo lt łsz rl'r,:

elektryczny/ręczny

łi,],jia:il||,) !-i.]0t]a:]lj : aUtomatyczna
przekładnia CVT, łańcuch, 2x4
ll zslclłl lii: :;ill,;yn; i,l:c;;lu: F/N/R
? (i e

fuicc; 17 KM przy 7000 obr/min
Mi:ii:;yili-,iti7 |.na;]i]i:i cii:
19,6 Nm przy 5500 obrlmin
:

fi

llłllłr

Pr:.: i:"ri;

Łlii ;łz;:ł: 22x7 -1-0"
t ł i : 22xlo- Io"

i ići

ria r:i il ; i:l u |:r,"l,:ii pl-;łc] : 2x ta rcza
i_jili3c l;iil]i.:iaa:,r^jV :\,i: tarcza
j,l

iJa], :;)icii-rii.i,j ;:a|ł.:l

;:

:

12,5

l

Bagażnik przedni i ty|ny.

ll

DOSTĘPNE KOLORY

wielofunkcyjny wyświetIacz

14 900

przeniesienie napędu łańcuchem

automatyczna przekładnia CVT

prru

aWaryjny rozrusznik ręczny

19

.*.:ee."ądĄ*

20

{r,ł: l 1: 17 86/958/ 1O4O

31.f ,c:i:i.,,i.t\i:,

,l;i::g;l ii<!): 185

ii.,];i:jiy
ilr;i li jl:

r::i: i:::il;i: 1100

jednocy|indrowy, 4-suwowy

(gaźnik), chłodzony powietrzem,

ic]l:r:incśc: 151 cm3
ł{j;:i.i|.Zi]] |i:
|i

1 :,

{' i] : t] s i a]

1-1 l

elektryczny/nożny
a]

]

l

t

i.j.i rj j
:

; a Uto m

atycz

przekładnia CVI łańcuch, 2x4
P:-;e l;i: l ;: l il:zyl; i i_:l i:;i,,,,,: F/N/R
j

i

l

l\ł,;l: 1]. KM przy 7500 obr/min
ii;l<si,r.l;;1y llortll;:"l ci;l_.:
10,8 Nm przy 5500 obr/min
ill:ll^r;

ił i, Ll,.l

:.l:

,li::łj: 21x7 -1,0"

iirl:,liliili iii;i lyi: 22x70-70"
Uiii;d
l,]

|rill:i

i:; ml;lcil,r.;l, i:i:ll;t,t : 2x bęben
!'1;:

*luiclr,,;i

irli, ;i.litll,łlii:l

Bagażnik przedni

lI

DOSTĘPNE KOLORY

elektroniczny wyświetIacz

10 900

rozrusznik awaryjny

rozrusznik elektryczny

i_,v

::

tarcza

pł]i,"v:: ; 8, 1

i

l

tylny.

prru

tarczowy układ hamulcowy

n

a

,a

.*#
l&
t

*

}-!-irr

jlź"r

N
\i\
[t,

&=+r*
: !-;,

,:,,::§

22

I

it.,/,];i.,..li,ły;. i:;,r:',,, 1905 l 1230 l

iirlrli; 1225

ii(;/)i;]:.J l":]]
-\i;i:]

Iż1o

(ll5li:292

i,"Jl;;:;

jednocyIindrowy, 4-suwowy

ii:

(Wtrysk paliWa), chłodzony cieczą,

i't;iłll:lcsi: 442,9
l]l::

cm3

lektryczny

l l:_:;t ;l i il : e

!;q,:j : a utomatyczna
przekładnia CVT, wał kardana,4x4
?i;,l ioirl tl ll :. i:i:lyl i il; :.1l:i ł: L/H/N/R
i:

l;''

i] i']:; l']1-1

i

i],li]

;,

:

i

,]l{

ń..ł

6,

lł\

illt,;

:

33 KM przy75OO obr/min

i\j:,:il:.vl;i::il:1l

n]cLl]i;:i

Ga]i-:

33,5 Nm przy 6500 obr/min
iic: i]
iic;,

ll

|_jr,i:i:]
!,]

]

.r

l:

l

i.:|ił 9

r, iir-i

j

r ;

i.,7 !

ł: li,,

-

i;iri;il::,,.ly
ltrĘ\j

iil;]."j i],:rą]!

Z3x8-I2"

23x1O -12"
i),

j.j.i: 2x tarcza

r];]] :

tarcZa

l; ];. r]i]]Jlj)ik:i 1lillv",:: 15

|

NiezaIeżne ZaWieszenie.

l

DoSTĘPN

E

wielof

KoLoRY

u

nkcyj ny wyśwletlacz

25 900 pul

Iekkostopowe feIgi

elektrvcznie dołączany
napęd przednie.j osi

niezaleźne zawieszenie
i osłony przegubów

fiłffi,

*Ę
ij,, *
rjj§-.

24

łi.l,: i ::r.i,:1,1,..

i:r:rł,'i. 17 tO/ 1,135 l 1,I5O

Ę.ri:; iii:i: 213
iic:.:]i.]B .]:i ilil

l: l

;l 1180

,-,i,i.,; i(] jednocy|indrowy, 4-suwowy
(caźnik), chłodzony cieczą,

ial],:

:I'l\:

ii;::li ls,,i;

)/|cm'

<:

eIektryczny

jł; jtlll

łłi,iili] : automatyczna
przekładnia CVT, łańcuch, 2x4
!:'1,1,:n

ir ;,l i'1

:

., L

l;;tl
:

i l

;

;: :

:1

l .] r/ ar

i

],]

:

a]iji']t

1,,

: F/

N /

R

J.9,9 KM przy 7000 obr/min

i;/j::]..1i7ili.];ł\]

lti,.i]iija:

l:-ji]i:

:

21,6 Nm przy 5500 obr/min
!i. 11l]ił. ],;]1i ::

;

ill;i ł: :ł ; lli:1

;

]

i:t', :

:

żlxl

-1O"

20xI1,-9''

:; i],] !i lar\,
.:},.:, 7x tarcza
i...,.:
ir...\
)]:ii]i,ila]r,,,,:
i|]: tarcZa

j].1,,]i,; i

l].j 1.]
i:

!i

i l1

]]]iili,i]iil:i il:rIiil;ł: ]-3

|

Bagażnik ty|ny.

DOSTĘPNE KOLORY

kIasyczny zestaw wskaźn i ków

15 900

IekkostopoWe feIgi

automatyczna przekładnia CVT

prru

przeniesienie napędu łańcuchem

26

|nrli.

Di,/sz+r:/wys.

V,lagł (k8}: 127

1435 /9o5 /925

fr,ozsta\Ąl o5i {lnnl): 948
Siinii<:

jednocyIindrowy, 4-suwowy (gaźnik),

chłodzony powietrzem
irojŁ.f,!lnośći 89,9 cm3

lllzrusznik: eIektryczny/nożny
|'rz+i:iesienil t}epędu: automatyczna
przekładnia CVl, łańcuch, 2x4
irrze łclźetlias!<r zyni bie gćr,v: F

i,lcc: 6,3 KM przy 7000 obr/min
iiłax. nili,ne ni_ obi: 6,9 Nm przy 5500 obr/min

llo;rni;; xci
|iou

1.1izłid: 18x7-8"

ryl!ar i<ói tyi: 18x9-8"

kłar,j i:amrricołly ;lr;óci : 2x bęben
Lllriad iratluiro+,ly tyl: tarcza
l.]

Pci. zbici-nikil oaiir,lra: 6

|

Zabezpieczenie,,zrywka".

7 990

rl

DOSTĘPNE KOLORY

prru

Dt,/srer/v,iys. {rrmJ: 7385 /87 2/91O
Waga (kg): 112
Rozsta!v osi inrrn}: 91,0
Siinik: jednocyIindrowy, 2-suwowy (gaźnik),

chłodzony powietrzem
Pcjemność: 49,4 cm3
Rozrusznik: eIektryczny/nożny

Przłniesienie napędu: automatyczna
przekładnia CVl, łańcuch, 2x4
Przełcżenia skrzyni hiegów: F
Mr:r: 3,9 KM przy 6000 obr/min
lilax. moment obr.:4,4 Nm przy 5500 obr/min

Rozmiar kót ptzód: 16x8-7"
Roznliar kói tył: 16x8-7"
Układ harnu|cowy przód; 2x bęben
Układ homuicovły tyi: bęben
Poj, zbioi"niira paIi+,la: 6

|

Zabezpieczenie,,zrywka",

6 990

prru

PŁUG
1 490 PLN
.

może być montowany jedynie w quadach wyposażonych

.
.

w urządzenie wciągające (tzw. wyciągarkę)
prosty i szybki system montaźu pługa do ATV (click & go)
regulacja ustawienia: 5- (poziom) i 3-stopniowa (pion)

wyposaźony w system mechanicznego odchylania ostrza
(chroni pług przed uszkodzeniami mogącvmi powstać
w wyniku natrafienia na nierówności podłoża)
o w dolnej częściostrza specjalna guma zgarniająca
. kompletny zestaw zawiera pług oraz uniwersaIną płytę
montażową (bez wyciągarki).
r szerokość robocza lemiesza 150 cm, wysokość 39 cm
o

WYCIĄGARKA
od 35o

PLN

:. c oo

'},

Wszystkie wyciągarki powstały w oparciu o wieloletnie
zaawansowane badania oraz najlepszej jakości
komponenty. Solidna konstrukcja wyciągarek zapewnia

bezpieczeństwo, prostotę oraz niezawodnośćpracy.
. specjaInie dostosowane do pojazdów ATV
. wyposażone w bezprzewodowy pilot ułatwiający
i zwiększający bezpieczeństwo obsługi
o siła ucią8u od 680 kg
o lina stalowa lub syntetyczna o długościminimum

15 metrów

