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Pitbike ale není zdaleka jen silniční 
záležitostí, naopak první pitbiky vznikly 
v Kalifornii v devadesátých letech minulého 
století (úpravou Hondy Monkey) jako 
víceméně offroadové stroje. Šlo o motorky, 
které sloužily jako přepravní prostředek 
při závodech (odtud jméno pitbike, neboli 
bajk, se kterým se pohybujete po depu 
a pit lane) a jejich hlavní předností byly 
právě miniaturní rozměry, díky kterým se 
snadno vešly například do dodávky vedle 
závodních mašin a výstroje. V současné 
době už samozřejmě nejde jen o upravené 
motorky, ale o regulérní, sériové stroje, 
jejichž výrobou se zabývá nemálo značek 
na celém světě.   
V nabídce jsou jak modely pro děti, tak 
i pro dospělé a všechny mají společné 
jedno – krom toho, že jde o velmi zábavné 
stroje, se jedná též o vynikající nástroj 
nejen pro začátečníky, kteří se v jejich 
sedle naučí základním návykům bez obav 
z výkonu ostré motorky, ale i pro trénink 
zkušenějších jezdců. Velkou výhodou je 
též výška sedla, zatímco u motokrosů 
a endur mají piloti menších postav 
problém, u pitbiků jsou sedla podstatně 
níž. Nezanedbatelná je též menší hmotnost.

K nám se nově dováží pitbiky značky Kayo. 
Přestože u nás nejde o značku tak známou, 
pitbiky vyrábí už přes třicet let: nejprve pro 
asijský trh a od roku 2002 i pro trh 
evropský. Mimochodem, zakladatel 
společnosti, pan Jigang Dai, 
pracoval 10 let u značky 

Honda, takže o motorkách by něco vědět 
měl. Dovozcem Kayo pro ČR je společnost 
Journeyman.cz, o které je známo, že 
nejprve sama vždy produkty pečlivě testuje 
a až když je přesvědčena o jejich kvalitě, 
teprve následně přichází k distribuci.
My jsme vybrali z nabídky Kayo čtyři 
modely s různým objemem motoru, od 
devadesátky po stodevadesátku, tedy 
od motorky, určené spíš opravdu pro děti 
až po stroj, který bude bavit i dospělého. 
A vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce, 
může jít i o tip na dárek – ať už pro vás, 
nebo pro vašeho potomka. Nebo ještě 
lépe pro vás oba. 

‣ Začneme modelem TS90. 
Objem čtyřtaktního, vzduchem chlazeného 
jednoválcového motoru je zde 86ccm, 
výkon 4,1kW (5,6 koně) v 8000 otáčkách 
za minutu a točivý moment 5,8Nm v pěti 
tisících. Je tedy jasné, že jde o motorku 
pro juniory, s čímž koresponduje jednak 
poloautomatická převodovka, druhak 
i rozměr kol (přední má 12 palců, zadní 
10), výška sedla (625mm) a hmotnost, 
která je bez 
náplní 60kg. 
Ovšem ani 
„mokrá“ 
hmotnost 
nebude 

o moc vyšší, nádrž má totiž objem 3,5 litru. 
Obě brzdy jsou kotoučové a co se týká 
startování, je zde jak elektrický startér, tak 
i nakopávačka. 

‣ Druhým je model TD125.
Opět se vzduchem chlazeným 
jednoválcem, ovšem už o objemu 
119,6ccm, s výkonem 5,6kW (7,6 koně) 
v 8000 ot./min. a točivým momentem 
8,5Nm v 5000 ot./min. a se čtyřstupňovou 
převodovkou. Kola jsou u stopětadvacítky 
větší, vepředu je čtrnáctipalcové, vzadu 
dvanáctipalcové, sedlo je ve výšce 750mm 
a o pět kg je vyšší i suchá hmotnost. 
Obsah nádrže je stejný, brzdy též obě 
kotoučové, ovšem startér už pouze 
manuální.

PITBIKY, JAKO KATEGORIE, NEJSOU NIČÍM NOVÝM.
OVŠEM PO BOOMU, KTERÝ PROBĚHL PŘED
NĚJAKÝMI DESETI, PATNÁCTI LETY, JAKO BY SE
NA NĚ PONĚKUD POZAPOMNĚLO. I KDYŽ, JAK TAK
O TOM PŘEMÝŠLÍME, V SOUČASNOSTI TO AŽ TAK
ÚPLNĚ NEPLATÍ, POSLEDNÍ DVA, TŘI ROKY ZAČÍNAJÍ
BÝT PITBIKY OPĚT POPULÁRNÍ, ZVLÁŠŤ JEJICH
SILNIČNÍ VERZE, SE KTERÝMI SE MŮŽETE VÝBORNĚ
VYŘÁDIT ZEJMÉNA NA MALÝCH OKRUZÍCH.
Text: Motorbike, foto: archiv

‣ Do třetice všeho dobrého a TT140
Jeho jednoválec, chlazený olejem, se čtyřstupňovou převodovkou, má objem 
140ccm,  výkon 8,2kW (11 koní) opět v osmi tisících, točivý moment 10,2Nm 
v 7500 ot./min. Startér je manuální, brzdy kotoučové, výška sedla 855mm, nádrž 
má větší obsah (5,5 litru), suchá hmotnost činí 73kg a větší jsou opět i kola: přední 
obouvá pneumatiku 70/100-17, zadní pak 90/100-14. 

‣ To nejdospělejší nakonec: TT190R
Jednoválcový motor je zde opět chlazen olejem a jeho převodovka má 5 stupňů. Objem je hezkých 187,2ccm, výkon 12kW (16,3 koně)
v 9500otáčkách za minutu, točivý moment 13Nm v 8000 ot./min. Stejně jako u nejmenšího modelu má i ten největší jak elektrické, tak 
manuální startování. Přední i zadní tlumení je zde nastavitelné, brzdy samozřejmě obě kotoučové, kola stejná, jako u TT140 (pneumatiky 
70/100-17 vepředu, 90/100-14 vzadu), sedlo ve výšce 850mm, nádrž na 5,5 litru paliva a suchá hmotnost 81kg.  


