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Akrobatski skoki
Pri Yamahi smo se pred leti prvi začeli ukvarjati s
tekmovalnimi motorji za mladinski motokros – in s
ponosom lahko povemo, da je kariero marsikaterega
vrhunskega motorista omogočil prav model YZ85.

Po približno štiridesetih letih smo pri Yamahi še vedno
vodilni na področju mladinskega motokrosa in z bogatimi
izkušnjami ostajamo korak pred konkurenco. Modela YZ85
in YZ85LW z velikimi kolesi sta z napredno tehnologijo
agregatov in šasije ter drznim oklepom videti osupljivo.

Model YZ85/LW ima zanesljiv 2-taktni tekočinsko hlajeni
agregat s prostornino 85 cm3, ki zagotavlja gladko in
uporabno moč. Z izjemno vodljivo šasijo in sodobnim
videzom je ta privlačen motor za motokros prava izbira
prihodnjih šampionov.

Lahek tekmovalni motor za
mladinski motokros

Zmogljiv in učinkovit 2-taktni
agregat s prostornino 85 cm3

Izboljšano krmiljenje odpiranja in
zapiranja kanalov za več uporabne
moči

6-stopenjski menjalnik s kratkimi
prestavnimi razmerji

Izrazit oklep in grafika

Videz po vzoru večjih modelov YZ

Obrnjene prednje vilice s hodom
275 mm

Zadnje vzmetenje Monocross
preko vzvodov

Dolga aluminijasta nihajna roka

Lahke kolutne zavore velikega
premera

Lahek okvir s pol-dvojno cevasto
kletko

Na voljo tudi v izvedbi z velikimi
kolesi (YZ85LW)
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Resni dirkalnik za
nove rodove

profesionalnih
motoristov

Desetletja razvoja tako na stezi kot zunaj nje
zagotavljajo vodilno mesto Yamahinega
modela YZ85.

Tekočinsko hlajeni 2-taktni agregat s
prostornino 85 cm3 velja za enega najhitrejših
in hkrati najpreprostejših v svojem razredu. Ta
motor je močan in učinkovit.

Zmogljivi dvotaktnik odlikuje tudi svež in
sodoben videz, ki ga omogočata oklep in drzna
grafika z motivom Speed Block. Z vrhunskim
vzmetenjem in kolutnimi zavorami velikega
premera je YZ85 že ob dobavi pripravljen za
zmage.



Kolutne zavore velikega premera
Pogosto zmaga tisti tekmovalec, ki si lahko privošči poznejše zaviranje, zato smo YZ85 opremili z
zmogljivimi kolutnimi zavorami, s katerimi dirkač pridobi veliko občutka. Lahek sprednji kolut
velikega premera 220 mm upočasnjuje kompaktna čeljust, zadnji kolut premera 190 mm pa
omogoča natančno upravljanje zadnjega kolesa.
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Privlačen oklep
Dober videz daje tudi dober občutek, zato smo motor YZ85
osvežili z drznim oklepom, izdelanim po vzoru naših odraslih
modelov za motokros. Za piko na i pa podobo v slogu
tovarniškega motorja dopolnjuje grafika z motivom Speed
Block.

Močno in učinkovito delovanje agregata
Izjemno kompakten in lahek 2-taktni agregat YZ85 slovi po svoji
izredni moči in vodljivosti, ki novim kot tudi bolj izkušenim
dirkačem omogoča, da na progi pokažejo kar največ. Model YZ85
zagotavlja še učinkovitejše delovanje s 6-stopenjskim
menjalnikom s kratkimi prestavnimi razmerji.

Obrnjene prednje vilice
V motor YZ85 so vgrajene številne tehnologije, ki so bile sprva
zasnovane za naše zmogljivejše modele za motokros, obrnjene vilice
pa so pomanjšana različica naprednega vzmetenja, ki ga uporabljamo
pri odraslih modelih YZ. Vrhunske vilice, ki imajo notranje cevi s
premerom 36 mm ter s hodom 275 mm, poskrbijo za odlično blaženje
sunkov.

Zadnje vzmetenje (monocross)
Kot pri prednjih vilicah je tudi zadnje vzmetenje motorja YZ85 izpeljano
neposredno iz tehnologije, ki se uporablja v naših tovarniških dirkalnikih.
Dolga aluminijasta nihajna roka aktivira napredni sistem vzmetenja
Monocross preko vzvodov, ki kolesom zagotavlja 282 mm (287 mm pri
modelu LW) hoda, tako da voznik zlahka obvladuje vse, od mokrih delov
prog do trdih pristankov.

Na voljo tudi v izvedbi z velikimi kolesi (YZ85LW)
Model je na voljo v dveh izvedbah z različno velikimi kolesi, zaradi
česar ga lahko brez težav vozijo različno veliki dirkači mladinskega
razreda. YZ85 s 17-palčnim prednjim in 14-palčnim zadnjim kolesom
je popolna izbira za manjše motoriste, 19-palčno prednje in 16-palčno
zadnje kolo pri modelu YZ85LW pa je primerno za večje oziroma
starejše tekmovalce.
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Agregat YZ85 LW 2018
Tip agregata Eno valjni, Tekočinsko hlajen, 2-taktni, Membranski ventil

Prostornina 84,7ccm

Vrtina x gib 47,5 mm x 47,8 mm

Kompresijsko razmerje 8,1 : 1

Maksimalna moč -

Maksimalen navor -

Sistem podmazovanja Predmešanica

Tip sklopke Mokra, spiralna vzmet z več diski

Uplinjač Keihin PWK28/1

Sistem vžiga CDI

Zagon Nožni

Prenos Konstantni, 6-prestav

Končni prenos Veriga

Šasija YZ85 LW 2018
Okvir Dvojna gred

Hod prednjega vzmetenja 275 mm

Kot vilice 27º

Predtek 106 mm

Sistem prednjega vzmetenja Upside-down teleskopske vilice

Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka, (link povezava)

Hod zadnjega vzmetenja 287 mm

Prednja zavora disk, Ø 220 mm

Zadnja zavora disk, Ø 190 mm

Prednja pnevmatika 70/100-19 42M

Zadnja pnevmatika 90/100-16 52M

Dimenzije YZ85 LW 2018
Skupna dolžina 1.903 mm

Skupna širina 758 mm

Skupna višina 1.156 mm

Višina sedeža 904 mm

Medosna razdalja 1.286 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 393 mm

Teža (z vsemi polnimi
rezervoarji)

73 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

5,0 L

Prostornina rezervoarja za olje 0,5 L



 
Cena 
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YZ85 LW 4.590,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave. <b>Redna cena <s>4.990,00</s> €</b>

Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju drugih voznikov v prometu. Tehnični podatki in izgled
Yamahinih proizvodov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in razlikujejo glede na zahteve in pogoje. Za dodatne informacije se obrnite na pooblaščenega
Yamahinega prodajalca.
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Racing Blue

Izbrani dodatki

Kovinski pokrov za
sklopko GYTR®

Pena zaščitne
plošče

Zaščitna mrežica
hladilnika

Ventili za hiter
izpust zraka

Zračni filter z
visokim pretokom
podjetja Twin Air®

Filter za gorivo za
terensko vožnjo

Za ogled vseh YZ85 LW 2018 dodatkov obiščite našo spletno stran ali vašega lokalnega pooblaščenega trgovca.

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in imajo vso opremo, da vam lahko nudijo najboljše storitve

in nasvete za vaš izdelek Yamaha. Zato vam Yamaha priporoča, da obiščete pooblaščene trgovce izdelkov Yamaha, ki

lahko ustrežejo vsem vašim zahtevam.

Yamahini originalni deli in dodatki so posebej zasnovani, izdelani in testirani za našo serijo izdelkov Yamaha. Yamaha

priporoča uporabo maziva Yamalube®. Yamalube® je naša lastna linija visokotehnoloških maziv. Yamahini agregati so

zasnovani tako, da delujejo učinkovito, ne glede na to, kje se vozite.

Poleg funkcionalnih in stilskih dodatkov Yamaha ponuja še vrsto visokokakovostne, inovativne motoristične opreme, ki

vam omogoča udobje in zaščito. Na voljo je tudi obširna kolekcija oblačil za vsak dan. Za več informacij obiščite:

www.yamaha-motor.si

Doživite več

Yamaha YZ85 LW 2018 z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


