
Hravo užitočný strojček
Importér uvádza, že značka Kayo rozširuje 
ponuku štvorkoliek o detské a juniorské 
modely. Menšia 70-ka sa detskou môže 
smelo nazývať, no 200-vka je z úplne iného 
súdka. Na fotke ešte možno vyzerá hravo 
a „nevinne“, ale v skutočnosti je to stroj 
slušnej veľkosti, ktorý detský rozhodne 
nie je. Pokiaľ by ste ho chceli zveriť do rúk 
vašej ratolesti, počítajte s tým, že mladík 
by mal mať povedzme 10 rokov a takú 
výšku postavy, aby bezpečne došliapol na 
brzdový pedál. Naopak, pokiaľ ho osedlá 
dospelák, rozhodne sa za riadidlami nebude 
cítiť stiesnene. Pre predstavu o reálnej 
veľkosti stroja stačí pozrieť na fotku hore. 
Jazdec má výšku 186 cm... Keďže syn ešte 
len bude končiť svoju prvú päťročnicu 
a výšku má len meter aj kúsok, tak bolo 
jasné, že sa zvezie len ako spolujazdec. 
Mimochodom, Kayo 200 je homologované 
len pre jednu osobu, no dospelák 
s dieťaťom sa naň zmestí úplne bez 
problémov. Spomínali sme homologáciu? 
Presne tak, nie je to preklep... Štvorkolka 

je homologovaná pre kategóriu T3b, teda 
ako „traktor“. Znamená to, že s ňou môžete 
jazdiť legálne v premávke a postačí vám 
k tomu klasický „automobilový“ vodičák, 
teda B-čko. Homologované je dokonca 
aj ťažné zariadenie, nechýba elektrická 
zásuvka pre napájanie osvetlenia prívesu, 
takže Kayo 200 rozhodne nie je nevinná 
detská hračka, ale veľmi užitočný pomocník 
a usilovný ťahúň, ktorý vám pomôže 
s odvozom nákladu nielen v teréne, ale aj 
na cestách.

Žiadny slaboch
Kayo poháňa jednoduchý vzduchom 
chladený jednovalček. S objemom 175 
kubíkov možno naoko neohúri, no pri 
stretnutí naživo vás o to viac prekvapí 
svojim temperamentom. Motor kŕmený 
klasickým karburátorom si vypýta 
chvíľočku na zahriatie a štartovanie 
sprevádza použitie páčky sytiča pri ľavej 
rukoväti. Po chvíli už vrčí celkom radostne 
a s chuťou ide do otáčok. Plynovú páčku 
pod pravou rukoväťou stačí zatlačiť len 

kúsok a štvorkolka spontánne vyráža. 
Samozrejme, nečakajte záťah litrového 
dvojvalca, ale ten záťah zospodu naozaj 
príjemne prekvapí. Naopak, vo vysokých 
otáčkach sa už motor cíti trochu nesvoj 
a dlhá jazda pri vyššej rýchlosti bude 
sprevádzaná vyšším hlukom a vibráciami. 
Celkovo je štvorkolka sprevodovaná skôr 
„do pomala“, pri pracovnom nasadení, ale 
aj pri oddychovom prepletaní sa rôznymi 
zákutiami to určite oceníte a motor netreba 
zúrivo vytáčať. Agregát si poradí aj s väčším 
stúpaním, či väčším nákladom na prívese. 
Limitujúce v tomto prípade bude hlavne 
to, že poháňané sú len zadné kolesá, takže 
na blatistom, či inak klzkom povrchu môžu 
začať „hrabať“. 

Robustný podvozok
Aj čo sa týka podvozku a samotného rámu, 
je Kayo skôr dospeláckou, ako detskou 
štvorkolkou. Rúrkový rám je robustný 
a dostatočne pevný na to, aby zvládol aj 
metrák vážiaceho chlapa. A podobne je 
ladené aj pruženie. Je skôr tvrdšie, ani pri 
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Spoločnosť Journeyman, ktorá na našom trhu 
zastupuje štvorkolky značiek CFMoto a SMC, 

nedávno do sortimentu zaradila aj značku Kayo. 
Konkrétne detské a juniorské štvorkolky tohto 

výrobcu. Najskôr to vyzeralo, že sa  
z nášho testovania novinky bude tešiť  

hlavne syn, no dopadlo to tak, že  
zostal len v úlohe spolujazdca.  

Vysvetlenie je jednoduché...
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pokuse o agresívnejšiu jazdu zákrutou 
sa štvorkolka nenakláňa. Riadenie je 
ľahké a nevyžaduje námahu ani v malej 
rýchlosti. Poteší aj slušne veľký uhol 
natočenia riadidiel, takže ostrejšiu zákrutu 
nebudete nútení prechádzať na viackrát. 
Na riadidlách vľavo je aj brzdová páčka, ale 
treba dodať, že je viac-menej na okrasu. 
Vďaka poistke slúži ako parkovacia brzda 
a pokiaľ by ste ňou chceli spomaliť za jazdy, 
je to takmer zbytočné. Páčka sa totiž snaží 
prenášať brzdný účinok na zadný kotúč len 
jednoducho mechanicky-lankom  a nie je to 
žiadna sláva. Iné to je v prípade brzdového 
pedálu ovládaného pravou nohou. Ten 
rozdeľuje brzdnú silu na všetky tri kotúče 
a hydraulickým strmeňom sa to darí viac 
ako dobre. Stačí jemné zošliapnutie pedálu 
a k zablokovaniu kolies veľa nechýba. 
Celkovo k ovládaniu štvorkolky žiadnu 
veľkú silu netreba – od ovládania páčky 
plynu, cez brzdový pedál, až po samotné 
riadenie a v neposlednom rade aj radenie 
rýchlostí. Zvládne to teda aj útlejšie 
a slabšie dieťa a hlavným predpokladom 

jeho jazdenia je teda výška postavy a 
schopnosť bezpečne dosiahnuť na riadidlá 
a na brzdový pedál. 

Praktické detaily
Okrem spomínaného ťažného zariadenia 
pri pracovnom nasadení štvorkolky oceníte 
aj pevné rúrkové nosiče vpredu a hlavne 
vzadu. Poteší aj možnosť uzamknutia 
riadenia kľúčom, napríklad keď vyrazíte 
do mesta na nákupy. Uzamykateľný je aj 
uzáver palivovej nádrže, čo nie je pravidlom 
ani pri niektorých drahších „dospelých“ 
štvorkolkách. Stavba stroja je na jednej 
strane dostatočne robustná, aby rám aj 
celý podvozok zvládli aj poriadnu záťaž, 
ale na druhej strane si zachováva slušnú 
jednoduchosť, všetky komponenty sú 
dobre prístupné, čo oceníte pri umývaní 
a ďalšej údržbe. V neposlednom rade je 
relatívne nízka hmotnosť nápomocná 
pri ovládaní na mieste a keď sa musíte 
napríklad otočiť v stiesnenom priestore, 
stačí Kayo na jednom konci nadvihnúť 
a jednoducho natočiť do želaného smeru. 

MOTOR  Typ motora: vzduchom chladený štvortaktný 
jednovalec, zdvihový objem: 175 ccm, kompresný 
pomer: 9,7 : 1, maximálny výkon: 9 kW (12,2 k) 
pri 8.000 ot./min., najvyšší krútiaci moment: 10 
Nm pri 6.000 ot./min., príprava zmesi: karburátor, 
zapaľovanie: elektronické, štartér: elektrický, 
prevodovka: variátor (F+N+R), spojka: automatická 
odstredivá, sekundárny prevod: reťaz. 

PODVOZOK  Rám: oceľový rúrkový, odpruženie: 
vpredu nezávisle zavesené kolesá, dvojité A-ramená, 
vzadu pevná náprava odpružená centrálnou pružiacou 
a tlmiacou jednotkou, brzdy vpredu: dve kotúčové, 
vzadu: kotúčová, kolesá: oceľové disky, pneumatiky:  
vpredu: 23x7-10“, vzadu: 22x10-10“. 

ROZMERY  Rázvor: 1120 mm, objem palivovej 
nádrže: 9 l, suchá hmotnosť: 185 kg, cena:  
2.499 eur
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