
Ota ensiaskel
menestykseen!
Kun haluat että menestys ei ole kalustosta kiinni

Teknisiltä ominaisuuksiltaan täysimittainen YZ65 tarjoaa

aloittelijalle parhaat mahdollisuudet ajotaitojen

kehittämiseen.

Uuden 65 cc:n kaksitahtimoottorin vääntöä tehostava

YPVS (Yamaha Power Valve System) ja digitaalinen CDI-

sytytysjärjestelmä sekä 6-portainen vaihteisto varmistaa

parhaan suorituskyvyn joka tilanteessa. Moottoria

kehystävä teräksinen kehtorunko ja alumiininen takaosa

on erinomaisen kevyt ja vääntöjäykkä kokonaisuus.

Röykkyiselläkin radalla 36 mm:n USD-etuhaarukka ja

suoravälitteinen Monocross-takajousitus takaavat

vakaan ajettavuuden ja sujuvan suorituskyvyn.

Ohjaustangon säätövara takaa aina optimaalisen

ajoasennon. Siniset vanteet ja räyhäkäs gra ikka

alleviivaa Yamahan kilpailuperimää.

Tehokas, 65-kuutioinen,

nestejäähdytteinen

kaksitahtimoottori

Vääntöä tehostava, pakoaukon

ajoituksen YPVS (Yamaha Power Valve

System) -järjestelmä.

Digitaalinen CDI-sytytysjärjestelmä.

Huippuluokan varustelu.

Kevytkäyttöinen kytkin ja 6 vaihdetta.

Teräksinen kaksoiskehtorunko ja

alumiininen takarunko.

USD-etuhaarukan tukevat, 36 mm

läpimittaiset liukuputket.

Alumiininen takahaarukka, KYB

Monocross-jousitus

Edessä 60/100 14” ja takana 80/100

12” renkaat

Ergonominen, säädettävä ohjaustanko

Liikkumista helpottava ergonominen

satula.

YZ450F-tyyliset ilmanohjaimet
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Ota ensiaskel menestykseen!
Yamaha saavutti ensimmäisen motocrossin maailmanmestaruuden jo ennen kuin nykyiset

motocrossin nousevat tähdet olivat syntyneet. Kaiken kilpailujen kautta saamansa kokemuksen

Yamaha on aina siirtänyt niin aloittelijoille kuin kokeneille ammattilaisille valmistamiinsa

motocrosspyöriin.

Uuden YZ65:n tekniikassa on paljon vaikutteita kilpamalliston lippulaivan YZ450F kanssa. Se on

suunniteltu ja mitoitettu harrastukseen vakavasti suhtautuvalle aloittelijalle. Täysin uuden moottorin

ja rungon ympärille rakentuva 2-tahtinen hi-tech-YZ65 tarjoaa helposti hallittavaa tehoa ja voimaa

sekä vakaat ja ketterät ajo-ominaisuudet.

YZ450F-tyylinen varustelu - Yamaha-siniset vanteet ja ergonominen ajoasento - YZ65 on

tulevaisuuden menestyjän valinta.
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Sujuvasti hallittavaa
moottorivoimaa

Uusinta alan tekniikkaa edustavan 65 cc:n

kaksitahtisen hengitystä tehostava,

imusarjan läppäventtiili takaa

kierrosherkkyyden ja ripeän kaasuun

vastaavuuden. Moottorin vääntöä

tehostava YPVS (Yamaha Power Valve

System) järjestelmä varmistaa helpon

hallittavuuden vaativissakin tilanteissa.

Keveä ja ketterä ajokäytös

Uuden YZ65:n teräksinen kehtorunko ja

sen alumiininen takaosa on kevyt ja

sopivan vääntöjäykkä kokonaisuus, joka

takaa keveän ja ketterän käsiteltävyyden.

Tukeva 36 mm:n USD-etuhaarukka ja

alumiinisen takahaarukan

suoravälitteinen Monocross-jousitus

takaavat vakaan kulun rajuissakin

röykyissä. Herkkätoiminen alusta

varmistaa vakaan käytöksen myös pitkissä

hypyissä ja tasaiset kierrosajat.

Kevyttoiminen, 6-portainen
vaihteisto

6-portaisen vaihteiston välitykset on

sovitettu tarkasti moottorin

ominaisuuksille. Näin kuljettaja voi joka

tilanteessa hyödyntää tehokkaan 65 cc:n

kaksitahtisen suorituskyvyn äärimmilleen.

Vaihtamisen helpottamiseksi kytkin on

toimivuudeltaan erittäin kevytkäyttöinen.

Vakaa kaarrekäytös ja ketterä
kääntyvyys.

YZ65:n tukeva 36 mm:n USD-etuhaarukka

korostaa samaa ammattimaisuutta, joka

on yksi Yamaha YZ-kilpapyörien

perusominaisuus. Erinomainen tukevuus

takaa hyvän ohjaustuntuman käänteissä

ja kaarteissa ja pitkä joustoliike tasoittaa

tehokkaasti kovienkin pattien ja

röykkyjen iskut.

Sujuvat ja vakaa ajo-
ominaisuudet

Etupään ominaisuudet ovat yhtä YZ65:n

takapään Monocross-jousituksen kanssa.

Se ei pohjaa kovissakaan iskuissa ja

varmistaa takapyörän tehokkaan pidon

pattisellakin radalla. Kevyt. alumiininen

takahaarukka tehostaa jouston

toimivuutta ja iskunvaimentimen suora

kiinnitys helpottaa sen säätämistä ja

huoltamista.

YZ65 kasvaa käyttäjänsä mukana

Nuori kuljettaja kasvaa usein nopeasti

pituutta. Siksi tavallisen ylös-alas säädön

lisäksi YZ65:n ohjaustangon etäisyys on

säädettävissä 27 mm eteen-taakse. Näin

kuljettaja voi säätää ajoasennon tarkalleen

itselleen sopivaksi. Isompien YZ-mallien

tavoin vakiona on vahvistettu ohjaustanko.

Se sietää koviakin iskuja ja takaa

erinomaisen ohjaustuntuman.
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Moottori

Moottorin tyyppi 2-tahtinen, Nestejäähdytetty, Läppäventtiili ja YPVS
Sylinterin tilavuus 65cc
Sylinterin mitat 43.5 mm x 43.6 mm
Puristussuhde 8.1 : 1
Voitelujärjestelmä Esisekoitus
Kytkimen tyyppi Märkä, monilevy
Sytytysjärjestelmä CDI (digitaalinen)
Käynnistysjärjestelmä Poljinkäynnistys
Vaihteistojärjestelmä 6-vaihteinen
Voimansiirto Ketju
Kaasutin Kaasutin

Alusta

Runko Teräs
Caster-kulma 26.25º
Jättö 63.5mm
Etujousitusjärjestelmä Telescopic forks

Takajousitusjärjestelmä
Esijännityksen ja paluuvaimennuksen säätö,
(monocross)

Etujoustovara 215 mm
Takajoustovara 270 mm
Etujarru Hydraulic single disc, Ø198 mm
Takajarru Hydraulic single disc, Ø190 mm
Eturengas 60/100-14 Maxxis® Maxxcross SI®
Takarengas 80/100-12 Maxxis® Maxxcross SI®

Mitat

Kokonaispituus 1615 mm
Kokonaisleveys 760 mm
Kokonaiskorkeus 1000 mm
Istuimen korkeus 755 mm
Akseliväli 1140 mm
Maavara 265 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 61 kg
Polttoainesäiliön tilavuus 3.5L
Öljysäiliön tilavuus 0.5L
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Käytä aina hyväksyttyä kypärää, suojalaseja ja suojavaatetusta. Yamaha kannustaa turvalliseen ajoon.

Kunnioita muita liikenteessä olevia ja ympäristöä. Kuvissa esiintyvät kuljettajat ovat ammattilaisia. Esitteen

valokuvat on otettu valvotuissa olosuhteissa suljetulla radalla. Kuvissa esiintyvissä laitteissa voi olla

alkuperäisiä Yamaha-tarvikkeita ja/tai ei-alkuperäisiä Yamaha-tarvikkeita, jotka on tarkoitettu

käytettäväksi vain suljetulla alueella. Esitteen tiedot eivät ole sitovia, ne ovat vain suuntaa-antavia.

Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden sekä ei-alkuperäisten Yamaha-tarvikkeiden tekniset tiedot ja

ulkonäkö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Yamaha ei osallistu ei-alkuperäisten Yamaha-

lisätarvikkeiden ja -varusteiden kehittelyyn tai valmistukseen, eikä ota vastuuta niiden sopivuudesta tai

toimivuudesta. Yamaha ei takaa kuvissa olevien lisävarusteiden ja -tarvikkeiden saatavuutta kaikilla

markkina-alueilla. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella tai olla rajattua eri maissa. Yamaha pidättää

oikeuden lopettaa lisävarusteiden ja -tarvikkeiden valmistuksen ilman ennakkoilmoitusta. Yamaha-

lisätarvikkeiden ja -varusteiden saatavuus, valikoima ja hinnoittelu voivat vaihdella paikallisten asetusten ja

markkinaolosuhteiden mukaisesti. Kaikki oikeudet pidätetään. Tarkempia tietoja Yamaha-tuotteiden

yksityiskohdista ja saatavuudesta valtuutetuilta Yamaha-jälleenmyyjiltä.

Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, ajolaseja ja suojavarusteita. Yamaha haluaa edistää turvallista ja

vastuullista ajotapaa, joka huomioi muut kuljettajat ja ympäristön. Tämän esitteen kuvissa esiintyvät

henkilöt ovat moottoripyöräilyn ammattilaisia, joita on kuvattu valvotuissa olosuhteissa tai muulta

liikenteeltä suljetulla radalla. Esiteltyjen Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden tekniset ominaisuudet ja

ulkoasu voivat vaihdella paikallisten vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti ja niitä voidaan muuttaa ilman

ennakkoilmoitusta. Kysy lisätietoja Yamaha-jälleenmyyjältä.
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