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Začátek něčeho nového
Kdysi byla společnost Yamaha průkopníkem na poli prvních
opravdových motokrosových motocyklů pro mladé – a jsme hrdí na
to, že model YZ85 stál na počátku kariéry tolika špičkových jezdců.

Přibližně o čtyřicet let později si stále udržujeme na poli
motokrosových strojů pro začínající jezdce přední postavení. Právě
naše dlouholeté zkušenosti staví značku Yamaha na špičku. Modely
YZ85 a YZ85LW jsou vybaveny pokročilými technologiemi motoru
a rámu a zbrusu novou kapotáží, která spolu s velkými koly dodává
těmto modelům zcela nový styl, agresivnější než kdy dříve.

Spolehlivý dvoutaktní kapalinou chlazený motor o objemu 85 ccm
dostal do vínku přepracované časování kanálů, které zajišťuje ještě
plynulejší a lépe využitelný výkon. Díky snadno ovladatelnému
podvozku a svěžímu vzhledu je nový model YZ85 tou správnou
volbou pro budoucí šampiony.

Lehký závodní motokrosový motocykl pro
mladé jezdce

Výkonný a živý dvoutaktní motor
o objemu 85 ccm

Přepracované časování kanálů pro více
využitelného výkonu

6stupňová převodovka s krátkými
převodovými poměry

Zbrusu nová kapotáž a grafika

Styl odvozený od větších modelů YZ

Obrácená přední vidlice se zdvihem
275 mm

Zadní odpružení Monocross s kloubovým
závěsem

Dlouhá hliníková kyvná vidlice

Velké, lehké kotoučové brzdy

Lehký dvojitý polokolébkový trubkový rám

K dispozici i v provedení s velkými koly
(YZ85LW)
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Opravdový závodní
stroj pro budoucí

profesionální jezdce

Mnoho desetiletí strávených v konstrukčních
kancelářích a na závodních tratích, spolu s celou řadou
modernizací motoru a kapotáže, zaručují motocyklu
Yamaha YZ85 pozici na čele skupiny.

Kapalinou chlazený dvoutaktní motor o objemu 85 ccm
si získal renomé jednoho z nejrychlejších a nejsnadněji
použitelných motorů ve své třídě. Tento motor, který
byl nyní vybaven přepracovaným časováním kanálů, je
teď silnější a lépe využitelný než kdykoli předtím!

Zbrusu nová kapotáž s grafickými motivy Speed Block
poskytuje tomuto dvoutaktu nový, svěží a moderní
vzhled. Díky vysoce kvalitnímu odpružení
a kotoučovým brzdám velkého průměru je model YZ85
připraven vítězit – hned od startu!
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Agresivní nová kapotáž
Přišli jsme na to, že když dobře vypadáte, dobře se také cítíte – a proto jsme

opatřili nový model YZ85 zcela novou kapotáží, která si bere za vzor naše

nejnovější dospělé motokrosové modely. Mezi nové díly patří přední blatník,

vzduchové lapače, boční kryty a potah sedla v nové barvě. Obměnu dotváří

grafické motivy Speed Block ve stylu „továrního stroje“.

Silný motor s dobře využitelným výkonem
Mimořádně kompaktní a lehký dvoutaktní motor modelu YZ85 se proslavil sílou

svého výkonu, který však lze stále mít pod kontrolou. Umožňuje tak nováčkům

i zkušenějším mladým jezdcům závodit na maximum jejich schopností. Nový

model s přepracovaným časováním kanálů poskytuje ještě lépe využitelný výkon

díky spolupráci s 6stupňovou převodovkou s krátkými převody.

Obrácené přední vidlice
Motocykl YZ85 je vybaven celou řadou technických řešení vyvinutých původně pro

naše motokrosové stroje s větším objemem. Obrácená přední vidlice představuje

zmenšenou verzi pokročilého odpružení modelů YZ třídy pro dospělé. Díky vnitřním

trubkám o průměru 36 mm zajišťuje tato teleskopická vidlice plynulé odpružení se

zdvihem 275 mm a vynikajícím tlumením nárazů.

Monokrosové zadní odpružení
Podobně jako u přední vidlice vychází zadní odpružení modelu YZ85 přímo z uspořádání

použitého na továrních strojích. Dlouhá hliníková kyvná vidlice je spojena s progresivním

kloubovým závěsem typu Monocross. Má zdvih 282 mm (model LW 287 mm), díky

kterému si poradí se vším – od lavic až po tvrdé dopady.

Volitelné provedení s velkými koly (YZ85LW)
Tento model je dodáván se dvěma velikostmi kol, aby jej mohli využívat jezdci

mládežnické třídy různého vzrůstu. Model YZ85 se 17palcovým předním kolem

a 14palcovým zadním kolem je ideální pro menší jezdce, model YZ85LW opatřený

19palcovým předním kolem a 16palcovým zadním kolem je vhodný pro jejich starší

nebo větší soupeře.

Velké kotoučové brzdy
O vítězství nebo prohře v závodu často rozhoduje schopnost jezdce zabrzdit co

nejpozději. Proto jsme motocykl YZ85 vybavili výkonnými kotoučovými brzdami

s vysokou účinností. Vpředu se kompaktní třmen zakusuje do lehkého kotouče s velkým

průměrem 220 mm, zadní kotouč o průměru 190 mm je zárukou přesného dávkování

zajišťujícího ovladatelnost zadního kola.
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Motor YZ85LW
Typ motoru jednoválec, kapalinou chlazený, 2ventilový, Jazýčkový ventil

Zdvihový objem 84,7cc

Vrtání x zdvih 47,5mm x 47,8mm

Kompresní poměr 8,2 : 1

Maximální výkon -

Maximální točivý moment -

Systém mazání Premix

Typ spojky mokrá, vícelamelová s vinutými pružinami

Karburátor Keihin PWK28/1

Systém zapalování CDI

Systém startování nožní

Převodovka stálý záběr, 6rychlostní

Koncový převod Řetěz

Podvozek YZ85LW
Rám Částečně dvojitý kolébkový

Systém předního odpružení Upside-down telescopic fork

Přední zdvih 275 mm

Úhel sklonu 27º

Stopa 106 mm

Systém zadního odpružení kyvná vidlice, (kloubové odpružení)

Zadní zdvih 282 / 287* mm

Přední brzda Jednoduchá kotoučová, Ø 220 mm

Zadní brzda jednokotoučová, Ø 190 mm

Přední pneumatika 70/100-17 40M / 70/100-19 42M

Zadní pneumatika 90/100-14 49M / 90/100-16 52M

Rozměry YZ85LW
Celková délka 1,818 / 1,903* mm

Celková šířka 758 mm

Celková výška 1 161 mm

Výška sedla 864 / 904* mm

Rozvor kol 1,255 / 1,286* mm

Minimální světlá výška 351 / 393* mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 71 / 73* kg

Kapacita palivové nádrže 5,0 Litry

Kapacita olejové nádrže 0,5 litry

Poznámka *YZ85LW only

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu
prostředí. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou měnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není
smluvním popisem produktů. Pro další podrobnosti kontaktujte svého autorizovaného prodejce značky Yamaha.
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Racing Blue 

Yamaha Spring Hook
Puller

Metric Tool Kit Yamaha Sliding T-
Driver Set

Yamaha Exhaust
Plug

Yamaha Oil Funnel Yamaha Safety Wire
Plier

For all YZ85/LW accessories go to the website, or check your local dealer

Řetězec kvality Yamaha
Technici společnosti Yamaha jsou plně školeni a vybaveni tak, aby nabídli ty nejlepší služby a poradenství
pro váš výrobek Yamaha. Z tohoto důvodu vám společnost Yamaha důrazně doporučuje, abyste ohledně
svých servisních požadavků navštívili oficiálního prodejce značky Yamaha.
Originální díly a příslušenství značky Yamaha jsou zvláště vyvinuty, navrženy a testovány pro náš
sortiment výrobků Yamaha. Společnost Yamaha doporučuje používat maziva Yamalube®. Yamalube® je
naší vlastní řadou vysoce kvalitních maziv, která jsou mízou motorů Yamaha. Tato maziva jsou vyvinuta
tak, aby fungovala efektivně bez ohledu na to, kudy jedete.
Kromě funkčního a stylového příslušenství nabízí Yamaha řadu vysoce kvalitního, inovativního jízdního
vybavení navrženého tak, abyste vždy měli dostatečné pohodlí a byli chráněni. K dispozici je také
rozsáhlá řada ležérního oblečení. Více informací naleznete na adrese:

www.yamaha-motor-acc.com

Poznejte více o
Yamaha YZ85/LW na Vašem mobilu

Yamaha Motor Middle Europe B.V.
organizační složka CZ

Obchodní 126
251 01 Čestlice

Yamaha Motor Middle Europe B.V.
ogranizačná zložka SK

Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava


