
Bem-vindo à
victorYZone!
Chegou o momento de provar o seu valor na pista. A nova

YZ65 de nível iniciado está equipada com um conjunto de

especi cações de alta qualidade, proporcionando aos

pilotos uma performance vencedora.

O seu novo motor de 6 velocidades de 65 cc com

refrigeração líquida inclui o YPVS da Yamaha

desenvolvido especi camente para competição e um

sistema CDI digital. Este motor encontra-se dentro de

um quadro em aço tipo berço semiduplo com subquadro

em alumínio, que combinam resistência com leveza. Para

uma manobrabilidade excecional, a suspensão dianteira

invertida de 36 mm e um sistema de suspensão traseira

monocross sem biela proporcionam uma performance

estável à YZ65 nos terrenos mais difíceis.

A posição do guiador ajustável permite à moto crescer

em conjunto consigo, enquanto as jantes azuis e os

grá cos arrojados salientam a sua herança pura de

competição da Yamaha.

Potente motor de 65 cc com

refrigeração líquida

YPVS (Yamaha Power Valve System)

desenvolvido especi camente para

competição

CDI digital para proporcionar uma

ignição precisa

Conjunto de especi cações de alta

qualidade, preparada para vencer

Transmissão de 6 velocidades com

embraiagem de esforço reduzido

Quadro em aço tipo berço semiduplo

com subquadro em alumínio

Suspensões dianteiras invertidas da

KYB de 36 mm

Suspensão monocross da KYB, braço

oscilante em alumínio

Dimensões do pneu dianteiro 60/100-

14" e do pneu traseiro 80/100-12"

Guiador de espessura variável, mesa do

guiador em alumínio

Design de banco ergonómico para

permitir transferir o peso com

facilidade

Painéis da carenagem inspirados na

YZ65



Bem-vindo à victorYZone!
A Yamaha conquistou o seu primeiro Campeonato Mundial de Motocross antes da maioria dos jovens

aspirantes a pilotos de motocross de hoje terem nascido e sempre acreditámos em construir motos

todo-o-terreno para todos, desde crianças a pro ssionais experientes.

Com uma especi cação de competição inspirada na emblemática YZ450F, a nova moto de motocross

para jovens YZ65 é o ponto de partida perfeito para qualquer piloto que leva as corridas a sério. Com

o novo motor e quadro, este motor a 2 tempos de alta tecnologia proporciona uma potência fácil de

utilizar, em conjunto com fácil manobrabilidade para uma maior con ança do piloto.

Equipada com uma so sticada carenagem inspirada na YZ450F, elegantes jantes em azul Yamaha e

uma posição de condução ergonómica, a YZ65 de 2019 é a escolha de eleição dos futuros campeões.

YZ65



ADN de competição puro YZ

Com estilo dinâmico descendente do

MXGP e jantes azuis ao estilo YZ, esta é a

derradeira moto de competição YZ de

nível iniciado. Se estiver totalmente

empenhado em vencer, certi que-se de

que está competir com a YZ65. Com o seu

motor com refrigeração líquida e de alta

tecnologia, quadro leve e sistemas de

suspensão so sticados, esta moto de

motocross foi desenvolvida com o ADN de

competição puro.

Controlo total

A posição correta do corpo é vital se

pretende manter um controlo total da sua

YZ65 e ganhar corridas. Para além disso, o

novo banco foi concebido para permitir

que trans ra o seu peso para a frente e

para trás, de modo a adequar-se às

condições variáveis. Os painéis da

carenagem foram também concebidos

para proporcionar liberdade de

movimentos, permitindo que se mova

facilmente com a moto para uma corrida

vencedora!

Ajuste a sua YZ65 à medida que
cresce

Os jovens pilotos crescem rapidamente e,

por isso, a YZ65 foi equipada com uma mesa

de guiador em alumínio com quatro posições

diferentes do guiador, dando um total de 27

mm de ajuste para a frente/para trás para

se adaptar ao seu tamanho e estilo. Tal

como os nossos modelos YZ maiores, o

guiador de espessura variável está

equipados de série, proporcionando um

equilíbrio ideal de  exibilidade

amortecedora de impactos e imensa

resistência.

Potência suave e fácil de
utilizar

O mais recentemente motor de 65 cc com

refrigeração líquida é um dos mais

avançados da sua classe e inclui um

sistema de admissão de válvula  exível no

cárter desenvolvido especi camente para

competição para uma resposta de

aceleração imediata. Uma das principais

características é o YPVS (Yamaha Power

Valve System) desenvolvido

especi camente para competição que

facilita a distribuição do binário e melhora

as características de potência, tornando a

YZ65 numa moto ideal para jovens pilotos.

Manobrabilidade leve e estável

A YZ65 está equipada com um novo

quadro em aço tipo berço semiduplo que

inclui um subquadro em alumínio, o que

permite uma manobrabilidade leve e

estável e fácil agilidade. Para amortecer

os solavancos, esta moto de motocross

líder da sua classe está equipada com

suspensões dianteiras invertidas de 36

mm da KYB, com um braço oscilante em

alumínio e com suspensão traseira

monocross sem biela. Estes componentes

principais trabalham em conjunto para

fornecer estabilidade no ar e tempos de

volta consistentes.

Transmissão de 6 velocidades
sem esforço

A transmissão de 6 velocidades inclui

relações de transmissão cuidadosamente

selecionadas que foram especialmente

desenvolvidas para permitir ao piloto

tempos de volta inferiores, utilizando

plenamente a performance do motor de

65 cc. Os engenheiros Yamaha também

desenvolveram as placas da embraiagem e

molas para proporcionar uma manete da

embraiagem de caráter leve e fácil de

utilizar.
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Motor

Tipo de motor
2 tempos, Refrigeração líquida, Válvula  exível com
YPVS

Cilindrada 65cc
Diâmetro x curso 43.5 mm x 43.6 mm
Taxa de compressão 8.1 : 1
Sistema de lubri cação Pré-mistura
Tipo de embraiagem Húmida, mola multidisco
Sistema de ignição CDI (digital)
Sistema de arranque Pedal
Sistema de transmissão 6 velocidades
Transmissão  nal Corrente
Alimentação Injeção Electrónica de Combustível

Chassis

Quadro Aço
Ângulo do avanço de roda 26.25º
Trail 63.5mm
Sistema de suspensão dianteira Telescopic forks

Sistema de suspensão traseira
Ajuste de pré-carga e amortecimento de ressalto, Tipo
monocross

Curso dianteiro 215 mm
Curso traseiro 270 mm
Travão dianteiro Hydraulic single disc, Ø198 mm
Travão traseiro Hydraulic single disc, Ø190 mm
Pneu dianteiro 60/100-14 Maxxis® Maxxcross SI®
Pneu traseiro 80/100-12 Maxxis® Maxxcross SI®

Dimensões

Comprimento total 1615 mm
Largura total 760 mm
Altura total 1000 mm
Altura do assento 755 mm
Distância entre eixos 1140 mm
Distância mínima ao solo 265 mm
Peso (incluindo óleo e gasolina) 61 kg
Capacidade Dep. Combustível 3.5L
Capacidade Dep. Óleo 0.5L
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Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma

condução segura e respeito pelos outros utilizadores da via e pelo ambiente. As imagens apresentadas

podem retratar um piloto pro ssional em condições controladas ou num circuito fechado. O motociclo

apresentado nas imagens pode estar equipado com acessórios genuínos da Yamaha e/ou acessórios que

não são da Yamaha, utilizáveis apenas em circuito fechado. Todas as informações são fornecidas para

orientação geral. As especi cações e o aspeto dos produtos Yamaha, acessórios Yamaha e acessórios de

outras marcas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os acessórios de outras marcas são

completamente desenvolvidos e produzidos por outras empresas conceituadas. A Yamaha não assegura

a disponibilidade dos produtos e acessórios apresentados em todos os mercados. A gama de produtos e

acessórios disponíveis pode ser limitada em alguns países. A Yamaha tem o direito de descontinuar

produtos e acessórios sem aviso prévio. Sempre que aplicável, os preços dos produtos e acessórios da

Yamaha podem variar de acordo com as exigências e condições locais. Estas informações não conferem

quaisquer direitos. Para obter mais informações e informar-se sobre a respetiva disponibilidade, contacte

o seu concessionário Yamaha local.

Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma

condução segura e respeito pelos outros utilizadores da via e pelo ambiente. As imagens apresentadas

podem retratar um piloto pro ssional em condições controladas ou num circuito fechado. As

informações são de caráter geral e todos os produtos e especi cações podem sofrer alterações sem

aviso prévio. Consulte o seu concessionário Yamaha.
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