YZ65

Καλώς ήρθες στη
victorYZone!
Η Yamaha κέρδισε το πρώτο της Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MX
πριν καν γεννηθούν οι περισσότεροι από τους σημερινούς
φιλόδοξους νέους αναβάτες motocross. Πάντα πιστεύαμε
στη δημιουργία ισχυρών και ανθεκτικών μοτοσυκλετών εκτός
δρόμου για όλους, από τα παιδιά μέχρι και τους έμπειρους
επαγγελματίες. Και με τη YZ65, κερδίζετε επιδόσεις σε
συνδυασμό με αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα της Yamaha:
Καλώς ήρθατε στην victorYZone!
Χάρη στις αγωνιστικές της προδιαγραφές που είναι
εμπνευσμένες από τη ναυαρχίδα YZ450F, η παιδική
motocross YZ65 αποτελεί το ιδανικό ξεκίνημα για κάθε
αναβάτη που θέλει να συμμετάσχει σε αγώνες. Χάρη στον
δίχρονο κινητήρα ομαλής λειτουργίας, το κιβώτιο 6 ταχυτήτων
με εύκολη αλλαγή ταχυτήτων και ένα εργονομικό, εύχρηστο
πλαίσιο μικρών διαστάσεων με πανίσχυρα δισκόφρενα
wave, αυτή η νεανική αγωνιστική μοτοσυκλέτα υψηλής
τεχνολογίας αποτελεί την ιδανική εισαγωγή στον κόσμο του
motocross.
Η ρυθμιζόμενη μπροστινή ανάρτηση διευκολύνει τη…

Ισχυρός υγρόψυκτος κινητήρας 65 κ.εκ.
Σύστημα Yamaha Power Valve System
(YPVS) ειδικά σχεδιασμένο για αγώνες
Ομαλός, σταθερός χειρισμός και
αυτοπεποίθηση στις στροφές
Υψηλές προδιαγραφές, κατασκευασμένη
για να κερδίζει
Κιβώτιο 6 ταχυτήτων με ελαφρύ
συμπλέκτη για χειρισμό χωρίς
προσπάθεια
Διπλός ημιπεριμετρικός χαλύβδινος
σκελετός βάσης, υποπλαίσιο από
αλουμίνιο
Ανάποδο μπροστινό πιρούνι KYB 36
χλστ.
Ανάρτηση KYB Monocross, ψαλίδι
αλουμινίου
Τροχός 60/100 14” μπροστά και 80/100
12” πίσω
Κωνικό τιμόνι, στεφάνη τιμονιού από
αλουμίνιο
Εργονομική σχεδίαση καθίσματος, για
εύκολη μετατόπιση του βάρους και

YZ65
Καλώς ήρθες στη victorYZone!
ρύθμιση της μοτοσυκλέτας για να ταιριάζει σε κάθε αναβάτη, ενώ το δυναμικό στυλ YZ και το πλαίσιο Icon
Blue με τους μπλε τροχούς δείχνουν ότι αυτή η μικρή μοτοσυκλέτα έχει το νικηφόρο DNA που υπάρχει σε
κάθε μοτοσυκλέτα της Yamaha.
Οι αυριανοί πρωταθλητές MX ξεκινούν σε νεαρή ηλικία. Και όταν έχεις ένα όνειρο και είσαι προετοιμασμένος
να κάνεις ό,τι χρειάζεται για να βγεις εκεί έξω και να κερδίσεις, η Yamaha YZ65 είναι έτοιμη να κυριαρχήσει
στην πίστα, αμέσως μετά την εκκίνηση.
Η YZ65 έχει κατασκευαστεί με τις υψηλές προδιαγραφές των μεγάλων αγωνιστικών μοτοσυκλετών Yamaha.
Ο ισχυρός υγρόψυκτος κινητήρας 65 κ.εκ. με 6-τάχυτο κιβώτιο διαθέτει το σύστημα YPVS της Yamaha που
έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την απαραίτητη ισχύ για νίκη στους αγώνες. Το διπλό ελαφρύ ημιπεριμετρικό
ατσάλινο πλαίσιο με υποπλαίσιο αλουμινίου παρέχει σταθερό χειρισμό και υψηλή ευελιξία.
Το ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι 36 χιλ. και η πίσω ανάρτηση monocross χωρίς μοχλικό παρέχουν
σταθερό χειρισμό σε σκληρό έδαφος, ενώ η ρυθμιζόμενη θέση του τιμονιού επιτρέπει την άμεση προσαρμογή
της YZ65, σύμφωνα με την ανάπτυξη του παιδιού που την οδηγεί. Εξοπλισμένη με δισκόφρενα για πανίσχυρο
φρενάρισμα, μακρύ κάθισμα με επένδυση και μαρσπιέ υψηλής πρόσφυσης για άνετη οδήγηση, αλλά και με
δυναμικά γραφικά της οικογένειας YZ και με το πλαίσιο σε χρώμα Icon Blue, η YZ65 είναι έτοιμη να σας
οδηγήσει στην VictorYZone!

YZ65

Ομαλή, εύχρηστη ισχύς
Ο ισχυρός υδρόψυκτος κινητήρας 65 κ.εκ.
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Εύχρηστο κιβώτιο 6 ταχυτήτων
Το κιβώτιο 6 ταχυτήτων διαθέτει προσεκτικά
επιλεγμένες σχέσεις μετάδοσης που έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για την επίτευξη μικρότερων
χρόνων γύρων αξιοποιώντας πλήρως την
απόδοση του κινητήρα των 65 κ.εκ. Οι
μηχανικοί της Yamaha σχεδίασαν τους
δίσκους και τα ελατήρια του συμπλέκτη με
τέτοιο τρόπο, ώστε ο μοχλός του συμπλέκτη
να είναι ελαφρύς και εύχρηστος.

γύρων.

Αξιοπιστία στις στροφές

Ομαλή και σταθερή οδήγηση

Το ανεστραμμένο πιρούνι KYB 36 χιλ.

Οι αναβάτες της YZ65 μπορούν να είναι

Προσάρμοσε την YZ65 καθώς
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με μια βάση αλουμινίου που διαθέτει τέσσερις

του, παρέχει αίσθηση στιβαρότητας στο

τερματίζει ακόμη και στις πιο σκληρές

διαφορετικές θέσεις τιμονιού, παρέχοντας
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πίστες. Το ελαφρύ ψαλίδι αλουμινίου

δυνατότητες μετακίνησης προς τα εμπρός/

στροφές, ενώ οι σωλήνες μεγάλης

βελτιώνει τον χαρακτήρα της ανάρτησης και

πίσω κατά συνολικά 27 χιλ., προκειμένου να

διαδρομής αποσβένουν τους κραδασμούς

παρέχει επιπλέον άνεση. Διαθέτει επίσης

ταιριάξει απόλυτα στον σωματότυπο και το

ακόμη και στις πιο τραχιές επιφάνειες.

σχεδίαση χωρίς μοχλικό που μειώνει τις

στυλ του αναβάτη της. Όπως και στα

απαιτήσεις τακτικής συντήρησης.

μεγαλύτερα μοντέλα YZ, το κωνικό τιμόνι είναι
στάνταρ και παρέχει μια ιδανική ισορροπία
μεταξύ απόσβεσης κραδασμών και τεράστιας
αντοχής.

YZ65
Κινητήρας

Κυβισμός
Διαμέτρος x Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης
Σύστημα λίπανσης
Τύπος συμπλέκτη
Σύστημα ανάφλεξης
Σύστημα εκκίνησης
Σύστημα μετάδοσης
Τελική μετάδοση
Τροφοδοσία

Υγρόψυκτος, Μονοκύλινδρος, βαλβίδα ριντ με YPVS,
Δίχρονος
65cc
43,5 x 43,6 mm
8,1-9,6 : 1
Μίξη
Υγρός, Πολύδισκος
CDI
Μανιβέλα
Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Αλυσίδα
Keihin PWK28/1

Πλαίσιο
Σκελετός
Γωνία Κάστερ
Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Σύστημα πίσω ανάρτησης
Διαδρομή εμπρός
Διαδρομή πίσω
Εμπρός φρένο
Πίσω φρένο
Εμπρός ελαστικό
Πίσω ελαστικό

Διπλός ημιπεριμετρικός
26° 25
Telescopic fork
Ψαλίδι
215 mm
270 mm
Hydraulic single disc, Ø198 mm
Hydraulic single disc, Ø190 mm
60/100-14 30M Tube type
80/100-12 41M Tube type

Διαστάσεις
Συνολικό μήκος
Συνολικό πλάτος
Συνολικό ύψος
Ύψος σέλας
Μεταξόνιο
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος
Βάρος (πλήρες υγρών)
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού

1.615 mm
760 mm
1.000 mm
755 mm
1.140 mm
265 mm
61 kg
3,5 L
0,5 L

Τύπος κινητήρα

YZ65
Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην
οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου
εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η
εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με
τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες
πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.

