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Először is elnézést azoktól akik régen várják ezt a cikket. Több e-mailt is kaptam, hogy ideje
lenne a beharangozás után írni is valamit. Jogos. Hogyan vásárolj használt

robogót?

Mindenek előtt le kell szögezzem: Ilyesmire nem létezik bevált recept, nincs konkrét
eljárás, ami egyértelműen célravezető, hogy miként kaphatod meg álmaid robogóját a
legolcsóbban. Viszont néhány év tapasztalatával talán mondhatok 1-2 tanácsot kezdők
számára, amit érdemes megfontolni.

1. Melyik robogó?
Bizonyára részlehajlónak hangzik először, de én mindenképpen a jól tuningolható robogókat
javasolnám. Viszont teljesen más szempont alapján. Most nem az a cél, hogy "felpiszkájuk"
vasszamarunkat, hanem hogy olyat válasszunk, ami ha meghibásodik könnyen javítható
legyen. Azokhoz a robogókhoz, amiket lehet tuningolni rendesen, igen sokféle gyári alkatrész is
megtalálható. Persze a cél az, hogy olyat veszünk, ami nem romlik el, de mint tudjuk az ördög
nem alszik, ráadásul egy karambol miatt is kényszerülhetünk felújításra. A másik nagyon fontos
dolog, hogy vételkor minden esetben előrelátónak kell lenni és gondolni arra, hogy milyen
könnyen tudjuk eladni az adott gépet. Tehát egy népszerűbb modellt válasszunk.

Ezek után következik, hogy a saját igényeinknek megfelelő darabot szemeljük ki. Melyik
tetszik?
és M
elyiket tudom a legjobban ki használni?
alapon kell gondolkozni. Hozzáteszem, hogy azért olyan hatalmas különbség nem fog
kirajzolódni egy-egy robogó között, mint mondjuk a nagymotorok esetében, de azért van
különbség egy nagykerekű sportrobogó és egy buci gumis homok-járgány között!

2. Hol keressük?
Ezzel kapcsolatban Te már jó helyen jársz, szerintem szinte mindenki a neten nézelődik
először, itt lehet megfelelő mennyiségű robogót egy helyen találni. Ez fontos árak tekintetében
és állapot tekintetében egyaránt. Persze érdemes lehet a közeli kereskedéseket is megnézni,
de vigyázat, mert sok utazás után "több lehet a hús, mint a leves" tehát ilyen kisebb értékű
motornál hamar elutazgatunk 10-20 ezer forintot, és amíg egy autó áránál ez nem tétel a mi
esetünkben túl sok lehet.

3. Én keresek - Ők kínálnak
Az első minden esetben, hogy megnézzük mit kínál a piac. Ugyanis akarhatok én 2MFt-ért új
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M5-ös BMW-t vásárolni, ha azt 22MFt-ért adják átlagosan. Tehát egyeztetjük az
elképzelésünket, a pénztárcánkat és a kínálatot. Ha szerencsénk van akkor több lehetőségünk
is akad. Ezeket kell ÁR és ÉRTÉK alapján sorrendbe állítani.

Szándékosan nem beszéltem arról a lehetőségről, mikor a 22Millásat 2-ért meg lehet venni,
mivel ez mindig véletlen adódó lehetőség. Azok, akik ilyenre számítanak, lehet holnap robogón
ülnek, lehet még jövőre sem. Ezt inkább "bizniszelős" kollégáknak ajánlom, de őket úgysem kell
kioktatni :)

4. Mit kérdezzek az eladótól?
A robogók piacára egy nagy igazság mondható. Borzasztóan kusza. Mivel nem vizsgakötelesek
a legkülönfélébb átveréseket is meg tudják csinálni. Plusz adott az a tény is, hogy nem ismerik
az emberek a robogókat igazán. Csupán azért, mert nem mindenkinek van már 14 évesen
jogsija, és nem vezetett még ilyet, sőt aki robogózik nem számít motorosnak sem - Már
bocsánat de ez a tapasztalatom. Mikor már javában indultam supermoto versenyeken és utcán
robogóztam simán lenéztek az utcai nagymotorosok - No de vissza a tárgyhoz. Tehát a
meghirdetett robogók 70% helytelen évjárattal és futásteljesítménnyel vannak hirdetve, szóval
sok plusz kört lehet tenni.

Sok-sok dologra rá lehet kérdezni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Milyen évjárat van az ülés aljában, a kerekekben, és a műanyagokban?
Ha megy a motorral és elengedi a kormány fut-e tovább egyenesen?
Indul-e önindítóval? Duda, villogók, elektromos dolgok mennek-e?
Gumik, fékek állapota?
Extra? Garancia? Magyarországi?
Festve volt-e?

Tehát általános dolgok. Annyit jegyeznék meg egyedül, hogy egy robogót igen könnyen le lehet
"lakni". Tehát ha valaki nagyon rossz gazda 3 év alatt tropára teszi a motort. Viszont mivel
igénytelenek a szó jó értelmében, ezért ha kicsit figyelnek rá könnyen jó állapotban marad
10-15 évig is. Ezért az évjárat nem olyan fontos, mint mondjuk az autók esetében.

5. Megtekintés
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Az előzőek alapján ha nagy a kínálat is 3 motorra szűkítsük a kört. Egy szép festés könnyen
megbolondítja az érzékszervünket. Ne hagyjuk magunkat, és koncentráljunk inkább a technikai
részletekre. Ilyenkor (főleg, ha kereskedőtől vesszük) jól jön, ha tudunk a sorok között olvasni,
mert következetlenül válaszoló eladó vagy nincs tisztába a robogóval, vagy terelni a
figyelmünket. A próba során ellenőrizzük a feltett kérdések alapján a motort, és egy plusz örök
érvényű szabály, amit én személy szerint mindig betartok: Próbáld meg elfelejteni a külső
tényezőket, az eladó szövegét, a nagyon szép festést. Kérdezd meg magadtól, hogy ez e a
megfelelő robogó, amit neked szántak...

Jó robogó vásárlást!
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