
/// Catalogus



Algemeen

3 ...................................................................... Voorwoord
14 ...................................................................Accessoires
28 ..........................................................................Noodoe
29 .........................................................................Rijbewijs
30............................................. Technische gegevens

50cc

4 ........................................... Agility 12˝ FR klapzadel
5 ..........................................Agility 12˝ FR lang zadel
6 ................................................................... Agility Carry
7 ............................................................... Agility City 16+
8 .....................................................Agility City 16+ RST
9 ...........................................................................New Like
10 ......................................New Like Special Edition
11 ................................................................New People S
12............................................................ New Super 8 R

Motorscooters

16 ...................................................New Like 150i ABS
18 .................................................Agility 16+ 200i ABS
19 ...................................... New People S 200i ABS
20 ................................................Agility 16+ 300i ABS
21....................................... New People S 300i ABS
22 ...........................................X-Town City 300i ABS
23 ................................................DT X360i Adventure
24 ..................................................Xciting S 400i ABS
25 .................................................................AK550i ABS
26 .......................................................................CV3 ABS

2 /// Inhoudsopgave

Inhoudsopgave



Een Kymco voor iedereen!

Al bijna 60 jaar is Kymco succesvol in het produceren van gemotoriseerde tweewielers, maar het 
gaat nog veel verder. Het in 1963 door Honda opgerichte bedrijf is de grootste fabrikant van scooters, 
motoren, quads en scootmobielen in Taiwan en zij exporteren de producten naar meer dan 75 landen 
wereldwijd. Er werken meer dan 3.000 mensen en produceren ruim 500.000 voertuigen per jaar. 
Daarnaast produceert Kymco motoren en eenheden voor vooraanstaande fabrikanten als BMW en 
Kawasaki. Al sinds 1993 vertegenwoordigen wij, KYBE, het merk Kymco in Nederland en hebben wij  
het naar een A-merk gebracht met een solide en ervaren dealerkanaal die u als consument goed en vak-
kundig kan helpen bij de aanschaf van een Kymco (motor) scooter. Ook voor het gewenste onderhoud 
of reparaties zorgt het dealerkanaal ervoor dat uw Kymco altijd weer tiptop in orde is! En dat wij 
overtuigd zijn van de kwaliteit blijkt wel uit de 3 jaar onbeperkte garantie* die wij verlenen op alle 
voertuigen die bij ons officiële dealerkanaal zijn verkocht. Of je de scooter nu elke dag gebruikt om 
naar je werk of school te gaan, een weekend mee toert of hem als bezorgscooter inzet, een Kymco 
is er voor iedereen!

*  Mits aangemeld en onderhouden bij een van onze erkende dealers.  
De algemene voorwaarden en de lijst met officiële dealers vind je op www.kymco.nl
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De Agility 12 inch FR is buiten een perfecte reisgenoot voor de woon-werker ook een praktische 
scooter voor bedrijven. Of men er nou mee wil bezorgen of hem in wil zetten als lesvoertuig, de Agility 
is van alle markten thuis. Speciaal ontworpen accessoires zorgen ervoor dat een ieder in zijn eigen 
werkgebied optimaal kan profiteren van Agility 12 inch FR. Zoals de rijscholen met een valbeugelset 
of bezorgdiensten met een delivery drager. Voorzien van een nieuwe euro5 motor.

(Benzineverbruik volgens WMTC test: 25km/u uitvoering = 2,5 l / 100 km - 45km/u uitvoering = 2,1 l / 100 km)

Agility 12˝ FR klapzadel
50cc
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De Kymco Agility 12” FR is het model bij uitstek voor het snelle stadswerk, maar ook lange afstanden 
schuwt deze allround scooter niet. Kymco maakt voor de Agility gebruik van een euro5 4-takt motor-
blok dat bekend staat om zijn geringe emissie en een laag verbruik. Deze Kymco is in diverse kleuren en 
varianten leverbaar. Zo heb je de lange buddy of een met een opklapbare buddy die tevens gebruikt 
kan worden als rugsteun. Zoals u ziet biedt de Kymco Agility het allemaal. Ervaar de Agility en laat u 
verbazen over zijn praktische kanten.

(Benzineverbruik volgens WMTC test: 25km/u uitvoering = 2,5 l / 100 km - 45km/u uitvoering = 2,1 l / 100 km)
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Agility 12˝ FR lang zadel 
50cc
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De Agility Carry is het werkpaard bij uitstek. Dankzij zijn achter- en voordager is dit met recht een 
pakezel. Hij is dan ook inzetbaar voor talloze doeleinden, waarmee u het gemak van een scooter  
ten opzichte van een auto snel ondervindt in de drukte van de steden. Parkeren tot aan de voordeur,  
geen parkeerkosten, meeste eenrichtingswegen zijn met de scooter wel toegankelijk, brandstof  
besparing. Al met al is de Agility Carry de scooter om de klus te klaren. Voorzien van een nieuwe 
euro5 injectiemotor.

(Benzineverbruik volgens WMTC test: 45km/u uitvoering = 2,4 l / 100 km)
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Agility Carry
50cc



De Agility 16” + heeft een geheel nieuwe look en hult zich in een strak design en nieuwe, trendy kleuren. 
Verder is de Agility 16” + nu voorzien van een nieuwe euro5 injectiemotor, LED dagrijverlichting, inklap-
bare voetsteunen en een benzinetank onder de voetenplank om het zwaartepunt te optimaliseren. 
Door deze verbeteringen rijdt de Agility 16” + niet alleen beter, maar is hij ook een stuk volwassener 
geworden. De totale looks en zithouding zijn optimaal verbeterd.

(Benzineverbruik volgens WMTC test: 25km/u uitvoering = 3,3 l / 100 km - 45km/u uitvoering = 2,4 l / 100 km)

Agility City 16+
50cc
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De Big Wheel scooter is al veel langer een van de bestverkopende scooters in de zuidelijke landen  
en ook in Nederland wordt het model steeds populairder. Niet gek ook want door z’n opvallend grote 
16 inch voorwiel stuur je hem in elke gewenste bocht. De RST geeft je net die sportieve look waar je 
naar op zoek bent, maar ook de prestaties zijn dik voor elkaar. De nieuwe 4-takt motor voldoet aan de 
strenge Euro5 norm, daarmee is hij niet alleen zuinig, maar ook nog eens heel sportief.

(Benzineverbruik volgens WMTC test: 25km/u uitvoering = 3,3 l / 100 km - 45km/u uitvoering = 2,4 l / 100 km)

Agility City 16+ RST
50cc

8 /// 50cc



De elegante New Like heeft een schitterend uiterlijk vol prachtige accenten. Zo is de scooter  
uitgerust met volledige LED verlichting, buiten een geweldige lichtopbrengst is het vervangen van 
een lampje voorgoed verleden tijd. De perfecte integratie van retro, elegantie en luxe zorgt voor een 
prachtige mix van klassiek en modern. En met de nieuw ontworpen euro5 injectiemotor is de New 
Like ook nog eens super stil. 

(Benzineverbruik volgens WMTC test: 25km/u uitvoering = 2,3 l / 100 km - 45km/u uitvoering = 2,4 l / 100 km)

New Like
50cc
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New Like Special Edition 
50cc

Dit model is zoals men weleens zegt: ‘de perfecte combinatie van moderne techniek in een retro  
jasje.’ Onder de kappen vind je een moderne 4-takt motor met injectie die aan de strenge Euro5  
norm voldoet. De New Like maakt volledig gebruik van ledverlichting aan zowel de voor- als achterzijde.  
Ook het dashboard is het beste van 2 werelden. Een analoge snelheidsmeter gecombineerd met een 
lcd-display met heel veel waardevolle functies.

(Benzineverbruik volgens WMTC test: 25km/u uitvoering = 2,3 l / 100 km - 45km/u uitvoering = 2,4 l / 100 km)



Met de New People S bewijst Kymco dat stijl en functionaliteit prima samen gaan. Zo zijn de grote 
wielen niet alleen mooi, ze zorgen ook voor een volwassen en stabiel rijgedrag. Dat de New People 
het neusje van de zalm is zien we terug in de moderne euro5 injectiemotor, het prachtige ontwerp en 
de fraaie LED verlichting voor en achter. De getoonde scooter kan op sommige punten afwijken van 
het werkelijke model. (Afgebeelde accessoires: topkoffer, windscherm en handkappen optioneel).

(Benzineverbruik volgens WMTC test: 25km/u uitvoering = 3 l / 100 km - 45km/u uitvoering = 2,5 l / 100 km)

New People S 
50cc
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De R staat voor race en het lijdt geen twijfel dat deze scooter ultieme sportieve genen bezit. Het  
begint al bij het strakke ontwerp met een agressieve koplampunit. Zowel voor als achter is de  
New Super 8 R voorzien van led-verlichting. En wat te denken van het volledig digitale dash- 
board dat in verschillende kleuren instelbaar is. 14 inch wielen en dubbele schokdempers zorgen  
voor een nog scherper en sportief weggedrag. Voorzien van de krachtige en soepele 4-takt motor  
die perfect past bij deze sportieveling!

(Benzineverbruik volgens WMTC test: 45km/u uitvoering = 2,3 l / 100 km)
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New Super 8 R
50cc
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Rijd je vaker door het drukke stadsverkeer maar wil je wel over wat extra vermogen beschikken dan 
is een motorscooter het perfecte alternatief. De New Like heeft compacte afmetingen, maar beschikt 
wel over een krachtige en koppelrijke 150cc 4-takt motor. Deze scooter is uitgerust met een ABS- 
remsysteem waarmee je veilig en snel tot stilstand komt. Of je nu rijdt in de stad, provinciale weg  
of zelfs een stukje snelweg, de Kymco New Like brengt je veilig en snel van A naar B. 

(Benzineverbruik volgens WMTC test: 150i uitvoering = 2,7 l / 100 km)
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New Like 150i ABS
150cc
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De Agility is de alleskunner van Kymco die niet alleen in brom- en snoruitvoering geliefd is, maar  
ook als motorscooter uitermate populair is. Door zijn grote wielen en lage zwaartepunt kan je als  
rijder genieten van een bovengemiddeld weggedrag. Deze motorscooter is voorzien van een ABS- 
remsysteem dat ervoor zorgt dat je veilig en snel tot stilstand komt. De allround motorscooter is ideaal 
voor in de stad, maar deinst ook niet terug voor een rit op de snelweg. 

(Benzineverbruik volgens WMTC test: 200i uitvoering = 2,6 l / 100 km)
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Agility 16+ 200i ABS
200cc



Al meer dan 10 jaar is de New People S de toerscooter bij uitstek die door vele duizenden lief- 
hebbers wordt omarmd. De motorscooter kent een strakke en moderne vormgeving met zowel aan 
de voor-als achterzijde ledverlichting. Led is niet alleen zeer zuinig, het hoeft ook nooit meer vervangen te 
worden. Voorzien van een ABS-remsysteem en een krachtige 200cc injectiemotor.

Een topkoffer en windscherm behoren tot de standaarduitrusting. Afbeelding in de brochure kan afwijken 
van werkelijk geleverd model.

(Benzineverbruik volgens WMTC test: 200i uitvoering = 2,7 l / 100 km)
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New People S 200i ABS
200cc



De grote broer uit de Agility familie is de praktische en geheel nieuwe Agility 16+ 300i ABS. Deze 
ruime motorscooter is uiterst geschikt voor het rijden met 2 personen. Niet alleen door de grote op-
bergruimte (2 helmen), maar ook door de hoeveelheid beenruimte. Deze maxiscooter beschikt over 
een krachtige 4-takt motor waarmee rijden op snelwegen aangenaam en comfortabel is. Uitgerust met 
het moderne en complete Noodoe-infotainmentsysteem waarbij je je telefoon kunt koppelen en kan 
beschikken over talrijke functies waaronder navigatie.

(Benzineverbruik volgens WMTC test: 300i uitvoering = 3,3 l / 100 km)

Agility 16+ 300i ABS
300cc

20 /// Motorscooters



De New People is leverbaar in 3 uitvoeringen waarvan de 300i met ABS-systeem de krachtigste 
variant is. Deze motorscooter is hét alternatief voor diegene die de alsmaar langer wordende files  
wil omzeilen. Door z’n krachtige motor en compacte afmetingen rijd je hem moeiteloos langs elke file. 
Uitgerust met volledige ledverlichting, het vervangen van een lampje is daarmee voorgoed verleden 
tijd. Als rijder beschik je over het moderne, door Kymco ontwikkelde, Noodoe systeem waarmee je je 
telefoon kunt koppelen en kan beschikken over veel interessante functies.

Een topkoffer en windscherm behoren tot de standaarduitrusting. Afbeelding in de brochure kan afwijken van werkelijk geleverd model.  
(Benzineverbruik volgens WMTC test: 300i uitvoering = 3,5 l / 100 km)

New People S 300i ABS
300cc
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De X-Town City is de opvolger van de succesvolle X-Town 300i die enkele jaren geleden werd gelan-
ceerd. Deze motorscooter biedt alle kwaliteiten die je van een motorscooter mag verwachten tegen 
een messcherpe prijs. Het frame werd volledig nieuw ontworpen waardoor je mag genieten van een 
overtuigend weggedrag. Uniek in z’n klasse is de vlakke voetenplank waardoor op en afstappen geen 
enkele moeite kost. Voorzien van een Euro 5 injectiemotor en krachtig ABS-remsysteem. Leverbaar 
in twee frisse kleuren: Nardo Grey en Flat Deep Blue.

(Benzineverbruik volgens WMTC test: 300i uitvoering = 2,7 l / 100 km)
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X-Town City 300i ABS
300cc



Geheel nieuw is de DT X360i Adventure waarmee je als rijder het beste krijgt van 2 werelden. Een 
moderne motorscooter met ‘adventure cross-over’ looks met de rijkwaliteiten die passen bij een  
dynamische maxiscooter. Deze motorscooter is voorzien van een breed stuur, lichtgewicht velgen met 
daaromheen all-road banden. Verder is de scooter uitgerust met traction control en key-less systeem 
zodat de afstandsbediening veilig in je jas kan blijven. Aan opbergruimte geen gebrek want onder 
het zadel passen maar liefst 2 helmen. Met het lcd-kleurendisplay beschik je over talloze functies die  
het rijden nog leuker maakt.

(Benzineverbruik volgens WMTC test: 360i uitvoering = 3,7 l / 100 km)
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De nieuwe Xciting S 400i heeft een nieuwe viertaktmotor van 400cc met vloeistofkoeling. Deze nieuwe 
aandrijving is gemonteerd in een compleet nieuw frame, dat “Dual under bone” wordt genoemd en 
dat de trillingen moet beperken en het bedieningscomfort moet verbeteren. De scooter is voorzien 
van dubbele remschijven in het voorwiel met radiaal gemonteerde remklauwen. De Xciting S 400i is 
rechtstreeks geïnspireerd door sportieve modellen. Dit zien we terug in het gebruik van Noodoe, de 
upside-down voorvork, volledige LED verlichting en het nieuwste ABS 9.1 systeem van Bosch.

(Benzineverbruik volgens WMTC test: 400i uitvoering = 4,2 l / 100 km)
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Xciting S 400i ABS
400cc



Deze echte tweecilinder legt de lat hoog waarbij een ultieme mix is gemaakt van een sport en premium  
ontwerp met daarbij de grootst mogelijke aandacht voor ieder detail. We zien het informatieve Noodoe- 
systeem, dubbele schijfremmen van Brembo, Bosch 9.1 ABS, upside down voorvork, maar ook een  
power mode. Het gestroomlijnde ontwerp van de AK550i is uitgerust met volledige LED-verlichting , een  
volledig digitaal dashboard en een fraai afgewerkte zadel. De AK550i zet nieuwe maatstaven en 
brengt je als rijder in extase!

(Benzineverbruik volgens WMTC test: 550i uitvoering = 5,0 l / 100 km)

AK550i ABS
550cc
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Deze revolutionaire driewieler zet nieuwe maatstaven op het gebied van comfort en rijbeleving.  
De ontwerpers namen de krachtigste motorscooter uit het programma, de AK 550, als technische 
basis. Dat betekent een 550cc tweecilinder met CVT waarmee de CV3 ineens tot de krachtigste 
driewielers van dit moment behoort. Maar Kymco gaat nog veel verder. Deze motorscooter is voor-
zien van een Power Transmission Matrix die moet zorgen voor een juiste gewichtsverdeling zodat 
rijden nog comfortabeler wordt. Aan de voorzijde is gebruik gemaakt van een sportieve upside-down 
voorvork die zorgt voor aansprekende stuurprestaties. De CV3 rijd je met een B-rijbewijs*

*Mits behaald voor 19 januari 2013
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CV3 ABS
550cc
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Kymco NOODOE – Revolutionair smart scooter experience
Met Noodoe sta je als rijder centraal en maakt van het scooter rijden een hele nieuwe belevenis. Van 
het moment dat je je KYMCO bereikt, je reis, parkeren, tot bij een stoplicht wachten… Een wisselwerking 
van een briljante samenwerking tussen technologie en de behoeften van de mens maakt van de 
KYMCO Noodoe een hartveroverende ervaring.

Het volgende biedt de Noodoe;
-  Klok Selecteer een zelfgekozen achtergrond vanuit de Noodoe Cloud.
-  Weer Huidige en toekomstige weersvoorspellingen voor iedere rijder
-  Navigatie Ontdek nieuwe routes van huis naar je werk of tijdens een rit in de omgeving
-  Snelheid Selecteer het gewenste design voor je snelheidsmeter vanuit de Noodoe Cloud
 

Een stoplicht zal nooit meer saai zijn met Stop Mode
Stop Mode maakt van een rood licht HET ultieme moment om alle belangrijke momenten in je leven 
te laten zien. Deze modus geeft een melding wanneer je een (belangrijk) gesprek hebt gemist, werpt 
een blik in gemiste berichtjes, geeft sociale updates van vrienden weer en laat breaking news berichten 
zien, mede als andere notificaties.

Je scooter en telefoon.. Smarter together
Een en al magie, wanneer je je telefoon verbindt met je smart scooter. Men noemt het een eigen one-of-a-kind 
smart scooter belevenis van je Noodoe app op je telefoon. Hiermee kun je onder andere je scooter 
terug vinden wanneer je deze geparkeerd hebt op een drukke plek, tevens kun je communiceren met 
andere rijders die ook aangesloten zijn bij het nieuwe Noodoe tijdperk.

FIND MY RIDE
Raak je Kymco nooit meer kwijt in een drukke omgeving. Noodoe onthoudt voor jou waar je je scooter 
hebt geparkeerd en helpt je je weg naar je Kymco terug te vinden.

Sta vooraan met Smart Navigatie
Met Smart Navigatie rij je zelfverzekerd rond. Je ontdekt nieuwe routes wanneer je snel thuis moet 
komen of als je gezellig aan het touren bent met vrienden. Smart Navigatie geeft de informatie waar 
en wanneer je die nodig hebt tijdens het rijden.

Ga met Destination Navigatie
Destination Navigatie geeft met route aanwijzingen de snelste route weer en daarbij ook informatie 
over de afstand tot je gewenste bestemming.

Ride with your crew
Met Group Navigatie kun je zicht houden op de locaties van je mede rijders. Raak elkaar nooit meer 
kwijt tijdens een groepsrit.

Personaliseer je scooter
Iedereen is uniek en heeft andere wensen en interesses. Wij vinden dat je scooter ook dit moet kunnen 
uitstralen. Noodoe brengt zelfexpressie naar een heel ander level via de cloud. Op de Noodoe cloud 
staan ontelbaar veel keuzes om jouw scooter te personaliseren.  Het is ook nog eens super simpel.

Create and Share
Noodoe laat je niet alleen kiezen uit voorgeprogrammeerde dashboard achtergronden, maar je kunt ook 
je eigen foto’s maken en uploaden. Deze afbeeldingen kunnen gedeeld worden met de Noodoe cloud 
en kunnen worden gedeeld met de rest van de wereld. Andere mensen kunnen dit dan bewonderen 
of ook gebruiken voor hun eigen Kymco. Je fans kunnen je volgen en andersom!

Noodoe 2
Noodoe Navigatie is ‘s werelds eerste rijder georiënteerde navigatiesysteem dat is ontworpen met de 
grootste aandacht op het veilig rijden. Mede door de makkelijke leesbaarheid en eenvoudige manier waar-
op de richting wordt aangegeven waarborgen wij een veilige rijervaring. De nieuw ontwikkelde Noodoe 
Navigatie is één van de meest wensbare functies aan boord van je Kymco. De Noodoe is extra beschermd 
onderweg doordat deze stof- en waterdicht is. Alle KYMCO Noodoe eigenaren kunnen genieten van 
Noodoe Navigatie met een eenvoudige upgrade van de Noodoe-app naar een mobiele telefoon, zonder 
hardware-aanpassingen en extra mobiele telefoonstandaard.
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Lekker op weg met het juiste motorrijbewijs!
Wist je dat er 3 verschillende motorrijbewijzen zijn?
Tegenwoordig zijn er 3 verschillende categorieën motorrijbewijzen: A1, A2 en A. Het type rijbewijs  
dat je kunt halen, hangt af van het vermogen van de motor waar je op rijdt, je leeftijd én je ervaring. 

Het verschil tussen beginners en doorstromers
Heb je nog helemaal geen motorrijbewijs dan ben je een beginner. Een doorstromer heeft minimaal  
2 jaar een motorrijbewijs in een lichtere categorie en wil graag door naar een zwaardere categorie.  
Een beginner moet 1 theorie- en 2 praktijkexamens doen. Het eerste examen is voertuigbeheersing,  
het zogenaamde AVB en is 1 jaar geldig. Het andere praktijkexamen is verkeersdeelneming, ook wel 
AVD genoemd. Een doorstromer, dus iemand met 2 jaar een motorrijbewijs A1 die A2 wil halen of 
iemand met 2 jaar een motorrijbewijs A2 die A wil halen, moet 1 combi-praktijkexamen doen. Daar 
wordt dan zowel de voertuigbeheersing (AVB) als de verkeersdeelneming (AVD) in één examen getoetst.  

Theorie-examen vanaf je 17e
Ben je minimaal 17 jaar, dan mag je theorieexamen doen voor motorrijbewijs A1, A2 en A. Dit theorie- 
examen is namelijk voor alle categorieën hetzelfde. Let op! Je theoriecertificaat is maar anderhalf jaar 
geldig, dus begin niet té vroeg met je theorie. Het voordeel voor motorrijders met een ‘oud’ rijbewijs. 
Had je voor 19 januari 2013 al een motorrijbewijs A? Dan mag je op elke motor rijden die je wilt. Had 
je voor 19 januari 2013 een motorrijbewijs A-beperkt dan houd je alle oude rechten en krijg je er het 
recht bij om op een A2 motor te rijden.

Wanneer rijles en rijexamen zware motor?
Een zware motor heeft een motorvermogen van 35 kW of meer. De minimumleeftijd voor rijles is 21 jaar. 
De minimumleeftijd voor het rijexamen hangt af van uw keuze en uw rijervaring:

-   Heeft u nog geen rijervaring? Of heeft u korter dan 2 jaar uw rijbewijs middelzware motor (A2)? 
Dan kunt u rijexamen op een zware motor doen als u 21 bent. U behaalt dan een rijbewijs A met de 
aantekening code 80. U mag dan de eerste 2 jaar alleen op zware motoren met 3 wielen rijden. Na 2 jaar 
vervalt de aantekening code 80 en mag u op alle zware motoren rijden. Bent u nog geen 24 als de code 
vervalt? Dan moet u bij uw gemeente een nieuw rijbewijspasje aanvragen zonder de aantekening.

-   Heeft u al tenminste 2 jaar een rijbewijs middelzware motor (A2)? Dan kunt u vanaf 22 jaar rijexamen 
doen op een zware motor. U behaalt dan een rijbewijs A zonder beperkingen. U mag dan op alle 
zware motoren rijden.

-   Heeft u nog geen rijbewijs middelzware motor (A2)? En wilt u een rijbewijs A zonder de aantekening  
code 80? Dan moet u minimaal 24 jaar zijn om rijexamen te doen. U mag dan op alle zware motoren rijden.

Als u rijbewijs A heeft, krijgt u rijbewijs A1 en A2 erbij. Ook als u de aantekening code 80 heeft. U mag 
dus met beide soorten rijbewijzen ook op lichte en middelzware motoren rijden.

Meer informatie 
Wil je meer details weten over de regels voor de rijbewijzen A1, A2 of A? 
Ga dan voor meer informatie naar www.cbr.nl.
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Agility 12" FR  
(klap zadel)

Agility 12” FR
(lang zadel) Agility Carry Agility City 16+ Agility City 16+ RST New Like New Like Special Edition New People S New Super 8 R

Motor 4-takt 4-takt 4-takt injectie 4-takt injectie 4-takt injectie 4-takt injectie 4-takt injectie 4-takt injectie 4-takt injectie

Cilinderinhoud 49cc 49cc 49cc 49cc 49cc 49cc 49cc 49cc 49.9 cc

Compressieverhouding 11,0:1 11,0:1 11,0:1 11,0:1 11,0:1 11,0:1 11,0:1 10,7:1 10,5:1

Maximum vermogen
25km/u = 2,0 kW
45km/u = 2,2 kW

25km/u = 2,0 kW
45km/u = 2,2 kW

45km/u = 2,4 kW
25km/u = 1,12 kW
45km/u = 2,2 kW

25km/u = 1,12 kW
45km/u = 2,2 kW

25km/u = 1,3 kW
45km/u = 2,4 kW

25km/u = 1,3 kW
45km/u = 2,4 kW

25km/u =  1,5 kW /  
5.500 tpm

45km/u =  2,4kW /  
7.000 tpm

45km/u =  2,5 kW /  
7.500 tpm

Verbruik
25km/u = 2,5 l / 100 km
45km/u = 2,1 l / 100 km

25km/u = 2,5 l / 100 km
45km/u = 2,1 l / 100 km

45km/u = 2,4 l / 100 km
25km/u = 3,3 l / 100 km
45km/u = 2,4 l / 100 km

25km/u = 3,3 l / 100 km
45km/u = 2,4 l / 100 km

25km/u = 2,3 l / 100 km
45km/u = 2,4 l / 100 km

25km/u = 2,3 l / 100 km
45km/u = 2,4 l / 100 km

25km/u = 3 l / 100 km
45km/u = 2,5 l / 100 km

45km/u = 2.3 l / 100 km

Startmogelijkheden electrisch / kickstart electrisch / kickstart elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch

Koeling lucht lucht lucht lucht lucht lucht lucht lucht luchtgekoeld

Ontsteking ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU, elektronisch

Smering wet sump wet sump wet sump wet sump wet sump wet sump wet sump wet sump wet sump

Accu 12V 7Ah 12V 7Ah 12V 7Ah 12V 7Ah 12V 7Ah 12V 7Ah 12V 7Ah 12V 6.5Ah 12V 8Ah

Aandrijving continue variabel continue variabel continue variabel continue variabel continue variabel continue variabel continue variabel continue variabel continue variabel

Inhoud benzinetank 5 liter 5 liter 5,5 liter 7 liter 7 liter 6,3 liter 6,3 liter 6,2 liter 6 liter 

Remmen voor schijf 180 mm schijf 180 mm schijf 180 mm schijf 260 mm schijf 260 mm schijf 220 mm schijf 220 mm schijf 260 mm schijf

Remmen achter trommel 110 mm trommel 110 mm trommel 110 mm trommel 130 mm trommel 130 mm trommel 110 mm trommel 110 mm trommel 130 mm trommel

Banden voor 120/70-12 120/70-12 120/70-12 100/80-16 100/80-16 110/70-12 110/70-12 100/80-16 120/70-14

Banden achter 130/70-12 130/70-12 130/70-12 120/80-14 120/80-14 130/70-12 130/70-12 120/80-14 120/80-14

Rijklaar gewicht 97 kg 97 kg 105 kg 120 kg 120 kg 112 kg 112 kg 124 kg 120 kg

Wielbasis 1.320 mm 1.320 mm 1.315 mm 1.340 mm 1.340 mm 1.315 mm 1.315 mm 1.425 mm 1.365 mm

Afmeting 1.920 x 685 x 1.130 mm 1.920 x 685 x 1.130 mm 1.920 x 685 x 1.145 mm 2.050 x 735 x 1.210 mm 2.050 x 735 x 1.210 mm 1.915 x 680 x 1.130 mm 1.915 x 680 x 1.130 mm 2.085 x 700 x 1.170 mm 2.040 x 740 x 1.090 mm

Zithoogte 790 mm 790 mm 780 mm 780 mm 780 mm 790 mm 790 mm 810 mm 780 mm

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
black x x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
black  x  x
oak metallic  x  x
techno silver  x  x

Verkrijgbare uitvoeringen

  45 
pearly white   x
black  x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45 
dark grey x x
matt blue x x
black x x
nardo grey x x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45 
brown x x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
deep ocean blue x x
red x x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
matt black x x
matt grey x x
matt blue x x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
matt brown x x
matt grey x x
deep blue x x

Verkrijgbare uitvoeringen

  45
white/black  x

50cc
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New Like 150i ABS Agility 16+ 200i Agility 16+ 300i ABS
New People S 200i / 
300i ABS X-Town City 300i ABS DT X360i Adventure Xciting S 400i ABS AK550i ABS CV3 ABS

Motor 4-takt injectie 4-takt injectie 4-takt injectie 4-takt injectie 4-takt injectie 4-takt injectie 4-takt injectie 4-takt injectie 4-takt injectie

Cilinderinhoud 150cc 163 cc 276 cc 163 cc / 299 cc 276 cc 321 cc 400cc 550 cc 550 cc

Compressieverhouding 11:1 9.5:1 10.6:1 10.5:1 / n.n.b. 10,6:1 10,7:1 10.8:1 11:1 11.0:1

Maximum vermogen 10,2 kW 8,2 kW / 7.000 tpm 16,8 kW / 7.500 tpm
200: 10.8 kW / 8.500 tpm 
300: 20.1 kW / 7.750 tpm

16.8 kW / 7.500 tpm 21 kW / 7.500 tpm 25,7 kW / 7.500 tpm 39 kW / 7.500 tpm 37.5 kW / 7.500 tpm

Verbruik 2,7 l / 100 km 2,6 l / 100 km 3,3 l / 100 km
200: 2,7 l / 100 km
300: 3,5 l / 100 km

2,7  l / 100 km 3,7 l / 100 km 4,2 l / 100 km 5,0 l / 100 km n.n.b.

Koppel 11,8 Nm / 6.500 tpm 11,8 Nm / 5.500 tpm 23,5 Nm / 6.500 tpm
200: 13.5 Nm / 6.500 tpm 
300: 27.8 Nm / 6.500 tpm

23,5 Nm / 6.500 tpm 29,3 Nm / 5.750 tpm 36 Nm / 6000 tpm 53 Nm / 6.000 tpm 51,9 Nm / 5.500 tpm

Startmogelijkheden elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch

Koeling lucht lucht vloeistof vloeistof vloeistof vloeistof vloeistof vloeistof vloeistof

Ontsteking ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU

Smering wet sump wet sump wet sump wet sump wet sump wet sump wet sump wet sump wet sump

Accu 12V 9Ah 12V 8Ah 12V 10Ah
200: YTX9b-BS  
300: YTX12-BS

12V 10.5Ah 12V 11.8Ah 12V 10Ah 12V 11Ah n.n.b.

Aandrijving continue variabel continue variabel continue variabel continue variabel continue variabel continue variabel continue variabel continue variabel continue variabel

Tankinhoud (benzine) 6,3 liter 7 liter 13 liter 9 liter 13 liter 12.5 liter 12,5 liter 14,5 liter 15,5 liter

Remmen voor schijf 220 mm schijf 260 mm schijf 300 mm schijf 260 mm schijf 260 mm schijf dubbele schijf 280 mm dubbele schijf 280 mm dubbele schijf 280 mm

Remmen achter schijf 200 mm schijf 240 mm schijf 240 mm schijf 260 mm schijf 260 mm schijf schijf 240 mm schijf 260 mm schijf 260 mm

ABS / CBS Bosch 9.1 Bosch 9.1 Bosch 9.1 Bosch 9.1 Bosch 9.1 Bosch 9.1 Bosch 9.1 Bosch 9.1 Bosch 9.1

Banden voor 110/70-12 100/80-16 110/70-16 110/70-16 120/80-14 120/80-14 120/70-15 120/70R15 110/70-13

Banden achter 130/70-12 120/80-14 140/70-14 140/70-16 150/70-13 150/70-13 150/70-14 160/60R15 160/60-R15

Rijklaar gewicht 130 kg 131 kg 191 kg 135 kg / 188 kg 200 kg 191 kg 195 kg 230 kg 264 kg

Wielbasis 1.315 mm 1.340 mm 1.550 mm 1.390 mm / 1.450 mm 1.513 mm 1.550 mm 1.570 mm 1.580 mm 1.580 mm

Afmeting 1.915 x 680 x 1.130 mm 2.050 x 735 x 1.210 mm 2.200 x 765 x 1.280 mm
200: 2.085 x 700 x 1.570 mm 
300: 2.165 x 750 x 1.240 mm

2.250 x 800 x 1.385 mm 2.165 x 780 x 1.285 mm 2.190 x 799 x 1.389 mm 2.220 x 795 x 1.450 mm 2.140 x 960 x 1.450 mm

Zithoogte 790 mm 780 mm 800 mm 800 mm / 805 mm 765 mm 785 mm 805 mm 785 mm 795 mm

Verkrijgbare uitvoeringen

  150
black  x
matt metallic silver x

Verkrijgbare uitvoeringen

  200
black  x
matt grey  x

Verkrijgbare uitvoeringen

  300
matt grey  x
deep ocean blue  x

Verkrijgbare uitvoeringen

 200 300
matt brown x
matt grey x x
Porsche dossena grey x

Verkrijgbare uitvoeringen

  300
silver black/nardo  x
flat deep blue  x

Verkrijgbare uitvoeringen

  350
matt black  x

Verkrijgbare uitvoeringen

              400
matt black  x
matt deep blue  x

Verkrijgbare uitvoeringen

              550
matt black  x
space grey  x
matt brown  x
matt blue  x

n.n.b.

Motor-
scooters



Druk- en tekstfouten, model- en kleurwijzigingen voorbehouden.

www.kymco.nl

Dealerstempel:

Kymco levert uitsluitend 
via de erkende vakhandel
   
Nieuwe Kymco scooters met een complete service en garantie kunt u uitsluitend kopen via de 
erkende vakhandel. Deze dealers worden ondersteund door ons servicenetwerk en dragen 
het “erkend scooterdealer” logo van de RAI vereniging op hun voorgevel. Kymco kan niet ten 
allen tijde de betrouwbaarheid van dealers garanderen die Kymco scooters via internet aan-
bieden. De erkende scooterdealers hebben kennis van onze producten, blijven op de hoogte 
van alle ontwikkelingen en krijgen trainingen zodat hun kennis optimaal blijft. Kymco streeft 
ernaar om de hoogst haalbare kwaliteit producten te leveren. Wel kunnen wij u een advies 
geven: wanneer u een Kymco koopt via internet krijgt u soms korting. Echter als u aanspraak 
wilt maken op service en garantie is het het vaak lastig om uw scooter terug te sturen naar de 
firma die de scooter heeft geleverd. Wanneer u kiest voor aanschaf bij de plaatselijke dealer is  
dit traject veel korter en derhalve makkelijker. Bovendien bent u er dan zeker van dat uw nieuwe  
scooter vakkundig rijklaar gemaakt wordt zodat u veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Hoewel 
Kymco haar scooters zo onderhoudsarm mogelijk maakt is het toch noodzakelijk om onder-
houd uit te laten voeren. De hoeveelheid hiervan is afhankelijk van de intensiviteit van het 
gebruik en kunt u zien in het bijgeleverde onderhoudsboekje. Kortom, Kymco raadt u dus aan 
altijd een scooter te kopen bij de plaatselijke Kymco-dealer. Snelle en vakkundige service en 
onderhoud zijn dan gegarandeerd.

Versie 5

3 jaar 
garantie
   
Kymco Nederland geeft maar liefst 3 jaar garantie, onbeperkt het aantal gereden 
kilometers, op alle nieuwe brom- en snorscooters (50cc) gekocht bij de officiële 
Kymco dealer.

Hiermee rijd je 3 jaar lang zorgeloos op een Kymco scooter en kom je niet voor dure 
verrassingen te staan. Het grote voordeel is dat de garantie geldt voor het gehele 
50cc programma van Kymco dus welke scooter je ook kiest, de onbeperkte garantie 
geldt altijd.

Om gebruik te kunnen maken van 3 jaar onbeperkte garantie moet de scooter wel 
bij een officiële Kymco dealer gekocht en onderhouden zijn. De algemene voor-
waarden en de lijst met officiële dealers vind je op www.kymco.nl


