
Добре дошли във
victorYZone!
Yamaha спечели първия си световен шампионат по

мотокрос, преди да са били родени повечето от

сегашните амбициозни млади състезатели по мотокрос.

Винаги сме вярвали в създаването на здрави и

издръжливи кросови мотоциклети за всички – от деца до

опитни професионалисти. С YZ65 получавате

характеристики за победа заедно с доказаната

издръжливост на Yamaha: Добре дошли във victorYZone!

Спецификациите на YZ65, идващи от състезанията и

вдъхновени от водещия модел YZ450F, правят този

мотоциклет за мотокрос за младежи идеалното начало за

всеки водач, който гледа сериозно на състезанията. С

гладко работещия двутактов двигател, плавно

превключващата 6-степенна скоростна кутия, мощните

вълнообразни дискови спирачки и компактното, лесно за

управление ергономично шаси този високотехнологичен

състезателен мотоциклет за младежи е идеалното

въведение в света на мотокроса.

Регулируемото предно окачване позволява лесно…

Мощен 65-кубиков двигател с течно

охлаждане

Разработена за състезания Система

на Yamaha за оптимизиране на

мощността (YPVS)

Гладко, стабилно управление и

увереност при завоите

Високи общи спецификации,

печеливши възможности

6 -степенна трансмисия с

превключване без усилия и лек

съединител

Полудвойна шарнирна рама,

алуминиева подрама

Обратни предни вилки 36 mm KYB

Monocross окачване KYB,

алуминиево люлеещо се рамо

60/100 14" предни и 80/100 12" задни

гуми

Конусовидни ръкохватки, алуминиева

корона на ръкохватката

Ергономичен дизайн на седалката за

лесно разпределяне на тежестта и

YZ65



Добре дошли във victorYZone!
настройване на мотоциклета за всеки водач, а динамичният облик в стила на семейството YZ и

корпусът в цвят Icon Blue, както и джантите в синьо показват, че този малък мотоциклет носи гените

на победата, присъщи на всяка машина на Yamaha.

Бъдещите MX шампиони започват от млади. Когато имате мечта и сте готови на всичко, за да

победите, Yamaha YZ65 е на ваше разположение, за да може да покорите пистата още от самия старт.

YZ65 e създаден спрямо същите високи стандарти като моделите на Yamaha от гамата състезателни

мотоциклети за възрастни. Мощният двигател от 65 куб.см с течностно охлаждане и 6-степенна

скоростна кутия е снабден със системата YPVS, разработена от Yamaha за състезания, която

осигурява мощността, необходима за победа, а олекотената, полудвойна стоманена рама с

алуминиева подрама осигурява стабилно управление и голяма пъргавина.

Регулируемите 36-милиметрови обърнати предни вилки и задното окачване Monocross без звено

обезпечават стабилно управление през тежък терен, като регулируемата позиция на кормилото

позволява на YZ65 да расте заедно с вас. Оборудван с вълнообразни дискове за уверено спиране,

дълга подплатена седалка и степенки с голямо сцепление за комфортно каране, както и графични

елементи на семейството YZ и корпус Icon Blue, YZ65 е готов да ви отведе до зоната на победата

VictorYZone!

YZ65



Плавна и лесна за
използване мощност

Ефективният двигател от 65 куб.см с

течностно охлаждане е един от най-

съвършените в  своя клас  и включва

създадена за състезания система за

подаване на въздух с пластинчат

клапан на картера за незабавна реакция

при подаване на газ. Ключова функция е

разработената за състезания система

YPVS (система на Yamaha за

оптимизиране на мощността), която

осигурява плавни характеристики на

въртящия момент и мощността,

превръщайки YZ65 в  идеалния

мотоциклет за млади състезатели.

Леко и стабилно управление

YZ65 е оборудван  с полудвойна

стоманена рама, която включва

алуминиева подрама, за леко и

стабилно управление и пъргавина. За

да се справи и с най- големите

неравности, този водещ в  своя клас

мотоциклет за мотокрос се предлага с

36-милиметрови обърнати предни вилки

KYB и задно окачване Monocross с

алуминиево люлеещо се рамо и без

звено. Тези основни компоненти се

съчетават, за да осигурят стабилност

във въздуха и постоянни времена на

обиколките.

Превключване без усилия 6-
степенна трансмисия

6 -степенната скоростна кутия е с

внимателно избрани предавателни

съотношения, специално разработени да

позволят на водача да постигне по-бързи

обиколки, като използва напълно

възможностите на двигателя от 65

куб.см. Инженерите на Yamaha също така

са разработили дисковете и пружините на

съединителя така, че да осигурят леко и

лесно боравене с лоста на съединителя.

Уверено завиване

36-милиметровите обърнати предни

вилки KYB подчертават факта, че YZ65

е от същото чисто състезателно

потекло като останалите модели YZ.

Със своята отлична твърдост  вилките

дават усещане за стабилност в

предната част за уверено завиване, а

тръбите с голям ход са създадени да се

справят и с най-неравните

повърхности.

Плавно и стабилно движение

Водачите на YZ65 могат да бъдат

уверени, че освен предните вилки

задното окачване Monocross също

осигурява плавно и стабилно движение

и няма да ги подведе и при най- тежките

писти. Лекото алуминиево люлеещо се

рамо подобрява качеството на

окачването и осигурява допълнително

удобство, като конструкцията без звено

намалява изискванията за редовна

поддръжка.

Регулирайте своя YZ65, докато
растете

Младите мотоциклетисти растат бързо.

Затова YZ65 е снабден с алуминиева

корона с четири различни позиции на

кормилото, даващи възможност за общо

27-милиметрово преместване напред/

назад, за да отговори на вашия стил на

каране и телосложение. Както при нашите

по- големи модели YZ, конусовидните

ръкохватки се доставят стандартно и

осигуряват идеален баланс от

устойчивост на вибрации и невероятна

здравина.
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Двигател

Тип на двигателя
с водно охлаждане, Едноцилиндров, пластинчак
клапан с YPVS, 2-тактов

Кубатура 65cc
Диаметър х ход 43,5 x 43,6 mm
Степен на сгъстяване 8,1-9,6 : 1
Мазилна уредба Премикс
Тип съединител Мокър, Многодисков
Запалителна система CDI
Стартерна система Откат
Трансмисия Постоянно зацепена, 6-степенна
Крайна предавка Верига
Карбуратор Keihin PWK28/1

Шаси

Рама Полу-двойна вилка
Ъгъл на вертикално отклонение 26° 25
Система на предното очакване Telescopic fork
Система на задното очакване Плаващо рамо
Преден ход 215 mm
Заден ход 270 mm
Предна спирачка Hydraulic single disc, Ø198 mm
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø190 mm
Предна гума 60/100-14 30M Tube type
Задна гума 80/100-12 41M Tube type

Размери

Обща дължина 1.615 mm
Обща ширина 760 mm
Обща височина 1.000 mm
Височина на седалката 755 mm
Колесна база 1.140 mm
Минимален просвет 265 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

61 kg

Капацитет на горивен резервоар 3,5 L
Капацитет на маслен резервоар 0,5 L
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в

тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени

частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на

промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За

допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.
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