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Класифікація, визначення та технічні вимоги
до автомобілів «карт»
(класи картів групи «Ротакс»)
Розділ А. Технічні вимоги до картів, що приймають участь у
ROTAX MOJO MAX CHALLENGE (RMC),
ROTAX MOJO MAX CHALLENGE GRAND FINAL (RMCGF)
та International Rotax Mojo MAX Challenge Events (IRMCE)2019 рік.
(міжнародні змагання)
1.Основні
1.1
Категорії:
Карти використовувані у НаціональнихROTAX MOJO MAX Challenge
(RMC),ROTAX MOJO MAX Challenge GRAND FINAL (RMCGF)і International
ROTAX MOJOMAX Challenge Events (IRMCE) розподіляються на наступні групи:
125 Junior MAX
125 Junior MAX /Masters
125 MAX DD2/Masters
1.2 Перелік устаткування: Для кожного виду перегонів (від не кваліфікаційних
заїздів до фіналу) дозволенанаступна максимальна кількість устаткування:
● 1 шасі ●2 двигуна● 2 комплекта сухої гуми + 1 передня + 1 задняя запасна
шина ● 2 комплекта дощової гуми + 1 передня + 1 задняя запасна шина
2. Устаткування
2.1 Шасі 125 Junior MAX і 125 MAX/Masters
У Національному Чемпіонаті України RMC допускається кожне шасі, що
відповідає вимогам СІК-ФІА або санкціоноване уповноваженим дистриб’ютором
Ротакс Максимальний діаметр заднього валу 50 мм. Мінімальна товщина стінки
згідно правил CIK-FIA. Шасі допускаються тільки з омологацією CIK-FIA.
Гальмівна система має бути омологована CIK-FIA. У класах 125 Junior, MAX,
MAX Masters передні гальма не дозволяються.
2.2. Шасі 125 Макс DD2\Masters
Для всіх Національних RMC, IRMCE в класі RMCGF125 MAX DD2/Masters,
дозволені тільки шасі затверджені ROTAX (повний список затверджених шасі
можна знайти на web сторінці: http://www.rotax-kart.com/en/Max-Challenge/MAXChallenge/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 згідно єлюстрації) Не допускається додавання
або прибирання ніяких частин із вихідного змісту захисту. Окрім запобіжного
проводу, або гвинта між поз. 1 та поз. 2, а також номерний знак з опорою. Тільки
оригінальні захисні ролики ( оранжеві або червоні) дозволено.

2.3 Кузов 125 Юнiор Макс и 125 Ротакс Макс
Відповідно до національних вимог або CIK-FIA.
Для чемпіонатів RMCGF і IRMCE дозволяється тільки кузов (бічні
відбійники,передній,задній бампер, наклона пластина), що пройшли омологацію
CIK-FIA.
2.4 Кузов Ротакс Макс DD2/ Masters
Відповідно до національних вимог або CIK-FIA. Для чемпіонатів RMCGF і IRMCE
дозволяється тільки кузов (бічні відбійники,передній, бампер, наклона пластина)
що пройшли омологацію CIK-FIA. Захист заднього валу тільки ROTAX Rear Tire
Protection System
2.5 Шини У чемпіонатах RMC, IRMCE, RMCGF дозволені тільки наступні шини:
125Junior MAX: Сухі MOJOD2 передні 4.5х10.0-5 задні 7.1х11.0-5
Дощові MOJOW3 передні 4.5х10.0-5 задні 6.0х11.0-5
125MAX/Masters: Сухі MOJOD4передні 4.5х10.0-5 задні 7.1х11.0-5
Дощові MOJOW3 передні 4.5х10.0-5 задні 6.0х11.0-5
125 DD2/Masters: Сухі MOJOD4передні 4.5х10.0-5 задні 7.1х11.0-5
Дощові MOJOW3 передні 4.5х10.0-5 задні 6.0х11.0-5
Рекомендоване обладнання для виявлення обробки шин є Mini-RAE-Lite.
Рекомендовано використовувати граничне значення не більше 4ppm.
Суворо заборонено будь-які модифікації або обробка шин. Шини повинні бути
встановлені тільки у вказаному напрямі обертання.
2.6 Збір даних Дозволені системи: які можуть зчитувати або записувати тільки:
оберти двигуна, (зняті шляхом індукції з проводу свічки запалювання), два
показника температури, швидкість з одного колеса, прискорення по осі Х / У і час
кола. Дозволено використовування GPS системи, датчик кута повороту кермового
керма, але суворо заборонено будь який зв'язок та/або передача даних з/у бокси –
окрім вільних практик. Дозволено живлення від оригінальної батареї ROTAX.

2019 АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ (ФАУ, FAU)RMC Технічні вимоги 2019

2

редакція 01 від 04.01,2019

2.7 Композитні матеріали Композитні матеріали (вуглеводне волокно і.т.п)
заборонені, за виключенням сидіння водія та полику карта. Сплави з різних
металів не є композитними матеріалами.
2.8 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.
2.9 Паливо Не етильований бензин торгових сортів палива із заправної станції,
визначеної організатором змагань октановим числом 95-98. Мастило тільки XPSKART TEC 2-stroke або XPS-KART TEC SYNMAX.

2.10 Реклама на двигунах. Ніяких спонсорських наклейок окрім –
ROTAX, BRP, MOJO, XPS, SODIKART. Дозволені наступні пластини

3. Пломбування двигуна У національних RMC, RMCGF і IRMCE допускаються
двигуни які повністю задовольняють справжнім технічним вимогам. У національних
RMC дозволені використання двигунів, які були перевірені та опломбовані
авторизованим дистриб’ютором Rotax або сервісним центром уповноваженим
дистриб’ютором. Для IRMCE допускаються двигуни що були перевірені та
опломбовані будь яким авторизованим дистриб’ютором Rotax та його сервісними
центрами. Авторизовані дистриб’ютори та сервісні центри, що є законні
перераховані в www.rotax-kart.com/Find-a-Dealer. Для RMCGF тільки Rotax може
перевіряти та опломбовувати двигуни. Пломбуючи двигун, дистриб`ютор Rotax та
їх сервісний центр бере на себе відповідальність за відповідність двигуна діючим
технічним вимогам. Також перед опломбуванням двигуни повинні бути перевірено
на відповідність діючим технічним вимогам.Двигуни повинні бути опломбовані
алюмінієвою анодованою пломбою чорного кольору с логотипом «ROTAX» із
шестизначним серійним номером та штрих- кодом. Чорні анодовані алюмінієві
пломби з логотипом «JAG» та 6-значним серійним номером, червоні анодовані
пломби с логотипом «JAG» та 6-значним серійним номером, червоні анодовані
алюмінієві пломби з логотипом «KORRIDAS» та 6-значним серійним номером, сині
анодовані пломби с логотипом «KOMBIKART» та 6-значним серійним номером є
дозволені.

З допомогою стального тросу двигун повинен бути опломбований як вказано на
малюнку. Проходити через отвори у гвинтах 1,3 та шпильці 2. Після чого кінці
тросу повинні бути заведені у бічні отвори пломби та гвинт що знаходиться по
середині затискається до відлому плоскогубцями або інструментом 276110.
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Не можна пропускати кінець тросу через пломбу другий раз. Тільки як вказано на
малюнку.

При кожному наступному пломбуванні,
авторизований дистриб’ютор або сервісний
центр Rotax, ставить відмітку у індіфікаційнний
картці яка належить власнику двигуна.
В ній повинні бути: серійний номер двигуна,
серійний номер пломби, печатка та підпис
дистриб’ютора або авторизованого сервісного центру.
На огляд власник двигуна повинен надати двигун
з неушкодженою пломбою та индефікаційну картку
з відповідним серійним номером двигуна та
відповідним номером пломби, печаткою, та
підписом дистриб’ютором або авторизованого
сервісного центру який перевіряв та опломбовував двигун.
Перед кожною гонкою організатор національної серії RMC може призначити ні
тральний сервісний центр тільки йому буде дозволене повторно запломбувати
двигун між перевірками в разі відмови двигуна між початком перевірок і до
фінальної фази. Під час IRMC авторизований дистриб’ютор і їх сервісні центри не
можуть повторно пломбувати двигун між початком перевірок і до фінальної фази.
Звичайно, технічні огляди можуть подати запит на відкриття та повторну
перевірку відповідно до технічної специфікації, до або після гонки або у разі
протесту. Якщо пломбу двигуна було порушено (з якоїсь причини) двигун повинен
повністю перевірятися відповідно до технічних умов, а потім повинен бути
повторно запломбований авторизованим дистрибютором Rotax або одним з його
сервісних центрів.

ЗА ТЕХНІЧНУ ВІДПОВІДНІСТЬ КОМПОНЕНТІВ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ
ОПЛОМБУВАННЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСЕ ПРЕДСТАВНИК
4. Модифікація, ремонт та доповнення.

4.1 Модифікація Тільки справжні компоненти ROTAX, які спеціально
розроблені і випускаються для Ротакс Макс Юніор, Ротакс Макс, Ротакс Макс DD2
можуть бути використані, якщоінше 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 дизайну.
Воно так само включає додавання і/або прибирання частин і/або матеріалу з
двигуна в зборі крім того, що обумовлено справжніми правилами. Регулювальні
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елементи які спеціально розроблені для цього, не можуть вважатися
модифікацією, тобто карбюратор і регулювальний гвинт випускного клапана.
Ремонт різьби на картері дозволено максимум три різьбових отвори. З
використанням «heli-coil» або подібного. Виключення: Різьбові отвори
розташовані з низу картера для фіксації картера для кріплення мотору. Ремонт
різьби на циліндрі не більше 3 різьбових отворів з використанням спіральної
котушки або подібної. 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. ВСЕ, ЩО ЯВНО НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ У
ПОТОЧНИХ ТЕХНІЧНИХ ПРАВИЛАХ - ЗАБОРОНЕНО.
4.2 Внутрішнє доповнення: Ніяке додаткове додавання не може бути
проведене за винятком, випадку ремонту двигуна і виконане виключно для
відновлення двигуна, або компоненту до оригінальної специфікації.
Використання тепло захисного та керамічного покриття на або в двигуні, на або у
випускній системі заборонено. Використання антифрикційних покриттів в або на
двигуні та його компонентах заборонено.
4.3 Дозволені доповнення: Нанесення малюнків на головку циліндра є
допустимим. Захист ланцюга, кріплення двигуна, датчик температури та
тахометр/лічильник часу,уловлювач рідини з кріпленням, додатковий паливний
фільтр, кріпильні кронштейни і додаткові кронштейни кріплення котушки
запаленняDENSO дозволяється тільки в тому разі, якщо оригінальне кріплення
котушки запалення Denso знаходиться в конфлікті з компонентом шасі, екологічні
бачки з монтажними кріпленнями. Датчик температури вихлопних газів.
4.4 Не технічні пункти: Не оригінальні застібки, крепільні елементи, стопорні
кільця, шайби, кожух тросу газу, паливні/вакуумні шланги, ( тип і розмір), а також
довжина шлангів охолоджувальної рідини, дозволені, якщо інше не вказано.
4.5 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. Перед тим, як ухвалювати будь-яке рішення про відповідність
вимогам обов'язково перевірити, що наявні вимоги найостанніші і актуальніші.
Вони можуть бути взяті за адресоюhttp://www.rotax-kart.com/Max-Challenge/MAXChallenge/Regulations Для уникненням надмірного шуму та задимленням вихлопними
газами робота мотора на великих оборотах в закритому парку не допускається (за
винятком тесту на короткий час максимум 5 сек).
5. Технічні вимоги до картингових двигунів ROTAX (під пломбою)

125 Junior MAX/evo
125 MAX/evo
125 МАХ DD2/evo
5.1 Зазор камери згорання(С)
125 MAXJUNIOR/evo – не менше 1.20 мм
125 MAX/evo - не менше 1.00 мм
125 МАХ DD2/evo – не менше 1,30 мм Зазор повинен бути заміряний
електронним штангель-циркулем з точністю 0,01мм і використовуючи 2мм
олов’яного дроту. (Rotax №580130) Колінчастий вал провертається поволі до
досягнення ВМТ(верхньої мертвої точки) до сплющення тонкого дроту. Зазор
повинен бути заміряний з лівого і правого боку в напрямі поршневого пальця.
Приймається середнє значення обох вимірів (a+b)/2=c
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5.2 Головка циліндру Відлитий ідентифікаційний
код повинен бути «223 389»або «223 389 1» або
«223 389 2» або «223 389 2/1»або «223389 2/2»
Відлите слово "ROTAX" і/або "MADE IN AUSTRIA"
повинні бути присутніми.

Висота вставки камери згорання повинна
бути 28,80мм з допуском +/- 0,2мм (H)

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.

5.3 Поршень з кільцем в зборі:
Оригінальний, покритий, алюмінієвий,
відлитий поршень з однією кільцевою канавкою.
Усередині поршня повинне відлити слово
«ELKO» і «MADE IN AUSTRIA».
Місця обробки наступні: верхня частина поршня,
зовнішній діаметр, канавка поршневого кільця,
отвір поршневого пальця, внутрішній діаметр
спідниці поршня і деякі оброблені на заводі
виробника технологічні місця для зняття облоя
з відливання. Решта всіх поверхонь не оброблена
і повинні мати литу поверхню.
Оригінальне, 0,98 ±0,02мм, магнітне,
прямокутнього профілю кільце.
Поршневе кільце маркіроване «ROTAX 215 547»
«ROTAX 215 548 х». або «ROTAX 215 548»
Кільце поршня є законним якщо видно хоч частину
маркування.
Будь яка механічна обробка або
доопрацювання заборонені,
зміна оригінальної поверхні не легальна
(в тому числі видалення нагару). Чистка без зміни
оригінальної поверхні дозвонене.
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5.4 Поршневий палець
Поршневий палець виконаний
з магнітної сталі. Розміри повинні відповідати кресленню
Мінімальна вага поршневого пальця не

може бути менше 31,00 грам.

5.5 Цилiндр Легкосплавний циліндр з покриттям GILNISIL. Будь-яке
перепокриття не допустимо. Максимальний діаметр циліндра = 54,035 мм (вимір
проведений в 10мм вище за межу випускного вікна). Циліндр маркірований
логотипом «ROTAX» (див. фото нижче)
125 Junior Max Циліндр без пневматичнорегулювального випускного клапана з одним
основним випускним отвором. Циліндр
повинен мати маркіровку з його
ідентифікаційним номером 223 994.

125 MAX Циліндр з регулювальним випускним
клапаном з одним основним випускним отвором.
Циліндр повинен мати маркіровку з його
ідентифікаційним номером
223 993. (див. фото нижче)
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125 MAXDD2 Циліндр з одним основним
вихлопним отвором, та двома додатковими
каналами на вихлопі та регульованим
випускним клапаном. Циліндр повинен мати
маркіровку з його ідентифікаційним
номером 613 933.

Висота циліндра повинна бути
125 Junior Max и 125 MAX 87,00 мм-0,05/+0,1мм
125 MAXDD2 86,70 мм -00,5/+0,1мм
цифровим штангель-циркулем
довжиною 200мм)

(замiряна
мiн.

Поверхня цiлiндру: Всі вікна і канали
повинні мати чисту лить’єву поверхню
завинятком деяких місць (виконаних
виробником) в яких прибрані грат і облой
отриманий при литті. Всі вікна мають фаску
на кромках, для запобігання перешкод руху
поршнята кільця. Будь-яка додаткова обробка
заборонена. Верхній край випускного канала
може мати очевидну обробку виконану
виробником. На поверхні приєднання
випускного фланця можуть бути сліди обробки
виробником. Поверхня може бути плоскою,
або мати кругове ущільнення.
Нормальний вид циліндра
Всі вікна мають фаски на кромках.
Додаткова обробка не допускається.
На циліндрах 223 993 і 223 994 та 613 933
верхньомукраю центрального каналу можуть
бути видні сліди обробки виробником.
Нормальний вид циліндра

на

Ущільнюючий фланець випускного патрубка
може мати чистову литт’єву поверхню, або ж
мати сліди обробки виробником.
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Верхня межа випускного вікна повинна бути, як чистова литт’єва поверхня …
або ж мати сліди ЧПУ обробки …або сліди ЧПУ обробки в комбінації із слідами
ручної шліфовки.

Випускне вікно може мати сліди часткової ручної шліфовки, виконаної 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.
Циліндр позначений маркіровкою 223 994 и 223 993 та литою литерою «J» в
впускному отворі. Означае обробленний ЧПУ випускний порт та оброблений ЧПУ
верхній край центрального вікна. Горизонтальний та вертикальний розмір
випускного отвору циліндра 223 994 з повністью обробленним ЧПУ вихлопним
отвором може бути перевірений з допомогою шаблону № 676 240

Горизонтальний та вертикальний
розмір випускного отвору циліндра
223 993 з повністью обробленним
ЧПУ вихлопним отвором може бути
перевірений за допомогою
шаблону № 676 245
Шаблон повинен розташовуватись
в горизонтальному та вертикальному
положенні на скількі це можливо у
вихлопному вікні. В обох напрямках
шаблон не може доторкатися фланця вихлопного каналу.
Фаза випускного вікна«Фаза випускного вікна»
(відстань відверху циліндра до верху випускного
вікна) може бути перевірена задопомогою шаблону
(ROTAXкат.номер 277 402. Вставити шаблон у циліндр
(будь те увазні при виборі шаблону для кожного классу
Junior. MAX. DD2) та рухайте скільки можливо в гору
поки виступ не торкнеться верхньоЇ межі випускного
вікна. У цій позиції шаблон не повинен торкатися стінки
циліндра.
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Випускний клапан (125 MAX і 125 MAX DD2)
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).
Модифікування прокладки випускного клапана
(ROTAX кат.номер 250 231) заборонено.
5.6 Впускний патрубок Впускний патрубок
маркірований логотипом «ROTAX»
і ідентифікаційним кодом «267 915» , «267 916»
Для 125 Junior MAX і 125 MAX дозволено
Впускний патрубок маркірований логотипом
«ROTAX» і ідентифікаційним кодом «267 410» і
«267 411» для 125 MAX DD2 дозволено
Деяке видалення матеріалу може бути виконане длязабезпечення збігу
внутрішнього контура і при єднальноюповерхнею карбюратора. Це ручне
видалення матеріалувиглядає, як обробка краю на глибину не більш 3мм.
Ніякоїдодаткової шліфовки або обробки не допускається. Збірка пелюсткових
клапанів має два обмежувачі ходу і 2пластини по 3 пелюстки кожна.
Товщина пелюсток 0,6мм +/- 0,10мм.
5.7 Колінчатий вал
Хід колінчатого валу 54,5 мм +/- 0,1мм
На шатуні мають бути номери «213», «365», «362» «367»

Площина шатунів «213» «365» «367» конічного профілю
не оброблена (покрита міддю). Шатун «362» не має
покриття міді та він сірий/коричневий. Шлифування або
поліровка стовбура шатуна не дозволена.

Перевірка сигналу запалення на колінчатому
валу виконується шаблоном Rotax 277 391 а
саме вирівняйте отвір в шаблоні для нижнього
пальця з нижній пальцем колінчастого валу.
Два ребра обробки сигналу на колінчатому валу
повинні бути +/- 0,5 мм.
З відповідними краями ( MAX чи DD2)
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5.8 Підшипник колінчастого валу.
Допускається к використанню підшипник
колінчастого валу тільки 6206 від FAG.
(Повинні бути відмічені
з кодом 579165BA або Z-579165.11.KL)
5.9 Балансирный вал (125 JuniorMaxта 125 MAX)
Вал балансування і шестерні повинні
бути встановлені. Тільки конфігурації
деталей 237 949 (те ж що і 237 948)
допустимі. Балансовий вал

повинен відображати код лиття
6237948 або 6237949 на поверхні (1).
Поверхня (1) не оброблена і
повинна виглядати як литт’ева поверхня.
Зміряна відстань від центру валу
балансування до зовнішнього діаметру
маховика визначена і не може бути
менше вказаного. Мінімальна вага чистого
валу балансування не може бути
менше ніж: 255 гр для валу балансування
ROTAX 237 949 (ідентичного 237 948).
5.10 2-ступенева коробка передач MAXDD2
На первичном валу перша передача 19 зубів, та на другої 24 зуба. На вторичному
валу для першої передачі 81 зуб, та на другої 77 зубів.
5.11 Картер
Як в стані постачання виробником. Ніяких шліфувальнихабо полірувальних робіт
не дозволено в двох основнихканалах так само, як і в кривошипній камері. Картера
з чорним покриттям або без покриття являються законними к використанню.

6 Технічні дані (доступні зовні) для двигунів ROTAX класів:
125 JuniorMAX/evo
125MAX/evo
125MAXDD2/evo
Кожен із суперників несе відповідальність за перевірку свого устаткування (всі
зовнішні компоненти і частково внутрішні за межами опломбування) і бути
упевненими, що устаткування знаходиться відповідно до технічних вимог описаних
нижче.
6.1 Привід балансиру( 125 Junior Max 125 MAX)
Тільки металеві шестерні
(мінімальна ширина равна 8,8 мм) дозволені
і можуть бути використані.
Шестерні балансира повинні бути встановлені
і виставлені відповідно до інструкції по ремонту.
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Балансирний привід (125 MAXDD2)
Шестерні балансира повинні бути встановлені
і виставлені відповідно до інструкції по ремонту.
Версія 1 Всі балансирні шестерні повинні бути
з литою поверхнею.

Версія 2 Всі балансирні шестерні можуть
мати оброблену поверхню.
Розмір А (максимальна велика
частина балансиру) повинна мати
53,00 мм+/-0,5 чи 57,00 мм+/-0,5. \
Максимальна вага механізму включно з
підшипником не повинна бути менше 240 грамів.
6.2 Центробіжна муфта ( зчеплення )
125 Junior MAX 125 MAX
Зчеплення повинно 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 отворами, або без отворів)
є легальними і можуть бути використані.
Обидві версії відмічені логотипом ROTAX. Ущільнувальне кільце (поз.2) повинно
бути встановлене між барабаном муфти та ігольчатим підшипником або втулкою
яка використовується з зіркою 11 зубів. Обидві версії барабана зчеплення ( поз.3)
є законними і вони обидві помічені логотипом ROTAX.
Ознаки видалення мастила з підшипника в
барабан зчеплення не можуть бути вищим
ніж на зображенні. Контактна зона між барабаном
і муфтою зчеплення повинна бути сухою завжди.
Мастило або його залишки не допустимі.

125MAXDD2
Зчеплення 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 (поз.6, з отворами і без отворів) є
законними. Необхідно встановлювати
ущільнювальне кільце (поз.11).
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Ширина зчеплення.
152 JuniorMaxі 125 Max
125 MAXDD2

мінімум = 11,45 мм
мінімум = 14,45 мм

Висота башмака зчеплення мінімум = 24,10 мм
Виміри повинні виконуватися на 3
відкритих кінцях муфти.
5-10 мм від прорізу (всі башмаки зчеплення
повинні бути повністю закриті і не мати
при вимірах зазору).

Зовнішній діаметр барабану зчеплення мінімум = 89,50 мм.
Діаметр слід виміряти за допомогою штангель
циркуля безпосередньо поруч із
радіусом переходу ( не на відкритому кінці барабану зчеплення).

Внутрішній діаметр барабану зчеплення максимум = 84,90 мм.
Діаметр повинен вимірюватися за допомогою штангель циркуля як вказано на
малюнку в середині барабану ( в зоні контакту між муфтою і барабаном
зчеплення).
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Висота барабану зчеплення з зіркою:
125 Junior MAX і 125 Max мінімум = 33,90 мм
125 MAX DD2
мінімум = 39,50 мм

6.3 Первинна передача
Оригінальні шестерні мають бути використані
тільки з наступними передавальним відношенням.
Тільки такі пари можуть бути використані
Провідна зірка
Ведена зірка
32
33
34
35
36
37
38

65
64
63
62
61
60
59

Передаточне відношення може бути вказано для кожних змагань відповідними
положеннями до них.
6.4 Перемикання передач (125 Max DD2)
2 ступенева коробка передач керується
перемиканням передач що знаходяться
під рульовим колесом через троси з бауденом.
Для алюмінієвих педалей ніякого підрізання
або додавання матеріалу не дозволено.
Встановлення клавіш ( поз 31) можливе
на верхню або нижню частину ( поз 25).
Опціональні елементи (36-38) можуть бути
встановлені на (поз 31) в будь якому положенні.
Вигиб алюмінієвих перемикачів
для зручності – дозволено.
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6.5 Поєднання система запалювання, карбюратора та вихлопної системи.
Комбінація компонентів обмежена слідкуючою специфікацією для кожного типу
двигуна.
Компоненти \ Тип двигуна
Система запалювання
Dell'orto
Вихлопний клапан,
електронне керування
Карбюратор XS
Вихлопна система, ево

125 Junior MAX
✓

125 MAX
✓

125 MAX DD2
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

6.6 Випускний клапан( 125MAX і 125MAXDD2)
Необхідно використовувати тільки
електронну версію. Система повинна
використовувати всі компоненти які
зображенні на малюнку. Виключно зеленого
кольору повинна встановлюватись (поз 10).

Довжина випускного клапана (поз 2) =
36,5 мм +0,20мм / -0,30мм.
Ширина бурту 4,8мм +/- 0,3мм

Встановлення оригінального жиклера в
напірний шланг (оригінальний) є допустимим
налаштуванням (поз 1)
Напрямок положення жиклеру
всередині шлангу – довільне.
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6.7 Система запалювання.
Цифрове батарейне запалення, пристрій змінного
випередження запалення – без будь яких регулювань.
Свічка запалення NGKGR9DI
Проміжок між електродами максимум 1 мм.
Щуп 1 мм не повинен проходити між двома електродами.
Дві версії ковпачка на свічку є законними.
Версія 1: Чорна з написом «NGKTB05EMA»
Версія 2: Червона з написом NGK (див малюнок)

Датчик положення колінчатого вала 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.
Монтування датчику до картеру з додатковою підкладкою до оригінального
гумового кільця є дозволеною конфігурацією.
Додаткова прокладка під датчик (431500)
товщина прокладки = 0,8 мм.
Дозволено встановлювати максимум 2 прокладки
під датчик.
Порядок встановлення :
картер – гумове кільце – додаткова прокладка (и) – датчик.
Тільки система запалення DELORTO являється законною для використання.
Організатори можуть в будь який час замінити електронний блок (ECU) на інший
пре доставлений організатором. Котушка запалення (однакова для всіх двигунів) з
різними електронними блоками.
Встановлення котушки запалення електронного блоку магнітного клапану для
125MAXі 125 MAXDD2 повинно бути як на малюнках.
Якщо монтажний кронштейн ( тільки 125 JuniorMAXі 125 MAX ) знаходиться в
конфлікті з шасі дозволено встановлювати дві шайби максимальноютовщиною 20
мм на один монтажний отвір між монтажним кронштейном і кришкою коробки
передач. Дві різні монтажні версії ( мал. з права та ліва) є законними.
125 Junior MAX і 125 MAX
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125 MAX DD2

В монтажних варіантах як вказано на лівих малюнках, масовий кабель жмута
повинен бути зєднанний з нижнім гумовим буфером опорної пластини.
Зняття чорного покриття з кришки коробки передач (125 JuniorMAXі 125 MAX) в
місцях визначених Rotax є законними для з єднання маси на двигуні.

Візуальний вигляд котушки запалення повинен бути як на малюнку.
Котушка повинна мати два піна на коннекторі.
Котушка запалення має налепки з обох боків
“BRP 666820” та “NIG0105”
Легальна конфігурація коли
немає однієї або обох налепок.
Мінімальна довжина дроту запалення
(високовольтний провід) 210мм
від виходу дроту з котушки запалення
і до входу в ковпачок свічки запалювання
(= видима довжина дроту).

Електронний блок позначений стікерами,
він являється законним, якщо написи стерті.
125 Junior MAX– 666 813
125 MAX - 666 815
125 MAX DD2 – 666 816

2019 АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ (ФАУ, FAU)RMC Технічні вимоги 2019

17

редакція 01 від 04.01,2019

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.
При кожному з’єднанні тестеру с батареєю
2 секунди буде відображатись на дисплеї
версія програмного забезпечення.
Версія програмного забезпечення
повинна бути 2V00. Розпочніть тест,
натиснувши кнопку « √ ».
Після приблизно 3 сек. тип ECU,
що тестується буде відображений
на другій строчці дисплею. Розпочніть тест,
натиснувши кнопку «√» після 30 секунд результат буде виведений на першу
строчку єкрану.
125 Junior MAX категорія
«1»
666 813 JNR MAX
«2»
!! Тest OK !!
125 MAX категорія
«1»
666 815 MAX
«2»
!! Тest OK !!
125 MAX DD2категорія
«1»
666 816 MAX DD2
«2»
!! Тest OK !!
6.8

Батарея, фіксація батареї.

Дозволено використовувати
батареї тільки наступної специфікації
YUASAYT7B-BS
з або без логотипом ROTAX
ROTAXRX7-12B
чи RX7-12L ( літіє залізо фосфатні).
Батарея повинна бути оснащена
оригінальним затискачем та кришкою
згідно малюнка та закріплена на шасі
з лівої сторони сидіння всіма 4 гвинтами.
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6.9 Глушник впуску (коробка фільтру)
125 JuniorMAXі 125 MAX
Коробка фільтра 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».
Три версії фільтруючого елемента поз.4 дозволені:
одношарова (чорний),
двошарова (зелений/помаранчовий),
двошаровий (зелено/темно-зелений) маркований “TwinAir”.
У зв’язку від ступеня забруднення мастилом поверхня
може злегка змінити колір. Дивись малюнок.
Повітряний фільтр (поз 4) повинен бути встановлений
як вказано на малюнку, між двома пластиковими
утримувачами (поз 3) та повинен перекрити всю
площину нижної частини корпусу філтру (поз 1).
На дощову погоду не допускається встановлення
додаткових коробок на повітряний фільтр з метою
захисту повітрязабірника від водяних бризок.
На ніжчий
частині корпусу фільтру на внутрішній поверхні маркіровано ROTAX кат.номер 225
015. На верхній частині корпусу фільтру на внутрішній поверхні маркіровано
ROTAX кат.номер 225 025.
125 MAXDD2

Коробка фільтра з вбудованим повітряним фільтром,
що миється, повинна бути використана зі всіма
частинами вказаними на ілюстрації.
На корпусi фільтру на внутрішній поверхні
маркіровано ROTAX кат.номер 225 012(4 кліпси)
або 225 013(5 кліпс).
На кришцi фільтра (поз 2) на внутрішній
поверхнімаркіровано ROTAX
кат.номер 225 022 або 225 023.
Обидві версії повітряних фільтрів можуть
бути використані – (версія 1) з металевою рамкою .
(Версія 2) з пластиковою рамкою. Повітряний
фільтр повинен бути встановлений мiж корпусом
и кришкою так, щоб повністюповинен перекрити
всю площину (поз 2) частини корпусу філтру.
Дозволено ущільнити верх коробки фільтра скотчем.
Обов'язково, на кришці (поз 2 Rotax № 225 022) необхідно встановити
ущільнювальне кільце (поз 6) на глушник впуску (поз 5).
У дощову погоду не дозволяється встановлення ніяких додаткових захистів.
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6.10 Карбюратор
Карбюратор Dell'Orto «VHSB 34» в литому корпусі
Штамп «XS» повинен бути на корпусі карбюратора.
Внутрішній отвір дифузору карбюратора
повинен мати литу поверхню. Нижня пробка карбюратора
з манкіровкою «ROTAX» № 261 030 є дозволеним.
Два вентиляційних фітинга повинні бути з’єднанні одним шлангом з
мінімальноюдовжиною 150 мм № 260 260. Відкрита її частина повинна бути
розташована ззаду карбюратора.Налаштування регулювальних гвинтів холостого
ходу та гвинта якості холостого ходу (повітря) є вільним.
Висота положення важелів поплавців,
що визначають рівень, виконується
за рівнем в шаблоні ROTAX кат.номер 277400
під власною нормальною вагою, без прокладки
в положенні догори дном.

Всі жиклери в будь-який час повинні бути
корректно вставлені в свої гнізда і затягнуті!
Мінімально необхідний розмір основного
жиклера може бути визначений для
будь-якого змагання відповідним регламентом.
Маркіровка запірного клапана
повинна мати штамп «150»
На запірному клапані має бути маркування «INC» в ромбі.
На стартовому жиклері проштамповане «60»
Положення настроювальних гвинтів вільне.
Головний жиклер може бути з будь-яким номером, навіть коли він не пропонується
дилером ROTAX ( в продаж ) легальний до використання.
Всі жиклери в будь-який час повинні бути корректно вставлені в свої гнізда і
затягнуті!
Мінімально необхідний розмір основного жиклера може бути визначений для будьякого змагання відповідним Регламентом.
Перевірка карбюраторів Dellorto VHSB 34 «XS»
-На заслінці дифузора на литій
поверхні повинен бути вказаний розмір «45»
і на верхньому кінці заслінки повинна
бути лита поверхня.
- Голка повинна мати штамп тільки «К57».
-Тільки два поплавця з маркіруванням «gr 4.0»
дозволені и можуть бути використане.
- Колодязь голки маркірований «DP 267»
Загальна довжина: 51,0 +/- 0,5 mm
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Довжина нижньої частини 33,0 +/- 0,45мм

Діаметр отвору 2,67 +/- 0,10 мм

Жиклер холостого ходу повинен бути з маркуванням 60.
Перевіряється калібром № 281 920
Діаметром 0,65 мм який не повинен проходити в отвір жиклеру.
Проміжна емульсійна трубка повинна мати маркування 45.
Перевіряється калібром № 281 920 діаметром 0,50 мм
який не повинен проходити в отвір жиклеру.

За допомогою інструменту № 676 034
витягнути розпилювач,
загальна довжина: 23,75 мм +/-0,35 мм

Довжина циліндричної частини 15,75 мм +/-0,25мм

Розмір вирізу 5,8 мм +/- 0,3 мм.
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Розмір поперечного отвору 5,0 +/-0.15 мм.

Вставка карбюратора повинна бути маркована «12,5»

Отвір розташований під кутом в карбюраторній вставці
перевіряється калібром № 281 920 не може проходити в отвір.

Вертикальний отвір в карбюраторній вставці перевіряється
калібром 1,30 який не може проходити
в отвір використовувати калібр № 281 920.

6.11 Паливний насос
125 JuniorMAX
125 MAX
Оригiнальний діафрагмовий насос MIKUNI
повинен бути встановлений на нижній стороні
кронштейна глушителя впуску.

2019 АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ (ФАУ, FAU)RMC Технічні вимоги 2019

22

редакція 01 від 04.01,2019

125 MAXDD2
Оригiнальний діафрагмовий насос MIKUNI
повинен бути встановлений на 2 сайлент блоках
та кронштейна 651 055 на двигунi.
Можна закріпити на шасі, але в цьому випадку
насос повинен бути встановлений нижче
дифузора карбюратора.

Паливний фільтр
Тільки 2 типу оригінального паливного фільтру
(дв. вкладену картинку) дозволений і повинні
бути встановлений між баком і карбюратором.
Нічого не може бути встановлено між насосом i
карбюратором за винятком: паливо проводу,
паливного насоса і оригінального фільтра
6.12

Радіатор

Дозволено видалення термостата з кришки циліндра. Радіатор повинен бути
змонтований з усіма елементами як вказано на малюнку.
Дозволено застосовувати клейку стрічку (без реклами) для контролю потоку
повітря крізь радіатор. Видалення клейкої стрічки під час заїзду – заборонено.
Заборонено будь-яке не оригінальний пристрій для управлінням потоку повітря.
125 JuniorMAXі 125 MAX
Радіатор повинен бути встановлений з правої сторони двигуна.Три можливих
варіанти, як вказано на малюнку, є законним.
Версія 1 (є законною до 31 грудня 2017 року)
Охолоджуюча площина: висота 290 мм
ширина 133 мм
товщина 32 мм
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Версія 2 (є законною до 31 грудня 2017 року)
Охолоджуюча площина: висота 290 мм
ширина 133 мм
товщина 32 мм

Опорна пластина (поз.7) дозволяє використовувати
два різних монтажу (по висоті) обидва положення дозволені.

Версія 3
Охолоджуюча площина: висота 290 мм
ширина 138 мм
товщина 34 мм
На боковій частині радіатора повинно бути
маркування ROTAX.
Видалення оригінального клапана є дозволеною модифікацією.
125MAXDD2 Радіатор повинен бути встановлений з лівої сторони водійського
сидіння. Найвища точка радіатора з кришкою не може бути вище 400 мм від
основної труби шасі. Дві версії вказані на малюнку є легальні.
Версія 1 (легальна до 31 грудня 2017 року)
Охолоджуюча площина: висота 284 мм
ширина 202 мм
товщина 32 мм

Версія 2
Охолоджуюча площина: висота 290 мм
ширина 196 мм
товщина 34 мм
Видалення оригінального клапана є
дозволеною модифікацією.
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6.13 Охолоджувальна рідина двигуна
Повинна використовуватися звичайна вода без будь-яких домішок.

6.14 Система вихлопу
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.
Зварка вихлопної системи можлива тільки з метою ремонту.
Дозволені зміни у вихлопній системі :
• Заміна оригінальних заклепок
торцевої кришки на гвинти м4. І і відповідних стопорних гайок.
• Заміна ізолюючого мату
(тільки один ізолюючий мат повинен бути в заглушці).
• Дозволено встановлення гнізда
для датчика температури
( на відстані 50-80 мм від шарового шарніру )
з верхньої частини вихлопної системи.
• Встановлення додаткового стального мату
( № 297 983 ) квадратного розміру165+10 мм
згідно малюнку. Затискач (1) повине
н встановлюватися на відстані 18+/-2 мм
заміри від кінця трубки. Затискач (2) повинен встановлюватися на іншому
кінці сталевого мату. Край сталевого мату повинен бути на відстані 10-12мм
від кінця перфорированої трубки. Обидва затискача (1 і 2) обов’язково
встановлюються і затискаються.

125 JuniorMaxі 125 MAX
Зібрана вихлопна система складається з
двох частин. З вихлопної труби
з коліном 180 градусів і глушника
шуму який фіксується з допомогою 2 пружин
коліна 180 градусів, та 2 пружин и до вихлопної
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трубі з гори. Дозволено встановлення 3-ої
оригінальної пружини( хрест на хрест ) на шару
з’єднання між коліном 180 градусів та трубою.
Трубка вихлопу,яка направлена під кутом
90 градусів не повинна шкодити будь-якому
компоненту шасі. Оригінальна торцева кришка
з трубкою під кутом 90 градусів є обов’язковою.
Вимірювальні розміри:
довжина вхідного конусу: 590 мм +/- 5 мм
довжина циліндричної частини: 130 мм +/- 5 мм
довжина зворотного конусу : 230 мм +/- 5 мм
125 MAXDD2
Зібрана вихлопна система складається з двох частин. З вихлопної труби з коліном
180 градусів і глушника шуму який фіксується з допомогою 2 пружин до коліна 180
градусів, та 2 пружини к вихлопній трубі з гори.
Глушник дозволено повертати так щоб коліно 90 градусів ( вихід вихлопних газів )
було направлене в низ до асфальту або назад. Трубка вихлопу яка направлена
під кутом 90 градусів не повинна шкодити будь-якому компоненту шасі. Дозволено
встановлення 3-ої оригінальної пружини ( хрест на хрест ) на шару з’єднання між
коліном 180 градусів та трубою.
Оригінальна торцева кришка з трубкою під кутом 90 градусів є обов’язковою.
Вимірювальні розміри:
довжина вхідного конусу: 575 мм +/- 5 мм
довжина циліндричної частини: 80 мм +/- 5 мм
довжина зворотного конусу : 240 мм +/- 5 мм

6.15 Додаткова підтримка сидіння ( 125MAXDD 2 )
На картері двигуна 125MAXDD2
з лівого боку розташований додатковий
різьбовий отвір для встановлення
підтримки сидіння як вказано на малюнку
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Технічний регламент ROTAX MAX Challenge 2018
Додаток до 125 Micro MAX і 125 Mini MAX
125 Junior Max є основою для конфігурації Micro MAX і Mini MAX
Класи
База карту
Сухі шини
Дощові шини

125 Micro MAX
125 Mini MAX (Grand Final)
950 мм
950-1040мм(950 чи1040мм на вибір)
Mojo C2
4хMojo D2 перед чи Mojo D2-6(4х Mojo D2 перед)
Mojo C
W4хMojo W3 перед чи Mojo W3 (4хMojo W3 перед)

Доповнення до пункту 5.1 (Сквіч) Зазор між поршнем та головкою.
125 Micro MAX/evo мінімум = 2,4 мм
125 Mini MAX/evo мінімум = 2,4 мм
Для досягнення такого зазору використовується металева прокладка (№ 626 420),
та мінімум 2 оригінальні паперові прокладки. По одній з кожної сторони металевої.
Для виміру зазору використовується штангель-циркуль з точністю (0,01 мм) та
оловяний дріт діаметром 3 мм ( № 580 132)
Доповнення до пункту 6.7 Система запалення
Свічка запалення: NGKGR8DI
Максимальний зазор між електродами свічки запалення 1,2 мм ( щуп товщиною
1,2 мм не повинен проходити ).
Система запалення DELLORTOз електронним блоком ECU.Електронний блок
позначений стікерами, він є законним якщо написи стерті.
На 125 Micro MAXі125 Mini MAX (використовується ECU з № 666 815)
Тестер ECU повинен показувати наступні результати
«1»
666 815MAX
«2»
!! Тest OK !!
Доповнення до пункту 6.10 Карбюратор
Для класу 125 Micro MAX(для досягнення кращих показників) рекомендується
підняття дросельної заслонки встановити в диапозоні від 22 мм до 26 мм
(виміряється від закритого положення ). Можливе встановлення обмежувальної
втулки. Розмір втулки не контролюється.
Доповнення до пункту 6.12 Радіатор
125 Micro MAX дві можливі версії дозволені
як вказано на малюнку.
Висота
280-300 мм
Ширина
58-62 мм
Товщина
30-34 мм
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Доповнення до пункту 6.13 Вихлопна система
Для Micro MAX і Mini MAX можуть використовуватися
патрубки з ущільнювальним кільцем.
Діаметр(A) повинен бути по всій довжині розміру (В)
який складає не менше 12 мм.
Максимальний діаметр (А)
125 Micro MAX 18.20 мм
125 Mini MAX
20.20 мм
Розмір (С) повинен бути не менше 18,5 мм

Патрубок перевіряється шаблоном (ROTAX№ 277 405)
без прокладки. На просвіт щілина між шаблоном
повинна бути однаковою за всім профілем

125 Micro MAX
Для вихлопної системи використовується труба як на малюнку, та максимальний
внутрішній діаметр коліна виходу вихлопних газів складає 21 мм
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Розділ В. Технічні вимоги до картів, що приймають участь у
національних змаганнях з картингу 2019 року у класах картів групи ROTAX.
Це є доповнення до основних технічних вимог (описаних вище у розділі А).
Зміни до пункту 1. перелік устаткування.
У Національному Чемпіонаті України RMC (від кваліфікаційних заїздів до фіналу):
• 1 шасі
• 2 двигуна
•

1комплекту сухої гуми (у разі браку чи механічного
пошкодження колеса,дозволяється його заміна на нове) нові
або вживані.

•
2 комплекту дощової гуми(у разі дощовоїгонки) нові або вживані.
Придбаних у офіційного постачальника гуми. Які можливо ідентефікувати.
Зміни до пункту 2.5 Шини
У Національному Чемпіонаті України RMC дозволені тільки наступні шини
125 Junior MAX
Сухі MOJOD2 передні 4.5х10.0-5 задні 7.1х11.0-5
Дощові MOJOW2 передні 4.5х10.0-5 задні 6.0х11.0-5
125MAX/Masters
Сухі MOJOD2 передні 4.5х10.0-5 задні 7.1х11.0-5
Дощові MOJOW2 передні 4.5х10.0-5 задні 6.0х11.0-5
125 DD2/Masters
Сухі MOJOD2 передні 4.5х10.0-5 задні 7.1х11.0-5
Дощові MOJOW2 передні 4.5х10.0-5 задні 6.0х11.0-5
Доповнення до пункту 3 Пломбування двигуна.
У національному Чемпіонаті України RMC та национальному Чемпіонаті та Кубку
Укаїни з картингу допускаются тільки ті двигуни що опломбовані пломбами
предоставленими дистрибутором Rotax Україна. ( Список допущенних пломб буде
наданий в технічний комітет).
Доповнення до пункту 4.2 Внутрішнє доповнення:
Ніяке додаткове додавання не може бути проведене за винятком, випадку ремонту
двигуна і виконане виключно для відновлення двигуна, або компоненту до
оригінальної специфікації ( відновлення шийок колінчастого валу, балансирного
2019 АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ (ФАУ, FAU)RMC Технічні вимоги 2019
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валу, зовнішнього кріплення підшипників, різьбових отворів та тріщин у картері,
циліндрі).
Зауваження
Перед тим як ухвалювати будь яке рішення про відповідність вимогам
перевірте що вони відповідають Національним вимогам до класу групи
Rotax.

Доповнення до пункту 5.3 Поршень з кільцем в зборі:

1Е

25,80 мм

1F

20,60 мм

Доповнення до пункту 5.5 Циліндр
Максимальний діаметр циліндра = 54,135 мм (вимір проведений в 10мм вище за
межу випускного вікна).
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)
125 Junior Rotax MAX
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125 RotaxMAX
Циліндр з регулювальним випускним клапаном. Циліндр повинен мати маркіровку
з його ідентифікаційним номером 223 997, 223 996 (див. фото нижче)

125 Rotax Max DD2
Циліндрповиненматимаркіровкузйогоідентифікаційнимномером 613 930,
613931або 223 993. (див. фото нижче)
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«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:
-

0,90 мм для циліндра 223 999 /998
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-

1,10 мм для циліндра 223 994 РотаксМакс:

-

0,75 мм для циліндра 223993/996/997

-

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

Зауваження: Будьте уважні використовуючи потрібний щуп для кожного
типорозміру 125 RotaxMaxJunior, 125 RotaxMaxабо 125 RotaxMax.

Доповнення до пункту 6.6 Випускний клапан (Rotax Max і
Rotax MAX DD2)
Пневматична версія є легальна
Електронна версія другий тип є легальною ( колір пружини поз
13 не обумовлений)
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Доповнення до пункту 6.7 Система запалювання. 125 JuniorMax,
125 MAX 125, Micro MAX 125 Mini MAX.
Версія запалення DENSO є легальна
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 легальна.

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)
дозволенаопцыя. Встановлення саморобного кабелю маси дозволено.

Свічка запалення: DENSO Iridium W 24 або 27 або 29 або 31 або 34. Також є
законними.
Електронний блок позначений стікерами, він являється законним якщо написи
стерті.
125 Junior MAX 666 812 також легальна
125 MAX 666 814 також легальна
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Розпочніть тест, натиснувши кнопку «V» після 30 секунд повинен бути наступний
результат:
125 Junior MAX категорія
«1»

666 812GNRNMAX

«2»

!! Тest OK !!

125 MAX категорія
«1»
«2»

666 814MAX
!! Тest OK !!

Фіксація батареї. Також легальна

Доповнення до пункту 6.10 Карбюратор
Карбюратор Dell'Orto«VHSB 34» в литому корпусі штамп «QD», «QS» (також
легальні) повинен бути на корпусі карбюратора. Дифузор карбюратора повинен
мати литупо верхню. Специфічні вимоги до карбюраторів Dellorto VHSB 34 QS та
QD . Тільки два поплавця з маркуванням «gr3.6» та 5,2гр дозволені и можуть бути
використані. 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
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
2019 АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ (ФАУ, FAU)RMC Технічні вимоги 2019
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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)

Вставка карбюратора

Вставка повинна мати маркіровку 8.5

Перевірка вставок:
похилий отвiр:
Калібр 0,60 мм не повинен проходити

Вертикальний отвiр:
Калібр 0,90 мм не повинен проходити

Розпилювач: Для вилучення розпилювача необхідно
використовувати комплект пристосувань
ROTAX кат.номер676034).
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Загальна довжина розпилювача:
23,75 + / - 0,45 мм

Довжина циліндричної частини
15,75 + / -0,25 мм

Розмiр по зрiзу 6,00 +/-0,15мм

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

Положення розпилювача у карбюраторі
перевіряється шаблоном діаметром 3,6мм
(ROTAX кат.номер 676034)

Доповнення до пункту 6.14 Система вихлопу
Випускний рестріктор повинен мати внутрішній діаметр 37,00мм+0,2/-0,2мм
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Версія легальна

Збірка вихлопної труби

Зміни та доповнення до додатку 125 Micro MAX і 125 Mini MAX
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У Національному Чемпіонаті України RMC (від кваліфікаційних заїздів до
фіналу)
1 комплект сухі шини 4х Mojo D2 передні (нові або вживані)
2 комплекту дощові шини4 x Mojo W2 передні (нові або вживані)
База карту:
125 Micro MAX – 950 mm
125 Mini MAX – 950 mm
Доповнення до пункту 6.7 Система запалення
Свічка запалення: DENSO Iridium IW 24 або 27 або 29 або 31 або 34.також є легальними

На 125 Micro MAXі125 Mini MAX (використовується ECU з № 666 814) також
легалне
Тестер ECU повинен показувати наступні результати
«1»

666 814 MAX

«2»

!! ТestOK !!

Зміни до пункту 6.10 Карбюратор
Для класу 125 Micro MAX Обов’язкове встановлення обмежувальної втулки
(ROTAX № 251 730) і фіксатор кришки (ROTAX№ 251 790) .
Відкриття дросельної заслонки контролюється шаблоном (ROTAX № 277 400)

Зміни до пункту 6.12 Радіатор
125 Mini MAX дві можливі версії дозволені як вказано на малюнку.
Висота

280-300 мм

Ширина

58-62 мм

Товщина

30-34 мм

Зміни до пункту 6.13 Вихлопна система
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Для Mini MAX можуть використовуватися патрубки з ущільнювальним кільцем.
Діаметр(A) повинен бути по всій довжині розміру (В) який складає не менше 12 мм.

Максимальний діаметр (А)
125 Mini MAX 22.20мм
Розмір (С) повинен бути
не менше 18,5 мм
Або патрубок Rotax № 273 972

Патрубок перевіряється шаблоном (ROTAX№ 277 405)
без прокладки. На просвіт щілина між шаблоном
повинна бути однаковою за всім профілем

Для классу 125 Mini MAXвикористовується випускна система "Micro
MAX". Замість оригінальної випускної перфорованої вставки повинно
бути використано тільки випускну перфоровану вставку .діаметр
отвору максимально 21,0 мм. на ілюстрації поз.6
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Для класу 125 Micro MAXвикористовується випускна система Micro MAX
Внутрішній діаметр випускного отвору вихлопної труби розташованою під
кутом 90° повинен бути 15 мм +/- 0,30мм.

Діаметр окончания флейти – 15 мм
Технічні вимоги для гостьових пілотів.
Двигун та оснастка (гостьового пілота) повинна відповідати дійсним
технічним вимога для класів Rotax. Дозволено використовувати двигуни не
опломбовані сервісним центром Rotax.

На малюнку розмір вказано без прокладки.
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