
Bine ai venit în
rândurile
învingătorilor!
Yamaha a câștigat primul său Campionat Mondial de MX

înainte ca majoritatea tinerilor piloți de curse de

motocros aspiranți de astăzi să se   născut - iar noi am

crezut mereu în faptul că trebuie să construim biciclete

de motocros puternice și durabile pentru toată lumea,

de la copii până la profesioniști experimentați. Iar cu

YZ65, bene ciezi de performanțe câștigătoare cu

durabilitatea dovedită a motocicletelor Yamaha: Bine ai

venit în rândurile învingătorilor!

Dispunând de speci cații create pentru curse, inspirate

de modelul vârf de gamă YZ450F, motocicleta pentru

motocros pentru tineri YZ65 reprezintă începutul

perfect pentru orice pilot care este sută la sută hotărât

să participe la curse. Cu un motor în 2 timpi, cu

funcționare uniformă, cutie de viteze cu 6 trepte cu

schimbare lină și un șasiu compact, ușor de manevrat și

ergonomic, cu frâne puternice cu disc ondulat, această

motocicletă de curse de înaltă tehnologie, pentru

tineret este cea mai potrivită modalitate de a te

familiariza cu lumea motocrosului.

Motor puternic, de 65 cmc, răcit cu

lichid

Sistem de supape de putere Yamaha

dezvoltat pentru curse (YPVS)

Manevrare lină, stabilă ș i viraje sigure

Speci caţii excelente din toate

punctele de vedere, capacitate de

succes

Transmisie cu 6 trepte, fără efort, cu

ambreiaj cu acționare ușoară

Cadru semi-dublu din oţel, sub-cadru

din aluminiu

Furci faţă inversate KYB de 36mm

Suspensie KYB monocros, braţ oscilant

din aluminiu

Dimensiunile anvelopelor faţă de

60/100 14” ş i spate 80/100 12”

Ghidoane conice, coroanele mânerelor

din aluminiu

Design ergonomic al scaunelor pentru

transferul ușor al greutății ș i control

total

ADN de curse, în stil YZ pur
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Bine ai venit în rândurile învingătorilor!
Suspensia față reglabilă facilitează setarea motocicletei în funcție de  ecare pilot, iar stilul său

dinamic speci c familiei YZ, caroseria Blue Icon și jantele albastre indică faptul că această mică

motocicletă are ADN-ul câștigător speci c  ecărui model Yamaha.

Viitorii campioni de MX încep de la vârste fragede. Iar atunci când ai un vis și ești pregătit să faci tot ce

este nevoie pentru a câștiga, Yamaha YZ65 este pregătită să ofere performanțe câștigătoare pe

pistă, chiar din blocstart.

YZ65 a fost construită la aceleași standarde înalte ca gama Yamaha de motociclete de curse pentru

adulți. Motorul său puternic de 65 cmc cu 6 trepte, răcit cu lichid, dispune de sistemul YPVS dezvoltat

de Yamaha pentru curse, pentru a obține mai multă putere pentru câștigarea curselor, iar șasiul ușor

din oțel cu cadru semi-dublu și subcadru din aluminiu oferă stabilitate și o agilitate superioară.

Furcile față inversate de 36 mm, reglabile, și suspensia spate monocros fără articulație oferă o

manevrabilitate stabilă pe teren accidentat, iar poziția reglabilă a ghidonului permite modelului YZ65

să crească odată cu tine. Echipată cu discuri ondulate pentru o frânare puternică, o șa lungă cu

căptușeală și suporturi cu aderență ridicată pentru confort, precum și cu gra cele dinamice ale

familiei YZ și caroserie Icon Blue, YZ65 este pregătită să te ducă în rândurile învingătorilor!
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Putere uniformă și ușor de
utilizat

Motorul puternic de 65 cmc, răcit cu lichid

este unul dintre cele mai avansate din

clasa sa și dispune de un sistem de

inducție cu supapă  exibilă pentru carterul

motorului, dezvoltat pentru curse, pentru

răspunsul instantaneu al accelerației. O

caracteristică cheie este sistemul de

supape de putere Yamaha (YPVS)

dezvoltat pentru curse, ce oferă

caracteristici de cuplu și putere

constante, făcând din modelul YZ65

motocicleta ideală pentru piloții tineri.

Manevrabilitate ușoară și
stabilă

Modelul YZ65 este echipat cu un șasiu cu

cadru semi-dublu din oțel, care are un

subcadru din aluminiu, asigurând

manevrabilitate ușoară și stabilă și

agilitate facilă. Pentru a absorbi cele mai

puternice denivelări, această motocicletă

pentru motocros de primă clasă este

dotată cu furci față inversate KYB de 36

mm, cu un braț oscilant din aluminiu și

suspensie spate tip monocros, fără

articulație. Aceste componente principale

se combină pentru a asigura stabilitate în

aer și timpi de tură constanți.

Transmisie cu 6 trepte, fără efort

Transmisia cu 6 trepte prezintă rapoarte de

demultiplicare alese cu atenție, care au fost

special dezvoltate pentru a-i permite

pilotului să atingă timpi de tură mai mici

prin utilizarea completă a performanțelor

motorului de 65 cmc. Inginerii de la Yamaha

au proiectat și discurile de ambreiaj și

arcurile pentru a conferi un caracter ușor și

simplu manetei de ambreiaj.

Viraje abordate cu încredere

Furcile față inversate KYB de 36 mm

subliniază faptul că YZ65 are același ADN

pur de curse, comun și celorlalte modele

YZ. Cu rigiditatea lor excelenta, acestea

oferă o senzație de soliditate a părții

frontale pentru viraje abordate cu

încredere - iar tuburile lor de cursă lungă

sunt construite pentru a absorbi cele mai

mari denivelări ale terenului.

Pilotare lină și stabilă

Piloții modelului YZ65 pot avea încredere

că, împreună cu furcile față, suspensia

spate tip monocros este proiectată pentru

a oferi, totodată, o pilotare lină și stabilă,

și pentru a nu permite atingerea nivelului

inferior chiar și pe cele mai di cile

circuite. Brațul oscilant ușor, din aluminiu

îmbunătățește caracterul suspensiei și

oferă un plus de confort, cu un design fără

articulații, care reduce cerințele întreținerii

de rutină.

Reglează YZ65 pe măsură ce
crești

Tinerii piloți cresc repede - și, de aceea,

modelul YZ65 a fost echipat cu o coroană

din aluminiu cu patru poziții diferite ale

ghidonului, oferind în total 27 mm de opțiuni

înainte/înapoi pentru a se potrivi

dimensiunii și stilului de pilotaj. La fel ca

modelele noastre YZ mai mari, ghidoanele

conice vin ca dotare standard și oferă un

echilibru ideal între  exibilitate și puterea

imensă de absorbție a șocurilor.
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Motor

Tip motor
Răcit cu lichid, Monocilindru, Supapă de admisie cu
YPVS, 2-timpi

Capacitate cilindrică 65cc
Alezaj X Cursă 43,5 x 43,6 mm
Compresie 8,1-9,6 : 1
Sistem de ungere Premix
Tip ambreiaj Umed, Disc multiplu
Sistem de aprindere CDI
Sistem de aprindere Recul
Sistem de transmisie Angrenaj constant, 6-viteze
Transmisie  nală Lanţ
Carburator Keihin PWK28/1

Şasiu

Cadru Cadru semidublu
Unghi rolă de direcţie 26° 25
Sistem suspensie faţă Telescopic fork
Sistem suspensie spate Basculă
Cursă faţă 215 mm
Cursă spate 270 mm
Frână faţă Hydraulic single disc, Ø198 mm
Frână spate Hydraulic single disc, Ø190 mm
Anvelopă faţă 60/100-14 30M Tube type
Anvelopă spate 80/100-12 41M Tube type

Dimensiuni

Lungime totală 1.615 mm
Lăţime totală 760 mm
Înălţime totală 1.000 mm
Înălţimea scaunelor 755 mm
Baza roţilor 1.140 mm
Gardă minimă la sol 265 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) 61 kg
Capacitate rezervor carburant 3,5 L
Capacitate rezervor ulei 0,5 L
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Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu

prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Imaginile a șate în această broșură

prezintă piloți profesioniști care evoluează în condiții controlate. Caracteristicile și aspectul produselor

Yamaha, așa cum sunt prezentate aici, sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție

de cerințe și condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.
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