
nium pokrytego warstwà SPSC (Su-
zuki Plasma Spray Coating). Zadba-
no te˝ o królewski komfort pracy sil-
nika. Otrzyma∏ on dwa wa∏ki wyrów-
nowa˝ajàce, jeden z przodu, drugi
z ty∏u wa∏u korbowego. Ich mozolna
praca w po∏àczeniu z osadzeniem
silnika na trzech gumowych po-
duszkach daje doskona∏y efekt.
Drgania wywo∏ane przez prac´ silni-
ka sà prawie nieodczuwalne na kie-
rownicy i podnó˝kach.

Automacik
KingQuad w swoim pierwszym
wcieleniu troch´ przera˝a∏ liczbà
prze∏o˝eƒ – kombinacji biegów by∏o
razem a˝ 35. Zanim si´ cz∏ek zde-
cydowa∏ na podjazd, musia∏ zapro-
gramowaç z wyczuciem, bo zawra-
canie na pochy∏oÊci mog∏o si´ êle
skoƒczyç. Teraz King to pojazd wy-
posa˝ony w skrzyni´ automatycz-
nà QuadMatic.

Przeniesienie nap´du i zmiana
prze∏o˝enia odbywajà si´ przez
przek∏adni´ pasowà. Na jeêdêcu
spoczywa tylko wybranie kierunku
jazdy i ocena, czy pr´dkoÊç b´dzie

D zisiejszy król przecie˝ ca∏y czas nie
siedzia∏by na swoim tronie. A jakby
chcia∏ si´ przemieszczaç, to na

czym? Byç mo˝e na quadzie. A jeÊli tak, to
oczywiÊcie na godnym króla quadzie.
Prawdopodobnie tak myÊleli in˝ynierowie
Suzuki, nadajàc prawie 15 lat temu nazw´
KingQuad swojemu rewolucyjnemu na
tamte czasy quadowi? Faktem jest, ˝e to
w∏aÊnie Suzuki odpowiada za powstanie
jednego z pierwszych prawdziwie tereno-
wych pojazdów ATV nap´dzanych na czte-
ry ko∏a. Dzisiejszy KingQuad jest rzeczywi-
Êcie komfortowym pojazdem, kontynuuje
nowatorskie tradycje swojego przodka, zaj-
miemy si´ wi´c dok∏adniej jego budowà.

Serce smoka
Suzuki to czo∏ówka we wprowadzaniu sys-
temu zasilania wtryskiem w silnikach mo-
tocyklowych. Ju˝ od lat technika ta, wypra-
cowana w wyÊcigach, jest stosowana
z powodzeniem w motocyklach serii GSX-
-R. Teraz przysz∏a kolej na zastosowanie
wtrysku w quadzie Suzuki. Procesem przy-
gotowania i doboru sk∏adu mieszanki pali-

wowo-powietrznej steruje uk∏ad elektro-
niczny. Powietrze jest dostarczane z filtra
znajdujàcego si´ w obudowie umieszczo-
nej bezpoÊrednio nad silnikiem. W miej-
scu, gdzie tradycyjnie znajduje si´ zbiornik
paliwa, w KingQuadzie umieszczono wi´c
obudow´ filtra powietrza, a dla zbiornika
paliwa poszukano innego miejsca, chowa-
jàc go pod tylnym lewym b∏otnikiem. Roz-
wiàzanie to ma te˝ inne zalety: obni˝a po-
∏o˝enie Êrodka ci´˝koÊci pojazdu i podno-
si wysokoÊç wlotu powietrza mo˝liwie jak
najwy˝ej. Zabezpiecza to silnik przed
ewentualnymi skutkami dostania si´ wody
do uk∏adu zasilania, co w quadach jest
niestety cz´stym problemem przy pokony-
waniu przepraw wodnych.

Wracajmy do silnika. To nie koniec wy-
korzystania rozwiàzaƒ z motocykli sporto-
wych. W g∏owicy umieszczono dwa wa∏ki
rozrzàdu nap´dzane identycznie jak
w motocyklu SV 1000 S, a technologia
wykonania wa∏ków i materia∏y sa identycz-
ne jak w GSX-R-ze. Cylinder pochylono do
przodu o 48O i jak w prawie wszystkich
sportowych Suzuki wykonano go z alumi-

Nazwanie jakie-
gokolwiek pojazdu
królewskim wydaje
si´ ryzykowne.
Przecie˝ król jest
jeden i jeden jest
najwa˝niejszy
mebel w jego paƒ-
stwie – królewski
tron. Jednak Suzu-
ki KingQuad w pe∏-
ni zas∏uguje na to
miano.

KINGSAJZ
NA KO¸ACH

S∏uszne rozmiary i niezale˝ne zawie-
szenia gwarancjà stabilnej jazdy.
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w pobli˝u tempa piechura, bo wtedy
zdrowszy dla paska b´dzie wybór szybko-
Êci „low”. Jak przysta∏o na terenowy auto-
mat, po odj´ciu gazu nast´puje natych-
miast hamowanie silnikiem, i to bardzo sku-
teczne. Do jazdy w ekstremalnych warun-
kach jest do dyspozycji blokada mechani-
zmu ró˝nicowego. Za∏àczanie nast´puje
prawym kciukiem i jest mo˝liwe, gdy wcze-
Êniej uruchomiliÊmy nap´d 4WD. 

Blokada jako urzàdzenie przewidziane
do sytuacji beznadziejnych zadzia∏a tylko
przy pr´dkoÊci „low” – ze wzgl´du na
ograniczenie mo˝liwoÊci opanowania po-
jazdu. Tak˝e z tego wzgl´du przy za∏àcze-
niu blokady i koniecznoÊci zwi´kszenia
obrotów silnika, co mo˝e spowodowaç
utrat´ kontroli nad pojazdem, jest wyma-
gane naciskanie lewym kciukiem zielone-
go przycisku na kierownicy. Z tego

powodu dodanie gazu po za∏àczeniu blo-
kady wymaga trzymania kierownicy dwo-
ma r´kami. W internecie ju˝ pojawi∏y si´
patenty na omijanie tego utrudnienia, bo
nikt nie lubi – walczàc z b∏otem – naciska-
nia jakiegoÊ guzika, a bez tego quad nie
chce dodawaç gazu na blokadach.

Królewski stop
Trzeba przyznaç, ˝e nie jest zadaniem ∏a-
twym jednoczesne zapewnienie wysokie-
go komfortu jazdy quadem i odpowiedniej
stabilnoÊci na zakr´tach. To by∏a chyba
najpowa˝niejsza wada pierwszego wciele-
nia KingQuada. Ca∏kowicie niezale˝ne za-
wieszenie ka˝dego ko∏a ugina∏o si´ na za-
kr´tach tak niebezpiecznie, ˝e pojazd
k∏ad∏ si´ na zewn´trznà zakr´tu. Bywa∏o,
˝e si´ po∏o˝y∏ i dlatego w nowoczesnym

quadzie nie mo˝e zabraknàç stabilizatora
w tylnym zawieszeniu. Powoduje on prze-
ciwdzia∏anie pochylaniu pojazdu i nie ob-
ni˝a walorów niezale˝nego zawieszenia.
Amortyzatory KingQuada majà pi´ciostop-
niowà regulacj´ napi´cia spr´˝yny i bar-
dzo mi´kkà charakterystyk´, doskonale
t∏umià wi´c wyboje drogi albo raczej tego,
co drogà nie powinno si´ nazywaç.

Kiedy ju˝ widaç, ˝e zwieszenie – nawet
tak dobre – sobie nie poradzi, przychodzi
kolej na przetestowanie hamulców. Przed-
nie hamulce hydrauliczne z tarczami
o Êrednicy 200 mm sà bardzo skuteczne.
Tylny hamulec to ciekawostka, do której
najlepiej pasuje okreÊlenie „zamkni´ty, mo-
kry, wielop∏ytkowy”. System ten dzia∏a bez-
poÊrednio na tylny wa∏ i sk∏ada si´ z prze-



k∏adek ciernych oraz p∏ytek podobnych do
sprz´g∏a motocyklowego. Ca∏oÊç jest za-
mkni´ta w obudowie przekazania nap´du
wa∏u na osie tylnych kó∏ i pracuje w oleju
przek∏adniowym. Zaleta tego rozwiàzania –
oddzielenie elementów ciernych od b∏ota
i wody, a ka˝dy quadowiec wie, jak b∏otne i
piaszczyste kàpiele wp∏ywajà na klocki ha-
mulcowe. Tu mo˝emy mieç pewnoÊç, ˝e
hamulec nie zniknie po kilku godzinach jaz-
dy w b∏otnej kàpieli, skoro instrukcja okre-
Êla trwa∏oÊç przek∏adek a˝ na 10 000 km!

Wygoda bez granic
KingQuad ju˝ z wyglàdu przypomina
amerykaƒski samochód klasy SUV. Prze-
dni zderzak – wykonany z tworzywa,
z atrapà si´gajàcà baga˝nika – dobrze
kryje ch∏odnic´. Pod czarnym tworzywem
przygotowano miejsce do zamontowania
wyciàgarki, a b∏otniki – przed∏u˝one ela-
stycznymi fartuchami – doskonale zabez-
pieczajà jeêdêca przed b∏otem bryzgajà-
cym spod kó∏ w∏asnego pojazdu. W cen-

tralnej cz´Êci kierownicy znajduje si´ obu-
dowa lampy pe∏niàcej funkcj´ szperacza,
bardzo pomagajàcej w nocnych jazdach.
W t´ obudow´ wmontowano te˝ wyÊwie-
tlacz pokazujàcy jeêdêcowi wszystkie po-
trzebne informacje – o pr´dkoÊci, obro-
tach silnika, licznik motogodzin, dwa licz-
niki dzienne, zegar, wskaênik poziomu pa-
liwa, rodzaj nap´du i za∏àczenie blokady.
Wszystko czytelne i dobrze widoczne
w nocy, ale miejsce, w którym umieszczo-

Pomimo królewskich rozmiarów, mas´ quada
uda∏o si´ utrzymaç na przyzwoitym poziomie.

Ciek∏okrystaliczny wyÊwietlacz i kontrolki
podajà wszystkie potrzebne informacje.

Z ka˝dej strony KingQuad prezentuje
si´ bardzo bojowo.



no to „centrum informacji”, jest mocno za-
gro˝one w przypadku wywrotki. A to dla-
tego, ˝e obudowa wyÊwietlacza mocno
wystaje ponad kierownic´ quada.

Pozycja jeêdêca i jego miejsce do sie-
dzenia sà wystarczajàce dla cz∏owieka na-
wet o gabarytach XXXL, a kanapa, rozsze-
rzajàca si´ w tylnej cz´Êci, pod wzgl´dem
komfortu mo˝e konkurowaç z g∏´bokim
fotelem. Podesty wype∏niajà przestrzeƒ
mi´dzy b∏otnikami i dobrze chronià buty
jeêdêca przed b∏otem i kamieniami, które
mogà wyskakiwaç spod przednich kó∏.
Baga˝niki wydajà si´ troch´ delikatne na
tle mocarnej sylwetki pojazdu, ale ich
sztywnoÊç mo˝na oceniç dopiero w prak-
tycznym teÊcie, czyli po wywrotce. Nie
próbowaliÊmy tego w pierwszej testowej
jeêdzie. Na razie wiemy tyle, ˝e ich no-
ÊnoÊç wg katalogu wynosi 30/60 kg
(przód/ty∏).

Powrót króla
Bioràc pod uwag´ nazw´ i koniecznoÊç
dostosowania pojazdu do jego królewskie-
go poziomu, „powrót króla” nastàpi∏
w wielkim stylu. Budujàc pojazd wykorzy-
stujàcy najnowsze osiàgni´cia techniki
motocyklowej, dok∏adnie zmieszczono si´
w masie w∏asnej (273 kg) dawnego King-
Quada. Tyle ˝e teraz ma on silnik – dro-
biazg! – o ponad dwa razy wi´kszej po-
jemnoÊci. Wracajàcy po latach dzisiejszy
KingQuad znów wyznacza nowe standar-
dy i kierunki rozwoju technicznego w pro-
jektowaniu czteroko∏owców.

A czy dzisiejszy król chcia∏by jeêdziç
quadem, majàc do dyspozycji ten kom-
fort w po∏àczeniu z najnowszà technikà?
KingQuad w pe∏ni zas∏uguje na okreÊle-
nie go królewskim tronem na balonowych
ko∏ach. n

Silnik
ch∏odzony cieczà, czterosuwowy, DOHC, jednocy-
lindrowy, zasilanie – wtrysk paliwa, rozrusznik
elektryczny i r´czny.
PojemnoÊç skokowa 695 cm3

Ârednica cylindra x skok t∏oka
102,0 x 85,0 mm

Moc maksymalna 49,2 KM przy 6000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy 62,2 Nm

przy 5000 obr/min

Przeniesienie nap´du
Bezstopniowa automatyczna (CVT) skrzynia bie-
gów ze wstecznym.
Rodzaj nap´du

2 x 4, 4 x 4 z blokadà mech. ró˝nicowego

Podwozie
Rama stalowa, zawieszenia: przód – niezale˝ne,
podwójne wahacze, spr´˝yny Êrubowe z t∏umie-
niem olejowym; ty∏ – niezale˝ne, podwójne waha-
cze, spr´˝yny Êrubowe z t∏umieniem olejowym,
hamulce: przód – tarcza przy ka˝dym kole o Êr.
200 mm, pojedyncze zaciski, ty∏ – hamulec typu
multi-plate.
Rozstaw osi 1280 mm
PrzeÊwit 260 mm
Ârednica zawracania ???? mm

Wymiary i masy
D∏./szer./wys. 2115/1210/1220 mm
WysokoÊç siod∏a 860 mm
Masa na sucho 273 kg
Dopuszczalna ∏adownoÊç ??? kg
Ogumienie
przód AT36 x 8-12
ty∏: AT25 x 10-12
PojemnoÊç zbiornika paliwa 17,5 l

Cena 45 300 z∏

DANE
TECHNICZNE

Szczelny schowek na
podr´czne drobiazgi. Czerwony guzik – uruchomienie 4WD,

pod nim – za∏àczenie przedniej blokady.

King Quad w ka˝dym terenie
idzie jak przecinak.


