
E-10 GT ( World GT )

MODELE SAMOCHODÓW WYŚCIGOWYCH 
w podziałce 1:10 z napędem elektrycznym 

Klasa E-10 GT ( World GT )

1. Nadwozie.
Dopuszczone są modele z karoseriami samochodów biorących udział w wyścigach: FIA World GT 
– przykładowe karoserie to: Protoform Sephia, Protoform Corvette, Pharma DB9 WGT –  HPI 
200mm ,  200mm Camero, Cuda, Challenger, Mustang,
Malowanie może być dowolne.
Dopuszczalna odchyłka wymiarów w stosunku do oryginału +/- 10 %.
Dopuszczony jest tylny płat, nie może być on jednak szerszy od karoserii i nie może być wyższy niż 
dach karoserii
Przedni zderzak musi być elastyczny, ustawiony równolegle do toru.

2. Napęd.
W klasie E-10 GT ( World GT ) dopuszczone są modele z napędem na tylną oś poprzez mechanizm 
różnicowy.
Zabronione są sprzęgła poślizgowe, skrzynie biegów, żyroskopy, czujniki prędkości, obciążeń i 
poślizgu. 

3. Zawieszenie.
Model musi posiadać sztywną oś tylną.
Dopuszczone jest stosowanie maksymalnie trzech amortyzatorów olejowy. 

4. Ogumienie.
Dopuszczone są tylko opony z pianki i mikrogumy 

 Preferowane opony to: JACO Spec Tires (#JAC2100 Przód #JAC2110 Tył) , CRC Spec Tires 
(#CRC2300 Przód # CRC2302 Tył) i BSR Spec Tires (F1033 Przód, F1034 Tył)
Dozwolone jest stosowanie bezzapachowych środków zwiększających przyczepność opon.
Niedopuszczone są opony z kolcami. 

5. Silnik.
Modele mogą być napędzane tylko jednym silnikiem typu 05 szczotkowym lub bezszczotkowym.



Silnik szczotkowy typu 540 - Carson Cup Machine (nr katalogowy CA-906052).

Silnik bezszczotkowy (sensorowy lub bezsensorowy) musi posiadać następujące parametry:
- średnica silnika maksymalnie 36,02 mm, długość max. 53 mm (z wyłączeniem osi),
- uzwojenie typu Y (gwiazda) minimum 17,5 zwojów,
- wymiary magnesu wirnika: długość 23,0-27,0 mm, średnica 12,0-15,5 mm,
- silnik musi posiadać fabryczne oznakowanie liczby zwojów na obudowie. 

6. Akumulatory.
Dopuszcza się stosowanie akumulatorów:
- LiPo 2S (w twardej obudowie) o maksymalnym napięciu nominalnym 7,4 V
- LiFe o maksymalnym napięciu nominalnym 6.6 V
- maksymalnie 6 cel NiCd lub NiMH SUB-C ogniw o napięciu nominalnym 7,2 V
Niedopuszczalna jest wymiana akumulatorów podczas biegu. 

Dodatkowe wymagania dotyczące akumulatorów LiPo 2S1P/2S2P:
- pakiet zamknięty w sztywnej obudowie z ABS lub podobnego materiału,
- oryginalna etykieta z nominalnymi wartościami napięcia i pojemności oraz logo/nazwa 
producenta,
- przewody o przekroju odpowiednim do dopuszczalnego prądu rozładowania lub oryginalne 
wewnętrzne piny,
- maksymalne napięcie ładowania pakietu LiPo 2S1P/2S2P - 8,44 V,
- ładowanie pakietu wyłącznie w specjalnej torbie zabezpieczającej,
- ładowanie pakietu wyłącznie z urządzeń obsługujących akumulatory litowe w standardzie CC/CV 
– stały prąd/stałe napięcie,
Niedopuszczalna jest wymiana akumulatorów podczas biegu. 

7. Wymiary i ciężar modelu. 

- długość całkowita (z karoserią): min 360 mm – max 410 mm
- szerokość całkowita (z karoserią): max 205 mm
- szerokość podwozia z kołami: max 200 mm
- wysokość całkowita : max 95 mm
- rozstaw osi: min 240 mm - max 260 mm
- średnica opony założonej na piastę: max 45 mm - max 60 mm
- szerokość opony założonej na piastę: min 28 mm – max 48 mm
- ciężar minimalny bez transpondera: 1000g
Płat 
szerokość max 200mm
wysokość max 20mm
głębokość max 40 mm

Czas trwania biegu E10- GT ( World GT ) - 5min


