
Seger. Med hårt slit
och stark vilja.
Avancerade YZ85 ger både kraft och kontroll. Den

vätskekylda tvåtaktsmotorn på 85 cc har det enastående

YPVS-systemet (Yamaha Power Valve System) som ger

högre prestanda och vridmoment.

E ektivare reedinsugs- och avgassystem ger omedelbar

kraft – med YZ85 presterar du på topp med kraftfulla

bromsar och justerbar ergonomi.

Framga eln och Monocross-bakfjädringen gör att

föraren kan utnyttja motorns höga prestanda och

prestera bättre varvtider. Den snygga designen och

dekalerna visar världen att du är här för att vinna.

85 cc vätskekyld 2-taktsmotor med

YPVS

Reedventil i plast och

expansionskammare

Helt justerbar 36 mm inverterad

KYB®-framga el

Vågformade skivor och bromsslangar

Koniskt styre i aluminium, justerbart i

fyra lägen

Svingarm i aluminium gör det lättare

att justera kedjan

Monocross-bakfjädring av länktyp

Snygg design och gra k i fabriksstil

Lätt och e ektiv kylare

Stöttåliga ga elskydd

Tätstegad 6-växlad växellåda
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Seger. Med hårt slit och stark vilja.
YZ85 är en legend inom ungdomsmotocross. Den här motorcykeln har inspirerat många av dagens

främsta professionella tävlingsförare och hjälpt dem på vägen till framgång inom motocross.

Högpresterande YZ85 är motocrosscykeln som kan göra unga förares drömmar till verklighet.

Den vätskekylda tvåtaktsmotorn på 85 cc har ett YPVS-system (Yamaha Power Valve System) som ger

bred explosiv kraft – en klar fördel ute på banan.

YZ85 har tekniken som tar dig hela vägen till täten med justerbar ga el, vågformade bromsskivor

samt justerbar ergonomi. Den snygga designen och dekalerna visar världen att du är inställd på att

vinna.
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Kraftfull 85cc motor med YPVS

Den vätskekylda motorn på 85 cc har ett

YPVS-system (Yamaha Power Valve

System) som höjer hela prestandan och

ger ännu mer lättarbetat vridmoment.

YZ85 har hög kompression och en tät

sexväxlad låda som ger grym acceleration,

som vinner tävlingar.

Reedventiler i resin och
optimerat avgassystem

Det högpresterande reedinsugs- och

avgassystemet matchar YPVS-systemet

för optimal potential direkt från start.

Reedventiler i resin och

expansionskammare ger kontrollerbar

kraft - med explosiv acceleration precis

när det behövs. Allt för att du ska hamna

långt framför konkurrenterna.

36 mm fullt justerbara KYB®-
ga ar

Inverterad framga el med optimerade

dämpningsinställningar, 36 mm innerrör och

specialtillverkade avsmalnande ytterrör i ett

stycke ger en  nt balanserad ram. YZ85 har

den mest avancerade

framga elkonstruktionen någonsin på en

YZ-motocrosscykel i juniorklassen. Utrustad

med specialga elskydd är denna ga el

byggd för att klara av även den tu aste

terräng.

Vågformade skivbromsar med
rejäla bromsslangar

YZ85 har vågformade skivbromsar

(220 mm fram och 190 mm bak) som håller

sig svala och är självrengörande för

optimal bromskraft. Bromsslangarna i

YZ85 har hög expansionsmotstånd för

bättre balans och precision. Bromsslangen

fram är placerad för enkelt underhåll.

Koniskt styre i aluminium som
är justerbart i fyra lägen

Styret på YZ85 är justerbart i fyra lägen

och hela 27 mm, vilket gör det lätt att

anpassa motorcykeln allteftersom föraren

växer. Det koniska styret och

ga elkronan i aluminium bidrar till

YZ85:ans låga vikt på 73 kg.

YZ450F-inspirerad
svingarmsdesign i aluminium

YZ85 har en lätt, YZ450F-inspirerad

svingarm i aluminium med kedjespännare för

enkel kedjejustering och snabbt byte av

bakhjulet. Och för att minimiera

motorcykelns ofjädrade vikt har en robust ny

kedjestyrare i komposit installerats.
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Motor

Motortyp Encylindrig, 2-takts, Vätskekylning, Reedventil
Slagvolym 84.7cc
Borrning och slag 47.5 mm x 47.8 mm
Kompression 8.1 : 1
Smörjningssystem Förblandad
Kopplingstyp Våt, våt,  erskivig, spiralfjäder
Tändsystem CDI
Startsystem Kick
Växellåda Konstant ingrepp, 6-växlad
Drivlina Kedja
Förgasare Keihin PWK28/1

Chassi

Ram Semidubbel vaggram
Castervinkel 27º
Försprång 106mm
Fjädringssystem fram Upside-down telescopic fork
Fjädringssystem bak Svingarm, länkupphängning
Fjädringsväg fram 275 mm
Fjädringsväg bak 287 mm
Frambroms Single Disc, Ø220 mm
Bakbroms Single Disc, Ø190 mm
Framdäck 70/100-19 42M
Bakdäck 90/100-16 52M

Dimensioner

Totallängd 1,903 mm
Totalbredd 758 mm
Totalhöjd 1,156 mm
Sitthöjd 904 mm
Hjulbas 1,286 mm
Min. markfrigång 393 mm
Vikt (fulltankad) 73 kg
Bränsletanksvolym 5.0litres
Oljetanksvolym 0.5litres
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Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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