
Tehty voittamaan!
Yamaha saavutti ensimmäisen motocrossin

maailmanmestaruuden ennen nykypäivän nuorten

motocross-lahjakkuuksien syntymää. Yamaha on aina

siirtänyt kaiken kilpailukokemuksensa valmistamiinsa

motocross-pyöriin yhtälailla mini-luokan aloittelijoille

kuin karaistuneille ammattilaisille. Ja YZ65 tarjoaa

voittoisaa suorituskykyä yhdessä todistetun Yamahan

kestävyyden kanssa. Tehty voittamaan!

YZ65 on nuorten motocross-pyörä, jossa on YZ450F

huippumallista tuttuja ominaisuuksia. Siksi se on

erinomainen pyörä jokaiselle aloittelevalle nuorelle

kilpakuljettajalle, joka suhtautuu vakavasti menestyksen

saavuttamiseen. Huipputekninen YZ65 on

suorituskykyinen pyörä nuorille motocrossin

aloittelijoille. Sen tehokas kaksitahtimoottori,

sujuvatoiminen kuusiportainen vaihteisto, piparkakku-

jarrulevyt, kompakti runko ja rakenne sekä ajoasennon

säädettävyys tekevät siitä voittajapyörän.

Säädettävä etujousitus takaa, että ajettavuus on

sovitettavissa ajajalle sopivaksi. Lisäksi dynaaminen YZ-

tyylinen varustelu ja muotoilu sekä Icon Blue -ulkoasu

osoittavat, että YZ65 on sukua Yamahan

Tehokas, 65-kuutioinen,

nestejäähdytteinen

kaksitahtimoottori

Vääntöä tehostava, pakoaukon

ajoituksen YPVS (Yamaha Power Valve

System) -järjestelmä.

Vakaat käsittelyominaisuudet ja

ennakoitava kaarreajo.

Huippuluokan varustelu.

Nopea 6-nopeuksinen vaihteisto ja

kevytkäyttöinen kytkin

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

Ergonominen istuinmuotoilu helpottaa

painon siirtämistä ja pyörän

hallittavuutta.
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Tehty voittamaan!
YZ-motocrosspyörille.

Huomispäivän motocross-mestarit aloittavat nuorena. Yamaha YZ65 on kaikin puolin tehty

voittamaan. Se on siis omiaan jokaiselle, jolla on unelma voittaa ja on valmis tekemään kaiken

tarvittavan sen eteen.

YZ65 on suunniteltu ja valmistettu samojen korkeiden laatuvaatimusten mukaan kuin Yamahan

täysikoiset motocrosspyörät. Sen tehokkaassa 65-kuutioisessa nestejäähdytteisessä

kaksitahtimoottorissa on Yamahan alun perin kilpakäyttöön kehittämä, vääntöä ja huipputehoa

terästävä YPVS-järjestelmä ja sen kuusiportainen vaihteisto on mitoitettu moottorin ominaisuuksille.

Keveä, ketterä ja vakaa runko on kevyttä alumiinia.

Säädettävä 36 mm:n USD-etuhaarukka ja monocross-takajousitus varmistavat vakaan käytöksen

röykkyiselläkin radalla ja hyppyreissä. Säädettävän ohjaustangon ansiosta YZ65:n ajoasento on

sovitettavissa sopivaksi erikokoisille kuljettajille, joten se kasvaa harrastajan mukana. YZ65 on

varustettu piparkakku-jarrulevyillä, jotka varmistavat suuren jarrutustehon. Pitkä, pehmustettu istuin

ja pitävät jalkatuet varmistavat mukavan ajoasennon. Dynaamiset YZ-tuoteperheen gra ikat ja Icon

Blue -ulkoasu nostattavat kisatunnelman VictorYZone-tasolle!
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Tasainen ja helppokäyttöinen
tehontuotto.

Tehokas 65-kuutioinen ja

nestejäähdytteinen moottori on

luokkansa edistyksellisimpiä. Ripeän

kaasuvasteen takeeksi siinä on

kilpailukokemusten perusteella kehitetty

imupuolen läppäventtiili ja pakopuolen

YPVS-järjestelmä. Alun perin

kilpakäyttöön kehitetty YPVS-järjestelmä

(Yamaha Power Valve System) tehostaa

vääntöä ala- ja keskialueen kierroksilla ja

huippukierroksilla saadaan irti terävin

huipputeho.

Kevyt ja vakaa käsiteltävyys

Kevyen ja kestävän YZ65:n teräksinen

runko on varustettu kevyellä alumiinisella

takarungolla, joka takaa vakaan ja

ketterän käsittelyn. Pyörän

etujousituksesta vastaa herkkätoiminen

ja tehokas, KYB:n valmistama 36 mm:n

USD -etuhaarukka, ja alumiinisessa

takahaarukassa on varmatoiminen ja

vakaa monocross-jousitus. Nämä

jousituskomponentit takaavat vakaan

käytöksen joka tilanteessa.

Sujuvatoiminen kuusiportainen
vaihteisto

Kuusiportaisen vaihteiston välityssuhteet

on valittu huolellisesti, jotta kuljettaja voi

pitää moottorin joka tilanteessa parhaalla

tehoalueella. Tämä näkyy muun muassa

parempina kierrosaikoina. Yamahan

insinöörit ovat myös suunnitelleet

kytkinlevyt ja -jouset siten, että

kytkinkahvan käyttö on kevyttä ja helppoa.

Varmaa kaarreajoa

Tehokas, 36 mm KYB USD-etuhaarukka

korostaa sitä, että YZ65 perustuu

paljossa isompien YZ-mallien

teknologiaan ja perimään. Tukeva ja

herkkätoiminen etujousitus tekee

kaarreajosta varmaa ja vaimentaa

tehokkaasti esimerkiksi hyppyrin

alastulon isot iskut.

Säädettävä ajoasento

YZ65:n ajaja voi olla varma siitä, että

etujousituksen tavoin monocross-

takajousitus on suunniteltu toimimaan

tasaisesti ja vakaasti ilman pohjaamista

kovissakaan röykyissä. Kevyt alumiininen

takahaarukka tehostaa myös jousituksen

toimivuutta. Ilman linkkuja toimivan

Monocross-takajousituksen huoltotarve

on hyvin vähäinen.

YZ65 on helppo säätää
kuljettajan kasvun myötä.

Nuoret kasvavat nopeasti. Siksi YZ65:n

ohjaustangon alumiinisessa

kiinnityskappaleessa on valittavissa jokin

neljästä kiinnityspisteestä. Ohjaustangon

sijainnille on 27 mm:n säätövara, joten

ajoasennon säätö sopivaksi erikokoisille

kuljettajille ja ajotyyleille on helppoa. Isojen

YZ-mallien tavoin YZ65:n vakiovarusteena

on vahvistettu, alumiininen ohjaustanko. Se

varmistaa tukevan otteen ja kestää

kovaakin käyttöä.
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Moottori

Moottorin tyyppi
Nestejäähdytetty, Yksisylinterinen, Läppäventtiili ja
YPVS, 2-tahtinen

Sylinterin tilavuus 65cc
Sylinterin mitat 43,5 x 43,6 mm
Puristussuhde 8,1-9,6 : 1
Voitelujärjestelmä Esisekoitus
Kytkimen tyyppi Märkä, Monilevy
Sytytysjärjestelmä CDI
Käynnistysjärjestelmä Poljinkäynnistys
Vaihteistojärjestelmä hammasrattaat, 6-vaihteinen
Voimansiirto Ketju
Kaasutin Keihin PWK28/1

Alusta

Runko Puolikaksoiskehtorunko
Caster-kulma 26° 25
Etujousitusjärjestelmä Telescopic fork
Takajousitusjärjestelmä Keinuhaarukka
Etujoustovara 215 mm
Takajoustovara 270 mm
Etujarru Hydraulic single disc, Ø198 mm
Takajarru Hydraulic single disc, Ø190 mm
Eturengas 60/100-14 30M Tube type
Takarengas 80/100-12 41M Tube type

Mitat

Kokonaispituus 1.615 mm
Kokonaisleveys 760 mm
Kokonaiskorkeus 1.000 mm
Istuimen korkeus 755 mm
Akseliväli 1.140 mm
Maavara 265 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 61 kg
Polttoainesäiliön tilavuus 3,5 L
Öljysäiliön tilavuus 0,5 L
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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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