
KM 1/32 GT3 2022.  

 

Generelt: Der køres med biler i skala 1/32. af typen GT3. Tilladte biler findes nederst.  

Karrosseri: Der køres med karrosseri i hård plast. Karrosseriet skal være malet og dekoreret med minimum 

3x startnummer. Der køres med fuldt cockpit enten det originale standard eller et tilsvarende i lexan 

tilhørende bilmodellen. Cockpit skal være minimalt dekoreret. Ruder skal være af hård plast. Karrosseriet 

må ikke modificeres og skal fremstår intakt ved løbsstart, sidespejle og antenner er undtaget.  

Chassis: Chassis skal være det som leveres originalt med bilen og øvrige chassiser, som leveres af den 

pågældende bils leverandør, er der frit valg af hårdhed på. Chassis må tilpasses/slibes minimalt for at opnå 

fri fleks mellem chassis og karosseri.  

Motor: Alle SW (type short can) motorer maks. 30.000 rpm. ved 12V. Alle AW (type long can) motorer 

maks. 25.000 rpm. ved 12V. Motor må ikke være modificeret og skal tydelig kunne genkendes.  

Motormount: Valgfri SW eller AW, men skal være af plast materiale og være kommercielt tilgængelig.  

Affjedring: Tilladt. 

Gearing: Fri  

Aksler: Fri  

Guide og braids: Fri  

Dæk: Frit valg på mærke, kompounds og materiale.  

- Forhjul (dæk + fælge) minimum 16x8mm. Fordæk min. bredde 8 mm. Fordæk må coates. Baghjul 

(dæk + fælge) minimum 18x8mm.  

- Baghjul maks. bredde 11 mm. Fælge skal være af plast eller metal, der skal benyttes designerfælg 

eller fælgindsats.  

Mål og Vægt: Samlet vægt på bilen er maks. 100 g. Vægt må placeres frit på chassis. Sporvidde er maks. 65 

mm, dog må sporvidden ikke overstige bredden på bilens skærmkasser.  

Frihøjde: Der er ikke krav om frihøjde, dog må bilen eller dele af biler, bortset fra dæk og guide/braids, på 

intet tidspunkt kontinuerligt have kontakt til banen. 

Andet: Skruer, skiver og afstandsstykker, frit valg.    

Lyskit: Valgfrit.  

 

 

 

 

 

 



 

Tilladte biler (Listen kan løbende blive opdateret):  

Black Arrow 

 

 

 

NSR: 

Aston Martin Vantage DBR9 GT3  

Audi R8 LMS GT3 

BMW Z4 GT3 

Corvette C7R GTE GT3 

Corvette C6R GT3 

Mercedes AMG SLS GT3 

Porsche 997 GT3  

 

Scaleauto:  

Audi R8 LMS GT3 

BMW Z4 GT3 

Callaway GT3 

Corvette C7R GTE GT3 

Dodge Viper GTS-R GT3 

Mercedes AMG SLS GT3 

Mercedes SLS GT3 

NSX GT3 

Porsche 991 RSR GT3 

 

 Sideways:  

 

 

 

Slot.it:  

Maserati MC GT3 

Nissan GT-R Nismo GT3 

 

 

Aston Martin DBR9 GT3  

Ferrari 458 GTC/GTE GT3 

 

BMW M6 GT3 

Ford GTE GT3 

Lamborghini Huracan GT3 


