
Üdvözlünk a dobogó
legfelső fokán!
Amikor a Yamaha megnyerte első motokrossz-

világbajnoki címét, a motokrosszvilág mai  atal

tehetségeinek nagy része még meg sem született –

mindig is hittünk benne, hogy mindenkit megillet egy

kimondottan neki tervezett erős és tartós krosszmotor,

legyen szó gyermekekről vagy igazi pro król. Az YZ65-ös

motorral pedig a Yamaha bizonyított tartósságával

együtt nyerő teljesítmény birtokába kerülsz: Üdvözlünk a

dobogó legfelső fokán!

A kínálat zászlóshajója, az YZ450F által ihletett

versenyfelszereltségével az YZ65 ifjúsági krosszmotor

mindenki számára kiváló alapot jelent, aki komolyan veszi

a versenyzést. A zökkenőmentes járású 2 ütemű

motorral, a  nom működésű, 6 sebességes sebváltóval

és a kompakt, könnyen kezelhető ergonomikus alvázzal,

az erős hullámos tárcsafékekkel, ez a csúcstechnológiás

ifjúsági motor ideális bevezetés a motokrossz világába.

Az állítható első felfüggesztésnek köszönhetően a motor

minden versenyzőhöz jól illik, a dinamikus YZ-család

stílusa, az Icon Blue karosszériája és a kék felni pedig jól

Erőteljes 65 cm³-es, folyadékhűtéses

motor

Versenycélokra fejlesztett Yamaha

teljesítményszelep-rendszerrel

(Yamaha Power Valve System – YPVS)

Egyenletes, stabil kezelhetőség és

magabiztos kanyarodás

Kiváló műszaki jellemzők, győztes

teljesítmény

Erőkifejtés nélkül használható, 6

fokozatú sebességváltó, kis erővel

működtethető tengelykapcsolóval

Félig kettős acél bölcsőváz, alumínium

segédváz

36 mm-es fordított KYB első villa

KYB Monocross felfüggesztés,

alumínium lengőkar

60/100 14"-os és 80/100 12"-os hátsó

gumiabroncsok

Elvékonyodó kormány, alumínium

kormánykonzol

Ergonomikus üléskialakítás a testsúly

könnyű áthelyezése és a teljes irányítás
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Üdvözlünk a dobogó legfelső fokán!
hogy ez a kis motor is rendelkezik azzal a nyerő versenygénnel, amely minden Yamahához

hozzátartozik.

A holnap MX-bajnokai  atalon kezdik. Ha pedig van egy álmod, és készen állsz rá, hogy bármit

megtegyél ennek eléréséhez, indulj és nyerj, a Yamaha YZ65 készen áll rá, hogy győztes

teljesítménnyel küzdjön meg a versenypályán.

Az YZ65 ugyanolyan magas színvonalon készült, mint a Yamaha felnőtt versenymotorjai. Az erős, 65

cm³-es, folyadékhűtéses, 6 sebességes motort a Yamaha versenyeken kifejlesztett YPVS-

technológiája jellemzi a versenygyőztes teljesítmény érdekében – az alumínium segédvázzal ellátott

félig kettős bölcsőt formázó acélváz pedig biztos kezelhetőséget és nagyfokú agilitást biztosít.

Az állítható, 36 mm-es, fejjel lefelé fordított első villa és a lengőkar nélküli monocross hátsó

felfüggesztés stabil kezelhetőséget biztosít durva terepen, az állítható kormányállásnak

köszönhetően pedig az YZ65 együtt nőhet veled. Az erőteljes fékezéshez szükséges hullámos

tárcsafékkel, valamint a hosszú, kényelmes üléssel és a nagy tapadású lábtartókkal felszerelt és a

dinamikus, YZ-család ihlette gra kával és Icon Blue karosszériával rendelkező YZ65 a dobogóra juttat!

YZ65



Egyenletes és könnyen
használható teljesítmény

Az ütős, 65 cm³-es, folyadékhűtéses

motor kategóriája egyik legfejlettebb

tagja, mely kimondottan versenycélokra

tervezett rezgőszeleprendszeres

forgattyúsházas gyújtásrendszert

tartalmaz, az azonnali gázreakció

érdekében. A motor egyik kulcsfontosságú

jellemzője a versenykörülményekhez

fejlesztett YPVS (Yamaha

teljesítményszelep-rendszer), mely

egyenletessé tesz a nyomaték- és

teljesítményleadási jellemzőket, ezzel

ideálissá téve az YZ65-öt az ifjú

versenyzők számára.

Könnyű és stabil irányíthatóság

Az YZ65 egy félig kettős bölcsőt formázó

acélvázzal rendelkezik, melyhez egy

alumínium segédváz kapcsolódik,

könnyűvé és stabillá téve az

irányíthatóságot, és elősegítve a

mozgékonyságot. A kategóriaelső

krosszmotor 36 mm-es fordított KYB első

villával és csatolókar nélküli, alumínium

lengőkaros monocross hátsó

felfüggesztéssel készül, melyek együttese

könnyedén megbirkózik a legkeményebb

bukkanókkal is. Ezen főalkatrészek

kombinációja az ugratások során is

stabilitást biztosít, és egyenletes

köridőket tesz lehetővé.

Erőkifejtés nélkül használható
hátfokozatú váltó

A 6 fokozatú sebességváltó gondosan

megválasztott áttételeinek köszönhetően a

versenyző teljes mértékben kihasználhatja a

65 cm³-es motor teljesítményét, így

csökkentve a köridőket. A Yamaha mérnökei

által tervezett kuplungtárcsák és rugók

könnyen működtethetővé teszik a

tengelykapcsolókart.

Magabiztos kanyarodás

A 36 mm-es KYB fordított első villa

kiválóan mutatja, hogy az YZ65

ugyanazokkal a tiszta versenygénekkel bír,

mint a többi YZ modellünk. Nagy fokú

merevségüknek köszönhetően stabil

érzetet kölcsönöznek az első résznek,

ezzel magabiztos kanyarodást téve

lehetővé – a hosszú rugóúttal rendelkező

csövek pedig kiválóan elnyelik a

legegyenetlenebb felületek ütéseit is.

Lágy és stabil motorozás

Az YZ65 motorosai biztosak lehetnek

benne, hogy az első villa mellett a

monocross stílusú hátsó felfüggesztés is

úgy készült, hogy lágy és stabil

motorozást tegyen lehetővé, és a

motorkerékpár alja a legkeményebb

pályákon sem fog a talajhoz ütődni. A

könnyű alumínium lengőkar tovább javítja

a felfüggesztés jellemzőit, és extra

kényelmet biztosít, a csatolókar nélküli

felépítés pedig csökkenti a

rutinkarbantartások szükségességét.

Az YZ65 veled együtt nő

A  atal motorosok gyorsan nőnek, ezért az

YZ65 négy különböző kormányhelyzetet

lehetővé tevő alumínium kormánykonzollal

készül, amely 27 mm-rel állítható előre vagy

hátra, hogy pontosan megfeleljen

testméretednek és motorozási stílusodnak.

Nagyobb YZ modelljeinkhez hasonlóan az

elvékonyodó kormány az alapfelszereltség

része, mely az ütéselnyeléshez szükséges

rugalmasság és a lenyűgöző erősség kiváló

elegyét biztosítja.
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Motor

Motor típusa
Folyadékhűtéses, Egyhengeres, Rezgőszelep YPVS-
sel, 2 ütemű

Lökettérfogat 65cc
Furat x löket 43,5 x 43,6 mm
Kompresszióviszony 8,1-9,6 : 1
Kenési rendszer Előkevert
Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás
Gyújtás CDI
Indítás Berúgás
Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes
Kihajtás Láncos
Karburátor Keihin PWK28/1

Alváz

Váz Félkettős bölcső
Villaszög 26° 25
Első felfüggesztés Telescopic fork
Hátsó felfüggesztés Lengőkaros
Első rugóút 215 mm
Hátsó rugóút 270 mm
Első fék Hydraulic single disc, Ø198 mm
Hátsó fék Hydraulic single disc, Ø190 mm
Első gumi 60/100-14 30M Tube type
Hátsó gumi 80/100-12 41M Tube type

Méretek

Teljes hossz 1.615 mm
Teljes szélesség 760 mm
Teljes magasság 1.000 mm
Ülésmagasság 755 mm
Tengelytáv 1.140 mm
Minimális hasmagasság 265 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 61 kg
Üzemanyagtank kapacitása 3,5 L
Olajtank kapacitása 0,5 L
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Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy

biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken

pro  motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett

Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott

követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj

Yamaha-márkakereskedődhöz.
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