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Super Osma spadá do 
pomyslné nové genera-
ce skútrů Kymco. Staré 
kulaté tvary devadesá-

tých let (které zrovna teď letí 
v Číně) jsou pryč a Super 8 na 
trh před pár lety vkročila svěží 
a plná energie. Pod moderní-
mi plasty se ale ukrývá ozkou-
šená, vzduchem chlazená sto-
pětadvacítka, která právě díky 
absenci chladicí kapaliny patří 
mezi nejtrvanlivější a bezpro-
blémové jednotky.

Sportík kultivovaný
Super Osma je sportovně stři-
žený skútřík, velmi příjemný na 
ovládání, má stabilní podvozek 
a i když motor pocitově nějak 
moc nezatahuje, kopcem doká-
že proletět docela svižně. Když 
jsme jako novinku Super 8 tes-
tovali, jako doprovodné vozidlo 
jsem použil redakční Yamahu 
Cygnus 125, také se vzduchem 
chlazeným motorem. Při rozjez-
dech a hlavně v kopcích se Cyg-
nus, byť ojetý, nečapal. Emočně 
ale zprvu zatahoval víc.

Kymco Super 8 má překva-
pivě stabilní šasi a sportovně 
nastavený podvozek ve smyslu 
ovladatelnosti. Velice mě pře-
kvapila zmíněná stabilita, skú-
tr se jeví jako podmotorovaný, 

v klidu by zvládl dvěapůlu. Pro-
to asi někteří říkají, že je při jíz-
dě vlastně nudný. Podle mě je 
to spíš tím, že podvozek je na 
malou stopětadvacítku hodně 
robustní a nemá podélné ký-
vací záliby. Skútřík se vede do 
zatáček na dojem skoro jako 
velká motorka – i když samo-
zřejmě s lehkostí krátkého roz-
voru a nižší hmotnosti. Je to 
velmi příjemný pocit, protože 
i při přesednutí z velké motorky 
nespadnete v každé zatáčce na 
ztrátu rychlosti. I méně zkuše-
ný motorkář nebo člověk myslí 

nemotorkářský, ale skútr využí-
vající třeba na jízdy do práce, se 
pak na Super Osmičce nemotá 
a nemění v každé zatáčce napět-
krát stopu.

Zadek ano, nohy ne-é
Výborné je na Osmičce sedlo, ale 
naopak prostor pro nohy ideál-
ní není, špičky bot mají v růž-
cích kapot zakliňující tendence. 
Trošku netradiční jsou vyční-
vající hroty kapotáže směrem 
k holenním kostem. Při sezení 
nasportovno vpředu si tak občas 
při otáčení a vrávorání zasekne-
te nohu a leknete se. Ale dá se na 

to zvyknout, stejně jako na mno-
hem větší válce boxerů BMW. 

Pod sedlem bohužel není tolik 
místa na velkou integrálu, takže 
odvezete akorát tašku s nákupem 
nebo helmu skútrovskou. K vý-
bavě moc nepřispívá ani zad-
ní bubnová brzda, nicméně jak 
bylo řečeno ve  Vesničce středis-
kové, „na funkci to nebude mít 
vliv“. Spolujezdec má k dispozici 
parádní madlo, na jehož plotén-
ku se dá ještě přidělat originální 
kufřík. Zvuk je opravdu kultivo-
vaný, takže pokud také jako já při 
nočních průjezdech vsí či měs-
tem neradi hlučíte, máte o depre-
si míň. Pestré zbarvení – přede-
vším tedy originální žlutomodrá 
varianta – je dobře vidět. Ono je 
docela fajn, když kus barevného 
plastu zařídí oční kontakt s vaším 
eventuálním kolizním problé-
mem – pánem v čepici oslněným 
zrychlením Fabie 1,2 HTP.

Problémy zanedbatelné
Z hlediska jetiny se Super Osmič-
ka jeví po několika letech výroby 
jako velice dobrá investice. V prv-
ní řadě nemá technické problémy 
závažnějších ani středně závaž-
ných rozměrů. Jediné problémy 
byly u prvních kusů s regulátory 
dobíjení. To se ale celkem rych-
le ve výrobě vychytalo. Motor je 
jednoduchý a osvědčený, není to-
tiž jenom v Super 8, ale i v dalších 

modelech Kymco. No a v druhé 
řadě je Super Osmička poměrně 
levná nová, natožpak ojetá, a jeli-
kož moc nežere, máte doma za re-
lativně málo peněz zánovní skú-
tr na dlouhá léta dopředu. Ono 
se na něm totiž jaksi nemá moc 
co rozbít. Fajn je právě vzducho-
vé chlazení, karburátor a přítom-
nost našlapovací páky. K dobru 
hraje i ohromná celoevropská 
a hlavně česká servisní a dealer-
ská síť Kymco. I když se vám to 
někde nedejbože rozbije, nebude-
te mít takové problémy jako s ně-
jakou pochybnou nebo upadající 
značkou. Díly jsou prostě rychle 
i v každé druhé dědině. 

SECOND HAND Kymco Super 8 125

Dobrý den, mám dotaz. Mám BMW R 
1100 S, najeto 50 000 km. Pod karda-

nem u manžety se mi tvoří zapráše-
ný černý maz ( jako prach s olejem), 
ale v kardanu ani v převodovce nic 
neubývá, ani po 20 000 km. Tak ne-
vím, jestli v tom kloubu je nějaká 
vazelína, která se teplem rozpouš-
tí? Nedávno jsem viděl BMW se 
77 000 km a to bylo čisté. 
 Petr Nejedlý

Petře, mastná skvrna, tvořící 
se okolo manžety kyvné vidlice 
zadního kola, většinou skuteč-
ně znamená únik oleje ze zad-
ního převodu nebo z převodo-
vé skříně. 

V kardanu je pouze vazelína 
na namazání drážkování a v kří-
žích je pak uzavřená mazací ná-
plň. Únik oleje však nemusí být 
natolik velký, aby se dal pozoro-
vat na hladině oleje. To je prav-
děpodobně váš případ.

Někdy ovšem může černý maz 
pod kardanem u manžety signali-
zovat také defekt ložiska zadního 
převodu, a proto je lepší tuto situa-
ci řešit nejlépe v odborném ser-
visu, neboť k výměně simeringu 
a popřípadě ložiska zadního pře-
vodu potřebujete speciální pří-
pravky a technické zkušenosti. 

Mastná skvrna pod 
kardanem u manžety
Svoje dotazy do technické poradny 
zasílejte na poradna@cmn.cz

Tento týden 
odpovídá 
Jan Žlábek, 
spolumajitel Car 
servis Praha – servis 
a opravy motocyklů 
BMW

Připravuje: L. Záruba

Kvalitní stroj za slušnou cenu 

Netuším, proč se toto Kymco jmenuje podle 
legendárního � lmového formátu Super 8 mm. 
Pravda je, že svému názvu ostudu nedělá a patří 
k nejprodávanějším skútrům Kymco vůbec.

Jakub Nič
jakub@cmn.cz

foto: autor

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Pavel Augustín
Adventure Biker

Investic vás u Super 8 moc nečeká, samo-
zřejmě je potřeba měnit každých pět tisíc 
kilometrů olej, Kymco má poměrně přís-
ný servis a předepisuje i nějaké preven-
tivní výměny oleje v předních vidlicích. 

Do nich mimochodem v Česku mechanici 
většinou dávají řidší olej, jelikož na udrn-
cané české silnice je vidlice v sérii až pří-
liš tuhá a sportovní. Rozměry rozjezdové 
spojky a řemenu variátoru se měří při pro-
hlídkách, stejně tak se kontroluje či mění 
vzduchový � ltr. Vždy záleží, kde a pod ja-
kýma rukama skútr jezdí.

POHLED TECHNIKA

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2007 – současnost

Cena: od 25 000 Kč

HODNOCENÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kymco Super 8 125

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
jednoválec, elektrický a nožní startér, 
karburátor, variátor

Podvozek: ocelový rám, teleskopické 
vidlice, vzadu hliníkové kyvné rameno 
ukrývající převodovku, dvě pružicí 
jednotky s nastavitelným předpětím, 
brzdy vpředu 1 kotouč ∅ 240 mm, 
jednopístkový třmen, vzadu buben, pneu 
vpředu 100/80-14, vzadu 120/80-14

Objem 124,6 cm3

Výkon 9,5 k@7500
Točivý moment 9,5 Nm@6500
Výška sedla 780 mm
Hmotnost 119 kg (pohotovostní)
Nádrž 6 l

TECHNICKÁ PORADNA

Když se řekně „Sport-
ster“, jakoby se snad ani 
neřeklo „Harley“. Na ad-
resu Sportsteru jsem už 
slyšel spoustu negativ. 
Malej Hárlej pro začáteč-
níky, motorka pro žen-
ský, která je navíc těžká, 
nemá koně, neumí jezdit 
rychle, nebrzdí, teče z ní 
olej... Ovšem lidé, kteří 
na Sportsterech jezdí, si 
tohle rozhodně nemyslí. 
A nemyslí si to ani lidé z plzeň-
ského dealerství značky Harley-
-Davidson. Proto se už tuto so-
botu 15. 10. rozhodli uspořádat 
historicky první českou Sport-
ster Challenge 2011. 

Jedná se o „tajný“ závod vy-
psaný pro všechny stroje Har-

ley-Davidson Sportster 883 
a 1200, Buell a také prapředky 
sportsterových motorů, čtyř-
vačkové � atheady H-D 750 WL. 
Úkolem každého řádně přihlá-
šeného účastníka je absolvovat 
během jednoho dne několikrát 
předepsanou trasu Plzeňskem, 

přičemž jeden okruh měří 
přesně 88,3 km. Čím víc 
okruhů jezdec najede, tím 
více cen dostává. Hlav-
ní cenou, o kterou budou 
moct bojovat všichni, kteří 
daný okruh zvládnou šest-
krát, jsou pak pneumatiky 
Pirelli. Pokud nejste majiteli 
některého z uvedených stro-
jů, ale akce vás zaujala, pak 
se klidně můžete zúčastnit 
i „mimo soutěž“. 

Večer je navíc pro všechny při-
pravena Sportster Party s volbou 
královny krásy v plzeňském baru 
Amigos. Přihlásit se lze buď na 
internetu (www.sportsterchal-
lenge.hdplzen.cz), nebo přímo 
na místě startu v H-D Plzeň v so-
botu 15. 10. do 8.00. OHC 

Sportstery v roli vytrvalců

A nemyslí si to ani lidé z plzeň- ley-Davidson Sportster 883 

přičemž jeden okruh měří 
přesně 88,3 km. Čím víc 
okruhů jezdec najede, tím 
více cen dostává. Hlav-
ní cenou, o kterou budou 
moct bojovat všichni, kteří 
daný okruh zvládnou šest-
krát, jsou pak pneumatiky 
Pirelli. Pokud nejste majiteli 
některého z uvedených stro-
jů, ale akce vás zaujala, pak 
se klidně můžete zúčastnit 
i „mimo soutěž“. 

Večer je navíc pro všechny při-

Sportstery v roli vytrvalců
POZVÁNKA

v klidu by zvládl dvěapůlu. Pro-
nemotorkářský, ale skútr využí-
vající třeba na jízdy do práce, se 

nebo helmu skútrovskou. K vý-
bavě moc nepřispívá ani zad-
ní bubnová brzda, nicméně jak 
bylo řečeno ve  Vesničce středis-
kové, „na funkci to nebude mít 
vliv“. Spolujezdec má k dispozici 
parádní madlo, na jehož plotén-
ku se dá ještě přidělat originální 
kufřík. Zvuk je opravdu kultivo-
vaný, takže pokud také jako já při 
nočních průjezdech vsí či měs-
tem neradi hlučíte, máte o depre-
si míň. Pestré zbarvení – přede-
vším tedy originální žlutomodrá 
varianta – je dobře vidět. Ono je 
docela fajn, když kus barevného 
plastu zařídí oční kontakt s vaším 
eventuálním kolizním problé-

Čumák jako ze superbiku 

– lampy svítí docela slušně

Kvalitní stroj za 
slušnou cenu 

Moderní design, osvědčená 
tradiční koncepce


