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Introduktion til Tractor Pulling
Til Tractor Pulling kræves traktorer, en slæde og en bane.
Traktorerne kan være specialbyggede til formålet (Modificerede), eller de
kan være hårdt tunede standardtraktorer (Super Stock), eller let tunede
standardtraktorer (Pro Stock). Traktorerne må kun trække på baghjulene.
Traktorerne deles yderligere op i vægtklasser, således at totalvægten
inklusive fører, brændstof, vand, mv. højst må udgøre henholdsvis 950 kg,
2500 kg, 3500 kg eller 4500. Desuden køres med Two Wheel
Drive (tohjulstrukne biler) på max 2600 kg og Trucks (lastbiler) på max 8.500 og 10.500 kg.
Slæden består af to 7-10 m lange vanger, der foran hviler på en slæbeplade og bagude på et lastbilbagtøj med 4-8 hjul. På vangerne kører en
kasse med jernklodser. Ved start er kassen bagude, således at vægten på
slæbepladen er lille og slæden let at trække i gang. Under trækket driver
slædens hjul kassen frem mod slæbepladen, således at trykket på
slæbepladen bliver større og slæden bliver tungere at trække. Uden
klodser vejer slæden ca. 10 ton, og der kan maksimalt fyldes ca. 10 ton
klodser i kassen. Antallet af klodser og gearingen, dvs. hvor hurtigt kassen
kører frem, tilpasses hver vægtklasse.
Banen er 100 m lang og 10 m bred og består af hårdtromlet grus og ler.
Hvis banen er våd og pløret, kan den forbedres ved at udstrø eller
nedfræse brændt kalk eller cement. Banen er afmærket med kridt, og en
traktor diskvalificeres, hvis den rører baneafmærkningen. Tilskuerne skal
befinde sig mindst 10 m fra baneafmærkningen, og der må ikke være tilskuere ved banens udløb.
Et traktortræk består i, at en traktor trækker slæden længst muligt ned ad
banen. Den traktor, der trækker længst i sin klasse, har vundet klassen.
Traktoren behøver ikke at trække hurtigere end sine konkurrenter, bare
længere. Hvis traktoren trækker slæden hele banen igennem, kaldes det
full-pull. Hvis flere traktorer i en klasse trækker full-pull, skal de trække
om. Omtrækket kaldes pull-off. Slæden belastes da med flere klodser eller
geares om.
Tractor Pulling er oprindelig en amerikansk sport, og den er i dag så
populær i USA, at der ved et enkelt stævne kan være mere end 100.000 $
i præmiepenge. De følgende regler, der stort set gælder i hele Europa,
bygger derfor også på amerikanske erfaringer og regler.
*Dansk Traktor Træk (DTT) startede i 1983 og skiftede i 1998 navn til
Dansk Tractor Pulling (DTP). Foreningen er medlem af European Tractor
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Pulling Committee (ETPC), der er hovedorganisation for Europa. ETPC's
formål er at udøve og fremme traktortræk i bredeste forstand i Europa, og
de arrangerer blandt andet Eurocup og Europamesterskab hvert år.
*Dette regelsæt består dels af en komplet oversættelse af European
Tractor Pulling Committee: Rulebook, dels af danske tilføjelser, der er
mærket med stjerner *xyz*.
Afsnittene og siderne er nummereret på samme måde som i den engelske
udgave.*
*Ved stævner i Danmark, undtaget er Eurocup og EM, er det dette danske
regelsæt der gælder, og ikke den engelske udgave. Reglerne i den
danske oversættelse er i hver enkelt detalje mindst lige så restriktive som i
den engelske udgave.*
European Tractor Pulling Committee, ETPC, har udfærdiget dette
regelsæt som en vejledning for dig. Vi stræber efter at standardisere
reglerne, og håber at de kan hjælpe med til at gøre Tractor Pulling til en
sikker og retfærdig sport for alle involverede.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Tractor Pulling er du
velkommen til at kontakte Dansk Tractor Pulling (DTP). Alle forespørgsler
fra traktorbyggere, arrangører, osv. skal gå gennem DTP, der så om
nødvendigt vil videresende dem til ETPC.
DTP takker ETPC for lov til at oversætte deres ”Rulebook”, til brug i
Danmark.
ETPC takker WPI/NTPA (World Pulling International/National Tractor
Pullers Association, USA) for deres hjælp ved udarbejdelsen af disse
regler.
Hverken ETPC’s bestyrelse eller Tech and Safety Board eller nogen af
deres medlemmer kan gøres ansvarlig for nogen skade eller tab af teknisk
eller anden art eller for nogen skade på personer, der skyldes Tractor
Pulling.
Copyright:
European Tractor Pulling Committee, ETPC og
National Tractor Pullers Association INC., NTPA.
Euro: European Currency
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Kapitel 1:

ETPC /
Konkurrenceregler
A. ETPC
The European Tractor Pulling Commitee, ETPC, er den organisation der
koordinerer Tractor Pulling i Europa.
ETPC er en sammenslutning, hvis formål er at fremme Truck og Tractor
Pulling i bredeste forstand i Europa.
Følgende nationale organisationer er tilsluttet ETPC:
Medlemmer:
Belgische Kracht Traktoren Vereniging (BKTV)
Belgien
British Tractor Pullers Association (BTPA)
Storbritannien
Deutsche Trecker Treck Organisation (DTTO)
Tyskland
Dansk Tractor Pulling (DTP)
Danmark
Finnish Tractor Pullers Association (FTPA)
Finland
Federation de Tracteur Pulling Francaise (FTPF)
Frankrig
Lëtzebuerger Tractor Pulling Federation (LTPF)
Luxemburg
Nederlandse Truck en Tractorpulling Organisatie (NTTO)Holland
Norges Tractor Pulling Forbund (NTPF)
Norge
Ostereichische Tractor Pulling Organisation (ÖTPO)
Østrig
Schweizer Tractor Pulling Vereinigung (STPV)
Schweiz
Svenska Tractor Pulling Forbund (STPF)
Sverige
Tracteur Pulling Italia (TPI)
Italien
Irish Tractorpullin Club (ITPC)
Irland
Gæstemedlemmer:
Tractor Pulling Assiciation of Hajduboszormeny (TPHA) Ungarn
Italian Tractor Pulling Organisation (ITPO)
Italien
Polskie Stowarzyszenie Tractorpullingu (PSTP)
Polen
Sikkerhed
Ved alle stævner godkendt af ETPC, herunder DTP, er sikkerheden helt
afgørende.
Truck og Tractor Pulling sporten har flere rå hestekræfter end nogen
anden motorsport i verden. Med så kraftigt maskineri kan sikkerheden
ikke overdrives. Der kræves mange forskellige typer sikkerhedsudstyr,
og dette udstyr befinder sig mange forskellige steder på køretøjerne.
Under et træk er sikkerheden altid det første alle tænker på.
Enden af banen skal være helt fri hele tiden.
Hverken ETPC eller nogen af landsforeningerne vil tillade noget træk,
hvor der kan være en sikkerhedsrisiko for nogen.
Sikkerhed er alles ansvar. Arrangører, teams, tilskuere og officials skal
arbejde sammen for at sikre alle involverede.
2016
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Ansvar
Disse regler er beregnet som retningslinier for Truck og Tractor Pulling.
Det er hver enkelt traktorførers ansvar, at reglerne om sikkerhedsudstyr
overholdes, når han deltager i Truck og Tractor Pulling under disse
regler.
Der kan ikke udledes nogen direkte eller indirekte sikkerhedsgaranti af
disse regler eller af deres efterlevelse. Intet i disse regler må betragtes
som en garanti mod at deltagere, officials eller tilskuere kommer til skade
eller bliver dræbt.
Specifikationer og regler i denne bog er baseret på anbefalinger fra WPI
(World Pulling International, USA)/NTPA (National Tractor Pullers
Association, USA).
Bemærk
Det anbefales traktorbyggere at kontakte DTP's certificeringsudvalg, hvis
de planlægger at bygge en traktor baseret på en ny eller helt speciel
teknik, eller hvis de vil ændre en eksisterende traktor på en måde, så der
kan blive problemer med, om den stadig er legal eller overholder
sikkerhedsforskrifterne.

B. Konkurrenceregler
A. Lovlige deltagere
1. Alle førere, der deltager i et stævne godkendt af en af ETPC's
landsforeninger, skal være medlem af en af ETPC's landsforeninger.
Førerne skal være fyldt 18 år, eller have *traktorkørekort samt*
forældres eller værges skriftlige tilladelse.
2. Ingen traktor eller kombination heraf må deltage, udstille eller trække
ved et stævne som ikke er godkendt af ETPC eller den tilknyttede
nationale organisation (DTP).
Føreren, alle team-medllemmer, køretøjet samt alle dele af køretøjet
diskvalificeres i et år og ti dage for deltagelse ved alle ETPC og DTP
godkendte stævner.
Diskvalifikationsperioden på ét år og 10 dage starter fra den seneste
dato for overtrædelse af reglen. Hvis køretøjet sælges skal den nye
ejer informeres om diskvalifikationen.
*Certificering
1. DTP's bestyrelse udpeger et certificeringsudvalg som har til ansvar at
syne og godkende alle køretøjer som anvendes til tractorpulling under
DTP.
2. Traktorejeren anmoder certificeringsudvalget om certificering, så snart
traktoren er bygget færdig og senest 14 dage inden deltagelse i et
stævne. Udvalget afgør selv, om det vil dispensere for tidsfristen.
3. Certificeringsudvalget undersøger detaljeret, om traktoren opfylder
disse regler, og om den er helt sikker. Udvalget kan øge kravene til en
2016
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traktor i løbet af sæsonen, hvis det skønnes nødvendigt.
Tvivlsspørgsmål afgøres ved simpel afstemning i udvalget.
4. Ingen traktor må trække på et stævne godkendt af DTP uden at være
godkendt af certificeringsudvalget.*
*Tilmelding til stævne
1. Skal ske senest 1 uge før konkurrencedagen og er bindende.
Udeblivelse uden lovlig grund (havari er lovlig udeblivelsesgrund)
straffes med bøde eller udelukkelse fra næste stævne.
2. Efter tilmelding kan modtages indtil én dag før konkurrencen, hvis der
er plads.
3. Hvis en traktor kommer for sent, bestemmer banedommeren, om den
kan starte sidst i sin klasse eller skal diskvalificeres.*
*Forsikring
1. Alle traktorer, der trækker til et stævne godkendt af DTP, skal være
forsikrede. En traktor kan ikke endelig godkendes af certificeringsudvalget, før den er forsikret. Hvis traktoren skal deltage i
udenlandske stævner skal forsikringen tillige dække i udlandet.*
B. Registrering
1. Registrering betyder, at traktoren skal have et registreringsnummer,
den trækker under. Points følger dette registreringsnummer. Alle
traktorer skal registreres før de må trække.
2. Registrerings nummer skal vises på en synlig del af traktoren.
3. En traktorejer kan sælge sin traktor med registrerings nummer, *navn*
og vundne point/placeringer. Hvis de vundne point/placeringer sælges
sammen med traktoren, så skal alle point/placeringer i alle klasser,
som traktoren deltager i, sælges.
4. Du kan begynde at trække med en ny traktor midt i sæsonen og
beholde den gamle traktors vundne point og placeringer for denne
sæson, på betingelse af at du bruger den gamle traktors navn og
registrerings nummer, og at den gamle traktor ikke mere kører med
det navn og registrerings nummer.
5. Ovenstående ændringer i ejerforhold i sæsonen, regnet fra 1. januar,
skal skriftligt meddeles DTP efter salget, og inden traktoren trækker
næste gang.
Stævneledelse.
1. Der skal være en stævneledelse bestående af 1 fra
stævnearrangøren, 1 fra DTP´s bestyrelse og 1 overdommer.
De afgør evt. tvister og protester, der måtte være på stævnedagen.
2. På stævnedagen er det overdommeren som har den endelige
afgørelse på tvister i forbindelse med konkurrencereglerne. Hvis
overdommeren skønner det nødvendigt, kan stævneledelsen
inddrages i den endelige afgørelse.
2016
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90 meter reglen.
Alle traktorer har ét (1) forsøg til at opnå full pull og dermed kvalificere
sig til pull off.
Hvis 1. træk er mellem 90 og 100 meter, har man mulighed for at få et
2. forsøg til at opnå full pull.
Hvis man vælger at foretage et 2. forsøg, så slettes/annulleres 1.
træk.
Beslutningen skal træffes inden første gennemløb er færdigt. Dette
skal meddeles til indpiskeren og der er pligt til at give besked, uanset
hvad man vælger.(Første gennemløb er færdigt, når sidste traktor er
bugseret forbi startstedet.)

C. Deltagelse i træk
1. Hver traktor må deltage i to klasser, hvis de øger motor volumen i den
største klasse. (dansk regel), men kun én gang i hver klasse.
Traktoren modtager kun point eller startpenge, hvis den deltager i
klassen i den pågældende afdeling.
2. Traktoren modtager kun startpenge og point, hvis den foretager et
måleligt træk i klassen.
3. Klasserne må ikke blandes sammen.
4. Ved et stævne kan rækkefølgen af klasserne ændres i forhold til det
annoncerede.
5. Når en traktor er blevet udelukket fra en klasse, må den ikke trække
igen.
6. Hvis en traktor bryder sammen i en tidligere klasse, og ikke kan nå at
blive køreklar til den næste klasse eller det næste træk, må føreren
spørge banedommeren om ekstra tid. Det er banedommeren, der
bestemmer om der må trækkes senere eller sidst i klassen.
D. Vægtklasser, vejning, og måling af trækstang
ETPC vægtklasser:
Modificerede
950 kg, 2500 kg, 3500 kg, 4500 kg
Super Stock*
3500 kg
Pro Stock*
3500 kg
Two Wheel Drive*
2600 kg
Trucks
8500 kg, 10500 kg
DTP Limited modified 3500 kg
DTP Farm Stock
3600 kg, 4500 kg
Garden Pullers:
- Stock
- Super Stock
- Modified
- Compact Diesel
2016
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Bemærk:
Den officielle vægt inkluderer fører, køretøj med olie, vand og brændstof,
parat til at trække. Føreren skal være på vægten sammen med sit
køretøj, når det bliver vejet.
* skal have mindst 100 kg flytbare ballast vægte.
1. Ved hvert stævne skal bane officials angive et område, hvor alle
traktorer skal undergå teknisk kontrol, vejning og udmåling af
trækstang.
2. Vægten skal være godkendt af DTP/ETPC og så stor, at den kan veje
hele traktoren på én gang.
3. I traktorens vægt indgår føreren, traktor med olie, vand, brændstof og
sikkerhedsudstyr, klar til at trække. Føreren skal vejes med, når traktoren vejes. Traktorer der overskrider klassevægten, må ikke befinde
sig i området efter vægten. Påfyldning af brændstof eller montering af
vægte kræver omvejning. Bane officials kan kræve vejning af
traktoren efter trækket.
4. Trækstangen skal senest måles 3-5 traktorer før påkrogning. Herefter
må trækstangen ikke flyttes, og der må max flyttes 100 kg (950 kg
modificeret 30 kg) vægt i en af retningerne. Dæktrykket må ikke
ændres efter at trækstangen er målt.
5. Hvis der flyttes mere end 100 kg (950 kg modificeret 30 kg) fremad,
kan banedommeren kræve at trækstangen ommåles før trækket.
6. Banedommeren kan kræve ommåling af trækstangen efter trækket.
Hvis der måles efter trækket, er den maksimale tolerance for
trækhøjden 10 mm for baghjul større end 30 tommer og 5 mm for
baghjul mindre end 5 mm.
I tilfælde af tvivl skal trækhøjden måles igen på vægten.
Hvis denne regel overtrædes er straffen diskvalifikation på dagen
med fratagelse af point og præmiepenge.

Højde og længde på trækstænger:
Klasse
Maks. højde
Super Stock og Pro Stock
500mm
Modificerede > 950 kg
500mm
Modificerede 950 kg
330mm
Two Wheel Drive
760mm
Trucks
1170mm
DTP B-division
500mm
DTP Farm Stock
500mm
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450mm
450mm
150mm
450mm
860mm
450mm
450mm
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Kapitel 2:

Generelle regler.
A. Bremser
Alle traktorer skal have fungerende baghjulsbremser.

B. Bugseringsøje
Alle traktorer skal have et bugseringsøje foran. Øjet må gå max. 150 mm
længere frem end den forreste del af traktoren, og vil ikke blive målt med,
når traktorens længde måles. Øjet skal have et hul på 75 mm i diameter,
helst være placeret vandret, og være stærkt nok til at traktoren kan
skubbes eller trækkes i det, når den vejer mest. Øjet må ikke bruges til
andet.

C. Trækstænger
1. Trækstangen skal være konstrueret således, at den i tilfælde af
defekt, ikke kan komme til at trække fra et fastgørelsespunkt, der
ligger over bagakslens centerlinie.
2. En trækstang, der kan gøres kortere end den lovlige længde, er ikke
tilladt. *Trækstangen må ikke være kortere end angivet. Længden
måles vandret fra baghjulenes centerlinie til krogpunktet, dvs. der
hvor krogen angriber trækøjet. Højden måles lodret fra jorden til
oversiden af trækstangen*.
3. Trækstangen skal være stiv i alle retninger.
4. Trækstangen skal være parallel med jordoverfladen med en tolerance
på +-10 grader. Ophængningstappen skal være i samme plan som
trækpunktet (parallelt som beskrevet ovenfor.)
5. Trækstang og krogstykke skal i alle klasser være lavet af stål med en
trækstyrke på mindst 520 N/mm2. Der må ikke svejses på
trækstænger.
6. Ingen del af traktoren må genere slæde, kæde eller krog under et
træk, eller mens krogen bliver monteret eller afmonteret.
7. I et område lige over trækstangen, der er 150 mm bredt og 300 mm
højt, må der ikke befinde sig noget, hverken vægte eller stabiliseringsstænger (antitip stænger), således at det er let at kroge af og på.
8. Trækstangen og stabiliseringsstængerne må ikke forbindes til
hinanden.
9. Trækpunktets afstand til baghjulenes centerlinie må ikke kunne
ændres under trækket.
10. På Two Wheel Drive trucks skal trækpunktet udgøre det højeste
punkt på trækstangen.
11. Køretøjer med en ekstra trækstang skal have deres primære
trækstang 200 mm over den sekundære trækstang. Ekstra trækstang
må ikke forhindre målinger på den primære trækstang. Hullet i den
ekstra trækstang skal dækkes med et metal dæksel.
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Bemærk: ETPC anbefaler på det kraftigste at trækstangen ikke på nogen
måde anvendes til at binde traktoren ned til/sammen med transport
køretøjer.
Modificerede, Super Stock, Pro Stock og Two Wheel Drives og
Trucks:
I alle klasser bortset fra 950 kg modificeret og gardenpullere skal følgende
gælde:
1. Trækstangen skal have et min. 37 mm tykt krogstykke med et min. 75
mm rundt hul.
2. Trækstangens tværsnits areal skal mindst være 1900 mm² stål i
ethvert punkt. Dette gælder også hvor trækstangen er boltet fast, og
med bolten fjernet.
3. Fastgørelsesbolten skal være af mindst 25 mm stål.
4. Trækstangens lodrette tværsnitsareal A-A skal mindst være 1900
mm² og det vandrette tværsnitsareal G-G skal mindst være 1000 mm²
og hullet skal mindst sidde 10 mm inde (H).

Profil A-A, (overflade)
Mål B,
Profil C-C, (overflade)
Diameter D af fastgørelsesbolt
Træklængde E
Kroghul F
Profil G-G minimum overflade
Mål H

>1900
=37
>1900
>25
>450
=75
>1000
>10

mm²
mm
mm²
mm
mm
mm
mm²
mm

Figur 2-1 Dimensioner for trækstang, store traktorer og Two Wheel Drives
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Andre eksempler på trækstænger er:

Figur 2-2 Andre eksempler på trækstænger
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Modificerede < 950 kg
1. Trækstangen skal have et min. 25 mm tykt krogstykke med et min.
50 mm rundt hul.
2. Trækstangens tværsnits areal skal mindst være 645 mm² stål i
ethvert punkt. Dette gælder også hvor trækstangen er boltet fast, og
med bolten fjernet.
3. Fastgørelsespinden skal være af mindst 14 mm stål eller en
tilsvarende kval. 8.8 bolt med hoved og sikret møtrik.
4. Trækstangens højdejusteringsbolte må max være 130 mm fra krogpunktet.
5. Trækstangens lodrette tværsnitsareal A-A skal mindst være 645 mm²
og det vandrette tværsnitsareal G-G skal mindst være 350 mm² og
hullet skal mindst sidde 10 mm inde (H).

Profil A-A, (overflade)
Mål B
Profil C-C, (overflade)
Diameter D af fastgørelsesbolt
Træklængde E
Kroghul F
Profil G-G minimum overflade
Mål H

>645
=25
>645
>14
>150
=50
>350
>10

mm²
mm
mm²
mm
mm
mm
mm²
mm

Figur 2-3 Dimensioner for trækstang, 950 kg modificeret

6.

Trækstangsbeslaget skal være af mindst 6 mm metalplade på hver
side af den vandrette fastgørelsesbolt. Der skal mindst være 13 mm
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metal tilbage når hullet er boret. Se tegning.
Trækstangen forbindes til trækstangsbeslaget med mindst en 14 mm
bolt kvalitet 8.8, med hoved og sikret møtrik.

Figur 2-4 Trækstangsbeslag 950 kg modificeret

Trucks
1. Trækstangsbeslaget skal forbindes til drejeskamlen med en
kongetap.
2. Hver lastbil skal have sin egen trækstang/trækstangsbeslag.
3. Wirer og kæder må ikke anvendes som trækstang/trækstangsbeslag.
4. Den totale længde af trækstangen må ikke være længere end 30 % af
akselafstanden, målt fra centrum af forreste aksel til tandemakselens
vippepunkt.
5. Drejeskamlen må flyttes så langt frem som til 610 mm fra tandemakselens vippepunkt og så langt tilbage som til tandemakselens vippepunkt.
6. Trækstangens øvrige specifikationer er som til modificerede traktorer.
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Figur 2-5 Trækstangskonstruktion, lastbiler

Figur 2-6 Eksempel på lastbil trækstang med justerbart trækpunkt
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D. Koblinger, svinghjul, automatgear og beskyttelser
1. Det er tilladt at anvende momentomformere og automatgearkasser.
2. Alle momentomformere og automatgearkaser skal afskærmes alle
360 grader rundt med enten en 3 mm tyk stålplade, dog mindst 10
mm tyk rundt om converteren og i hele dennes bredde eller et ETPC
godkendt skærmtæppe. Plade eller skærmtæppe skal strække sig fra
det bageste af motorblokken til forenden af kardanafskærmningen.
Skærmtæppet skal fastgøres sikkert foran med 2 stroppe i hver side,
en over og en under krumtapakslens centerlinie. Skærmtæppet skal
have 150 mm overlapning. Stropperne skal være 50 mm brede, og
der må ikke være mere end 25 mm mellem hver strop.
Skærmtæppet må højst være 5 år gammelt, og kun hvis fabrikanten
ikke har begrænset alderen til en kortere periode. I tvivlstilfælde er det
deltagerens ansvar at bevise skærmtæppets alder.
3. Alle traktorer med automatgear skal have en sikker spærrelås for
bakgear.
4. Alle traktorer med svinghjul og/eller koblings sammenbygning skal
anvende en af ETPC godkendt del, og producenten skal være på
listen af godkendte fabrikanter i ETPC’s sikkerhedsprogram. (se
kapitel 13A)
Kun mekanisk aktiverede koblinger er tilladt. Ingen elektronisk,
pneumatisk eller hydraulisk mekanisme der griber ind i
koblingssystemet er tilladt. Hydraulisk tilkobling er tilladt.
ETPC tillader hjemmelavede svinghjul og koblingsdele under følgende
kriterier:
Alle svinghjul og/eller koblinger der ikke findes i ETPC’s
sikkerhedsprogram skal opfylde følgende minimum specifikationer:
Alle dele skal laves af stålplade eller blok stål (billet steel).
Der tillades intet gråt støbejern.
Svinghjul, trykfod og trykfodsafdækning kan laves af aluminium. Kun
smedet (blok) aluminium er tilstrækkeligt til tractorpulling anvendelse
hvis de mekaniske specifikationer er acceptable.
A. Minimum mekaniske egenskaber (stål og aluminium):
- Trækstyrke 500 N/mm2
- Flydespænding 280 N/mm2
B. Maksimum periferihastighed (omdrejningshastighed på
yderdiameteren af svinghjuls/koblings komponent) er 200
m/sekund. Er 125 procent af maksimum arbejdsomdrejninger
(sikkerhed for overspeed).
Dette betyder at maksimal omdrejninger (arbejdsomdrejninger,
ved 1:1 motor/koblings omdrejninger) er:
Komponenter maks. 250mm (10”) diam. = 12000 rpm
Komponenter maks. 280mm (11”) diam. = 10500 rpm
Komponenter maks. 305mm (12”) diam. = 10000 rpm
Komponenter maks. 318mm (12,5”) diam.= 9500 rpm
Komponenter maks. 330mm (13”) diam. = 9000 rpm
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Komponenter maks. 355mm (14”) diameter = 8500 rpm
Komponenter maks. 380mm (15”) diameter = 8000 rpm
Komponenter maks. 405mm (16”) diameter = 7500 rpm
Komponenter maks. 430mm (17”) diameter = 7000 rpm
Komponenter maks. 455mm (18”) diameter = 6500 rpm
Komponenter maks. 480mm.(19”) diameter = 6000 rpm
Komponenter maks. 505mm (20”) diameter = 5500 rpm
C. Alle skruer og bolte der anvendes i koblings sammenbygninger,
og til at montere svinghjul på krumtap skal være type 10.9 eller
højere. Ingen svejsninger og/eller kemiske udfræsninger tillades
på hjemmelavede dele.
D. Tegninger med mål af alle hjemmelavede hovedkomponenter
(svinghjul, koblingsplader, mellemplader, trykfod og
trykfodsafdækning) skal altid være til stede med køretøjet og
fremvises på certificeringsfolkenes forlangende.
En kopi af alle tegninger og fabrikantens redegørelse skal sendes
til og opbevares hos DTP’s certificeringsudvalg.
Fabrikantens redegørelse skal indeholde:


Navn på alle brugte komponenter, maed specifikationer på brugt
materiale og de mekaniske egenskaber (maks. trækstyrke,
flydespænding osv.)
 Materiale specifikationer med certifikat, underskrevet af
producent.
 Alle komponenter skal på papir have (stemplet af producent):
identifikations nummer, producentnavn og dato for produktion.
 Navn på traktoren og motortype.
 Maks. omdrejningshastighed på svinghjul/koblings
sammenbygning tilladt af producent.
Fabrikantnavn (og kontaktnavn); adresse, telefon og faxnumre; e-mail
adresse; navn og underskrift af ansvarlig kontrollør; underskrifts dato
og sted; enhver anden fornøden information.
Hvis ovenstående punkt A, B, C og D er opfyldt og ifølge reglerne, kan
det nationale certificeringsudvalg i samarbejde med ETPC T&S Board
give tilladelse til at benytte de nævnte svinghjuls/koblingskomponenter.
Efter skriftlig godkendelse kan komponenterne anvendes ved ETPC
stævner.
5. Alle Super og Pro Stock traktorer skal have et ETPC godkendt
skærmtæppe, der er 430 mm bredt og langt nok til at folde rundt om
koblingshuset med mindst 150 mm overlapning og sikret med 6 stk 50
mm brede vævede nylon stropper med en stål D-ring i den ene ende
og syet fast i hele skærmens længde (bortset fra
overlapningsområdet) og lange nok til at gå igennem D-ringene og
bundet i en saddel knude; og med fire styk 50 mm brede vævede
nylon fastholdelsesstropper i både for og bagenden eller et ETPC
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6.

7.

8.
9.

10.

A0.
A1.

A2.

A3.
A4.

godkendt koblingshus boltet til en stål motorplade, min. 5 mm tyk,
inden i det originale koblingshus.
Super og Pro Stock traktorer fabriksfremstillet i komponenter kan i
stedet anvende et ETPC godkendt koblingshus boltet til en stål-motorplade, min. 5mm tyk, i stedet for et skærmtæppe. Dette kræver dog en
komplet ramme under traktoren.
Bemærk: Se kapitel 13 vedr. ETPC godkendte komponenter.
Stropperne skal fastgøres separat både foran og bag kobling/svinghjulshuset. Alle stropper skal spændes godt og skærmtæppet skal
fastgøres sikkert mod det bageste af motorblokken.
Reparationer og/eller ændringer på skærmtæpper må kun foretages
af fabrikanten af det pågældende skærmtappe.
Svinghjul, kobling og trykplader på alle traktorer i alle klasser skal
hvert år inspiceres og godkendes af et medlem af
certificeringsudvalget før årets første træk. Godkendte dele vil blive
mærket og skal altid kunne inspiceres.
Godkendelsescertifikat for koblinger, fotografier af koblinger,
røntgen/ultralyd/Magnaflux certifikater for svejsninger på
hjemmelavede koblingshuse, certifikater for springtæppers lovlighed
og alder, certifikater for branddragters alder, tværsnitstegninger for
turbiner, certifikater for stålwirer rundt om motorblokken (6 og 8 mm)
og indeværende sæsons godkendelsesskemaer skal være ved
traktoren og forevises, hvis et medlem at certificeringen ønsker det.
Modificerede, 950 kg modificeret, Two Wheel Drives og Trucks skal
have en helt lukket skærm af stål om kobling/svinghjul med følgende
minimum specifikationer A, B eller C:
Et ETPC godkendt koblingshus:
Bemærk: Se kapitel 13 vedr. ETPC godkendte komponenter.
Inspektions og vedligeholdelseshullet i koblingshuset må ikke gå
længere frem foroven end i plan med udrykkerakslens hul.
Inspektions og vedligeholdelseshullet må ikke være mere end 215
mm langt og ikke mere end 100 mm bredt, målt i lige linie, og hullets
ender skal være glatte og fuldstændig rundede, således at hullet
bliver ovalt. (se illustration 2.7)
Dækslet over inspektions og vedligeholdelseshullet skal fastgøres
med 12 stk. M8 skruer, kvalitet 8.8 eller bedre. Dækslet skal være
forsynet med en indvendig plade, der flugter med koblingshuset
indvendigt. Dækslet og den indvendige plade skal være af stål.
Koblingshuset skal være glat på indersiden.
NTPA godkendte koblingshuse af titanium må anvendes.
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Figur 2-7 Koblingshus med inspektions/vedligeholdelseshul

Figur 2-8 Dimensioner, koblingshus justeringsåbning og dæksel

A5. ETPC godkendte koblingshuse med justeringsåbning er lovlige. Se
tegning.
A6. En hvilken som helst reparation og/eller ændring af koblingshuset skal
være foretaget af fabrikanten. Der må ikke svejses på
fabriksfremstillede koblingshuse.
B0. Et 10 mm tykt hjemmelavet svejst koblingshus er lovligt på følgende
betingelser:
B1. Der kræves et røntgen certifikat med billede, et Magnaflux certifikat
eller et ultralyds certifikat som bevis for kvaliteten, eller et ETPC
godkendt skærmtæppe, der mindst er 380 mm bredt.
Certifikaterne må udfærdiges af et ethvert firma som må udstede et
skriftligt certifikat der bekræfter at svejsningerne er gode nok.
B2. Koblingshuset skal være glat på indersiden.
B3. Der tillades ingen inspektions- eller justeringshuller eller andre
åbninger.
2016

21

B4. Det rør der dækker koblingens rotationsområde skal være sømløst og
glat på indersiden.
B5. ETPC anbefaler, at svejsningerne ikke slibes.
C0. Trucks med motor/kobling og gearkasse lige efter hinanden, det vil
sige uden forbindelsesaksel, må under følgende betingelser have en
koblingsskærm bestående af to dele:

Figur 2-9 To delt koblingsafskærmning

C1. Ingen inspektionshuller. Materiale og tykkelse som alternativ B.
C2. Den øverste del af skærmen skal gøres solidt fast til rammen.
C3. Den nederste del af skærmen skal gøres solidt fast til den øverste del
af skærmen med M12 kval. 8.8 bolte med max 5 cm afstand.
C4. Samlingen skal være glat på indersiden.
C5. Alle andre udformninger skal godkendes af ETPC eller en tilsluttet
forening.
11. Alle koblingshuse der er mindre end 10 mm tykke (i rotationsområdet)
skal have en 2,3 mm tyk inderskærm (liner) af 4130 krom-molybdæn.
12. Inderskærmen skal fastgøres til koblingshuset med et stk. 6 mm bolt i
bunden af koblingshuset. Skærmen skal dække området ud for
kobling og svinghjul, og skal være glat på indersiden. En eventuel
justeringsåbning i inderskærmen skal være mindre end åbningen i
koblingshuset.
13. ETPC *og DTP* anbefaler, at der ikke er nogen åbninger i
koblingshuset.
14. Alle personbil motorer med koblingshus og kobling skal have en fuld
blokbeskyttelsesplade, enten en kommercielt tilgængelig del, eller en
stålplade, der mindst er mindst 5 mm tyk, eller en aluminium plade,
der mindst er 6,5 mm tyk. Pladen skal fastgøres med 5 styk M10 kval.
8.8 bolte, jævnt fordelt over underdelen af koblingshuset, og
yderligere med 4 styk M10 kval. 8.8 bolte og møtrikker mellem de
originale bolte på den øverste halvdel af koblingshuset for at fastgøre
koblingshuset til blokbeskyttelsespladen.
15. Kemisk udfræsning er ikke tilladt, med mindre det er foretaget på
fabrikken.
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16. Aluminiums koblingshuse tillades i ETPC tractor pulling ud fra
følgende kriterier og specifikationer:
1. Kun NTPA godkendte aluminiums koblingshuse tillades af
ETPC.
2. Kun aluminiums koblingshuse med fire (4) ekstra
studser/bolte (1 i hver kvadrant) til sikring af koblingshus
til motorplade godkendes til brug i ETPC.
3. Alle aluminiums koblingshuse må forblive som
konstrueret af fabrikanten og må ikke modificeres.
4. Alle efterfølgende modifikationer skal være skriftligt
godkendte af ETPC Tech & Safety Board.
5. Specifikationer for brug af aluminiums koblingshuse i
konkurrencer under ETPC:
6. Der skal være minimum syv (7) 10 mm 8.8 (eller 3/8
tomme klasse 8) bolte, eller bedre, i den øverste halvdel
(180 grader) af koblingshuset med ensartet afstand.
7. Der skal være minimum otte (8) 10 mm 8.8 (eller 3/8
tomme klasse 8) bolte, eller bedre, i den ned nederste
halvdel (180 grader) af koblingshuset med ensartet
afstand.
8. I maksimalt 2 af de ovenstående 15 huller må en min. 10
mm styrestift bruges. Styrestifterne skal adskilles af
minimum 5 bolthuller. Hule styrestifter tillades ikke.
9. Der må maksimalt være 180 mm mellem de nederste to
huller målt fra center til center.
10. Der skal være yderligere 4 studser/bolte (minimum 12
mm 8.8 eller bedre) til fastgørelse i motorpladen. En i hver
kvadrant af koblingshuset monteringsflange.
11. Hvis hullet i monteringsflangen er større end bolten, skal
der bruges en bøsning.
12. De fire ekstra huller skal fremstå som produceret af
fabrikanten.
13. Alle bolte skal bruges til at fastgøre koblingshuset til
motorpladen.
14. Inspektionshul/justeringshul, starterlomme eller andre
åbninger/udskæringer i monteringsflangen må
udelukkende laves af producenten.
15. Starterlommer må udelukkende udformes ellers
påsvejses af producenten. Fastboltede starterlommer
tillades ikke.
16. Ventilationshul med en max. diameter på 51 mm tillades
og skal være udført af producenten. Skal være placeret
på bagkanten eller bunden af koblingshuset, ikke i
eksplosionsområdet.
17. Hvis der er udskæringer i flangen skal yderkanten af
flangen være udformet således at der er minimum 10mm
materiale rundt om hvert fastgørelseshul.
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18. Der må ikke skæres ud i flangen mellem
monteringshullerne.
19. Aluminiums koblingshuse skal bruges med en stål- eller
smedet varmebehandlet aluminiumsmotorplade
(motorplade tykkelser: se kapitel 2 D-14 og 2 E-3 i
regelbogen).
20. Aluminiums koblingshuse skal bruge to (2) liner
indvendigt. Den anden liner skal være samme materiale
og tykkelse som den OEM liner, der bliver leveret med
aluminiums koblingshuset fra fabrikanten.
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Illustration 2-10: Aluminiums koblingshus
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E. Fly, skibs og industrimotorer.
1.

2.

3.

4.

For fly, skibs og industrimotorer, der anvendes i Truck og Tractor
Pulling, og som har en gearkasse mellem krumtapaksel og kobling,
må hastigheden ud af gearkassen ikke overstige to en halv gang
(2,5:1) hastigheden af krumtapakslen. Max 3000 omdrejninger på
krumtappen.
a. Der må ikke anvendes moment omformere efter gearkassen.
b. Den aksel, der bærer svinghjulet, skal være af massivt stål med
en diameter på mindst 57 mm og være af varmebehandlet 4140
stål, 30 til 38 Rockwell C eller af DIN 42 Cr Mo 4, 300 til 380
Brinell HB stål.
c. Koblinger må maksimalt være 11" (279,4 mm) i diameter. (max.
12,5” hvis koblingen findes på ETPC’s liste af godkendte
fabrikater, se liste i kapitel 13 A side 13-1.)
For fly, skibs og industrimotorer, der anvendes i Tractor Pulling, med
koblingen monteret på krumtapakselen, eller på en aksel forbundet
med krumtapakselen, skal den aksel, koblingen sidder på, være lavet
af massivt stål, med de samme specifikationer som under punkt 1.
a. Uoriginale koblinger er begrænset til 11" (279,4 mm).
b. ETPC godkendte koblinger må være op til 12,5" (317,5 mm).
Koblingshuset eller koblingsskærmen skal boltes til en motorplade
med mindst 12 styk M10 kval. 8.8 bolte ligeligt fordelt rundt om
koblingshuset eller koblingsskærmen.
Motorpladen skal enten være en mindst 6 mm tyk stålplade eller en
mindst 10 mm tyk aluminium plade. Pladen skal boltes solidt til
motoren med mindst 8 styk M10 kval. 8.8 bolte.
Når der er en gearkasse mellem motor og koblingshus/koblingsskærm skal den plade som koblingshuset/koblingsskærmen er
boltet fast til, boltes solidt til rammen med mindst 8 styk M10 bolte, 4
styk i hver side.
Anvendes en ramme bestående af en enkelt profil skal pladen boltes
fast til profilen med 8 styk M10 bolte, 4 styk i hver side eller
tilsvarende.
Alle andre konstruktioner skal godkendes af ETPC eller tilsluttede
foreninger.
Påmonterede hjælpe motorer (forbrændingsmotorer) som anvendes
til ladning af hovedmotor(er) er ikke tilladt (Hyper-bar system). En
påbygget hjælpemotor er kun tilladt til bugsering eller starthjælp og
skal være frakoblet under trækket.

F. Turbine motorer
1.

Turbinemotorer med mere end 8000 omdr. på udgangsakslen må
hverken have kobling/svinghjul eller automatisk transmission.
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2.

Udstødningsrøret på en turbinemotor skal føres mindst 150 mm op
over udstødningsåbningen (se tegning).

Figur 2-11 Turbine udstødning

3.

4.
5.

6.

Turbinemotorer må ikke overskride fabrikantens temperatur- og
omdrejningstal, ligesom regulatorjusteringen ikke må overskride
fabrikantens max angivelse.
Alle turbinens luftindtag skal afskærmes med en metalnet med højst 5
mm åbninger.
Alle turbinemotorer skal have en mindst 10 mm tyk stålskærm hele
vejen rundt om motoren, som er gjort sikkert fast. For turbinemotorer
med mere end 1500 HK skal skærmen være mindst 12 mm tyk.
Stålskærmen skal have en mindst 6 mm tyk flange i begge ender, der
går mindst 25 mm radialt ind *mod motoren*.
Der skal være mindst 12,5 mm luft mellem motoren og flangernes
indre diameter, for at tillade luftcirkulation under skærmen.
Turbiner uden ovennævnte skålskærm skal have følgende stål/kevlar
beskyttelse:
a. en indvendig stålskærm, mindst 0,5 mm tyk (eller mindst 2 mm
aluminium) placeres så nær rundt om motoren som muligt
b. 30 lag væv 328 Kevlar 29 (eller Twaron med samme
specifikationer)
c. beskyttelsestæppet skal være langt nok til at gå hele vejen rundt
om motoren med mindst 150 mm overlapning, og den skal sikres
med nylon stropper under motoren.
d. Tæppet skal installeres rundt om motoren i rotationsretningen af
turbinehjulene.
e. turbine tæpper skal være helt dækket med (min. 9) stropper.
f. Stropperne skal være syet side om side på beskyttelses posens
overflade.
g. nylon stropperne skal være mindst 50 mm brede og have en
styrke på minimum 25.000 Newton.
h. første og sidste strop max 10 mm fra siden af tæppet.
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i.

tæpper fra før 2006 kan monteres med ekstra stropper imellem
de eksisterende, hvis den totale styrke på stropperne er mindst
200.000 Newton.
7. Alle turbineafskærmninger skal strække sig mindst 13 og 25 cm ud
over turbine sektionen. For motorer, der ikke kan opfylde ovennævnte
mål på grund af udstødningsrørenes placering, skal de ovennævnte
specifikationer opfyldes så godt som muligt. (F.eks. er min længde for
RR Gnome 45 cm, Isotov TV2 58 cm, Isotov TV3 51 cm, Turbomeca
Turmo III 53 cm og T53-L-11 48 cm). Motorer med en udgangsaksel
gennem kompressoren skal have en ekstra forbindelse fra motoren til
udstødningssektionen. En teknisk beskrivelse af denne forbindelse
kan fås hos Tech and Safety Board.
8. Udstødningsrørets diameter må ikke være mindre end 25,4 mm
mindre end motorens udstødningsåbning.
9. Omdrejningstal skal måles på turbineakslen så tæt som muligt på
motoren. Omdrejningstal signal må ikke måles på drevne aksler eller
gearkasser. Dette gælder for alle serie og ekstra omdrejningsmålere.
Der kræves to separate overspeed beskyttelses anordninger for
turbinehjul (hjulene)
9.1. En omdrejningssikring bestående af en omdrejningsvagt, der
aktiverer en normalt lukket magnetventil, der sidder mellem brændstof-regulatoren og manifolden. Systemet skal være så følsomt, at det
sikrer mod for høj hastighed ved transmissionsbrud. Hver turbine skal
forsynes med to uafhængigt af hinanden virkende brændstof
afbrydere. Alternativt kan dette system være en by-pass ventil
monteret mellem regulatoren og dysen i brænderne. By-pass ventilen
skal være stor nok til at tillade det maksimale brændstofforbrug at
løbe tilbage i tanken under lavt tryk. På turbiner med to brændstoftrin
skal by-pass ventilen monteres i det første trin.

Figur 2-12 Omdrejningssikring på turbinemotorer
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9.2. Den originale (helikopter, fly, osv.) turbine omdrejningsbegrænser/
konstant effekt regulator og/eller den fabriksmonterede
omdrejningsafbryder (overspeed shut-down).
10. Hjemmelavede turbiner tillades ikke. Genopbygning, samling eller
overhaling af turbine motorer må kun foretages på certificerede
turbine værksteder. Dette er absolut IKKE et gør det selv arbejde.
11. a. Lycoming T55-L-11 eller TF-35 og Napier Gazelle turbiner tillades
ikke som konkurrence motorer.
b. Nye traktorer må ikke have en eller flere enakslede turbiner.
c. Turbiner over 2500 HK. Take Off power er ikke tilladt til Tractor
Pulling
12. Teams, der planlægger at bygge eller importere turbinedrevne
traktorer, skal sende teknisk information, incl. en tværsnitstegning og
turbinernes logbøger, til det nationale certificeringsudvalg og til Tech
and Safety Board.
13. Alle nye turbinedrevne traktorer skal godkendes før de må deltage i
stævner. Det gælder alle stævner på alle niveauer.
14. Turbinemotorer kan udtages til kontrol ved alle stævner.
Følgende kontrol skal foretages før en turbinetraktor må deltage i et
stævne:
a. Overspeed.
b. Afskærmning af turbinehjulene.
c. Placering af omdrejningsvagt magnetventilen.
d. Motorerne skal startes og nødstoppet afprøves.
e. En ÅRLIG boroscop undersøgelse af den varme del af hver af de
anvendte turbiner skal udføres af ETPC godkendte turbine
inspektører før det første træk i sæsonen.
15. Det anbefales stærkt at varme turbinemotorer op, før der skal
trækkes.
16. Hvert turbine team skal altid have en ’motor registrerings bog’ med
traktoren. ETPC sørger for bogen, der vil blive lavet af Turbine Tech
Team i samarbejde med traktor teamet.
Bogen indeholder:
a. motorens hoved ydelser
b. regulatorens hastigheds indstilling
c. en beskrivelse af omdrejningsbeskyttelser
d. vedligeholdelses skema
e. motorens udviklings historie (udfyldes af traktor teamet)
f. motorens køretids liste (udfyldes af traktor teamet)
g. inspektionskalender (udfyldes af traktor teamet).
ETPC Tech and Safety og Turbine Tech Team har altid krav på at
se bogen.
17. Af sikkerhedsgrunde anbefales det stærkt, at alle turbine traktorer
anvender en anden kraftkilde til at drive traktoren, når den ikke er
kroget på. Følgende regler gælder for turbinetraktorer, der ønsker at
drive traktoren med turbinemotorerne, når traktoren ikke er kroget på:
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a. Når traktoren ikke er kroget på, må der kun anvendes max 200
HK. De resterende motorer må først startes, når traktoren er
kroget på slæden.
b. Følgende områder skal kontrolleres og inspiceres før traktoren
må deltage i stævnet:
i.
en “holde stille” test. Føreren skal kunne holde traktoren
stående stille med alle motorerne kørende i normal
tomgang og i gear
ii.
Drivlinjebremsen kontrolleres for revner og brud. Enhver fejl
eller fejlfunktion eller ethvert andet teknisk problem med
bremsesystemet, vil automatisk medføre diskvalifikation for
hele den pågældende dag.
18. Turbinemotorer må først starte i gear, når de er kroget på slæden.
19. Turbinetraktorer må være forsynet med en startmotor eller en
hjælpemotor. Disse må godt køre under trækket, men de må ikke
være forbundet til drivlinien under trækket.
20. Anvendelse af stål bremsecaliper i stedet for aluminium
bremsecaliper anbefales stærkt af ETPC.

G. Drivaksel afskærmning og drivaksel bremse
A. Generelle regler
1. Drivaksler skal sikres med en 8 mm stålplade eller en 10 mm aluminium plade *hele vejen rundt*.
2. Alle modificerede traktorer <> 950 kg med motor/automatgear kombinationer, skal enten have motoren fastgjort 2 steder foran og 2 steder
bagved og have en U-formet travers, som det bageste af gearkassen
kan hvile på i tilfælde af sammenbrud. Der må højst være 13 mm
afstand mellem travers og gearkasse,
eller
have motoren fastgjort 2 steder foran, og gearkassen fastgjort et sted
bagude og have en U-formet travers, som bagenden af motoren kan
hvile på i tilfælde af sammenbrud. Der må højst være 13 mm afstand
mellem travers og motor/gearkasse.
(Dette skal forebygge at motor eller gearkasse falder igennem, hvis
der opstår brud).
3. Kardanled i drivlinien er forbudt i alle klasser, bortset fra på Trucks.
4. Drivaksler længere end 1270mm skal være forsynet med
sikkerhedsstropper af stål (8mm) eller aluminium (10mm). To stk per
drivakseldel. Fastgøres forsvarligt til chassiset.
B. Trucks
1. Kardanled på drivaksler skal afskærmes hele vejen rundt med 8 mm
stål eller 10 mm aluminium.
2. Drivaksler der er mere end 1270 mm lange skal forsynes med
sikkerhedsbeslag af 8 mm stål eller 10 mm aluminium.
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C.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Der skal være to sikkerhedsbeslag for hver akselenhed, og de skal
gøres sikkert fast til rammen.
Drivaksel bremse afskærmning
Den maksimale periferihastighed (målt på bremseskivens yderkant)
er 200 m/sek. (meter pr sekund).
Det svarer til følgende maksimale omdrejningstal:
skivediameter 280 mm (11”)
max 13.500 omdr./min
skivediameter 305 mm (12”)
max 12.500 omdr./min
skivediameter 330 mm (13”)
max 11.500 omdr./min
skivediameter 355 mm (14”)
max 10.500 omdr./min
Det maksimale omdrejningstal er motorens max. omdrejningstal ganget med gearingen. For turbinemotorer er det dog motorens
maksimale ubelastede (free power) omdrejningstal + 20 % ganget
med gearingen.
Turbinetraktorer er forpligtet til at vise motorfabrikantens originale
manual med alle tekniske specifikationer, også max omdrejningstal,
når certificeringen spørger herom.
Alle drivaksel bremser, med en skive på max 280 mm (11”) i
diameter, skal afskærmes hele vejen rundt med mindst 10 mm stål,
der skal dække alle bremsekomponenter, inkl. kaliber.
Afskærmningen skal lukkes i begge ender med mindst 4 mm stål.
Alle drivaksel bremser, med en skive der er større end 280 mm (11”) i
diameter, skal afskærmes hele vejen rundt med mindst 12 mm stål,
der skal dække alle bremsekomponenter, inkl. kaliber.
Afskærmningen skal lukkes i begge ender med mindst 4 mm stål.
Drivakselbremser må max være 355 mm (14”). De roterende
bremsedele skal være lavet af blødt jern (legeringer tillades ikke) med
følgende minimum egenskaber: Trækstyrke 414 N/mm² og
flydespænding 275 N/mm². (Min stål 44 efter EN 10025).
Skivens centerhul skal mindst være 200 mm mindre end skivens
udvendige diameter.
En afskærmning bestående af to dele tillades kun, når følgende
betingelser er opfyldt (Tegning kap. 2, afs. D, pkt. 10 alternativ C):
a. ingen inspektionshuller
b. øverste del af afskærmningen er gjort sikkert fast til rammen
c. nederste del af afskærmningen er gjort sikkert fast til den øverste
del med 12 mm kval. 8.8 bolte. Der skal mindst være 3 bolte på
hver side og der må højst være 40 mm mellem hver bolt
d. samlingen mellem de to dele skal være glat indvendigt
e. alle afvigelser herfra skal være godkendt af ETPC Tech and
Safety Board.
Alternativt er det tilladt at anvende et koblingshus i et stykke som
beskyttelsesskærm som angivet i kap. 2, afs. D, pkt. 10 alternativ
A eller B.
ETPC anbefaler stærkt, at bremse kaliberne laves af stål og altså ikke
af aluminium, og at de placeres i den nederste del af afskærmningen.
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D. Cross box afskærmning
1. Alle nye cross boxes skal være minimum 10mm aluminium eller 8mm
stål omkring periferien af roterende gearhjul.
2. Alle ældre cross boxes med en godstykkelse mindre end den
specificerede skal anvende en af de følgende metoder til opnåelse af
det samlede dimensionskrav:
a. Omvikle crossboxen 360 grader radielt med vævet strop
materiale så en samlet tykkelse på min. 10mm opnås.
b. Omvikle crossboxen 360 grader radielt med stålbånd så en
samlet tykkelse på min. 10mm opnås. Minimum tykkelse af
stålbånd skal være 4mm.

H. Chassis
1.

2.

3.

Modificerede traktorer *skal være bygget på en ramme, eventuelt et
centralrør*. Hvis rammen er boltet til gearkassen skal rammen også
være boltet til bagtøjet, for at forhindre at traktoren splittes.
Konstruktionen skal være tilstrækkelig solid til at bære vægten af traktoren i dens tungeste klasse, når boltene mellem gearkasse og
ramme er fjernet.
Alle traktorer skal have brede foraksler. Forhjulene skal køre i
baghjulenes spor.
Brugen af ski under forakslen anbefales.
Rammen skal være i ét stykke fra bagakslen til forakslen.

I.

Motor afskærmning

1.

Der kræves en afledningsskærm på begge sider af motoren.
Skærmene skal dække den fulde længde af motorblokken og være
gjort solidt fast. De skal være lavet af 2 mm aluminium eller stål
plade. På modificerede traktorer med turboladede dieselmotorer, skal
der også være en 2 mm aluminium eller stål beskyttelse bag motoren
*mod føreren*.
Skærmene skal være solide. Motorens monteringsbeslag, filtre,
styretøj, osv. kan ikke udgøre en del af skærmene. En massiv ramme
uden huller kan udgøre en del af eller hele skærmen, hvis den
dækker den nødvendige del af motorblokken. Det anbefales at
skærmene monteres, så de hurtigt kan tages af. Fastgørelse med
bolte og møtrikker frarådes, fordi det skal være muligt hurtigt at
komme til motoren i tilfælde af brand mv.
På Super og Pro Stock traktorer med rækkemotor skal skærmene
strække sig fra motorhjelmen og ned til 50 mm under midten af
plejlstangslejet i nederste dødpunkt og være gjort solidt fast. De kan
laves af gælleplade, men ikke af ekspanderet plade. Fastgørelse af
hjelm og sideplader skal være stærk nok til at holde dem på plads i
tilfælde af eksplosion.
Alle tractorer med rækkemotor skal have en ekstra sideafskærmning
af 3mm tykt stål eller titanium eller 6mm tykt aluminium indenfor den

2.
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eksisterende 2mm stål/aluminium afskærmning med en minimum
afstand til denne på 12mm.
Denne afskærmning skal være ophængt uafhængigt af den
eksisterende afskærmning og skal for neden være fæstnet til rammen
med minimum 8mm bolte i begge ender og på midten. I højde med
topstykket skal skærmen være fastgjort til motorblokken enten med
8mm bolte eller med 8mm kæde. Denne afskærmning skal strække
sig fra underkant topstykke til 50mm nedenfor nederste krumtap
position. Skærmen skal dække motorblokken i fuld længde på hver
side af motoren.
3. Startmotorer, brændstoffiltre, oliefiltre og brændstofpumper kan ikke
anvendes som skærm. Skærmene kan dække eller monteres inde
under starter og/eller brændstofpumpe.
4. Skærmene på alle V og Y type motorer (inklusive skibs- fly, Super og
Pro Stock motorer) skal strække sig fra det øverste punkt på stemplet
til 5 cm under midten af plejlstangslejet i nederste dødpunkt og de
skal gøres solidt fast.
5. Stempeldrevne fly, industri og skibsmotorer skal have mindst 3 mm
tykke skærme. De kan være i et eller to lag. Et yderligere lag på 1,5
mm lagt uden på det nuværende for at bringe det op til den nye
standard på 3 mm er lovligt.
6. Sideskærme skal monteres uafhængigt af motorblokken. Montering
på motorbeslag, blokbeskyttelsesplade, topstykke eller chassis er i
orden.
7. Sideskærme på 950 kg modificeret og modificerede traktorer med
rækkemotorer skal strække sig fra toppen af blokken og ned til 50
mm under midten af plejlstangslejet i nederste dødpunkt.
8. På traktorer med flere motorer på række og med startkrans mellem
motorerne skal startkransen dækkes 360 grader rundt og i begge
ender med mindst 6,5 mm stål, der er gjort solidt fast.
9. På alle motorer med en harmonisk balanceskive/svingningsdæmper,
skal denne være af massivt stål med følgende minimum egenskaber:
a. Trækstyrke 414 N/mm² og
b. Flydespænding 275 N/mm²
og den skal afskærmes 360 grader rundt med 10 mm stål, der
ikke på noget sted er mere end 25,4 mm væk i rotationsretningen.
Skærmen skal gøres solidt fast. Svingningsdæmpere skal
forbindes med krumtapakslen med en stålbolt kval. 8.8. I stedet
for ovenstående kan en high performance svingningsdæmper
benyttes.
Alle typer svingningsdæmpere skal have en stålskærm og en
anordning der forhindrer, at svingningsdæmperen kan slynges
ud af motoren.
10. Alle motorventilatorer, bortset fra elektriske ventilatorer, skal afskærmes med en mindst 2 mm tyk stål hele vejen rundt.
11. Alle andre roterende motordele skal afskærmes med 2 mm stål.
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12. Alle stjernemotorer skal have en 360 grader afskærmning rundt om
motoren i 5 mm tykt aluminium, bred nok til at dække cylinderne.
13. Alle turboladede rækkemotorer og tuboladede dieselmotorer skal
være forsynet med en stålwire omkring blok og topstykke. Wiren skal
være placeret mellem 1. og 2. cylinder (set fra forenden af traktoren)
og skal føres mellem udstødningskanalerne.
a. Wiren skal være min 12mm tyk 8 (med certifikat fra leverandør på
minimum 110 kN trækstyrke).
b. Wire enderne skal ende i fabriksfremstillede løkker og forbindes
med en D-lås.
c. Wiren skal være min 10mm tyk (8mm med certifikat fra
leverandør på minimum 600kg (trækstyrke).
Super Stock: minimum 12mm med minimum 65kN i trækstyrke.
d. Wire enderne skal samles med en D-lås.
e. Wiren skal slække ca. 100mm.
På dieselmotorer med enkelt topstykker skal topstykkerne være
forbundet med en stålstang. Stangen skal være af min. 12mm
godstykkelse og strække sig fra første til sidste topstykke og skal
forbindes til hver enkelt.
14. Luftkølede Continental motorer skal være forsynet med kabler som
forbinder topstykkerne med motorblokken. Alle topstykker skal have
et stål øje til fastgørelse af kablet. Kablet skal være fæstnet til blokken
i begge ender (for og bag). Minimum 8mm kabler og befæstigelser.

J. Dødmandsfunktion
1.

2.

3.

4.
5.

Alle traktorer skal have en dødmandsfunktion *så de automatisk går
tilbage til tomgang, hvis der sker føreren noget.* Alle gashåndtag, der
virker i retningen frem/bagud, skal lukke, når de er i bageste stilling.
Det skal være en positiv tovejs mekanisk forbindelse. Alle
fodaktiverede spjæld skal have tåstrop, *så gaspedalen kan tvinges
tilbage*. Hydrauliske spjældforbindelser tillades ikke.
Alle brændstof regulerende aksler i indsprøjtnings systemer og luftspjældaksler på benzinmotorer skal have en dobbelt returforbindelse til
tomgangsarmen og fjedre, en på hver side. Alle diesel motorer skal
have en synlig fjeder, der kan trække tilbage til tomgang på brændstof
indsprøjtningspumpens reguleringsarm.
Der tillades ingen computere der styrer nogen mekanisk operation af
det konkurrerende køretøj. Omdrejningsbegrænsere er undtaget fra
denne regel.
Der tillades ingen automatisk eller computer styret eller opereret
traction control.
En computer der styrer elektronisk brændstofstyring er tilladt.

K. Udstødningssystemer
1.

Alle udstødningsrør skal ende lodret. Der skal mindst være 305 mm
målt lodret fra toppen af røret til bunden af knækket. Lodret er
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defineret med en tolerance på + -10 grader. Udstødningsrør skal
gøres solidt fast. Regnhætter må ikke anvendes. Megafonrør er ikke
tilladt. Venturirør er tilladt.

Figur 2-13 Dimensioner, udstødningsrør

2a. Følgende regler gælder for turboladere på diesel motorer:
Turboladere på dieselmotorer deles turboladerne op i 3 kategorier ud fra
deres udstødningsdimensioner:
A. Turbolader med udstødningsåbning op til 95 mm diameter
- (2 mm afskærmning)
B. Turbolader med udstødningsåbning mellem 95 mm og 114 mm
diameter
- (2 mm afskærmning)
C. Turbolader med udstødningsåbning over 114 mm diameter
- (3/6 mm afskærmning)
A. Turbolader med
udstødningsåbning op til 95 mm
diameter:
- Alle turboladere skal være
fuldstændigt afskærmede (360
grader) med 2 mm stål ud over
åbninger til indsugning, udstødning
og olietilslutninger.
- Alle åbninger i afskærmningen
omkring indsugning, udstødning og
olietilslutninger må maksimalt have
25 mm mellemrum til
afskærmningen. (Se figur 2-14).
Figur 2-14:
Mellemrum i afskærmningen
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- Front- (indsugning) og bagside (udstødning) af afskærmningen skal
lukkes med 2 mm stål.
- Afskærmningen skal sikre at ingen dele af turboladeren kan komme ud i
tilfælde af et turbohavari.
- Afskærmningen skal fastgøres så tæt på turboladeren som muligt på
minimum 4 punkter med min. M8 8.8 bolte (fastgørelse til indsugning eller
udstødning tæller ikke som fastgørelsespunkt).
- Udenom 1alle bolthuller skal der være minimum 1,5 x huldiameter gods i
afskærmningen.
- Afskærmningen skal gå
ud over krydset i
udstødningen.
- Motorhjelm eller -grill kan
ikke være en del af
afskærmningen.
- For traktorer med lukket
hjelmkonstruktion kan
(minimum 2 mm stål eller 3
mm aluminium) kan en
åbning i bunden på
maksimalt 90 grader af
afskærmningens radius
tillades.
- Afskærmning med åben
bund skal strække sig
minimum 50 mm under
bunden af turboladeren
(Figur 2-15)
Figur 2-15: Afskærmning med åben bund

- Hvis afskærmningen er konstrueret af separate dele, skal alle
svejsninger være i fuld længde eller 360 grader rundt.
- Hvis konstruktionen er boltet sammen, den være samlet med minimum
M8 8.8 bolte med maksimalt 75 mm fra center til center.
- Afstand fra bolt til kant af afskærmning eller plade må maksimalt være
25 mm.
- Rundt om hvert bolthul skal der være min. 1,5 x huldiameter materiale.
- Minimum overlap af materiale er 32 mm. (Figur 2-16)
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Figur 2-6: Materiale overlap ved boltet afskærmning

Udstødningsrør må have et stålkryds så tæt som muligt på turboladerens
udstødningshul, men maksimalt 50 mm fra turboens udstødningshjul. Hvis
udstødningshjulet er 50 mm eller dybere i udstødningshuset tillades en
afstand større end 50 mm.
- Krydset skal konstrueres af minimum 10 mm rundjern.
- Krydset skal sidde i 90 grader i forhold til hinanden og så tæt på
hinanden som muligt.
- Hvis udstødningsrøret har en diameter på mere end 95 mm skal der
monteres et tredje stykke 10 mm rundjern, maksimalt 50 mm fra krydset
(rundjern for hver 60 grader).
- Hvis udstødningsrøret har en diameter på mere end 160 mm skal et
fjerde stykke 10 mm rundjern monteres, maksimalt 50 mm fra krydset
(rundjern for hver 45 grader).
- Maksimal diameter på udstødningsrør er 200 mm.
- Rundjern skal have 5 mm synligt på ydersiden af udstødningsrøret og
være svejset fast.
- Fra krydset skal der gå en minimum 12 mm studs mod
udstødningshjulet. Denne skal svejses fast. (Figur 2-17)
- Der må maksimalt være 2 mm mellem studs og udstødningshjul.
- Godstykkelse på udstødningsrør fra turbo til kryds skal være minimum 4
mm.
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Figur 2-17: Udstødningsstuds

Er det ikke muligt at bruge 10 mm rundjern, tillades 25x5 mm fladjern som
materiale til krydset.
- Dette kryds skal følge ovenstående regler angående studs, 5 mm synligt
materiale og svejsningerne på ydersiden samt tredje og fjerde stykke
fladjern ved større diameter udstødningsrør.
- Fladjern kan kun bruges med skriftlig tilladelse af certificeringsudvalget
samt ETPC T&S Board.
Udstødningsrøret skal have yderligere 3 fastgørelsespunkter til
turboafskærmningen for at forhindre at udstødningsrøret river sig løs fra
turboen (i tilfælde af defekt i klemmen).
- Fastgørelsespunkterne skal være lavet af min 25x5 mm fladjern på
indersiden af turboafskærmningen.
- 25x5 mm fladjern skal fastgøres med min. M8 8.8 bolte.
- Rundt om hver bolt skal der være min. 1,5 x huldiameter materiale.
(Figur 2-18)
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Figur 2-18: Yderligere fastgørelsespunkter

B. Turboladere med udstødningåbning mellem 95 mm og 114 mm:
Følger reglerne for turboladere med udstødningsåbning op til 95 mm med
følgende afvigelser:
- Kryds skal laves af 12 mm rundjern (ikke 10 mm)
- Langsgående studs skal laves af 20 mm rundjern (ikke 12 mm)
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C. Turboladere med udstødningsåbning over 114 mm diameter:
Følger reglerne for turboladere med udstødningsåbning op til 95 mm men
med følgende ændringer:
- Kryds skal laves af 12 mm rundjern (ikke 10 mm)
- Langsgående studs skal laves af 20 mm rundjern (ikke 12 mm)
Ved enkelttrins trykladede diesel motorer kræves følgende afskærmning
(ved udstødningsdiameter over 114 mm diameter):
-Alle turboladere skal være fuldstændigt afskærmede (360 grader), ud
over indsugning, udstødning og olietilslutninger, med 3 mm stål (omkreds:
rør eller valset stål).
- Alle åbninger i afskærmningen omkring indsugning, udstødning og
olietilslutninger må maksimalt have 25 mm mellemrum til afskærmningen.
- Turboafskærmningen skal dække det første kryds i udstødningen.
- Front- (indsugning) og bagside (udstødning) af afskærmningen skal
lukkes med 6 mm stål.
- Afskærmningen må deles i længderetningen. På de enkelte dele skal der
fuldsvejses en 6 mm plade som boltes sammen med den anden halvdel
med minimum M8 8.8 bolte, maksimal afstand fra boltcenter til boltcenter
50 mm. Minimum 5,5 mm materiale rundt om hvert bolthul.
- Rundt om udstødningsrøret skal der være fastgjort en ring eller plade af
min. 6 mm tykkelse. Ring eller plade skal have minimum 30 mm større
diameter end hulet i bagsiden på afskærmningen. Dette er for at forhindre
at udstødningsrør og udstødningskryds løsriver sig fra turboladeren. (Se
figur 2-20)
Hvis turboafskærmningen ikke kan laves efter ovenstående
specifikationer, kan motor eller chassis være en del af afskærmningen og
endestykker kan være i to (2) dele. I tilfælde af en kort bøjning
udstødningsrøret kan afskærmningen forlænges således bøjningen er
inkluderet i afskærmningen. Dette kan dog kun ske med skriftlig tilladelse
fra ETPC T&S.
- Hvis afskærmningen er konstrueret ud af separate dele, skal alle
svejsninger være i fuld længde eller 360 grader rundt.
- Hvis konstruktionen er boltet sammen, den være samlet med minimum
M8 8.8 bolte med maksimalt 75 mm fra center til center.
- Afstand fra bolt til kant af afskærmning eller plade må maksimalt være
25 mm.
- Rundt om hvert bolthul skal der være minimum 1,5 x huldiameter
materiale.
- Minimum overlap af materiale er 32 mm. (Se illustration 2-19)
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Figur 2-19: Materiale overlap ved boltet afskærmning

Ovenstående turboafskærmning skal inspiceres årligt. Inspektionspapirer
og billeder skal arkiveres og en kopi skal være ved køretøjet til inspektion
på ethvert tidspunkt.

Figur 2-20: Dimensioner og instruktioner for afskærmning > 114 mm
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Turbo indsugningsafskærmning A:
Indsugningsafskærmning A skal bestå af følgende:
Alle turboladede diesel motorer skal have en indsugningsafskærmning for
at forhindre at turboens kompressorhjul eller andre dele kommer ud.
Afskærmning A skal bestå af:
- Stål turbo indsugningsbur af min. 2 mm tykkelse, der ikke må have
åbninger større end 5 cm2.
- Rundt om disse åbninger skal godstykkelsen være minimum 3 mm.
- Indsugningsburet skal være monteret som en forlængelse af
turboafskærmningen og være sikkert fastgjort til turboafskærmningen med
min. fire (4) 8 mm bolte.
- Desuden kan yderligere fastgøringspunkter bruges med min. 8 mm
bolte.
- Dette indsugningsbur skal ses som et fuldt lukket net rør ud over
indsugningssiden. Den åbne indsugningsside monteres på den
eksisterende turboafskærmning. (Se figur 2-21)

Figur 2-21: Turbo indsugningsafskærmning

Turbo indsugningsafskærmning B:
For at standse mindre stykker i forbindelse med et turbohavari skal
afskærmning B bestå af følgende:
- Et yderligere fintmasket net (stål eller aluminium med minimum 2 mm
godstykkelse) udenom beskyttelse A med åbninger, der ikke er større end
10 mm.
Denne beskyttelse B kan udelades på følgende betingelser:
- Hvis beskyttelse A har åbninger på maks. 10 mm i stedet for 5 cm2.
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- Hvis afskærmningen er indenfor en fuldstændig aflukket motorhjelm. Alle
åbninger, plastikgitre mv. skal være afspærret af stål eller aluminiumsnet
med åbninger ikke større end 10 mm.
Traktorer med fuldt lukket stål (min. 2 mm) eller aluminium (min. 3 mm)
motorhjelm kan tillades at bruge denne motorhjelm som
indsugningsafskærmning.
For at forhindre at motorhjelmen åbnes i forbindelse med en eksplosion
skal motorhjelmen være solidt fastgjort til rammen med min. fire (4) 8 mm
befæstelser.
FITP indsugningsafskærmning tillades som turbo
indsugningsafskærmning. (Se figur 2-22)

Figur 2-22: FITP turbo indsugningsbeskyttelse

2b Turbolader afskærmning på ikke-diesel motorer:
Turboladere deles op i 3 kategorier ud fra deres udstødningsdimensioner:
A. Turbolader med udstødningsåbning op til 95 mm diameter (2 mm
afskærmning)
B. Turbolader med udstødningsåbning mellem 95 mm og 114 mm
diameter (2 mm afskærmning)
C. Turbolader med udstødningsåbning over 114 mm diameter (2 mm
afskærmning)
A. Turbolader med udstødningsåbning op til 95 mm diameter:
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- Alle turboladere skal være fuldstændigt afskærmede (360 grader) med 2
mm stål ud over åbninger til indsugning, udstødning og olietilslutninger.
- Alle åbninger i afskærmningen omkring indsugning, udstødning og
olietilslutninger må maksimalt have 25 mm mellemrum til afskærmningen.
(Se figur 2-23).
- Front- (indsugning) og bagside
(udstødning) af afskærmningen
skal lukkes med 2 mm stål.
- Afskærmningen skal sikre at
ingen dele af turboladeren kan
komme ud i tilfælde af et
turbohavari.
- Afskærmningen skal fastgøres
så tæt på turboladeren som muligt
på minimum 4 punkter med min.
M8 8.8 bolte (fastgørelse til
indsugning eller udstødning tæller
ikke som fastgørelsespunkt).
- Udenom alle bolthuller skal der
være minimum 1,5 x huldiameter
gods i afskærmningen.
- Afskærmningen skal gå ud over
krydset i udstødningen.
- Motorhjelm eller -grill kan ikke
Figur 2-23: Mellemrum i afskærmningen
være en del af afskærmningen.
- For traktorer med lukket
hjelmkonstruktion kan (minimum 2 mm stål eller 3 mm aluminium) kan en
åbning i bunden på maksimalt 90 grader af afskærmningens radius
tillades.
- Afskærmning med åben bund
skal strække sig minimum 50 mm
under bunden af turboladeren
(Figur 2-24)
- Hvis afskærmningen er
konstrueret af separate dele, skal
alle svejsninger være i fuld
længde eller 360 grader rundt.
- Hvis konstruktionen er boltet
sammen, den være samlet med
minimum M8 8.8 bolte med
maksimalt 75 mm fra center til
center.
- Afstand fra bolt til kant af
afskærmning eller plade må
maksimalt være 25 mm.
Figur2-24: Afskærmning med åben bund
- Rundt om hvert bolthul skal der
være min. 1,5 x huldiameter materiale.
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- Minimum overlap af materiale er 32 mm. (Figur 2-25)

Figur 2-25: Materiale overlap ved boltet afskærmning

Udstødningsrør i det fri må have et stålkryds så tæt som muligt på
turboladerens udstødningshul, men maksimalt 50 mm fra turboens
udstødningshjul. Hvis udstødningshjulet er 50 mm eller dybere i
udstødningshuset tillades en afstand større end 50 mm.
- Krydset skal konstrueres af minimum 10 mm rundjern.
- Krydset skal sidde i 90 grader i forhold til hinanden og så tæt på
hinanden som muligt.
- Hvis udstødningsrøret har en diameter på mere end 95 mm skal der
monteres et tredje stykke 10 mm rundjern, maksimalt 50 mm fra krydset
(rundjern for hver 60 grader).
- Hvis udstødningsrøret har en diameter på mere end 160 mm skal et
fjerde stykke 10 mm rundjern monteres, maksimalt 50 mm fra krydset
(rundjern for hver 45 grader).
- Maksimal diameter på udstødningsrør er 200 mm.
- Rundjern skal have 5 mm synligt på ydersiden af udstødningsrøret og
være svejset fast.
- Fra krydset skal der gå en minimum 12 mm studs mod
udstødningshjulet. Denne skal svejses fast.
- Der må maksimalt være 2 mm mellem studs og udstødningshjul. (se
figur 2-26)
- Godstykkelse på udstødningsrør fra turbo til kryds skal være minimum 4
mm.
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Figur 2-26: Udstødningsstuds

Er det ikke muligt at bruge 10 mm rundjern, tillades 25x5 mm fladjern til
krydset.
- Dette kryds skal følge ovenstående regler angående studs, 5 mm synligt
materiale og svejsningerne på ydersiden samt tredje og fjerde stykke
fladjern ved større diameter udstødningsrør.
- Fladjern kan kun bruges med skriftlig tilladelse af certificeringsudvalget
samt ETPC T&S Board.
Udstødningsrøret skal have yderligere 2 fastgørelsespunkter til
turboafskærmningen for at forhindre at udstødningsrøret river sig løs fra
turboen (i tilfælde af defekt i klemmen).
- Fastgørelsespunkterne skal være lavet af min 25x5 mm fladjern på
indersiden af turboafskærmningen.
- 25x5 mm fladjern skal fastgøres med min. M8 8.8 bolte.
- Rundt om hver bolt skal der være min. 1,5 x huldiameter materiale. (Se
figur 2-27)
B. Turboladere med udstødningåbning mellem 95 mm og 114 mm:
Følger reglerne for turboladere med udstødningsåbning op til 95 mm med
følgende afvigelser:
- Kryds skal laves af 12 mm rundjern (ikke 10 mm)
- Langsgående studs skal laves af 20 mm rundjern (ikke 12 mm)
- Udstødningsrør i det fri skal have stålkrydset så tæt som muligt på
udstødningshuset men maksimalt 50 mm fra turboens udstødningshjul.
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Udstødningsrøret skal have 3 ekstra fastgørelsespunkter til
turboafskærmningen for at forhindre at udstødningsrøret river sig løs fra
turboen (i tilfælde af defekt i klemmen).
- Fastgørelsespunkterne skal være lavet af min 25x5 mm fladjern på
indersiden af turboafskærmningen.
- 25x5 mm fladjern skal fastgøres med min. M8 8.8 bolte.
- Rundt om hvert bolthul skal der være min. 1,5 x huldiameter materiale.
(se figur 2-27)

Figur 2-27: Yderligere fastgørelsespunkter
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C. Turboladere med udstødningsåbning over 114 mm diameter:
Følger reglerne for turboladere med udstødningsåbning op til 95 mm men
med følgende ændringer:
- Kryds skal laves af 12 mm rundjern (ikke 10 mm)
- Langsgående studs skal laves af 20 mm rundjern (ikke 12 mm)
- Udstødningsrør i det fri skal have stålkrydset så tæt som muligt på
udstødningshuset men maksimalt 50 mm fra turboens udstødningshjul.
- Bagplade på udstødningssiden skal være af 4 mm gods (ikke 2 mm)
Udstødningsrøret skal have 3 ekstra fastgørelsespunkter til
turboafskærmningen for at forhindre at udstødningsrøret river sig løs fra
turboen (i tilfælde af defekt i klemmen).
- Rundt om hvert bolthul skal der være min. 1,5 x huldiameter materiale.
(se figur 2-27)
Turbolader indsugningsbeskyttelse for alle turboladede motorer
(undtagen diesel motorer):
Alle turboladede motorer skal have en indsugningsbeskyttelse for at
forhindre at turboens kompressorhjul eller andre dele fra at komme ud.
Beskyttelsen skal bestå af:
- Stål indsugningsbur af minimum 2 mm tykkelse, med ingen åbning større
end 5 cm2.
- Rundt om disse åbninger skal der være minimum 3 mm stål.
- Indsugningsburet kan monteres som en forlængelse af turboafskærmningen. Buret skal fastgøres solidt med minimum fire (4) 8 mm
befæstninger.
- Yderligere fastgørelsespunkter kan bruges på motor eller chassis med
minimum 8 mm befæstninger.
- Indsugningsburet skal ses som en fuldt aflukket afskærmning på nær
turboens indsugningsside, hvor afskærmningen monteres på den
eksisterende turboafskærmning. (se figur 2-28)

2016

48

Figur 2-28: Turbo indsugningsafskærmning

FITP indsugningsbeskyttelse tillades som indsugningsbeskyttelse på
turboladere. (se figur 2-29)

Figur 2-29: FITP turbo indsugningsbeskyttelse
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3.

Alle dieseldrevne køretøjer skal ved indendørs træk have en
demonterbar forlængelse af udstødningsrøret, således at
udstødningen sker vandret bagud lige over krogpunktet i en højde af
3000 mm over jorden. Udstødningsrørets forlængelse må højst have
en diameter på 200 mm. Forlængelsen skal ende i et frit stykke på
mindst 610 mm. Udstødningsrøret skal være 150 mm højere oppe
bagude end forude. Udstødningssystemet skal svare til
nedenstående tegning. Husk hullet til splitten i ”The pin”

Figur 2-30 Dimensioner, udstødningssystemer, indendørs stævner

4.

Udstødningssystemet skal gøres sikkert fast. Overdreven læk fra
udstødningen eller sammenbrud af systemet medfører
diskvalifikation, medmindre det skyldes røgopsamleren på slæden.

L. Brændstof og brændstofbeholdere
2. Lovligt brændstof er alkohol, dieselolie, benzin, fly- og turbinebrændstof
og metylalkohol. Alle oxygen *ilt* bærere, *ren ilt* og forbrændings
acceleratorer er forbudte. Det er tilladt at sprøjte vand ind i motoren.
*Diesel returledning skal føres til top af tank.* Dieselolie er af ETPC
defineret som rent kulbrinte.
GTL (Gas to Liquid), CTL (Coal to Liquid) og BTL (Biomass to Liquid)
brændstof tillades som brændstof på diesel motorer.
ETPC vil evaluere dieselbrændstof ved brug af den dielektriske
konstant værdi. Denne værdi skal måles ved brug af et ETPCgodkendt brændstof kontrol udstyr. I kontroludstyret anvendes
cyclohexane til at fastlægge 0-referencepunktet ved måling af alle
diesel brændstoffers dielektriske konstant værdier.
Dieselbrændstof anvendt ved ETPC-godkendte stævner skal have en
dielektrisk konstant værdi ikke større end 4,9. Brugen af additiver
som indeholder ilt, såsom nitromethan, propylenoxid, dioaxan, MTBR,
alkohol, eller nitrogen oxid er strengt forbudte. Disse additiver og
andre af ”iltbærer” kategorien vil ændre den dielektriske konstant
værdi signifikant. Diesel brændstof med en dielektrisk konstant værdi
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2.

3.
4.

5.

som ligger udenfor ETPC-standarden er ikke tilladt i ETPCkonkurrencer.
ETPC vil yderligere evaluere brændstof med en sniffer. Dette udstyr
opfanger enhver iltbærer, der er brugt i brændstoffet. Hvis mængden
af ilt i gaserne i krumtap huset er større end mængden af ilt udenfor,
vil deltageren blive udelukket fra konkurrence i et (1) år og ti (10)
dage.
Repræsentanter for ETPC eller fra tilsluttede foreninger har ret til at
kontrollere brændstoffet på et hvilket som helst tidspunkt under et
hvilket som helst stævne. Alle traktorer skal have en prøvetagnings
ventil for vand og brændstofprøver placeret så tæt på pumpen som
muligt. Multimotor køretøjer kun ved en (1) motor.
Brændstoffer under tryk er forbudt, bortset fra LPG *propangas* i
producentens flaske, mærket med påfyldningsdato.
Trucks skal have en separat brændstoftank mellem chassisvangerne,
der max kan indeholde 50 l brændstof. Den originale brændstoftank
må kun indeholde vand.
Der må hverken være brændstoftanke, brændstoftrykmålere,
brændstofpumper eller brændstofrør i førerens nærhed (førerhus).
Hvis brændstoftanken er placeret bag føreren, anbefales det kraftigt,
at have en brandplade i hele førerhusets længde under sædet,
mellem føreren og brændstofrøret, og i minimum sædets bredde.

M. Nødstop
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Alle nødstop skal monteres uafhængigt af trækstang og stabiliserings
stænger.
Alle traktorer skal have et nødstop i form af automatiske
tændingsafbrydere og/eller luftspjæld, der skal være funktionsdygtige
hele tiden. Tændingsafbryderen skal også fungere når traktorens
elektriske kredsløb er afbrudt. Alle nødstop skal være fejlsikre, det vil
sige, at der ikke må kunne forekomme en situation, hvor nødstoppet
ikke fungerer. Banedommeren og/eller teknisk inspektør kan
kontrollere nødstoppet så mange gange, som de finder det
nødvendigt. Tændingsafbryderen skal kontrolleres med motoren
gående eller med en "Buzz Box", hvis denne leveres af trækkeren.
På Pro Stock, Super Stock og modificerede traktorer skal nødstoppets fastgørelsesring befinde sig 1200 mm over trækpunktet, med en
tolerance på højst 150 mm i enhver retning. 940 mm over trækhøjde
ved TWD.
På modificerede < 950 kg skal nødstoppets ring befinde sig 450 mm
over træk punktet med en tolerance på 150 mm i enhver retning.
På Trucks skal nødstoppets ring befinde sig 530 mm over træk
punktet med en tolerance på 150 mm i enhver retning.
På motorer med tændrør skal nødstoppet bryde eller kortslutte
tændingen. På motorer med tændrør og elektrisk brændstofpumpe
skal nødstoppet også afbryde strømmen til pumpen. *Gælder også
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elektriske dieselpumper.* På motorer med elektrisk tænding skal
tændingssystemet have en positiv (+) forbindelse gennem
nødstoppet.
På motorer med magnettænding anbefaler ETPC kraftigt et ekstra
relæ pr tændingskreds, der kortslutter tændingen til stel, når
nødstoppet er aktiveret. Relæspolen skal have en direkte
stelforbindelse og en positiv (+) forbindelse gennem nødstoppet. Alle
motorer må forbindes til den samme nødstopskontakt.
Bemærk: Dette nødstop fortolkning er en anbefaling. Hvis det er
muligt at imødekomme reglen på anden måde er det tilladt. Kontakt
ETPC før anvendelse af andre løsninger.

Figur 2-31 Fejlsikret nødstop

7.

8.

9.

På dieselmotorer skal nødstoppet lukke det luftspjæld, der kræves på
alle diesel motorer. Der kan anvendes et kabel til dette formål, og
spjældet skal have en fjederbelastet lukkemekanisme.
Systemer, der skal kunne godkendes, må som det mindste forhindre
opbygningen af turbotryk. Der tillades et hul med en max diameter på
25 mm i spjældet. Det anbefales, at der anvendes en pakning, der effektivt kan lukke for lufttilførslen. Føreren skal have mulighed for at
lukke luftspjældet fra førersædet.
På dieselmotorer med elektrisk nødstop skal det trækrelæ, der holder
spjældene oppe, have positiv (+) forbindelse gennem nødstoppet.
Anvendelse af trækrelæer eller motorer der kræver spænding for at
kunne lukke spjældene tillades ikke. Systemer der kræver lufttryk for
at lukke spjældene tillades heller ikke.
Nødstoppet skal ende i en ring med minimum 50 mm diameter.
Kablet fra slæden vil blive fastgjort til denne ring. Nødstoppet eller
kabelringen skal sikres med en 1/8" (3,2 mm) bred nylon strips.
Strippen skal være brudt for at give omtræk. ETPC og til sluttede
foreninger vil levere strippene, så de er ens for alle.
Hvis et køretøj har sit nødstop placeret lovligt, og hvis nylon strippen
brydes under et træk, og dommeren inspicerer og finder, at
nødstoppet fungerer rigtigt under normale omstændigheder, så vil
traktoren få lov til at trække om med det samme eller rykke 6 pladser
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10.
11.

12.
13.

ned.
Beslutningen om at rykke ned skal tages før traktoren forlader banen.
Det er førerens ansvar, at nødstoppet fungerer rigtigt.
Nødstoppet skal kunne aktiveres med max. 10 kg træk.
Alle motorer med tændrør skal have en fælles tændingsafbryder, der
let kan nås af føreren.
Diesel og alle indsprøjtningsmotorer med tænding skal have en
brændstofventil, der let kan nås af føreren (på diesel motorer er den
normale stop funktion på dieselpumpen tilstrækkelig).
Alle dieselmotorer skal have et luftspjæld, der kan lukke for luftindtaget. Dette spjæld skal kunne lukkes fra førersædet.
På turbine traktorer skal der være en fjeder på hver motor, der lukker
brændstofventilen.
Batterierne skal gøres sikker fast, og de skal tildækkes, for at undgå
gnister. Det skal sikres, at batterierne under ingen omstændigheder
kan komme i kontakt med nødstop kablet.

N. Sikkerhed
1.
2.

4.

Hvis banedommeren og/eller teknisk inspektør mener, at en traktor
ikke er sikker, har de ret til at nægte den at trække.
Alle traktorer skal være udrustet med mindst en brandslukker/firestick, fuldt opladet og funktionsdygtig, inden for førerens
rækkevidde.
Brandslukkere/firestick er tilladt i Truck og tractorpulling under
følgende kriterier,
-skal være i overensstemmelse med DIN / EN 3 norm.
-skal have CE godkendt.
-Må vise udløbsdato.
-skal have en min. brandbekæmpelse tid på 8 sekunder.
-skal være godkendt til brug ude og under blæsevejr.
- pulverslukkere skal kontrolleres hvert år (med certifikat).
- alle andre slukkere skal være udstyret med trykmåler til kontrol af
funktionsdygtighed.Alle førere i alle klasser skal bære godkendte
integralhjelme med hagestroppen fastgjort under trækket.
Der kræves branddragt (inkl. handsker, sokker, balaclave
(hovedstrømpe) og mindst læder sko) for alle førere i alle klasser.
Branddragten skal opfylde følgende krav:
a. Mindst et lag brandhæmmende Nomex 3 eller tilsvarende.
Bemærk: For Two Wheel Drives se kapitel 7
b. Nomex eller et tilsvarende fabrikat undertøj anbefales stærkt
sammen med alle branddragter.
c. Nomex branddragten må højst være seks (6) år gammel. En
branddragt der ikke er af Nomex må højst være to (2) år gammel.
Det er førerens ansvar at bevise branddragtens alder.
d. Branddragten skal kunne lukkes ved krave, ærmer og ben.
Hvis der bæres læderstøvler kræves ikke brand-sokker.
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5.

Officials kan til enhver tid udelukke ethvert køretøj fra konkurrencen,
hvis de mener, at det har et muligt sikkerhedsproblem.
6. ETPC anbefaler, at det bruges 'Teknisk Inspektion' mærkater på alle
traktorer. Den bedste placering er på venstre side foran.
7. Føreren skal blive i sit sæde på traktoren, når motoren/motorerne
startes og kører, og have fuld kontrol over traktoren hele tiden. Før
motor startes skal rat være påmonteret og sikkert fastgjort til
ratstammen.
8. En bakgearslampe kræves på alle traktorer. En hvid lampe mindst 50
mm i diameter skal monteres lige over eller under nødstoppet bag på
traktoren. En hvid lampe mindst 50 mm i diameter foran føreren skal
fungere på samme måde. Begge lamper skal tændes af skiftemekanismen, således at de kun lyser, når traktoren er i bakgear.
9. Alle traktorer skal have en starter afbryder på gearet, således at startmotoren kun kan aktiveres i frigear.
10. Der skal anvendes 4-punkt sikkerhedssele eller bedre, med
hurtigudløser i alle klasser. Sikkerhedsselen skal fastgøres til buret,
ikke til rammen eller andet.
11. Hjælpere på banen skal være iført beskyttelsestøj med lange ærmer.
Brugen af let beskyttelses beklædning er tilladt. (F.eks.
flammehæmmende bomuld, gammel branddragt eller svejse-overall.

O. Sæder og skærme
A. Store traktorer
1. Alle traktorer skal have et stærkt og robust sæde. Alle vippesæder
skal være forsvarligt fastgjort under trækket. Alle sæder skal have
sider, der går mindst 100 mm op over kanten af sædet, og som
strækker sig mindst halvdelen af vejen fra bagkanten til forkanten af
sædet. Hvis skærmene er mindst 150 mm over kanten af sædet, og
hvis de er mindre end 150 mm fra sædet, er sider ikke nødvendige.
2. Alle Super og Pro Stock traktorer skal have en afskærmning mellem
fører og dæk (ikke nødvendigvis en skærm). Den skal bestå af en
solid barriere mellem føreren og en hvilken som helst del af bagdækkene, og den skal kunne bære vægten af føreren. Barrieren skal
være mindst 150 mm bred i bunden, stigende til mindst 910 mm i
toppen, og skærmen skal bøje sig mindst 150 mm fra lodret ud over
dækkene, i samme facon som dækkene.
3. Alle modificerede traktorer skal have beskyttelse eller skærme eller
begge dele mellem føreren og enhver del af bagdækkene. Den skal
bøje mindst 150 mm fra lodret ud over dækkene i samme facon som
dækkene. Beskyttelse eller skærm skal kunne bære vægten af
føreren. Skærmene må max strække sig 250 mm bag bagdækkenes
bageste punkt.
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B. Modificerede <950 kg.
1. Der skal være en afskærmning mellem fører og dæk. Skærmen skal
gå lodret op og bøje vandret ud over dækket, mindst 100 mm, og i
samme facon som dækket. Skærmen skal være placeret mindst 25,4
mm over dækket. Skærmen skal være mindst 460 mm bred i toppen
og i stand til at bære førerens vægt. Skærmene må max strække sig
250 mm bag bagdækkenes bageste punkt.
2. Armlæn eller skærme skal være udført således, at når føreren sidder
med begge hænder på rattet, så kan han ikke med nogen del af sin
krop røre bagdækkene.

P. Stabiliseringsstænger *antitipstænger*
A. Alle traktorer bortset fra modificerede < 950 kg.
1. Der kræves stabiliseringsstænger. Trækstangen og dens beslag må
ikke på nogen måde være gjort fast på stabiliseringsstængerne eller
deres beslag.
2. På modificerede traktorer, hvor trækstang og stabiliseringsstænger
skal forbindes til samme ramme, skal stabiliseringsstængerne
fastgøres mindst 100 mm foran trækstangen. (Se tegning 2-32).
3. Stabiliseringsstængerne skal strække sig mindst ½ hjuldiameter
bagud fra bagakslens centerlinje. Stængernes fodplader må ikke
være mere end 250 mm fra jorden. Fodpladerne skal mindst være på
15.000 mm2 og mindst 100 mm brede og mindst 150 mm lange, hvor
de rører jorden. Der skal mindst være 500 mm mellem de to
fodpladers ydersider. Stabiliseringsstængerne må ikke på nogen
måde forbindes til trækstangen. (Se figur 2-32)

Figur 2-32 Dimensioner, stabiliseringsstænger, store traktorer
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B. Modificerede < 950 kg.
1. Der kræves stabiliseringsstænger. Trækstangen og dens beslag må
ikke på nogen måde være gjort fast til stabiliseringsstængerne eller
deres beslag. Stabiliseringsstængerne skal have hjul eller fodplader.
Hjulene skal være mindst 25 mm brede og 130 mm i diameter.
Fodpladerne skal være mindst 10000 mm², der hvor de når jorden.
(Se tegning 2-33).
2. Stabiliseringsstængernes fodplader eller hjul skal strække sig mindst
½ hjuldiameter bagud fra bagakslens centerlinie. Hjul eller fodplader
må max være 150 mm over jorden. Der skal være et hjul eller en
fodplade på hver side af traktorens centerlinie, og afstanden fra
yderside til yderside skal være mindst 400 mm. (Se figur 2-33).
Bemærk: For alle klasser: Stabiliseringstængerne skal kunne bære
traktoren i dens højeste vægtklasse. Det er en god test at løfte traktoren fri
af jorden i stabiliseringsstængerne med en donkraft.
ETPC anbefaler kraftigt, at der monteres en “kofanger” bag på alle
traktorer, så de ikke kan kravle op på slædens slæbeplade.

Figur 2-33 Dimensioner, stabiliseringsstænger, 950 kg modificeret

Q. Sikkerhedsbur
Der kræves sikkerhedsbur i alle klasser bortset fra Two Wheel Drive og
Truck klasser. Se detaljer i kapitel 14: Sikkerhedsbur.

R. Kompressorer/turboladere
1.

Alle turboladere skal være fuldstændigt omkranset (360 grader) af
stål.
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2.

3.
4.

5.

Afskærmningen skal sikre at ingen hjul eller andre dele af turboen
kan komme ud i tilfælde af en turboeksplosion.
Turbo beskyttelsen kan se i detaljer i kapitel 2 punkt 2, Udstødnings
systemer (Turboafskærmning)
På stjernemotorer skal alle turboladere/turbocompoundere
afskærmes med en 6 mm tyk stålring, der dækker turbinehjulet.
Udstødningsrøret skal forbindes til motorblokken for at hindre at det
drejer sig. Turboafskærmningen skal forbindes til motor eller ramme
med mindst 40 x 4 mm fladjern for at forhindre at afskærmningen
flytter sig.
Alle intercoolere, der er placeret udenfor den normale motorafskærmning, skal afskærmes med mindst 2 mm stålplade.
Alle kompressor transmissioner skal afskærmes foroven og i siderne
med 2 mm stål- eller aluminiumplade. Afskærmningen skal være
bredere end drivremmen eller kæden, og den skal være gjort solidt
fast. Kompressorskjoldet skal være bredere end alle dele, remskive
mv. Der kræves drejede/fræste remskiver. Støbte remskiver tillades
ikke.
Alle fly, industri og skibs motorer med karburator eller indsprøjtning,
der er forsynet med en centrifugal kompressor, skal afskærmes.
Afskærmningen skal være ens på begge sider af kompressoren.
Skærmen skal strække sig fra 10 cm foran kompressorhusets midte
og til 10 cm forbi kompressorhusets bageste kant. Det må kun have
en udskæring, der højst er 210 mm lang, og som passer rundt om
indsugningskanalen samt udskæringer for nødvendige dele som for
eksempel luft kanaler. Skærmens forreste kant skal bøjes 25,4 mm
ind. Skærmen skal være af 10 mm tyk:
a. stål eller
b. aluminiumplade med følgende egenskaber: DIN AL Mg Si
1 nr 6082
og gå 360 grader rundt om kompressoren med højst 50 mm mellem
skærm og kompressorhus. Skærmen må kun laves af to dele, når
samlingen er lavet bag traktorens chassis og samlet med 4 stk M10
kval. 8.8 bolte. Skærmen skal virke som én enhed. Se tegning 2-34
på denne side. Der må ikke være brændstofrør/slanger mellem
kompressor og afskærmning.
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Figur 2-34 Kompressor afskærmning

6.

Alle centrifugalkompressorer af den type der anvendes på Rolls
Royce Griffon motorer skal afskærmes med 10 mm stål 52. Afskærmningen skal være ens på begge sider af kompressoren.
Skærmen skal strække sig fra 100 mm foran kompressorhusets
midterlinie til 100 mm bag kompressorhusets midterlinie. Motorens
luftindtag skal også dækkes. Der må kun være udskæringer for
nødvendigt tilbehør, som for eksempel ”airboxes". Skærmens forreste
og bageste kant skal bukkes/rulles 25,4 mm ind. Skærmen skal laves
af et stykke 10 mm tyk stål 52.3. Titanium er ikke tilladt som
beskyttelse. Der må højst være 50 mm mellem skærm og kompressorhus. Skærmen skal være åben nedad til og skal strække sig til
100 mm under kompressorhusets nederste del. Skærmen skal på
begge sider monteres til rammen med 4 stk. M14 kval. 8.8 bolte. Der
skal være minimum 20 mm materiale tilbage omkring de borede
huller. Modificerede med en enkelt ramme i midten skal have en
sikkerhedsramme lavet af min. 70x70x4 mm stålrør, monteret til
hovedrammen for at forbinde afskærmningens ydersider, og skal
sikres med to stropper (nye sikkerhedsbælter) med stålbeslag fra
toppen af afskærmningen til forreste øverste motorbeslag. Skærmen
skal forblive intakt. Kompressorens for- og bagende skal afskærmes
med mindst 6 mm stål eller aluminium plade med følgende spec.: DIN
AL Mg Si nr 6082. Der tillades kun huller for boostkontrol,
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boostkontrolforbindelse og gaspjældforbindelse. For og bagskjold skal
boltes sammen med midterskærmens indbukkede kanter med 8 mm
bolte med max 75 mm afstand på hver side. Der tillades 20 mm luft
rundt om luftindtaget og transmissionshuset. Brændstofrør inden for
afskærmningen er normalt ikke tilladt. Brændstofrør der nødvendigvis
skal befinde sig inden for afskærmningen skal beskyttes separat med
stålrør eller skærme med 2 mm godstykkelse.
7. Allison kompressorer skal have en stålskærm som i punkt 5 i dette
kapitel, eller et ETPC godkendt skærmtæppe.
8. Skruekompressorer og variable multi-speed kompressorsystemer er
ikke tilladt i tractorpulling.
9. Alle motorer med kompressor oven på motoren skal have ETPC
godkendt kompressorsikring. Sikringen skal bestå af fire separate
stropper, en (1) i hvert hjørne af kompressoren, hvor hver strop skal
være sikkert fastgjort til motoren ved hjælp af stroppens eget
fastgørelsesbeslag. De øverste fastgørelsesbeslag skal sidde mellem
indsugningshusets underside og kompressorens overside. Hvert af de
nederste fastgørelsesbeslag skal fastgøres til motoren med mindst en
6 mm bolt eller gevindstang (kval. 8.8) i hvert hjørne. Kompressorer
må kun monteres til indsugningsmanifolden med aluminium bolte.
Kompressorsikringer må højst være 6 år gamle, afhængig af
fabrikantens garanti. Det er deltagerens ansvar at bevise
kompressorsikringens alder.
10. På alle traktorer skal alle rør eller slanger fra tryksiden af turboladeren
eller kompressoren til indsugningen enten placeres under motorhjelm
eller skærm eller boltes eller bindes solidt fast.
11. ETPC anbefaler stærkt, at der anvendes en
sprængplade/sikkerhedsventil på trykladede motorer.
12. Titanium turbo hjul er ikke tilladt i nogen klasse.

S. Dæk
1.
2.

De trækkende køretøjer skal have gummidæk. Firehjulstræk er ikke
tilladt.
Tvillingedæk, dækpigge og hjulkæder er heller ikke tilladt.

A. Modificerede og Super stock
1. Dækkene må højst være 30,5" elller 800/65 mm brede.
2. Hvis dækkene er over 24,5" brede, må fælgdiameteren højest være
32". (Bredden defineres som den af fabrikanten opgivne størrelse).
3. Trelleborg dæk *op til* størrelse 700-38 og Taurus dæk *op til*
størrelse 800-32 tillades.
4. Ved 30.5-32 (800/65R32) og 24.5-32 (700/75R32) dæk tillades
maksimalt 5400 mm omkreds ved et tryk på 0,7 bar (10 psi). (Nogle
Firestone Puller 2000 dæk (første serie, ikke HP mærket) er en smule
over 5400 mm omkreds. Denne type er kun tilladt hvis indkøbt af
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deltageren før 1. januar 2004. Kræver skriftlig godkendelse af (ETPC
eller national) T&S board.
B. Modificerede < 950 kg.
1. Fælgdiameteren må højst være 16".
2. Dækmønsteret må ikke være bredere end på fabriksfremstillede 18.4
x 16.1 dæk.
C. Pro Stock
1. Maksimum fælgstørrelse 38”.
2. Max dæk med 38” fælg: 580/70R38 (20,8-38),
med 34” fælg: 620/75R34 (23,1-34)
og med 32” fælg: 650/75R32 (24,5-32).
D. Two Wheel Drive
1. Max trædebredde (jordkontaktbredde) 18". (18,4 x 16,1 max).
E. Trucks
1. Dækkene skal være godkendt til landevejsbrug og tilgængelige for
offentligheden.
2. Tvillingehjul og tvillingedæk skal anvendes på bagakslerne.
3. Der tillades hverken dæk med traktormønster, ballondæk, ”bar” eller
enkelthjul på bagakslerne.
4. Split fælg eller kilemønster er tilladt.
5. Max dækstørrelse er 12,00 x 20.
6. Det er tilladt at ændre det originale dækmønster.
Bemærk: Alle andre størrelser dæk kræver tilladelse af ETPC eller tilsluttede foreninger.
Advarsel
Et hjul kan bryde sammen med eksplosiv kraft og forårsage alvorlig skade
eller død hvis:
a. det pumpes koldt op til mere end 35 psi (2,5 bar)
b. der svejses på fælgen med dækket på
c. dækket er boltet eller skruet på fælgen

T. Vægte
1.
2.
3.
4.

Vægte må ikke gå længere bagud end bagdækkene.
Alle vægte skal gøres solidt fast.
Tab af vægte, når traktoren er koblet til slæden og er under grønt flag,
vil medføre diskvalifikation (bortset fra ved indre brud).
Bevægelige vægte eller bevægelige vægtbeslag er ikke tilladt.
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Kapitel 3:

Super Stock
A. Chassis
Et Super Stock chassis skal bestå af følgende:
1. Motor blok skal forblive i den originale placering som placeret af
producenten.
2. Kun motorer fra traktorer der forefindes i landbrugstraktorer med
forhjulsstyring betragtes som lovlige i super stock klassen.
3. Det originale gearkassehus eller fabrikantens erstatning og det
originale differentialehus eller fabrikantens erstatning.
4. På traktorer med støbte rør (belly type) rammer (f.eks. Oliver,
Cockshutt, White, Case, Fendt) må hele rammen fjernes fra forenden
af gearkassehuset. Motor og koblingshus skal forblive i original
position og være monteret solidt som tiltænkt af original producenten.
5. Planetgear betragtes som en del af differentialet og må ikke fjernes.
6. OEM motorblokken af et givent mærke skal være i overensstemmelse
med transmission og bagende og motorhjelm af samme mærke.
Motoren må ikke modificeres udvendigt bortset fra normale
reparationer eller montering af brændstofindsprøjtning.
7. Indvendige støtteplader og frostpropper skal forblive intakte, således
at det er muligt at opbore motorblokken.
8. En (1) topplade med en maksimal tykkelse på 40 mm mellem bund af
topstykke og top af motorblok er tilladt. Maksimalt tillades 3,3 mm
pakning sammen med et maksimalt volumen på 8850 ccm (540 c.i.)
ialt. Topplader må ikke anvendes sammen med motorer større end
8850 ccm (540 c.i.). Plader mellem topstykke og krumtaphus (f.eks.
på Deutz, Minneapolis-Moline etc.) er ikke tilladt. Det er tilladt at
erstatte cylindre.
9. En ydre anordning til fastgørelse af topstykke til motorblok er tilladt.
Denne anordning forbinder oversiden af topstykket med undersiden af
motorblokken og skal forblive bag sideskærmene.
Bemærk: Denne anordning erstatter ikke stålwirerne som skal forblive
på plads.
10. Alle ændringer på chassisets ydre skal skriftligt godkendes af ETPC
T&S Board og/eller en tilsluttet forening før traktoren kan erklæres
lovlig.
Bemærk: Ved vurdering lægges vægt på, at traktoren fremtræder
som originalt fra fabrikken.
11. Alle motorer skal være sikkert og stift monteret til OEM chassiset.
Motoren må ikke kunne bevæges uafhængigt af
bagende/gearkassehus.
12. Traktor chassis og ramme skal forblive original fra bagende af motor
blokken og helt bagud.
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13. Kølergrill må ændres for at muliggøre luftindtag, men må ikke fjernes
helt.
14. Koblingshus, gearkassehus, differentialehus og lår skal være
originale.
Ikke component Super Stock tractorer må annvende stål
koblingsbeskyttelse- /hus under følgende kriterier:
Erstatningsbeskyttelsen- /huset skal:
være konstrueret ifølge ETPC regler I kapitel 2.10 punkt B
1-5.
- have minimum samme vægt som OEM huset.
- føreren skal have et underskrevet dokument fra den
nationale organisation der bekræfter at huset ikke er
lettere end den originale OEM hus. (dokumentet skal følge
tractoren altid)
15. Indvendige hjælpemotorer (forbrændingsmotorer) til drift af pumper,
tilbehør m.v. tillades ikke.
16. Brug af hovedlejer i eet stykke tillades.
17. Brug af afstandsstykke mellem motorblok og koblingshus, til
forlængelse af koblingshus, med en tykkelse på max 35 mm tillades.
18. ETPC tillader component traktorer i Super Stock klassen efter
følgende kriterier:
a. Der skal monteres en ramme i ét stykke fra forenden af traktoren
til bagtøjshuset med et ETPC godkendt koblingshus (kapitel 2
punkt D) til erstatning for det originale koblingshus. Der skal også
monteres en eftermarkeds transmission og bagende til erstatning
for den originale transmission og bagtøjs-/differentialehus.
Støbejerns transmissions- eller bagtøjs komponenter af
landbrugstypen er ikke tilladt.
b. Trækstang og sikkerhedsbur skal være en del af
rammekonstruktionen.
c. Motorblok af et givent mærke skal være i overensstemmelse med
det mærkes motorhjælm og grill.
d. Motor placering på component Super Stock traktorer:
Krumtappens centerlinie må ligge under baghjulenes centerlinie
men skal være parallel med jorden +/- 2 grader. Fra baghjulenes
centerlinie til centerlinien forrest på krumtappen må der maksimalt
være et fald på 75 mm. Rammen skal være parallel med jorden
+/- 2 grader. Dette svarer til ca. 100 mm fald fra baghjulenes
centerlinie over akselafstanden på 2900 mm. Dette måles med
dæk, træk og vægte i trækklar position.
e. Ingen motorer i component Super Stock må monteres længere
fremme end 1524 mm (60”) fra bagakslens centerlinie til
bagenden af motorblokken.
f. Krumtappens centerlinie skal befinde sig mellem rammens topog bund skinne. Undersiden af rammen må ikke være mere end
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150 mm under centerlinien af krumtappen fra bagende af
motorblok til forakslen..
g. Alle rørgitterrammer skal dækkes med 2 mm tyk stål eller
aluminium på ydersiden og rammen skal løbe i plan med
krumtappen.
h. Traktorens fremtræden skal forblive som original af det givne
mærke og model.
i. Drivaksel afskærmning følger reglerne for modificerede traktorer.
j. Component Super Stock traktorer må maksimalt have en
akselafstand på 2900 mm og maksimalt en samlet længde på
4000 mm fra baghjulenes centerlinie til traktorens forreste punkt.
k. Enhver konstruktion af component traktorer skal
forhåndsgodkendes af det nationale certificeringsudvalg. Alle
dimensioner skal måles og sammen med fotografier samles i en
sagsmappe der skal underskrives inden traktoren har tilladelse til
at konkurrere. Denne sagsmappe skal følge traktoren og skal
forevises efter anmodning fra certificeringspersonalet.

B. Ramme/hjelm/sideplader
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Traktoren skal have kølerhjelm og grill placeret som tiltænkt fra
fabrikken.
Det er tilladt at opdatere kølerhjelmen til fabrikantens seneste udgave
af den anvendte traktor, så længe denne stadig produceres.
Sideplader, hjelm og grill skal have original længde og original
placering.
Traktorens fremtræden skal forblive som original.
Afstanden fra bagakslens centerlinie til den del af hjelmen som er
længst fremme skal være den samme som for modellen svarende til
hjelm, gril og sideplader.
Akselafstands reglen gælder for det originale chassis – ikke for
modellen svarende til evt. opdaterede hjelm, gril og sideplader.
Akselafstanden må højst være 2900 mm medmindre traktoren fra
fabrikken er leveret med længere akselafstand. Denne akselafstand
skal da bibeholdes. Maksimum længden er 4000 mm fra baghjulenes
centerlinie til det forreste punkt inklusiv vægte og vægtophæng.
Super Stock chassis reglerne A: 1-10 gælder for det originale chassis
– ikke for modellen svarende til evt. opdaterede hjelm, grill og
sideplader.

C. Ramme optioner
1.

Traktoren skal have enten:
a. sikkerhedsrammer af stål, monteret til bagaksel huset med
mindst 4 bagakselhus bolte, strækkende sig frem forbi koblingshus området og fastgjort til siden af motorblokken eller
rammen med mindst tre (3) 14 mm stålbolte kval.8.8 eller
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2.

b. en ramme i ét stykke, der strækker sig fra forenden af traktoren til
bagakselhusets monteringsbolte eller
c. anvendelse af split ramme under følgende forudsætninger:
Stål split-rammen skal strække sig fra front af tractor til
bagakselhusets montage bolte.
De to dele skal skydes ind i hinanden på det punkt hvor tractoren
kan splittes. (Koblingsområdet).
De to dele af rammen skal være fremstillet af rør eller u-formet
stål med en tykkelse på minimum 3mm.
Hvis rammen er fremstillet af u-formet stål skal den forsynes med
et u-formet forbindelsesstykke indvendigt på minimum 500mm
længde. (250mm hver retning).
Hvis rammen er fremstillet af rør skal den have indvendige rør i
minimum 500 mm længde. (250mm i hver retning).
Bagenden af rammen skal være monteret til bagakselhuset med
mindst 4 bagakselhusbolte og skal nå forbi svinghjulet og
monteres på motorblok eller motorplade med mindst 3 stk 14mm
8.8 bolte.
De to dele af rammen skal være låst sammen med mindst to stk
8mm bolte.
Splitrammen skal være stærk nok til at bære vægten af tractoren
med boltene som anvendes ved split af tractoren er fjernet.
Rammerne skal være så solide, at de kan bære traktorens vægt, når
boltene der holder traktoren sammen fjernes.

Figur 3-1 Sikkerhedsramme konstruktion super stock

D. Motorer
1.
2.
3.

Super Stock klassen er begrænset til 10650 ccm (650 c.i.).
Motorblokken skal være tilgængelig som OEM reservedel fra
reservedelsdisken.
Alle turboladede motorer skal have en stålwire rundt om motorblok og
topstykker. Se kapitel 2, afs. I, punkt 13 vedr. detaljer.
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4.
5.

6.

Wiren skal minimum være 12mm med minimum 65kN i trækstyrke,
låst med en D-lås (minimum 10mm)
Super Stock er begrænset til tre (3) tryktrin med maksimalt fire (4)
turboladere.
Super Stock traktorer er begrænset til to (2) ventiler per cylinder,
undtagen hvis den givne model er udstyret med en fire-ventil motor.
Det er tilladt at anvende OEM topstykke.
Ændring fra 4-takt til 2-takt er kun tilladt på diesel motorer.

E. Koblinger
1.
2.
3.

Kun mekaniske koblinger er tilladt. Hydraulisk aktivering er tilladt.
Koblinger og koblingsafskærmning som kapitel 2 punkt D.
Component Super Stock traktorer skal anvende et ETPC godkendt
koblingshus eller stål afskærmning (kapitel 2 afs. D, punkt 10 A eller
B).

F. Skærmtæpper
1.

Skærmtæppet skal placeres inden for sikkerhedsrammen, og
sikkerhedsrammen skal fastgøres foran motorblokkens bageste
punkt. Hvis der imidlertid ikke er plads til skærmtæppet inden for
sikkerhedsrammen skal en skriftlig godkendelse fra ETPC eller en
tilsluttet forening være til rådighed ved teknisk inspektion.

G. Brandskærm
1.

Der skal være en stål brandplade mellem fører og motor, der
strækker sig fra toppen af motorhjælmen til koblingshuset eller gearkassen eller torsions rørene og fra motorens ene sideplade til dens
anden sideplade. Alle turboladede alkohol traktorer skal have denne
plade fremstillet i rustfrit stål med et minimum på 2 mm tykkelse.
Afskærmningen tjener også som beskyttelse mod stikflammer.

H. Start kemikalier
1.

Alle æterflasker (eller anden starthjælp) skal være placeret udenfor
motorrummet.

I.

Indbyggede brandslukningssystemer

1.

Super Stock traktorer som kræver værktøj for at afmontere
sidepladerne skal være forsynet med et indbygget
brandslukningssystem. Dyserne skal være placeret i motorrummet.
Super Stock traktorer som anvender indbyggede
brandslukningssystemer skal have en dyse placeret på hver side af
motoren, indvendig i motorrummet. Dyserne må ikke fastgøres på
sidepladerne.

2.
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J. Lovlighed
1.

Hvis ETPC eller den nationale organisation betvivler lovligheden af en
given deltager, eller ved protest fra en anden deltager i den klasse,
skal deltageren kunne dokumentere at den givne traktor er fremstillet i
et antal af minimum 150 enheder (notarielt bekræftet udtalelse fra
producenten), fremvise varenumre og bevise til organisationens
tilfredshed, at traktoren er lovlig.

K. Pro Stock i Super Stock klassen
1.

Pro Stock traktorer må konkurrere i Super Stock klassen under deres
egen klasses regler. Pro Stock traktorer tillades ikke at køre både
Super Stock og Pro Stock klasser.
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Kapitel 4:

Pro Stock
A. Chassis
Et Pro Stock chassis skal bestå af følgende:
1. Den originale motorblok, der til enhver tid skal være i stand til at
arbejde med den til modellen originalt fremstillede krumtapaksel,
uden nogen ændringer i chassis monteringen.
2. Motorblokken skal forblive i den originale placering som placeret af
producenten.
3. Alle motorer skal være sikkert og stift monteret til OEM chassiset.
Motoren må ikke kunne bevæges uafhængigt af
bagende/gearkassehus.
4. Det originale gearkassehus eller fabrikantens erstatning og det
originale differentialehus eller fabrikantens erstatning. Planetgear
betragtes som en del af differentialet og må ikke fjernes.
5. OEM blokken må ikke modificeres udvendigt bortset fra normale
reparationer eller montering af brændstofindsprøjtning.
6. Indvendige støtteplader og frostpropper skal forblive intakte, således
at det er muligt at opbore motorblokken.
7. En topplade mellem bund af topstykke og top af motorblok er tilladt.
Maksimal afstand mellem centerlinie af krumtap og toppen af
motorblok inklusiv topplade og toppakning er 410mm.
8. Alle ændringer på chassisets ydre skal skriftligt godkendes af ETPC
T&S Board og/eller en tilsluttet national forening før traktoren kan
erklæres lovlig.
9. Traktor chassis og ramme skal forblive original fra bagenden af motor
blokken og helt bagud.
10. Kun køretøjer der forefindes som landbrugstraktorer med
forhjulsstyring betragtes som lovlige i pro stock klassen.
11. Koblingshus, gearkassehus, differentialehus og lår skal være originale. Aluminium erstatninger tillades ikke.
12. Brug af hovedlejer i eet stykke tillades. Det betragtes ikke som en
gjord, (”girdle”).
13. Brug af afstandsstykke mellem motorblok og koblingshus, til
forlængelse af koblingshus, med en tykkelse på max 35 mm tillades.
Aluminium afstandsstykke kan ikke bruges som en del af
koblingsafskærmningen.
14. ETPC tillader component traktorer i Pro Stock klassen efter
følgende kriterier:
a. Der skal monteres en ramme i ét stykke fra forenden af traktoren
til bagtøjshuset med et ETPC godkendt koblingshus (kapitel 2
punkt D) til erstatning for det originale koblingshus. Der skal også
monteres en eftermarkeds transmission og bagende til erstatning
for den originale transmission og bagtøjs-/differentialehus.
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b.
c.
d.

e.

f.

g.

h.
i.
j.

k.

Støbejerns transmissions- eller bagtøjs komponenter af
landbrugstypen er ikke tilladt.
Trækstang og sikkerhedsbur skal være en del af
rammekonstruktionen.
Motorblok af et givent mærke skal være i overensstemmelse med
det mærkes motorhjælm og grill.
Motor placering på component Pro Stock traktorer: Krumtappens
centerlinie må ligge under baghjulenes centerlinie men skal være
parallel med jorden +/- 2 grader. Fra baghjulenes centerlinie til
centerlinien forrest på krumtappen må der maksimalt være et fald
på 75 mm. Rammen skal være parallel med jorden +/- 2 grader.
Dette svarer til ca. 100 mm fald fra baghjulenes centerlinie over
akselafstanden på 2900 mm. Dette måles med dæk, træk og
vægte i trækklar position.
Ingen motorer i component Pro Stock må monteres længere
fremme end 1524 mm (60”) fra bagakslens centerlinie til
bagenden af motorblokken.
Krumtappens centerlinie skal befinde sig mellem rammens topog bund skinne. Undersiden af rammen må ikke være mere end
150 mm under centerlinien af krumtappen fra bagende af
motorblok og til foraksel.
Alle rørgitterrammer skal dækkes med 2 mm tykt stål eller
aluminium på ydersiden og rammen skal løbe i plan med
krumtappen.
Traktorens fremtræden skal forblive som original af det givne
mærke og model.
Drivaksel afskærmning følger reglerne for modificerede traktorer.
Component Pro Stock traktorer må maksimalt have en
akselafstand på 2900 mm og maksimalt en samlet længde på
4000 mm fra baghjulenes centerlinie til traktorens forreste punkt.
Enhver konstruktion af component traktorer skal
forhåndsgodkendes af det nationale certificeringsudvalg. Alle
dimensioner skal måles og sammen med fotografier samles i en
sagsmappe der skal underskrives inden traktoren har tilladelse til
at konkurrere. Denne sagsmappe skal følge traktoren og skal
forevises efter anmodning fra certificeringspersonalet.

B. Ramme/hjelm/sideplader
1.
2.

3.
4.

Traktoren skal have kølerhjelm og grill placeret som tiltænkt fra
fabrikken.
Kølerhjelmen kan opdateres til nuværende fabrikants seneste udgave
af den anvendte traktor. Opdatering skal godkendes af ETPC og det
nationale certificeringsudvalg.
Sideplader, hjelm og grill skal have original længde og original
placering.
Traktorens fremtræden skal forblive som original.
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5.

6.
7.

8.

Afstanden fra bagakslens centerlinie til den del af hjelmen som er
længst fremme skal være den samme som for modellen svarende til
hjelm, gril og sideplader.
Akselafstands reglen gælder for det originale chassis – ikke for
modellen svarende til evt. opdaterede hjelm, gril og sideplader.
Akselafstanden må højst være 2900 mm medmindre traktoren fra
fabrikken er leveret med længere akselafstand. Denne akselafstand
skal da bibeholdes. Maksimum længden er 4000 mm fra baghjulenes
centerlinie til det forreste punkt inklusiv vægte og vægtophæng.
Pro Stock chassis reglerne A: 1-8 gælder for det originale chassis ikke for modellen svarende til evt. opdateret hjelm, gril og sideplader.

C. Ramme optioner
1.

2.

Traktoren skal have enten:
a. sikkerhedsrammer af stål, monteret til bagaksel huset med
mindst fire (4) bagakselhus bolte, strækkende sig frem forbi koblingshus området og fastgjort til siden af motorblokken eller
rammen med mindst tre (3) 14 mm stålbolte kval.8.8 (Se
illustration nedenfor) eller
b. en ramme i ét stykke, der strækker sig fra forenden af traktoren til
bagakselhusets monteringsbolte eller
c. anvendelse af split ramme under følgende forudsætninger:
Stål split-rammen skal strække sig fra front af tractor til
bagakselhusets montage bolte.
De to dele skal skydes ind i hinanden på det punkt hvor tractoren
kan splittes. (Koblingsområdet).
De to dele af rammen skal være fremstillet af rør eller u-formet
stål med en tykkelse på minimum 3mm.
Hvis rammen er fremstillet af u-formet stål skal den forsynes med
et u-formet forbindelsesstykke indvendigt på minimum 500mm
længde. (250mm hver retning).
Hvis rammen er fremstillet af rør skal den have indvendige rør i
minimum 500 mm længde. (250mm i hver retning).
Bagenden af rammen skal være monteret til bagakselhuset med
mindst 4 bagakselhusbolte og skal nå forbi svinghjulet og
monteres på motorblok eller motorplade med mindst 3 stk 14mm
8.8 bolte.
De to dele af rammen skal være låst sammen med mindst to stk
8mm låsedele (bolte??).
Splitrammen skal være stærk nok til at bære vægten af tractoren
med boltene som anvendes ved split af tractoren er fjernet.
Rammerne skal være så solide, at de kan bære traktorens vægt, når
boltene der holder traktoren sammen fjernes.
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Figur 4-1 Sikkerhedsramme konstruktion pro stock

D. Motorer
1. Pro Stock klassen er begrænset til 8364 ccm (510 c.i.)
Volumenreduktion er tilladt, maksimalt 2 %.
2. Alle turboladede dieselmotorer skal have en stålwire rundt om
motorblok og topstykker. Se kapitel 2, afs. I, punkt 13 vedr. detaljer.
3. Pro Stock er begrænset til ét (1) tryktrin og det er tilladt at have én
luftkomprimerende anordning.
4. Topstykket skal være OEM landbrugstype for det givne motormærke
som brugt i serieproduktionen (minimum 150 producerede enheder).
Der tillades ingen ændringer i støbningen der ændrer placering af eller
boltmønster i indsugning- eller udstødningskanalerne.
Vandkanaler skal være til stede som i det originale serieproducerede
topstykke og topstykke(r) skal passe og fungere sammen med den
originale landbrugsmotor. Bearbejdning og modifikationer tillades på
topstykket. Fastgørelse af indsugnings- og udstødningsmanifold skal
være 90 grader i forhold til toppakningen eller som OEM. Ingen
genstøbninger af topstykker.
5. Kun to ventiler per cylinder er tilladt. Dog må man hvis tractoren
originalt er udstyret med flerventilet topstykke, anvende denne OEMmotor med OEM-topstykke forudsat motoren ikke er større end 7374
ccm. (450ci)
Volumenreduktion er tilladt, maksimalt 2 %.
6. Pro Stock må anvende én brændstofindsprøjtningspumpe af en
hvilken som helst størrelse.
Hvis der anvendes en OEM 12 cyl. pumpe (tilgængelig ved
reservedelsdisken) er to pumpeelementer per cylinder tilladt.
7. Kun dieselbrændstof er tilladt. Vandindsprøjtning og/eller intercooler
er tilladt. Brug af gasohol og/eller alkohol er forbudt.
8. Overliggende knastaksler er ikke tilladt.
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9.

Ændring fra 4-takt til 2-takt er ikke tilladt.

E. Koblinger
1.
2.

Kun mekaniske koblinger er tilladt. Hydraulisk aktivering er tilladt.
Koblinger og koblingsafskærmning som kapitel 2 punkt D.

F. Skærmtæpper
1.

Skærmtæppet skal placeres inden for sikkerhedsrammen, og
sikkerhedsrammen skal fastgøres foran motorblokkens bageste
punkt. Hvis der imidlertid ikke er plads til skærmtæppet inden for
sikkerhedsrammen skal en skriftlig godkendelse fra ETPC eller en
tilsluttet forening være til rådighed ved teknisk inspektion.

G. Brandskærm
1.

Der skal være en 2 mm tyk stål brandplade mellem fører og motor,
der strækker sig fra toppen af motorhjælmen til koblingshuset eller
gearkassen eller torsions rørene og fra motorens ene sideplade til
dens anden sideplade. Afskærmningen tjener også som beskyttelse
mod stikflammer.

H. Start kemikalier
1.

Alle æterflasker (eller anden starthjælp) skal være placeret udenfor
motorrummet.

I.

Indbyggede brandslukningssystemer

1.

Pro Stock traktorer som kræver værktøj for at afmontere sidepladerne
skal være forsynet med et indbygget brandslukningssystem. Dyserne
skal være placeret i motorrummet.
Pro Stock traktorer som anvender indbyggede
brandslukningssystemer skal have en dyse placeret på hver side af
motoren, indvendig i motorrummet. Dyserne må ikke fastgøres på
sidepladerne.

2.

J. Lovlighed
1.

Hvis ETPC eller den nationale organisation betvivler lovligheden af en
given deltager, eller ved protest fra en anden deltager i den klasse,
skal deltageren kunne dokumentere at den givne traktor er fremstillet i
et antal af minimum 150 enheder (notarielt bekræftet udtalelse fra
producenten), fremvise varenumre og bevise til organisationens
tilfredshed, at traktoren er lovlig.

K. Pro Stock i Super Stock klassen
1.

Pro Stock traktorer må konkurrere i Super Stock klassen under deres
egen klasses regler. Pro Stock traktorer tillades ikke at køre både
Super Stock og Pro Stock klasser.
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Kapitel 5:

Modificerede > 950 kg
1.
2.

3.

Modificerede traktorer kan anvende en hvilken som helst kombination
af motor(er), gearkasse(r) og bagtøj.
Ingen del af en modificeret traktor må strække sig mere end 4260
mm foran bagakslens centerlinje. *Gælder også vægte.* Eksklusiv
trækøje.
Se kapitel 12 vedrørende motor begrænsninger.
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Kapitel 6:

Modificerede < 950 kg
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Modificerede traktorer < 950 kg defineres som modificerede traktorer
med en maksimal vægt på 950 kg inkl. fører, olie vand og brændstof,
klar til at trække.
Modificerede < 950 kg skal opfylde modificerede afskærmnings- og
sikkerhedskrav.
Ingen del af traktoren må nå mere end 2440 mm foran baghjulenes
centerlinje. Eksklusiv trækøje.
Ingen del af traktoren må være mere end 1830 mm bred.
Det er tilladt at anvende en eller flere motorer.
Se kapitel 12 vedrørende motor begrænsninger.
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Kapitel 7:

Two Wheel Drive
A. Generelle regler
1.

Køretøjets længde må højst være 4570 mm, målt fra bagakslens
centerlinje til det forreste punkt på køretøjet, vægte, kofanger mv.
medregnet.
2. Køretøjets bredde må højst være 2440 mm. på det bredeste sted.
3. Vægtene må ikke nå længere frem end målt ifølge punkt 1, og hverken længere tilbage end 305 mm foran trækkrogens angrebspunkt
eller længere tilbage end køretøjets bageste punkt. Et område, der er
150 mm bredt og 305 mm højt, lige over trækstangen skal være helt
frit. Der må hverken være vægte, skærme eller andet, således at det
er let at kroge af og på.
4. Det er tilladt at anvende et hvilken som helst fabriksfremstillet ”truck
eller van” karosseri. Bilen skal dog være eller have været til salg hos
en forhandler som masse produceret. Det er også tilladt at anvende
personbiler.
5. Sidedørene skal være på plads og lukkede, hvis bilen er produceret
med døre. Alle døre skal have en enkelt låsepal og kunne åbnes både
indefra og udefra.
6. Hvis bilen har døre som angivet i punkt 5, skal føreren være iført en
branddragt af mindst et lag Nomex 3 eller tilsvarende. Hvis bilen ikke
har døre som angivet i punkt 5 (flip top body type), og ikke har en
ubrudt brandskærm mellem motorrummet og førerkabinen, skal
føreren være iført en tre lags branddragt, eller en to lags branddragt
samt undertøj af Nomex eller tilsvarende. Flugtlemme regnes ikke
med som døre.
7. Der kræves for- og bagrude af glas eller plexiglas. Fabriks tonede
ruder tillades. Farvede eller røgfarvede ruder tillades ikke i nogen
vinduer. Tonede ruder, der forringer banedommernes syn ind i kabinen, tillades ikke.
8. En ”funny car type body” er et karosseri, der skal løftes op som en
enhed for at give adgang til førerpladsen. Et sådant karosseri skal
have en flugtlem eller dør i toppen eller i bagenden. Hvis et ”funny car
body” anvendes, skal føreren kunne bevise, at han kan forlade
køretøjet på max 10 sek. uden at løfte karosseriet op.
9. Alle biler skal have en ubrudt brandskærm mellem førerkabine og
motorrum, bortset fra huller til kabler mv.
Brandskærm i aluminium eller stål min. 2 mm eller Lexan min. 3mm.
Hvis førerkabinen ikke er helt adskilt fra motorrummet, skal føreren
bære godkendt branddragt, inklusive maske, hjelm og handsker og
bilen have et indbygget brandslukningssystem med mindst 4 dyser.
10. Køretøjet skal have motorhjelm, kølergrill og skærme placeret som
fra fabrikken. Kontakt ETPC T&S board eller den nationale
organisation før ændringer foretages.
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11. Pickup'er skal have et præsentabelt lad med bund eller presenning.
12. Der må ikke være brændstoftanke, brændstoftrykmålere, eller
brændstofrør i førerkabinen.
13. Chassis(rammen) kan være en original ramme, eller lavet som til en
modificeret traktor.
14. Føreren skal sidde i den originale førerkabine.
15. Ingen del af karosseriet, der er monteret med hængsler, må forlade
sin originale position under trækket. Flugtlemme i toppen af
karosseriet er undtaget fra denne regel. Hvis en del af karosseriet
forlader sin originale position, skal køretøjet diskvalificeres.

B. Motor og transmission
1.

Der tillades én personbilmotor eller en kopi af en personbilmotor. En
personbilmotor er en motor eller dens kopi, der anvendes i en
personbil, og som højst har 8 cylindre. Chevrolet talldeck motorer er –
hvis inden for limits - tilladte. En motorkopi er kun lovlig, hvis den
originale krumtapaksel kan dreje i motoren. Motoren skal befinde sig
bag kølergrillen i motorrummet, med mindre ETPC eller DTP’s
certificeringsudvalg tillader andet.
2. Alle relevante regler for modificerede traktorer, om f.eks. sikkerhed,
konstruktion og kørsel gælder også her, med mindre andet udtrykkeligt er angivet.
3. Alle afskærmninger af kompressorer, turboladere, intercoolere mv.
skal være som på modificerede og Super Stock traktorer.
Afskærmningen om kompressor remme på V8-motorer kan være
åben nedadtil.
4. For motor, kobling, gearkasse, kardanaksel mv. og deres afskærmning gælder samme regler som for modificerede traktorer.
5. Aksel og navbolte skal være afskærmet (stål eller aluminium, min. 2
mm. tyk) på alle bagaksler, med mindre der anvendes navreduktion.
*Fælge monteret på bagaksel lukkes med plade.*
6. Hvis batteriet er placeret i førerkabinen, skal det placeres i en lukket
beholder og gøres sikkert fast.
7. Kølere, varmevekslere og/eller vandførende slanger mv. må ikke
findes i førerkabinen.
8. Alle Two Wheel Drives skal have lodrette kofangere for at forhindre
køretøjet i at køre op på slæden. De skal mindst nå 610 mm over
jorden, være mindst 200 mm høje og være solidt lavet.
9. Krogpunktet skal være højere end trækstangens monteringspunkt.
10. Se kapitel 12 vedrørende motor begrænsninger.
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Kapitel 8:

Truck s

A. Tandemaksel Trucks
1.

Lastbilen skal have det originale udseende for den pågældende
årgang, model og fabrikat med alle de komponenter monteret for
kørsel på offentlig vej, og må max være 2600 mm bred.
2. Der tillades kun én (1) kommercielt tilgængelig dieselmotor. Flere
motorer må ikke anvendes. Ikke kommercielt tilgængelige motorer
må ikke anvendes. Motoren skal have været brugt af fabrikanten i den
pågældende type bil, og motoren skal have den originale placering.
3. Ventilatorer skal have glasfiber vinger og en mindst 2 mm tyk afskærmning hele vejen rundt af stål, aluminium, eller polyester
Afskærmningen skal gøres solidt fast til køleren.
4. Alle lastbiler skal have en brandvæg mellem motoren og kabinen, der
går fra toppen af motorhjelmen til gulvet i kabinen og fra sideafskærmning til sideafskærmning. Brandvæggen skal være af mindst 2
mm stål eller aluminium.
5. Alle batterier skal gøres fast og befinde sig uden for kabinen.
6. Der tillades kun anvendelse af lastbiler med drev på to bagaksler.
Forhjulstræk er ikke tilladt. Lastbiler med én bagaksel, mobilkraner
bjærgningskøretøjer o.l. er ikke tilladt.
7. Transmission og bagtøj skal være kommercielt tilgængelige
lastvognsdele.
8. Luftaffjedring og mekaniske akselløfteanordninger er ikke tilladte.
9. Bagakselen skal fastgøres til chassiet med kæde eller anden
anordning, således at trækstangen opnår lovlig højde ved tilkobling til
slæden.
10. Det er diskvalifikationsårsag, hvis dækkene på den bageste aksel
mister kontakten til jorden, når lastbilen kobles til slæden.
11. Trucks skal opfylde afskærmnings- og sikkerhedskrav for
modificerede.
12. Vægte må ikke gå længere bagud end 1295 mm, målt fra den
bageste aksels centerlinie.
Vægte må ikke gå længere forud end 610 mm, målt fra den originale
frontkofanger.

B. Singleaksel Trucks
Der gælder samme regler som for Trucks med tandemaksler bortset fra:
1. Der tillades kun 4 x 2 lastbiler.
2. Total vægt max 8500 kg.
3. Akselafstand max 3800 mm.
4. Trækstangens totale længde må ikke være mere end 40% af akselafstanden. Trækstangens længde måles fra baghjulenes centerlinie til
krogpunktet.
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5.
6.
7.
8.
9.

Drejeskamlen må flyttes frem til max 610 mm foran baghjulenes
centerlinie eller tilbage til baghjulenes centerlinie.
Trækstangens højde er max 1200 mm.
Trækstangen skal mindst være 1100 mm lang. Målt fra baghjulenes
centerlinie til krogpunktet.
Der kræves stabiliseringstænger som på store traktorer.
Max dækstørrelse er 315/80-22,5 (13-22,5).

Se kapitel 12 vedrørende motor begrænsninger.
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Kapitel 9:

Udstilling og opvisning
1.

Alle køretøjer, der deltager i eller fremvises på et DTP godkendt
stævne og som kobles til en eller flere slæder, skal opfylde alle
relevante sikkerhedskrav.
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Kapitel 10:

Stævneregler
A. Generelle regler
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Traktorer skal hele tiden køres sikkert, både på banen og i
ryttergården. Dommerne kan stoppe og diskvalificere en traktor, der
ikke køres på en måde, der kan betragtes som sikker.
Når en eller flere motorer kører, skal føreren forblive siddende på
traktoren. Føreren må først forlade sædet, når alle motorer står helt
stille. Føreren skal forblive siddende under trækket, og skal have
fuldstændig kontrol over traktoren hele tiden.
Kun føreren må være på traktoren, når den kører eller bliver trukket,
ingen passagerer. Passagerer er ikke tilladt på eller i en traktor, på
banen, i ryttergården eller på tilstødende arealer.
Det er tilladt føreren og to hjælpere, en (1) ved startlinien og en (1)
ved enden af banen at befinde sig på baneområdet. Det er forbudt at
løbe ved siden af traktoren under grønt flag på baneområdet.
Baneområdet defineres som banen plus et 10 m bredt område hele
vejen rundt om banen. Overtrædelse af denne regel medfører
diskvalifikation for det pågældende træk.
For en fører med en (1) hjælper er reglen følgende:
Føreren og hjælperen må være på banen. Når hjælperen har hjulpet
føreren ved startlinien, skal han gå hen til hegnet mod publikum. Det
er forbudt at løbe langs banen under grønt flag. Når traktoren står
stille, må hjælperen igen hjælpe føreren. Overtrædelse af denne regel
medfører diskvalifikation for det pågældende træk.
Hvis traktorføreren eller en af hans medhjælpere er påvirkede af
alkohol, narkotika eller et andet berusende middel vil traktoren blive
udelukket for resten af stævnet. Hvis en traktorfører eller en af hans
medhjælpere findes i beruset tilstand i nærheden af banen, så vil
traktoren enten miste alle vundne point/placeringer ved hele stævnet
eller blive udelukket fra det næste tilsvarende stævne, hvor traktoren
ellers ville have deltaget.
Usportslig optræden, inklusive groft sprog og/eller fysisk vold mod
officials, konkurrenter eller tilskuere og/eller overlagt forsinkelse af
stævnet vil mindst medføre total diskvalifikation ved det pågældende
stævne.
Diskvalificerede deltagere fratages alle tidligere placeringer,
præmiepenge, udgiftsgodtgørelser, point og/eller præmier ved dette
stævne. En hårdere straf kan pålægges af ETPC eller en tilsluttet
forenings bestyrelse.
Et forsøg defineres som det at flytte slæden et måleligt stykke.
Alle træk i en konkurrence skal måles. Alle træk måles fra startlinjen
til forkanten af slæbepladen, hvor slæden stopper.
Traktoren skal forblive inden for baneafmærkningen under et træk,
ellers vil den blive diskvalificeret. Slæbepladen skal være inden for
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

baneafmærkningen ved starten af trækket. Baneafmærkningen består
af kridtlinjer.
Overdrevet tab af væske fra en traktor under grønt flag, enten mens
den kører fremad eller mens den kroges til slæden, medfører
diskvalifikation, medmindre det skyldes at noget er gået i stykker.
(Overdreven defineres som en stadig eller pulserende strøm udledt
på banen, eller en plet der er større end svarende til en rund plet med
200 mm i diameter).
Hvis en traktor er lovlig, når den kobles til slæden, og hvis der sker en
skade under grønt flag på grund af uforudsete omstændigheder, så
skal trækket måles, dog ikke hvis der tabes ballast eller sikkerheds
udstyr.
En traktor der kobles til slæden og laver et måleligt træk skal
betragtes som en traktor der har kroget på, selv om slæden
omjusteres og traktoren ikke kan koble til i anden omgang. Traktoren
skal betragtes som at have udført et normalt træk.
Kun når den almindelige mekaniske startmetode svigter, kan det
tillades at blive trukket i gang. *Det kræver at dommeren informeres
før startforsøget.*
Alle traktorer skal kunne køre ind på banen og bakke hen til slæden
på startlinjen. De skal også kunne bakke tilbage, når krogen skal af
igen, og køre ud af banen for egen kraft, medmindre traktoren er gået
i stykker under trækket. Ellers diskvalificeres traktoren. Hvis
baneomstændighederne (for meget jord eller for dybe huller) eller
tekniske problemer med traktoren forhindrer traktoren i at køre væk
fra banen ved egen hjælp, er det ikke grundlag for at diskvalificere
den. 950 kg modificerede behøver dog ikke at kunne bakke.
ETPC anbefaler at slædeindstillingen ved internationale stævner
bestemmes i fællesskab af slædeføreren og overdommeren. Hvis
slædeføreren ikke er enig i overdommerens forslag, kan overdommeren tillade, at der køres to træk efter slædeførerens forslag. Hvis
overdommeren herefter ikke er tilfreds med slædeindstillingen, kan
han kræve denne ændret. Den endelige beslutning tages af
overdommeren.
Overtrædelse af en regel medfører diskvalifikation.
Hvis en klasse ikke kan gennemføres på grund af regn,
slædesammenbrud, mv. så skal banedommerne og/eller officials
bestemme det videre forløb.
Det er ikke tilladt at flytte en traktor for egen kraft udenfor banearealet
og den lukkede ryttergård. Traktorer der anvender en separat
bugseringsmotor er dog undtaget fra denne regel.
ETPC Tech and Safety Board har ret til at tage enhver del af et
konkurrerende køretøj i deres besiddelse for en nærmere
undersøgelse hvis det skønnes nødvendigt. Efter inspektionen
returneres delene til det pågældende team.
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B. Bane og baneofficials
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Ved alle officielle stævner skal der være en jordbane, der er 100 m
lang og mindst 10 m bred.
- Der kræves desuden en sikkerhedsafløbsbane på mindst 30 m og
med en bredde, der giver en acceptabel udkørsel af banen.
- Der kræves en mindst 10 m bred sikkerhedszone på begge sider i
hele banens længde.
- Ved indendørs stævner kan målene på baneområdet være
anderledes.
Ved Eurocup og Europamesterskab skal der være et 60-75 cm højt
autoværn på begge sider af banen. Det anbefales stærkt at autoværn
placeres mindst 7 m fra banen og mindst 2,5 m fra tilskuerne.
Banen skal ordnes og pakkes efter hvert træk.
Det er ikke tilladt for andre end føreren og officials at opholde sig på
banen, når traktoren er under grønt flag. Banen er defineret som et
område, der strækker sig 0,5 m i alle retninger bort fra bane afmærkningen, inkl. afløbsområdet for enden af banen.
Ved hvert træk skal der være to flagmænd. Startflagmanden er
ansvarlig for at banen, traktoren og slæden er parat. Den anden
flagmand er ansvarlig for trækkets forløb.
Start eller kørsel under rødt flag medfører diskvalifikation.
Slæden vil blive trukket tilbage eller frem til startlinjen før hvert forsøg.
Intet officielt træk må starte hverken foran eller bag startlinjen.
Slæden skal altid startes med slæbepladens forkant ud for startlinjen
og med slæden i gear.
Enhver deltager har lov til og ansvar for at placere slæden rigtigt ved
begge sine træk. Føreren af den traktor, der trækker tilbage, og/eller
slædeføreren skal have besked på, hvor deltageren ønsker slæden
placeret, når den forrige deltager kobles af slæden. Det anbefales at
bruge en hjælper, til at vise hvor slæden skal placeres, for ikke at
forsinke afviklingen.

C. Prøvetræk og valgmuligheder
1.

2.

3.
4.

Den første trækker i en klasse er prøvetrækker og han kan acceptere
trækket, hvis slædens justering godkendes. Hvis trækket kun var en
prøve, skal han trække igen, efter at seks (6) konkurrenter har lavet
deres forsøg.
Prøvetrækkeren bliver ikke diskvalificeret og trækket ikke målt, hvis
han kører ud af banen i sit første forsøg. Han diskvalificeres først,
hvis han kører ud af banen i sit andet eller et følgende forsøg.
Hvis slæden kræver yderligere justering, vil den første traktor efter
hver justering blive betragtet som prøvetrækker.
Alle træk skal starte med stram kæde. Deltagerne har i alt to forsøg
og 20 meter til at starte slæden. Hvis føreren lukker af for gassen,
således at slæden ikke har kørt 30 m ifølge laseren, så får han et
andet forsøg. Resultatet af første træk annulleres. Hvis der ikke er
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5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

gjort noget for at lukke af for gassen, så får han ikke noget andet
forsøg. Formålet er at førerne ikke skal slå bremserne i for at stoppe
før 20 m (eller i det hele taget ikke bremse), men skal stoppe så blidt
som muligt. Forsøg på at rykke slæden i gang ved at lægge gassen
og give gas igen, vil blive betragtet som diskvalifikations grund.
Banedommerne skal bruge deres egen sunde fornuft ved afgørelsen
af dette punkt.
Banen skal ikke ordnes mellem første og andet forsøg.
Hvis klassen startes om, vil alle deltagere der tidligere har trukket, få
samme muligheder som prøvetrækkeren. Ved omstart er det den
enkelte førers ansvar at varsle banedommeren om sin beslutning.
Hvis de første fem traktorer i en klasse trækker full-pull, så kan klassen startes om.
Alle beslutninger om prøvetræk skal gøres før traktoren forlader
banen.
Enhver diskvalifikation ved første træk udelukker et andet forsøg.
Hvis en klasse omstartes vil en diskvalificeret traktor få lov at starte
igen på den plads, hvor han trak først.
En deltager skal trække på den udtrukne plads, senest 2 min efter at
slæden er klar. Yderligere forsinkelse medfører diskvalifikation. Hvis
overdommeren er varslet kan deltageren rykke 6 pladser ned. Dette
må kun ske én gang pr deltager pr klasse.
Hvis en deltager får mekaniske problemer under et prøvetræk (før det
første officielle træk) kan banedommeren tillade deltageren at rykke 6
pladser ned eller trække sidst.
Trækkeren har ret til at rykke 6 pladser ned, hvis der opstår brud
under første forsøg, og hvis han ikke har nået 20 m. Han har i alt 2
chancer.
Hvis den sidste traktor i en klasse har mekaniske problemer, bør den
få 5minutter til at lave et forsøg.
Ved alle omtræk der skyldes en fejl på andet end traktoren, har
føreren ret til at rykke 6 pladser ned.
Hvis slædeindstillingen efter det første prøvetræk bliver gjort lettere,
kan traktorføreren lade prøvetrækket gælde som normalt træk.

D. Pull-off
1.
2.

3.

I pull-off har hver deltager ret til at lave to forsøg på et måleligt træk,
når det bliver hans tur, hvis han første gang ikke passerer 20 m.
Slæden bør justeres om hvis den første deltager ikke når 38 m. Ved
Eurocup og Europamesterskab bør slæden justeres om, hvis første
deltager ikke når 60 m. Begge dele under forudsætning af at traktoren
fungerer korrekt. Omjusteringen bestemmes af banedommerne.
Hvis det lykkes den første deltager at lave et full-pull, skal resten af
deltagerne trække med den samme slædejustering, med mindre
banedommerne skønner, at slædeføreren har lavet en fejl.
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4.

5.

6.

Ved pull-off kan man efter overdommerens skøn benytte ”floating
finishline” (flydende mållinje) og forlænge banen med max 10 m.
Forlængelsen skal afmærkes tydeligt med kridt. Kørerne skal
informeres herom på forhånd ved kørermødet og før pull-off.
Afløbsbanen skal da mindst være 40 m lang.
Rækkefølgen af trækkene er den rækkefølge, som traktorerne har
lavet full-pull i, med mindre slædejusteringen er blevet ændret af
banedommeren. Det er ikke tilladt at rykke 6 pladser ned i en pull-off.
Hvis pull-off ikke køres på samme bane, med samme slæde eller
samme dag så har den første deltager ret til at lade sit første træk
gælde eller rykke 6 pladser ned.

E. Oversigt over diskvalifikationsårsager
1.
2.

Tab af ballast vægte under grønt flag.
Tab af sikkerhedsudstyr og svigtende sikkerhedsudstyr under grønt
flag.
3. Overdrevet tab af væske (en stadig eller pulserende strøm spildt på
banen eller en plet, der svarer til en der er mere end 200 mm i
diameter) under grønt flag.
4. Brug af ulovligt brændstof (nitromethan, nitrous oxide eller andre
oxygen bærere eller forbrændingsacceleratorer).
5. Overskridelse af baneafmærkningen (kun traktoren), berøring af den
kridtede linie.
6. Usikker håndtering af traktoren.
7. Indendørs træk: Diesel, Super Stock eller modificerede med overdreven udstødningslæk eller sammenbrud af det forlængede
udstødningsrør.
8. Brugen af ulovligt udstyr.
9. Start under rødt flag.
10. Straffen for forsætlig anvendelse af en ulovlig trækstang er tab af
medlemskab og placeringer i ét år og ti dage fra det skete.
11. Enhver overlagt overtrædelse af reglerne er ulovlig. Straffens
størrelse udmåles efter skøn af ETPC eller en tilsluttet forening.
12. Den internationale jurys beslutninger er endelige og kan ikke
appelleres; dog således at hvis den internationale jury får en god og
fornuftig grund, så kan den, uden at være forpligtet, omgøre eller
revidere sin afgørelse. Vedtagne beslutninger kan ikke appelleres og
er endelige.

F. Protester
1.

En deltager, der mener, at en anden deltagers traktor er ulovlig, kan
protestere. Holdkaptajnen kan protestere i deltagerens navn hos den
internationale jury, mod at betale et depositum på 250 Euro. Hvis
køretøjet er lovligt, er depositum tabt, hvis køretøjet er ulovligt får
klageren depositum tilbage. Protesten skal være skriftlig og
overleveret til juryen/officials før klassen er kørt færdig.
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2.
3.

I et tidsrum på én dag har en repræsentant for ETPC ret til at
undersøge traktoren, i den periode har traktoren ret til at konkurrere.
Protester mod brændstof eller motorvolumen skal indgives før den
pågældende traktor forlader banen. Depositum er 500 Euro.

G. Miljøbeskyttelses- og sikkerhedsregler
1.

2.

3.

På alle traktorer skal ånderør fra bundkar og ventildæksler,
overløbsrør og lignende forbindes til en overløbsbeholder, således at
der ikke sker nogen læk af nogen slags fra traktoren.
Når traktoren parkeres skal der lægges et stykke plastic eller et andet
uigennemtrængeligt underlag under traktoren. Efter stævnet skal
dette underlag, og det der eventuelt er spildt på det, tages med af
teamet. Der må ikke spildes på jorden.
På baneområdet skal der være mindst 6 fulde vandkar, der kan
rumme mindst 60 liter, 3 på hver side af banen, og ved hvert vandkar
mindst en spand, der kan rumme mindst 10 liter, og specielt trænet
mandskab, der kan bruge udstyret i tilfælde af brand.
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Kapitel 11:

Eurocup og
Europamesterskaber
A. Generelle krav til Euro Cup og Europamesterskaber
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Europamesterskabet skal løbe over to dage med deltagelse af syv af
de mest populære klasser i Europa.
Bemærk: Hvis ETPC’s bestyrelse beslutter, at der skal være flere
klasser i de kommende år, kan den ændre denne regel.
Hvert år beslutter ETPC's bestyrelse sammen med arrangøren af
europamesterskabet rækkefølgen og antallet af træk for kvalifikation i
hver klasse.
Arrangøren skal have en jordbane, der er 100 m lang og mindst 10 m
bred, stenfri og på hårdt underlag. Der kræves desuden en sikkerhedsafløbsbane på mindst 40 m og med en bredde, der giver en
acceptabel udkørsel af banen. Der kræves som minimum en 10 m
bred sikkerhedszone på begge sider i hele banens længde.
Brovægten skal være godkendt af ETPC, og være så stor at hele
traktoren kan vejes på én gang.
Slæderne skal i alle klasser være EC Guld godkendte slæder.
Reserveslæderne skal i alle klasser være minimum Sølv godkendte.
Bemærk: Store slæder klassificeret som Sølv kan køre i 3 klasser
(inkl. Heavy Modified) og dermed kandidere til EC Guld godkendelse.
Minislæder klassificeret som Sølv kan køre en komplet 950 kg
modificeret klasse og dermed kandidere til Guld godkendelse.
Laser måleudstyret skal være godkendt af ETPC.
Tromlen og skraberen skal være godkendt af ETPC.
Alle præmiepenge ved europamesterskabet er baseret på Euro.
Europamesterskabspræmierne skal leveres og betales af arrangøren.

B. Procedurer for Euro Cup og Europamesterskaber
1.

2.

3.

4.

Ved hvert stævne skal bane officials angive et område, hvor alle
traktorer skal undergå teknisk kontrol, vejning og udmåling af
trækstang.
Den internationale jury kan tillade en deltager at ankomme sent. Den
internationale jury skal dog have besked inden kl. 10.00 for at
deltageren skal kunne få lov til at trække samme dag.
Ved EM og Euro Cup skal alle førere eller andre repræsentanter for
teamet deltage i alle kørermøder, der arrangeres af den internationale
jury. Hvis teamet ikke er repræsenteret ved kørermødet, eller ikke har
meldt afbud, vil det få en bøde på 100 Euro, der skal betales til ETPC
inden stævnets afslutning.
Hvis en deltager trækker sig fra en klasse før start, har deltagerens
organisation ret til at stille med en anden traktor. Hvis deltagerens
organisation ikke kan stille med en anden traktor har arrangøren af
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5.

6.

7.

8.

Euro Cup eller EM ret til at stille med en erstatningstraktor, dog max 3
pr stævne.
Ved hvert træk skal der være to flagmænd. Startflagmanden er ansvarlig for at banen, traktoren og slæden er parat. Anden flagmand er
- sammen med den internationale jury - ansvarlig for trækkets forløb.
Flagmændene skal være godkendte af ETPC.
Ved EM træk bestemmes slædeindstillingen i fællesskab af slædeføreren og ETPC internationale jury. Hvis slædeføreren ikke er
enig i juryens forslag, kan juryen tillade, at der køres to træk efter
slædeførerens forslag. Hvis juryen herefter ikke er tilfreds med
slædeindstillingen kan den kræve denne ændret. Den endelige
beslutning tages af den internationale jury.
Hvis en klasse ikke kan gennemføres på grund af regn,
slædesammenbrud, mv. så skal præsidenten for ETPC sammen med
den internationale jury og landsorganisationen i det land, hvor stævnet
bliver holdt, bestemme det videre forløb.
Hvis stævnet aflyses, f.eks. på grund af regn, vil startpengene altid
blive udbetalt, men præmiepengene vil kun blive udbetalt, hvis
klassen mindst er kørt 50 % færdig. Hvis pull-off’en ikke er kørt
færdig, vil præmiepengene blive fordelt til hele klassen.
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Kapitel 12:

Begrænsninger
A. Generelle regler
1.

2.
3.

4.

5.

Følgende begrænsninger gælder for alle klasser på alle
konkurrenceniveauer i Europa ved stævner kontrolleret af ETPC eller
tilknyttede organisationer.
Begrænsningerne vedrørende modificerede, Super Stock, Pro Stock,
modificerede < 950 kg og Trucks er gældende i en periode på mindst
tre (3) år med effekt fra 1. januar 2015.
Begrænsningerne for Two Wheel Drives er gældende i en periode på
fem (5) år med effekt fra 1. januar 2014. To år før udløbet at perioden
vil der blive sat nye begrænsninger for næste periode.
Begrænsningerne bliver kontrolleret af (ETPC eller nationalt) T&S
board i samarbejde med deltageren.
Overtrædelse af begrænsningerne vil blive straffet som følger:
 Deltageren, traktoren og enhver kombination heraf, alle team
medlemmer og alle dele af traktoren vil blive diskvalificeret og
bortvist fra deltagelse i stævner og demo-træk kontrolleret at
ETPC eller tilknyttede organisationer i en periode på et (1) år og ti
(10) dage fra overtrædelsen.
 Deltageren fratages alle tidligere placeringer, præmiepenge,
udgiftsgodtgørelser, point og/eller præmier ved dette stævne.
I tilfælde af at en traktor har monteret flere motorer end limits tillader
skal det vises at motoren/e ikke kører under trækket. (F.eks. ved
afdækning af indsugning eller udstødning.
Super Stock, Pro Stock og 2-wheel drive skal have 2 bundkarbolte
med et 2mm hul i bolthovedet. Disse to bolte skal placeres ved siden
af hinanden i den ene side af bundkarret.

B. Begrænsninger, alle klasser
1.

Modificerede klasser (>950 kg)
Limited modified – max 27 motor point
Light modified - max 42 motor point
Modified - max 57 motor point
Heavy modified - max 76 motor point

Point system for motor kombinationer i modificerede klasser (>950
kg):
(Point system for OEM-motorer først produceret før 1955 se punkt G, H, I
og J.)
A. Automotive V8, wedge style topstykker med standard OEM
indsugningsmanifold boltmønster. (Fræste topstykker ikke tilladt).
1.
2.

sugemotor............................................................................................. 8 point
max kompressor 8-71 med max 70 % overdrive ............................... 14 point
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3.
4.
5.
6.

max kompressor 8-71 ......................................................................... 19 point
enkelt trins turbolader eller max en lader af enhver anden type ......... 21 point
ethvert andet ladesystem ................................................................... 23 point
max kompressor 14-71 med max 50 % overdrive .............................. 19 point

B. Automotive V8, wedge style topstykker uden standard OEM
indsugningsmanifold boltmønster. (Fræste topstykker er ikke tilladt)
1. sugemotor............................................................................................. 8 point
2.
3.
4.
5.
6.

C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

max kompressor 8-71 med max 50 % overdrive ............................... 14 point
max kompressor 8-71 ......................................................................... 22 point
enkelt trins turbolader eller max en lader af enhver anden type ......... 23 point
ethvert andet ladersystem .................................................................. 25 point
max kompressor 14-71 med max 50 % overdrive .............................. 19 point

Automotive V8, alle andre typer inkl. Hemi
sugemotor ............................................................................................. 9 point
max. kompressor 8-71 med max 40 % overdrive. ............................... 14 point
max. kompressor 14-71 med max 40 % overdrive. ............................. 19 point
max kompressor 14-71 eller
max én vilkårlig (mekanisk drevet) lader .................................... .23 point
max enkelt tryktrin turbolader .............................................................. 25 point
alle andre lade systemer ..................................................................... 30 point

D. Stempelmotorer ud over A, B eller C,
max. 650 ci (10650 cc) max. 8 cyl.
1.
2.
3.
4.
5.

sugemotor............................................................................................. 9 point
enkelt tryktrin (benzin eller diesel). ..................................................... 19 point
enkelt tryktrin (alkohol). ...................................................................... 25 point
alle andre ladesystemer (benzin eller diesel). .................................... 21 point
alle andre ladesystemer (alkohol)....................................................... 28 point

E.

Stempelmotorer ud over A, B, C eller D,

max. 1050 ci (17200 cc), max 12 cyl.
1. sugemotor........................................................................................... 12 point
2. enkelt tryktrin (benzin eller diesel). ..................................................... 21 point
3. enkelt tryktrin (alkohol). ...................................................................... 28 point
4. alle andre ladesystemer (benzin eller diesel). .................................... 25 point
5. alle andre ladesystemer (alkohol)....................................................... 35 point

F. Andre stempelmotorer end A og B,
Max. 1500 ci (24570 cc), max 12 cyl,
1.
2.
3.
4.
5.

sugemotor ........................................................................................... 14 point
enkelt trins lader (benzin og diesel) .................................................... 23 point
enkelt trins lader (alkohol) ................................................................... 35 point
alle andre ladesystemer (benzin eller diesel) ...................................... 28 point
alle andre lade systemer (alkohol) ...................................................... 44 point

Bemærk: Punkt G, H, I og J: Kun for OEM motorer med første
produktionsdato før 1955.
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G. Andre stempelmotorer end A, B og C, < 1675 ci (27448 cc)
(f. eks RR Merlin)
1.
2.
3.
4.
5.

sugemotor ............................................................................................. 9 point
enkelt trins lader (benzin eller diesel) .................................................. 15 point
enkelt trins lader (alkohol) ................................................................... 19 point
alle andre lade systemer (benzin eller diesel) ..................................... 17 point
alle andre lade systemer (alkohol) ...................................................... 23 point

H. Stempelmotorer ≥ 1675 ci (27448 cc) (f. eks Allison)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sugemotor ........................................................................................... 11 point
enkelt trins lader (diesel) ..................................................................... 15 point
enkelt trins lader (benzin) .................................................................... 17 point
enkelt trins lader (alkohol) ................................................................... 22 point
alle andre lade systemer (diesel) ........................................................ 19 point
alle andre lade systemer (benzin) ....................................................... 20 point
alle andre lade systemer (alkohol) ...................................................... 28 point

I.

Stempelmotorer ≥ 2000 ci (32774 cc) (f. eks RR Griffon)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sugemotor ........................................................................................... 17 point
enkelt trins lader (diesel) ..................................................................... 21 point
enkelt trins lader (benzin) .................................................................... 27 point
enkelt trins lader (alkohol) ................................................................... 35 point
alle andre lade systemer (diesel) ........................................................ 30 point
alle andre lade systemer (benzin) ....................................................... 33 point
alle andre lade systemer (alkohol) ...................................................... 38 point

J. Stempelmotorer ≥ 3500 ci (57355 cc), max 42 cyl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sugemotor ........................................................................................... 40 point
enkelt trins lader (diesel) ..................................................................... 44 point
enkelt trins lader (benzin). ................................................................... 50 point
enkelt trins lader (alcohol). .................................................................. 57 point
alle andre lade systemer (diesel). ....................................................... 53 point
alle andre lade systemer (benzin). ...................................................... 60 point
alle andre lade systemer (alkohol). ..................................................... 65 point

K. Turbine motorer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lycoming T53-L-1 ................................................................................. 9 point
Lycoming T53-L-11- ............................................................................ 11 point
Lycoming T55-L11-D. .......................................................................... 37 point
Turbomeca Turmo III E 3 .................................................................... 15 point
Rolls Royce Gnome H 1000 ................................................................ 10 point
Rolls Royce Gnome H 1200 ................................................................ 13 point
Rolls Royce Gnome H 1400-1............................................................. 15 point
Isotov/Klimov TV2-117 lavt ydende version (se bemærkning) ............ 15 point
Isotov/Klimov TV2-117 højt ydende version (se bemærkning) ............ 17 point
Isotov/Klimov TV3-117 Mi 14 version .................................................. 19 point
Isotov/Klimov TV3-117 andre versioner .............................................. 22 point

L. OEM Automotive stempelmotorer max. 5000 cc.
Motorvolumen
Ikke trykladet
Trykladet
Max 1000 cm3
1 point
1,5 point
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Max 2000 cm3
Max 3000 cm3
Max 4000 cm3
Max 5000 cm3

2 point
3 point
4 point
5 point

3 point
4,5 point
6 point
7,5 point

Bemærkninger
1. Fortolkning af ”enkelt trins lader”
 Standard kompressor på fly- eller industrimotor.
 Anvendelse af vilkårlig størrelse kompressor.
 Anvendelse af vilkårlig størrelse og antal turboer for så vidt
der kun er ét tryktrin.
 Anvendelse af enhver anden end OEM mekanisk lader for
så vidt der kun er tale om ét tryktrin.
2. Fortolkning af ”alle andre lade systemer”
 Enhver kombination af kompressorer og/eller turboladere i
mere end ét tryktrin.
3. Alle Isotov/Klimov TV2 gives 17 point indtil versionen er
dokumenteret.
4. Det maksimale antal Isotov/Klimov TV2 motorer i heavy modified
klassen er fire (4) motorer.
5. Alle Isotov/Klimov TV3 gives 22 point medmindre deltageren kan
dokumentere overfor ETPC Turbine Tech Team at motorerne er
MI14 versionen. Deltageren vil få en skriftlig anmærkning som
skal fremvises på forespørgsel fra (ETPC eller nationalt) T&S
board.
6. Antallet af V8 sugemotorer på modificerede traktorer er
ubegrænset, men de gives 8/9 point hver i forbindelse med
ladede motorer.
7. Én fabriksfremstillet kompressor opfattes som eet tryktrin.
8. Maksimum dimensioner på Roots type kompressorer:
(indvendige mål):
8-71: rotorhus længde:
407mm (16”)
rotorhus bredde:
286mm (11,25”)
14-71: rotorhus længde:
483mm (19”)
rotorhus bredde:
286mm (11,25”)
Helix er begrænset til en max rotor spiral på 6,5 grader per
tomme rotor længde.
9. Enhver motor som ikke er nævnt i point systemet betragtes som
ulovlig så længe den ikke er godkendt af ETPC.
10. Trykladede motorer som i afsnit C: max. to (2) motorer i Light
Modified; max. tre (3) motorer i Modified og max. fire (4) i Heavy
modified.
* Et motor point = ca. 100 HK
* En cubic inch (ci) = 16.381 cc
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2.

Super Stock
 Maksimalt tre tryktrin med maksimalt fire turboer.
 Maksimum motorstørrelse 650 c.i. (10650 cc): Se kapitel 3.
 Begrænset til to ventiler per cylinder med mindre den er
fabriksfremstillet med flere. ( I tilfælde af tvivl er det
deltagerens ansvar, at dokumentere at topstykket er
fabriksfremstillet til landbrugstraktorer).

3.

Pro Stock
 Maksimalt en (1) turbo.
 Max. motorstørrelse 510 ci (8364 cc) med 2 ventiler per
cylinder*
 Max. motorstørrelse (7300 cc) med mere end 2 ventiler per
cylinder*
* Se kapitel 4

4.

Modificerede < 950 kg.
 Ingen begrænsninger

5.

TWD
Tilladt er en (1) stempelmotor af ”automotive” type. ”Automotive”
betyder at motoren eller en kopi deraf forefindes i en passagerbil.
En kopi anses for lovlig hvis den originale krumtap passer deri uden
nogen form for ændringer. Maksimalt 8 cylindre er tilladt. Kun
methanol eller benzin er tilladt som brændstof.
Motorstørrelser:
A: V8 Motor med wedge type topstykker. Max 2 ventiler per cylinder.
1. Med kompressor
max 540CID
2. Med turbolader
max 500CID
3. Med turbo og kompressor
max 500CID
Begrænsninger på ventilvinkler i wedge type topstykker:
Vinkel indsugningsventil
min 12 grader, max 27 grader
Vinkel udstødningsventil
min 6 grader, max 18 grader
B: V8 Motor med hemi type topstykker. Max 2 ventiler per cylinder.
1. Med kompressor
max 500CID
2. Med turbolader
ej tilladt
C: Motor med mere end 2 ventiler per cylinder (max 5):
1. Med turbo og/eller kompressor:
max 360CID
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Andre typer ladning er ikke tilladt i TWD klassen.
6.

Trucks
 Maksimum motor størrelse 18500 cc.

7.

Vægtkompensation i de modificerede klasser >950 kg
Systemet for vægtkompensation giver traktorer
motorpoint mulighed for ekstra vægt som følger:

med

færre

2,5 ton modificeret (nu: Light Modified) – Max. 42 motor point
- 38-42 motor point:
0 kg ekstra vægt tillades
- 33-37 motor point:
100 kg ekstra vægt tillades
- ≤ 32 motor point:
200 kg ekstra vægt tillades
3,5 tons modificeret (nu: Modified) – Max. 57 motor point
- 53-57 motor point:
0 kg ekstra vægt tillades
- 48-52 motor point:
100 kg ekstra vægt tillades
- ≤ 47 motor point:
200 kg ekstra vægt tillades
4,2 tons modificeret (nu: Heavy Modified) – Max. 76 motor point
- 72-76 motor point:
0 kg ekstra vægt tillades
- 67-71 motor point:
100 kg ekstra vægt tillades
- 62-66 motor point:
200 kg ekstra vægt tillades
- ≤ 61 motor point:
300 kg ekstra vægt tillades
Yderligere regler for vægtkompensation:
-

Ingen traktorer der udelukkende bruger motorer i afsnit 1B og
1C vil kunne tillades at tilføje ekstra vægt.

-

Motorkombination og vægt kan ikke ændres i løbet af sæsonen
uden skriftlig tilladelse fra ETPC.

-

Traktorer der udelukkende bruger sugemotorer skal have
maksimal vægtkompensation.

-

ETPC kan ændre vægtkompensationen / point intervaller og
kompressor overdrive på årlig basis.
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Kapitel 13:

ETPC sikkerhedsprogram
A. Godkendte fabrikanter
Flerplade koblinger
Ace Mfg & Parts Co.
Applied Friction Techniques
Atlas Tractor Company
Avon Cam Clutches, UK
Carolina Precision Engines
Clutch Works Inc.
CMW Racing
Crower Cams & Equipment Co.
Eagle Clutches, Finland
East-West Engineering
Exedy America Corp.
High Performance Clutch Corp.
Hypermax Engineering Inc.
L&T parts Inc.
Mark Pawuk Racing
Mc Leod Industries, Inc.
Mr. Gasket/Hays Clutch
Performance Industries Racing Clutches
Ram Automotive Co.
RF Enterprises
Rursch Specialty
SSG Engineering Products Inc.
Stroud Safety
Van der Waal Clutches, Netherlands
Titan Speed Engineering
Skærmtæpper
Belport, Belgium
Clifton Blankets, UK
Security Race Products
Stroud Safety
Holland Blankets, Holland

Turbine skærmtæpper
Belport, Belgien
Koblingshuse
Boninfante Racing
Browell Bellhousing Inc.
Mr Gasket/Lakewood Industries
Probell Racing
Trick Titanium Inc.
Kompressorstropper
Deist Safety Equipment
Don Gerardot Racing
J & S East Valley Garage
Mike Kuhl Enterprises
Speciality Automotive
Engineering Inc.
Stroud Safety
TAK Racing Enterprises
Tayor Motorsports Products
SES, Netherlands
High Performance Harmonic
Balancers
(svingningsdæmpere)
ATI Racing Transmissions, Inc.
B.H.J. Procucts
C.A.T. Power Engine Parts
Cyco Systems Pty, Ltd.
Innovators West
Precision Cam Drives Pty, Ltd
Precision Parts Pty, Ltd
TCI Automotive
Vibratech/Unit of Index Corp.

Alt sikkerhedsudstyr der er godkendt af NPTA accepteres af ETPC
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B. Aldersgrænser for sikkerhedsudstyr
Alderen for kompressor sikkerhedsstropper, branddragter og
skærmtæpper må ikke overstige nedenstående grænser.
1. Kompressor sikkerhedsstropper
Max. Alder seks (6) år, hvis fabrikanten ikke angiver kortere levetid.
2. Branddragter
Max. alder for branddragter af Nomex er seks (6) år. For branddragter
af andet materiale max. to (2) år.
3. Skærmtæpper
Max alder på skærmtæpper er fem (5) år, med mindre fabrikanten
angiver en kortere garantiperiode.
Sikkerhedsudstyrets alder skal dokumenteres, se kapitel 2, punkt 9 i
denne regelbog.
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Kapitel 14:

Sikkerhedsbur
1.

2.

3.
4.

Sikkerhedsburet er konstrueret sammen med specialister for at
beskytte føreren i tilfælde af, at hans traktor vælter under et traktor
træk.
Et sikkerhedsbur bygget efter disse specifikationer må ikke forstås
som en automatisk garanti for fuld sikkerhed for føreren ved en
ulykke med traktoren.
Specifikationerne skal ses som minimum krav og som retningslinier.
Hverken ETPC eller Tech & Safety Board eller nogen af deres
medlemmer kan gøres ansvarlige for konsekvenser af anvendelsen af
sikkerhedsbur specifikationerne eller for funktionsfejl af sikkerhedsfunktioner.

A. Generelle betragtninger
1.
2.
3.

4.
5.

Det skal være nemt at komme ud af buret i tilfælde af brand osv.
Det anbefales traktorer, der vejer mere end 4000 kg, at have mindst
0,5 mm større godstykkelse end specificeret.
Hvis traktor føreren eller traktor konstruktøren mener at
nedenstående konstruktion af sikkerhedsburet ikke er solidt nok, må
de gerne lave det mere solidt.
Alle NTPA certificerede sikkerhedsbure er tilladt af ETPC.
Vægte må ikke være ophængt eller fastgjort til nogen del af
sikkerhedsburet.
Fastgørelse til chassiset er undtaget fra denne regel.

B. Konstruktion
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Bøjningsradius af alle rør skal være så stor som muligt. Mindste
bøjningsradius er 2 gange rørets udvendige diameter.
Alle fastgørelsesbolte skal være kval. 8.8 eller bedre. Dette skal være
tydeligt mærket på bolthovedet.
Alle svejsninger skal udføres af en erfaren professionel svejser.
Svejse materialet skal passe til det, der skal svejses sammen.
Alle svejsninger skal udføres i overensstemmelse med almindelig god
svejsepraksis.
Ingen svejsninger må slibes.
Alle burets rør skal enten være almindelige sømløse stålrør eller
normaliserede crom-molybdæn sømløse stålrør (DIN Norm 25
CroMo 4).
Rørdiameter og godstykkelse er nominelle mål.
Tegningerne af burets hovedstruktur og af de tynde sekundære rør
skal anvendes som retningslinier, men alle mål skal være inden for +
20 % af tegningernes angivelser. Buret må højst hælde 20 grader
bagover.
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9.
10.
11.

12.
13.

14.

Figurernes og tabellernes rørstørrelser og materialer er minimum
krav!!
Med føreren i normal kørestilling skal der mindst være 50 mm fri
plads rundt om førerens hjelm, lodret og vandret.
For at undgå eventuelle piskesmælds skader, må den vandrette
afstand mellem førerens hjelm og de lodrette rør ikke være over 200
mm.
Det anbefales at burets fastgørelse til rammen er væsentlig stivere
end buret selv.
Det anbefales også, at førerens sæde konstrueres således, at det
giver en passende ryg og skulder støtte ved en ulykke. Sædet bør
fastgøres til buret, eller til den ramme hvorpå buret fastgøres, med
mindst 4 stk M8 kval 8.8 bolte. Sædets ryg bør boltes til det bageste
af buret og sædet bør have en nakkestøtte.
Brug af 4 punkts sikkerhedssele eller bedre er påbudt.
Sikkerhedsselen skal være fastgjort til sikkerhedsburet.

C. Bemærkninger
T&S Board vil tillade at type B eller C anvendes, når det ikke er teknisk
muligt at anvende type A. Se efterfølgende tegninger.
1. Hvis man anvender type A skal de to tykke rør, der går forfra, op over
førerens hoved, og ned bagpå, hver bukkes af et stykke rør.
2. Hvis man anvender type B eller C skal det forreste rør, der går fra den
ene side, op over førerens hoved, og ned til den anden side bukkes i
et stykke. I forhold til type A tilføjes 2 stk skrårør, mærket S på
tegningen.
3. Hvis man anvender type C skal de to siderør, der går nedefra, op over
førerens hoved og ned til den anden side, skal også bukkes i et
stykke. Generelt skal der være så få svejsninger som muligt, og de
skal laves som på tegningerne. Hovedrørene må principielt ikke
svejses sammen. Hvis du alligevel er nødt til at svejse hovedrørene
sammen så spørg T&S Board. Det anbefales stærkt at give det
forreste rør et knæk i toppen, så det bliver lettere at forlade traktoren i
tilfælde af brand eller anden ulykke.

D. Tegninger og dimensioner
Se de følgende sider.
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Figur 14-1 Sikkerhedsbur type A

Sikkerhedsbur type A
min. udv.
stålrør min.
krom-moly min.
rørdiameter
godstykkelse
godstykkelse
rør “+”
48 mm
3,0 mm
2,5 mm
rør “*”
42 mm
3,0 mm
2,5 mm
#
6 mm tykke og 80 mm høje støttebeslag, der skal svejses
på begge sider af de lodrette rør og rammen.
H
min. 200 mm
J
250 mm
K
200 mm
L
valgfri, men der skal målt vandret være mellem 50 og 200 mm til
førerens hjelm, og målt lodret være mindst 50 mm til førerens hjelm (for
at forhindre piskesmælds skader)
M
bredden afhænger af den pågældende traktor
N
100 mm (min)
P
600 mm (max)
<-retning fremad
--valgfri mulighed
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Figur 14-2 Sikkerhedsbur type B og C

Sikkerhedsbur type B og C
min. udv.
stålrør min.
krom-moly min.
rørdiameter
godstykkelse
godstykkelse
rør “+”
48 mm
3,0 mm
2,5 mm
rør “*”
42 mm
3,0 mm
2,5 mm
#
6 mm tykke og 80 mm høje støttebeslag, der skal svejses
på begge sider af de lodrette rør og rammen.
H
min. 200 mm
J
250 mm
K
200 mm
L
valgfri, men der skal målt vandret være mellem 50 og 200 mm til
førerens hjelm, og målt lodret være mindst 50 mm til førerens hjelm (for
at forhindre piskesmælds skader)
M
bredden afhænger af den pågældende traktor
N
100 mm (min)
P
600 mm (max)
<-retning fremad
--valgfri mulighed
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Figur 14-3 Sikkerhedsbur for små traktorer, mindre end 1000 kg

Sikkerhedsbur for modificerede < 950 kg
min. udv.
stålrør min.
krom-moly min.
rørdiameter
godstykkelse
godstykkelse
rør “+”
42 mm
2,5 mm
2,0 mm
rør “*”
38 mm
2,5 mm
2,0 mm
#
6 mm tykke og 50 mm høje støttebeslag, der skal svejses
på begge sider af de lodrette rør og rammen.
A
Max 600 mm / min. 400 mm
B
min. 300 mm
C
200 mm
D
250 mm
E
valgfri, men der skal målt vandret være mellem 50 og 200 mm til
førerens hjelm, og målt lodret være mindst 50 mm til førerens hjelm (for
at forhindre piskesmælds skader)
F
200 mm
G
bredden afhænger af den pågældende traktor
<-retning fremad
--valgfri mulighed
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Montering af sikkerhedsbur (ROP) på et rør ramme chassis (frame)

Figur 14-4 Montering af ROP på en rør ramme

Anbefalinger for montering af sikkerhedsbur på rør ramme chassis:





Burets lodrette rør kan svejses direkte på rammens vandrette rør.
Lige under hvert af burets lodrette rør svejses en min 6 x 80 mm plade
fra det øverste til det nederste rør i rammen. For 950 kg modificeret 6
x 50 mm.
Burets bageste rør kan svejses direkte til en bagramme, der er lavet
på samme måde som rammens langsgående vanger. Denne
bagramme kan fastsvejses til de langsgående vanger.
Støtteplader af min. 6 x 80 mm plade svejses mellem de lodrette rør
på begge sider og mellem de bageste rør.
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Montering af sikkerhedsbur på originale bagtøj

Figur 14-5 Montering af sikkerhedsbur på originale bagtøj

Anbefalinger for montering af sikkerhedsbur på originale bagtøj:







Prøv at skabe en stiv ramme på traktorens bagtøj for størst mulig
styrke.
Brug ikke materiale tyndere end 6 mm.
Lav 2 U-flanger til fastboltning på bagtøjet med mindst 4 bolte på hver
side for at holde enheden på plads.
Brug yderligere 4 stk M12 kval 8.8 bolte til at fastgøre enheden til
bagakselhuset, 2 stk foran og 2 stk bag bagakselhuset.
Svejs enheden solidt sammen uden at slibe på nogen af
svejsningerne.
Støtteplader af min 6 x 80 mm stål svejses mellem de lodrette rør på
begge sider og mellem de bagerste rør, for at skabe en solid
forbindelse mellem buret og bagtøjet. For 950 kg modificeret 6 x 50
mm.
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Montering af sikkerhedsbur på pladeramme

Figur 14-6 Montering af sikkerhedsbur på pladeramme

Anbefalinger til montering af sikkerhedsbur på pladeramme:







De lodrette rør kan svejses til et min 50x80x6 mm vinkeljern.
Vinkeljernet boltes til rammens lodrette sider med mindst 5 stk M12
kval 8.8 bolte i hver side.
Sikkerhedsburets bageste rør svejses til et vinkeljern af mindst
samme dimension som side vinkeljernene.
Bageste vinkeljern skal svejses til sidevinkeljernene eller til køretøjets
ramme, og det skal have en understøttelse direkte under
sikkerhedsburets bageste rør, der er boltet eller svejst til traktorens
ramme eller bagende.
Støtteplader af min 6 x 80 mm stål svejses mellem de lodrette rør på
begge sider og mellem de bageste rør. For 950 kg modificeret 6 x 50
mm.
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Afmonterbart bur med muffesamlinger

Figur 14-7 Afmonterbart bur med muffesamlinger







2 huller pr. rør for M8 kval 8.8 bolte eller bedre.
Bolte gennem det øverste eller det nederste rørstykke for afmontering.
Mindst 300 mm lang samlemuffe med mindst 3 mm godstykkelse.
Den ene ende af muffen svejses til inderrøret.
Bøsningen kan også monteres indvendigt, og skal da fastgøres med 2
bolte i hver ende.
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Kapitel 15:

DTP Limited Modified
Der er kommet nyt regelsæt vedrørende Limited Modified (tidligere Bdivision)
1. Limited Modified køres efter følgende vægtgrænser:
25-27 point: 3500 kg
22-24 point: +100 kg
<21 point: +200 kg
Motorpoint beregnes efter gældende ETPC limits – Dog med følgende
nationale tilføjelse:
- Automotive V8, wedge style topstykker med standard OEM
indsugningsmanifold boltmønster. (Fræste topstykker ikke tilladt) – max.
kompressor 8-71 med max. 50 % overdrive…………………………12 point
Alle sikkerhedsregler gælder på lige fod med alle andre modificerede
klasser >950 kg

2016

104

