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Nuværende tekst
(254.6.2) Der må benyttes mekanisk differentialespær, nødvendig bearbejdning for montering af
dette er tilladt. Originalt monterede elektroniske differentialespær må benyttes hvis bilen er født
med det. Elektronisk differentialespær må ikke eftermonteres. Dogbox og sekventiel gearkasse må
ikke benyttes (undtaget ved brug af handisæt). DSG gearkasse må benyttes mod vægttillæg. (DSG
tillæg: 0-1600 ccm +20kg – 1601-2000 ccm +40kg DSG=gearkasse med
dobbeltkobling/elektronisk skifte). Oliekøler må monteres. Koncerngearkasse og bagtøj er tilladt,
dog ikke gearkasser med ligeskårne tænder. Handisæt Der må monteres handisæt i bilen. Reglen
betyder, at man skal montere gashåndtag ved rattet samt aktivere fodbremsen og koblingen med et
håndtag. I begge tilfælde skal trædefladen på pedalerne fjernes. Hvis handisæt monteres, er det
tilladt at montere sekventielt gearskifte, men en sådan gearkasse må kun indeholde det antal gear
som køretøjet leveres med i Danmark. Der må monteres hydraulikpumpe til nedgearingerne.
Ombygninger af enhver art skal godkendes af DASU/Teknisk delegeret. Desuden skal regler
vedrørende sikkerhed for handicapbiler, jf. reglement 253, overholdes.
Tekst bør ændres til:
Der må benyttes mekanisk differentialespær, nødvendig bearbejdning for montering af dette er
tilladt. Originalt monterede elektroniske differentialespær må benyttes hvis bilen er født med det.
Elektronisk differentialespær må ikke eftermonteres. Dogbox, DSG og sekventiel gearkasse må
benyttes mod vægttillæg, se 254.2
Oliekøler må monteres. Handisæt Der må monteres handisæt i bilen. Reglen betyder, at man skal
montere gashåndtag ved rattet samt aktivere fodbremsen og koblingen med et håndtag. I begge
tilfælde skal trædefladen på pedalerne fjernes. Hvis handisæt monteres, er det tilladt at montere
sekventielt gearskifte, men en sådan gearkasse må kun indeholde det antal gear som køretøjet
leveres med i Danmark. Der må monteres hydraulikpumpe til nedgearingerne. Ombygninger af
enhver art skal godkendes af DASU/Teknisk delegeret. Desuden skal regler vedrørende sikkerhed
for handicapbiler, jf. reglement 253, overholdes.
Begrundelse:
Giver mulighed for at flere bil-modeller kan tilmeldes klassen samt at ældre bliver kan være
konkurrencedygtige ift. de nyere biler.
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