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Generelt Der køres med modelbiler i skala 1/32, med karrosseri og chassis i plast 
 

Bilmodel Tilladte biler er modeller af Gruppe C/IMSA biler, alle typer. Fabrikat: Slot.it. 
    

Porsche 956LH, 956KH, 962C LH, 962C KH, 962 IMSA. 

Sauber-Mercedes C9 

Mazda 787B 

Toyota 88C 

Nissan R89C 

Jaguar XJR6, XJR9, XJR12 

Lancia LC2/84, LC2/85 

                 http://slot.it/INGLESE/Models.html -> Gruppo C 
 

Karrosse Alle fabriksmalede og dekorerede karrosser er tilladte. Malede og dekorerede (Decals + 3x 
startnummer) White-kits er tilladte.  
 
Originalt cockpit eller Lexan cockpit skal anvendes, på sidstnævnte skal styrthjelm på fører, som 
minimum males. Ruder skal være standard tilhørende modellen i hård plast.  
 
Minimal slibning på inderside af karrossen, for at hindre kontakt med andre bevægelige dele 
(chassis, gear, mv.) er tilladt. Slibning af skærmkasserne for at hindre kontakt med dæk er 
tilladt. Slibning eller anden modifikation på karrossens yderside er ikke tilladt.  
 
Det er tilladt at sikre hækvingen med gummibeslag, det må dog ikke gå ud over bilens helhed 
og vingens position skal ligne den oprindelige. 
 
Det er tilladt at bruge afstandsskiver for at undgå kontakt med bevægelig dele, dog max. 1.0 
mm.  
 
Bilen skal fremstå intakt ved løbsstart og under løb - antenner og sidespejle er ikke omfattet.  
 
Det er tilladt at benytte originale Slot.it Crashproof- og Transparent Parts tilhørende den valgte 
model.  
 
På Jaguar XJR6/9/12 og Nissan R89C/R90V må de udvendige hjulafskærmninger undlades. 
 
Karrossen eller dele af den må ikke kontinuerligt slæbe på banen. 
 

Chassis Slot.it standard chassis, tilhørende den valgte type bil.  
 
Minimal slibning for at nå frigang/fleks mellem de bevægelige dele og bortslibning af grater, 
støberester o. lign. er tilladt. 
 
Anden modifikation af chassis er ikke tilladt. 
 
Chassiset eller dele af det må ikke kontinuerligt slæbe på banen. 
 

http://slot.it/INGLESE/Models.html
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Affjedring Bilen skal som minimum forsynes med et affjedringssæt i motorholderens bageste huller. Frit 
fabrikat og type. 
 

Motorholder Alle Slot it SideWinder motorholder  
 

Motor Scaleauto (SC-0010B) 30.000 omdr/m 
 
Motor må ikke tilkøres i væsker eller åbnes. 
 
Motor skal kunne identificeres.  
 

Gear Pinion 10 / Spur 35. Frit fabrikat. 
 

Sporvidde Den maksimale sporvidde for og bag må ikke overstige bredden på karrossen.  
 

Fælge For: Frit fabrikat og materiale.  
 
Bag: Scaleauto (SC2008).  
 
Der skal køres med fælgindsatser eller designerfælge. 
 

Fordæk Frit fabrikat, skal være gummi.  Må coates. Det samlede forhjul skal min. være 16.0mm og max. 
17.5mm. 
 

Bagdæk Scaleauto ProComp 2, 20.5X11 (SC2008). Må slibes for bedre tilpasning. Alle dæk skal kunne 
identificeres som den korrekte type, dvs. farvekode. Dæk kan fremvises til TK og mærkes, før 
slibning.   
 
Det samlede baghjul skal være min. 19mm og max 21.5mm i diameter ved løbsstart. 
 

Guide Fri 
 

Braids Fri 
 

Vægt Fri placering og materiale. Totalvægt på bilen må ikke overstige 100 gram. 
 

Magnet Traction magnet må ikke benyttes. 
 

Lys Der skal monteres lys kit i de originale lygtehuse med minimum 2 forlys (hvide/gule/Xeon) og 2 
baglys (røde). Ved TK skal alle fire lygter virke.  
 
Minimum 1 forlys og 1 baglys skal virke på samme tid under hele natsektionen. 
 
Forlygterne skal kunne afgive et klart lys. Lyset skal lyse minimum 15 sek. efter strømmen er 
taget. Lys kit med batteri som eneste strømkilde er ikke tilladt.  
 

 


