
Ändringar i Xtreme 

Bränslebestämmelser: Inom Crosskart Xtreme ska vanlig mack bensin som köps ur pump användas max 

98 oktan 

Hjälm  Tillägg :FIA STANDART: 8859-2015 

 

Stomme:  Ett rör för bältes infästning är fritt att sätta bakom stolen.  

 

Fjädring, stötdämpning: Max 3-vägs. Med endast justering av kompression  hög och låg fart samt retur. 

Inga övriga finesser typ elektronik eller sensorer, el eller hydraulisk "corner Control System dvs inbyggd 

"krängningshämmare" system får finnas. Stöt dämparen ska jobba som en egen enskild enhet. 

 

Drivsystem: All form av launch control, traction control, eller liknande system är förbjudna.  

 

Insugs system ska vara original samma fabrikat som motorn . Luft burken samt filter fritt. 

Max varvtal på motorn ska vara samma som orginalmotorn + 500 varv. 

 

Tändning och insprutning/förgasar system, elsystem bara standard ECU,  

Insprutning samt boxar 

Power Commander eller liknade för mappning av enbart bränsle är tillåtet 

Framruta/Sidorutor: Framruta får ej vara monterad vid blött underlag om inte vindrutetorkare samt 

spolning finns. 

 

Minivikt: Ballast: Vikter på dessa är Max 5 10 kg st och får vara max 2 till antalet. 

Alla skruvar som barlasten sitter med, ska ha en bricka om min 20mm diameter under bottenplåten. 

Barlasten ska vara fastskruvad med min 6mm bult med locking muttrar x 4 per enhet.  

Rekommenderat är att byta ut hela golvet mot ett av tjockare plåt för att komma upp till minvikten. 

600cc vikt med förare, min 400 kg 

750cc vikt med förare, min 415 420 kg 

Startnr 

Tilldelat startnummer ska placeras på bur båge/karossen övre bakre del, alternativ ovanpå bur 

båge/karossen och dels på karosseriet framför föraren. Numret ska vara lätt att avläsa framifrån och från 

sidan. Botten skall utgöras av en vit ruta min 200x200mm. För funktionshindrad förare skall rutan vara 

gul. Siffrorna ska vara svarta minimihöjden 18 mellan 15 och 18 cm och minimibredd 3 2-4 cm. 

 STOMME. 

CKX-T 1.1Konstruktion  
Ett rör för bältes infästning är fritt att sätta bakom stolen.  

 



3 Förarstol 
Stolen skall vara FIA/SFI godkänd utan ålderskrav. 

 

9.2 Max mått 
Total längd: 2600mm 

Total bredd: 1600mm 

Höjd: ca 1400mm  

 

 Tävlingsbesiktning och tekniska kontroller 
 

Förare är skyldig att vid besiktning uppvisa en till bilen hörande vagn bok. Vagnsboksnr/ chassi nr ska 

stansas in på på en plåt som svetsats i ramen huvudbågens högra insida och ska vara lättavläst. 

Vagnboks/Chassi numret införs i besiktningsprotokollet. 

 

 

 

 

 

 

 


