
Zmaga. Nikoli
podarjena, vedno
zaslužena.
Na manjših motorjih ste razvijali svoje spretnosti in izpilili

slog, zdaj pa je čas, da se pomaknete na naslednjo

stopnjo. Izbira pravega motornega kolesa za motokros je

pomembna odločitev. Ko boste videli, kaj vse ponuja novi

model YZ85, vam bo takoj jasno, da ste na pravi poti.

Yamaha že desetletja izdeluje zmagovalna dvotaktna

motorna kolesa – in novi model YZ85 združuje vse znanje,

pridobljeno z dolgoletnimi izkušnjami z dirkanjem na

svetovnih prvenstvih. To motorno kolo, ki je opremljeno z

novim, lahkim zadnjim okvirjem iz aluminija ter z izboljšano

aluminijasto nihajno roko, novim zadnjim zavornim

sistemom in visokoučinkovitim sistemom vsesavanja zraka

ima vse, kar je potrebno za zmago.

Z motornim kolesom YZ85, ki je opremljen z novim,

dinamičnim ozkim oklepom in izboljšano ergonomijo v

kombinaciji s poskočnim in zanesljivim 85-kubičnim

dvotaktnim agregatom s sistemom YPVS, lahko svoje

sanje spremenite v resničnost in svetu pokažete, da

resnično…

Nov, ozek oklep in dinamično

oblikovanje

Bolj raven sedež in preoblikovan

rezervoar za gorivo

Nov, lahek zadnji okvir iz aluminija

Nova aluminijasta nihajna roka z

uravnoteženo togostjo

Tekočinsko hlajeni 2-taktni agregat s

85 cm3 in YPVS

Izboljšan visokoučinkovit sistem

vsesavanja zraka

Popolnoma nastavljive, obrnjene

sprednje vilice KYB® velikosti 36 mm

Zadnje vzmetenje Monocross preko

vzvodov

Valovite kolutne zavore in nov zadnji

zavorni sistem
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želite zmagovati.

Želite izboljšati svoje rezultate? To motorno kolo vas bo pognalo na višjo raven. Novi, vpadljivi model

YZ85, ki je opremljen z novim, dinamičnim ozkim oklepom in izboljšano šasijo, izboljšavami za boljši

vozni položaj in izpopolnjenim zavornim sistemom, vas bo popeljal v območje za zmagovalce.

Številni profesionalni dirkači so svojo kariero začeli prav na modelu YZ85. In ko si boste ogledali, kaj

vse ponuja novi model, boste videli zakaj. Njegov visokozmogljivi 85-kubični tekočinsko hlajeni

dvotaktni agregat je opremljen z Yamahinim dirkaškim sistemom YPVS, ki omogoča doseganje

zmagovalne zmogljivosti. S prilagodljivimi sistemi vzmetenja pa bo kos še tako zahtevnim progam.

Tako kot večja izvedba YZ125 ima tudi model YZ85 nov, lahek aluminijast zadnji okvir in je opremljen z

izboljšano aluminijasto nihajno roko, novim zadnjim zavornim sistemom ter izboljšanim

visokoučinkovitim sistemom vsesavanja zraka. Bolj raven sedež, ožje ohišje in preoblikovan rezervoar

za gorivo omogočajo odličen nadzor. Model YZ85 vas bo z barvno kombinacijo v dveh tonih Icon Blue in

prenovljeno gra čno podobo, ki zaokrožuje celoto, popeljal stopničko višje.
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Nov, ozek oklep

Novi model YZ85 je opremljen z novim,

dinamičnim ozkim oklepom po navdihu

modela YZ125. Novi, enotni in ozki pokrovi

hladilnika med vožnjo omogočajo večji

nadzor in hkrati poskrbijo za agresivnejši

in bolj uravnotežen videz.

Bolj raven sedež in
preoblikovan rezervoar za
gorivo

Bolj raven sedež in preoblikovan rezervoar

za gorivo zagotavljata večjo ergonomijo za

lažje prenašanje teže naprej/nazaj. Nova

zasnova sedeža vključuje novo pritrdišče

sedeža z enim vijakom, kar omogoča lažje

in hitrejše redno vzdrževanje.

Nov, lahek zadnji okvir iz
aluminija

Popolnoma nov, snemljiv zadnji okvir iz

aluminija, ki je lažji za 570 gramov,

nadomešča jekleni okvir prejšnjega modela

in tako omogoča boljšo porazdelitev teže

motorja.

Nova aluminijasta nihajna roka
z uravnoteženo togostjo

Novi model YZ85 je opremljen s

preoblikovano aluminijasto nihajno roko z

izboljšanim ravnovesjem togosti, ki

omogoča večjo stabilnost šasije in boljši

oprijem.

85-kubični tekočinsko hlajeni 2-
taktni agregat s sistemom
YPVS

Tekočinsko hlajeni 85-kubični agregat je

opremljen z Yamahinim sistemom

povečanja navora z ventili (YPVS), ki

poveča zmogljivost in prispeva k

uporabnemu navoru motornega kolesa.

Model YZ85 z visokim kompresijskim

razmerjem in 6-stopenjskim menjalnikom

s kratkimi prestavnimi razmerji zagotavlja

izjemno pospeševanje z zmagovalno

močjo.

Izboljšan visokoučinkovit sistem
vsesavanja zraka

Preoblikovani sistem vsesavanja zraka

vključuje nove stranske pokrove z velikimi,

nazaj obrnjenimi zračniki, ki omogočajo bolj

raven pretok zraka v zračni  lter motorja, s

tem pa zagotavljajo večjo učinkovitost

vsesavanja zraka za izboljšano zmogljivost

motorja.
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Agregat

Tip agregata
Tekočinsko hlajen;Eno valjni;Membranski ventil s
YPVS;2-taktni

Prostornina 85 cm3
Vrtina x gib 47,5 × 47,8 mm
Kompresijsko razmerje 8,2 - 9,6 : 1
Sistem podmazovanja Predmešanica
Tip sklopke Mokra;več-ploščna
Sistem vžiga CDI
Zagon Nožni
Prenos Konstantni;6-prestav
Končni prenos Veriga
Uplinjač Keihin PWK28/1

Šasija

Okvir Dvojna gred
Kot vilice 26° 00′
Predtek 99 mm
Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice
Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka;(Vzmetenje veznega tipa)
Hod prednjega vzmetenja 275 mm
Hod zadnjega vzmetenja 287 mm
Prednja zavora Hidravlični enojni kolut, Ø 220 mm
Zadnja zavora Hidravlični enojni kolut, Ø 190 mm
Prednja pnevmatika Tip cevi 70/100-19 42M
Zadnja pnevmatika Tip cevi 90/100-16 52M

Dimenzije

Skupna dolžina 1.895 mm
Skupna širina 760 mm
Skupna višina 1.175 mm
Višina sedeža 885 mm
Medosna razdalja 1.285 mm
Najmanjša oddaljenost od tal 360 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) 75 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 5,0 l
Prostornina rezervoarja za olje 0,5 l

YZ85



Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju

drugih voznikov v prometu. Slike v tej brošuri prikazujejo profesionalne voznike med vožnjo v nadzorovanih

razmerah. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega

obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se obrnite na

pooblaščenega Yamahinega prodajalca.

YZ85


