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Квадроцикли з'явилися на світ відносно недавно. Вважається, що їх предками були
невеликі моторизовані амфібії, які з'явилися у США в 1960-х рр. Це були невеликі
позашляхові транспортні засоби, конструкція яких дозволяла їм не тільки їздити по
бездоріжжю, але і долати водні перешкоди – такі як струмки, невеликі річки, ставки і
болота. Корпус таких апаратів виготовлявся звичайно з твердого пластика, при цьому
вони мали шість коліс (всі ведучі) і шини низького тиску (3PSI або 0,21 бар). У цих машин
не було ніякої підвіски, і кермо вони мали або на зразок автомобільного, або взагалі
рулювали важелями.

      

  

Коли на зміну таким машинам прийшли апарати, які зараз називають мотовсюдиходами,
ATV або квадроциклами, вищеописані транспортні засоби виділилися в окремий клас,
який в англійській традиції одержав найменування AATV (amphibious all-terrain vehicles), а
у вітчизняній часто називається мініамфібіями або просто амфібіями. Ці машини не такі
швидкі, як інші ATV, зате вони відмінно поводяться на невеликих швидкостях, місткі і
вміють плавати. Зараз такі апарати виготовляють, наприклад, американська MAX під
однойменним брендом і канадська Ontario Drive&Gear Limited (ODG) під брендом Argo.

Найперший мотовсюдихід виготовила японська Honda у 1970 році. Тоді це був ще не
квадроцикл,

 а трицикл – триколісний апарат одержав модельне позначення US90. Це був невеликий
апаратик з 4-ступінчастою коробкою передач і двигуном в 90 кубиків, що призначався
перш за все для американського ринку. При цьому він їздив на шинах дуже низького
тиску (2,2PSI або 0,15 бар) і за рахунок дуже малого питомого тиску на поверхню міг
навіть плавати, якщо вага сідока була не дуже великою. Правда, вже через декілька
років шини на першій моделі довелося замінити – дуже вже легко вони проколювалися.
Колеса залишилися широкопрофільними, але стали міцнішими, і, відповідно, важкими, і ні
про яку можливість плавати вже мова не йшла.

Варто відзначити, що ті самі перші "дуті" шини забезпечували апарату і м'якість ходу,
граючи роль підвіски, так що ні в якій механічній підвісці перші трицикли не мали потреби.
Коли від шин низького тиску довелося відійти, з'явилася і механічна підвіска.

Перші триколісники використовувалися, в основному, в розважальних цілях. Тільки у
1982 році все та ж Honda представила модель ATC200E Big Red, яка вже мала і підвіску,
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і багажники, і могла використовуватися вже не тільки для розваги, але і в суто
практичних цілях. Так з'явилася перша утилітарна модель трицикла. Можливість
проїхати там, де будь-які інші транспортні засоби застрявали, зробила ці апарати
популярними серед мисливців в США і Канаді, а також серед любителів поганятися в
природних умовах. Незабаром свої моделі стали представляти і інші виробники окрім
Honda.

Правда, варто відзначити, що зробивши свій перший трицикл, Honda так вдало його
запатентувала, що стала монопольним власником прав як на конструкцію, так і на
розташування двигуна. Тому копіювати апарат було вкрай складно – доводилося вносити
зміни, які робили його несхожим на хондівський оригінал, а це вдавалося не всім і не
завжди.

Перші трицикли довгий час відрізнялися малопотужністю – воно і зрозуміло, навіщо
потужність апаратам розважального характеру. Але вже у 1981 році Honda представила
свою топову модель триколісника - ATC250R – з повноцінною підвіскою, 248-кубовим
2-тактним двигуном, п'ятишвидкісною трансмісією із ручним перемиканням і передніми
дисковими гальмами. У 1983 році з'явилася спортивна модель ATC200X вже з 4-тактним
двигуном.

У 1980-х відразу декілька крупних японських виробників (Yamaha, Kawasaki), за винятком
Suzuki, кинулися в ту ж нішу, намагаючись потіснити Honda на ринку трициклів, але їм не
вдалося продати особливо багато своїх машин – Honda міцно зайняла репутацію
основного і майже єдиного виробника триколісних моторизованих транспортних засобів.
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