Motor-reglement TKM 4-stroke
TKM.20 /

01.01.16.

Alleen originele motoren & onderdelen die afkomstig zijn van de TKM importeur
F8 RACING en via de distributeurs geleverd zijn toegestaan .

TKM 4t.
motoren
Het is toegestaan per evenement 2 geldige verzegelde motoren te gebruiken.
Uitsluitend motoren die zijn voorzien zijn van officiële TKM zegel zijn toegelaten .
Het is verboden om aan de motor of aan omringde motoronderdelen modificatie uit te
voeren. Alles wat niet expliciet in dit reglement beschreven staat, is verboden. Wel
kunnen er toekomstige aanvullingen bijkomen die via het bijzonder reglement bekend
worden gemaakt.
Het is de verantwoordelijkheid van de rijder om het materiaal conform het technische
reglement te voeren
De motoren mogen in geen enkel geval bewerkt worden en moeten ten alle tijden
uitsluitend met het originele TKM onderdelen, welke specifiek ontworpen en geleverd
worden voor de TKM motor, uitgevoerd zijn, tenzij expliciet anders vermeld in dit
reglement.

Coaten en/of behandelen van bepaalde motoronderdelen.
Het is verboden om aan onderdelen van de complete motor enige vorm van mechanisch
thermische, chemische of enige andere behandelingen uit te voeren,
tenzij expliciet anders vermeld in dit reglement.
Tijdens een eventuele (na)-controle wordt gebruik gemaakt van TKM waarde volgens
importeur .

TKM.21 /
uitlaatdemper
TKM.22 /
overbrenging
TKM.23 /
koppeling
TKM.24 /
luchtfilter
TKM.25 /
ontluchting
TKM.26 /
benzinepomp
TKM.27 /
carburateur

Origineel af fabriek, met TKM logo .
Overbrenging is vrij, mits via kettingen en tandwielen van het type 219
Origineel bij motor behorend .
Iedere bewerking of aanpassing van de koppelingen is verboden .
Standaard af fabriek . CIK gekeurd .
Alle ontluchtingen dienen apart uit te monden in een reservoir.
Standaard zoals bij de motor geleverd .
Origineel af fabriek en bij motor behorend. DELLORTHO PHBH28.
Geen modificaties of aanpassingen toegestaan.
Origineel carburateur rubber K4SCARBRUB (met TKM logo)
Onderuitsproeiers: Vrij
Hoofdsproeiers: Vrij .

TKM.28 /
startmotor

Externe startmotor : vrij .

TKM.29 /
Radiator

Merk en type vrij .
Plaatsing op de kart vrij .

TKM.30 /
Waterpomp
Waterslangen
TKM.31 /
Bougies

Vrij .

TKM.39 /
brandstof

op verzoek van de wedstrijdleider/TC kunnen op ieder tijdstip van de
wedstrijd brandstof monster genomen worden ten controle op de nalevering
van dit artikel
Brandstof te verkrijgen aan de openbare pomp met een max. octaangetal van
Ron 102 . Elke toevoeging aan de brandstof is niet toegestaan

TKM.40 /
benzine
TKM.41 / olie

Voorgeschreven : CR8EIX CR9EIX CR10EIX .

Vrij, volgens advies TKM importeur .
Het is verboden om welk product dan ook toe te voegen aan de olie .

