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KYMCO  MAXXER 50 S

Elektrický a nášlapný startér Zadní kolo s plechovým diskem Pohon & zadní bubnová brzda

KYMCO
MAXXER 50 S
Nejen mladí řidiči jsou touto temperamentní čtyřkolkou nadšeni. MAXXER s obsahem 50 ccm je 
ideální vstupní platformou pro nadcházející fanoušky čtyřkolek. Tato dětská čtyřkolka nemá ho-
mologaci pro provoz na pozemních komunikacích a smíte ji řídit bez řidičského oprávnění mimo 
pozemní komunikace na soukromém pozemku a na trasách k tomu určených (model je bez homo-
logace pro silniční provoz).

červená



MAXXIMÁLNÍ ZÁBAVA
Seřiditelný doraz plynu dle jezdeckých schopností

Rozměry 1385 / 872 / 910 mm

Hmotnost 
provozní / celková

108 kg / 198 kg

Objem nádrže 5,2 l

Typ motoru vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválec

Zdvihový objem 49 ccm

Max. výkon 2,7 kW při 6250 ot./min.

Startér elektrický / nášlapný

Spojka odstředivá

Převodovka bezestupňový variátor

Odpružení
vpředu / vzadu

dvojitá A-ramena s tlumiči se seřiditelným předpětím pružin / kyvná 
vidlice s centrálním tlumičem se seřiditelným předpětím pružin

Brzdy vpředu / vzadu 2 x buben (85 mm ø) / 1 buben (130 mm ø)

Pneumatiky 
vpředu / vzadu

16 x 8-7  / 16 x 8-7

Pohon zadní řetězový 

naskenovat 
a dozvědět se ještě více!



50 - 550 CCM

KYMCO

SCOOTER & BIKES

KYMCO

XCITING S 400i ABS

Veškerá vyobrazení a technická data odpovídají stavu v době tisku. Změny v provedení a barvách 
jsou kdykoli a bez předchozího upozornění možné. Změny a omyly jsou vyhrazeny.
Stav: Březen 2019

MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17b 
D-92637 Weiden i.d.OPf.
Tel. +49  961 3885 207
Fax +49  961 3885 203
Mobil +420 724 242 030
info@kymco.cz

Doporučujeme helmy & příslušenství značky M
PC

Z2
01

5O
A

Veškeré ceny naleznete v aktuálním ceníku!
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Společně s naším partnerem ESSOX s.r.o. Vám KYMCO nabízí atraktivní možnosti fi nancování. O výši splátek rozhodujete 
sami prostřednictvím volitelné délky splácení a výškou akontace. Obraťte se jednoduše na některého z autorizovaných 
prodejců značky KYMCO, který Vám během několika minut dokáže vytvořit osobní nabídku fi nancování.

JEDNODUCHÉ FINANCOVÁNÍ

MAXXER 50 S AKTUÁLNÍ PROSPEKTY ZNAČKY KYMCO:

SCOOTER & BIKES

Dovozce pro Českou republiku

KYMCO MAXXER 50 S

kymco.cz

Další informace obdržíte u autorizovaného prodejce KYMCO


