
Chassis:  JKC43 Aeolos, med standard Bite Bars 0.039” & 0,047”(Front 0,99mm. og Bag 1,19) 
   Det er tilladt at slibe i lejebukke, KUN med det formål at udligne evt. skævheder. 
 
   Det er tilladt at lodde en U-formet bøjle af pianotråd mellem lejebukke og chassis 
   bund, med det formål at forstærke lejebukke. Åbning opad eller nedad ok. 
   Fastloddede pin tubes er OK - ”flydende” pin tubes ikke tilladt. 
 
   Alupans JK-CA26PA må ikke bruges. 
 

Motor:  JKHR Hawk 7Retro - uåbnet (Der må slibes/files hak for bagaksel). 
 

Body:  JK721607 Sky Activ - JK721629 Gulf - JK721630 Visit Florida - JK721663 Lotus 
   JK7216B - Clear body. Alle i tykkelsen 0.010” Lexan. 
 
   Benyttes ”egen” malede bodies, skal disse dekoreres med sponcor decals, samt være  
   forsynet med 3 numre. 
 
   Min. 1mm. Lodret kant forrest på body (skærelinie). 
 
   Bagende: Min. 20mm. fra top til nederste kant (lige over det prægede nummer). 
 
   Min. 35 mm. og Max. 37 mm. monteret på RTR chassis - målt fra prøvebræt. 
 

Lejer:  3/32 aksel - kuglelejer tilladt i bagaksel. 
 

Forhjul:  Der skal ikke være monteret forhjul. MEN der skal være Forhjulsmærker i passende  
   størrelse monteret. Min. dia. Er 19 mm. 
 

Baghjul:  JK87000PP(.700”), JK8700PP (.720”) og JK8711PP (.765”) eller dæk lavet af til  
   svarende JK Donuts. 
 

Gear:  Pinion 9 tands. Kronhjul 36 tands - JK42361, JK4236F - eller tilsvarende plastgear. 
 

Guide:  JK3503 Low Cut Guide, JK3502 Normal Guide. 
 

Frihøjde: Min. 0.8 mm. under motor og bagud før start. Chassis vinger skal have frigang, når  
   der tjekkes på banen før løb. 
 

Bredde:  Max. 83.5 mm. mållt over baghjul. 
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Raceformat:  

       

• Kvalifikation 1. min. 
 
• 2 gennemkørsler - den bedste  
 er tællende til resultat. 
 
• 6 x 3 min. pr. gennemkørsel 
 
• TK inden anden gennemkørsel 

Teknisk Kontrol: 

Bilen afleveres med afmonteret karosseri.  
 

• Check af korrekte bite bars, for: 0,039” bag 0.047” 

• Kontrol af motor er uåbnet 
Kontrol af pinion: 9t, gear: 36 t 
Kontrol af bredde: 83,5 mm. 

• Karosseri monteres af kører 
Kontrol af højde, min: 35 mm, max: 37 mm. 
Kontrol af frihøjde, min 0,8 mm - under motor 
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