YZ65

Připravte se na
vítězství!
Společnost Yamaha vyhrála svůj první světový šampionát
v motokrosu ještě předtím, než se většina dnešních
ctižádostivých motokrosových jezdců narodila. Vždy jsme
věřili v tvorbu silných a trvanlivých terénních motocyklů
pro všechny, od dětí až po zkušené profesionály.
Motokrosový motocykl pro juniory YZ65, disponující
závodními parametry inspirovanými vlajkovým modelem
YZ450F, je dokonalým začátkem pro každého jezdce,
který to se závoděním myslí vážně. Díky dvoutaktnímu
motoru s hladkým chodem, šestistupňové převodovce
s plynulým řazením, kompaktnímu ergonomickému
podvozku se snadným ovládáním a výkonnými vlnovitými
kotoučovými brzdami je tento špičkový motocykl pro
juniory ideálním startem do světa motokrosu.
Nastavitelné přední odpružení usnadňuje nastavení
motocyklu tak, aby vyhovoval každému jezdci. Jeho
dynamický styl řady YZ a nová kapotáž Icon Blue
s modrými ráfky značky Yamaha dokazují, že tato malá
motorka má vítěznou DNA, která je součástí každého
modelu značky Yamaha.

Výkonný kapalinou chlazený motor
s kubaturou 65 ccm
Pro závodění vyvinutý systém Yamaha
Power Valve System (YPVS)
Systém Digital CDI pro přesné
zapalování
Skvělé technické parametry,
schopnost vyhrávat
6stupňová převodovka s lehce
ovladatelnou spojkou
Dvojitý polokolébkový ocelový rám,
hliníkový podsedlový rám
36mm obrácená přední vidlice KYB
Odpružení KYB Monocross, hliníková
kyvná vidlice
Rozměr přední pneumatiky 60/100 14"
a zadní pneumatiky 80/100 12"
Tapered řídítka, hliníkové brýle vidlice
Ergonomický design sedla pro snadné
přemisťování hmotnosti
Panely kapotáže inspirované modelem
YZ450F

YZ65
Připravte se na vítězství!
Nastal čas vyrazit ven a pořádně se předvést na závodní dráze. Budoucnost máte ve svých rukou.
A dobře víte, že do toho v každém závodě dáte 100 %. Potřebujete tedy motocykl, který v sobě spojuje
vítězný výkon a osvědčenou odolnost značky Yamaha.
Tento motocykl se jmenuje YZ65. Byl vyroben podle stejných vysokých standardů jako všechny
závodní motorky Yamaha pro dospělé. Jeho výkonný, kapalinou chlazený, šestistupňový motor
o objemu 65 ccm se vyznačuje závodním systémem YPVS pro dosažení výkonu potřebného k vítězství –
navíc má lehký a pevný dvojitý polokolébkový ocelový rám s hliníkovým podsedlovým rámem.
Nastavitelná 36mm přední vidlice upside down a zadní odpružení typu Monocross bez přepákování se
postarají o nejpřesnější ovládání v náročném terénu. A díky nastavitelné poloze řídítek bude motocykl
YZ65 růst s vámi. Motocykl YZ65 je vybaven vlnovitými kotouči s výkonným brzdovým systémem,
pohodlným dlouhým sedlem a přilnavými stupačkami. Má prostě vše, co potřebujete k vítězství!

YZ65

Plynulý a snadno zvladatelný
výkon

Lehké a stabilní řízení
Model YZ65 je vybavený novým dvoudílným

Šestistupňová převodovka se
snadným ovládáním

Svižně vyvinutý kapalinou chlazený motor
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Jisté zatáčení

Hladká a stabilní jízda

36mm přední vidlice upside down KYB

Jezdci s modelem YZ65 si mohou být jistí,

Přizpůsobte si motorku YZ65
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YZ65
Motor

Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr
Systém mazání
Typ spojky
Systém zapalování
Systém startování
Převodovka
Koncový převod
Karburátor

Dvoutaktní, Kapalinou chlazený, Jazýčkový ventil s
YPVS
65cc
43.5 mm x 43.6 mm
8.1 : 1
Premix
mokrá, vícelamelová
CDI (digitální)
nožní
stálý záběr, 6rychlostní
Řetěz
Karburátor

Podvozek
Rám
Úhel sklonu
Stopa
Systém předního odpružení
Systém zadního odpružení
Přední zdvih
Zadní zdvih
Přední brzda
Zadní brzda
Přední pneumatika
Zadní pneumatika

Částečně dvojitý kolébkový
26.25º
63.5mm
Telescopic forks
kyvná vidlice
215 mm
270 mm
Hydraulic single disc, Ø198 mm
Hydraulic single disc, Ø190 mm
60/100-14 Maxxis® Maxxcross SI®
80/100-12 Maxxis® Maxxcross SI®

Typ motoru

Rozměry
Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Výška sedla
Rozvor kol
Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost včetně náplní
Kapacita palivové nádrže
Kapacita olejové nádrže

1615 mm
760 mm
1000 mm
755 mm
1140 mm
265 mm
61 kg
3.5L
0.5L

YZ65
Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě
a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,
kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit
bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.
Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.

