
Welcome to the
victorYZone!
Yamaha vann sitt första motocross-VM innan de  esta av

dagens unga ambitiösa motocrossförare ens var födda –

och vi har alltid strävat efter att bygga starka och tåliga

motocrosscyklar för alla, från barn till erfarna pro s.

Och med YZ65 får du vinnande prestanda tillsammans

med Yamahas beprövade hållbarhet: Welcome to the

victorYZone!

Med sin tävlingsinriktade konstruktion, inspirerad av

 aggskeppsmodellen YZ450F, är YZ65 den perfekta

maskinen för förare som tar tävlingskörningen på allvar.

Med en smidig 2-taktsmotor, en smidig 6-växlad

växellåda och ett kompakt, lätthanterligt ergonomiskt

chassi med kraftfulla skivbromsar är denna

högteknologiska maskinen en idealisk introduktion till

motocrossvärlden.

Den justerbara framga eln gör det enkelt att ställa in

motorcykeln så den passar varje förare, och den

dynamiska designen liknande de övriga modellerna i YZ-

familjen visar att den här modellen har samma vinnande

DNA som alla Yamaha har.

Kraftfull vätskekyld motor på 65 cc!

Tävlingsutvecklat YPVS-system

(Yamaha Power Valve System)

Smidiga och stabila köregenskaper

Genomgående hög kvalitet, vinnande

kapacitet

Smidig sexväxlad låda med lätt

kopplingskänsla

Semidubbel vaggram av stål, bakram av

aluminium

36 mm inverterad KYB-framga el

KYB Monocross-fjädring, svingarm av

aluminium

60/100 14" framdäck och 80/100 12"

bakdäck

Koniskt styre, styrkrona av aluminium

Ergonomisk sadel för enkel

kroppsför yttning och total kontroll

Ren YZ-känsla
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Welcome to the victorYZone!
Morgondagens MX-mästare börjar tidigt. Yamaha YZ65 är redo att ta sig an banan tillsammans med

dig som är beredd att göra vad som krävs för att vinna.

YZ65 har byggts enligt samma höga standard som Yamahas fullstora motocross motorcyklar Den

kraftfulla 65cc vätskekylda 6-växlade motorn har Yamahas tävlingsutvecklade YPVS för att ge

vinnande kraft - och den lätta stålramen av vaggtyp med bakram i aluminium ger stabila

köregenskaper och överlägsen smidighet.

Den justerbara 36 mm USD framga eln och den länkagefria Monocrossfjädringen bak ger stabila

köregenskaper även på de riktigt tu a banorna, och det justerbara styret gör att YZ65 växer med dig.

YZ65 är utrustad med kraftfulla skivbromsar, en lång och plan sadel och fotpinnar med utmärkt

grepp. Ny dynamisk gra k från YZ-familjen och Icon Blue-färg, och är redo att ta dig till VictorYZone!
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Smidig och lätt att använda

Den kraftfulla 65 cc vätskekylda motorn

är en av de mest avancerade i sin klass

och har ett tävlingsutvecklat vevhus med

reedventilsystem för omedelbar

gasrespons. En nyckelfunktion är YPVS-

systemet (Yamaha Power Valve System)

som levererar med jämnt vridmoment och

kraft och gör YZ65 till en perfekt

motorcykel för unga tävlingsförare.

Lätt och stabil manövrering

YZ65 är utrustad med en stålrörsram av

vaggtyp och en bakram i aluminium, vilket

ger lätta och stabila köregenskaper. För

att tåla de hårdaste stötarna har denna

klassledande motocrosscykeln 36 mm KYB

USD framga el, en baksving i aluminium

och länkagefri Monocrossfjädring.

Resultatet är stabilitet i luften och jämna

varvtider.

Lätthanterlig sexväxlad låda

Den 6-växlade växellådan har noggrant

utvalda växelförhållanden som har

utvecklats speciellt för att föraren ska

kunna uppnå snabbare varvtider genom att

fullt ut utnyttja prestandan hos 65cc-

motorn. Yamahas tekniker har även

utformat lameller och fjädrar så att

kopplingen ska vara lätt och enkel att

hantera.

Säker kurvtagning

Den inverterade KYB-framga eln på

36 mm är ett bevis på att YZ65 har

samma tävlingsegenskaper som våra

andra YZ-modeller. Utmärkt stabilitet för

säker kurvtagning och ga elrör med lång

slaglängd som dämpar de allra värsta

stötarna.

Jämn och stabil körning

YZ65-förare kan vara säkra på att

Monocross-bakfjädringen tillsammans

med framga eln också är utformad för

att ge en jämn och stabil körning och för

att inte slå igenom även på de hårdaste

banorna. Den lätta svingarmen av

aluminium stärker fjädringens funktion

och ger extra komfort. Dessutom har den

en länkagefri konstruktion som minskar

behovet av rutinunderhåll.

Anpassa din YZ65 allteftersom
du växer

Unga förare växer snabbt - och därför har

YZ65 utrustats med en styrkrona i

aluminium med fyra olika positioner för

styret. Vilket ger totalt 27 mm justermån

framåt/bakåt för att passa din storlek och

körstil. Precis som våra större YZ-modeller

har styret en konisk form villket ger en

idealisk balans mellan stötdämpande  ex

och enorm styrka.
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Motor

Motortyp
Vätskekylning, Encylindrig, Reedventil med YPVS, 2-
takts

Slagvolym 65cc
Borrning och slag 43,5 x 43,6 mm
Kompression 8,1-9,6 : 1
Smörjningssystem Förblandad
Kopplingstyp Våt, Flerskivig
Tändsystem CDI
Startsystem Kick
Växellåda Konstant ingrepp, 6-växlad
Drivlina Kedja
Förgasare Keihin PWK28/1

Chassi

Ram Semidubbel vaggram
Castervinkel 26° 25
Fjädringssystem fram Telescopic fork
Fjädringssystem bak Svingarm
Fjädringsväg fram 215 mm
Fjädringsväg bak 270 mm
Frambroms Hydraulic single disc, Ø198 mm
Bakbroms Hydraulic single disc, Ø190 mm
Framdäck 60/100-14 30M Tube type
Bakdäck 80/100-12 41M Tube type

Dimensioner

Totallängd 1.615 mm
Totalbredd 760 mm
Totalhöjd 1.000 mm
Sitthöjd 755 mm
Hjulbas 1.140 mm
Min. markfrigång 265 mm
Vikt (fulltankad) 61 kg
Bränsletanksvolym 3,5 L
Oljetanksvolym 0,5 L
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Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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