
Przepisy techniczne dla klasy 
E-10 TC Hobby

Przepisy obowiązują od początku sezonu halowego 2011/2012

Data publikacji: 29.09.2011

1. Podwozie:
TT-01

2. Akumulatory:

[608018] - 1500mAh [608019] - 1900mAh [608020] - 2300mAh [608021] - 2700mAh

[608022] - 3000mAh [71115] LRP - 3000mAh [608053] - 2000mAh [608054] - 2300mAh

W tej klasie mogą startować początkujący zawodnicy: 
- kategoria generalna - dla wszystkich
- w kategorii junior do ukończenia 14 roku życia

oraz:
2S LiPo Hardcase, ze specyfikacji EFRA

UWAGA: Akumulatory LiPo mogą być ładowane tylko i wyłącznie w torbach zabezpieczajcych oraz po 
przez ładowarki obsługujace taki typ akumulatorów.



3. Silnik:

[906052] Cup Machine

4. Przełożenia:
TAMIYA lub CARSON - moduł zębatek 06 do 28 zębów zębatka atakująca odbierająca oryginalna lub [53665]
W przypadku stosowania zestawu  regulator Cirtix [12280] i silnik [138175V3] maksymalnie położenie 
zostanie ogłoszone na zawodach.

5. Regulatory:

[45029] 
TEU 101BK

[45028]  
TEU 302BK

[600004]  
CARSON Cup 20T

[brak numeru] 
TEU 104BK

UWAGA: Jakiekolwiek ślady rozbierania regulatora będą uznawane za niedozwolone modyfikacje. Nie 
dopuszcza się wymiany kabli na inne o większym przekroju. Można stosować połaczenia bananowe (po-
tocznie zwane goldy) lub typu deans pomiędzy regulatorem a akumulatorem.

6. Nadwozia:
UWAGA: Karoseria musi być przycinana zgodnie z instrukcją. Można zrezygnować z elementów ozdob-
nych oraz elementów wyposażenia. Nadwozie można polakierowac dowlonymi kolorami. jednak muszą 
każde nadwozie ma mieć przeźroczyste szyby, oraz imię i nazwisko kierowcy na bocznych szybach, tak by 
model był ropoznawalny dla sędziów. Nie dopuszcza stosowowania nieoryginalnych spoilerów, ani nie wol-
no wycinać dodatkowych otworów w nadwoziu (poza tymi do mocowania nadwozia, transpondera oraz na 
antenę aparatury RC).

SP Cirtix
[12280]

SP 17,5T 
[138175V3]

UWAGA: Zabrania się modyfikacji sil-
ników. Zastosowanie jakichkolwiek zmian 
bedzie wiązało się nawet z dyskwalifikacją.



7. Opony i felgi:
Dopuszcza się koła Tamiya Typ A oraz koła Xenon - dostępne w ATA lub u orga-
nizatora na zawodach.

8. Waga:
Co najmniej 1450g (z indywidualnym transponderem 1475g)

9. Części tuningowe:

UWAGA: Pozostałe części tuningowe i modyfikacje uważa się za niedozwolone w trakcie zawodów.

Nie wyraża się zgody na publikowanie w innych serwisach 
zamieszczonych tu informacji bez uprzedniej zgody OSM.

[904032] lub  
[53497] - łożyska TT-01 

[54025] - łożyska TT-01 E

[53619] [50519] [53163]

[53333] [53440] [53829] [54026] [53664]

[53666] [53662] [53673] [53569] 

50592 – 5mm alloy ball connector gold
50746 – Mini damper set
53333 – Damper spring set short
53440 – Damper spring set
53571 – Tamiya Alloy damper set
53620 – Alloy propeller shaft
53642 – 5mm alloy ball connector blue
53662 – Turnbuckle Tie Rod set
53665 – Speed gear  55/58

53666 – Metal motor mount
53670 – Alloy steering TT 01
53673 – Rear upright 2°
53674 – Adjustable upper arms set
53682 – Alloy bumper stopper
53683 – Urethane bumper
53864 – Alloy steering link
54026 – Alloy propeller shaft “E”


