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KYMCO NEW LIKE 125

Motor   1 cilinder, 4-takt 4 kleppen 
125 cc injectie

Vermogen       8,61 kW (11.55 pk) bij  8.500 tpm
Koppel            10,4 Nm bij 6.500 tpm
Gewicht           115 kg
Tankinhoud   7 L
Remmen voor   schijf (CBS)
Remmen achter  schijf (CBS)
Banden voor   110/70-12
Banden achter  130/70-12
Afmetingen     1935x690x1145 mm (L x B x H)
Kleuren  Dark Blueberry, Tomato Red, 

Coco White, Steel Grey 
Prijs NL/BE € n.l./ €2.599,- 
Importeur NL/BE Kybe / kymcolux
Website NL/BE kymco.nl / kymcolux.com 

Koplamp met volledige LED verlichting

Veel functies waaronder een buitentemperatuurmeter

Oog voor detail, het logo verwerkt in het plaatwerk

Meervoudig verstelbare veren

12 inch wielen, van de gepolijste rand moet je houden

2-tone kleurstelling van het zadel, dat overigens prima zit

Introductie → Kymco New Like 125

De Kymco Like kende een ietwat 
trage start bij de introductie in 2009 
maar herpakte zich volledig in de 
latere jaren. Niet gek ook want het 
model is leuk om te zien en kent 
moderne 4-takt techniek verpakt in 
een fris retro jasje. De Nederlandse im- 
porteur kwam in 2012 zelfs met een kek 
ogende 50cc TT versie die de verkopen 
een flinke impuls gaven. Er werd 
uiteindelijk nog een kleine facelift 
doorgevoerd waardoor de zithouding 
aanmerkelijk verbeterde, wederom 
op initiatief van de Nederlandse 
importeur. Na 8 jaar werd het tijd 
voor een rigoureuze update en wij 
ontdekten de New Like 125 op het 
mooie Corsica.

EURO 4
Kymco presenteerde de New Like 
125 tegelijkertijd met de AK550, maar 
belangrijk is wel dat we eerst met 
de Like (‘New’ vergeten we gemaks- 
halve even) rond zouden gaan rijden. 
De organisatie had zelf bedacht dat 

een ritje op de Like 125 na een dag 
rijden op de AK550 zou uitmonden 
in een deceptie. En dat kan natuur-
lijk niet de bedoeling zijn. 
Op de grote internationale beurs in 
Milaan (Eicma) in november 2016 
liet Kymco niet alleen de Like zien, 
maar ook de People S en de AK550. 
De komst van Euro 4 dwingt fabri-
kanten om met schonere motoren 
te komen en velen hebben deze 
norm dan ook aangegrepen om in-

eens met een nieuw model op de 
proppen te komen. 
Motorisch pakt Kymco goed uit door de 
montage van een aluminium cilinder 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 

speciale roltuimelaars die de interne 
wrijving van het systeem vermindert. 
Verder is het luchtgekoelde blok 
voorzien van 4 kleppen en wordt de 
motor gevoed door middel van brand- 
stofinjectie. Verder worden er spiraal- 
vormige tandwielen gebruikt waar- 
door geluiden of eventuele resonan- 
ties tot een minimum worden beperkt. 
Samen met een aangepaste nokken- 
as moet dit alles resulteren in een 
rustige loop en een laag verbruik, 

iets wat we later zelf gaan ontdekken. 
Als we naar de harde cijfers kijken 
boekt het nieuwe motorblok een 
winst van 1,8pk (1,32kW) ten opzichte 
van het vorige model. In totaal dus 
11,3pk (8,5kW) waarbij de brandstof- 
consumptie op slechts 2,8L/100km 
zou uitkomen. Waarden die echte 

‘commuters’ graag terugzien want 
iedereen wil toch zo ver mogelijk 
rijden op een volle tank benzine.

NEW STYLE
Het zal je niet verbazen dat Kymco 
alles uit de kast heeft gehaald om 
de Like beter en mooier te maken. Om 

maar met ‘beter’ te beginnen, de 
benzinetank is onder de voetenplank 
geplaatst waardoor de gewichts-
verhouding verder is verbeterd. De 
vulopening zit voorin bij de voeten-
plank en dat is best handig. Ook het 
frame werd aangepast en stijver 
wat de stabiliteit en het comfort ten 
goede moet komen. Een scooter (met 
125cc of meer) die anno 2017 wordt 
gelanceerd moet of voorzien zijn 
van ABS of CBS. De Like 125 is uit-
gerust met CBS oftewel een gecom- 
bineerd remsysteem. In de categorie 
beter, maar wellicht ook mooier, is 
dat deze scooter volledig is uitgerust 
met LED verlichting.  Waar zijn de 
tijden gebleven dat je op ingewik-
kelde plaatsen een lampje moest 
vervangen? Bij de Like zijn ze voor-
goed voorbij en dat is wel zo veilig. 
Het dashboard van de vorige Like 
was alweer wat gedateerd en bij de 
nieuwe zien we een volledig LCD 

display. Om eerlijk te zijn zien we 
wel wat overeenkomsten met het 
display van de Vespa modellen, maar 
het stoort ons eerlijk gezegd niet. 
Het is uitermate compleet en com-
bineert een analoge snelheidsmeter 
met een LCD display met daarop 
onder andere buitentemperatuur, 
volt meter, laadindicator (voor USB) 
trip a/b meter, brandstofhoeveelheid 
en indicatie voor vervanging van de 
V-snaar en wanneer er onderhoud 
nodig is. Vanaf volgend jaar zal de 
Like ook leverbaar worden met het 
geavanceerde Noodoe systeem waar- 
bij koppeling met je smartphone 
mogelijk is.

DE BERGEN IN
Na een korte intro van de organisatie 
maken we ons op voor een 150km lange 
rit door de bergen. Niet direct de 
thuisbasis waar de Like voor gemaakt 
is, een scooter als deze zet je liever 
in voor een stevige stadsrit. We gaan 

die bergrit toch echt ervaren en 
eerlijk gezegd staat hij z’n mannetje. 
Verwacht met 11,3pk geen kanon 
op wielen, maar het gevoel dat je 
met ingeknepen rem rijdt hebben 
we niet gehad. De verwachtingen 
zijn hoog als we het persbericht erop 
nalezen en - eerlijk is eerlijk - het 
motorblok draait verfijnd en bij- 

geluiden zijn hem vreemd. Op een 
vlak stuk tik ik al even de 100km/u 
aan, maar dan is de koek wel bijna 
op. Tot de 80km/u accelereert de 
Kymco in rap tempo, daarna gaat 
het allemaal iets rustiger. 
De zithouding van de allereerste Like 
was nu niet direct om heel enthou-
siast van te worden. De zithouding 

is met mijn lengte van 1.85m nu wel 
plezierig en comfortabel. Het zadel 
van onze scooter is in een 2-tone 
kleurstelling uitgevoerd en heeft 
een prettige zit. Handig is de tassen- 
haak die voorin het zadel verwerkt 
is. De dubbele achterveer is 3-voudig 
instelbaar met een maximale veer-
weg van 86mm en voldoet goed. De 

> De Like 125 is uitgerust met 
een gecombineerd remsysteem

> Het design is 
weer helemaal 
up to date

Wat 'n uitzicht, Corsica is de plek bij uitstek voor een mooie vakantie

Kymco Flagship Store

Alle Kymco modellen op voorraad

Meer dan 100 scooters in de showroom

Reparatie, onderhoud en schadeherstel

Scooter verhuur

Dé Kymco Flagshipstore 
voor Zuid Holland
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telescoop voorvering geeft echter 
oneffenheden wat ongenuanceerder 
door. Je stuurt deze scooter met 
gemak door elke bocht en soms word 
ik er weer even op gewezen dat ik 
slechts met een 125cc op stap ben wan- 
neer we een heuvel van 6% moeten 
trotseren. En wanneer we dan over- 

enthousiast een bocht in gaan kunnen 
we altijd nog even bijsturen of bij-
remmen. In het persbericht wordt 
overigens met geen woord gerept 
over het remsysteem, maar dat is 
juist heel overtuigend. Wat een rem- 
vermogen! Het gecombineerde 
systeem voldoet prima en keer op 

keer sta je in een oogwenk stil, ook 
op afdalingen van enkele procenten. 
Zo hoort het, perfect! 

LOOKS
Het oog wil ook wat en dat kreeg 
het ook met de komst van de Like. 
Het design is weer helemaal up to 

date en vooral de achterzijde doet met 
z’n ietwat bolle schermen duidelijk 
frivoler aan. De vele chroomaccenten 
blijven een kwestie van smaak. Een 
witte kleurstelling met zwarte delen in 
plaats van chroom zou mij veel meer 
enthousiasmeren en wat mij betreft 
hadden ook de gepolijste aluminium 
randen op de wielen weggelaten mogen 
worden. Wie vindt dit eigenlijk nog leuk 
anno 2017? De 10spaaks wielen zijn 
verder sportief vormgegeven en zijn 
voorzien van Kenda rubber in de maat 
110/70-12 voor en achter 130-70-12. 
Onder het zadel vinden we ruimte 
voor een jethelm en wat kleine spullen. 
In het dashboardkastje vinden we 
een USB aansluiting handig voor 
het opladen van je smartphone. 

CONCLUSIE
Zo’n dag door de bergen op een 
Kymco Like 125, je kunt het slechter 
treffen. Toch voelt een scooter als 
deze zich veel meer thuis in de drukke 
stad. Je kunt dan genieten van z’n 
wendbaarheid en gebruiksgemak. 
De nieuwe Euro 4 motor heeft ons 
overtuigd; hij is krachtig, stil en 
zuinig en daardoor ideaal voor woon-
werkverkeer. De rijeigenschappen 
zijn voor elkaar en het gecombineerde 
remsysteem voldoet bovengemiddeld. 
Als we spreken over een complete 
uitrusting komt de Like wederom 
om de hoek kijken. LED verlichting 
voor en achter, een digitaal dash-
board en USB aansluiting het is alle- 
maal standaard. Komen we uit bij 
de allesbeslissende factor, de prijs. 
De Kymco New Like wisselt in België 
voor € 2.599,- van eigenaar. De  
Nederlandse importeur wist ons  
te melden dat de 125cc niet naar 
Nederland zal komen, maar dat 
eind dit jaar de 150cc met ABS zal 
arriveren (prijs nog onbekend). Terug 
naar de 125 want als we de concur-
rentie erbij pakken zien we dat SYM 
voor z’n Fiddle III een messcherpe 
€2.099,- (NL €2.599,-) vraagt, maar 
is wel kariger uitgerust en beschikt 
over een minder geavanceerd motor- 
blok. Het grote voorbeeld is de Vespa 
Primavera 125 ABS die voor €4.619,- 
(NL €4.918,-) in de prijslijst staat. 
Het prijsverschil met de Vespa is 
levensgroot waarbij de New Like 
125 naar onze mening voldoende 
kwaliteiten in handen heeft om de 
concurrentie achter zich te laten. x

Grote beschermkap voor de uitlaat

Corsica, daar moet je als motorrijder een keer geweest zijn.. (met de motor dan)

Het achterlicht is volledig LED


