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Автомобільна Федерація України 

Комітет картингу Автомобільної Федерації України 

Технічні вимоги до картів, що приймають участь у 

Національному Чемпіонаті  України 

У КЛАСІ КАРТІВ "ROTAX MOJO MAX CHALLENGE 

(ROTAX MAX) 2017" . 

Ця версія від 17.11.2015 є компіляцією міжнародних та національних вимог до 

Національного Чемпіонаті України"Ротакс Моджо Макс Челендж Україна 

2017" 

Зауваження: 

Категорії: 

Карти використовувані у Національних ROTAX MOJO MAX Challenge (RMC),ROTAX MOJO MAX 
Challenge GRAND FINAL (RMCGF) і International ROTAX MOJO MAX Challenge Events (IRMCE) 

типу ROTAX MOJO MAX EURO Challenge 

розподіляються на наступні групи:  

● ROTAX 125 MAX Юніор (циліндр об’ємом 125 cc) 

● ROTAX 125 MAX / Masters (циліндр об’ємом 125 cc) 

● ROTAX 125 MAX DD2 / Masters (циліндр об’ємом 125 cc, 2 передачі) 

 

1. Перелік устаткування: 
Для кожного виду гонок (від не кваліфікаційних заїздів до фіналу) дозволена наступна 
максимальна кількість устаткування: 
● 1 шасі ● 2 двигуна● 2 комплекту сухої гуми + 1 права + 1 ліва запасні ● 2 комплекту 
дощової гуми + 1 права + 1 ліва запасні 

У Національному Кубку України RMC (від кваліфікаційних заїздів до фіналу): ● 1 шасі 

● 2 двигуна 

● 1 комплекту сухої гуми (у разі браку чи механічного пошкодження колеса,дозволяється його 
заміна на нове) 

● 1 комплект дощової гуми(у разі дощової гонки) 
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3. Карт 3.1 

Шасі  

У Національному Чемпіонаті України RMC допускається кожне шасі, що 
відповідає вимогам СІК-ФІА або санкціоноване уповноваженим 
дистриб’ютором Ротакс. 

 

Ротакс Макс Мікро 

Максимальний діаметр труби шасі – 30.0 мм. 

Максимальна база карта – до 950 мм. 

Мінімальна вага карта разом з пілотом – 105 кг 

Ротакс Макс Міні 

Максимальний діаметр труби шасі 30.0 мм. 
Максимальна база карта – 1010 мм950мм. 

Задній вал повинен відповідати п. 4.4.3 «Класифікації, визначення та 
технічних вимог до гоночних автомобілів «карт». 

Мінімальна вага карта разом з пілотом – 115 кг 

Ротакс Макс Юніор  – Ротакс Макс (Сеньор, Майстер) 

Труба шасі: тільки круглого перетину. 

Максимальний діаметр заднього вала - 50 мм, мінімальна товщина стінки 
відповідно до правил CIK-FIA. 

Для змагань у Національних RMC, IRMCE і RMCGF дозволяється 

використання шасі тільки омологованого CIK-FIA. 

Будь-які гальмівні системи повинні мати омологацію CIK-FIA. 

Мінімальна вага карта разом з пілотом – Ротакс Макс Юниор – 145кг 

Мінімальна вага карта разом з пілотом – Ротакс Макс Сеньор – 165 кг 

Мінімальна вага карта разом з пілотом – Ротакс Макс  Майстер – 173 кг 

Мінімальна вага карта разом з пілотом – Ротакс Макс  DD2 – 180 кг 

Передні гальма не дозволені в класі Ротакс Макс Юніор та 

Ротакс Макс Сеньор / Майстер. 

Ротакс Макс DD2  

Для всіх Національних RMC, IRMCE і RMCGF в класі 125 MAX DD2 
дозволені тільки шасі затверджені BRP-ROTAX (повний список 
затверджених шасі можна знайти на web сторінці: http://www.rotax-
kart.com/en/Max-Challenge/MAX-Challenge/Approved-Chassis-125-MAX-DD2 ). 
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Шасі повинні бути спроектовані відповідно до правил CIK-FIA для шасі 
коробочних класів (передні і задні гальма повинні бути встановлені). Будь-
які гальмівні системи повинні мати омологацію CIK-FIA. 

ROTAX Rear Tire Protection System (система захисту заднього колеса) 
повинна бути встановлена: рання версія з 2 трубами або остання з 3 
трубами, третя труба може бути встановлена як зверху, так і знизу двох 
основних труб. Не допускається додавання і прибирання ніякій частині від 
оригінального змісту захисту. 

 

 

3.2 Кузов (Обважування) 

 

125 Юнiор Макс и 125 Ротакс Макс 

Відповідно до національних вимог або CIK-FIA. 

Для чемпіонатів RMCGF і IRMCE вирішується тільки обважування, що 
пройшли омологацію CIK-FIA, включаючи систему захисту заднього 
валу. 

 

 

Ротакс Макс DD2 

 

Відповідно до національних вимог або CIK-FIA. 

Для чемпіонатів RMCGF і IRMCE вирішується тільки обважування, 
що пройшли омологацію CIK-FIA. Тiльки поточна ROTAX система 
захистузаднього валу дозволена. 
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4  Шини  

У чемпіонатах RMC, IRMCE дозволені тільки наступні шини: 

Сухі (сліки) MOJO  Тип:   D2     

    Перед:  4.5 x 10.0 - 5  Зад: 7.1 x 11.0 - 5 

Дощовоїшини: MOJO  Тип:  W1 або W2    

    Перед:  4.0 x 10.0 - 5  Зад: 6.0 x 11.0 - 5 

Увсiх чемпіонатах RMC Micro Max / Mini Max дозволені тільки наступні шини: 

Сухі (сліки) MOJO  Тип:  С2абоСХ    

шини:          

    Перед:  4.0 x 10.0 - 5  Зад: 5.0 x 11.0 - 5 

Дощової шини: MOJO  Тип:  СХ    

    Перед:  4.0 x 10.0 - 5  Зад: 5.0 x 11.0 - 5 

У чемпіонатах RMCGF дозволені тільки наступні шини:   

Для класу 125 Юніор MAX       

Сухі (сліки) MOJO  Тип:  D1    

шини:          

    Перед:  4.5 x 10.0 - 5  Зад: 7.1 x 11.0 - 5 

Дощовоїшини: MOJO  Тип:  W2    

    Перед:  4.5 x 10.0 - 5  Зад: 6.0 x 11.0 - 5 

Для класу 125 MAX        

Сухі (сліки) MOJO  Тип:  D2    

    Перед:  4.5 x 10.0 - 5  Зад: 7.1 x 11.0 - 5 

Дощовоїшини: MOJO  Тип:  W2    

    Перед:  4.5 x 10.0 - 5  Зад: 6.0 x 11.0 - 5 

Для класу 125 MAX DD2        

Сухі (сліки) MOJO  Тип:  D3    

    Перед:  4.5 x 10.0 - 5  Зад: 7.1 x 11.0 - 5 

Дощовоїшини: MOJO  Тип:  W2    

    Перед:  4.5 x 10.0 - 5  Зад: 6.0 x 11.0 - 5 
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У Національному Чемпіонаті України RMC дозволені тільки наступні шини: 

Ротакс Макс Мікро 

 Сухі (сліки)  MOJO Тип: D2 або С2 або   

 шини:    СХ   

    Перед: 4.5 x 10.0 - 5 Зад: 4.5 x 10.0 - 5 

 Дощової шини:  MOJO Тип: W1 або W2*   

    Перед: 4.5 x 10.0 - 5 Зад: 4.5 x 10.0 - 5 

Ротакс Макс Міні      

 Сухі (сліки)  MOJO Тип: D2 або С2 або   

 шини:    СХ   

    Перед: 4.5 x 10.0 - 5 Зад: 7.1 x 11.0 – 5 

       4.5 x 10.0 - 5 

 Дощової шини:  MOJO Тип: W1 або W2 *   

    Перед: 4.5 x 10.0 - 5 Зад: 6.0 x 11.0 – 5 

Ротакс 

      4.5 x 10.0 - 5 

Макс Юніор       

 Сухі (сліки)  MOJO Тип: D2   

 шини:       

    Перед: 4.5 x 10.0 - 5 Зад: 7.1 x 11.0 - 5 

 Дощової шини:  MOJO Тип: W1 або W2 *   

Ротакс 

   Перед: 4.5 x 10.0 - 5 Зад: 6.0 x 11.0 - 5 

Макс Сеньор       

 Сухі (сліки)  MOJO Тип: D2   

 шини:       

    Перед: 4.5 x 10.0 - 5 Зад: 7.1 x 11.0 - 5 

 Дощової шини:  MOJO Тип: W1 або W2 *   

 

 

 

   Перед: 4.5 x 10.0 - 5 Зад: 6.0 x 11.0 - 5 
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Ротакс 

Макс Майстер 

 Сухі (сліки)  MOJO Тип: D2   

 шини:       

    Перед: 4.5 x 10.0 - 5 Зад: 7.1 x 11.0 - 5 

 Дощової шини:  MOJO Тип: W1 або W2 *   

Ротакс 

   Перед: 4.0 x 10.0 - 5 Зад: 6.0 x 11.0 - 5 

Макс DD2 / Майстер     

 Сухі (сліки)  MOJO Тип: D2   

 шини:       

    Перед: 4.5 x 10.0 - 5 Зад: 7.1 x 11.0 - 5 

 Дощової шини:  MOJO Тип: W1 або W2 *   

    Перед: 4.0 x 10.0 - 5 Зад: 6.0 x 11.0 - 5 

 

 

 

* Умови використання та застосування дощової гуми обумовлюється 

окремо індивідуальним регламентом змагань. 

Строго заборонено будь-які модифікації або обробка шин. 
 

Шини W2(W1): повинні бути встановлені тільки у вказаному напрямі 
обертання. 
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5 Збір даних 

 Системи, з пам'ятаючи без, можуть зчитувати / записувати тільки: обороти 
двигуна (зняті шляхом індукції з проводу свічкизапалювання), дві індикації 
температури, швидкість з одного колеса, прискорення по осі Х / У і час кола. 
Дозволено використовування GPS системи, onboard відеокамери, але суворо 
заборонено будь який зв'язок та/або передача даних з/у бокси. Дозволено 
живлення до оригінальної батареї ROTAX. 

Під час вільних тренувать дозволені інши системи телеметрії. 

 

6 Забезпечення безпеки 

Для RMCGF і IRMCE застосовуються технічні вимоги параграфа 3 CIK-FIA. 

Для національних RMC на комбінезон, шоломи, черевики, рукавички і інші 
предмети захисту водія діють вимоги національної федерації або CIK-FIA. 

 

7 Паливо 

Не етильований бензин комерційної якості із заправної станції визначеної 
організатором змагань октановим числом 95-98. 

Мастило тільки XPS-KARTTEC 2-stroke (омологація CIK no. 113340/01 та 

113340/02). 

 

8 Двигун  

8.1 Технічні специфікації  

У національних RMC, RMCGF і IRMCE допускаються двигуни які повністю 
задовольняють справжнім технічним вимогам. 
 

Тільки справжні компоненти ROTAX, які спеціально розроблені і випускаються для 

Ротакс Макс Юніор, Ротакс Макс, Ротакс Макс DD2 можуть бути використані, якщо 

інше не вказано. 

Ні двигун, ні будь-яка з його частин не може бути змінена, ні за яких обставин. Під 

«зміною» розуміється зміна форми, вмісту або функції, яка має будь яку 

відмінність від оригінального. Воно так само включає додавання і/або прибирання 

частин і/або матеріалу з двигуна в зборі крім того, що обумовлено справжніми 

правилами. Регулювальні елементи які спеціально розроблені для цього, не може 

вважатися модифікацією, тобто карбюратор і регулювальний гвинт випускного 

клапана. 

Якщо інше не зазначено, тільки компоненти спеціально розроблені і 

поставляються для моторів ROTAX 125 Junior MAX-або 125 MAX-або 125 MAX 

DD2 можуть бути використані. 
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ВСЕ, ЩО ЯВНО НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ У ПОТОЧНИХ ТЕХНІЧНИХ ПРАВИЛАХ 

-  ЗАБОРОНЕНО 

9.4. Внутрішнє доповнення: 

А) Ніяке додаткове додавання не може бути проведене за винятком, випадку 
ремонту двигуна і виконане виключно для відновлення двигуна, або компоненту до 
оригінальної специфікації. 

Б) Використання керамічного покриття перегородки , керамічного покриття на 
або в двигуні, і на або у випускній системі заборонено. 

Використання антифрикційних покриттів в або на двигуні, або його компонентах 
заборонено. 

Нанесення малюнків на головку циліндра є допустимим. 

9.5. Дозволені доповнення: 

 

a) Захист ланцюга, кріплення двигуна, температурний зазор і 
тахометр/секундомір, додатковий паливний фільтр, кріпильні кронштейни і 
додаткові кронштейни кріплення котушки запалення винні знаходиться відповідно 
до вимог визначених даним документом. 
 

b) Не технічні пункти: 

Не оригінальні застібки, пружини, електричні кабелі маси, кожух кабелю 
газу, паливні і високовольтні дроти (тип і розмір) дозволені якщо інше не 
вказано. 

 

c) Зауваження: 

Під час вимірів розмірів на відповідність технічним вимогам якщо точність 
0,1мм або точніше температура деталі повинна бути в діапазоні між +10°C і 
+30°C. 

 

d) Зауваження: 

Перед тим, як ухвалювати будь-яке рішення про відповідність вимогам обов'язково 
перевірити, що наявні вимоги найостанніші і актуальніші. 

Вони можуть бути узяті за адресоюhttp://www.rotax-kart.com/Max-
Challenge/MAX-Challenge/Regulations 

Для уникання надмірного шуму та задимленням вихлопними газами робота 

мотора на великих оборотах в закритому парку не допускається (за винятком 

тесту на короткий час). 

Кожний учасник відповідальний за перевірку свого мотору (усі компоненти поза 
печаткою двигуна та вказані нижче) що його двигун повністю відповідає усім 
технічнім вимогам вказаних нижче! 
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9.6  Технічні вимоги до картингових двигунів ROTAX (під пломбою двигуна) 

   Ротакс Макс Юніор (15 kW) Ротакс Макс (21 kW). 
 
9.6.1 Зазор камери згорання  
 
      125 MAX MICRO – не менше 2.40 мм 
      125 MAX MINI – не менше 1.20 мм 
      125 MAX JUNIOR – не менше 1.20 мм 
      125 MAX  - не менше 1.00 мм  

      125 МАХ DD2 – не менше 1,30 мм 
 

Зазор повинен бути заміряний штангель-циркулем з 
точністю 0,01мм і використовуючи 2мм тонкий дріт. 
Колінчастий вал провертається поволі до досягнення ВМТ 
(верхньої мертвої точки) до сплющення тонкого дроту. 
Зазор повинен бути заміряний з лівого і правого боку в 
напрями поршневого пальця. 
Приймається середнє значення обох вимірів. 
Рекомендована 2мм тонкий дріт: по каталогу частина 580 
130  

 
 
9.6.2 Вставка камери згорання: 
  a) Відлитий ідентифікаційний код повинен бути «223 389» 
або «223 389 1» або «223 389 2» або «223 389 2/1»або «223 
389 2/2»  
  b) Відлите слово "ROTAX" і/або "MADE IN AUSTRIA" повинні 
бути присутніми.  

 
 

c) Висота вставки камери згорання повинна бути 27,55мм допуску +0,0/-0,1мм (А) і 
28,80мм з допуском +/- 0,2мм (В) 
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d) Профіль вставки камери згорання перевіряється шаблоном (ROTAX каталожний 
номер 277 390). На просвіт щілина між шаблоном і профілем вставки камери 
згорання повинна бути однаковою за всім профілем. 

 

9.6.3 Поршень з кільцем в зборі: 

 a) Оригінальний, покритий, алюмінієвий, відлитий поршень з однією кільцевою 
канавкою. Усередині поршня повинне відлити слово «ELKO»  і «MADE IN AUSTRIA». 

b) Місця обробки наступні: верхня частина поршня, зовнішній діаметр, канавка 
поршневого кільця, отвір поршневого пальця, внутрішній діаметр спідниці поршня і 
деякі оброблені на заводі виробнику технологічні місця для зняття облоя з 
відливання. Решта всіх поверхонь не оброблена і повинні мати литу поверхню. 

                                                                                             

 

 

 

                                            1E                               1F 

 

 



11                                                      RMC Технічні вимоги 2017                     редакція 03 від 28.12,2016 
 

 

                                         25.80mm                             20.60mm 

 

c) Оригінальне, 0,98 ±0,02мм, магнітне, прямокутного профілю кільце. Поршневе 
кільце маркіроване «ROTAX 215 547» або «ROTAX 215 548». 

 d) Будь яка механічна обробка або доопрацювання заборонені, зміна оригінальної 
поверхні не легальна (в тому числі видалення нагару). 

 

9.6.4 Поршневий палець   

 a) Поршневий палець виконаний з магнітної сталі.                                                            
b) Розміри повинні відповідати кресленню.                                                                                
c) Мінімальна вага поршневого пальця не може бути менше 31,8 грам. 
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9.6.5 Цілiндр 

a) Легкосплавний циліндр з покриттям GILNISIL. Будь-яке перепокриття не 
допустимо.                                                                                                                       
b) Циліндр має один випускний канал.                                                                          
c) Максимальний діаметр циліндра = 54,035 мм (вимір проведений в 10мм вище за 
межу випускного вікна).                                                                                                  
d) Максимальний діаметр циліндра = 54,035 мм (вимір проведений в 10мм 
вище за межу випускного вікна).                                                                                    
e) Циліндр маркірований логотипом «ROTAX» (див. фото нижче)                         
f) Ротакс Макс Юніор 

Циліндр без пневматично-регулювального випускного клапана.                        
Циліндр повинен мати маркіровку з його ідентифікаційним номером 223 999 або 
223 998 або 223 994. (див. фото нижче) 

 

 

 

  

 

f) Ротакс Макс 

Циліндр з регулювальним випускним клапаном. Циліндр повинен мати маркіровку 
з його ідентифікаційним номером 223 997, 223 996 або 223 993. (див. фото нижче) 
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g) Висота циліндра повинна бути 87мм-0,05/+0,1мм (замiряна цифровим 
штангель-циркулем мiн. Довжиною 200мм) 

 

 

h) Поверхня цiлiндру:  

Всі вікна і канали повинні мати чисту літь’єву поверхню за винятком деяких місць 
(виконаних виробником) в яких прибрані грат і облой отриманий при литті. Всі 
вікна мають фаску на кромках, для запобігання перешкод руху поршня та кільця. 
Будь-яка додаткова обробка заборонена. Верхній край випускного каналу може 
мати очевидну обробку виконану виробником. На поверхні приєднання випускного 
фланця можуть бути сліди обробки виробником. 
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Нормальний вид циліндра                                                                                             
Всі вікна мають фаски на кромках.                                                                    
Додаткова обробка не допускається. 

 

На циліндрах 223 993 і 223 994 та 613 933 на верхньому краю центрального 
каналу можуть бути видні сліди обробки виробником. 
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Нормальний вид циліндра 

Ущільнюючий фланець випускного патрубка може мати чистову літ’єву поверхню 
або ж мати сліди обробки виробником. 

 

Верхня межа випускного вікна повинна бути, як чистова літ’єва поверхня … 
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або ж мати сліди ЧПУ обробки … 

 

або сліди ЧПУ обробки в комбінації із слідами ручної шліфовки. 

 

 

Випускне вікно може мати сліди часткової ручної шліфовки виконаною виробником 
для видалення дефектів литва і видалення напливів NIKASIL в кінці нанесення 
цього покриття. На циліндрах 223 993 і 223 994 випускний канал може виглядати 
обробленим виробником по всьому периметру. 
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i) Фаза випускного вікна 

«Фаза випускного вікна» (відстань від верху циліндра до верху випускного вікна) 
може бути перевірена за допомогою шаблону (ROTAX кат.номер 277 397).  
Вставка шаблону вставляється в циліндр таким чином, що б шаблон торкався 
стінки циліндра і при цьому виступ на шаблоні був по центру випускного вікна 
(найвища точка). 

Рухати шаблон вгору, поки виступ не торкнеться верхньої межі випускного вікна. 
Між шаблоном і верхньою частиною циліндра утворюється зазор. У даний зазор не 
повинен проходити щуп наступного номіналу: 

Ротакс Макс Юніор: 

- 0,90 мм для циліндра 223 999 / 998 

- 1,10 мм для циліндра 223 994 Ротакс Макс: 

- 0,75 мм для циліндра 223 993/996/997 

- Для циліндра 223 993 допустимо, якщо шаблон не проходить зовсім. 

Зауваження: Будьте уважні використовуючи потрібний щуп для кожного 
типорозміру Ротакс Макс Юніор або Ротакс 

Макс циліндра! 
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j) Випускний клапан (тільки для Ротакс Макс) 

Якщо поршень рухати до верху циліндра і до моменту повного закриття випускного 
вікна, повинна бути можливість вставити шаблон випускного клапана (ROTAX 
кат.номер 277 030) поки його не зупинить поверхня циліндра (щуп 0,05мм не 
повинен проходити в цьому зазорі). 

 

k) Модифікування прокладки випускного клапана (ROTAX кат.номер 277031) 
заборонено. 

9.6.6 Впускний патрубок 

a) Впускний патрубок маркірований логотипом «ROTAX» і ідентифікаційним кодом 
«267 915». 
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b) Деяке видалення матеріалу може бути виконане для забезпечення збігу 
внутрішнього контура і при єднальною поверхнею карбюратора. Це ручне 
видалення матеріалу виглядає, як обробка краю на глибину не більш 3мм. Ніякої 
додаткової шліфовки або обробки не допускається. 

c) Збірка пелюсткових клапанів має два обмежувачі ходу і 2 пластини по 3 
пелюстки кожна. 

d) Товщина пелюсток 0,6мм +/- 0,10мм. 

9.6.7 ШАТУН  

a) Хід шатуна 54,5 мм +/- 0,1мм 

b) Конічний профіль має кований номер «213», «365» або «367» або «362» на 
площині. 

 

 

 

c) Площина конічного профілю не оброблена (покрита міддю). Шатун «362» не 
має покриття міді та він сірий.                                                                                                     
d) Поліровка зовнішнього конусного профілю не дозволена.                                               
e) Допускається к виростанню підшипник колінчастого валу тільки 6206 від 
FAG.  (Повинні бути відмічені з кодом 579165BA або Z-579165.11.KL) 
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9.6.8 Балансирный вал 

 a)Вал балансування і шестерні повинні бути встановлені. 

b) Різні конфігурації деталей тiльки 237 949 (те ж що і 237 948) допустимі. 

c) Поверхня (1) не оброблена і повинна виглядати як літ’ева поверхня. 

d) Зміряна відстань від центру валу балансування до зовнішнього діаметру 
маховика визначена і не може бути менше вказаного. 

e) Мінімальна вага чистого валу балансування не може бути менше ніж: 255 гр для 
валу балансування ROTAX 237 949 (ідентичного 237 948). 

 

9.6.9 Картер двигуна 

Як в стані постачання виробником. Ніяких шліфувальних або полірувальних 
робіт не дозволено в двох основних каналах так само, як і в кривошипній 
камері. 

  

9.7 Технічні дані (доступні зовні) для двигунів 

ROTAX класів: Ротакс Макс Юніор (15 kW) та 

Ротакс Макс (21 kW). 
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Дуже важливо для всіх опонентів перевіряти своє устаткування (всі зовнішні 
компоненти і частково внутрішні) і бути упевненими, що устаткування 
знаходиться відповідно до технічних вимог описаними нижче! 

9.7.1 Привід балансиру  

a) Тільки металеві шестерні дозволені і можуть бути використані. 

b) Шестерні балансира повинні бути встановлені і виставлені відповідно до 
інструкції по ремонту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Використання різних шестерень (6,0 і 9,0 мм) спільно категорично    
заборонено. 

 

9.7.2 Система запалювання 

a) Цифрове батарейне запалення DENSO або DELLORTO, пристрій змінного 
випередження запалення – не потрібні ніяких настройок і це неможливо. 
Представник змагань може у будь-який момент зажадати заміну котушки 
запалення на іншу нову, надану організатором змагань. 

Версія запалення DENSO 

- На котушці запалення повинно бути відлито «129000-» і «DENSO». 

- Котушка запалення повинна мати 3 піна в роз'йомі. 

- Корпус роз`ему повинен бути чорного або зеленого кольору 

- Версія котушки з подовженим кабелем (за номером 265571, як на картинці 
нижче) з 01.03.2012 не легальна. 
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  Мінімальна довжина високовольтного кабелю 210мм (від отвору котушки 
до отвору ковпачка свічки = видима частина кабеля). 

  Котушка запалення повинна бути закріплена на 2 оригінальних 
сайлентблока до кришки шестерень. Тільки у разі, коли елементи шасі 
перетинаються з котушкою, можливо використовувати подовжений 
кронштейн жорстко сконструйований з мінімальними розмірами і 
прикріплений до суцільного металу на оригінальні місця кріплення котушки 
запалення. 

 

- встановлення допоміжного кабелю маси (ROTAX 264910) дозволена опцыя. 
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Версія запалення DELLORTO 

 

- Котушка запалення з окремим блоком управління. Котушка та єлектронний 
блок повинні кріпитися до спеціального кронштейну зі всіми вказаними 
частями. 

 

Котушка повинна мати два піна на коннекторі. Котушка запалення має 
налепки з обох боків “BRP 666820” та “NIG 0105” Легальна конфігурація 
коли немає одної або обох налепок. 

 

b) Мінімальна довжина дроту запалення (високовольтний провід) 210мм від 
виходу дроту з котушки запалення і до входу в ковпачок свічки запалювання 
(= видима довжина дроту). 

Котушка запалювання повинна бути в робочому стані (у разі сумнівів може 
бути перевірена) 

Кабель маси від жгута повинен бути під’єднано до двигуна сзаду до лівого 
гвинта кріплення головки циліндру.                                                                          
c) Електронний блок повинен перевірятися спеціальним ECU tester (Rotax 
part no. 276 230) за наступною процедурою. Відключити дроти від блоку, 
підключити тестер. Підключіть кабель живлення тестера до роз'єму зарядки. 
ECU tester автоматично виявить тип двигуна та автоматично запустить 
програму перевірки випередження запалення та часу відкриття клапану. 
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 У разу успіху на дисплеї повинно бути: 

125 Junior MAX  666812 

ECU TEST OK 

125 Junior MAX evo 

125 MAX MICRO 125 MAX MINI  125 MAX 666814 

ECU TEST OK 125 MAX evo 
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g) Датчик положення повинен бути маркірований номерами 029600-0710, разом з 
кодом продукту в другому рядку. 

ПОРАДА: у разі появи сумнівів для простої перевірки встановите металеву кульку 
(3-5 мм в діаметрі) на датчик (з боку двигуна), сталева кулька повинна залишатися в 
центрі поверхні датчика. 

 

 

 

 

h) Свічка запалення: DENSO Iridium IW 24 або 27 або 29 або 31 або 34. 

i) Ковпачок свічки запалення повинен мати маркіровку: «NGK TB05EMA». 

j) Оригінальна батарея повинна бути використана: 

 

YUASA YT7B-BS (з або без брендування Rotax) або ROTAX RX7-12B або RX7-
12L (lithium iron phosphate type) 

 

k) Батарея повинна бути встановлена зліва від сидіння і повинна бути 
зафіксована на шасі як мінімум 4 гвинтами.  

 

 

Розташування батареї вільне.  

l) Батарея повинна бути зібрана зі всіма компонентами як показано на 
ілюстрації нижче та встановлена зліва від сидіння 
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m) Установка оригінального додаткового кабелю (ROTAX 

кат.номер 264910) маси дозволена опція. 
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9.7.3 Випускний клапан 

       a) Тільки для конфігурації Ротакс Макс! В стані постачання виробником, 
без ніяких змін. Компресійна пружина повинна бути встановлена                                                                                             
b)   Довжина випускного клапана 36,5 мм +0,20мм / -0,30мм.                                                      
c)   Ширина бурту 4,8мм +/- 0,3мм 

 

 

 

c) Ковпак випускного клапану тільки зеленого кольору може бути 
використаний (ROTAX кат.номер 260 723)                                                            
d) Манжета випускного клапану тільки зеленого кольору може 
бути використаний (ROTAX кат.номер                                                                
e) Обидві версії: пнематична та єлектронна є легальною                                       
f) Обидві версії: В стані постачання виробником, без ніяких змін 
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9.7.4 Відцентрована муфта ( зчеплення)  

a) Чиста центрифуга повинна блокуватися досягши оборотів максимум 4'000 
об/хв. Це означає, що карт (без водія) повинен почати рух не пізніше, чим 
двигун досягне оборотів максимум 4'000 об/хв. Обидві версії замикаючих 
елементів (елемент № 3 на діаграмі) показаних на зображенні (з, або без 
отворів) є легальними і можуть бути використані. 

 

 

b) Двигуни обов'язково повинні бути зі встановленим голчастим 
підшипником (поз.9) або втулкою (у разiвикористання зірки з 11 
зубами) і гумовим кільцем (поз.10). 

Ніяких додаткових мастил або додаткових субстанцій не допускається 
використовувати усередині зчеплення в доповненні до мастила 
голчатого підшипника, що може потрапити в цю зону. 
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Дані фотографії показують нормальний стан, коли гумове кільце 
встановлене і перешкоджає попаданню мастила. 

Тільки фіксуюча гайка усередині шківа має сліди мастила, всі робочі 
поверхні зчеплення повністю чисті. 

c) Сталевий шків і сталевий барабан повинні відповідати наступним 
вимогам. 

Висота зчеплення 

  

Мінімум: 11,45мм 

 Ширина зчеплення 
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Виміри повинні проводитися з трьох відкритих боків зчеплення в 5-10 
мм від канавок (при вимірах всі рухомі елементи повинні бути закриті 
– ніякого зазору не допускається). 

Ніякий з вимірів не може бути менше 24,10мм. 

 

Діаметр повинен бути зміряний штангель-циркулем відразу у радіусу 
переходу (не з відкритого заднього боку барабана). 

Мінімальний діаметр:89,50 мм. 

 

Внутрішній діаметр барабана зчеплення 
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Внутрішній діаметр вимірюється штангель-циркулем. Вимір 
проводиться посередині барабана зчеплення (у зоні контакту із 
замикаючими елементами).  

Максимальний діаметр: 84,90мм. 

 

Висота барабана зчеплення разом із зірочкою 

 

 

Мінімальна висота: 33,90мм 

 

9.7.5 Коробка фільтрова 

a) Коробка фільтру з вбудованим повітряним фільтром, що миється, повинна 
бути використана зі всіма частинами вказаними на ілюстрації і повинна бути 
закріплена на підтримуючому кронштейні двома гвинтами (у суху і дощову 
погоду). 

Впускний патрубок (поз.2) так само як і патрубок карбюратора (поз.6) можуть 
бути використані, якщо на них є маркування «ROTAX». 

b) Обидві версії фільтруючого єлементу поз.4 дозволені: одношарова чорна 
та двошарова зелений/чорний марований “TwinAir” 
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b) На ніжчий частині корпусу фільтру на внутрішній поверхні маркіровано 
ROTAX кат.номер 225 015. 

c) На верхній частині корпусу фільтру на внутрішній поверхні маркіровано 
ROTAX кат.номер 225 025. 

d) Повітряний фільтр повинен бути встановлений тільки як показано на 
ілюстрації вище також, у мокру погоду заборонено додавати що завгодно, щоб 
зберегти фільтр від водяної суміши. 

 

 

9.7.6 Карбюратор 

a) Карбюратор Dell'Orto«VHSB 34» в литому корпусі 

b) Штамп «QD», «QS» або «XS» повинен бути на корпусі карбюратора. 

c) Внутрішній отвір литого карбюратора повинен мати литу поверхню. 
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d) Всі жиклери в будь-який час повинні бути коректно вставлені в свої гнізда 
і затягнуті! 

e) Мінімально необхідний розмір основного жиклера може бути визначений 
для будь-якого змагання відповідним Регламентом. 

f) Висота положення важелів поплавців, що визначають рівень, виконується 
за рівнем в шаблоні ROTAX кат.номер 277400 під власною вагою, без 
прокладки в положенні догори дном. 

 

 

g) Збірка запірного клапана повинна мати штамп «150»                      
h) На запірному клапані має бути маркування «INC» в ромбі.               
i) На стартовому жиклері проштамповане «60 

Тільки два поплавця з маркуванням «gr3.6» та 5,2 гр дозволені и 
можуть бути використані. 

Специфічні вимоги до карбюраторів Dellorto VHSB 34 QS та QD 

На заслінці діфузора на литій поверхні повинен бути вказаний розмір 
40 

Колодязь голки:  маркірований «FN 266»  Загальна довжина 54,00 +/- 
0,3 мм 
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Довжина нижньої частини 11,5 +/- 0,2мм 

 

 

Діаметр внутрішнього верхнього отвору (заміряний на висоті 2мм) 2,6 
+ / -0,15 мм 

 

Діаметр 4x4 зустрічних отворів: 

Калібр 0,9 мм ROTAX кат.номер 281920 не повинен проходити в жодне з 
16 отворів 

Жиклер холостого ходу 
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Тiльки проштамповане 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 легально и може бути 
використане. Це не є обов'язковим, щоб жиклер холостого ходу і емульсійна 

трубка мали той же розмір. 

 

 

Калібр 0,65 мм не повинен проходити у отвiр жиклера холостого ходу (ROTAX кат.номер 

281 920) 

 

 

 

 

 

Емульсійна трубка 

Тiльки проштамповане 30, 35,40, 45, 50, 55 и 60 легально и може бути 
використане. Це не єобов'язковим, щоб жиклер холостого ходу і емульсійна 
трубка мали той же розмір. 
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Калібр 0,65 мм не повинен проходити у отвiр жиклера холостого ходу 60 

(ROTAX кат.номер 281 920)  

 

Калібр 0,65 мм не повинен проходити у жодний з зустрiчних 4 отвiрiв                               

(ROTAX кат.номер 281 920)  

 

 

 

 

 



39                                                      RMC Технічні вимоги 2017                     редакція 03 від 28.12,2016 
 

Вставка карбюратора 

повинна мати маркiровку «8,5» 

 

 

 

 

  

Перевірка вставок: 
похилий отвiр: Калібр 0,60 мм 

не повинен 

 

проходити 
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Вертикальний отвiр: 

Калібр 0,90 мм не повинен проходити 

 

 

r) Розпилювач: Для вилучення розпилювача необхідно використовувати комплект 

пристосувань (ROTAX кат.номер 676034). 

Загальна довжина розпилювача: 23,75 + / - 0,45 мм 

 

Довжина циліндричної частини 15,75 + / -0,25 мм 
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Розмiр по зрiзу 6,00 +/-0,15мм 

 

 

 

У перетині розмір отвору 4,05 + / - 0,15 мм 
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Положення розпилювача у карбюраторі перевіряється шаблоном діаметром 3,6мм 

(ROTAX кат.номер 676034) 

  

 

s) Додаткова пробка карбюратора (ROTAX номер 261030) є законною для використання.                                                                                                                                               

 

 

 

t) Опцiональнi деталiROTAX номер 240 184 (регулювальний гвинт, 2шт) та ROTAX номер 261 

552 (шапка жиклера, 1шт) є законними для використання. Цi деталi опцiонально замiняють 

деталi 262 020 та 261 550 у разi герметизації карбюратору.           u) На обидва вентиляційних 

фітинга повинна бути одягнена вентиляційна трубка мінімум 155мм (ROTAX номер 260 260). 

Відкрита її частина повинна бути розташована ззаду карбюратора. 

Перевірка карбюраторів «XS»                                                                                                                                                   

- На заслінці діфузора на литій поверхні повинен бути вказаний розмір «45» і на 

верхньому кінці заслінки повинна бути лита поверхня.                                                                                                                                                                      

- Голка повинна мати штамп тільки «К57».                                                                                              

- Толька два поплавця з маркірованням «gr4.0» дозволене и може бути використане.          

- Жиклер холостого ходу марковано «60»- Емульсійна трубка холостого ходу марковано 

«45» 
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- Колодязь голки маркірований «DP 267» Загальна довжина: 51,0 +/- 0,3 mm

 

- Довжина нижчої частини 33,0 +/- 0,2мм

  

Вставка карбюратора повинна бути маркована «12,5» 

 

 

9.7.7 Паливний насос  



44                                                      RMC Технічні вимоги 2017                     редакція 03 від 28.12,2016 
 

Діафрагмовий насос MIKUNI повинен бути встановлений на спеціальному кронштейні 

(знизу або збоку) корпусу фільтру згідно ілюстрації 

 

9.7.8 Паливний фільтр  

Тільки 2 типу оригінального паливного фільтру (см вкладену картинку) дозволений і 

повинні бути встановлений між баком і паливним насосом. 

 

 

9.7.9 Радиатор  
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Зняття термостату з головки циліндра є легальною конфігурацією. Одинарний 

алюмінієвий радіатор як показаний на люстрації. Назва «ROTAX» повинна бути 

штампована з боку версii 3.  

Скотч наклеєний навколо радіатора і призначений тільки для контролю повітряного 

потоку. Скотч не може бути видалений з радіатора поки карт знаходиться на треку. 

Ніякі додаткові охолоджуючі пристрої не дозволені. 

 Версiя 1,2 та 3: За винятком версії 3 решта всіх способів управління потоком повітря 

через радіатор заборонена. 

Версiя 1 та 2: Охолоджувана площа: высота=290мм, ширина=133мм  

Версiя 3: Охолоджувана площа: высота=290мм, ширина=138мм  

Версiя 1 та 2: Товщина радіатора = 32мм Версiя 3: Товщина радіатора = 34мм 

 Місце кріплення радіатора праворуч від двигуна. 

 Радіатор повинен бути зібраний зі всіма компонентами які показані на ілюстрації у 

версії 1та 2 або у версії 3. 

Для версії 2 легальні 2 версії установки на поворотну пластину (дивися детальні 

креслення). Для версії 2 дозволено використання двох різних радіаторів з 2 різними 

позиціями поворотних плит (встановлених спереду або ззаду). Версiя 3: оригінальний 

пластиковий щиток для контролю повітря. Видалення оригінального пластикового 

щитка та використання скотча як у версiях 1 та 2 допустима конфiгурацiя.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версія 1 
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Версія 2 

 

Версія 3  
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9.7.10 Охолоджувальна рідина    

Охолоджувальна рідина: звичайна вода без ніяких добавок повинна бути використана. 

 

 

9.7.11 Система вихлопу 

Випускний рестріктор повинен мати внутрішній діаметр 37,0мм +0,2/-0,2 мм 

Обидві версії випускних патрубків, згідно с малюнками нижче, легальні для 

використання. 

Версія 1 без підкладок  
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Версія 2 з підкладкою. Розмір С повинен бути не менше як 15,5мм. 

 

Дозволено використання максимально 4 оригінальних пружин ROTAX для кріплення 

вихлопної труби до циліндра. (використання дроту безпеки заборонене).              

Випускна система повинна бути поставлена ROTAX і не може бути змінена за винятком 

заміни звукопоглинального матеріалу і використання різьбового кріплення замість 

заклепок кріплення кришки глушника. 

Рознесена збірка вихлопної труби з глушником показана на ілюстрації. 

 

Три версії можуть бути використані 
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Версія 3: 

Налаштована труба з коліном на 180 ° поділена на дві частини. Глушник закріплено двома 

пружинами до коліна на 180° та двома пружинами до труби. Глушник може бути повернутий на 

90° так, щоб вихід з глушника вказує або вниз до асфальту (кращою версії для низького рівня 

шуму) або у напрямку назад. Також дозволена конфігурація якщо використовується кінцева 

заглушка без повернутої на 90° трубки, а також внутрішньої перфорованої трубки з версії 1 та 2. 

Діаметр отвору поз.6 на ілюстрації вище максимально 21,0мм. Довжина начального конуса: 592 

+/-5мм (заміряється по наружі від початку труби до початку циліндрової частини).Довжина 

циліндрової частини вихлопної труби: 125мм +/- 5мм.Довжина кінцевого конуса: 225мм +/- 

5мм.  Зовнішній діаметр туби повороту на 180°: 41 мм +1,5 мм/-1,0 мм (заміряється на початку і 

в кінці повороту) 
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Установка тільки однієї оригінальної ізолюючої вставки дозволено до використання. 

Оригінальна вихлопна система (настроєна труба і глушник) не може бути змінена, за винятком 

додаткових елементів для зниження рівня гучності. Зварювання дозволено тiльки у випадках 

ремонту. 

Додатково до стандартного килимка ізоляції є законним (але не обов'язково) використання 

спеціального стального килимка ізоляції розмірністю 165 +10 мм, якій зібрано під стандартний 

килимок ізоляції, як у наведеному нижче малюнку. (Rotax номер комплекту 297983). 

 

Хомут (1) повинен бути на дicтанцiї 18 +/-2мм, як що мiiiряти вiд кiнця труби. 

Хомут (2) повинен бути у кiнцiзони стального килима. 10-12мм вказани тiльки для iнформацiї 

при сборцi. Використання обох хомутiв є обов'язковим. 

l) Для вимірювання температури вихлопних газів дозволено приварити роз'йом зверху труби на 

відстані 50-80 мм від сферичного роз'єму. 

9.8 Технічні вимоги до картингових двигунів ROTAX (під пломбою двигуна) Ротакс DD2 

(24kW).                                                                                                                                                             

9.8.1 Зазор камери згорання                                                                                                                              

125 МАХ DD2 мінімум 1,30 мм 

Зазор повинен бути заміряний штангель-циркулем з точністю 0,01мм і використовуючи 2мм 

тонкий дріт. Колінчастий вал провертається поволі до досягнення ВМТ (верхньої мертвої точки) 

до сплющення тонкого дроту. Зазор повинен бути заміряний з лівого і правого боку в напрями 

поршневого пальця. Приймається середнє значення обох вимірів. Рекомендовано 

використовувати 2мм тонкий дріт кат.№ 280 130 
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9.8.2 Вставка камери згорання 

 a) Відлитий ідентифікаційний код повинен бути "223 389" або "223 389 1" або "223 389 2" або 

223 389 2/1" або “223 389 2/2”                                                                                                                              

b) Відлите слово "ROTAX" і/або "MADE IN AUSTRIA" повинні бути присутніми. 

  

Висота вставки камери згорання повинна бути 27,55мм допуску +0,0/-0,1мм (А) і 28,80мм з 

допуском +/- 0,2мм (В). 

 

d)Профіль вставки камери згорання перевіряється шаблоном (ROTAX каталожний номер 277 

390). На просвіт щілина між шаблоном і профілем вставки камери згорання повинна бути 

однаковою за всім профілем. 

Зауваження: Ця перевірка здійснюється тільки для ухвалення рішення про відповідність або не 

відповідність, у разі появи сумнівів після проведення попередніх вимірів. 

9.8.3 Поршень з кільцем в сборі 

 a) Оригінальний, покритий, алюмінієвий, відлитий поршень з однією кільцевою канавкою. 

Усередині поршня повинне відлити слово «ELKO»  і «MADE IN AUSTRIA»). 

b) Місця обробки наступні: верхня частина поршня, зовнішній діаметр, канавка поршневого 

кільця, отвір поршневого пальця, внутрішній діаметр спідниці поршня і деякі оброблені на 

заводі виробнику технологічні місця  для зняття облоя з відливання. Решта всіх поверхонь не 

оброблена і повинні мати литу поверхню. 
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f) Оригінальне, магнітне, прямокутного профілю кільце. Висота кiльця: 0,98 +/-

0,02мм. Поршневе кільце маркіроване"ROTAX 215 547" або "ROTAX 215 548".                                                   

d) Поршень з вікном, який поставлявся у ранні часи більше не э законним i не може бути 

використаним.                                                                                                                                                              

e) Будь яка механічна обробка або доопрацювання заборонені, зміна оригінальної 

поверхні не легальна (в тому числі видалення нагару). 

 

9.8.4 Поршневий палець 

a) Поршневий палець виконаний з магнітної сталі.                                                                                        

b) Розміри повинні відповідати кресленню.                                                                                                        

c) Мінімальна вага поршневого пальця не може бути менше 31,8 грам. 

 

9.6.5 Ціліндр 

 a) Легкосплавний циліндр з покриттям GILNISIL. Будь-яке перепокриття не допустиме  

b) Циліндр має один головний випускний канал, та два по боках. Максимальний 

діаметр циліндра = 54,035 мм (вимір проведений в 10мм вище за межу випускного 

вікна).                                                                                                                                                                

c) Циліндр маркірований логотипом «ROTAX» (див. фото нижче)                                         

d) Циліндр з регулювальним випускним клапаном.                                                                      
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e) Циліндр повинен мати маркіровку з його ідентифікаційним номером 613 930, 613 931 

або 223 993. (див. фото нижче)                                                                                                              

f) Висота 

 

 

 

Висота циліндра повинна бути 86,7мм -0,05/+0,1мм (заміряно цифровим штангель-

циркулем мин.довжиной 200мм) 
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g) Всі вікна і канали повинні мати чисту літь’єву поверхню за винятком деяких місць 

(виконаних виробником) в яких прибрані грат і облой отриманий при литті. 

 

Всі вікна мають фаски на кромках.                                                                                           

Додаткова обробка не допускається. 

 

 

На циліндрах 223 993 на верхньому краю центрального каналу можуть бути видні сліди 

обробки виробником 
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Ущільнюючий фланець випускного патрубка може мати чистову літ’єву поверхню або ж 

мати сліди обробки виробником. 

 

Верхня межа випускного вікна повинна бути, як чистова літ’єва поверхня … 

 

або ж мати сліди ЧПУ обробки … 

 

або сліди ЧПУ обробки в комбінації із слідами ручної шліфовки 
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Випускне вікно може мати сліди часткової ручної шліфовки виконаною виробником для 

видалення дефектів литва і видалення напливів NIKASIL в кінці нанесення цього 

покриття.  

На циліндрах 223 993 випускний канал може виглядати обробленим виробником по 

всьому периметру. 

 

h) Фаза випускного вікна                                                                                                                    

«Фаза випускного вікна» (відстань від верху циліндра до верху випускного вікна) може 

бути перевірена за допомогою шаблону (ROTAX кат.номер 277 397).                                    

Вставка шаблону вставляється в циліндр таким чином, що б шаблон торкався стінки 

циліндра і при цьому виступ на шаблоні був по центру випускного вікна (найвища точка)                                              

Рухати шаблон вгору, поки виступ не торкнеться верхньої межі випускного вікна. Між 

шаблоном і верхньою частиною циліндра утворюється зазор. У даний зазор не повинен 

проходити щуп наступного номіналу:  

Ротакс Макс DD2: 0,75 мм Використання циліндра 223 993 (Ротакс МаксDD2), так само 

легально, якщо шаблон взагалі не вставляється.  

Зауваження: Будьте уважні використовуючи потрібний щуп для кожного типорозміру 

Ротакс Макс DD2циліндра! 
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i) Випускний клапан 

Якщо поршень рухати до верху циліндра і до моменту повного закриття випускного 

вікна, повинна бути можливість вставити шаблон випускного клапана (ROTAX кат.номер 

277 030) поки його не зупинить поверхня циліндра (щуп 0,05мм не повинен проходити в 

цьому зазорі).  

 

 

 

j) Модифікування прокладки випускного клапану (ROTAX кат.номер 250 231) 

заборонено 
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9.8.6 Випускний патрубок 

a)Впускний патрубок маркірований логотипом «ROTAX» і дентифікаційним кодом «267 410». 

 

b) Деяке видалення матеріалу може бути виконане для забезпечення збігу внутрішнього 

контура і приєднальною поверхнею карбюратора. Це ручне видалення матеріалу виглядає, як 

обробка краю на глибину не більш 3мм. Ніякої додаткової шліфовки або обробки не 

допускається.                                                                                                                                                                         

c) Збірка пелюсткових клапанів має два обмежувачі ходу і 2 пластини по 3 пелюстки кожна.                                                                                                                                                                        

d) Товщина пелюсток 0,6мм +/- 0,08мм. 

9.8.7 Шатун    

                                                                                                                                                                                   

a) Хід шатуна 54,5 мм +/- 0,1мм 

b) Конічний профіль має кований номер «213», «365», «367» або «362» на площині. 

 

c) Площина конічного профілю не оброблена (213, 365 та 367 - покрита міддю, 362 – сірий 

без покриття).       Шліфовка або поліровка зовнішнього конусного профілю не дозволена.                                                                          

d) Допускається к виростанню підшипник колінчастого валу тільки 6206 від FAG.(Повинні 

бути відмічені з кодом 579165BA або Z-579165.11.KL) 
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9.8.8 Коробка передач 2-х ступенів 

Провідна шестерня з 19 зубами для 1 передачі і 24 зуба для 2-ої передачі.      

Вiдома шестерня 1 передачі повинна мати 81 зуб.                                                                     

Відома шестерня 2 передачі повинна мати 77 зубів. 

 

9.8.9 Картер двигуна 

 Як в стані постачання виробником. Ніяких шліфувальних або полірувальних робіт не 

дозволено в двох основних каналах так само, як і в кривошипній камері. 
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9.9 Технічні дані (доступні зовні) для двигунів ROTAX класів: 

Ротакс Макс DD2 

Дуже важливо для всіх опонентів перевіряти своє устаткування (всі зовнішні компоненти і 

частково внутрішні) і бути упевненими, що устаткування знаходиться відповідно до технічних 

вимог описаними нижче! 

9.9.1 Система запалювання 

 

a) Цифрове батарейне запалення DENSO або запалення DELLORTO, пристрій змінного 

випередження запалення – не потрібні ніяких настройок і це неможливо. Представник змагань 

може у будь-який момент зажадати заміну котушки запалення на іншу нову, надану 

організатором змагань. 

Версія запалення DENSO 

- На котушці запалення повинно бути відлито «129000-» і «DENSO». 

- Котушка запалення повинна мати 4 або 6 пінiв в роз'йомі. 

- Роз'йом з корпусом котушки повинен мати дроти білого або сiрого кольору. 

Так само легальна версія з номером «266750» (див нижче) 

 

 

 

 

- Котушка запалення повинна бути закріплена на 2 оригінальних сайлентблока до кришки 

шестерень. Тільки у разі, коли елементи шасі перетинаються з котушкою, можливо 

використовувати подовжений кронштейн жорстко сконструйований з мінімальними розмірами 

і прикріплений до суцільного металу на оригінальні місця кріплення котушки запалення. 
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Версія запалення DELLORTO 

 

- Котушка запалення з окремим блоком управління. Котушка та єлектронний блок повинні 

кріпитися до спеціального кронштейну зі всіми вказаними частями. 

 

 

Котушка повинна мати два піна на коннекторі. Котушка запалення має налепки з обох боків 

“BRP 666820” та “NIG 0105” Легальна конфігурація коли немає одної або обох налепок.  

 

b) Мінімальна довжина дроту запалення (високовольтний провід) 210мм від виходу дроту з 

котушки запалення і до входу в ковпачок свічки запалювання (= видима довжина дроту). 

Котушка запалювання повинна бути в робочому стані (уразі сумнівів може бути перевірена) 

 

 

 

 

c)Електронний блок 125 MAX DD2: “666816, 125 MAX DD2 evo” повинен перевірятися 

спеціальним ECU tester (Rotax part no. 276 230) за наступною процедурою. Відключити дроти від 
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блоку, підключити тестер. Підключіть кабель живлення тестера до роз'єму зарядки. ECU tester 

автоматично виявить тип двигуна та автоматично запустить програму перевірки випередження 

запалення та часу відкриття клапану.  У разі успіху на дисплеї повинно бути ECU TEST OK 125 

MAX DD2 evo 666 816.  

 

 

 

g) Датчик положення колінчатого валу повинен бути маркірований номерами 029600-0710, 

разом з кодом продукту в другому рядку. 

ПОРАДА: у разі появи сумнівів для простої перевірки встановите металеву кульку (3-5 мм в 

діаметрі) на датчик (з боку двигуна), сталева кулька повинна залишатися в центрі поверхні 

датчика. 
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h) Свічка запалення: DENSO Iridium IW 24 або 27 або 29 або 31 або 34. 

Ковпачок свічки запалення повиннен мати маркіровку: «NGK TB05EMA».                                             

I) Оригінальна батарея повинна бути використана: YUASA YT7B-BS або ROTAX RX7-12B або RX7-

12L(lithium iron phosphate type)                                                                                                                              

j)Батарея повинна бути встановлена зліва від сидіння і закрита кришкою батареї (дивися 

ілюстрацію нижче) і повинна бути зафіксована на шасі як мінімум 2 гвинтами.                                  

k) Батарея повинна бути зібрана зі всіма компонентами як показано на ілюстрації (зліва стара 

версія, справа – Єво) 

 

l) Установка оригінального додаткового кабелю (ROTAX кат.номер 264910) маси дозволена опція. 

 

9.9.2 Випускний клапан  

a) Обидві версії: пнематична та єлектронна є легальною. Обидві версії: В стані 

постачання виробником, без ніяких змін.                                                                     

Компресійна пружина повинна бути встановлена.                                                                         

b) Довжина випускного клапана 36,5 мм +0,20мм / -0,30мм.                                                     

c) Ширина бурту 4,8мм +/- 0,3мм 
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g) Колпак випускного клапана тільки зеленого кольору може бути 

використаний (ROTAX кат.номер 260 723) 

 

h)  Пневматична версія 

 

 
i) Електронна версія 
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9.9.3 Привід балансувального валу 

a) Шестерні балансира повинні бути встановленi. 

b) Шестернi балансира повиннi бути встановленi на первічний вал i виставлені 

відповідно до інструкції по ремонту. 

c) Баланс вал тільки 237 949 (теж саме що і 237 948) може бути встановлено. 

 
 

d) Нова версія 
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e) Несуча вага балансувального валу повинна виглядати як оброблена поверхня) 

Розмір А (широка частина ваги балансира) повинна бути 53мм + / - 0,5 мм або 

57мм + / - 0,5. Мінімальна вага чистих шестерень балансира включаючи підшипник 

(тільки для нової версії) не може бути менше ніж 240гр. 

 

9.9.4 Відцентрована муфта (зчеплення) 

a) Чиста центрифуга повинна блокуватися досягши оборотів максимум 4'000 об/хв.. Це означає, 

що карт (без водія) повинен почати рух не пізніше, чим двигун досягне оборотів максимум 4'000 

об/хв.                                                                                                                     Обидві версії замікаючіх 

елементiв показаних на зображенні є легальними і можуть бути використані.                                                                                                                                        

Старi версii замикаючих елементiв можуть бути, як не термообробленими, так і 

термообробленими. 

 

b) Сталевий шків і сталевий барабан повинні відповідати наступним вимогам. Висота зчеплення 

Мінімум: 14,45мм 
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Ширина зчеплення 

 

  

Виміри повинні проводитися з трьох відкритих боків зчеплення в 5-10 мм від канавок (при 
вимірах всі рухомі елементи повинні бути закриті – ніякого зазору не допускається).                                                                                                         

Ніякий з вимірів не може бути менше 24,10мм. 

 

Зовнішній діаметр барабана зчеплення 

 

Діаметр повинен бути зміряний штангель-циркулем відразу у радіусу переходу (не з відкритого 

заднього боку барабана).Мінімальний діаметр:89,50 мм. 

Внутрішній діаметр барабана зчеплення 
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Внутрішній діаметр вимірюється штангель-циркулем. Вимір проводиться посередині барабана 

зчеплення (у зоні контакту із замикаючими елементами).                                                    

Максимальний діаметр: 84,90мм. 

 

 

Висота барабана зчеплення разом із зірочкою 

 

Мінімальна висота: 39,50мм 

 

 

9.9.5 Первинна передача                                                                                                                         

a) Оригінальні шестерні мають бать використані тільки з наступними передавальним 

відношенням. Тільки такі пари можуть бути використані 

Провідна зірка                                                                            Ведена зірка 

             32                                                                                                            65 

             33                                                                                                            64 

             34                                                                                                            63 

             35                                                                                                            62 

             36                                                                                                            61 

             37                                                                                                            60 

             38                                                                                                            59 
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b) Передаточне відношення може бути вказано для кожних змагань відповідними 

положеннями до них. 

9.9.6 Коробка перемикань 

a) Коробка передач повинна управлятися одним з двох допустимих оригінальних конфігурацій 

ручних педалей перемикання передач що знаходяться під рульовим колесом через троси з 

бауденом.                                                                                                                                                                    

b) Підрізання оригінальних педалей перемикання або додаванням до педалей дозволяється 

лише з метою кріплення даних педалей до контректному керма (тільки для пластикових 

педалей). 

Для алюмінієвих педалей ніякого підрізання або додавання матеріалу не дозволено. 

c) Оригінальна маточина рульового колеса повинні бути використана (тільки для пластикових 

педалей) 

Версія 1 ( пластикові педалі) 
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Версія 2 Алюмінієві  педалі  

 

 

9.9.7 Коробка фільтра 

a) Коробка фільтру з вбудованим повітряним фільтром, що миється, повинна бути використана 

зі всіма частинами вказаними на ілюстрації.                                                                                                   

b) На корпусi фільтру на внутрішній поверхні маркіровано ROTAX кат.номер 225 012 або 225 013.                                                                                                                                                                  

c) На кришцi фільтру на внутрішній поверхні маркіровано ROTAX кат.номер 225 022 або 225 023.                                                                                                                                                                      

d) Обидві версії повітряних фільтрів можуть бути використані – з або без металевого каркасу.                                                                                                                                                          

e) Повітряний фільтр повинен бути встановлений мiж корпусом и кришкою так, щоб повністю 

покривати впускний отвiр.                                                                                                                                       

f) Дозволено ущільнити верх коробки фільтру скотчем.                                                                              

g)Обов'язково, щоб кільце ущільнювача (поз. 9) було встановлено на патрубки впуску (поз. 4). 
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Впускний патрубок (поз.4) так само як і патрубок карбюратора (поз.5) можуть бути 

використані, якщо на них є маркування «ROTAX».                                                                                            

У дощову погоду не дозволяється встановлення ніяких додаткових захистів. 

Карбюратор 

a) Карбюратор Dell'Orto «VHSB 34» в литому корпусі 

b) Штамп «QD», «QS» або «XS» повинен бути на корпусі карбюратора. 

c) Внутрішній отвір литого карбюратора повинен мати литу поверхню. 

d) Висота положення важелів поплавців, що визначають рівень, виконується за рівнем в 

шаблоні ROTAX кат.номер 277400 під власною вагою, без прокладки в 

положенні догори дном. 

 
e) Збірка запірного клапана повинна мати штамп «150»                                                                 

f) На запірному клапані має бути маркування «INC» в ромбі. 

 
 На стартовому жиклері проштамповане «60» 

 

 Положення настроювальних гвинтів вільне. 
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k) Всі жиклери в будь-який час повинні бути корректно вставлені в свої гнізда і затягнуті!                                                                                                                                          

l) Мінімально необхідний розмір основного жиклера може бути визначений для будь-

якого змагання відповідним Регламентом. 

m) Додаткова пробка карбюратора (ROTAX номер 261030) є законною для використання.             

n) Опцiональнi деталi ROTAX номер 240 184 (регулювальний гвинт, 2шт) та ROTAX номер 261 552 

(шапка жиклера, 1шт) є законними для використання. Цi деталi опцiонально замiняють деталi 

262 020 та 261 550 уразi герметизації карбюратору.                                                                                      

o) На обидва вентиляційних фітинга повинна бути одягнена вентиляційна трубка мінімум 155мм 

(ROTAX номер 260 260). Відкрита її частина повинна бути розташована ззаду карбюратора. 

Перевірка карбюраторів «QD» та «QS»:                                                                                                                 

- На заслінці діфузора на литій поверхні повинен бути вказаний розмір «40» і на 

верхньому кінці заслінки повинна бути лита поверхня.                                                                                           

- Голка повинна мати штамп тільки «К98».                                                                                                 

- Тільки два поплавця з маркуванням «gr5.2» дозволені и можуть бути використані                 

- Колодязь голки: маркірований «FN 266»                                                               

Загальнадовжина 54,00 +/- 0,3 мм                                                                                                          

Довжина нижньої частини 11,5 +/- 0,2мм 

  

Діаметр внутрішнього верхнього отвору (заміряний на висоті 2мм) 2,6 + / -0,15 мм 

 

Діаметр 4 х4 зустрічних отворів:                                                                                                                            

Калібр 0,9 мм ROTAX кат.номер 281920 не повинен проходити в жодне з 16 отворів 



73                                                      RMC Технічні вимоги 2017                     редакція 03 від 28.12,2016 
 

 

o) Жиклер холостого ходу                                                                                                

Тiлькипроштамповане 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 легально и може бути використане. Це не є 

обов'язковим, щобжиклер холостого ходу і емульсійна трубка мали той же розмір. 

Калібр 0,65 мм не повинен проходити у отвiр жиклера                                                                            

холостого ходу 60 (ROTAX кат.номер 281 920) 

 

p) Емульсійна трубка                                                                                                                     

Тiлькипроштамповане 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 легально и може бути використане. Це не є 

обов'язковим, щобжиклер холостого ходу і емульсійна трубка мали той же розмір.                     

Калібр 0,65 мм не повинен проходити у отвiр жиклера холостого ходу 60 (ROTAX кат.номер 281 

920)                                                                                                                                                                               

Калібр 0,65 мм не повинен проходити у жодний з зустрiчних 4 отвiрiв (ROTAX кат.номер 281 920) 



74                                                      RMC Технічні вимоги 2017                     редакція 03 від 28.12,2016 
 

  

Вставка карбюратора повинна мати маркiровку «8,5» 

 

похилий отвiр:                                                                                                                                                           

Калібр 0,60 мм не повинен проходити (ROTAX кат.номер 281 920) мал 1                                                          

Вертикальний отвiр:                                                                                                                                               

Калібр 0,90 мм не повинен проходити (ROTAX кат.номер 281 920) мал 2 
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q) Розпилювач:                                                                                                                                                 

Для вилучення розпилювача необхідно використовувати комплект пристосувань (ROTAX 

кат.номер 676034). Загальна довжина розпилювача: 23,75 + / - 0,45 мм 

 

Довжина циліндричної частини 15,75 + / -0,25 мм 
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Розмiр по зрiзу 6,00 +/-0,15мм 

 

У перетині розмір отвору 4,05 + / - 0,15 мм 

 

Перевірка карбюраторів «XS» 

- На заслінці діфузора на литій поверхні повинен бути   вказаний розмір «45» і на 

верхньому кінці заслінки повинна бути лита поверхня.                                                                                      

- Голка повинна мати штамп тільки «К57».                                                                                                     

- Толька два поплавця з маркірованням «gr4.0» дозволене и може бути використане.                                                                                                                                

- Жиклер холостого ходу марковано «60»                                                                                                      

- Емульсійна трубка холостого ходу марковано «45» 

- Колодязь голки маркірований «DP 267» Загальна довжина: 51,0 +/- 0,3 mm 
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- Довжина нижчої частини 33,0 +/- 0,2мм 

 

Вставка карбюратора повинна бути маркована «12,5» 

 

 

9.9.9 Паливний насос  

a) Оригiнальний діафрагмовий насос MIKUNI повинен бути встановлений на сайлент блоці та 

кронштейну 651 055 на двигунi. 
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9.9.10 Паливний фільтр 

Тільки 2 типу оригінального паливного фільтру (см вкладену картинку) дозволений і повинні 

бути встановлений між баком і паливним насосом.                                                                             

Нічого не може бути встановлено між насосом i карбюратором за винятком: паливо проводу, 

паливного насоса і оригінального фільтра      

 

 

 

 

 

9.9.11 Радіатор 

a) Одинарний алюмінієвий радіатор як показаний на ілюстрації                                                                      

b) Зверху радіатора повинно вибито ROTAX.                                                                                                               

c) Охолоджувана площа:                                                                                                                                   

Версiя 1: висота=284мм, ширина=202мм                                                                                                               

Версiя 2: висота=290мм, ширина=196мм                                                                                                                    

d) Версiя 1: Товщина радіатора = 32мм                                                                                                                    

Версiя 2: Товщина радіатора = 34мм                                                                                                                           

e) Місце кріплення радіатора лiворуч від сидiння.                                                                                          

f) Найвища точка радіатора не може бути вище 400мм над основною трубою шасі карта.              

g) Ніякі додаткові охолоджуючі пристрої не дозволені.                                                                                                

Скотч без нiяких лого наклеєний навколо радіатора і призначений тільки для контролю 

повітряного потоку.                                                                                                                                                         

Скотч не може бути видалений з радіатора поки знаходиться на треку.  
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Решта всіх способів управління потоком повітря через радіатор заборонена.                                                                                        

h) Термостат, що знімається з головки циліндра, є рекомендованою конфігурацією. 

Версія 1 

 

 

Версія 2 

 

9.9.12 Охолоджувач радіатора                                                                                                                        

Звичайна вода без ніяких добавок повинна бути використана. 
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9.9.13 Система вихлопу 

 Випускний рестріктор повинен мати внутрішній діаметр 37,0мм +0,2/-0,2 мм 

a) Повинна бути поставлена ROTAX і не може бути змінена за винятком заміни 

звукопоглинального матеріалу і використання різьбового кріплення замість заклепок кріплення 

кришки глушника.                                                                                                                                                   

b) Дозволені дві версії випускного фланця.                                                                                                       

Версія 1 зліва без ущільнюючої прокладки, та версія 2 справа – с прокладкою. 

 

Для версії 2 розмір С повинен бути заміряно. Розмір не більш ніж 15,5мм.                                                                                                                                                                 

c) Рознесена збірка вихлопної труби з глушником показана на ілюстрації.                                                     

Всі три версії (з привареним глушником, версією з фіксацією двома пружинами та двома 

елементами) може бути використана. 
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d) Діаметр отвору поз.3на ілюстрації вище максимально     19,6мм +/- 0,2мм.                                                                                                                                                          

e) Установка тільки однієї оригінальної ізолюючої вставки дозволено до використання. 

Оригінальна вихлопна система (настроєна труба і глушник) не може бути змінена, за 

винятком додаткових елементів для зниження рівня гучності.                                                                     

f) Додатково до стандартного килимка ізоляції є законним (але не обов'язково) 

використання спеціального стального килимка ізоляції розмірністю 165 +10 мм, якій 

зібрано підстандартний килимок ізоляції, як у наведеному нижче малюнку. (Rotax 

номер комплекту 297983). 
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Хомут (1) повинен бути на дicтанцiї 18 +/-2мм, як що мiiiряти вiд кiнця труби.                                          

Хомут (2) повинен бути у кiнцi зони стального килима. 10-12мм вказани тiльки для iнформацiї 

при сборцi.                                                                                                                                                          

Використання обох хомутiв є обов'язковим.                                                                                                                      

i) Для вимірювання температури вихлопних газів дозволено приварити роз'йом зверху труби на 

відстані 50-80 мм від сферичного роз'єму.                                                                                                                    

j) Дозволено використання максимально 4 оригінальних пружин ROTAX для кріплення 

вихлопної труби до циліндра. (використання дроту безпеки заборонене). 

 

 

9.9.14 Рівень гучності 

a) Шумопоглинаюча вставка (дивися ілюстрацію вихлопної системи) повинна бути замінена на 

оригінальну запасну ROTAX, якщо рівень гучності перевищує 94dB (A).                                                       

b) Процедура виміру рівня гучності:                                                                                                                            

Місце виміру повинне бути розташоване на треку в тому місці, де двигун працює при повному 

навантаженні і в діапазоні оборотів від 11.000 до 12.000 оборотів.                                                          

Мікрофон встановлюється на висоті 1 метр над треком під прямим кутом.                                                   

Відстань між мікрофоном і картом на ідеальній траєкторії трека повинна бути 7,5 метрів.                   

Карт повинен рухатися при повному навантаженні і по ідеальній траєкторії трека. 

 

 

 

9.9.15 Стійки сидіння 

З боку двигуна дозволяється встановлювання тільки однієї стійки. Стійка сидіння повинна буди 

закріплена до мотору різьбовим болтом у утвір спеціально для цього призначеним. Це 

показано на ілюстрації нижче. Стійка сидіння може бути закріплена з іншої сторони різьбового 

отвору. 

 



83                                                      RMC Технічні вимоги 2017                     редакція 03 від 28.12,2016 
 

 

 

 

DD2 Муфта фланец 

 

                                                Болти                 240 186                     940 882                                                                  

М                                                                          М5*25                        М5*30             

 

 

 

Коленчатый вал 685019 - DD2 

       685 013 crankshaft excl.                                      685 019   key crankshaft incl. key 
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DD2 Корпус фільтра з кільцем                                                                               

Уплотнительное кольцо є обовьязковим! 

                 225 022                                                                   225 023 

впускной крышки глушителя                        впускная кришка глушителя                                                  

Старая версія                                                                  новая версія 

9.10 Технічні дані (закриті пломбою) для двигунів ROTAX класів Ротакс Макс 

Мінi (10kW)                                                                                                                            
Для двигунів конфігурації Ротакс Макс Міні, якщо нижче не обумовлене інше, діють Технічні 

дані для двигуна конфігурації Ротакс Макс Юніор.     Дуже важливо для всіх опонентів 

перевіряти своє устаткування (всі зовнішні компоненти і частково внутрішні) і бути упевненими, 

що устаткування знаходиться відповідно до технічних вимог описаними нижче!   

9.10.1 Squish gap                                                                                                                                                     

Зазор камери згорання                                                                                                                                            

a) 125 Міні MAX 1,20 мм - 1,80 мм                                                                                                                   

Авторизований дистриб’ютор організовуючий національний Кубку в категорії Ротакс Макс 

Мікро може визначати більший рестріктор, що збільшує зазор камери згорання. Зазор повинен 

бути заміряний штангель-циркулем з   точністю 0,01мм і використовуючи 3мм тонкий дріт.                                                                                                                              

Колінчастий вал провертається поволі до досягнення                                                                        ВМТ 

(верхньої мертвої точки) до сплющення тонкого дроту. Зазор повинен бути заміряний з лівого і 

правого боку в напрями поршневого пальця.                                                                                                                                                     

Приймається середнє значення обох вимірів. 

9.11Технічні дані (доступні зовні) для двигунів ROTAX класів Ротакс Макс Міні (10kW) 

9.11.2 випускной рестріктор 

a) Випускний рестріктор (ROTAX кат.номер. 273 972) винен бути використаний замість 

оригінального випускного фланця.                                                                                                                              
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b) Випускний рестріктор повинен мати внутрішній діаметр 22,0мм +0,2/-0,2 мм.                                                                                                                                          

c) Випускний сталевий мат повинен бути дозволеної конфігурації.  

Радіатор 

Замість оригінального радіатора винен бути використаний радіатор "Micro MAX" (ROTAX 

кат.номер. 295 924).                                                                                                                                                

Радіатор повинен бути закріпленим усіма компонентами показаними на малюнку до версії 2. 

(дивися підпункт 18.5 пункту   9.2технічних вимог двигуна 125 max).                                                         

Площа охолодження:                                                                                                                                                

Висота = 300 мм                                                                                                                                                         

Ширина = 60 мм                                                                                                                                            

Товщина радіатору = 32 мм  

 

Випускна система 

Замість оригінальної випускної системі повинно бути використано випускну систему "Micro 

MAX". Замість оригінальної випускної перфорованої вставки повинно бути використано 

випускну перфорованувставку"Ротакс Макс Юніор".Діаметр отвору поз.6 на ілюстрації вище 

максимально 21,0мм. 
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9.12 Технічні дані (закриті пломбою) для двигунів ROTAX класів Ротакс Макс Мікро 

(5kW)                                                                                                                                                                   

Для двигунів конфігурації Ротакс Макс Мікро, якщо нижче не обумовлене інше, діють Технічні 

дані пункту 9.1 для двигуна конфігурації Ротакс Макс Юніор. 

9.12.1 Зазор камери згорання 

125 Мікро MAX 2,40 мм - 2,70 мм                                                                                                  

Авторизований дистриб’ютор організовуючий національний Чемпіонат в категорії Ротакс Макс 

Мікро може визначати більший рестріктор, що збільшує зазор камери згорання. Для досягнення 

необхідного зазору камері згорання, проставка (ROTAX кат.номер 626 420, такого ж профілю, як 

і прокладка під. циліндр) товщиною 1,25мм плюс необхідні прокладки винні бути використані.                                                                 

Зазор повинен бути заміряний штангель-циркулем з точністю 0,01мм і використовуючи 3мм 

тонкий дріт. Колінчастий вал провертається поволі до досягнення ВМТ (верхньої мертвої точки) 

до сплющення тонкого дроту.                                                                                                                            

Зазор повинен бути заміряний з лівого і правого боку в напрями поршневого пальця.        

Приймається середнє значення обох вимірів. 

9.13 Технічні дані (доступні зовні) для двигунів ROTAX класів Ротакс Макс Мікро (5kW)  

9.13.1 Випускний рестріктор 

a) Випускний рестріктор (ROTAX кат.номер. 273 192) винен бути використаний замість 

оригінального випускного фланця (вставленім у циліндр).                                                                     

b) Випускний рестріктор повинен мати внутрішній діаметр 18,0мм +0,2/-0,2 мм.розмір А 

розмір С -18,5 мм .розмір  В – 12мм 

 

 

 

9.13.2 Радіатор 

a) Замість оригінального радіатора винен бути використаний радіатор "Micro MAX" (ROTAX 

кат.номер. 295 924).                                                                                                                                                        

b) Радіатор повинен бути закріпленим усіма компонентами показаними на малюнку до версії 

2або 3.                                                                                                                                                                                          

c) Площа охолодження:                                                                                                                                                  

Висота = 300 мм  Ширина = 60 мм Товщина радіатору = 32 мм                                           

d) Ніякі додаткові охолоджуючі пристрої не дозволені.                                                                           

Скотч без нiяких лого наклеєний навколо радіатора і призначений тільки для контролю 

повітряного потоку.                                                                                                                                                           

Скотч не може бути видалений з радіатора поки знаходиться на треку. Решта всіх способів 

управління потоком повітря через радіатор заборонена. 



87                                                      RMC Технічні вимоги 2017                     редакція 03 від 28.12,2016 
 

 

 

 

 

 

9.13.3 Випусна система 

a) Замість оригінальної випускної системі повинно бути використано випускну систему "Micro 

MAX".                                                                                                                                                                                      

b) Внутрішній діаметр випускного отвору вихлопної труби розташованою під кутом 90° повинен 

бути 15 мм +/- 0,30 мм.  
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                                             Диаметр окончания флейты – 15 мм 

Обов’язкове встановлення нового килимка, та опломбування випускної 

системи на офіційні заїзди на кожне окреме змагання. Для чого потрібно 

зробити отвір в торці випускної системи.Оплмбування  та встановлення 

нового килимка – проводится в присутності технічного комісара на тех.комі. 

Номер пломби закрепляется за стартовим номером карту. На весь час 

змагання. 

 

c) Додатково до стандартного килимка ізоляції є законним (але не 

обов'язково) використання спеціального стального килимка ізоляції 

розмірністю 165 +10 мм, якій зібрано під стандартний килимок ізоляції, як у 

наведеному нижче малюнку. (Rotax номер комплекту 297983). 

 

Хомут (1) повинен бути на дicтанцiї 18 +/-2мм, як що мiiiряти вiд кiнця труби. 

Хомут (2) повинен бути у кiнцi зони стального килима. 

10-12мм вказани тiльки для iнформацiї при сборцi. Використання обох хомутiв є 

обов'язковим.                                                                                                                                         

e) Для вимірювання температури вихлопних газів дозволено приварити роз'йом 

зверху труби на відстані 50-80 мм від сферичного роз'єму.                                                             

f) Дозволено використання максимально 4 оригінальних пружин ROTAX для 
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кріплення вихлопної труби до циліндра. (використання дроту безпеки заборонене).                                                                                                                             

g)  Провідна зірка на суху – 15z ,  на дощ 14 або 15z.                                                                          

h)  Ведома зірка 68 – 70z. 

 

 

Разрешенные варианты запчастей и схем их установки. 

 

                125 MAX выхлопная удерживающее пластины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  
 
 
 
 

651 070 651 071 

retaining plate retaining plate 

Стара версія Нова версія 
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Новая гайка на моторах 2017 года 
 
 
 
                       942 950 старая                                                                942951 новая 
      шестигранная гайка M10x1                                               шестигранная гайка M10x1 
                      DIN 934                                                                                 ISO 8673 

 

 

 

 

 

 

17 ММ                                                                                                                 16ММ 
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Внешний вид мотора 2017 
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Электростартер 

 

294805                                                                                                                                               

Электрический стартер в сборе. 

 

265 532                                                                                                                                                        

Кабель в сборе. 

 

 

294 802                                                                                                                                             

Электрический стартер в сборе. 

 

265 530                                                                                                                                                            

Кабель в сборе. 
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Двухсекционный ECU резиновая прокладка 

 

все двигатели Grand Finals затронуты  

 

 

 

 

 

 

 

+ Ок. 50 других двигателей  
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Выхлопная фаза газораспределения версия 1 

 

 

все двигатели Grand Finals затронуты 

 

 

+ Ок. 50 других двигателей 

 

 

Эта версия заменена версией 2 

 

 

Выхлопная фаза газораспределения версия 2 

 

 

 

 

текущая версия 

 

 

по состоянию на дату  производства 

01.10.2016 
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Удерживающая пластина варианты   фиксации 

 

• Исправления и на предыдущих 125 двигателей MAX (предварительная 

версия ево) 
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Крепление жгута проводов 

 

Пожалуйста, убедитесь, что скрепляющие ленты закреплены согласно 

данного изображения.                                                                                                            

Это имеет важное значение для правильной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Стяжки 
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ДОПОВНЕННЯ. 

З 2017 року допускаються оновлений барабан муфти зчеплення 

 

Зовнішній діаметр барабану 

Діаметр повинен бути зміряний штангель-циркулем відразу у радіусу переходу (не з відкритого 

заднього боку барабана).       Мінімальний діаметр: 89,50 мм.            

Внутрішній діаметр барабана зчеплення 

Внутрішній діаметр вимірюється штангель-циркулем. Вимір проводиться посередині барабана 

зчеплення (у зоні контакту із замикаючими елементами).  Максимальний діаметр:  84,90мм. 

Висота барабана зчеплення разом із зірочкою 

Мінімальна висота: 33,90мм 

Мінімальний діаметр кільця (виступу) : 94,70 мм 

Мінімальна товщина кільця (виступу): 1,9 мм 

 

 


