
Νίκη. Ποτέ δεν
χαρίζεται, πάντα
κερδίζεται
Η καινούργια YZ85 υψηλής τεχνολογίας προσφέρει

μεγαλύτερη ισχύ και έλεγχο. Ο ολοκαίνουργιος υγρόψυκτος,

δίχρονος κινητήρας της των 85 κ.εκ. διαθέτει σύστημα YPVS

(Yamaha Power Valve System) για ακόμα πιο υψηλές

επιδόσεις και αυξημένη ροπή.

Τα νέα, πιο αποδοτικά συστήματα εισαγωγής και εξάτμισης

προσφέρουν άμεση ισχύ με μια κίνηση του χεριού – και με τα

αναβαθμισμένα φρένα και τη ρυθμιζόμενη εργονομία, η YZ85

είναι έτοιμη να σας οδηγήσει σε νέα επίπεδα του παιχνιδιού.

Τα νέα μπροστινά πιρούνια και τα συστήματα πίσω

ανάρτησης Monocross δίνουν τη δυνατότητα στους αναβάτες

να αξιοποιούν τις αυξημένες επιδόσεις του κινητήρα για να

κάνουν μικρότερους χρόνους γύρων. Επίσης, το κομψό στυλ

και τα γραφικά που είναι εμπνευσμένα από τις εργοστασιακές

μοτοσυκλέτες δείχνουν στον κόσμο ότι είστε αποφασισμένοι

να νικήσετε.

Αναλογία συμπίεσης 8,2-9,6:1

Κιβώτιο 6 ταχυτήτων κοντών σχέσεων

Ελαφρύ και αποδοτικό ψυγείο μεγάλου

πυρήνα

Πλήρως ρυθμιζόμενα ανάποδα

μπροστινά πιρούνια 36 χλστ. KYB®

Προστατευτικά πιρουνιού υψηλής

αντοχής

Δίσκοι wave και σωληνάκια φρένων

Ρυθμιζόμενο σε 4 θέσεις κωνικό τιμόνι

αλουμινίου

Ψαλίδι αλουμινίου για εύκολη ρύθμιση

της αλυσίδας

Πίσω ανάρτηση Monocross με μοχλικό

Κομψό στυλ και γραφικά εμπνευσμένα

από τις εργοστασιακές μοτοσυκλέτες
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Νίκη. Ποτέ δεν χαρίζεται, πάντα
κερδίζεται
Η YZ85 είναι θρυλική στο χώρο των μοτοσυκλετών motocross για νεαρούς αναβάτες. Είναι η μοτοσυκλέτα

που ενέπνευσε πολλούς από τους σημερινούς κορυφαίους επαγγελματίες αναβάτες αγώνων και τους

βοήθησε στο δρόμο για τη δόξα στο MX. Και με τις αυξημένες επιδόσεις της, η καινούργια YZ85 είναι η

μοτοσυκλέτα για χωμάτινη πίστα που μπορεί να κάνει τα όνειρα των νεαρών αναβατών πραγματικότητα.

Ο ολοκαίνουργιος υγρόψυκτος, δίχρονος κινητήρας της των 85 κ.εκ. διαθέτει σύστημα YPVS (Yamaha Power

Valve System) που παρέχει άφθονη, εκρηκτική ισχύ, προσφέροντας ένα πραγματικό πλεονέκτημα έναντι του

ανταγωνισμού.

Και με τα πλήρως ρυθμιζόμενα πιρούνια, τους δίσκους κυματοειδούς τύπου εμπρός και πίσω και την

προσαρμόσιμη εργονομία, η καινούργια YZ85 έχει την τεχνολογία που χρειάζεται για να ανεβάσει τους

αναβάτες στην κορυφή του βάθρου.
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Ισχυρός καινούργιος
κινητήρας 85 κ.εκ. με YPVS

Ο καινούργιος υγρόψυκτος κινητήρας

85 κ.εκ. διαθέτει το σύστημα YPVS

(Yamaha Power Valve System) που

απογειώνει τις συνολικές επιδόσεις και

συμβάλλει στην εύχρηστη ροπή της

μοτοσυκλέτας. Με υψηλότερο λόγο

συμπίεσης και κιβώτιο 6 ταχυτήτων κοντών

σχέσεων, η YZ85 προσφέρει εντυπωσιακή

επιτάχυνση με ισχύ που χαρίζει νίκες.

Πλαστικές ανεπίστροφες
βαλβίδες ρητίνης και
βελτιστοποιημένη εξάτμιση

Τα ολοκαίνουργια, υψηλών επιδόσεων

συστήματα εισαγωγής και εξάτμισης

αντιστοιχούν στο νέο σύστημα YPVS, έτσι

ώστε να μπορούν να επιτευχθούν τα

βέλτιστα αποτελέσματα μόλις ανοίξει η

πύλη. Οι πλαστικές ανεπίστροφες

βαλβίδες ρητίνης και ο νέος θάλαμος

διαστολής παρέχουν ελεγχόμενη ισχύ με

εκρηκτική επιτάχυνση – και ένα ρίγος

συγκίνησης – ακριβώς αυτό που χρειάζεται

για να ξεφύγετε πολύ μπροστά από τον

ανταγωνισμό.

Ανεστραμμένα πιρούνια 36
χλστ. KYB® νέας σχεδίασης

Τα μπροστινά πιρούνια, τα οποία διαθέτουν

ειδικά κατεργασμένους μονοκόμματους

κωνικούς εξωτερικούς σωλήνες που

ευθυγραμμίζονται καλά με την ισορροπημένη

ακαμψία του πλαισίου, καθώς και με τους

εσωτερικούς σωλήνες των 36 χλστ.,

παρέχουν βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις

απόσβεσης. Σε συνδυασμό με τα πλήρως

ρυθμιζόμενα πιρούνια τύπου φυσιγγίου

χαμηλής τριβής, η YZ85 έχει την πιο

εξελιγμένη σχεδίαση μπροστινού πιρουνιού

που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε

μοτοσυκλέτα motocross YZ για νεαρούς

αναβάτες. Αυτό το μπροστινό τμήμα υψηλής

τεχνολογίας, με τα νέα καλύμματα πιρουνιών,

είναι κατασκευασμένο για να ανταποκρίνεται

αποτελεσματικά ακόμα και στο πιο απαιτητικό

έδαφος.

Νέοι δίσκοι κυματοειδούς
τύπου και άκαμπτοι σωλήνες
φρένων

Οι νέοι κυματοειδούς τύπου δίσκοι

220 χλστ. εμπρός και 190 χλστ. πίσω της

YZ85 λειτουργούν με χαμηλότερη

θερμοκρασία και προσφέρουν βελτιωμένο

αυτοκαθαρισμό για μεγάλη ισχύ

φρεναρίσματος. Για βελτιωμένη αίσθηση και

πιο ακριβή έλεγχο, η YZ85 διαθέτει νέους

σωλήνες φρένων με χαμηλότερο βαθμό

διαστολής, ενώ η ανανεωμένη διαδρομή του

μπροστινού σωλήνα απλοποιεί τη

συντήρηση.

Ρυθμιζόμενο σε 4 θέσεις
κωνικό τιμόνι αλουμινίου

Με δυνατότητα κίνησης 27 χλστ., το

ρυθμιζόμενο τιμόνι 4 θέσεων της YZ85

διευκολύνει τη ρύθμιση της μοτοσυκλέτας,

ώστε να συμβαδίζει με την σωματική

ανάπτυξη του αναβάτη. Κατασκευασμένο

από αλουμίνιο, το κωνικό τιμόνι και η χυτή

επάνω πλάκα τιμονιού συμβάλλουν στο

χαμηλό βάρος των 73 κιλών της YZ85.

Σχεδίαση ψαλιδιού αλουμινίου
εμπνευσμένη από την YZ450F

Για πιο εύκολη ρύθμιση της αλυσίδας και πιο

γρήγορη αφαίρεση του πίσω τροχού, η YZ85

έχει ένα νέο ελαφρύ ψαλίδι αλουμινίου που

διαθέτει ρυθμιστές αλυσίδας εμπνευσμένους

από τη σχεδίαση που χρησιμοποιήθηκε στην

YZ450F. Και για να ελαχιστοποιηθεί  το μη

αναρτώμενο βάρος, υπάρχει επίσης ένας

νέος ανθεκτικός συνθετικός οδηγός αλυσίδας.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα Μονοκύλινδρος, Δίχρονος, Υγρόψυκτος, Βαλβίδα ριντ
Κυβισμός 84.7cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 47.5 mm x 47.8 mm
Σχέση συμπίεσης 8.1 : 1
Μέγιστη ισχύς -
Μέγιστη ροπή -
Σύστημα λίπανσης Μίξη
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, πολύδισκος με σπειροειδές ελατήριο
Σύστημα ανάφλεξης CDI
Σύστημα εκκίνησης Μανιβέλα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση Αλυσίδα
Τροφοδοσία Keihin PWK28/1

Πλαίσιο

Σκελετός Διπλός ημιπεριμετρικός
Γωνία Κάστερ 27º
Ίχνος 106mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Upside-down telescopic fork
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, ανάρτηση με μοχλικό
Διαδρομή εμπρός 275 mm
Διαδρομή πίσω 287 mm
Εμπρός φρένο Single Disc, Ø220 mm
Πίσω φρένο Single Disc, Ø190 mm
Εμπρός ελαστικό 70/100-19 42M
Πίσω ελαστικό 90/100-16 52M

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1,903 mm
Συνολικό πλάτος 758 mm
Συνολικό ύψος 1,156 mm
Ύψος σέλας 904 mm
Μεταξόνιο 1,286 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 393 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 73 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 5.0litres
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 0.5litres
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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