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Maxxer 300i T3b
300cc

De Kymco Maxxer 90 laat je kennismaken met een allround ATV met de kwaliteiten van zijn grote 
broers. Alles staat in het teken van plezier en dat komt niet alleen door het sportieve rijgedrag waar-
bij gebruik wordt gemaakt van hydraulische vering. De 90cc 4-takt motor is schoon en zuinig en met 
een leeggewicht van slechts 125 kg rijd je hem moeiteloos over de grootste heuvels. De Maxxer is 
voorzien van trommelremmen voor en een krachtige schijfrem achter zodat je altijd snel en veilig tot 
stilstand komt. De instelbare gashendel kan worden aangepast aan de rijvaardigheid van de berijder. 
Voorzien van een noodkoord zodat de motor te allen tijde wordt uitgeschakeld als de bestuurder het 
koord lostrekt. De ATV is standaard voorzien van halogeenverlichting aan de voorzijde, maar ook aan 
de achterzijde is verlichting aangebracht. Met een zithoogte van 635mm is hij geschikt voor kinderen 
vanaf 8 jaar. Voorzien van CE-goedkeuring.

De Kymco Maxxer 300 is de bestseller van de Benelux door zijn fraaie vormgeving en interessante 
prijs. Een ATV die zich door zijn indrukwekkende eigenschappen op elk terrein thuis voelt. Voorzien 
van een 271cc 4-takt motor met een maximaal vermogen van maar liefst 20,4 pk is het een van de 
krachtigste ATV’s in zijn klasse! En met een tankinhoud van 12,5 liter kan je ook nog eens beschikken 
over een geweldige actieradius. Voorzien van een CVT met zelfs een achteruitversnelling zodat je je  
uit elke onverwachte situatie kunt redden. De ontwerpers van Kymco hebben laten zien dat praktisch 
gebruik en een eigentijdse vormgeving prima samengaan. We zien volledige ledverlichting aan de 
voorzijde zodat je ook in de avond of nacht van deze ATV kan genieten. Ook aan het rijwielgedeelte  
is veel aandacht besteed want we zien verstelbare hydraulische dempers voor en achter en grote 
remschijven voor een veilige stop. Een compacte alleskunner die zowel de sportieve rijder als de 
rijder voor dagelijks gebruik kan bedienen.

Maxxer 90
90cc
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MXU 300i T3b
300cc

MXU 550i (EPS*) T3b
550cc

**
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De MXU 300i T3b is volledig vernieuwd. Het nieuwe design kenmerkt zich door zijn degelijke en 
stoere voorkomen, maar hij is ook compleet uitgerust. Zo is de quad voorzien van bagagedragers aan 
de voor- en achterzijde, maar ook een lier en trekhaak zijn standaard op deze MXU 300i aanwezig. 
De krachtige 271cc eencilinder vloeistofgekoelde 4-takt motor met injectie levert grootse prestaties 
bij lage toeren. Ideaal voor het vervoeren van aanhangers of montage van land-bosbouwmachines.  
De aandrijving wordt geregeld door een volledig automatische CVT inclusief een achteruitversnelling 
en korte versnelling. De MXU 300i T3b is de quad voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbare 
metgezel, hem wil inzetten als werkpaard, maar ook in het weekend het avontuur niet schuwt! 

De krachtige MXU 550i is voorzien van de nieuwe EU-tractorgoedkeuring en tevens optioneel met 
elektronische stuurbekrachtiging leverbaar. De 550i is door het gebruik van het volledige vermogen 
van de eencilinder niet alleen krachtig, zijn moderne uitstraling met led-koplampen en scherpe  
sportieve lijnen maken met het ook een ATV die gezien mag worden. De wendbare mid-sizer is tevens  
uitgerust met een lier, onafhankelijke wielophanging op beide assen, afdalingshulp, trekhaak en  
twee grote bagagedragers. De inschakelbare vierwielaandrijving zorgt ervoor dat geen hindernis of 
obstakel deze Kymco te hoog is. Al deze ingrediënten tezamen zorgen ervoor dat de Kymco MXU 
550i één van de meest begeerde ATV’s in zijn klasse is. 



MXU 700i (EPS ABS*) T3b
700cc

ATV

* vermogen kan afwijken afhankelijk van de uitvoering

**
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Maxxer 90 Maxxer 300i T3b MXU 300i T3b MXU 550i (EPS) T3b MXU 700i (EPS ABS) T3b

Motor 4-takt 1-cilinder 4-takt injectie 1-cilinder 4-takt injectie 1-cilinder 4-takt injectie 1-cilinder 4-takt injectie 1-cilinder E5

Cilinderinhoud 89,9 cc 271 cc 271 cc 501 cc 695 cc

Compressieverhouding 10:01 10,8:1

Boring x slag 47 x 51,8 mm 72,7 x 65,2 mm 102,0 x 85,0 mm 

Max. vermogen 4,5 kW (6,1 pk) / 7.250 rpm 15 kW (20,4 pk) / 7.500 rpm 16 kW (21,8 pk) / 7.500 rpm 16,5 kW (22,4 pk) 29 kW (39,2 pk) 

Max. koppel 7 Nm / 5.000 rpm

Brandstofsysteem Euro 95 (E5) Euro 95 (E5) Euro 95 (E5) Euro 95 (E5) Euro 95 (E5)

Start mogelijkheden elektrisch en kickstart elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch

Koeling lucht vloeistof vloeistof vloeistof vloeistof

Ontsteking elektronisch / CDI elektronisch / CDI elektronisch / CDI elektronisch / CDI elektronisch / CDI

Smering gescheiden gescheiden gescheiden gescheiden gescheiden

Accu YTX5L-BS

Aandrijving CVT CVT-achteruit CVT-achteruit CVT-achteruit-4WD-
diff lock

CVT-achteruit-4WD-
diff lock

Overbrenging snaar / ketting-tandwiel snaar / ketting-tandwiel snaar / ketting-tandwiel snaar / ketting-tandwiel snaar / ketting-tandwiel

Inhoud benzinetank 5,3 liter 12,5 liter 12,5 liter 21 liter 21 liter

Remmen voor trommel schijfrem schijfrem 180 mm dubbele schijf 202 mm 
ABS

dubbele schijf 202 mm 
ABS

Remmen achter schijfrem schijfrem schijfrem 180 mm dubbele schijf 202 mm 
ABS

dubbele schijf 202 mm 
ABS

Banden voor 18x7-8 21x7-10 22x7-10 25x8-12 26x8-14

Banden achter  18x9-8 20x11-9 22x10-10 25x10-12 26x10-14

Ophanging voor enkele swingarm dubbele A-arm dubbele A-arm dubbele A-arm dubbele A-arm

Vering voor hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch

Ophanging achter dubbele swingarm IRS IRS

Vering achter hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch

Leeggewicht  123 kg 225 kg 235 kg 373 kg 409 kg

Wielbasis 940 mm 1.200 mm 1.160 mm 1.297 mm 1.297 mm

Afmeting 1.470 x 900 x 920 mm 1.780 x 1215 x 1.030 mm 1.900 x 1030 x 1.180 mm 2.140 x 1250 x 1.245 mm 2.140 x 1340 x 1.245 mm

Zithoogte 635 mm  810 mm 895 mm 910 mm

Bijzonderheden

Verkrijgbare kleuren Maxxer 90: 
- Zwart
 

Maxxer 300i T3b: 
- Zwart met rode stickers
-  Zwart met geel/groene 

stickers

MXU 300i T3b: 
- Groen 
- Zwart/Geel

MXU 550i T3b: 
- Zwart 
 
MXU 550i EPS T3b: 
- Mat blauw 
- Groen

MXU 700i T3b: 
- Zwart 
 
MXU 700i EPS ABST3b:
- Mat zwart 
- Mat grijs

De Kymco MXU 700i is het absolute topmodel binnen de MXU-familie. Zijn moderne design com- 
bineert hij met vooruitstrevende techniek en uitrusting. Hiermee is het niet alleen het absolute top-
model binnen de Kymco MXU-familie, maar worden zijn design en rijeigenschappen ook door de 
media geprezen. Naast indrukwekkende laadcapaciteiten is de MXU 700i ook uitgerust met handige 
opbergvakken inclusief een USB-aansluiting. Ook een bekerhouder mag niet ontbreken, maar een 
van de sterkste features van deze Kymco vinden we onderhuids. De MXU 700i wordt namelijk aan-
gedreven door een krachtige 695cc eencilinder met injectie. De krachtbron levert een forse 39,2pk 
en 44Nm koppel en staat gekoppeld aan een automatische CVT. De MXU 700i is leverbaar in twee 
uitrustingen, waarvan het topmodel onder meer is voorzien van ABS-technologie, elektronische 
stuurbekrachtiging (ESP), lichtmetalen velgen, trekhaak en een krachtige lier. De MXU 700i is tevens 
gehomologeerd als tweezitter waardoor je er in de weekenden ook samen op uit kan trekken. 



Dealerstempel:

Kymco levert uitsluitend 
via de erkende vakhandel
Nieuwe Kymco ATV’s 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 2021” logo van de RAI vereniging op hun voorgevel. Kymco kan niet 
ten allen tijde de betrouwbaarheid van dealers garanderen die Kymco ATV’s via internet aan-
bieden. De erkende ATV dealers 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 ATV terug te sturen naar de 
firma die de ATV 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  
ATV vakkundig rijklaar gemaakt wordt zodat u veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Hoewel Kymco 
haar ATV’s 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 ATV 
te kopen bij de plaatselijke Kymco-dealer. Snelle en vakkundige service en onderhoud zijn dan 
gegarandeerd.

Druk- en tekstfouten, model- en kleurwijzigingen voorbehouden.
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