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Better than Best!
Kymco, Kwang Yang Motor Company, is een Taiwanese fabrikant van motoren, scooters en quads. 
Het in 1963 door Honda opgerichte bedrijf is de grootste fabrikant van scooters in Taiwan en zij 
exporteren de producten naar meer dan 75 landen wereldwijd. Er werken meer dan 3.000 mensen 
en ze produceren ongeveer 480.000 voertuigen per jaar. Tevens produceren zij voor Articat, BMW 
en Kawasaki. Sinds 1994 vertegenwoordigen wij, KYBE, Kymco in Nederland en hebben in de loop 
der jaren Kymco zien groeien naar een scootermerk dat tot de top drie van Nederland behoort. Dit 
geldt voor zowel de 25 km/h en 45 km/h uitvoeringen maar ook de motorscooters zijn inmiddels geen 
onbekende meer. Met onze Kymco scooters willen wij graag iedereen tevreden stellen en daarom 
hebben wij modellen in het programma waar iedereen vrolijk van wordt. Van klassiek tot sportief en 
van 50cc tot 700cc, voor elke afstand is er een Kymco. Kymco staat voor trendzettend en innovatief. 
Qua uitvoeringen gaan wij net iets verder dan de concurrentie en met de eigenwijze K-Pipe bijvoor-
beeld slaan wij wegen in waar een ieder ander niet durft te gaan. Onze slogan is niet voor niets Beter 
dan het beste!  
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Agility 12˝ FAT lang zadel 
50cc

De Kymco Agility 12 FAT 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 zeer fraaie 4-takt 
motorblok dat bekend staat om zijn geringe emissie en een laag verbruik (+/- 1 liter per uur volgens 
Euronorm 99/700/EG). 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.
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De Agility 12 inch FAT 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 FAT. Zoals de rijscholen met een valbeugelset, 
bezorgdiensten met een delivery drager, PostNL met een speciale tassenhouder.

6 /// 50cc

Agility 12˝ FAT klapzadel
50cc

De Carry is met zijn voor- en achterdrager helemaal geschikt voor transport en daardoor multi-inzetbaar 
als werkpaard. De Delivery en de Carry zijn voor veel doeleinden inzetbaar, of je nu schilder, storings-
monteur of van een bezorgdienst bent, zijn ultrasterke frame is erop berekend veel gewicht te kunnen 
dragen. Ook de verschillende beugelsets maken van deze scooter een echte allrounder. De Delivery 
heeft alleen een achterdrager en is daardoor bij uitstek geschikt als bezorgscooter. Het tassenrek op 
de voetenplank is een optionele accessoire.
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Agility Delivery/Carry
50cc



De nieuwe Kymco Agility 12 FR is het model bij uitstek voor het snelle stadswerk. Maar, ook lange 
afstanden schuwt deze allround scooter niet. Door zijn verhoogde stuurkap biedt de FR meer been-
ruimte en is hij dus ook geschikt voor mensen met lange benen. Kymco maakt ook voor de Agility 
FR gebruik van een zeer fraaie 4-takt motorblok, dat bekend staat om zijn geringe emissie en een 
laag verbruik (+/- 1 liter per uur volgens Euronorm 99/700/EG). Het model is verder standaard voor-
zien van halogeen verlichting voor en wat het remgebruik betreft zorgt een schijfrem in het voorwiel 
voor een zo’n kort mogelijke remweg. Het brede voorscherm zorgt voor bescherming tegen regen en 
mocht dit niet voldoende zijn is het monteren van een origineel windscherm mogelijk. 

Sportief, zuinig en betrouwbaar. Dat deze eigenschappen samen gaan bewijst de Kymco Super8 
Street. Deze sportieveling geeft de concurrentie het nakijken wat rijeigenschappen betreft. Dynamisch 
rijgedrag is bij de Super8 Street vanzelfsprekend en dat heeft deze scooter mede aan zijn grote 14 
inch wielen te danken. Extra aandacht is geschonken aan de zichtbaarheid en vandaar dat de Super8 
Street is voorzien van LED dagrijverlichting.

Super 8 Street
50cc
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Agility 12˝ FR
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 voor- en achterlichten met moderne LED verlichting, 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.
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Agility 16˝ +
50cc
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Liefhebbers van klassieke scooters worden spontaan verliefd op de Like. Zijn elegante voorkomen 
herinnert onmiddellijk aan de 50’er en 60’er jaren. Zijn karakteristieke styling die je direct doet verlangen 
naar een cappuccino op een zonnig terras en zijn vele details en chroom geven hem een eenmalig 
karakter. En ondanks zijn retro look is hij voorzien van de modernste scootertechniek, betrouwbaar, 
zuinig (verbruik +/- 1 liter per uur volgens Euronorm 99/100/EG), stil en schoon. Wie zei er ooit dat 
schoonheid en functionaliteit niet samen gaan? Met de Like maak je echt een fashion statement!  
I Like it, I Love it!
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Like tt
50cc
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Door zijn compacte afmetingen en hoge aaibaarheidsfactor is al menigeen gevallen voor de charmes van 
deze stijlvolle retorscooter. Net als de Like uitgerust met een modern 4-takt blok waarmee probleem- 
loos rijden gegarandeerd is. De kersenrode uitvoering met antraciet mat grijze details en de glans zwarte 
met zwarte details maken van deze Sento een hippe scooter. Leverbaar in twee nieuwe kleurstellingen.
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Sento
50cc

Een klassiek uiterlijk met de modernste techniek, dat geldt zeker voor de NewSento. Deze compacte 
retorscooter heeft een super zuinige 4-takt motor met brandstofinjectie (verbruik 0,8L/uur) die al vol- 
doet aan de toekomstige Euro 4 eisen. Hij is dus nog schoner, stiller en vooral zuiniger. De ideale 
partner in het drukke stadsverkeer en door zijn grote tank van 5,5 liter ook ideaal om lange stukken 
mee te rijden. Modern is ‘ie ook met een LED achterlicht en dagrijverlichting. Voor de NewSento is 
een heel scala aan accessoires leverbaar om zo de scooter een eigen gezicht te geven. De NewSento 
is leverbaar in 25 km/h en 45 km/h uitvoering en er is keuze uit verschillende kleuren. 
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NEWSento
50cc



Wie op zoek is naar een zakelijke uitstraling kan stoppen met zoeken. Deze scooter met 16 inch aluminium 
spaakwielen is niet voor niets al jaren de bestverkochte scooter in de 16 inch klasse. De People S is 
leverbaar in brom- en snoruitvoering en in verschillende kleurvarianten. De People S wordt geleverd 
in de Elegance uitvoering welke zich kenmerkt door glans zwarte details, een bewerkt zadel en een 
LED achterlicht. Door zijn lage instap en veel beenruimte is het een echte all-rounder.
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People S
50cc
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Degelijk, betrouwbaar, chique en zakelijk. Dat zijn de kernwoorden om deze scooter te omschrijven. De 
Vitality is het paradepaardje van Kymco. Deze 12” scooter staat bekend als één van de beste scooters 
die Kymco in Taiwan produceert. Vanwege de uitstekende technische kwaliteiten en betrouwbaarheid. 
De kleurstellingen te samen met de glanszwarte accenten geven deze scooter een chique en zakelijk 
uiterlijk. 
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Vitality
50cc

Op zoek naar een compacte scooter met sportieve aspiraties? Stop met zoeken want de VP voldoet 
aan al deze wensen. Deze scooter biedt opvallend veel beenruimte. Ga naar de dealer en laat u 
overtuigen. De scherpe lijnen en moderne verlichting zijn onmiskenbaar een streling voor het oog. 
Een blik op het digitale dashboard en je weet wat de VP in huis heeft. Optioneel is er LED verlichting 
aan de voorzijde leverbaar voor optimale zichtbaarheid en veiligheid. Door zijn compacte maten uiterst 
wendbaar in de stad en daarbuiten. Keuze uit 3 kleurvarianten en zowel in 25 km/h en 45 km/h uit-
voering leverbaar.
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VP50
50cc



Zijn krachtige 50cc 4-takt motor, grote opbergruimte en brede voorscherm voor extra bescherming 
tegen de elementen maken de New Dink tot een echte all-rounder. Kilometers maken zit in zijn genen 
en geen reisdoel is te ver voor deze scooter. Of men nu alleen rijdt of met zijn tweeën, elke reis is een 
beleving. Duidelijke informatie wordt verstrekt via zijn digitale dashboard en door zijn ontspannen 
zithouding is het rijden op een New Dink echt genieten.
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New Dink
50cc

Met een lage instap, de extra brede treeplank, optimale beenruimte en een comfortabele stoel schittert 
deze toerscooter ook door zijn gebruiksvriendelijkheid. Hierin past ook de high-performance twee-
takt motor, die de G-Dink smooth in elke situatie versnelt. De nieuwe look van de G-Dink zit vol vele 
smaakvolle details die zeer elegant en tijdloos zijn. De vele praktische extra’s zoals de comfortabele 
rugleuning, opbergvakken en opvouwbare passagier voetsteunen maken van de G-Dink een ster in  
zijn klasse.
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G-Dink
50cc



De K-Pipe is een bromfiets zonder enige vorm van concurrentie. Zijn eigenwijze design valt meteen 
op en de K-Pipe staat altijd in het middelpunt van de belangstelling. Ongemerkt voorbij rijden is bijna 
onmogelijk en dat komt niet alleen door zijn uiterlijk. De levendige 4-takt motor laat een sportieve 
brom horen maar is ook nog eens heel zuinig. Men schakelt eenvoudig door de vier versnellingen en 
dit alles gebeurt zonder gebruik te maken van een koppeling. De K-Pipe kan zich laten transformeren 
in vele kleuren door de verschillende kunststof kappen die als accessoire leverbaar zijn. 
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K-Pipe 50
50cc

De E-Vitality is een e-scooter met fijne rijeigenschappen en ligt als een blok op de weg. De E-Vitality 
laat zich tijdens het rijden voorspelbaar en betrouwbaar bedienen en de algehele afwerking is goed 
te noemen. De ingebouwde lader met oprolstekker zijn erg handig voor het snel en soepel inpluggen 
van de stekker. Met een actieradius van 38km (in Turbostand) is de E-Vitality een goede stadsscooter. 
Er zal ook voor uw ‘groene’ bedrijf een speciaal delivery model komen.

E-Vitality
Elektrisch
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De Kymco MXU 50 is met recht een echte alleskunner; dit model staat niet alleen op onverhard terrein 
zijn mannetje, maar is ook een perfect wendbare ATV voor op de openbare weg. Vele handige eigen- 
schappen, zoals een bagagerek voorop en achter en de informatieve digitale tellerunit verhogen het  
gebruiksgemak op elk terrein. De soepele automatische transmissie is tevens voorzien van een achteruit- 
versnelling en maakt de Kymco MXU 50 de nieuwe maatstaf in zijn klasse.
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MXU50
50cc

ATV /// 25



Like TT accessoires
Naast een chromen valbeugelset bestaat er ook een zwarte 
valbeugelset voor de Like TT. Tevens leverbaar: diverse 
windschermen, klapdragers en voorspatbordbeugels.

Kymco windschermen
Kymco heeft voor alle modellen wel een passend windscherm 
zoals te zien is op deze Vitality.

Rieten manden, een alternatief voor uw bagage
De perfecte oplossing om uw bagage te vervoeren. 
Universele manden geschikt voor bijna elke Kymco.

Kymco bagagedragers
Naast een bagage/klapdrager voor deze VP50 heeft Kymco 
ook voor nagenoeg alle andere modellen klapdragers in haar 
assortiment.
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Downtown voorzien van chromen valbeugelset
Met de chromen valbeugelset voor de Downtown be-
schermt u niet alleen de motorscooter maar hij ziet er 
ook nog eens exclusiever uit.

NEWSento accessoires
Voor de NEWSento bestaan er vele accessoires. Van wind- 
scherm tot valbeugelset maar ook een rugsteun behoort 
tot de mogelijkheden. Tevens voor de dames zeer veel 
Swarovski accessoires.

Originele Kymco topkoffers in kleur
Voor alle Kymco modellen hebben wij wel een topkoffer in de kleur 
van de scooter, informeer de dealer naar de mogelijkheden.

Originele Kymco regendekken
Droog naar uw bestemming met een originele regendek van Kymco. 
Leverbaar voor diverse Kymco modellen.

Bescherm uw Kymco
Kymco heeft naast universele sloten ook specifieke 
sloten zodat u altijd eigenaar blijft van uw Kymco.



De Agility 125 is de perfecte motorscooter voor de korte afstand. Hij combineert het gemak van een 
compacte scooter met de performance van een motorscooter. De binnenstad is zijn thuis maar ook 
op de verbindingswegen staat hij zijn mannetje. Hij is uiterst wendbaar en in combinatie met het lange 
zadel en de vlakke voetenplank is hij de ideale motorscooter voor het woon- werktraject. Zijn krachtige 
4-takt motor blinkt niet alleen uit door zijn prestaties maar ook om zijn zuinigheid. De standaard 
bagagedrager maakt het meenemen van extra bagage mogelijk en ook onder het zadel kan men het 
nodige meenemen. Kortom, de Agility 12” FAT 125 is geschikt voor de beginnende motorscooterrijder 
en de ervaren scooterrijder. 
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Agility 12˝ FAT 125
125cc

De People One is de ideale commuter. Zijn moderne uiterlijk en grote wielen staan garant voor vele 
kilometers die niet alleen comfortabel zullen zijn maar ook nog eens heel zuinig. Hij is namelijk uit- 
gerust met een schone 125cc injectie motor met zeer gunstige verbruikcijfers (1:48 volgens Euronorm 
99/700EG). De scooter is vanuit de basis elegant, stijlvol en zeer gebruiksvriendelijk. De dagrij- 
verlichting  verscholen achter het voorscherm is één van die elegante ontwerp details die u zeker zullen 
aanspreken. De Kymco People One is werkelijk zo’n scooter waarop je gezien wilt worden en wordt 
standaard geleverd met een handige topkoffer. Het afgebeelde windscherm is een accessoires en 
leverbaar bij uw Kymco dealer.

Motorscooters /// 29

People One 125i
125cc



Liefhebbers van klassieke scooters worden spontaan verliefd op de Like. Zijn elegante voorkomen 
herinnert onmiddellijk aan de 50’er en 60’er jaren. Zijn vele details en chroom geven hem een een-
malig karakter. Ondanks zijn retro look is hij voorzien van de modernste scootertechniek, heeft hij 
geweldige rijkwaliteiten en is rijplezier gegarandeerd. De 200cc uitvoering heeft zelfs een krachtbron 
die voorzien is van een elektronische brandstofinjectie. De Like 125/200i wordt standaard geleverd 
met topkoffer in de kleur van de scooter.  
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Like 125/200i
125cc/200cc

De Agility 16” + 125 en 200i motorscooter heeft een geheel nieuwe look en hult zich in een strak design 
en nieuwe, trendy kleuren.  Verder is de Agility 16” + nu voorzien van voor- en achterlichten met moderne 
LED verlichting, inklapbare voetsteunen en een benzinetank onder de voetenplank om het zwaarte-
punt te optimaliseren. Door deze verbeteringen rijdt de Agility 16” + niet alleen beter maar is hij ook 
een stuk volwassener geworden. De 200i uitvoering is voorzien van elektronische brandstofinjectie. 
De totale looks en zithouding zijn optimaal verbeterd.
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Agility 16˝ + 125/200i
125cc/200cc



De K-Pipe is een motorfiets zonder enige vorm van concurrentie. Zijn eigenwijze design valt meteen 
op en de K-Pipe staat altijd in het middelpunt van de belangstelling. Ongemerkt voorbij rijden is bijna 
onmogelijk en dat komt niet alleen door zijn uiterlijk. De levendige 4-takt motor laat een sportieve 
brom horen maar is ook nog eens heel zuinig. Men schakelt eenvoudig door de vier versnellingen en 
dit alles gebeurt zonder gebruik te maken van een koppeling. De K-Pipe kan zich laten transformeren 
in vele kleuren door de verschillende kunststof kappen die als accessoire leverbaar zijn.
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K-Pipe 125
125cc

De nieuwe Downtown, het nieuwe pronkstuk van het GT-gamma van Kymco, combineert feilloos comfort  
met meer dan geslaagd en stijlvol design. Op de markt geldt hij als dé referentie van de topklasse 
van het merk Kymco. Deze nieuwe GT belooft heerlijk lange trajecten in absolute sereniteit. Tot de 
standaarduitrusting van de Downtown behoort een antiblokkeerremsysteem dat door ingenieurs van 
het Duitse Bosch werd ontwikkeld. Leverbaar in 125 en 350cc. 
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New Downtown 125i/350i ABS
125cc/350cc



Geheel nieuw is de Agility MaXi 300i ABS. Deze maxiscooter ziet er niet alleen snel uit, zijn prestaties  
zijn ook zeer sportief te noemen. Met zijn strakke styling en gebruik van LED verlichting voor en achter  
is de Agility MaXi helemaal van deze tijd en met zijn standaard ABS is ook de veiligheid gewaarborgd. 
Het sportieve karakter zie je ook terug in het dashboard. Twee grote tellers met centraal een groot 
digitaal display geven de rijder elke info die hij nodig heeft. 
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Agility MaXi 300i ABS
300cc
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De Xciting 400i is gebaseerd op een nieuwe viertaktmotor van 399 cc met vloeistofkoeling en een 
vermogen van 26,5 kW bij 7500 tpm. Hierdoor heeft de Xciting het meeste vermogen per kilo in zijn 
klasse. 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 
Xciting 400i is rechtstreeks geïnspireerd door sportieve motormodellen en hij is uitgerust met een 
schijfrem met verschuifbaar zadel en met radiale rembeugel en het antiblokkeersysteem (ABS) is ook 
de veiligheid gewaarborgd. Qua zichtbaarheid blinkt de Xciting uit met LED dagrijverlichting en het 
achterlicht is een waar kunstwerk op zich. 
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X-Citing 400i ABS
400cc
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MY Road 700i ABS
700cc

De My Road 700i, speciaal gecreëerd voor de Europese en Amerikaanse markt, is een echte touring 
scooter. De langere wielbasis, een compact design, full size windscherm, drie ogen als koplamp en 
een elegante body maken het dat de My Road 700i een elegante scooter. Van de vleugel, en bagage- 
drager tot koplamp en LED achterlicht, maken de My Road 700i een echte ‘head-turner’. Deze scooter  
is geschikt voor motorrijbewijs A en A2.
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 Agility 12” FAT Agility 12" FAT (klap zadel) Agility Delivery Agility Carry Agility + Like TT  25/45 Sento NEWSento 25/45 injectie People S 25/45  

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

Cilinderinhoud 49,5cc 49,5cc 49,5cc 49,5cc 49cc 50cc 49,5cc 49,5cc 49,5cc

Compressieverhouding 11,0:1 11,0:1 11,0:1 11,0:1 11,0:1 11,0:1 11,0:1 11,0:1 11,0:1

Maximum vermogen 3,3 pk - 7.500 tpm 3,3 pk - 7.500 tpm 3,3 pk - 8.500 tpm 3,3 pk - 8.500 tpm 3,3 pk - 7.500 tpm 3,5 pk - 7.500 tpm 2,7 pk - 7.000 tpm 3,7 pk - 7.000 tpm 4,1 pk - 7.000 tpm

Verbruik 1 liter / uur 1 liter / uur 1 liter / uur 1 liter / uur 1 liter / uur 1 liter / uur 1 liter / uur 0,8 liter / uur 1 liter / uur

Startmogelijkheden elektrisch en kickstarter elektrisch en kickstarter elektrisch en kickstarter elektrisch en kickstarter elektrisch en kickstarter elektrisch en kickstarter elektrisch en kickstarter elektrisch elektrisch en kickstarter

Koeling lucht lucht lucht lucht lucht lucht lucht lucht lucht

Ontsteking elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch 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 5Ah 12v 7Ah 12v 7Ah

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 5,5 liter 7 liter 7 liter 5 liter 5,5 liter 7 liter

Remmen voor schijf 180 mm schijf 180 mm schijf 180 mm schijf 180 mm schijf 260 mm schijf 220 mm schijf 160 mm schijf 160 mm schijf 260 mm

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

Banden voor 120/70-12 120/70-12 120/70-12 120/70-12 100/80-16 120/70-12 90/90-10 90/90-10 100/80-16

Banden achter 130/70-12 130/70-12 120/70-12 120/70-12 120/80-14 130/70-12 90/90-10 90/90-10 120/80-16

Leeggewicht 88 kg 88 kg 102 kg 102 kg 108 kg 92,5 kg 86 kg 86 kg 108 kg

Wielbasis 1.325 m 1.325 m 1.265 m 1.265 m 1.335 m 1.315 m 1.187 m 1.187 m 1.360 m

Afmeting 1.830 x 690 x 1.130 mm 1.830 x 690 x 1.130 mm 1.935 x 690 x 1.120 mm 1.935 x 690 x 1.120 mm 2.040 x 740 x 1.230 mm 1.940 x 695 x 1.130 mm 1.700 x 710 x 1.050 mm 1.700 x 710 x 1.050 mm 2.010 x 720 x 1.300 mm

Zithoogte 800 mm 800 mm 780 mm 780 mm 780 mm 775 mm 740 mm 740 mm 780 mm

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
tecno silver  x  x
oak metallic  x  x
black  x  x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
black x x

Agility 12” FR
deep brown x x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
pearly white x x
black  x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45 
pearly white  x  x
black  x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45 
matt metallic blue x  x
matt metallic silver x x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
diamond white x x
black x x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
cherry red x x
black x x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
black x x
brown crystal x x 

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
titanium x x 
black diamond  x x 
matt grey x x
deep brown x x

E-Vitality

Batterij Lithium 48V 20Ah

Laadtijd 4 uur

Motor 3kW naafmotor

Max. snelheid 25/45 km/h

Acceleratie 0-100 m 12 sec

Actieradius > 50 km

Maxium helling -

Lengte 1.840 mm

Zithoogte 740 mm

Breedte 730 mm

Vloerhoogte/ Lengte 430/280 mm

Hoogte 1.057

Grondspeling 135 mm

Wielbasis 1.271 mm

Laadgewicht 150 kg

Drooggewicht 95 kg

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
oak metallic  x  x

50cc Elektrisch
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Vitality 25/45 VP50 25/45 New Dink 45  G-Dink 45  Super8 Street 25/45 K-Pipe 45 MXU50

4-takt 4-takt 4-takt 2-takt 4-takt 4-takt 4-takt

49,4cc 49,5cc 49,5cc 49,5cc 49,4cc 49,9cc 49,4cc

11,0:1 11,0:1 11,0:1 7,2:1 11,0:1 11,0:1 -

3,5 pk - 7.500 tpm 2,6 pk - 7.250 tpm 4,2 pk - 7.500 tpm 3,55 pk - 6.500 tpm 3,3 pk - 7.500 tpm 2,04 pk - 6.500 tpm 4,1 pk - 6.000 tpm

1 liter / uur 1 liter / uur 1,2 liter / uur 1,4 liter / uur 1 liter / uur 1 liter / uur 1 liter / uur

elektrisch en kickstarter elektrisch en kickstarter elektrisch elektrisch elektrisch en kickstarter elektrisch en kickstarter elektrisch en kickstarter

lucht lucht lucht lucht lucht lucht lucht

elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch

wet sump wet sump wet sump wet sump wet sump wet sump wet sump

12v 5Ah 12v 7Ah 12v 7Ah 12v 5Ah 12v 7Ah 12v 7Ah 12v 7Ah

continue variabel continue variabel continue variabel continue variabel continue variabel ketting continue variabel

5,3 liter 5 liter 6,8 liter 9 liter 6 liter 4,5 liter 8,1 liter

schijf 160 mm schijf schijf 240 mm schijf 240 mm schijf 240 mm schijf 276 mm trommel

trommel 110mm trommel trommel 110mm trommel 110mm trommel 127,5mm trommel 140 mm schijf

120/70-12 100/80-10 120/70-13 120/70-12 120/70-14 2.75 - 17 21/7-10

130/70-12 100/80-10 130/70-12 130/70-12 120/80-14 3.50 - 17 22/10-10

93 kg 91,5 kg 113 kg 114 kg 92,5 kg 100 kg 161 kg

1.350 m 1,230 mm 1.385 m 1.450 m 1.365 m 1.290 mm 1.120 mm

1.940 x 700 x 1.120 mm 1.800 x 700 x 1.100 mm 2.020 x 773 x 1.275 mm 2.090 x 770 x 1.360 mm 1.940 x 745 x 1.220 mm 1.940 x 750 x 1.050 mm 1.786 x 958 x 1.010 mm

810 mm 730 mm 760 mm 760 mm 780 mm 800 mm -

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
black diamond x x
brown crystal x x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
black x x
deep brown x x
oak metallic x x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
golden   x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
dark grey   x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
black/blue x x
black/red x x

Verkrijgbare uitvoeringen

 25 45
pearly white   x

Verkrijgbare uitvoeringen

 45
black x 
sand x 



Agility 12" FAT 125cc People One 125i Like 125cc Like 200i Agility 16˝ + 125cc Agility 16˝ + 200i K-Pipe 125cc New Downtown 125i New Downtown 350i (ABS)

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

Cilinderinhoud 124,6cc 124,6cc  124,6cc 163cc 125cc 163cc 124cc 124,6cc 320,6cc

Compressieverhouding 9,5:1 9,6:1  9,5:1 9,7:1 9,5:1 9,5:1 8,6:1 - -

Maximum vermogen 6,9kW (9,4pk) - 7.500 tpm 7,8kW (10,64pk) -  
8.000 tpm

 7kW (9,6pk) - 8.000 tpm 8,5kW (11,6pk) - 7.500 tpm 6,6kW (9,0pk) - 7.500 tpm 8,2kW (11,2pk) - 7.500 tpm 6kW (8,2pk) - 7.000 tpm 11kW (15pk) - 9.000 tpm 22,1kW (30,1pk) - 
7.750 tpm

Koppel 9,1Nm - 6.500 tpm 9,8Nm - 5.000 tpm  9,1Nm - 6.500 tpm 12,2Nm - 6.500 tpm 9,0Nm - 6.500 tpm 12Nm - 5.500 tpm 8,6Nm - 5.500 tpm 11,6Nm - 7.000 tpm 28,5Nm - 6.500 tpm

Startmogelijkheden elektrisch en kickstarter elektrisch  elektrisch en kickstarter elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch en kickstarter elektrisch elektrisch

Koeling lucht lucht  lucht lucht lucht lucht lucht vloeistof vloeistof

Ontsteking elektronisch ECU  elektronisch ECU elektronisch ECU elektronisch elektronisch 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 9Ah 12v / 6Ah  - -

Aandrijving continue variabel continue variabel  continue variabel continue variabel continue variabel continue variabel ketting continue variabel continue variabel

Tankinhoud (benzine) 5 liter 5,6 liter  8 liter 7 liter 7 liter 7 liter 4,5 liter 12,5 liter 12,5 liter

Remmen voor schijf 180 mm schijf 226 mm  schijf 220 mm schijf 220 mm schijf 260 mm schijf 260 mm schijf 276 mm schijf 260 mm schijf 260 mm

Remmen achter trommel 110mm trommel 130mm  schijf 220mm schijf 220 mm schijf 240 mm schijf 240 mm trommel schijf 240 mm schijf 240 mm

Banden voor 120/70-12 90/90-16  120/70-12 120/70-12 100/80-16 100/80-16 2.75-17 120/80-14 120/80-14

Banden achter 130/70-12 100/90-14  130/70-12 130/70-12 120/80-14 120/80-14 3.50-17 150/70-13 150/70-13

Leeggewicht 112 kg 113 kg  110 kg 116 kg 126 kg 126 kg 107 kg 164 kg 173 kg

Wielbasis 1.325 m 1.320 mm  1.310 mm 1.310 mm 1.340 mm 1.340 mm 1.265 mm 1.555 mm 1.555 mm

Afmeting 1.830 x 690 x 1.130 mm 1.985 x 680 x 1.145 mm  1.915 x 690 x 1.115 mm 1.915 x 690 x 1.115 mm 2.050 x 735 x 1.210 mm 2.050 x 735 x 1.210 mm 1.930 x 1040 x 740 mm 2.265 x 670 x 1.330 mm 2.265 x 670 x 1.330 mm

Zithoogte 800 mm 760 mm  780 mm 780 mm 780 mm 780 mm 740 mm 810 mm 810 mm

Verkrijgbare uitvoeringen

 125cc  
black x

Verkrijgbare uitvoeringen

 125i
pearly white x

Verkrijgbare uitvoeringen

 125cc
black/blue x

Verkrijgbare uitvoeringen

 200i   
black/blue x 
pearly white x

Verkrijgbare uitvoeringen

 125cc  
matt metallic blue x  
matt metallic silver x 

Verkrijgbare uitvoeringen

 200i 
matt metallic blue x 
matt metallic silver x 

Verkrijgbare uitvoeringen

 125cc
pearly white x

Verkrijgbare uitvoeringen

 125cc 
matt gray metallic x 
 

Verkrijgbare uitvoeringen

 350cc  
matt gray metallic x  
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Motor-
scooters Agility MaXi 300i ABS Xciting 400i ABS  My Road 700i ABS

4-takt 4-takt  4-takt, 2 cilinder

270,6cc 399cc  699,5cc

9,5:1 10,8:1  10,5:1

17,1kW (23,3pk) -  
8.000 tpm

26,5kW (36,1pk) -  
7.500 tpm

 43,25kW (58,9pk) -  
7.250 tpm

22,5Nm - 6.500 tpm 37,7Nm - 6.250 tpm  63Nm - 5.500 tpm

elektrisch elektrisch  elektrisch 

vloeistof vloeistof vloeistof

elektronisch ECU ECU

wet sump wet sump  wet sump

- 12v 12Ah  12v 14Ah

continue variabel continue variabel  continue variabel

12,5 liter 12,5 liter  15,2 liter

schijf 260 mm schijf 280 mm (ABS)  schijf 280 mm ABS

schijf 240 mm schijf 240 mm  schijf 240 mm

100/80-16 120/70-15  120/70-15

120/80-14 150/70-14  160/60-14

185 kg 200 kg  292 kg

1.545 mm 1.570 mm  1.623 mm

2.240 x 800 x 1.270 mm 2.205 x 820 x 1.285 mm  2.309 x 824 x 1.487 mm

780 mm 815 mm  780 mm

Verkrijgbare uitvoeringen

 300cc  
n.n.b x  

Verkrijgbare uitvoeringen

 400cc
pearly black x
matt black x
bright yellow x

Verkrijgbare uitvoeringen

 700cc   
bright silver x
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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. Alle rijbewijzen zijn 10 jaar geldig, maar voor elke nieuwe  
categorie moet je opnieuw examen doen. In deze folder kun je lezen aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor het rijbewijs 
motoren, motorscooters en gemotoriseerde driewielers. Zowel voor schakelmotoren als volautomatische motoren.

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 voor-
deel 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.

Meer informatie 
Wil je meer details weten over de regels voor de rijbewijzen A1, A2 of A? 
Ga dan voor meer informatie naar www.motorplatform.nl.
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Agility FR 12˝ lang zadel 
50cc

Agility FR 12˝ lang zadel 
50cc

Agility FR 12˝ lang zadel 
50cc

Agility 16 +
50cc

Agility FR 12˝ klap zadel 
50cc

Like TT
50cc

Like TT
50cc
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K-Pipe
50cc

Sento
50cc

People S
50cc

Vitality
50cc

New Dink
50cc
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X-Town 300i ABS Euro4
300cc

New Downtown 350i 
ABS Euro4
321cc

AK550
550cc



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 onder- 
steund 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 aanbieden. 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 onderhoud 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.

Druk- en tekstfouten, model- en kleurwijzigingen voorbehouden.

Versie 2

Een jaar lang gratis  
ANWB pechservice
Bij aankoop van een KYMCO
De Kymco mobiliteitspas, wordt mogelijk gemaakt door de ANWB.

Lekke band of een scooter die niet meer wil starten? Dat zijn vervelende  
dingen die ervoor zorgen dat je langs de kant van de weg komt te staan.  
Kymco helpt u weer op weg! Met de Kymco mobiliteitspas heeft u recht  
op 12 maanden* pechhulp. De pechhulp wordt uitgevoerd door de 
ANWB. * Ingaande vanaf de datum dat uw kenteken tenaamgesteld is.

Vanaf het moment dat u uw nieuwe Kymco scooter in ontvangst heeft 
genomen bij uw dealer kunt u na enkele werkdagen uw gratis Kymco 
mobiliteitspas activeren op onze website www.kymco.nl. Binnen enkele 
dagen ontvangt u automatisch uw Kymco mobiliteitspas op uw adres 
samen met de gebruiksvoorwaarden.

Wij wensen u alvast vele, fijne en veilige scooterkilometers toe!
Powered by Kymco & ANWB!




