
Et seriøst bud på en
racermotorcykel for
fremtidens
professionelle kørere
Årtier med udvikling på og uden for banen er med til at

holde Yamaha YZ85 i førersædet.

Den væskekølede 85cc 2-takts motor har skabt sig et

navn som en af de hurtigste og mest brugbare motorer i

klassen. Dette kraftcenter leverer en stærk og brugbar

kraft.

Skarpt design med dristig Speed Block-gra k giver

denne højtydende 2-takts motor et smart og moderne

look. Og med sin høje speci kation for a jedring og

skivebremser med stor diameter er YZ85 klar til at vinde –

helt fra start!

Fås også med store hjul (YZ85LW)

(ekstraudstyr)

Lette skivebremser med stor

diameter

Lang svingarm i aluminium

Skarpt design og skarp gra k

Designet som større YZ-modeller

Upside down forga er med 275 mm

vandring

Monocross a jedring af link-typen

bagtil

Tæt, 6-trins gearkasse

Forbedret portstyring giver mere

brugbar kraft

Kraftig og brugbar 85cc 2-takts motor

Let motocross racercykel til unge

Let rørformet semi-dobbeltramme

YZ85/LW



Et seriøst bud på en racermotorcykel for
fremtidens professionelle kørere
I tidernes morgen var det Yamaha, som var først på banen med et seriøst bud på motocrosscykler til

unge – og vi er stolte af, at YZ85 har kickstartet karrieren for så mange kørere i topklasse.

Efter ca. 40 år spiller vi stadig en stor rolle inden for MX til unge – og det er en status, der er med til at

give Yamaha sin kant. Med avanceret motor- og stelteknologi og skarpt design har YZ85 og YZ85LW

med store hjul et super ot look.

YZ85/LW har en pålidelig 2-takts væskekølet 85cc motor, som giver en jævn og brugbar kraft - og med

sit stel til let handling og moderne image er denne seje motorcrosscykel det oplagte valg for

fremtidige stjerner.

YZ85/LW
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Kraftigt design

Vi mener, at når du ser godt ud, føler du

dig også godt tilpas, så vi har udstyret

YZ85 med et skarpt design, der bringer

den på linje med vores modeller af

motocrosscykler for voksne. Pakken

fuldendes med Speed Blok-gra k, der

giver en rå stil.

Stærk og brugbar
motorydeevne

YZ85-motorcyklens ultrakompakte og

lette 2-takts motor er berømt for at være

kraftig, men nem at håndtere, så både nye

og mere erfarne unge kørere kan yde

deres bedste. YZ85 leverer brugbar

ydeevne med sin tætte 6-trins gearkasse.

Upside down forga el

YZ85-motorcyklen har meget af den

teknologi, der oprindeligt blev udviklet til

vores motocrosscykler med større kapacitet,

og de upside down ga er er en nedskaleret

version af den avancerede a jedring, der

bruges på YZ-modeller i voksenklassen.

Inderben med en diameter på 36 mm giver

disse e ektive ga er en vandring på 275

mm og dermed fremragende støddæmpning.

Monocross-a jedring bagtil

Ligesom forga erne er a jedringen bagpå

YZ85 nedarvet i lige linje fra den

teknologi, der bruges på vores

fabriksracere. En lang svingarm i

aluminium aktiverer det progressive

Monocross-a jedringssystem af link-

typen for at give en hjulvandring på 282

mm (287 mm på LW-modellen), der er

designet til at håndtere alt fra "whoops

sections" (de vaskebrætlignende dele af

banen) til hårde landinger.

Fås med store hjul (YZ85LW)
(ekstraudstyr)

Som en tilpasning til kørere af meget

varierende størrelser i ungdomsklassen

kan denne model fås med to størrelser

hjul. Med et forhjul på 17" og et baghjul

på 14" er YZ85 ideel til mindre kørere,

mens et forhjul på 19" og et baghjul på

16" YZ85LW passer til større eller ældre

konkurrenter.

Store skivebremser

Løb afgøres ofte af de kørere, der kan

bremse senest, så derfor har vi udstyret

YZ85 med kraftige skivebremser, der er

giver masser af kørefornemmelse. Forrest er

der en let skive på 220 mm i diameter, som

bremses ned af en kompakt kaliber, mens

den bageste skive på 190 mm i diameter

giver præcis styring af baghjulet.
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Motor

Motortype 1-cylindret, Væskekølet, 2-takts, Bladventil
Slagvolumen 84.7cc
Boring x slaglængde 47.5 mm x 47.8 mm
Kompressionsforhold 8.1 : 1
Maks. e ekt -
Maks. moment -
Smøresystem Forblanding
Koblingstype Våd, multi-disc fjedret
Tændingssystem CDI
Startersystem Kick
Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins
Sekundær transmission Kæde
Karburator Keihin PWK28/1

Stel

Stel Semi-dobbeltramme
Styrehjulsvinkel 27º
Efterløb 106mm
A jedringssystem for Upside-down telescopic fork
A jedringssystem bag Svingga el, link-a jedring
Vandring for 275 mm
Vandring bag 282 / 287* mm
Forbremse Single Disc, Ø220 mm
Bagbremse Single Disc, Ø190 mm
Fordæk 70/100-17 40M / 70/100-19 42M
Bagdæk 90/100-14 49M / 90/100-16 52M

Dimensioner

Samlet længde 1,899 / 1,903* mm
Samlet bredde 758 mm
Samlet højde 1,156 mm
Sædehøjde 873 / 904* mm
Hjulafstand 1,285 / 1,286* mm
Min. frihøjde 360 / 393* mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 71 / 73* kg
Tankkapacitet 5.0litres
Olietankkapacitet 0.5litres
Bemærkning *YZ85LW only
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Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan

ændres uden varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler,

hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Billederne i denne brochure viser professionelle kørere, der kører

under ordnede forhold. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan ændres uden

varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.
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