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F1

Versió 2022

Reglament Categoria F1
Cotxes admesos:
-Seran admesos tots el F1 Scaleauto
CARROSSERIA:
-De sèrie.
-Queda prohibida qualsevol modificació aerodinàmica exterior a la carrosseria original.
-Fabricada en plàstic injectat. No està permès l'alleugeriment de la carrosseria.
-S'han de respectar les entrades d'aire, alerons, que es subministren en el cotxe de sèrie. La
carrosseria haurà de tapar totes les parts mecàniques de l'cotxe.
-Es permet eliminar antenes, retrovisors si son una peça independent.
XASSÍS:
-Ha de ser el d'origen o que es vengui com a recanvi per al model determinat Ref. SC-6670B
-Es permet repassar rebaves perimetrals, sense que es modifiqui les mesures originals de l'xassís.
SUPORT MOTOR / BANCADES:
-Ha de ser el d'origen o que es vengui com a recanvi per al model determinat Ref. SC-6523C
COIXINETS:
-Coixinets de sèrie.
-Es permeten encolar els coixinets a el xassís amb cola però sense excessos.
TORNILLERIA:
-Lliure dins de les marques d'slot pot ser metàl·lica o de niló.
LLAST:
-Queda totalment prohibit llastrar o modificar el pes de el model.
GUIA:
- Guia de serie Ref. SC-1608
-No es permet forçar o modificar el xassís per col·locar-la.
-Es permet rebaixar el gruix i la profunditat de la pala.
CABLES I TRENETES:
-Lliures dins dels fabricants de slot. Els cables han de conservar la seva funda i no interferir en el
moviment de l'eix davanter.
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MOTOR:
-Motor únic per a tots els models.Sclaleauto ref. SC-0025B
-Es permet retirar l'etiqueta mentre sigui identificable per el seu gravat.
TRANSMISSIÓ:
-Pinyó ha de ser obligatòriament de 10 dents, lliure en material.
-La corona ha de ser scaleauto de 26 dents Ref. SC-1112R
EIXOS:
-Els eixos han de ser obligatòriament de serie, d'acer, massissos, Ref. SC-1211
- Es permet l'ús de separadors a l'eix del davant.
-La amplada màxima amb pneumàtics serà 68mm.
LLANTES:
-Les de serie
-Davanteres14*10 mm Ref. SC-4083F25
-Posteriors 14*13 mm Ref. SC-4083F25
-Les llandes, hauran de portar el seu corresponent tapa cubs.
-Hauran de ser iguals per eixos.
-Les 4 rodes han de tocar en una base plana.
PNEUMÀTICS:
-De serie ,
-Davanteres Grip Zero 18*10mm Ref. SC-4762. No es permet la modificació dels mateixos
.Posteriors AS-25 super grip 20*13 mm Ref. SC-4763

AMORTIGUACIÓ:
-Queda prohibit l'ús d'elements de suspensió.
-Qualsevol element no reflectit en el present reglament quedarà a criteri de l'organització.
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