
Välkommen till
victorYZone!
Nu är det dags att visa vad du går för på tävlingsbanan.

Den nya instegsmodellen YZ65 har genomgående hög

kvalitet och erbjuder föraren vinnande prestanda.

Dess nya vätskekylda 6-växlade motor på 65 cc har ett

tävlingsutvecklat Yamaha YPVS-system och ett digitalt

CDI-system. Motorn sitter i en semidubbel vaggram av

stål och en bakram av aluminium, som kombinerar styrka

med låg vikt. USD-ga eln på 36 mm och ett länkagefritt

Monocross-bakfjädringssystem ger YZ65 exceptionella

köregenskaper och stabilitet i de svåraste terränger.

Eftersom styret är justerbart kan motorcykeln växa med

dig – och de blå hjulen och den djärva gra ken

understryker arvet från Yamahas tävlingshistoria.

Kraftfull vätskekyld motor på 65 cc!

Tävlingsutvecklat YPVS-system

(Yamaha Power Valve System)

Digitalt CDI-system som genererar en

exakt gnista

Genomgående hög kvalitet, vinnande

kapacitet

6-växlad växellåda med lätt dragande

koppling

Semidubbel vaggram av stål, bakram av

aluminium

36 mm inverterad KYB-framga el

KYB Monocross-fjädring, svingarm av

aluminium

60/100 14" framdäck och 80/100 12"

bakdäck

Koniskt styre, styrkrona av aluminium

Ergonomisk sadeldesign för enkel

viktför yttning

YZ450F-inspirerade karosspaneler
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Välkommen till victorYZone!
Yamaha vann sitt första motocross-VM innan de  esta av dagens unga ambitiösa motocrossförare

var födda – och vi har alltid strävat efter att bygga motocrosscyklar för alla, från barn till erfarna

pro s.

Med sin tävlingsanpassade konstruktion, inspirerad av  aggskeppsmodellen YZ450F, är den nya

ungdomsmotocrossen YZ65 den perfekta startmaskinen för förare som tar tävlingskörningen på

allvar. Den högteknologiska 2-taktaren, med ny motor och nytt chassi, ger användarvänlig kraft

kombinerad med stabila köregenskaper för ökat självförtroende hos föraren.

YZ65, med en cool YZ450F-inspirerad kaross, snygga fälgar i Yamaha Blue och en ergonomisk

körställning, är det självklara valet för framtidens mästare.
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Tävlingsarvet från YZ

Med sin dynamiska MXGP-in uerade

design och blå fälgar i YZ-stil är detta den

ultimata instegsmodellen av YZ – om du

satsar på att vinna ska du se till att tävla

med YZ65. Denna motocrosscykel, med sin

högteknologiska vätskekylda motor, sitt

lätta chassi och sina so stikerade

fjädringssystem, har utvecklats till en

fullfjädrad tävlingsmaskin.

Total kontroll

Rätt körställning är avgörande om du ska

ha full kontroll över din YZ65 och vinna

tävlingar. Den nya sadeln är därför

konstruerad så att du ska kunna  ytta

vikten framåt och bakåt när

körförhållandena ändras. Karosspanelerna

är också utformade för fri rörlighet, så att

du kan röra dig lätt på motorcykeln och

hitta en vinnande körstil!

Anpassa YZ65 när du växer

Unga förare växer snabbt – därför har YZ65

fått en aluminiumkrona med fyra olika

styrlägen som ger dig möjlighet att  ytta

styret totalt 27 mm framåt/bakåt i olika

positioner, beroende på din storlek och stil.

Precis som på våra större YZ-modeller är

det koniska styret standardutrustning och

ger dig en perfekt balans mellan

stötdämpande  exibilitet och enorm styrka.

Jämn och användarvänlig kraft

Den nyutvecklade vätskekylda motorn på

65 cc är en av de mest avancerade i sin

klass och har ett tävlingsutvecklat

vevhusinsugssystem med reedventil för

direkt gasrespons. En nyckelfunktion är

det tävlingsutvecklade YPVS-systemet

(Yamaha Power Valve System) som ger

jämna moment- och kraftegenskaper och

gör YZ65 till en perfekt motorcykel för

unga tävlingsförare.

Lätta och stabila
köregenskaper

YZ65 är utrustad med en ny semidubbel

vaggram av stål med en bakram av

aluminium, vilket ger lätta och stabila

köregenskaper och följsam smidighet.

Denna klassledande motocross har en

36 mm inverterad KYB-framga el med

svingarm av aluminium och länkagefri

Monocross-bakfjädring som dämpar även

de värsta stötarna. Kombinationen av de

här huvudkomponenterna ger stabilitet i

luften och konsekventa varvtider.

Lätthanterlig 6-växlad växellåda

Den 6-växlade växellådan har väl valda

utväxlingsförhållanden som är

specialutvecklade för att föraren ska uppnå

kortare varvtider genom att utnyttja 65-

kubikmotorns maximala kapacitet. Yamahas

ingenjörer har även utformat kopplingens

lameller och fjädrar så att kopplingsspaken

ska vara lätt och enkel att hantera.
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Motor

Motortyp 2-takts, Vätskekylning, Reedventil med YPVS
Slagvolym 65cc
Borrning och slag 43.5 mm x 43.6 mm
Kompression 8.1 : 1
Smörjningssystem Förblandad
Kopplingstyp Våt, våt,  erskivig, spiralfjäder
Tändsystem CDI (digital)
Startsystem Kick
Växellåda 6-växlad
Drivlina Kedja
Förgasare Förgasare

Chassi

Ram Stål
Castervinkel 26.25º
Försprång 63.5mm
Fjädringssystem fram Telescopic forks

Fjädringssystem bak
Justerbar förspänning samt returdämpning,
(monocross)

Fjädringsväg fram 215 mm
Fjädringsväg bak 270 mm
Frambroms Hydraulic single disc, Ø198 mm
Bakbroms Hydraulic single disc, Ø190 mm
Framdäck 60/100-14 Maxxis® Maxxcross SI®
Bakdäck 80/100-12 Maxxis® Maxxcross SI®

Dimensioner

Totallängd 1615 mm
Totalbredd 760 mm
Totalhöjd 1000 mm
Sitthöjd 755 mm
Hjulbas 1140 mm
Min. markfrigång 265 mm
Vikt (fulltankad) 61 kg
Bränsletanksvolym 3.5L
Oljetanksvolym 0.5L
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Bär alltid hjälm, ögonskydd och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa hänsyn

till dina medtra kanter och till miljön. Visade bilder kan visa en professionell förare som kör under

kontrollerade former eller på en avlyst bana. Motorcykeln som avbildas kan vara utrustad med

originaltillbehör från Yamaha och/eller icke-Yamaha-tillbehör som endast är tillåtna att användas på

avlysta banor. All information ges som allmän vägledning. Speci kationer och utseende på Yamaha-

produkter, Yamaha-tillbehör och/eller icke-Yamaha-tillbehör är föremål för ändringar utan föregående

meddelande. Icke-Yamaha-tillbehör är fullt ut utvecklade och tillverkade av respektive tredje part.

Yamaha garanterar inte tillgängligheten av de visade produkterna och tillbehören på lokala marknader.

Produkt- och tillbehörssortimentet kan vara begränsat i vissa länder. Yamaha har rätt att upphöra med

produkter och tillbehör utan föregående meddelande. Om tillämpligt kan priser på Yamaha-produkter

och tillbehör variera beroende på lokala krav och förhållanden. Inga rättigheter kan fås grundat på denna

information. För mer information om detaljer och tillgänglighet, kontakta din lokala Yamaha-

återförsäljare.

Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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