Klassregler Nostalgi Prostock Bike 2021
Avgassystem
Avgassystem utan insats tillåts.
Röret/rören måste mynna ut bakom föraren.
Får inte dras nära tank och ska vara på säkert avstånd från hjulen.
Flexi-rör tillåts inte.
Batteri
Får placeras fritt på fordonet förutsatt att fästet är stabilt och av god tillverkningsstandard.
Bromsar
Bromsar fram och bak behöver inte vara av standardtyp.
Utseendet ska dock överensstämma med gällande tidsepok.
Bromsskivor får inte understiga 18 cm x 4 mm = 7”x1/8”.
Bränsle
Bensin eller flygbensin med max 20% metanol får användas.
Framgaffel
Får bytas men måste vara hydraulisk (olja) och gaffelbenen får inte understiga 32 mm i tjocklek och inom
50 cm +/- från standardlängd.
Fjädring bak
Fordonet ska vara av standardutseende men rekommendationen är att svingen fixeras med stag.
Hjul
Alla typer av motorcykelhjul får användas. Bakhjulets minsta tillåtna diameter är 17” med maxbredd 8”.
Framhjulet ska vara minst 16” och med maxbredd 2.75”.
Kaross
Fordonet ska ha samma utseende som från fabrik.
Glasfiberkaross eller liknande är tillåten, förutsatt att den liknar fordonets originalkaross.
Stretchkarosser bör täcka bakhjulet.
Kedjeskydd
Måste vara funktionsdugligt och av tillräckligt kraftigt material för att förhindra kontakt med föraren även
om kedjan skulle brista under racet.
Luftfilter
Får tas bort, byggas om eller ersättas med trattar.
Motor
Motorn ska vara luftkyld med max 1500cc cylindervolym och vara ett standardblock som måste
överensstämma med originalmotorer för mc-typen.
Billet tillåts inte.
Ingen överladdning av typ insprutning, lustgas, turbo eller kompressor tillåts.
Så kallad lock-up koppling av stage one tillåts.
Ram
Ramen måste härstamma från standardmotorcykel.
Egenhändigt tillverkade ramar får inte användas. Ändring av ramen typ ändring av försprång tillåts.
Styrhuvudet måste vara 65’ +/- 10%.
Hjulbasen får vara max 1787 cm (68”) mellan hjulaxlar plus 1524 cm (60”) räknat från bakhjulsaxel till
wheeliebars axel.
Styre och fotpinnar ska sitta i originalposition.
Fasta fotpinnar är ett krav.
Styret får inte sticka fram mer än 50 mm framför övre gaffelkronan.
Tändning
Alla typer av tändningar tillåts.
Dödmansgrepp/killswitch måste finnas och ska bryta positiv ström.
Magnetbrytare tillåts inte.

Tank
Tanken måste vara tillverkad av metall
Utseende
Fordonet ska likna/se ut som den gjorde från fabrik.
Växellåda
Växellådor av alla typer tillåts.

