
Velkommen til
VictorYZone!
Yamaha vant sitt første MX-verdensmesterskap før de

 este av dagens unge og lovende motocross-førere ble

født – og vi har alltid hatt tro på å bygge sterke og

slitesterke cross-sykler for alle, fra barn til erfarne

pro er. Og med YZ65 får du vinnerytelse med Yamahas

velprøvde slitesterkhet: Welcome to the victorYZone!

Med racingbaserte spesi kasjoner som er inspirert av

 aggskipet YZ450F, er YZ65-motocrossykkelen for

ungdom en perfekt start for enhver fører som tar racing

på alvor. Med en stillegående 2-takts motor, 6-trinns

girboks med smidig skifting og et kompakt chassis med

ergonomi som gjør den lett å håndtere takket være

bremser med bølgeskiver, er denne high-tech crosseren

beregnet på ungdom en perfekt introduksjon til

motocross-verdenen.

Justerbar fjæring foran gjør det lettere å sette opp

motorsykkelen så den passer til den enkelte fører. Den

dynamiske stylingen og karosseriet i Icon Blue lakk er

hentet fra YZ-familien, og viser at motorsykkelen har

vinner-DNA'et som følger med enhver Yamaha.

Kraftig væskekjølt motor på 65 cc

Race-utviklet Yamaha Power Valve

System (YPVS)

Smidig, stabil håndtering og

tillitsvekkende svingegenskaper

Høye allmennspesi kasjoner, vinnende

egenskaper

Lett 6-trinns giroverføring med en

svært letthåndtert kløtsj.

Semidobbel rørramme i stål,

underramme i aluminium

36 mm opp/ned KYB-forga el

KYB Monocross-fjæring,

aluminiumssvingarm

60/100 14" front- og 80/100 12"

bakdekk

Konisk styre, styrekrone i aluminium

Ergonomisk setedesign for bedre

bevegelighet og total kontroll

Rent racingbasert YZ-DNA
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Velkommen til VictorYZone!
Morgendagens MX-mestere starter unge. Og når du har en drøm og er beredt til å gjøre det som

kreves for å vinne – da er Yamaha YZ65 klar til å takle banen med topp ytelse fra det tidspunktet

porten slår ned.

YZ65-modellen er bygget etter samme høye standard som Yamahas serie crossere for voksne. Den

kraftige 65cc væskeavkjølte 6-trinns motoren har Yamahas YPVS, som er utviklet for racing, og den

lette, semi-doble vuggerammen med underramme i aluminium gir stabil håndtering og stor

smidighet.

Justerbar 36 mm opp-ned ga el og monocross bakfjæring uten link gir stabil håndtering over røft

terreng, og den justerbare styreposisjonen gjør at YZ65 kan vokse med føreren sin. Utstyrt med

bølgeskiver for stor bremsekraft, et langt, polstret sete og fotpinner med godt grep for komfortabel

kjøring, og med dynamisk gra kk fra YZ-familien og karosseri i Icon Blue lakk, er YZ65 klar til å kjøre

rett til VictorYZone!
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Jevn og brukervennlig e ekt

Den kraftige 65cc væskeavkjølte motoren

er blant de mest avanserte i sin klasse,

utstyrt med induksjonssystem med

veivhus og reed-ventiler for øyeblikkelig

gassrespons - utviklet for racing. En viktig

funksjon er det racingutviklede YPVS

(Yamaha Power Valve System) som gir

jevnt dreiemoment og jevne

e ektegenskaper, noe som gjør YZ65 til

en perfekt sykkel for unge førere.

Lett og stabil manøvrering

YZ65 er utviklet med semi-dobbel

vuggeramme i stål med underramme i

aluminium. Dette gir lett og stabil

håndtering og god smidighet. For å

motstå støt fra de største ujevnheten, har

denne klasseledende crosseren 36 mm

KYB opp-ned ga el, en svingarm i

aluminium og monocross bakfjæring uten

linker. Disse hovedkomponentene

kombineres for å gi stabilitet i luften og

jevne rundetider.

Smidig 6-trinns girkasse

Den 6-trinns girkassa har nøye utvalgt

girutveksling som er utviklet for å utnytte

ytelsen til 65cc motoren fullt ut, og senke

rundetidene Yamaha-ingeniørene har også

utviklet clutchplatene og -fjærene for å gi

lett og enkel håndtering av clutch-hendelen.

Tillitsvekkende
svingegenskaper

Opp-ned KYB-ga elen på 36 mm

understreker det faktum at YZ65 har det

samme ekte racing-DNA-et som de andre

YZ-modellene våre. Med sin perfekte

stivhet gir den en god følelse med

underlaget og gir trygg kjøring i svinger –

og ga elens lange vandring bygget for å

absorbere de mest brutale ujevnheter.

Jevn og stabil kjøring

YZ65 førere kan være sikre på at

monocross bakfjæring og ga el er

designet til å gi smidig og stabil kjøring,

og ikke bunne ut selv på de vanskeligste

banene. Den lette aluminiumsbaksvingen

gir bedre fjæringsegenskaper og ekstra

komfort og har en lenkefri utforming som

reduserer behovet for rutinemessig

vedlikehold.

Juster din YZ65 etter hvert som
du vokser

Unge førere vokser raskt, så YZ65 har en

styrekrone i aluminium med  re forskjellige

styreposisjoner, slik at du får en

justeringsmulighet på hele 27 mm fremover

eller bakover så den passer din størrelse og

kjørestil. Konisk formede styrehåndtak er

standard, akkurat som på våre større YZ-

modeller, noe som gir en perfekt balanse

mellom støtabsorberende e ekt og stor

styrke.
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Motor

Motortype
Væskekjølt, Ensylindret, Reedventil med YPVS, 2-
takts

Slagvolum 65cc
Boring x slag 43,5 x 43,6 mm
Kompresjonsforhold 8,1-9,6 : 1
Smøresystem Premix
Clutchtype Våt, Multiplate
Tenningssystem CDI
Startsystem Kickstart
Fremdriftsystem Konstant utveksling, 6-trinns
Kraftoverføring Kjede
Forgasser Keihin PWK28/1

Chassis

Ramme Semidobbel rørramme
Castervinkel 26° 25
Fjæringssystem foran Telescopic fork
Fjæringssystem bak Svingarm
Fjæringsvei foran 215 mm
Fjæringsvei bak 270 mm
Bremser foran Hydraulic single disc, Ø198 mm
Bremser bak Hydraulic single disc, Ø190 mm
Dekk foran 60/100-14 30M Tube type
Dekk bak 80/100-12 41M Tube type

Dimensjoner

Lengde 1.615 mm
Bredde 760 mm
Høyde 1.000 mm
Setehøyde 755 mm
Akselavstand 1.140 mm
Minimum bakkeklaring 265 mm
Vekt (fulltanket) 61 kg
Tankvolum 3,5 L
Kapasitet oljetank 0,5 L
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Bruk alltid hjelm, beskyttelsesbriller og kjøreklær. Yamaha oppfordrer deg til å kjøre trygt og respektere

medtra kanter og miljøet. Bildene i denne brosjyren viser profesjonelle utøvere som kjører under

kontrollerte forhold. Spesi kasjonene og utseendet på Yamaha-produktene som vises her, kan bli endret

uten varsel, og disse kan variere i henhold til krav og omstendigheter. Kontakt din Yamaha-forhandler for

ytterligere informasjon.
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