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Těžko  
na cvičišti…

Čínská společnost Kayo ve své do-
movině v  odvětví offroadových 
strojů platí za absolutní jednič-

ku, což posvětila i tamní vláda, a fabrika 
se může pochlubit i nejslavnějším národ-
ním závodním týmem. V roce 2019 vyjelo 
z továrny této společnosti, za kterou sto-
jí Jigang Dai, bývalý zaměstnanec Hondy 
s desetiletou praxí, na 50 000 pitbiků, 
dirtbiků a čtyřkolek! Vlastně už od jejího 
zrodu v roce 2002 se firmě daří a úspěš-
ně vyváží své produk-
ty do celého světa. 
Hlavním zahraničním 
odbytištěm je Jižní 
Amerika a  v  Evropě 
to bylo vždy Polsko. 
I k nám se tyto stroje 
dostávaly už dřív pro-
střednictvím přebran-
dovaných produktů made in China, pro-
dávaných pod nejrůznějšími značkami. 
S tím už je ale očividně konec. Více než 
pět let dováží čtyřkolky Kayo do Česka 
firma Journeyman CZ a vloni prý uzrál čas 
rozšířit toto portfolio i o pitbiky a hlavně 
endurové hobby motocykly. Jaké jsou ty-
to stroje? Pojďme je pořádně prověřit.

Slušný základ
Endurko K6-R vypadá na první pohled 
designově hodně zdařile. V  trubkovém 
ocelovém rámu tepe čtyřdobý, vodou 

chlazený jednoválec o objemu 248 cm3 
s ventilovým rozvodem DOHC. Výrobcem 
udávaný výkon 27 kW (36,7 k) př i  
10 500 ot./min a točivý moment 36 Nm 
nezní vůbec zle. O přívod paliva se sta-
rá karburátor značky NIBBI a  palivo-
vá nádrž disponuje kapacitou 7,5 litru. 
Motocykl je vybaven elektrickým starté-
rem, zároveň je ale k dispozici i klasic-
ký kick-start. Spojka je ovládána lankem 
a  řazení zajišťuje převodovka se šes-

ti převodovými stupni. 
Přední odpružená vi-
dlice značky Fastace 
dostala zdvih 300 mm, 
vzadu jí pak sekundu-
je centrální nitrogenový 
tlumič s přepákováním 
od stejného výrobce 
se zdvihem 110 mm. 

Kola? Klasický vyplétaný endurový set 
21/18 palců, pneumatiky Kenda a brzdo-
vá soustava, využívající shodných 240mm 
kotoučů s dvoupístkem vpředu a jedno-
pístkem vzadu. V základu je motocykl vy-
baven krytem předního brzdového kotou-
če, řetězem od renomované společnosti 
D.I.D a také spoustou eloxovaných dílů 
(brýle předních tlumičů, náboje kol, roze-
ta, brzdová a spojková páčka), mimoto se 
K6-R dodává s počítadlem motohodin. Už 
zde ale nenajdete žádný další přístrojový 
panel. Výška sedla 950 mm, světlá výška 

Kayo je pro naše čtyřkolkáře vcelku známá firma, avšak od loňska jsou 
v Česku k mání i docela zajímavé jednostopé offroady. A dva z nich jsme 
si vzali do parády přesně v den, kdy se Středočeským krajem prohnala 
sněhová bouře, která totálně paralyzovala dálnici D5 před Prahou. 
Co myslíte, dokázal blizard zastavit i Kaya? 
Text Pavel Urban a Petr Záruba / Foto David M. Bodlák

Kayo Moto existuje  
od roku 2002 a na 
čínské offroadové 
scéně je jedničkou.
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344 mm a výrobcem udávaná hmotnost 
bez náplní činí rovných 110 kg. Nutno říci, 
že Kayo se počítá mezi motorky pro ho-
bby použití a vzhledem k ceně 140 990 Kč 
zde určitě není na místě přímé srovnání se 
stroji zavedených značek, jako je KTM, 
Sherco či TM. Podstatnou informací, kte-
rou je potřeba zmínit, je fakt, že motorka 
není homologovaná pro silniční provoz.

Karburátorový řvoun
První usednutí za řídítka dává tušit, že 
Kayo nabízí neutrální pozici, a tedy i bez-
problémovou ergonomii, přičemž jedi-
né, co bylo potřeba udělat, bylo sešte-
lovat páčku spojky a přední brzdy. Po 
nastartování motoru, které i přes velkou 
zimu proběhlo pomocí elektrického star-
téru bez větších problémů, se dostavil 

první negativní vjem z testovaného stro-
je. S přihlédnutím k  faktu, že se jedná 
o enduro, a tedy stroj určený pro speci-
fické použití, výfuk naprosto zbytečně 
až nesmyslně řve. Přirovnat by se to da-
lo k závodnímu motokrosovému laufu s již 
vyhořelou vatou, což není vůbec nic pří-
jemného. Zařazení prvního kvaltu odha-
luje další negativum, spojka nevystavuje 

úplně nejlépe. To se ale během dne tro-
chu srovnalo, třebaže 100% to ani tak ne-
bylo. A první jízdní dojmy? Sezení, po-
hyb po sedle i stání ve 
stupačkách, to vše je 
poměrně nenáročné, 
a  tedy přirozené, což 
je fajn, zato řev z kon-
covky, který navíc vů-
bec nekorespondu-
je s  rychlostí pohybu 
stroje dopředu, je už 
po chvíli skutečně otravný. Naopak velice 
příjemným překvapením je zpětná odezva 
od podvozku i sériových pneumatik, kdy 

motorka dokáže velice pěkně žehlit kaž-
dou zmrznutou nerovnost, každý sněhem 
zapadaný kámen a jiné záludné překáž-

ky. Zadní guma per-
fektně zvládá přechod 
z  brzd ného smyku 
d o  a kc e l e r a č n í h o 
a v kombinaci s tlumiči 
dává opravdový pocit 
jistoty. Rovněž přední 
kolo vzhledem k aty-
pickým podmínkám 

nabízí velice dobrou odezvu a dostat se 
do situa ce, kdy by nečekaně uteklo a bylo 
potřeba si odšlápnout, je záležitost zcela 

Tuzemský mráz 
sériově naladěným 
karburátorům příliš 

nesvědčí.

Pro malé i velké! Kayo TT140
o kterou se neustále zasekáváte. I přes mrazi-
vé podmínky chytá i malé Kayo za studena dob-
ře, avšak po zahřátí je znát, že karburátor by chtěl 
na zimu přenastavit, jelikož motor střílí do výfuku  
a  při akceleraci místy vynechává. Jsou to ale 
drobnosti, které se v létě nemusí ani projevit, stej-
ně jako v případě velkého Kaya. Jinak se TT140 
chová velmi mravně. Výkonu má tak akorát, není 
vzteklé a uřídí ho i méně zkušení jezdci. Tím, že 
je motorka nižší, dostává člověk pocit extra jisto-
ty a jízda na něm je o to zábavnější. Ke komfortu 
přispívají i dobře čitelné brzdy a především pod-
vozek, za který se ani malé Kayo stydět rozhod-
ně nemusí. Na skákání patnáctimetrových skoků 
to sice není, ale na běžné šotoliny, kamenité cesty 
a naši testovací MX trať jsou jeho schopnosti na-
prosto dostačující. Jen pozor na převodovku s ne-
utrálem nezvykle úplně dole. Než si toto osvojíte, 
párkrát vás to vytrestá.

Kayo TT140 rozhodně překvapí poměrem cena/
funkčnost. S jistotou se dá říci, že jde o poměr-
ně zábavnou věc, jež dokáže v terénu uspoko-
jit jak začínající jezdce, tak i ty zkušenější, kte-
ré zase nadchne svou lehkou ovladatelností. Pro 
juniory je velikost pitbiku sice vhodná, objemo-
vě a výkonově by se ale pro mladší jezdce hodila 
spíš verze slabší, jelikož 140 je už docela rychlá. 
Nejpodstatnější však je, jak Kayo obstojí v otázce 
údržby a mechanické odolnosti. 

Jednobuch  Vzduchem chlazený jednová-
lec o objemu 140 kubíků s výkonem jede-
náct koní je tak akorát k hmotnosti 73 kg.

Offroad styler  Design je hodně povedený 
a díky nadstandardní velikosti kol působí pit 
Kayo TT140 dospělým dojmem.

Kompromis  Ergonomie vyhovuje i vyšším 
postavám, zvýšená řídítka by ale nebyla od 
věci. Zpracování je na velmi slušné úrovni.

Kayo TT140 je pitbike vyšší střední třídy, dis-
ponující koly velikosti 17/14 palců, olejovým 

chladičem, motorem o objemu 140 kubíků s výko-
nem 11 koní, USD vidlicí a bočním stojánkem. To 
nejzajímavější na něm je ale cena, 38 990 Kč za 
skutečně pěkně zpracovaný stroj. Svary, šrouby 
nebo i odlitky motoru totiž vypadají velmi slušně.

Sedmnáctipalcové přední kolo a vysoké zdvihy 
řadí TT140 někam mezi normální motorku a kla-
sický pitbike (14" a 12" kola), což dává šance 
i 180cm jezdcům, kteří se na něj dokážou bez vět-
ších komplikací poskládat. Ergonomie pitu je rela-
tivně pohodlná a jediné, co trochu kazí celý dojem, 
je pozice startpáky a hrana boční číslové tabulky, 
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výjimečná. Co se výkonu čtyřdobé dvě-
pade čínské provenience týče, je dosta-
tečný. V nečekaných momentech po při-
dání plynu nebo pobídnutí spojkou měl 
sice lidově řečeno díru, jak kdyby tam ne-
šel benzín, a vy si tak dáte helmou o řídít-
ka, nicméně za vinu to dáváme nevhodné-
mu nastavení karburátoru. Další negativní 
body pak Kayo sbírá za absenci stojánku 
a především za občasné nepřesné řazení 

během jízdy a také obtížné zařazení ne-
utrálu, což ale s velkou pravděpodobností 
bude souviset s již zmíněným problémo-
vým vystavováním spojky.

Slušná nabídka
Motorku se nám podařilo za celý den 
podrobit dostatečné zkoušce jak ve vol-
ném terénu, tak na maličké privátní tré-
ninkové motokrosové trati, a ve výsledku 

Kayo je na našem trhu nováčkem a ak-
tuálně lze říci, že se jedná o motocykl, 
který by mohl posloužit jako vstupenka 
do offroad světa pro úplné začátečníky 
nebo začátečnice. Oproti své konku-
renci bude bojovat zejména cenou, za 
kterou však dostanete designově po-
vedenou motorku s překvapivě dobrým 
podvozkem a nijak zákeřným motorem, 
což nejen začátečníci jistě ocení. A ten 
blizard? Sice na chvíli celá testovací 
trať zmizela v bílé tmě, Kayo ale lítalo 
bez problémů dál!

Verdikt

K6-R motoricky splnilo naše očekávání. 
Jasně, není to žádný závodník a soudru-
zi by si měli trochu víc pohrát s naladěním 
karburátoru, naproti tomu žádné výtky 
nemáme k podvozku, který fungoval tak, 
jak bychom si od hobby endura přáli, což 
dává naději na lepší zítřky v této kategorii, 
a to za hodně přijatelnou sumu. Vždyť ce-
nový rozdíl oproti zavedeným evropským 
a japonským „konkurentům“ je doslova 
propastný a právě tato skutečnost i rela-
tivně slušné zpracování by mohly být roz-
hodným faktorem pro nejednoho zájemce 
o koupi nového endura. 

Vstupní brána do světa endura, tak by se 
dalo charakterizovat Kayo K6-R, poháněné  
čtyřdobým nízkoobjemovým jednoválcem.   

KRP není dodavatel tlumičů, ale zkratka pro 
Kayo Racing Performance. Přední i  zadní 
odpružení je od Fastace a funguje!

Pro hobby jezdce 
může být Kayo rozhodně 
zajímavou alternativou.
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