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Ochranný rám
Ochranný rám zadních světel

MXU 550i /700i T3b

MXU 550 / 700

MZ5752

Přední ochranný rám v provedení černá 5.632 KČ
matná včetně montážního materiálu

MZ5218

Ochranný rám zadních světel
pro MXU 550/700

1.096 KČ

Pozor: Není určeno k provozu na pozemních komunikacích!

Zadní nosič

Nosič

Maxxer 300 Supermoto / KXR 250 sports

Maxxer 450i/450i 4x2 Offroad Sport

MV1215

Zadní nosič
Mont. sadu je nutno přiobjednat:
4 x MV0365 (šroub M8x16)

MZ3010

Nosič , černě lakovaný, včetně
upevňovacího materiálu
Max. zatížení 20 kg

Pozor:

Nelze namontovat na model MAXXER 400

3.331 KČ

2.661 KČ
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Sněhová radlice

Nerf Bars

MXU 250/250S/250R/300R
Maxxer 250/300-300 Wide
Není pro Maxxer 300 Supermoto

KXR 250 sports
MAXXER 250/300/3
300 Wide
MAXXER 300 Supermoto

Aluminiové nášlapy včetně mont. materiálu
s vysoce kvalitní povrchovou úpravou

Radice na sníh komplet pro
MXU250R/300R, Maxxer 250/300
MZ4100 Nerf Bars stříbrné

3906 KČ
MZ5322

MZ4101 Nerf Bars černé

3906 KČ

- bez dopravného
- Šířka radlice cca 120 cm
- Kompletní montážní sada, vč.
hlavního držáku (dle typu vozidla)
- Pouze manuální ovládání
- Made in EU

15.359 KČ
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Závěsné zařízení

Závěsné zařízení
MXU 250

MZ5108

Závěsné zařízení včetně homologace
Včetně elektrosady a zásuvky
Pov. hmotnost: 250 kg nebržděný

Typ: L6

MXU 250 S, MXU 300

Závěsné zařízení včetně homologace
včetně elektrosady
Poh. hmotnost: 150 kg nebržděný

11.645 KČ

Potvrzení o homologaci se dodává pouze při objednání celé
sady. Při objednávce je nutno vždy uvést model vozidla a
kompletní číslo podvozku.

Typ: L6

MZ5109

Obsah dodávky:
MV2498 Výrobní štítek
MV0594 Distanční objímka pro kouly
MV2495 Držák RZ vč. Montážního
materiálu
MV0598 Koule včetně podložky a
matky
(e1*00-1525)
MV4274 Elektrická instalace včetně
zásuvky, ochraným relátkem na
přípojné blinkry a mlhové světlo

5.552 KČ

Potvrzení o homologaci se dodává pouze při objednání celé sady.
Při objednávce je nutno vždy uvést model vozidla a kompletní
číslo podvozku.
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Závěsné zařízení

Závěsné zařízení

MXU 250 R / MXU 300 R

Typ: L6

pro MXU 400 bez homologace

Obrázek MXU 250R

MZ5001

MXU 250R
Závěsné zařízení včetně homologace
včetně elektrosady.
Obsah dodávky:
MV1998 Adapter pro montáž koule
závěsného zařízení
MX7722 Šroub G05x020
MZ0501 Přeska držáku zásuvky
MZ0502 Držák zásuvky
MV0598 Koule d=50 mm vč. matky a podl.
MV4274 Elektrická instalace včetně
zásuvky a jednotky blikačů
BD0006 Dokumente MZ5001
MZ5002 Typový štítek závěsného zařízení

MZ5000

MXU 300R
Závěsné zařízení včetně homologace
včetně elektrosady.
Obsah dodávky:
MV0594 Distanžní objímka pro kouli
MX7722 Šroub G05x020
MZ0501 Přeska držáku zásuvky
MZ0502 Držák zásuvky
MV0598 Koule d=50 mm vč. matky a podl.
MV4274 Elektrická instalace včetně
zásuvky a jednotky blikačů
BD0005 DokumentY MZ5001
MV6582 Typový štítek závěsného zařízení

11.929 KČ

MV4296

Nástavec pro montáž koule

5.443 KČ

Počet
1

MV4265

Elektrická instalace včetně zásuvky,
ochraným relátkem na přípojné blinkry
a mlhové světlo

4.984 KČ

MV4289

Držák pro SPZ, mlhové světlo a
elektrickou zásuvku

2.447 KČ

MV0598

Koule včetně podložky a matky

940 KČ

2
1
1
1
1
1
1
5.552 KČ

Počet
1
2
1
1
1
1
1
1

Potvrzení o homologaci se dodává pouze při objednání celé sady.
Při objednávce je nutno vždy uvést model vozidla a kompletní
číslo podvozku.

Díly lze objednat jednotlivě dle vlastní potřeby, momentálně bez
homologace.
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Sada kol s hliníkovými ráfky pro

Originál Kymco naviják

MXU 400/450i, Maxxer 400/450i, MXU 450i
LOF (Typ: A4; Varianty: 01/02/03; Všechny verze)

pro MXU 400 / 450i / 500/ 550i/ 700i

MZ5129

Sada kol s hliníkovými ráfky
(pneumatiky nejsou namotovány)
obsahuje:
4 x alu ráfky 6,5x14(MV5813)
4 x pneu 195/60-R14 86H
4 x ventilky
4 x identifikační nálepky
4 x dokumentace

34.022 KČ

Originál KYMCO
Naviják, kompletní, s montážní sadou
=> pro model MXU 450i jsou nutné k montáži
přídavné díly viz dole

(MV8255)
(MA3472)
(MZ5128)
(BD0043)

Certifikát TÜV Rheinland je přikládán pouze k celé sadě
Objednávka musí obsahovat specifikace modelu a kompletní
VIN:
Fg. Nr.: RFBA4………………………
Fg. Nr.: RFBZ3………………………

MZ5827

Technické údaje:
Tažná síla:
Výkon motoru:
Ovládání:

Převodovka:
Převod:
Spojka:
Brzda:
Délka lana:
Vedení lana:
Ostatní:

1300 kg
12 V DC, 0,8 kW (1 PS)
překlopní spínač určen
pro montáž na řidítka
stejně tak jako dálkové
ovládání kabelem
3 stupňová planetová
145:1
vč. přep. volnoběžky lana
automatická/mechanická
15 m x 4,8 mm
vodící kladky
tažný hák se zajištěním

Použitím odpovídajících adaptérů lze tento
naviják namontovat na jiné modely. Adaptéry
nejsou součástí naší nabídky.

12.915 KČ
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Sada kol s hliníkovými ráfky

Sada hliníkových kol

KXR 250 sports
Maxxer 250 / 300 / 300 W ide
Maxxer 300 W ide OFF / ON Road LOF
Maxxer 300 Supermoto / 300 S LOF
MXU 250 LOF / 300 R LOF

MXU 450i LOF
MXU 500 IRS LOF / IRS DX LOF
MXU 550i LOF
MXU 700i LOF / EXi EPS LOF
UXV 450i LOF / 500 LOF / 700i LOF

S touto vysoce kvalitní sadou hliníkových kol vylepšíte vzhled
svého stroje KYMCO k dokonalosti.
Sada kol s hliníkovými ráfky pro Maxxer 250/300/300 Wide/300
Supermoto, KXR 250 Sport, MXU 250
S touto vysoce kvalitní sadou hliníkových kol vylepšíte vzhled
svého stroje KYMCO k dokonalosti.
Díky dvoubarevnému provedení v matně černé a matném hliníku
vynikne hloubka ráfků, zejména na zadní nápravě.
Sada obsahuje kolové matice, ventilky, středové krytky a
osvědčení pro následující modely KYMCO:
MAXXER 250 + 300
MAXXER 300 Wide, SUPERMOTO
KXR 250 Sport
MXU 250

Typ L3
Typ L3
Typ L3
Typ L6

Mohou být použity sériově montované pneumatiky
(přední 21x7-10 | zadní 20x11-9)
které nejsou součástí dodávky!
Může být vyžadován zápis do technického průkazu vozidla!
Technické údaje:

Rozměr:
Zális - ET (mm):
Rozteč (mm) / počet děr:
Středový otvor (mm):
Max. povolené zatížení kola (kg):
Max. povolený obvod pneu (mm):

SB3058

Přední
ráfek:
10x5,5
+25
145/4
58
185
1759

SPEEDS sada kol s hliníkovými ráfky

Zadní
ráfek:
9x8
-25
110/4
58
250
1599

9.937 KČ

Sada disků SPEEDS z lehkých slitin se skládá ze 4 hliníkových
kol, které jsou charakteristické robustní povrchovou úpravou s
ušlechtilým černo-matným povrchem. Nadčasový 5-ti paprskový
ráfek dokonale ladí s různými vozidly, a nabízí možnost změny
na pneumatiku pro osobní automobily. Výsledkem je vysoký
kilometrový výkon se sadou pneumatik a samozřejmě i možnost
použití zimních pneumatik.
Sada obsahuje kolové matice, středové krytky a osvědčení pro
následující modely KYMCO:
Povolený rozměr
pneumatiky
Model
Typ
(přední/zadní)
MXU450i LOF
Z3
195/60-14
MXU 500 IRS LOF
Z2
205/70-14
MXU 500 IRS DX LOF
Z2
205/70-14
MXU 550i LOF
Z2
205/70-14
MXU 700i LOF
Z2
205/70-14
MXU 700 EXi EPS LOF Z2
205/70-14
UXV 450i LOF
Y1
205/70-14
UXV 500 LOF
U1
205/70-14
UXV 700i LOF
U1
205/70-14
Může být vyžadován zápis do technického průkazu vozidla!
Pozor: Pneumatiky nejsou součástí dodávky!
Technické údaje:
Rozměr:
Zális - ET (mm):
Rozteč (mm) / počet děr:
Středový otvor (mm):
SB3066

Ráfek přední / zadní
14 x 7
+30
110 / 4
79

SPEEDS Alufelgensatz 14 Zoll

10.954 KČ
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Vyhřívaná kabina Kymco UXV 500 / 700

MZ5343

Kompletní kabina s vytápěním bez homologace
UXV500i -700i 2012-14
- čelní sklo otevíratelné a opatřené olejovými tlumiči
- posuvná okna řidiče a spolujezdce
- uzamykatelné dveře řidiče a spolujezdce
- vybaven stěrači, včetně trysek a nádržky na vodu.
s elektrickým čerpadlem a ovládacím spínačem v kokpitu
- v prostoru pro cestující je topný ventilátor se 3mi různými
rychlostmi a nastavitelnými větracími otvory (v chladicím okruhu je
integrovano elektrické vodní čerpadlo)
Dodávka vč. spojovacího materiálu
Cena bez. € 80 přepravní náklady
Upozornění:
Není povoleno pro použití na veřejných komunikacích.
Dodávka bez certifikátů a potvrzení.
bez TÜV-certifikátu (k dispozici pouze na zvláštní objednávku!)

119.043 KČ

MZ5397

Kabina kompl. s vyhříváním pro UXV700i se vzorovou zprávou, k
dispozici pouze na zvláštní objednávku!! Montáž a registrace možná
pouze ve Weidenu!!
Kabina bez dveří pro UXV700i s certifikátem TÜV k dispozici pouze
na zvláštní objednávku !!

119.043 KČ

MZ5396

93.286 KČ
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Přední okno

Zakrytí zadku kabiny

Kymco UXV 500

Kymco UXV 450i / 500 /700i

Není schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Dodává se bez jakékoli homologace.
MZ3000

Plastové přední okno včetně
montážního materiálu

MZ3015

Náhradní sada montážního
materiálu pro plastové přední okno

14.207 KČ

MZ3023

Plastové přední okno včetně
montážního materiálu

14.207 KČ

2.257 KČ

MZ3024

Náhradní sada montážního materiálu
pro plastové přední okno

1.542 KČ

Přední okno

Vnitřní zpětné zrcátko

Kymco UXV 700

Kymco UXV 500/700

MZ3001

Zakrytí zadku kabiny z odolného
plastu s průhledným oknem.

3.856 KČ

Opěrky
Kymco UXV 500/700

MZ3007

Opěrka (vyšší provedení než série)
s madlem

1.465 KČ

MZ3005

Vnitřní zpětné zrcátko

1.110 KČ
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Závěsné zařízení

Radlice na sníh

MXU 500 IRS / MXU 500 IRS DX

MXU 550i LOF / MXU 550 EXi LOF
MXU 700i LOF / MXU 700 EXi LOF
MXU 700 EXi EPS LOF
MXU 500 (jen IRS modely)

(Typ: A5; Var.:00; 01; 10; 11; Vers.:00; 10; 01; )

MV4296

Nástavec pro montáž koule

5.443 KČ

MV4265

Elektrická instalace včetně zásuvky,
ochraným relátkem a přípojné a
mlhové světlo

4.984 KČ

MV4264

Držák pro SPZ, mlhové světlo a
elektrickou zásuvku

2.596 KČ

MV0598

Koule včetně podložky a matky

940 KČ

Díly lze objednat jednotlivě dle vlastní potřeby, momentálně bez
homologace.

Radlice na sníh kpl.

MZ5176

- Šířka radlice cca 140 cm
- Kompletní montážní sada, vč.
hlavního držáku
(dle typu vozidla)
- Obsluha pouze pomocí navijáku
- Made in EU
K provozu radlice je nutné použít
naviják, který se nedodává s radlicí, je
nutné naviják objednat zvlášť.

18.054 KČ
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Závěsné zařízení

Tažné zařízení

MXU 500 4x4 / MXU 500 4x2 (vyjma IRS)

KXR 250 sports / MAXXER 250/300

Typ: L3

Potvrzení se dodává pouze s kompletní sadou.
Při objednávce je nutno vždy uvést model vozidla a kompletní
číslo podvozku.

MZ5017

11.645 KČ

Zametací stroj

Povolená hmotnost zvýšeného přívěsu při zapsání tažného
zařízení do TP:

(Typ L7, Var. 00, Verse 00/10/20)

MZ5026

Závěsné zařízení včetně elektrosady
s potvrzením o svislém zatížením koule
Povolené zatížení dle homologace
vozidla

7.660 KČ

MXU 550i LOF / EXi LOF
MXU 700i LOF / EXi LOF / EXi EPS LOF

Tažné zařízení včetně E-sady a
certifikátů

150 kg nebržděný
250 kg bržděný
Svislé zatížení: 25 kg
Obsah dodávky:
1 MV1998 Konzola tažného zařízení pro montáž koule
1 MV2997 typový štítek tažného zařízení
2 MX7722 šroub M5x20
1 MZ0501 Vrchní obímka držáku pro zástrčku taž. zař.
1 MZ0502 držák zástrčky taž. zař.
2 MV2494 držák osvětlení registrační značky
1 MV0598 tažná koule + podložka + matice
1 MV0595 E-sada se zástrčkou + kontrolka blinkrů přívěsu

MZ5302

Zametací stroj na nečistoty a sníh
Komfort kompletní pro MXU550 /
700 Exi

69.385 KČ

- šířka ca. 130 cm
- držák na rám včetně kompletního spojovacího materiálu
(dle druhu vozidla)
- ovládané pouze prostřednictvím navijáku
- Made in EU
Cena plus přepravní náklady

Certifikáty jsou dodávány pouze ke kompletní sadě.
Objednávka musí obsahovat specifikaci vozidla a kompletní
číslo VIN.
Pokyny v sekci Technické informace "Montáž příslušenství".
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Sada kol s hliníkovými ráfky

Závěsné zařízení

Maxxer 250/ 300 / 300 Wide / 300 Supermoto
KXR 250 Sport / MXU 250

MXU 400 / 450i Typ: A4

SB3058

MZ5105

Sada kol s hliníkovými ráfky

9.937 KČ

Sada kol s hliníkovými ráfky pro Maxxer 250/300/300 Wide/300
Supermoto, KXR 250 Sport, MXU 250
S touto vysoce kvalitní sadou hliníkových kol vylepšíte vzhled
svého stroje KYMCO k dokonalosti.
Díky dvoubarevnému provedení v matně černé a matném hliníku
vynikne hloubka ráfků, zejména na zadní nápravě.
Sada obsahuje kolové matice, ventilky, středové krytky a
osvědčení pro následující modely KYMCO:
MAXXER 250 + 300
MAXXER 300 Wide, Supermoto
KXR 250 Sport
MXU 250

Typ L3
Typ L3
Typ L3
Typ L6

Mohou být použity sériově montované pneumatiky
(přední 21x7-10 | zadní 20x11-9)
které nejsou součástí dodávky!
Může být vyžadován zápis do technického průkazu vozidla!
Techniké údaje:
Přední ráfek:
Rozměr:
10x5,5
Zális - ET (mm):
+25
Rozteč (mm) / počet děr:
145/4
Středový otvor (mm):
58
Max. povolené zatížení kola (kg): 185
Max. povolený obvod pneu (mm): 1759
Zadní ráfek:
Rozměr:
9x8
Zális - ET (mm):
-25
Rozteč (mm) / počet děr:
110/4
Středový otvor (mm):
58
Max. povolené zatížení kola (kg): 250
Max. povolený obvod pneu (mm): 1599

Závěsné zařízení

15.517 KČ

Tažné zařízení včetně E-sady a certifikátů
Povolená hmotnost přívěsu: 144 kg
Povolená hmotnost zvýšeného přívěsu
při zapsání taž. zař. do TP:
150 kg nebržděný
447 kg bržděný
Svislé zatížení:
25 kg
Obsah dodávky:
1 MV4265 E-sada se zástrčkou + kontrolka blinkrů přívěsu +
mlhovka
1 MV0598 tažná koule 50 mm
1 MV4296 Konzola tažného zařízení pro montáž koule
1 MZ5104 typový štítek tažného zařízení
1 MV4289 držák zastrčky, reg. značky a mlhovky
1 MV4288 zesílení parkovací brzdy

Certifikáty jsou dodávány pouze ke kompletní sadě.
Objednávka musí obsahovat specifikaci vozidla a kompletní
číslo VIN.
Prodejce si musí bezpodmínečně předem zkonzultovat
připojení zařízení na odpovědných přihlašovacích místech.
Pokyny v sekci Technické informace "Montáž příslušenství".
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Outdoor

Indoor

QUAD- ATV

ATV- QUAD

MZ0201

SPEEDS Quad garáž malá
D168 x Š98 x V99
pro KYMCO modely do 300 cm³

MZ0202

SPEEDS Quad garáž velká
D226 x Š127 x V120
pro KYMCO modely 400 + 500 cm³
(vyjma UXV 500)

MZ0203

SPEEDS Quad garáž extra velká
D284 x Š127 x V120
pro KYMCO modely 400 + 500 cm³
(vyjma UXV 500)

1.077 KČ
Ideální pro přezimování
vozidla v garáži

1.346 KČ

1.535 KČ

Outdoor
Side-by-Side

MZ0215

SPEEDS Garáž Side-by-Side
pasuje přesně na KYMCO UXV 500/700

2.074 KČ

MZ0302

SPEEDS Quad garáž velká,
D226 x Š127 x V120
pro KYMCO modely 400 + 500 cm³
(vyjma UXV 500)

1.333 KČ
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Rukojeť ovládání plynu
univerzální

Vyhřívání palce páčky plynu
ATV / QUAD

praktické vyhřívání palce – páčky plynu, pro připojení na
SPEEDS vyhřívané rukojeti ATV / QUAD (obj.č. SB3027)

Univerzální rukojeť plynu, pro průměr řídítek 22 mm
Bowden musí být přizpůsoben v závislosti na typu a modelu
vozidla. Lanko a letovací koncovky lanka jsou součástí
objednávky.

Připojení vyhřívání palce – páčky plynu je možné pouze v
kombinaci se sadou vyhřívaných rukojetí SB3027

Pozor: bez homologace

MZ5090

Rukojeť ovládání plynu univerzální
bez homologace

766 KČ

Náhradní díly, které dodáváme i jednotlivě:

MV5077

letovací nipl

29 KČ

MV5078

vnitřní lanko

74 KČ

SB3051 Vyhřívání palce páčky rukojeti

568 KČ
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Závěsné zařízení univerzální

MG0014 Závěsné zařízení včetně aretačního čepu se
zajišťovací závlačkou

3.138 KČ

čtyřhran: ca. 50 x 50 mm
Tažné zařízení je bez homologace.

Uzamykatelné víčko nádrže
pro všechny KYMCO ATV/QUAD

Originalní uzamykatelné víčko nádrže KYMCO
s krytkou proti prachu a se dvěma klíči s logem KYMCO
(není určeno pro UXV 500 / 700)

MV1773

Uzávěr nádrže zamykací

939 KČ

Příslušenství
čtyřkolky
Stav 11 / 2021

Inteligentní
nabíječka

Udržovací nabíječka

EL300

Ideální pro auta/skútry/Quady

BL530

 Automatické přepnutí na modus vybíjení, když je baterie plně
nabitá pro zajištění správného pracovního cyklu baterie
 Vhodná pro 12 V olověné a gelové baterie
od
 Konstantní regulace automatického vybíjení
12V, 0,3A RMS (0,2A DC) .
 Optická LED signalizace nabíjecího případně vybíjecího
cyklu
 Výměna bateriových kleští za O-svorky pomocí adaptéru
 Ochrana proti přepólování, zkratu a podpětí
 Vodotěsný obal IP65
 vč. vaku k uskladnění

SB7052

Udržovací nabíječka baterií EL300

654 KČ

 Digitální kontrola stavu nabíjení pomocí vestavěného 12-bit
AD mikroprocesoru pro optimální dobíjení
 4-stupňový dobíjecí cyklus s automatickým udržovacím
dobíjením
 Vhodná pro 6 V + 12 V olověné a gelové baterie
od
 5,3A RMS (3,5A DC) automatické nabíjení
 Výměna bateriových kleští za O-svorky pomocí adaptéru
 Jednoduchá obsluha pomocí Soft-tlačítek a přehledná LED
signalizace
 Kompaktní Design s přípravou pro snadnou montáž
 Ochrana proti jiskření, zkratu a přehřátí
 Ochrana proti přepólování s LED-signalizací a akustickou
signalizací
 Tepelná a napěťová ochrana
 Vodotěsný obal IP65
 vč. vaku k uskladnění
SB7063

Náhradní díly pro evtl. další vozidlo

Nabíječka baterií BL530

1.565 KČ

Náhradní díly pro evtl. další vozidlo

SB7055

Sada kabelů s očkem, délka ca 75 cm

141 KČ

SB7056

Sada kabelů se svorkou, délka ca 75 cm

169 KČ

SB7058

Sada kabelů se svorkou, délka ca 75
cm, jen pro SB7053

169 KČ

SB7070

SPEEDS Sada kabelů s očky jen pro
SB7063

141 KČ

SB7071

SPEEDS Sada kabelů se svorkami
jen pro SB7063

169 KČ

Příslušenství
čtyřkolky
Stav 11 / 2021

Víčko nádrže

Víčko ventilku

uzamykatelné

(sada / 4 kusy)

Víčko nádrže verze s ochraným víčkem
-






vyrobeno technologií CNC z jednoho kusu
vysoce kvalitní aluminium
kvalitní lesklé eloxování
ochrané víčko
zamykatelné (se 2-ma klíči)
vnitřní odvětrávací a odvzdušňovací systém
barvy: červená, modrá, černá, stříbrná, titanová
pasuje pro KYMCO ATV/Quads a také pro další
modely jiných značek

MZ0208

z eloxovaného aluminia
s gumovým těsněním
vhodné pro všechny typy ventilků
optická lahůdka pro vaše kola

víčko ventilku stříbrné
(sada / 4 kusy)

SB3035 Uzamykatelné víčko nádrže, černé
141 KČ
SB3036 Uzamykatelné víčko nádrže, modré
SB3037 Uzamykatelné víčko nádrže, červené
SB3038 Uzamykatelné víčko nádrže, stříbrné
SB3048 Uzamykatelné víčko nádrže, titanové

1.223 KČ
MZ0209

víčko ventilku modré
(sada / 4 kusy)

Příslušenství
čtyřkolky
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Koncová závaží řidítek
BIG (sada)

Koncová závaží řidítek
SMALL (sada)

- vyrobeno z jednoho kusu materiálu, technologií CNC
- velice pevný hliník
- vysoce kvalitní lesklé eloxování
- barvy: červená, modrá, stříbrná, oranžová
- 1 závaží = ca. 90 g
- montáž pomocí gumové příchytky 22 mm pro kovová /
hliníková řidítka

- vyrobeno z jednoho kusu materiálu, technologií CNC
- velice pevný hliník
- vysoce kvalitní lesklé eloxování
- barvy: červená, modrá, stříbrná, oranžová
- 1 závaží = ca. 45 g
- montáž pomocí gumové příchytky 22 mm pro kovová /
hliníková řidítka

Tato koncová závaží řidítek použijte jen v případě pokud je jejich
váha v souladu s váhou sériového závaží.
Montáž těchto závaží nesmí ovlivnit správnou funkci rukojeti plynu

Tato koncová závaží řidítek použijte jen v případě pokud je jejich
váha v souladu s váhou sériového závaží.
Montáž těchto závaží nesmí ovlivnit správnou funkci rukojeti
plynu

SB3001 Sada koncových závaží BIG, stříbrná

SB3009 Sada koncových závaží SMALL, stříbrná

SB3002 Sada koncových závaží BIG, modrá
SB3003 Sada koncových závaží BIG, červená

SB3010 Sada koncových závaží SMALL, modrá
483 KČ

SB3004 Sada koncových závaží BIG, oranžová

SB3017

Adapter na vozidla s vnitřním závitem
M8 v řidítkách (na různé modely
KYMCO)
sada obsahuje:
2 x redukci závitu M8 na M6
1 x distanční objímku
díly jsou z nerez oceli

397 KČ
SB3011 Sada koncových závaží SMALL, červená
SB3012 Sada koncových závaží SMALL, oranžová

113 KČ

Adapter na vozidla s vnitřním závitem
M8 v řidítkách (na různé modely
KYMCO)
SB3017 sada obsahuje:
2 x redukci závitu M8 na M6
1 x distanční objímku
díly jsou z nerez oceli

113 KČ

Příslušenství
čtyřkolky
Stav 11 / 2021

Koncová závaží
řidítek ATV (sada)

- vyrobeno z jednoho kusu materiálu, technologií CNC
- velice pevný hliník
- vysoce kvalitní lesklé eloxování
- barvy: červená, modrá, stříbrná, oranžová
- 1 závaží = ca. 35 g
- pomocí adaptéru je použitelné pro mnoho čtyřkolek / ATV
Tato koncová závaží řidítek použijte jen v případě pokud je jejich
váha v souladu s váhou sériového závaží.
Montáž těchto závaží nesmí ovlivnit správnou funkci rukojeti
plynu

Koncová závaží řidítek
CARBON (sada)

- vyrobeno technologií CNC
- velice pevný hliník
- střední díl z carbonu
- vysoce kvalitní lesklé eloxování
- barvy: červená, modrá, stříbrná, oranžová
- 1 závaží = ca. 65 g
- montáž pomocí gumové příchytky 22 mm pro kovová /
hliníková řidítka
Tato koncová závaží řidítek použijte jen v případě pokud je jejich
váha v souladu s váhou sériového závaží.
Montáž těchto závaží nesmí ovlivnit správnou funkci rukojeti
plynu

SB3013 Sada koncových závaží ATV, stříbrná

SB3005 Sada koncových závaží CARBON, stříbrná

SB3014 Sada koncových závaží ATV, modrá

SB3006 Sada koncových závaží CARBON, modrá
398 KČ

SB3015 Sada koncových závaží ATV, červená

540 KČ

SB3008 Sada koncových závaží CARBON, oranžová

SB3016 Sada koncových závaží ATV, oranžová
Adapter na vozidla s vnitřním závitem
M8 v řidítkách (na různé modely
KYMCO)
SB3017 sada obsahuje:
2 x redukci závitu M8 na M6
1 x distanční objímku
díly jsou z nerez oceli

SB3007 Sada koncových závaží CARBON, červená

SB3039 Sada koncových závaží CARBON, černá

113 KČ

Adapter na vozidla s vnitřním závitem M8
v řidítkách (na různé modely KYMCO)
sada obsahuje:
SB3017
2 x redukci závitu M8 na M6
1 x distanční objímku
díly jsou z nerez oceli

113 KČ

Příslušenství
čtyřkolky
Stav 11 / 2021

Koncová závaží
řidítek BIG černá

Chrániče rukou z
odolného plastu

- vyrobeno z jednoho kusu materiálu, technologií CNC
- velice pevný hliník
- vysoce kvalitní lesklé eloxování
- barvy: červená, modrá, stříbrná, oranžová
- 1 závaží = ca. 90 g
- montáž pomocí gumové příchytky 22 mm pro kovová /
hliníková řidítka

Dodávané barvy: černá, modrá, červená, bílá
Možnost stabilního upevnění na řidítka s vnitřním závitem M8
jako například KYMCO KXR 250,
MAXXER 250/300/300 Wide a mnoho dalších vozidel

Tato koncová závaží řidítek použijte jen v případě pokud je
jejich váha v souladu s váhou sériového závaží.
Montáž těchto závaží nesmí ovlivnit správnou funkci rukojeti
plynu
SB3018

SB3017

Koncová závaží řidítek BIG, černá, sada

Adapter na vozidla s vnitřním závitem
M8 v řidítkách (na různé modely
KYMCO)
sada obsahuje:
2 x redukci závitu M8 na M6
1 x distanční objímku
díly jsou z nerez oceli

568 KČ

MZ5330

SPEEDS chrániče rukou, černé

1.052 KČ

MZ5331

SPEEDS chrániče rukou, modré

1.052 KČ

MZ5332

SPEEDS chrániče rukou, červené

1.052 KČ

MZ5333

SPEEDS chrániče rukou, bílé

1.052 KČ

113 KČ
Pomocí vhodné montážní sady MZ5334, je možná montáž na
řidítka s vnitřním průměrem trubky 14 bis 17 mm.
MZ5334

SPEEDS montážní sada pro chrániče
rukou

1.052 KČ

Příslušenství
čtyřkolky
Stav 11 / 2021

Vyhřívané
rukojeti

Univerzální
přerušovač blikačů

- možnost použití pro mnoho vozidel různých výrobců
- pro všechny kombinace indikátorů (LED / žárovky)
- s výstrahou selhání
- napájení 12 V
- max. příkon 15
- splňuje mezinárodní standard kvality QS9000
- jednoduchá instalace, Plug-and-Play

MZ0224

Univerzální přerušovač blikačů s
výstrahou selhání

- napájecí napětí 12 V (doporučení: minimální kapacita baterie 8
Ah)
- volba teploty vyhřívání pomocí voděodolné jednotky, kterou je
možné flexibilně namontovat dle potřeby
- 5 stupňů vyhřívání nastavitelných pomocí tlačítka Soft-button,
díky kterému je ovládat systém i v rukavicích
- velmi kvalitní topný systém, který zajišťuje rychlý a rovnoměrný
účinek
- kabel s integrovanou pojistkou
- díky demontovatelným koncovkám rukojetí je možné rukojeti
montovat na řidítka se závažím i bez něj
- speciální Soft-Grip materiál pro komfort a dlouhou životnost

592 KČ
SB3026

Vyhřívané rukojeti / MOTO
délka 120 mm, Ø 22/24 mm

1.565 KČ

SB3027

Vyhřívané rukojeti ATV/QUAD
délka 130 mm, Ø 22/22 mm

1.565 KČ

Příslušenství
čtyřkolky
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LED Design blinkry
„FLASH“ (sada / 2 kusy)

Velmi opticky vydařené, vysoce kvalitní LED blinkry, vysoká
kvalita je patrná i na dotek
- japonské LED - SMD-konstrukce s vysokou svítivostí
- ABS-kryt v ušlechtilém designu
- Top-světelný obraz a perfektní viditelnost díky speciální čočce
- Flexibilní držák chránící blinkr proti vibracím
- Příkon 12V – 1 W
- Ochrana proti krátkodobému přepětí
- Upevnění M8
- S ECE R50 homologací jako přední a zadní blikače

MZ0217

LED Design-blinkry „Flash“
(sada / 2 kusy), černé

1.081 KČ

Příslušenství
čtyřkolky
Stav 11 / 2021

různé barvy
výměnitelných krytů

SB3068

speeds Topcase univerzální s adaptérem,
černý, odnímatelný 29 l

1.646 KČ

kapacita na jednu integrální helmu
odnímatelný Click-Systém
patentovaný 1zámkový-systém
včetně univerzálního adaptéru a montážní sady
Objem:
29 Litrů
Rozměry: cca. 40 x 38 x 30 cm (Š/H/V)

MZ5684

výměnný kryt, modrý SHAD SH29

689 KČ

MZ5685

výměnný kryt, stříbrný SHAD SH29

689 KČ

MZ5686

výměnný kryt, červený SHAD SH29

689 KČ

MZ5687

výměnný kryt, černá metalíza SHAD SH29

689 KČ

MZ5688

výměnný kryt, bílý SHAD SH29

689 KČ

Příslušenství
čtyřkolky
Stav 11 / 2021

různé barvy
výměnitelných krytů

speeds Topcase univerzální s adaptérem, černý, odnímatelný 45 l
SB3069

3.542 KČ
kapacita na jednu integrální helmu
odnímatelný Click-Systém
patentovaný 1zámkový-systém
včetně univerzálního adaptéru a montážní sady
Objem:
45 Litrů
Rozměry: ca. 56 x 41 x 31 cm (Š/H/V)

MZ0052

výměnný kryt, stříbrný SHAD TC SH45

1.337 KČ

MZ5690

výměnný kryt, červený SHAD TC SH45

1.337 KČ

MZ5691

výměnný kryt, černá metalíza SHAD TC SH45

1.337 KČ

MZ5692

výměnný kryt, bílý SHAD TC SH45

1.337 KČ

Příslušenství
čtyřkolky
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SH37 Topcase černý, odnímatelný – univerzál
Variabilní
příslušenství

lakovaný kryt

Zádová opěrka

MZ0511

Atraktivní robustní Topcase s dostatečnou kapacitou pro dvě integrální helmy.
Díky patentovanému systému zamykání (1-zámkový systém) je možné Topcase
SHAD SH 37 jednoduše uzamknout a v případě potřeby rychle a bez nářadí
demontovat.

2.702 KČ

Topcase je standardně dodáván s adaptérem a sadou montážního materiálu,
což zajišťuje otimální jednoduchou montáž na téměř všechny typy skútrů a
motocyklů.

Barva: černá, nelakovaná
- Kapacita: 37 litrů
- Topcase s 1-zámkovým systémem
- Včetně adaptéru
- Velikost: ca. 490 x 400 x 310 mm
MZ0064

Zádová opěrka SH45 (pasuje i na SHAD SH40|SH49)

853 KČ

MZ0512

Lakovaný kryt, barva stříbrná – univerzál

1.279 KČ

MZ0513

Lakovaný kryt, barva červená – univerzál

1.279 KČ

MZ0514

Lakovaný kryt, barva titanová – univerzál

1.279 KČ

MZ0515

Lakovaný kryt, barva černá-met. – univerzál

1.279 KČ

MZ0157

Lakovaný kryt, barva černá-met. – univerzál

Příslušenství
čtyřkolky
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SH48 Topcase, odnímatelný – univerzál

verze titanový kryt – univerzál

verze tmavě šedý kryt – univerzál

Opticky velmi zdařilý a výborně vybavený prvotřídní Topcase s dostatečnou kapacitou pro dvě integrální helmy. Díky patentovanému
systému 1-ho zámku je možné Topcase jednoduše zamknout a v případě potřeby jednoduše a rychle bez nářadí demontovat. Díky
sklopné rukojeti je možné Topcase pohodlně přenášet.
Sériově je Topcase vybaven lakovaným krytem. Na přání je možné Topcase vybavit zádovou opěrkou a případně krytem jiné barvy,
nebo krytem s náhražkou carbonu.
Topcase je standardně dodáván včetně adaptéru a montážní sady, která zajišťuje optimální montáž pro všechny skútry a motocykly.
Provedení: černá nelakovaná
- Objem: 48 litrů
- Topcase s 1-zámkovým systémem
- vč. adaptéru
- velikost: ca. 610 x 460 x 310
MZ0058
Topcase SH48 tmavě šedý kryt – univerzál
MZ0059
Topcase SH48 titanový kryt – univerzál

MZ0066

Zádová opěrka SH48
(2-dílná)

1138 KČ

6520 KČ
6520 KČ

MZ0060

Výměnný kryt, tmavě šedý, univerzál

1.593 KČ

MZ0061

Výměnný kryt, carbon style, univerzál

1.593 KČ

MZ0062

Výměnný kryt titan style, univerzál

1.593 KČ

Příslušenství
čtyřkolky
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SH33 Topcase černý, odnímatelný – univerzál
variabilní příslušenství

lakovaný kryt

zádová opěrka

Atraktivní robustní Topcase s dostatečnou kapacitou pro jednu Integrální helmu. Díky
patentovanému systému zamykání (1-zámkový systém) je možné Topcase SHAD SH
33 jednoduše uzamknout a v případě potřeby rychle a bez nářadí demontovat.
Topcase je standardně dodáván s adaptérem a sadou montážního materiálu, což
zajišťuje otimální jednoduchou montáž na téměř všechny typy skútrů a motocyklů.
MZ0040

Barva: černá, nelakovaná

2.218 KČ

- Kapacita: 33 litrů
- Velikost ca. 430 x 420 x 310 mm
- Top-Case s 1-zámkovým-systémem
- včetně adaptéru

MZ0063

Zádová opěrka SH33 ( pasuje i na SHAD SH29)

711 KČ

MZ0055

Lakovaný kryt barva stříbrná – univerzál

1.138 KČ

MZ0057

Lakovaný kryt barva černá-met. – univerzál

1.138 KČ

Příslušenství
čtyřkolky
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SH45 Topcase černý, odnímatelný –
univerzál
variabilní příslušenství

lakovaný kryt

zádová opěrka

MZ0041

Atraktivní robustní Topcase s dostatečnou kapacitou pro 2 Integrální helmy.
Díky patentovanému systému zamykání (1-zámkový systém) je možné Topcase
SHAD SH 45 jednoduše uzamknout a v případě potřeby rychle a bez nářadí
demontovat. Topcase je standardně dodáván s adaptérem a sadou montážního
materiálu, což zajišťuje otimální jednoduchou montáž na téměř všechny typy
skútrů a motocyklů.

3.801 KČ

Barva: černá
- Kapacita: 45 litrů
- Velikost ca. 564 x 410 x 314 mm
- Top-Case s 1-zámkovým-systémem
- včetně adaptéru
MZ0064

Zádová opěrka SH45 (pasuje i na SHAD SH37|SH40|SH49)

853 KČ

MZ0052

Stříbrný kryt pro SHAD SH45

1.337 KČ

MZ5690

Červený kryt pro SHAD SH45

1.337 KČ

MZ5691

Černý metal. kryt pro SHAD SH45

1.337 KČ

MZ5692

Bílý kryt pro SHAD SH45

1.337 KČ

Příslušenství
čtyřkolky
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SH46 Topcase černý, odnímatelný –
univerzál

variabilní příslušenství

zádová opěrka
MZ0042

Opticky velmi zdařilý a robustní Topcase s dostatečnou kapacitou pro dvě integrální helmy. Díky
patentovanému systému 1-ho zámku je možné Topcase SHAD SH 46 jednoduše zamknout a v
případě potřeby jednoduše a rychle bez nářadí demontovat.

4.812 KČ

Topcase je standardně dodáván včetně adaptéru a montážní sady, která zajišťuje optimální
montáž pro všechny skútry a motocykly.
Barva: černá
- Objem: 46 Liter
- Top-Case s 1-zámkovým-systémem
- včetně adaptéru
- Rozměry: ca. 580 x 420 x 310 mm (Š/H/V)

MZ0074

Zádová opěrka SH46

624 KČ

Příslušenství
čtyřkolky
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SH39 černý, odnímatelný – univerzál
variabilní příslušenství

Přídavné brzdové světlo

MZ5249

Krásný a pevný horní kufr s kapacitou dvou přileb typu Jet nebo jedné Integrální- a jedné Jet
přilby. Díky patentovanému systému zamykání (1-zámkový systém) je možné Topcase
SHAD SH 39 jednoduše uzamknout a v případě potřeby rychle a bez nářadí demontovat.
Topcase je standardně dodáván včetně adaptéru a montážní sady, která zajišťuje optimální
montáž pro všechny skútry a motocykly.

2.845 KČ

Provedení černý nelakovaný
- objem: 39 litrů
- topcase s jednozámkovým systémem
- včetně adaptéru - Rozměry: ca. 510 x 430 x 320 mm (Š/H/V)

MZ5250

Lakovaný kryt vzhled carbonový – univerzál

MZ0084

Přídavné brzdové světlo (také pasuje na SH39, SH40, SH42, SH45 a SH46)

1.039 KČ

852 KČ

Příslušenství
čtyřkolky
Stav 11 / 2021

Quad/ATV Transportní box ATV40
přední + zadní, černý, zamykatelný

MZ0067

Quad/ATV transportní box
-

velmi robustní provedení
voděodolný a prachotěsný k bezpečné přepravě nákladu
centrální zámek
včetně montážního materiálu
možnost montáže vpředu i vzadu

velikost: 740 x 370 x 190 mm
kapacita: 40 litrů

4.695 KČ

Příslušenství
čtyřkolky
Stav 11 / 2021

Quad/ATV Transportní box ATV80
zadní, černý, zamykatelný

MZ0068

Quad/ATV transportní box
-

velmi robustní provedení
voděodolný a prachotěsný k bezpečné přepravě nákladu
centrální zámek
včetně montážního materiálu
dostatek místa pro 2 integrální helmy
zádová opěrka v sériové výbavě

velikost: 900 x 550 x 260 mm
kapacita: 80 litrů

9.538 KČ

Příslušenství
čtyřkolky
Stav 11 / 2021

Quad/ATV Transportní box ATV110 velký
zadní, černý, zamykatelný

MZ0069

Quad/ATV Transportní box, velký
-

velmi robustní provedení
voděodolný a prachotěsný k bezpečné přepravě nákladu
centrální zámek
včetně montážního materiálu
dostatek místa pro 3 integrální helmy
zádová opěrka v sériové výbavě

velikost: 930 x 585 x 340 mm
kapacita: 110 litrů

10.506 KČ

Příslušenství
čtyřkolky
Stav 11 / 2021

Plexi štíty pro všechny KYMCO modely ATV / QUAD
(vyjma MXer 50/150)

SB6200

SPEEDS Plexi štít KYMCO ATV/QUAD
vč. montážní sady
-

velmi přesné díky preciznímu CNC zpracování

-

moderní, atraktivní design

-

vysoce kvalitní, velmi odolný materiál s certifikací TÜV

-

jednoduchá a rychlá montáž

-

určeno pro všechny modely KYMCO ATV / QUAD modely (vyjma
MXer50/150)
Plexi je dodáváno s typovou homologací

2.988 KČ

