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Carrosserie

De body van de wagen moet voorzien zijn van alle originele stukken als ook
het interieur. Alles moet geschilderd zijn in de stijl van een raceauto met
nummers. (liefst boven nummer 10).
De body mag verstevigd worden.

Spoiler

moet de originele spoiler zijn maar mag op soepel materiaal gemonteerd
worden. Deze mag ook vervangen worden door een carbon spoiler van
Scaleauto voor het betreffende model

Chassis

MSC 11 of Scaleauto zonder enige veranderingen.Randen mogen proper
gemaakt worden . Motorsteun moet origineel blijven. Guidesupport moet ook
origineel blijven. Spacers om hoogte te regelen zijn verboden.
Het Merkteken of logo moet steeds zichbaar zijn op het chassis.
De H moet op de originele manier bevestigd blijven of met de 2mm Thulzen
van ScaleAuto (ref. SC-8126a).

Assen

diam 3mm zoals origineel. Onafhankelijke voorwielen verboden.
Asblokken voor en Achter moeten originele ref SC-8108 zijn zonder veranderingen

Rollagers

Vrij

Tandwielverhouding

12/43 of 12/44

Motor

Ref SC-0025, SC-0025B, SC-0026 niet opengedaan en niet veranderd

Draden/slepes

Vrij

Guide

Vrij (verkrijgbaar in de handel)

Voorwielen

Inserts verplicht. De wielen mogen niet uit de body komen.
Diam EXT 25mm, Breedte mini 7,5mm . Originele banden en velgen mogen of Procomp
Hardcomp ref: SC-2702p,SC2709p,SC-27015p.
De wielen mogen verhard worden.

Achterwielen

Inserts verplicht. De wielen mogen niet uit de body komen.
Breedte 13mm diam mini 26,00mm Procom 3/4
ref : SC-2425p,SC-2421p,SC-2525p,SC-2521p

Gewicht/afmetingen

min. Complete auto 185gr

min. Body gewicht

55 gr.

min. Hoogte

1,5mm. Gemeten op Tech blok
Het lood moet bevestigd worden in de portieren van de autos.
De Audi R8 - BMW M3 - MERCEDES SLS - JAGUAR - BMW Z4 mogen voorzien worden van Lexan
ruiten en interieur van SCALEAUTO.

lexan REF

Audi R8
BMW M3 (SC-7902b)
MERCEDES SLS (SC-7904b)
JAGUAR (SC-7903b)
BMW Z4 (SC-7906b)
Alles wat niet vermeld staat is verboden
Indien u iets niet zeker weet vraag het dan eerst aan de organisatie

