
Welcome to the
victorYZone!
Yamaha vandt sit første MX verdensmesterskab, før de

 este af nutidens håbefulde unge crosskørere blev født

– og vi har altid produceret stærke og pålidelige dirt-

bikes til alle, lige fra børn til erfarne professionelle. Og

med YZ65'eren får du vindende performance og

velkendt Yamaha pålidelighed: Welcome to the

victorYZone!

Med en opbygning der er inspireret af  agskibet YZ450F,

er YZ65 ungdomscrosseren den perfekte start for alle

crosskørere der tager racing seriøst. Med en

fremragende 2-takts motor, en præcis 6-trins gearkasse

og et kompakt, ergonomisk chassis med gode

køreegenskaber og kraftige wave skivebremser, er

denne high-tech ungdoms racermotorcykel den ideelle

introduktion til motocross-verdenen.

Justerbar forhjulsa jedring gør det nemt at sætte

motorcyklen op så den passer til enhver kører, og dens

dynamiske YZ-styling og Icon Blue bodywork samt blå

fælge viser at denne lille motorcykel har det vinder-DNA

der følger med alle Yamaha'er.

Højtydende 65cc, væskekølet motor

Racerløbsudviklet Yamaha Power Valve-

system (YPVS)

Stabile og sikre køreegenskaber samt

tillidsvækkende svingegenskaber

Højt speci kationsniveau, prisvindende

egenskaber

Fremragende 6-trins gearkasse med

kobling som er let at trække

Semi-dobbeltramme i stål,

underramme i aluminium

36 mm upside-down KYB-forga el

KYB Monocross-a jedring,

aluminiumssvingarm

60/100 14" for- og 80/100 12" bagdæk

Konisk styr, aluminiumsstyrkrone

Ergonomisk sædedesign som gør det

nemt at  ytte sin vægt og sikrer total

kontrol

Rendyrket YZ racing-DNA
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Welcome to the victorYZone!
Morgendagens MX-mestre starter tidligt. Og når du har en drøm, og du er parat til at gøre det, der

skal til, for at komme ud og vinde, er Yamaha YZ65 klar til at dominere banen så snart bommen falder.

YZ65'eren bygget til de samme høje standarder som Yamahas store modeller. Dens potente 65 cc

væskekølede 6-trins motor er udstyret med Yamahas berømte YPVS system som giver mere power –

og den lette semi-dobbelte stålramme med bagstel i aluminium giver stabile køreegenskaber og

 eksibilitet.

Justerbar 36 mm upside-down forga el og linkfri monocross baghjulsa jedring giver stabile

køreegenskaber i ujævnt terræn, og den justerbare styrposition gør at YZ65 kan vokse sammen med

dig. YZ65 er udstyret med wave skiver for kraftig bremseevne, et langt polstret sæde og fodhvilere

med godt greb for en behagelig køreoplevelse, samt dynamisk YZ-gra k og Icon Blue bodywork, så

den er klar til at føre dig til VictorYZone!
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Kørervenlig motorkarakteristik

Den hurtige væskekølede 65 cc motor er

en af de mest avancerede i sin klasse, og

har indsugning med reedventil i

krumtaphuset for øjeblikkelig gasrespons.

En vigtig detalje er det racing-udviklede

YPVS (Yamaha Power Valve System) som

giver en bred momentkurve og kørervenlig

motorkarakteristik, hvilket gør YZ65'eren

ideel til unge racerkørere.

Lette og stabile
køreegenskaber

YZ65'eren er udstyret med en semi-

dobbelt stålramme og aluminiumsbagstel,

det giver lette, adrætte og stabile

køreegenskaber. For at kunne klare de

mest ujævne baner er denne

klasseførende crosser monteret med

36mm KYB upside-down forga el,

aluminiumsbagsvinger og linkfri

monocross baghjulsa jedring. Disse

hovedkomponenter sikrer stabilitet i

luften og konstante omgangstider.

Fantastisk 6-trins gearkasse

Den 6-trins gearkasse har omhyggeligt

udvalgte udvekslinger, der er specielt

udviklet for at gøre det muligt for køreren

at opnå hurtigere omgangstider ved at

udnytte den 65 cc motors e ekt fuldt ud.

Yamahas ingeniører har også designet

koblingspladerne og fjedrene, så

koblingsgrebet er let og enkelt at betjene.

Sikker svingkørsel

Den 36mm KYB upside-down forga el

understreger det faktum at YZ65'eren har

samme rendyrkede racing-DNA som indgår

i vores andre YZ-modeller. Med dens

fremragende stivhedsbalance giver den en

sikker fornemmelse fra forenden hvilket

inspirerer til hurtig svingkørsel - og

forga ens lange vandring sørger for at

den opsluger selv de største huller.

Rolig og stabil kørsel

YZ65 kørere kan være sikre på at ligesom

forga en, er monocross-a jedringen

bagtil også designet til at give

fantastiske køreegenskaber, og til ikke at

gå i bund, selv på de skrappeste baner.

Den lette bagsvinger i aluminium

forbedrer a jedringens karakter og giver

ekstra komfort, og har et linkfrit design,

der mindsker kravene til rutinemæssig

vedligeholdelse.

Juster din YZ65 i takt med, at du
vokser

Unge kørere vokser hurtigt – og derfor er

YZ65 udstyret med en forga elbro i

aluminium med  re forskellige

styrpositioner - hvilket giver mulighed for i

alt 27 mm justering frem/tilbage, så den

kommer til at passe til din størrelse og

kørestil. Ligesom på vores større YZ-

modeller er oversize styr standard, og giver

dig en perfekt balance mellem

stødabsorberende  eksibilitet og enorm

styrke.
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Motor

Motortype Væskekølet, 1-cylindret, Membran-ventil, 2-takts
Slagvolumen 65cc
Boring x slaglængde 43,5 x 43,6 mm
Kompressionsforhold 8,1-9,6 : 1
Smøresystem Forblanding
Koblingstype Våd, Multi-disc
Tændingssystem CDI
Startersystem Kick
Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins
Sekundær transmission Kæde
Karburator Keihin PWK28/1

Stel

Stel Semi-dobbeltramme
Styrehjulsvinkel 26° 25
A jedringssystem for Telescopic fork
A jedringssystem bag Svingga el
Vandring for 215 mm
Vandring bag 270 mm
Forbremse Hydraulic single disc, Ø198 mm
Bagbremse Hydraulic single disc, Ø190 mm
Fordæk 60/100-14 30M Tube type
Bagdæk 80/100-12 41M Tube type

Dimensioner

Samlet længde 1.615 mm
Samlet bredde 760 mm
Samlet højde 1.000 mm
Sædehøjde 755 mm
Hjulafstand 1.140 mm
Min. frihøjde 265 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 61 kg
Tankkapacitet 3,5 L
Olietankkapacitet 0,5 L
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Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Billederne i denne brochure viser professionelle kørere, der kører

under ordnede forhold. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan ændres uden

varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.
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