
YOU’VE GOT IT!
IF YOU WANT MUD,



WORK WITH POWER.    
   RIDE WITH PASSION.

Oavsett om du jobbar hemma på gården, jagar i skogen, utfordrar hästarna 
eller nöjeskör på fritiden, så finns det en perfekt Kymco ATV för just dig. 
Alltid med gedigen kvalitet i minsta detalj, kraft så det räcker och blir över, 
och komfortlösningar som gör att du alltid åker bekvämt – oavsett uppgift 
och underlag. 

 LÅNG HISTORIA
Kymco som varumärke har funnits i över 30 år, men faktum är att vår 
historia går betydligt längre tillbaka i tiden än så. Redan på 60-talet byggde 
Kymco mopeder och motorcyklar under ett annat varumärke, och på  
80-talet inleddes ett nära samarbete med den japanska Honda-fabriken. 
Idag är Kymco ett av de ledande varumärkena inom ATV och ligger i topp 
vad gäller sålda maskiner på flera europeiska marknader. Och det är inte 
så konstigt. Med 3 års garanti och genuin kvalitet till rätt pris, levererar 
Kymco exakt det den moderna ATV-köparen vill ha. Prova själv, så kommer 
du att förstå vad vi menar. 





MXU 700 EPS



Nya 700-kubikaren bygger vidare på sin populära föregångare, 
men har moderniserats rakt igenom med massor av extra 
kraft, ny steglös automatlåda och en mängd nya tekniska 
uppdateringar. Här ligger fokus på kompromisslös prestanda, 
komfort och kvalitet. Ny lättläst instrumentering, smarta
handreglage och starka strålkastare med LED-positionsljus 
gör att du alltid har full kontroll i alla lägen, såväl på jobbet 
som på fritiden.  

MOTOR
Encylindrig, vätskekyld fyrtaktsmotor på 695 kubik med 
bränsleinsprutning. Prestandan är mycket högre än på 
föregångaren, men motorkaraktären är mjuk och lättkörd.  
Den steglösa automatiska växellådan gör att MXU 700 EPS 
känns betydligt smidigare än kraften den levererar.
  
DESIGN
MXU 700 EPS har fått en helt ny lyxigare design och är  
verkligen en ATV som tål att jämföras med vilken konkurrent 
som helst. Linjerna är rena, samtidigt som den kraftfulla 
fronten och de rejäla lasträckena fram och bak visar att den 
är byggd för tuffa tag.
 
KOMFORT
MXU 700 EPS är extremt bekväm. Servostyrning och nya juster-
bara stötdämpare ger maximal komfort och kontroll på alla 
underlag. Den har också fått nya förvaringsutrymmen: framför 
sadeln och ett låsbart fack i höger framskärm. Utrymmet fram-
för sadeln har även ett USB-uttag för smidig mobilladdning.

STRONG AS A HORSE
WILD AS A BEAST

MXU 700 EPS

SLAGVOLYM: 695 CM3

MOTORTYP: ENCYLINDRIG FYRTAKT
MAX EFFEKT: 28.9 KW
TORRVIKT: 373 KG
DIMENSIONER:  
L: 2140 B: 1245 H: 1340 MM
HJULBAS: 1297 MM
BRÄNSLETANK: 21 L
BRÄNSLESYSTEM:  
BRÄNSLEINSPRUTNING
KYLSYSTEM: VÄTSKEKYLD
DÄCKSTORLEK FRAM: AT26X8-14” 
DÄCKSTORLEK BAK: AT26X10-14”
FÄLGMATERIAL: ALUMINIUM
VINSCH: JA
SERVOSTYRNING: JA
REGISTRERINGSFORM: TRAKTOR B

SPECIFIKATIONER

MXU 700 EPS



Kraftfull, stryktålig och lättkörd ATV för både arbete 
och fritid. Den kraftfulla fyrtaktsmotorn, tillsammans 
med den avancerade automatlådan, gör att du tar dig 
fram överallt, samtidigt som servostyrningen och den 
justerbara stötdämpningen gör maskinen extremt 
lättkörd och bekväm. Med dragkula och vinsch som 
standardutrustning är du redo för alla jobb! 

MOTOR
MXU 550 EPS har en stark och varvvillig encylindrig 
fyrtaktsmotor på 501 kubik, som lämpar sig lika bra 
för tunga drag, som för ren nöjeskörning. Den steglösa 
automatiska växellådan – tillsammans med differential-
spärren på framhjulen – gör att kraften alltid hamnar 
precis där den ska!  
 
DESIGN
MXU 550 EPS har en modern och stilren design med 
fokus på mångsidighet och flexibilitet. Den bekväma 
körställningen och den tydliga förarmiljön gör att man 
orkar med många timmar i sadeln utan att bli trött. 
Vinsch och dragkula är praktisk standardutrustning, 
som utökar fyrhjulingens användningsområde.
 
KOMFORT
MXU 550 EPS är en extremt lättkörd och bekväm  
fyrhjuling. Servostyrningen gör den mycket lättare  
att manövrera, samtidigt som den individuella hjul- 
upphängningen och de justerbara stötdämparna gör  
att man alltid kan anpassa maskinen efter uppgiften.

MXU 550 EPSWORK HARD
PLAY HARDER  

MXU 550 EPS

SPECIFIKATIONER
SLAGVOLYM: 501 CM3

MOTORTYP: ENCYLINDRIG FYRTAKT
MAX EFFEKT: 22.36 KW
TORRVIKT: 373 KG
DIMENSIONER:  
L: 2140 B: 1245 H: 1250
HJULBAS: 1297 MM
BRÄNSLETANK: 21 L
BRÄNSLESYSTEM: 
BRÄNSLEINSPRUTNING
KYLSYSTEM: VÄTSKEKYLD
DÄCKSTORLEK FRAM: AT25×8-12”
DÄCKSTORLEK BAK: AT25×10-12”
FÄLGMATERIAL: STÅL
VINSCH: JA
SERVOSTYRNING: JA
REGISTRERINGSFORM: TRAKTOR B

SPECIFIKATIONER



MXU 550 EPS



SLAGVOLYM: 443 CM3

MOTORTYP: ENCYLINDRIG FYRTAKT
MAX EFFEKT: 21.1 KW
TORRVIKT: 276 KG
DIMENSIONER:  
L: 2100 B: 1105 H: 1190
HJULBAS: 1225 MM
BRÄNSLETANK: 21 L
BRÄNSLESYSTEM:  
BRÄNSLEINSPRUTNING
KYLSYSTEM: VÄTSKEKYLD
DÄCKSTORLEK FRAM: AT24X8-12”
DÄCKSTORLEK BAK: AT24X10-12”
FÄLGMATERIAL: ALUMINIUM
VINSCH: JA

SPECIFIKATIONER

Sportig maskin som tack vare sin låga vikt och kraftfulla 
fyrtaktsmotor, levererar prestanda nog för både arbete och 
fritidskörning. Med urkopplingsbar fyrhjulsdrift, individuell 
hjulupphängning och automatlåda tar du dig bekvämt fram 
på alla underlag.  

MOTOR
MXU 465 EPS är utrustad med en stark, vätskekyld fyrtakts-
motor på 443 kubik. Tillsammans med modellens relativt 
låga vikt, ger det prestanda som räcker och blir över för 
både arbete och fritidskörning.  
 
DESIGN
Designen är robust och sportig på samma gång, med stil-
rena linjer runt om. Lasträcken fram och bak bidrar till den 
professionella looken, samtidigt som de främre strålkastarna 
ger ett självsäkert uttryck. 
 
KOMFORT
Urkopplingsbar fyrhjulsdrift ger optimal framkomlighet och 
grepp på alla underlag, samtidigt som den individuella 
hjulupphängningen och de justerbara stötdämparna ger 
perfekt kontroll och komfort i alla situationer. 

IT IS COMPACT 
AND A POWERPACK

MXU 465 EPS

MXU 465 EPS



Lättkörd, säker och mångsidig ATV för yngre förare.  
Steglös automatlåda, elstart och justerbar fartspärr.  
En perfekt inkörsport till tyngre maskiner! 

MOTOR
Pigg och responsiv 90-kubiksmotor med prestanda som 
räcker gott och väl för att ge smidiga Maxxer 90 rejäla 
fartresurser, även med en maxlast på hela 85 kg. Och skulle 
det gå för fort för yngre åkare, så kan gasreglaget enkelt  
justeras med en stoppskruv på styret. 
 
DESIGN
Maxxer 90 har en tuff och modern design, som attraherar 
förare i alla åldrar. De utdragna stänkskärmarna ger en 
känsla av vingar, samtidigt som de vinklade främre  
strålkastarna bidrar till den kaxiga looken.
 
KOMFORT
Maxxer 90 har trots sin höga markfrigång en relativt  
låg sitthöjd, som passar bra för lite kortare chaufförer,  
samtidigt som den korta hjulbasen gör maskinen väldigt  
lätt att manövrera. Rejält tilltaget benutrymme gör  
dessutom att man sitter både säkert och bekvämt.

TOUGH RIDE 
FOR YOUNG RIDERS

MAXXER 90

SLAGVOLYM: 89.9 CM3

MOTORTYP: ENCYLINDRIG FYRTAKT
MAX EFFEKT: 4.5 KW
TORRVIKT: 118 KG
DIMENSIONER: L: 1470 B: 900 H: 920
HJULBAS:  940 MM
BRÄNSLETANK: 5.3 L
BRÄNSLESYSTEM: FÖRGASARE 
KYLSYSTEM: LUFTKYLD 
DÄCKSTORLEK FRAM: AT18X7-8” 
DÄCKSTORLEK BAK:  AT18X9-8” 
FÄLGMATERIAL: STÅL
MAX FÖRARVIKT: 85 kg

SPECIFIKATIONER

MAXXER 90



Din Kymco är fullmatad med utrustning och smarta finesser redan i grundutförandet, men  
du har ändå alla möjligheter att extrautrusta den, så att den blir precis som du vill ha den.  
Tillbehören passar MXU550 EPS och MXU700 EPS.

MAKE IT YOUR OWN

1. EXTRALJUSPAKET PLUG AND PLAY
Allt du behöver för en snygg montering 
av ljusramp. Hella Valuefit LBE320 med 
positionsljus. Modellanpassade fästen för 
ledrampen. Plug and play-fästen för snabb 
montering. 3055 lumen. 3600K, 48W. 
Ljuslängd vid 1 lux: 480 meter. 
Art.nr: ATVKYLEDRAMP

2. ATV-KAPELL 
ATV-kapell i vattentät polyesterväv med 
spännremmar i botten för fastsättning. 
Art.nr: 33507

3. KYMCO GRIP HEATERS DUAL ZONE
Det första man börjar frysa om, vintertid, 
är händerna. Nu är det enkelt att bli varm 
igen. Inklusive tumvärmare. Handtagsvär-
maren levereras komplett, med handtag 
som enkelt sätts fast med en skruv vid 
monteringen. Inbyggda värmeplattor finns 
i handtagen, vilket ger en väldigt enkel 
montering. Inklusive plug and play-kabel 
för snabb installation. 
Art.nr: ATVGHKY

4. HJULSATS, LOCKOUT ALU
Snygga aluminiumfälgar, inklusive 
grovmönstrade däck. Komplett monterat 
set med 4 hjul. 27” fälgar med monterade 
Kenda K592 Bearclaww däck, inkl muttrar. 
Art.nr: ATVHSDKYMCO

5. HASPLÅT, PLAST
Hasplåt i rejäl HDPE-plast. Fullständigt 
skydd för undersida, framsida (alu) samt 
A-armar. Ribbformade öppningar för 
enklare tvätt. Hål för oljeplugg. 
Art.nr: IRB-02.27400

6. HASPLÅT, ALUMINIUM
Fullständigt skydd för under- och fram-
sida. Ribformade öppningar för enklare 
tvätt. Hål för oljeplugg. A-armsskydd 
ingår. Art.nr: IRB-02.27300

7. BUMPER FRAM OCH BAK
Ge din Kymco en aggressiv look med hjälp 
av bumpers. Kittet ger inte bara en väldigt 
cool design, utan är dessutom av högsta 
kvalitet och fungerar som en stötfångare. 
Perfekt vid  hård körning. 
Art.nr: ATVKYMCOBUMP

8. SNÖPLOG, FRONTMONTERAD
Rejäl stålkonstruktion för snöröjning, 
grus etc. Svängd design som ger bättre 
snö- och smutsavrullning oavsett vinkel. 
Arbetshöjdsjustering med glidskor. Bredd 
1500 mm, höjd 450 mm. Komplett med 
plog, plogram och frontmonterat fäste. 
OBS! Vinsch krävs!
Art.nr: PLOG150FR-KY

9. LÅG, BAKMONTERAD VINSCH
Lasta, släpa eller ta dig loss - möjligheterna 
med bakre vinsch är många. Färdigt paket 
med lågt monterad vinsch bak. Fäste,  
radiostyrning samt komplett vinsch.  
Novawinch Fenix series 2500 Dragkraft: 
2500 lbs (1134 kg) Motor: Förseglad 3hk 
permanent magnet. Utväxling: 140:1 3-steg. 
Förseglad solenoid med strömbrytare.  
Lättåtkomlig frikoppling. Broms: automatisk 
med 100 % lasthållning. Wire 4,8 mm x 15,2 
m. Krok: Heavy Duty med låsspärr 4-vägs 
linstyrning med rullar. Fjärrstyrning med 
handreglage eller styrswitch. Dimensioner: 
L338 mm, B115 mm, H123 mm. Monterings- 
mönster: Industristandard 76 mm x 124 
mm. Vikt, installerad 12 kg.
Art.nr: ATVLBW-KY
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KYMCOATV.SE

TOUGH VIKING EDITION

I samarbete med ett av Nordens tuffaste terränglopp har vi skapat en riktigt grym 
specialmodell av våra flaggskepp MXU 700 och MXU 550: Kymco Tough Viking Edition!

Maskinerna är fullmatade med utrustning och smarta funktioner redan i grundutförandet, 
men i exklusiva Tough Viking Edition får du ännu mer tillbehör som gör dig till kungen av 
terrängen. Förutom originalutrustningen får du bland annat bumper fram och bak, coola 
lättmetallfälgar och ett grymt dekalkit. If you want mud, you’ve got it!

IF YOU WANT MUD, YOU’VE GOT IT!

MXU 550   TOUGH VIKING EDITION

MXU 700   TOUGH VIKING EDITION

Se respektive utrustningspaket på www.kymcoatv.se/edition/


