
Welcome to the
victorYZone!
Toen Yamaha zijn eerste MX wereldkampioenschap won,

waren de meeste jonge motorcrossers die nu het

podium bestormen nog niet eens geboren. Toch zijn we

er altijd van overtuigd geweest dat we sterke en

duurzame crossmotoren kunnen bouwen voor iedereen:

van kinderen tot ervaren professionals. En met de YZ65

krijg je winnende prestaties én de bewezen Yamaha-

duurzaamheid: Welcome to the victorYZone!

Het volbloed race-DNA van de toonaangevende YZ450F

maakt de YZ65 crossmotor tot de perfecte opstap voor

iedereen die serieus wil gaan crossen. Met een soepel

lopende tweetaktmotor, een vlot schakelende

zesversnellingsbak en een compact, wendbaar,

ergonomisch chassis met krachtige wave-remschijven is

deze hightech racemotor voor jongeren de ideale

introductie tot de wereld van motorcross.

De verstelbare voorwielophanging maakt het

gemakkelijk om de motor ets aan te passen aan elke

rijder en de dynamische styling van de YZ-serie en de

Icon…

Krachtige vloeistofgekoelde 65 cc-

motor

Voor racemotoren ontwikkeld Yamaha

Power Valve System (YPVS)

Soepel, stabiel rijgedrag en

zelfverzekerd bochtenwerk

Topspeci caties voor topprestaties

Moeiteloze transmissie met zes

versnellingen en licht werkende

koppeling

Semi-dubbel stalen wiegframe,

aluminium subframe

KYB upside-down voorvork met een

diameter van 36 mm

KYB Monocross veersysteem,

aluminium swingarm

14 inch voorwiel (band 60/100) en 12

inch achterwiel (band 80/100)

Conisch stuur, aluminium kroonplaat

Ergonomische zitting voor eenvoudig

gewichtsverplaatsing en totale

controle

Puur YZ race-DNA
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Welcome to the victorYZone!
Blue-carrosserie met blauwe velgen laten zien dat deze kleine crossmotor het winnende DNA heeft

dat in elke Yamaha zit.

De MX-kampioenen van morgen beginnen jong. En als je een droom hebt en je bereid bent om te

doen wat nodig is om erop uit te trekken en te winnen, dan staat de Yamaha YZ65 klaar om het

circuit op te gaan met winnende prestaties, direct vanaf de start.

De YZ65 is gebouwd volgens dezelfde hoge normen als Yamaha's aanbod aan racemotoren voor

volwassenen. De krachtige 65 cc vloeistofgekoelde zesversnellingsbak is voorzien van Yamaha's voor

races ontwikkelde YPVS voor racewinnend vermogen en het lichte semi-dubbele stalen wiegframe

met aluminium subframe biedt een stabiele wegligging en een hoge mate van wendbaarheid.

De instelbare 36 mm upside-down voorvork en link-less Monocross-achterwielophanging zorgen

voor stabiel rijgedrag op ruw terrein. Door het verstelbare stuur kan de YZ65 met je meegroeien.

Uitgerust met wave-remschijven voor krachtig remmen, een lang gewatteerd zadel en voetsteunen

met hoge grip voor comfortabel rijden, evenals de dynamische YZ-graphics en Icon Blue plastic

delen, is de YZ65 klaar om je naar de VictorYZone te brengen!
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Soepel, beheersbaar vermogen

De krachtige vloeistofgekoelde 65 cc-

motor is één van de meest geavanceerde

motoren in deze klasse en heeft een

speciaal voor racetoepassingen

ontwikkelde, krukas-aangedreven

membraanklep, die borg staat voor een

directe gasrespons. Net zo belangrijk is

het eveneens voor de racesport

ontwikkelde YPVS (Yamaha Power Valve

System), dat voor de vloeiende koppel- en

vermogensafgifte zorgt die YZ65 zo

geschikt maakt voor jonge coureurs.

Licht en stabiel

De YZ65 is opgebouwd rondom een semi-

dubbel stalen wiegframe met een

aluminium subframe, waardoor de motor

licht, stabiel en wendbaar is. Om zelfs de

zwaarste schokken op te kunnen vangen,

beschikt deze toonaangevende crossmotor

over een KYB upside-down voorvork van

36 mm, een aluminium swingarm en een

link-less Monocross achterwielophanging.

Deze primaire componenten staan garant

voor stabiliteit in de lucht en consistente

rondetijden.

Soepele zesversnellingsbak

De zesversnellingsbak heeft zorgvuldig

gekozen overbrengingsverhoudingen, die

speciaal zijn ontwikkeld om de kracht van

het 65 cc-blok optimaal te benutten voor

nog snellere rondetijden. Yamaha technici

hebben bovendien de koppelingsplaten en

veren zo gemaakt dat ze superlicht te

bedienen zijn.

Vol vertrouwen door de bocht

Aan de KYB upside-down voorvork van 36

mm is duidelijk te zien dat de YZ65

hetzelfde race-DNA heeft als de andere

YZ-modellen. Door zijn enorme stijfheid

voelt deze voorvork strak aan en geeft

vertrouwen in de bocht; de lange veerweg

volstaat om probleemloos over het

hobbeligste circuit te komen.

Souplesse en stabiliteit

YZ65-rijders kunnen erop rekenen dat de

Monocross-achterwielophanging net als

de voorvork is ontworpen voor soepel en

stabiel rijgedrag, zonder doorslaan op

zelfs de meest veeleisende crossbanen. De

lichtgewicht aluminium swingarm levert

betere veerkarakteristieken en extra

comfort. Bovendien vraagt een link-less

ontwerp minder onderhoud.

De YZ65 groeit met de rijder mee

Kinderen groeien hard, en dus is de YZ65

uitgerust met een aluminium kroonplaat

waarop het stuur in vier standen, tot 27 mm

voorwaarts/achterwaarts, kan worden

versteld om de motor ets aan te passen

aan de grootte en rijstijl van de rijder. De

YZ65 beschikt net als de grotere modellen

standaard over een conisch stuur, dat niet

alleen  exibel genoeg is om schokken op te

vangen, maar ook ongeloo ijk sterk is.
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Motor

Motortype
Vloeistofgekoeld, 1-cilinder, Membraaninlaat met
YPVS, 2-takt

Cilinderinhoud 65cc
Boring x slag 43,5 x 43,6 mm
Compressieverhouding 8,1-9,6 : 1
Smeersysteem Mengsmering
Type koppeling Nat, meervoudige platen
Ontstekingssysteem CDI
Startsysteem Kickstarter
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Carburator Keihin PWK28/1

Chassis

Type chassis Semi-dubbel wiegframe
Balhoofdhoek 26° 25
Wielophanging, voor Telescopic fork
Wielophanging, achter Achterbrug
Veerweg, voor 215 mm
Veerweg, achter 270 mm
Remmen, voor Hydraulic single disc, Ø198 mm
Remmen, achter Hydraulic single disc, Ø190 mm
Bandenmaat, voor 60/100-14 30M Tube type
Bandenmaat, achter 80/100-12 41M Tube type

Afmetingen

Totale lengte 1.615 mm
Totale breedte 760 mm
Totale hoogte 1.000 mm
Zithoogte 755 mm
Wielbasis 1.140 mm
Grondspeling 265 mm
Rijklaargewicht 61 kg
Inhoud brandstoftank 3,5 L
Motorolie hoeveelheid 0,5 L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd

veilig en met respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn

professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een

afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha

producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en

geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot

de beschikbaarheid van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van

producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en

accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen

van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten en omstandigheden. Aan

deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en

beschikbaarheid contact op met de o ciële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.
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