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REGLEMENT KARTCLUB EEFDE KLASSEMENT MICROMAX
CHASSIS
Buisdiameter
Wielbasis

: 28mm x 2mm
: minimaal 890mm, maximaal 950mm

FUSEE
Verstelbare fusees zijn toegestaan.
ACHTERAS
Diameter: 30mm,
Minimale wanddikte 4,9mm
REMMEN
Mechanisch of hydraulisch, uitsluitend werkend op achteras. Extra remkabel verplicht (minimaal 2mm dik).
Maximaal één remklauw. Voorwielremmen zijn niet toegestaan.
Keramische rem niet toegestaan
VELGEN
Voorvelg :maximale breedte 115mm
Achtervelg :breedte 145 -150 mm
BANDEN
Slick
: Maxxis Rookie Geel
Voor
: 10x4.00‐5
Achter : 11x5.00‐5
Regenbanden: Niet toegestaan
ACHTERBUMPER
De CIK‐FIA goedgekeurde kunststof achterbumpers zijn verplicht. De achterwielen mogen niet smaller staan
dan de achterbumper breed is, uitgezonderd indien het een regenrace is, dit ter beoordeling aan de WL.
VOORBUMPER
De CIK‐FIA goedgekeurde kunststof voorbumpers zijn toegestaan.
Met gemonteerde klapbumpersysteem.
SIDEPODS
De CIK‐FIA goedgekeurde kunststof sidepods zijn toegestaan. Een side‐pod mag aan de zijkant van de kart
maximaal 5cm buiten het achterwiel uitsteken, mits de toegestane maximale breedte van de kart (= 120cm)
niet overschreden wordt.

TYPE KETTING TANDWIELVERHOUDING
Tandwiel voorzijde van de koppeling 14 tanden.
Tandwiel achterzijde 72 tanden
Type 219 ketting. De ketting moet afdoende beschermd zijn door een kettingbeschermer over de ketting.
LEEFTIJD
Vanaf de 7e t/m 11e jaar
GEWICHT
Minimaal 105 kg op elk moment. gelijk Cadet Eefde
Ballastblokken dienen deugdelijk aan de kart met minimaal één M8 bout bevestigd te zijn. Stukken ballast
zwaarder dan 3kg dienen altijd bevestigd te worden met minimaal twee M8 bouten.

STARTNUMMERS
Rood nummerbord met witte cijfers
TRANSPONDER
De transponder dient achterop de stoel bevestigd te zijn. Max 30cm en min. 15 cm van het asfalt.
MOTOR
Motor geheel standaard volgens reglement chrono ( zie www.chrono.nl/nk-2-takt/reglementen-nk-2t-2017 )
BOUGIE
Een van de volgende twee merken bougie’s zijn toegestaan
Merk : DENSO Iridium IW 24 / 27 / 29 / 31 / 34.
Merk : NGK GR8DI
Bougie schacht lengte maat inclusief ring Maximaal 18,00 mm.

UITLAAT

Origineel.
GELUID Het geluid van de kart mag niet meer zijn dan een piek van max. 89 Db.
LUCHTFILTER
Origineel, met verplicht filtermatriaal
BRANDSTOFPOMP
MIKUNI Membraam pomp. Type DF 44-210
Gemonteerd aan de onderkant van de luchtfilter steun.

KOPPELING
Origineel rotax
Aangrijpingspunt voor de 4000 toeren.

