YZ85

Győzelem. Soha nincs
ingyen, mindig ki kell
érdemelni.
Kisebb motorokon fejlesztetted a képességeidet és
nomítottad a stílusodat – most pedig eljött az ideje,
hogy új szintre lépj. A megfelelő motokrossz
motorkerékpár kiválasztása fontos döntés. És ha
megnézed, mit kínál az új YZ85, egyértelművé válik, hogy
ez a helyes választás.
A Yamaha évtizedek óta épít győztes 2 ütemű motorokat
– az új YZ85 modellt a sokéves Grand Prix-versenyzés
során megszerzett tudás felhasználásával építettük. Az
új, könnyű alumínium hátsó vázzal, valamint az
átdolgozott alumínium lengőkarral, az új hátsó
fékrendszerrel és a nagy hatékonyságú levegőbeömlővel
felszerelt motorban megvan minden, ami a győzelemhez
szükséges.
A dinamikus, új, karcsú karosszéria és a továbbfejlesztett
ergonómia, valamint az ütős és megbízható 85 cm³-es,
teljesítményszelep-rendszerrel ellátott 2 ütemű motor
teszi az YZ85 modellt azzá a motorkerékpárrá, amellyel
valóra válthatod az álmaid és megmutathatod a világnak,

Karcsú, új karosszéria és dinamikus
megjelenés
Laposabb ülés és áttervezett
üzemanyagtartály
Új, könnyű alumínium hátsó váz
Új, kiegyensúlyozott merevségű
alumínium lengőkar
85 cm³-es, kétütemű, folyadékhűtéses
motor YPVS rendszerrel
Továbbfejlesztett, nagy hatékonyságú
légbeömlő rendszer
Teljes mértékben állítható, 36 mm-es
KYB® fordított elülső villák
Kapcsolt lengőkaros Monocross hátsó
felfüggesztés
Hullámos féktárcsák és új hátsó
fékrendszer

YZ85
Győzelem. Soha nincs ingyen, mindig ki
kell érdemelni.
Készen állsz, hogy magasabbra tedd a lécet? Ez az a motorkerékpár, amely képes új szintre emelni a
teljesítményed. A dinamikus, új, karcsú karosszériával, továbbfejlesztett futóművel, jobb
üléspozícióval és ki nomult fékrendszerrel felszerelt, stílusos és új YZ85 a dobogó várományosa.
A mai pro versenyzők közül sokan az YZ85 modellel kezdték pályafutásukat. És ha megnézzük, mit
kínál az új modell, egyértelművé válik, hogy miért. Nagy teljesítményű, 85 cm³-es, folyadékhűtéses, 2
ütemű motorja a Yamaha versenyzésre tervezett teljesítményszelep-rendszerével van felszerelve,
amely versenygyőztes teljesítményt biztosít. Állítható felfüggesztési rendszerei pedig a legnehezebb
pályákon is megállják a helyüket.
Az YZ85 új, könnyű alumínium hátsó vázzal, valamint átdolgozott alumínium lengőkarral, új hátsó
fékrendszerrel és átdolgozott, nagy hatékonyságú levegőbeömlővel rendelkezik – akárcsak a
nagyobb YZ125. A maximális irányíthatóság érdekében új, laposabb üléssel, karcsúbb karosszériával
és újratervezett üzemanyagtartállyal lett felszerelve. A kéttónusú Icon Blue színezéssel és az
átdolgozott gra kával megspékelt YZ85 készen áll arra, hogy új szintre emelje a teljesítményed.

YZ85

Karcsú, új karosszéria
Az új YZ85 az YZ125 által inspirált

Laposabb ülés és áttervezett
üzemanyagtartály

dinamikus, új, karcsú karosszériával

A laposabb ülés és az áttervezett

rendelkezik. Az új, egységes és keskeny

üzemanyagtartály jobb ergonómiát

hűtőburkolatok javítják a motor

biztosít a könnyű első/hátsó súlyeltolódás

irányíthatóságát, valamint agresszívabb

érdekében. Az új üléskialakítás új,

és kiegyensúlyozottabb megjelenést

egycsavaros rögzítést kapott, ami

kölcsönöznek.

megkönnyíti és gyorsabbá teszi a

Új, könnyű alumínium hátsó váz
Egy vadonatúj, levehető alumínium hátsó
váz helyettesíti az előző modell acélvázát,
és 570gr-mal csökkenti a súlyt, hozzájárulva
a motorkerékpár tömegközéppontoptimalizálásához.

rendszeres karbantartásokat.

Új, kiegyensúlyozott
merevségű alumínium lengőkar
Az új YZ85 egy újratervezett alumínium

85 cm³-es, 2 ütemű,
folyadékhűtéses motor YPVS
rendszerrel

lengőkarral van felszerelve, amely

A 85 cm³-es, folyadékhűtéses motor és a

átdolgozott merevségi egyensúllyal javítja

Yamaha teljesítményszelep-rendszer

a futómű stabilitását, és nagyobb

(YPVS) jelentősen javítja a teljesítményt,

tapadást tesz lehetővé.

és így biztosítja a könnyen használható
nyomatékot is. A nagy sűrítési aránnyal
történő üzemelés és a közeli áttételekkel
rendelkező, 6 fokozatú sebességváltó
kiemelkedő gyorsulást és versenygyőztes
teljesítményt biztosít az YZ85
motorkerékpárnak.

Továbbfejlesztett, nagy
hatékonyságú légbeömlő
rendszer
A légbeömlő rendszert újraterveztük, és
nagy, hátrafelé néző szellőzőnyílásokkal
rendelkező új oldalsó panelekkel láttuk el,
amelyek egyenesebb légáramlást
biztosítanak a motor légszűrőházába, ami
növeli a légbeömlők hatékonyságát a motor
teljesítményének javítása érdekében.

YZ85
Motor

Lökettérfogat
Furat x löket
Kompresszióviszony
Kenési rendszer
Kuplung típusa
Gyújtás
Indítás
Váltó
Kihajtás
Karburátor

Folyadékhűtéses, Egyhengeres, Rezgőszelep YPVSsel, 2 ütemű
85cc
47,5 x 47,8 mm
8,2 - 9,6 : 1
Előkevert
Olajban futó, Többtárcsás
CDI
Berúgás
Állandó áttételű, 6 sebességes
Láncos
Keihin PWK28/1

Alváz
Váz
Villaszög
Utánfutás
Első felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés
Első rugóút
Hátsó rugóút
Első fék
Hátsó fék
Első gumi
Hátsó gumi

Félkettős bölcső
26° 00
99 mm
Telescopic fork
Lengőkaros, (karos felfüggesztés)
275 mm
287 mm
Hydraulic Single Disc, Ø220 mm
Hydraulic Single Disc, Ø190 mm
70/100-19 42M Tube type
90/100-16 52M Tube type

Motor típusa

Méretek
Teljes hossz
Teljes szélesség
Teljes magasság
Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)
Üzemanyagtank kapacitása
Olajtank kapacitása

1.895 mm
760 mm
1.175 mm
885 mm
1.285 mm
360 mm
75 kg
5,0 L
0,5 L

YZ85
Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy
biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken
pro motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett
Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott
követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj
Yamaha-márkakereskedődhöz.

