
Vítězství. Nikdy není
zadarmo, vždy je těžce
vybojované.
Rozvíjeli jste své dovednosti a zdokonalovali svůj styl na

menších motocyklech – a teď přecházíte do další fáze.

Výběr správné motokrosové motorky je důležité

rozhodnutí. Až uvidíte, co nabízí nový model YZ85, bude

vaše volba jasná.

Yamaha vyrábí vítězné dvoutakty už desítky let. A model

YZ85 byl zkonstruován s využitím všech znalostí, které

jsme za všechna ta léta závodění na úrovni Grand Prix

nasbírali. Tahle motorka má plně nastavitelné odpružení

KYB, kotoučové brzdy s velkým průměrem a lehká kola.

Má prostě všechno, aby vás dovezla za vítězstvím.

O široký rozptyl výkonu se stará razantní a spolehlivý

dvoutaktní motor o objemu 85 ccm vybavený systémem

Yamaha Power Valve System. Nesmí chybět

velkokapacitní chladič a odolná 6stupňová převodovka,

které jsou konstruované tak, aby zvládly i ty nejnáročnější

závody. A díky své dynamické štíhlé kapotáži a závodní

ergonomii je YZ85 strojem, který dokáže proměnit vaše

sny ve…

Štíhlá kapotáž

Ploché sedlo a ergonomická palivová

nádrž

Lehký hliníkový zadní rám

Hliníková kyvná vidlice

Kapalinou chlazený dvoutaktní motor

85 ccm se systémem YPVS

Vysoce účinné sání vzduchu

Plně nastavitelná 36mm obrácená

přední vidlice KYB®

Zadní odpružení Monocross

s kloubovým závěsem

Samočisticí kotouče wave
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Vítězství. Nikdy není zadarmo, vždy je
těžce vybojované.
skutečnost. A ukázat světu, že to s vyhráváním myslíte opravdu vážně.

Tohle je motorka, která ze sebe vydá všechno, aby vás dostala do victorYZone. Modely Yamaha YZ

patří k nejúspěšnějším dvoutaktním motocyklům, které kdy byly vyrobeny. Jsou ověnčeny mnoha

vítězstvími v šampionátech a model YZ85 je vybaven stejnou vyspělou závodní technologií, jaká se

používá u motokrosových motorek stejné značky pro dospělé.

Spousta dnešních profesionálních jezdců začínala svou kariéru na YZ85. A když se podíváte, co tahle

motorka nabízí, pochopíte proč. Jeho vysoce výkonný, kapalinou chlazený dvoutaktní motor o objemu

85 ccm je vybavený závodním systémem YPVS od  rmy Yamaha, který vám dodá bleskové zrychlení.

A jeho nastavitelné systémy odpružení jsou navržené tak, aby zvládly i ty nejnáročnější tratě.

Model YZ85 je vybavený lehkým hliníkovým zadním rámem, hliníkovou kyvnou vidlicí, kotoučovými

brzdami s velkým průměrem a také vysoce účinným sáním vzduchu – přesně jako větší model YZ125.

Ploché sedlo, štíhlá kapotáž a ergonomická palivová nádrž zajišťují maximální kontrolu nad strojem.

Model YZ85 ve dvoubarevném provedení Icon Blue a novou gra kou vám pomůže dostat se na novou

úroveň.
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Štíhlá kapotáž

Model YZ85 je vybaven dynamickou štíhlou

kapotáží inspirovanou modelem YZ125.

Jednotné a úzké kryty chladiče dodávají

dravý a vyvážený vzhled, který podtrhuje

vítězný odkaz modelu YZ85.

Ploché sedlo a ergonomická
palivová nádrž

Ploché sedlo a ergonomická palivová nádrž

umožňují snadné přenášení váhy dopředu

či dozadu k optimálnímu ovládání.

Konstrukce sedla s upevněním na jeden

šroub usnadňuje a urychluje pravidelnou

údržbu.

Lehký hliníkový zadní rám

Odnímatelný hliníkový zadní rám pomáhá

udržet hmotnost motocyklu YZ85 na minimu

a také přispívá k agilnosti motocyklu tím, že

centralizuje hmotnost.

Hliníková kyvná vidlice

Model YZ85 je vybaven hliníkovou kyvnou

vidlicí s přesně vyladěným vyvážením

tuhosti, které přispívá ke stabilitě

podvozku a pomáhá dosáhnout vysoké

úrovně trakce zadního kola.

Kapalinou chlazený dvoutaktní
motor 85 ccm se systémem
YPVS

Kapalinou chlazený motor o objemu

85 ccm je vybaven systémem YPVS

(Yamaha Power Valve System), který

zvyšuje celkový výkon a rovněž přispívá

k lepšímu využití točivého momentu.

Model YZ85 pracuje s vysokým

kompresním poměrem a je vybaven

šestistupňovou převodovkou s krátkým

zpřevodováním. Nabízí proto mimořádnou

akceleraci a výkon potřebný k dosažení

vítězství.

Vysoce účinný systém sání
vzduchu

Systém sání vzduchu obsahuje boční panely

s velkými zadními průduchy, které jsou

speciálně navrženy tak, aby zajišťovaly

přímé proudění vzduchu do sání motoru,

a zvyšovaly tak účinnost sání a výkon

motoru.

YZ85



Motor

Typ motoru
Kapalinou chlazený, Jednoválec, Jazýčkový ventil s
YPVS, Dvoutaktní

Zdvihový objem 85cc
Vrtání x zdvih 47,5 x 47,8 mm
Kompresní poměr 8,2 - 9,6 : 1
Systém mazání Premix
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapalování CDI
Systém startování nožní
Převodovka stálý záběr, 6rychlostní
Koncový převod Řetěz
Karburátor Keihin PWK28/1

Podvozek

Rám Částečně dvojitý kolébkový
Úhel sklonu 26° 00
Stopa 99 mm
Systém předního odpružení Telescopic fork
Systém zadního odpružení kyvná vidlice, (kloubové odpružení)
Přední zdvih 275 mm
Zadní zdvih 287 mm
Přední brzda Hydraulic Single Disc, Ø220 mm
Zadní brzda Hydraulic Single Disc, Ø190 mm
Přední pneumatika 70/100-19 42M Tube type
Zadní pneumatika 90/100-16 52M Tube type

Rozměry

Celková délka 1.895 mm
Celková šířka 760 mm
Celková výška 1.175 mm
Výška sedla 885 mm
Rozvor kol 1.285 mm
Minimální světlá výška 360 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 75 kg
Kapacita palivové nádrže 5,0 L
Kapacita olejové nádrže 0,5 L
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,

kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit

bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.

Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.

YZ85


