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1.

ETPC / KILPAILUSÄÄNNÖT

A. ETPC
European Tractor Pulling Committee on Euroopassa tapahtuvan kilpailutoiminnan kattojärjestö. European
Tractor Pulling Committee on rekisteröity yhdistys, jonka tavoitteena on laajentaa ja tukea kuorma-autojen
ja traktoreiden vetokilpailutoimintaa sanan laajimmassa merkityksessä Euroopan alueella.
Seuraavat maakohtaiset järjestöt ovat ETPC:n jäseniä:
Association Française de Tracteur Pulling
Belgische Kracht Tractoren Vereniging
British Tractor Pullers Association
Dansk Tractor Pulling
Deutsche Trecker-Treck Organisation
Finnish Tractor Pulling Association
Lëtzebuerger Tractor Pulling Federatioun
Nederlandse Truck en Tractorpulling Org.
Norges Tractor Pulling Forbund
Österreichische Tractor Pulling Organisation
Schweizer Tractor Pulling Vereinigung
Svenska Traktor Pulling Klubben
Tracteur Pulling Italia
Irish Tractor Pulling Club

AFTP
BKTV
BTPA
DTP
DTTO
FTPA
LTPF
NTTO
NTPF
ÖTPO
STPV
STPK
TPI
ITPC

Ranska
Belgia
Iso-Britannia
Tanska
Saksa
Suomi
Luxemburg
Alankomaat
Norja
Itävalta
Sveitsi
Ruotsi
Italia
Irlanti

Ulkojäsenet:
MTPE, Unkari
PSTP, Puola
RTPC, Venäjä
STPZ, Slovenia

Turvallisuus
Kaikissa ETPC:n hyväksymissä tapahtumissa avainsana on turvallisuus. Kuorma-auto- ja
traktorivetourheilussa on enemmän raakaa voimaa kuin missään muussa moottoriurheilun lajissa.
Koneiden ollessa näin tehokkaita ei turvallisuusnäkökohtia voi liiaksi painottaa. Lajissa vaaditaan
monenlaisia turvalaitteita ajoneuvon usealla eri osa-alueella. Vetokilpailussa turvallisuustekijät ovat
jokaisen mielessä etualalla. Radan loppupää on aina pidettävä vapaana. ETPC eikä mikään sen
jäsenjärjestöistä osallistu sellaisiin kilpailuihin, joihin sisältyy turvallisuusriskejä.
Turvallisuuden ylläpitäminen kuuluu jokaiselle.
Sekä kilpailunjärjestäjien, kilpailijoiden, yleisön että ETPC:n toimitsijoiden tulee toimia yhteistyössä kaikkien
asianosaisten turvallisuuden takaamiseksi.

1-4

Vastuuvapaus
Tämän kirjan säännöt on tarkoitettu suuntaviivoiksi kuorma-auto- ja traktorivetourheilua varten, ja
välineiden käyttöturvallisuus on kunkin kilpailijan omalla vastuulla kilpailtaessa näiden sääntöjen puitteissa.
Minkäänlaista turvallisuustakuuta ei näillä säännöillä anneta, eikä mitään niistä tule tulkita vastuun
ottamiseksi kilpailijoiden, katsojien tai sivullisten kärsimien loukkaantumisten tai kuolemantapausten
varalta. Tekniset määritelmät ja säännöt tässä kirjassa perustuvat WPI/NTPA:n suosituksiin. Jokainen
kilpailija osallistuu kilpailutapahtumiin omalla vastuullaan ja sitoutuu noudattamaan ETPC:n ja FTPA:n
sääntöjä.

Huomautus
Kilpailijoita kehotetaan ottamaan yhteys järjestönsä hallitukseen, mikäli he suunnittelevat
kilpailuajoneuvoa, jossa sovelletaan uusia tai omaperäisiä teknisiä ratkaisuja. Sama koskee tilanteita, jolloin
tarkoituksena on muuttaa jo olemassa olevia kilpailuajoneuvoja, mikäli kyseiset toimenpiteet voisivat
asettaa vaakalaudalle ajoneuvon rakenteen laillisuuden ja/tai turvallisuuden näiden sääntöjen puitteissa.

B. Kilpailusäännöt
A. Kilpailijan kilpailukelpoisuus
1. Kaikkiin ETPC:n jäsenyhdistysten hyväksymiin kilpailuihin osallistuvien ajajien on omattava
voimassaoleva kilpailulisenssi. FTPA:n Farmi-luokassa lisenssi ei ole pakollinen, mikäli ei kilpaile SMpisteistä. Kilpailijoiden tulee olla vähintään 18 vuotta täyttäneitä. Tätä nuoremmat, mutta
vähintään 15-vuotiaat saavat osallistua kilpailuun, mikäli heillä on vanhemman tai huoltajan
kirjallinen suostumus. FTPA edellyttää, että kilpailijalla on kilpailuajoneuvon mukaan joko traktorin
tai kuorma-auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Alle 18-vuotiailta kilpailijoilta vaaditaan
näiden lisäksi holhoojien kirjallinen lupa ja holhoojan on oltava paikalla kilpailutapahtumassa.
2. Kenenkään kuljettajan, minkään ajoneuvon tai niiden yhdistelmän ei pidä kilpailla tai olla esillä
tapahtumassa, jota ETPC tai jokin sen jäsenjärjestöistä ei ole hyväksynyt. Tätä sääntöä rikkonut
kuljettaja, kaikki tiimin jäsenet, ajoneuvo ja ajoneuvon kaikki osat asetetaan yhden (1) vuoden ja
kymmenen (10) päivän kilpailu- ja näyttelykieltoon, joka koskee kaikkia ETPC:n tai sen
jäsenjärjestön hyväksymiä vetokilpailuja. Kilpailukielto alkaa siitä päivästä, jolloin tätä sääntöä
viimeksi rikottiin. Siinä tapauksessa, että ajoneuvo myydään, tulee uutta omistajaa informoida
kilpailukiellosta.
B. Ajoneuvon rekisteröinti
1. Rekisteröinti tarkoittaa ajoneuvon yksilöimistä rekisterinumerolla pisteiden laskemista varten.
Kaikki ajoneuvot on rekisteröitävä ennen kilpailua.
2. ETPC:n tai sen jäsenjärjestön rekisterinumeron on oltava näkyvällä paikalla ajoneuvossa.
3. Ajoneuvon omistaja voi myydä ajoneuvon mukana myös rekisterinumeron ja kerääntyneet pisteet.
Jos pisteet myydään ajoneuvon mukana, on tällöin myytävä kaikki saavutetut pisteet kaikissa
luokissa.
4. Kilpailija voi aloittaa kilpailutoiminnan uudella ajoneuvolla kilpailukauden aikana ja säilyttää
kyseiseltä kaudelta siihen mennessä saamansa pisteet sillä ehdolla, että hän käyttää uudessa
ajoneuvossa vanhan ajoneuvon nimeä ja rekisterinumeroa, eikä hänen vanhalla ajoneuvollaan
kilpailla enää kyseisellä nimellä ja rekisterinumerolla.
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5. Kaikista muutoksista kilpailukauden aikana, laskettuna tammikuun ensimmäisestä päivästä, on
ilmoitettava kirjallisesti omalle järjestölle myynnin jälkeen ennen ajoneuvon rekisteröintiä
seuraavaa vetokilpailua varten.
C. Ilmoittautuminen
1. Kukin kone voidaan ilmoittaa kahteen luokkaan, mutta vain kerran kuhunkin. Ajoneuvon on
kilpailtava jossakin luokassa yksittäisessä kilpailutapahtumassa, ennen kuin se voi saada pisteitä tai
starttirahaa. Pro Stock-traktorit on kauden alussa rekisteröitävä joko Pro Stock- tai Super Stockluokkaan (PSFINxxx tai SSFINxxx). Ne saavat kilpailla kummassakin, mutta mahdollisia pisteitä
annetaan vain ajoneuvon rekisteröintiluokasta.
2. Kilpailija ei saa palkintorahaa tai pisteitä, ellei hän ole suorittanut mittauskelpoista vetoa jossakin
luokassa. Tästä poiketen FTPA:n kilpailuissa kilpailija kuitenkin oikeutetaan matkakorvauksiin ja
kahteen (2) koukkupisteeseen, mikäli hän pystyy suorittamaan koukkuun kiinnityksen mutta ei
mittauskelpoista vetoa.
3. Ei sekaluokkia. Ks. kuitenkin kohta 1.
4. Kisan ennakkotiedoissa ilmoitetut luokat ajetaan kyseisessä kisassa, muttei välttämättä annetussa
järjestyksessä.
5. Kun kilpailija on kerran peruuttanut osallistumisensa luokkaan, hän ei voi päästä siihen uudelleen
samassa kilpailussa.
6. Jos vetoajoneuvo särkyy edellisessä luokassa eikä voi suorittaa numerojärjestyksen mukaista vetoa
seuraavassa luokassa tai kilpailun osassa, kilpailija voi ottaa yhteyden kilpailun päätuomariin
lisäajan saamiseksi. Tällöin on päätuomarin päätettävissä, antaako hän kilpailijalle mahdollisuuden
siirtää lähtövuoroaan.
D. Punnitus ja vetokoukun mittaus
1. Jokaisella kilpailupaikalla tulee olla erikseen merkitty, rataviranomaisten varaama alue
katsastustoimenpiteitä varten, jossa kaikille kilpailuajoneuvoille suoritetaan rutiinitarkastukset.
Samoin tulee olla paikat punnitusta ja vetopuomin mittausta varten.
2. Siltavaa'an on oltava ETPC:n hyväksymä ja tarpeeksi suuri, jotta koko ajoneuvo voidaan punnita
kerralla.
3. Kaikkiin virallisiin painoihin sisältyvät kuljettaja, nestetäytökset, turvavarusteet, siis ajoneuvo
kilpailuvalmiina. Kaikki ajoneuvot on virallisesti punnittava ja kuljettajan on oltava mukana vaa’alla
punnituksessa. Yhdenkään ajoneuvon, joka ylittää luokituspainon, ei sallita siirtyä eteenpäin
vaa'alta seuraavaan tarkastuspisteeseen (vetopuomin mittaus ja/tai tappokatkaisijan tarkastus).
Polttoainetta tai painoja ei saa lisätä ilman uutta punnitusta. Jälkipunnituksen suorittaminen on
kilpailuviranomaisten harkinnan varassa.
4. Vetopuomit on oltava valmiiksi mitattuina 3-5 ajoneuvolta ennen koukkuun kiinnitystä. Tämän
jälkeen vetopuomia ei voida muuttaa, mutta enintään 100 kg (minit 30 kg) painoa voidaan siirtää
eteen- tai taaksepäin. Renkaiden ilmanpainetta ei saa muuttaa vetopuomin mittauksen jälkeen.
5. Jos vetoajoneuvossa halutaan siirtää enemmän kuin 100 kg (mineissä 30 kg) painoa eteenpäin
perästä katsottuna, kilpailuviranomaiset voivat mitata vetopuomin uudelleen ennen vetoa.
6. Vetopuomi voidaan mitata uudelleen vedon jälkeen kilpailuviranomaisten vaatimuksesta.
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ETPC:N PAINOLUOKAT
Modified
Super Stock*
Pro Stock*
TWD*
Kuorma-autot
Farmi**
Super Farmi**
Super Sport**

950 kg
3500 kg
3500 kg
2600 kg
8500 kg
2500 kg
3000 kg
3600 kg

2500 kg

3500 kg

10500 kg
6000 kg
4500 kg

8000 kg

4500 kg

HUOMAUTUS:
Kaikkiin virallisiin luokituspainoihin sisältyvät kuljettaja sekä koneen nestetäytökset kilpailuvalmiina.
Kaikkien kuljettajien on oltava ajoneuvossa jokaisessa punnituksessa.
Luokat, jotka merkitty * täytyy sisällyttää vähintään 100 kg siirrettäviä painoja.
Luokat, jotka merkitty ** ovat FTPA:n kansallisia luokkia.

VETOPUOMIN KORKEUDET JA PITUUDET
Luokka
Super Stock & Pro Stock
Modified >950 kg
Modifed 950 kg
TWD
Kuorma-autot
-

Maksimikorkeus
500 mm
500 mm
330 mm
760 mm
1170 mm

Minimipituus
450 mm
450 mm
150 mm
450 mm
860 mm
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2.

KILPAILUAJONEUVOJA KOSKEVIA YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ

A. Jarrut
Kaikissa kilpailuajoneuvoissa on oltava toimivat takajarrut.

B. Hinaussilmukka
Kaikissa ajoneuvoissa on oltava hinaussilmukka keulassa. Silmukka saa ulottua enintään 150 mm koneen
etummaisen osan etupuolelle (silmukkaa ei lasketa mukaan koneen pituutta mitattaessa). Silmukan reiän
halkaisijan on oltava 75 mm, silmukan asento mielellään vaakasuora. Silmukan on oltava tarpeeksi vahva
ajoneuvon hinaamiseen tai työntämiseen ajoneuvon ollessa raskaimmassa kilpailupainossaan.
Hinaussilmukkaa ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

C. Vetopuomit
1. Vetopuomin on oltava niin rakennettu, etteivät sen tukiraudat vedä murtumisen sattuessa mistään
ajoneuvon taka-akselin keskilinjan yläpuolisista korvakkeista. *
2. Vetopuomia, joka on mahdollista lyhentää sallittua lyhemmäksi, ei hyväksytä.
3. Vetopuomien on oltava jäykät kaikkiin suuntiin.
4. Kaikkien vetopuomien on oltava maan suuntaisia, +/-10 asteen toleranssi sallitaan.
5. Kaikkien vetopuomien ja -lenkkien on oltava terästä, jonka vetolujuus kaikissa luokissa on
vähintään 520 Nm/mm2. Vetopuomien hitsaaminen ei ole sallittua. *
6. Mikään ajoneuvon osa ei saa koskettaa jarruvaunua, ketjua tai koukkua vedon aikana tai koukkua
kiinnitettäessä/irrotettaessa.
7. Välittömästi vetopuomin yläpuolella oleva 150 mm leveä ja 300 mm korkea alue on oltava vapaana
kaikista esteistä (mukaan lukien painot ja takatuet) koukkuun kytkennän ja siitä irrottamisen
helpottamiseksi.
8. Vetopuomia ja takatukia ei saa kytkeä toisiinsa.
9. Vetopuomin etäisyys taka-akselin keskilinjasta ei saa muuttua vedon aikana.
10. TWD-luokassa koukun kiinnityspisteen on oltava vetopuomin/-lenkin korkein kohta.
Huom. ETPC suosittelee ankarasti, ettei kilpailuajoneuvoa kiinnitettäisi hinaustraktoriin
vetopuomista tai vetopuomia apuna käyttäen.
11. Ajoneuvoissa, joissa on toinen vetopuomi, ensisijaisen vetopuomin tulee olla 200 mm toisen
vetopuomin yläpuolella. Toinen vetopuomi ei saa estää ensisijaisen vetopuomin mittausta.
Toisen vetopuomin reikä tulee olla peitettynä metallilevyllä.
Huom. ETPC/FTPA suosittelee voimakkaasti, ettei kilpailuajoneuvoa sidota hinaus- tai kuljetuskalustoon
vetopuomin mistään osasta.
Merkki * tarkoittaa FTPA:n kansallista Kuorma-autoluokkaa, jota kyseinen sääntö ei koske.
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Modified >950 kg, Super Stock, Pro Stock, TWD ja Kuorma-autot:
Kaikkia luokkia paitsi Modified 950 kg koskevat seuraavat määräykset:
1. Vetopuomin vetolenkin seinämän pysty- ja vaakapaksuuden on oltava vähintään 37 mm ja
vetolenkin reiän halkaisijan vähintään 75 mm. Reiän on oltava pyöreä.
2. Vetopuomin poikkileikkauspinta-alan täytyy olla miltä tahansa kohdalta mitattuna vähintään 1900
mm2 umpiterästä. Tämä koskee myös kiinnitystapin kohtaa kun tappi on poistettuna.
3. Tappi tulee olla valmistettu teräksestä ja sen paksuus on oltava vähintään 25 mm.
4. Pystysuoran poikkileikkauspinta-alan A-A on oltava vähintään 1900 mm2, vaakasuoran
poikkileikkauspinta-alan G-G on oltava vähintään 1000 mm2, sekä vetopuomin etupään ja
kiinnitystapin reiän väliin (H) on jäätävä vähintään 10 mm paksusti materiaalia.
KS. ETPC:N SÄÄNTÖKIRJA KUVA 2-1
Poikkileikkauspinta-ala A-A
Mitta B
Poikkileikkauspinta-ala C-C
Kiinnitystapin halkaisija D
Vetopuomin pituus E
Vetolenkin reiän halkaisija F
Poikkileikkauspinta-ala G-G
Mitta H

≥ 1900 mm2
= 37 mm
≥ 1900 mm2
≥ 25 mm
≥ 450 mm
= 75 mm
≥ 1000 mm2
≥ 10 mm

KS. ETPC:N SÄÄNTÖKIRJA KUVA 2-2
Modified 950 kg:
1. Vetopuomi on varustettava vähintään 25 mm vahvuisella vetolenkillä, jossa on vähintään 50 mm
suuruinen pyöreä reikä.
2. Vetopuomin poikkileikkauspinta-alan täytyy olla miltä tahansa kohdalta mitattuna vähintään 645
mm2 umpiterästä. Tämä koskee myös kiinnitystapin kohtaa kun tappi on poistettuna.
3. Vetopuomin tapin on oltava valmistettu vähintään 14 mm paksusta teräksestä tai sen on oltava
lujuusasteeltaan vähintään 8.8 pultti, jossa on kanta ja lukittu mutteri.
4. Vetopuomin korkeuden säätöpultit saavat olla enintään 130 mm koukun kiinnityskohdasta.
5. Pystysuoran poikkileikkauspinta-alan A-A on oltava vähintään 654 mm2, vaakasuoran
poikkileikkauspinta-alan G-G on oltava vähintään 350 mm2, sekä vetopuomin etupään ja
kiinnitystapin reiän väliin (H) on jäätävä vähintään 10 mm paksusti materiaalia.
KS. ETPC:N SÄÄNTÖKIRJA KUVA 2-3
Poikkileikkauspinta-ala A-A
Mitta B
Poikkileikkauspinta-ala C-C
Kiinnitystapin halkaisija D
Vetopuomin pituus E
Vetolenkin reiän halkaisija F
Poikkileikkauspinta-ala G-G
Mitta H

≥ 645 mm2
= 25 mm
≥ 645 mm2
≥ 14 mm
≥ 150 mm
= 50 mm
≥ 350 mm2
≥ 10 mm

KS. ETPC:N SÄÄNTÖKIRJA KUVA 2-4
6. Vetopuomin kiinnityskorvassa tai materiaalissa, johon vetopuomin etuosa on kiinnitetty, on oltava
vähintään 6 mm paksuudelta metallia vaakasuoran kiinnitystapin molemmin puolin. Vähintään 13
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mm metallia on jäätävä kiinnitystapin reiän takapuolelle korvakkeeseen, johon reikä on porattu (ks.
kuva 2-4). Vetopuomi on kiinnitettävä vetopuomin kiinnityskorvaan terästapilla tai pultilla, jonka
minimivahvuus on 14 mm, lujuusaste 8.8 ja jossa on kanta ja lukittu mutteri.

D. Kytkimet, vauhtipyörät ja automaattivaihteistot
1. Momentinmuuntimien ja automaattivaihteiden käyttö on sallittu.
2. Kaikkien automaattivaihteistojen pitää olla ympäriinsä suojattuja 3 mm vahvuisella teräslevyllä.
Momentinmuuntimen ympärillä olevan terässuojuksen on peitettävä muunnin sen koko leveydeltä
ja sen on oltava vähintään 10 mm paksu. Momentinmuuntimen terässuojuksen sijaan voi käyttää
myös ETPC:n hyväksymää räjähdysmattoa. Teräslevyn tai maton on ulotuttava sylinteriryhmän
takaosasta peräkotelon etuosaan. Matto on kiinnitettävä lujasti etupäästään neljällä remmillä, kaksi
kummallakin puolella, joista toinen kampiakselin keskilinjan yläpuolella ja toinen alapuolella. Maton
päiden pitää ulottua päällekkäin vähintään 150 mm. Remmien leveys on oltava 50 mm, ja niiden
väli enintään 25 mm.
Räjähdysmaton maksimikäyttöikä on 5 (viisi) vuotta, ellei valmistaja ole rajoittanut sitä
lyhyemmäksi. Mikäli asiasta syntyy epäselvyyttä, kilpailijan vastuulla on kirjallisesti todistaa maton
ikä.
3. Kaikissa vetoajoneuvoissa, jotka käyttävät automaattivaihteistoa, on oltava varmatoiminen
peruutusvaihteen turvalukitus (estää vaihteen tahattoman päälle menon).
4. Kaikissa vetoajoneuvoissa, joissa on kytkin ja vauhtipyörä (Farmi- ja Super Farmi-luokkia lukuun
ottamatta) on käytettävä ETPC:n hyväksymiä osia, valmistajan on oltava ETPC:n
turvallisuusohjelman listalla (ks. luku 13).
Vain mekaanisesti käytettävät kytkimet hyväksytään. Sähköiset, paineilmatoimiset tai hydrauliset
laitteet, jotka vaikuttavat kytkimen toimintaan, ovat kiellettyjä. Hydraulisesti vaimennettu tartunta
sallitaan.
ETPC sallii kotitekoiset vauhtipyörät ja kytkimen osat seuraavilla edellytyksillä:
Kaikkien vauhtipyörien ja/tai kytkinasetelmien, jotka eivät ole ETPC:n valmistajalistalla, on
täytettävä seuraavat minimivaatimukset:
Kaikkien osien on oltava teräslevyä tai takoterästä.
EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VALURAUTAA.
Vauhtipyörä, painelevy ja painelevyn kansi saavat olla alumiinia, vain taottu (valssattu) alumiini on
sopivaa vetotraktorikäyttöön, mikäli sen mekaaniset ominaisuudet ovat hyväksyttäviä.
A. Mekaaniset minimivaatimukset:
- vetolujuus 500 N/mm2
- myötölujuus 280 N/mm2
B. Maksimikehänopeus on 200 m/s, 125 % maksimitoimintanopeudesta (turvavaraus)
Tämä tarkoittaa, että maksimipyörintänopeudet (toimintanopeus, moottorin ja kytkimien
kierrokset 1:1) ovat:
komponenteilla, joiden max. halkaisija on 250 mm (10") = 12000 rpm
komponenteilla, joiden max. halkaisija on 280 mm (11") = 10500 rpm
komponenteilla, joiden max. halkaisija on 305 mm (12") = 10000 rpm
komponenteilla, joiden max. halkaisija on 318 mm (12,5") = 9500 rpm
komponenteilla, joiden max. halkaisija on 330 mm (13") = 9000 rpm
komponenteilla, joiden max. halkaisija on 355 mm (14") = 8500 rpm
komponenteilla, joiden max. halkaisija on 380 mm (15") = 8000 rpm
komponenteilla, joiden max. halkaisija on 405 mm (16") = 7500 rpm
komponenteilla, joiden max. halkaisija on 430 mm (17") = 7000 rpm
komponenteilla, joiden max. halkaisija on 455 mm (18") = 6500 rpm
komponenteilla, joiden max. halkaisija on 480 mm (19") = 6000 rpm
komponenteilla, joiden max. halkaisija on 505 mm (20") = 5500 rpm
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C. Kaikkien kytkinasetelmassa käytettyjen ja vauhtipyörän kampiakseliin kiinnittävien pulttien on
oltava lujuudeltaan luokkaa 10.9 (aste 8) tai vahvempia. Mitään kotitekoista osaa ei saa hitsata
eikä työstää kemiallisesti.
D. Mittapiirustukset kaikista kotitekoisista pääkomponenteista (vauhtipyörä, kytkinlevyt, välilevyt,
painelevyt ja painelevyn kansi) on aina pidettävä vetoajoneuvon mukana ja ne on näytettävä
katsastusmiehen pyynnöstä.
Kopio kaikista piirustuksista ja valmistajan raportti on lähetettävä kansallisen teknisen jaoksen
säilytettäväksi.
Valmistajan raporttiin tulee sisältyä:
- kaikkien käytettyjen komponenttien nimet, erittely käytetystä materiaalista ja
mekaaniset ominaisuudet (maksimi myötölujuus, vetolujuus jne.)
- materiaalispesifikaatiot 3.1.b-sertifikaatilla, valmistajan allekirjoittamana
- kaikissa komponenteissa on oltava paperilla (ja valmistajan leimaamana):
tunnistenumero, valmistajan nimi ja valmistuspäivämäärä
- vetoajoneuvon nimi ja moottorin/moottorien tyyppi
- valmistajan sallima vauhtipyörä-kytkinasetelman maksimipyörintänopeus
- valmistajan nimi (ja yhteyshenkilö), osoite, puhelin- ja faksinumerot, sähköpostiosoite,
vastaavan työnjohtajan nimi, allekirjoitus, päivämäärä ja paikka sekä muu
asiaankuuluva informaatio
Jos kohtien A, B, C ja D vaatimukset on täytetty ja ne ovat sääntöjen mukaiset, kansallinen tekninen
jaos voi yhteistyössä Teknisen komission kanssa antaa luvan käyttää mainittua
vauhtipyörää/kytkinkomponentteja.
Kirjallisen luvan myöntämisen jälkeen komponentteja saadaan käyttää ETPC:n
kilpailutapahtumissa.
Suomen kansallisissa kilpailuissa kilpailtaessa kytkin on tarkistettava vain, jos siihen on edellisen
leimauksen jälkeen tehty muutoksia rakenteeseen tai jos osia on vaihdettu (ei silloin, jos osat on
valmiiksi leimattuja). Mikäli koneella aiotaan kilpailla Euroopassa, on kytkin oltava leimattuna joka
vuosi. Kansallisissa kilpailuissa voidaan ajaa kaikilla Suomen kytkintarkastajan hyväksymillä kytkimillä.
Mikäli omavalmisteisella kytkimellä varustetulla koneella aiotaan kilpailla Euroopassa, on hoidettava
kuntoon vaadittavat paperit.
5. Kaikissa Super Stock ja Pro Stock traktoreissa on oltava ETPC:n hyväksymä räjähdysmatto, joka on 430
mm leveä ja tarpeeksi pitkä, jotta se ylettyy vauhtipyörä- kytkinkotelon ympäri ja menee
päällekkäin vähintään 150 mm ja joka kiinnitetään kuudella 5 cm leveällä nylonverkkoremmillä,
joissa toisessa päässä on teräksinen D-lenkki ja jotka on neulottu kiinni maton koko pituudelta
(paitsi kohdissa, joissa matto menee päällekkäin), ja jotka ovat tarpeeksi pitkät pujotettaviksi
takaisin D-lenkkien läpi ja sidotuiksi remmeihin; lisäksi on oltava neljä 5 cm levyistä nylonremmiä
maton etu- ja takareunassa. Vaihtoehtona räjähdysmatolle on ETPC:n hyväksymä bellhousing
alkuperäisen kytkinkotelon sisäpuolella, joka on kiinnitetty pulteilla teräksiseen moottorin
päätylaippaan.
6. Tehdasvalmisteiset Super ja Pro Stock-komponenttitraktorit voivat käyttää räjähdysmaton sijaan
alkuperäisen kytkinkotelon sisällä ETPC:n hyväksymää, vähintään 5 mm paksuun teräksiseen
moottorin päätylaippaan kiinnitettyä bellhousingia. Tässä tapauksessa täyspitkä runkokehys on
pakollinen.
Huom. ETPC:n hyväksymät komponentit ks. ETPC:n turvallisuusohjelma luku 13.
7. Räjähdysmaton remmit on kiinnitettävä erillisesti kytkin-vauhtipyöräasetelman etu- ja takapuolelle.
Remmit on kiinnitettävä tukevasti ja räjähdysmaton on oltava tiiviisti sylinteriryhmän takapäätä
vasten.
8. Korjaukset ja/tai muutokset räjähdysmattoihin saa tehdä ainoastaan maton valmistaja.
9. Kaikissa luokissa kilpailevien ajoneuvojen vauhtipyörä(t), kytkin/kytkimet ja painelevy(t) on
tarkastettava, valokuvattava ja hyväksyttävä vuosittain ETPC:n jäsenjärjestön hallituksen toimesta
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(ei koske Farmi- ja Super Farmi-luokkia). Hyväksytyt komponentit varustetaan leimalla ja ne voidaan
alistaa tarkastukseen milloin tahansa. Kilpailuajoneuvon mukana on aina oltava seuraavat
asiakirjat: Päivätyin valokuvin varustettu kytkintarkastusraportti, todistus läpäistystä
hitsaussaumatestistä (mikäli ajoneuvossa on itse tehty kytkinkotelo), räjähdysmaton laatu- ja
ikätodistus, ajoasun ikätodistus, turbiinien läpileikkauspiirrokset, moottoria ympäröivien vaijerien
lujuussertifikaatti (6/8/10 tai 12 mm vaijereille) ja kuluvan kauden katsastuspöytäkirjat sekä kaikki
mahdolliset erikoisluvat kirjallisina. Mainitut asiakirjat on esitettävä katsastusmiehen pyynnöstä.
10. Modified-traktoreissa, TWD-luokassa ja kuorma-autoissa on oltava täysin suljettu teräksinen
vauhtipyörän ja kytkimen suojus, joka täyttää seuraavat minimivaatimukset A, B tai C:
A. ETPC:n hyväksymä tehdasvalmisteinen bellhousing:
A1. Tarkastus- ja huoltoaukko suojuksessa ei saa ulottua pitemmälle eteen yläreunastaan kuin sen
verran, että se on tasoissa poikittaisakselin aukon kanssa. Tarkastus- ja huoltoaukon pituus ei saa
ylittää 215 mm, eikä sen leveys saa olla yli 100 mm suoraan mitattuna. Aukon päät on pyöristettävä
sileiksi ja niiden on oltava soikion muotoiset (ks. kuva 2-7).
KS. ETPC:N SÄÄNTÖKIRJA KUVA 2-7
KS. ETPC:N SÄÄNTÖKIRJA KUVA 2-8
A2. Huoltoaukon kansi tulee kiinnittää kahdellatoista (12) M8 8.8 tai lujemmalla pultilla
bellhousingiin.
Kannessa on oltava levy tai paksunnos joka on sen sisäpuolella samalla tasolla suojuksen sisäseinän
kanssa. Kannen ja paksunnoksen on oltava terästä.
A3. Bellhousingin on oltava sileä sisäpinnaltaan.
A4. NTPA:n sallimat titaniumbellhousingit hyväksytään.
A5. ETPC:nhyväksymät bellhousingit, joissa on reikä paikallaan säätöä varten, hyväksytään (ks. kuva
2-8).
A6. Korjaukset ja muutokset tehdasvalmisteisiin bellhousingeihin saadaan tehdä ainoastaan
valmistajan luvalla. Tehdasvalmisteisia bellhousingeja ei saa hitsata.
B. Itse tehty 10 mm paksuinen teräksestä valmistettu hitsattu suojus sallitaan seuraavilla ehdoilla:
B1. Se on testattava röntgen-, Magnaflux- tai ultraäänimenetelmällä. Kilpailijan on esitettävä
kirjallinen todistus testituloksista, josta ilmenee hitsaussaumojen asianmukaisuus. Muussa
tapauksessa vaaditaan vähintään 380 mm leveä ETPC:n hyväksymä räjähdysmatto suojuksen
ympärille.
Magnaflux-, röntgen- tai ultraäänitestauksen voi tehdä yritys, joka myöntää kirjallisen todistuksen
hitsaussaumojen asianmukaisuudesta.
B2. Suojuksen on oltava sileä sisäpinnaltaan.
KS. ETPC:N SÄÄNTÖKIRJA KUVA 2-9
B3. Omatekoisessa suojuksessa ei saa olla huoltoluukkua, säätöreikää eikä mitään muita aukkoja.
B4. Kytkin-vauhtipyöräyhdistelmän pyörimisaluetta peittävän putken on oltava saumaton ja sileä
sisäpuoleltaan.
B5. ETPC suosittelee ankarasti, ettei hitsaussaumoja hiota.
11. Kaikissa bellhousingeissa, jotka ovat alle 10 mm paksuja (pyörimisalueelta), on oltava 4130
kromimolybdeeniterästä oleva sisäsuojus (liner), joka on vähintään 2,3 mm paksu.
12. Suojus kiinnitetään bellhousingiin tapilla, jota varten porataan yksi 6 mm reikä kytkinkotelon
pohjaan. Sisäsuojuksen on peitettävä kytkin-vauhtipyöräyhdistelmän pyörimisalue ja sen sisäpinnan
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13.
14.

15.
16.

on oltava sileä. Sisäsuojuksessa saa olla aukko paikallaansäätöä varten, kunhan se on pienempi kuin
vastaava aukko bellhousingissa.
ETPC suosittelee ankarasti, ettei bellhousingeissa olisi minkäänlaisia aukkoja.
Kaikissa bellhousingilla ja kytkimellä varustetuissa auton moottoreissa on oltava yksiosainen
suojalevy, joko kaupallisesti saatava tai seuraavat vaatimukset täyttävä: minimivahvuus 5 mm
(teräksinen) tai 6.5 mm (alumiininen) viidellä M10 8.8 pultilla ja mutterilla kiinnitettynä tasaisella
pulttijaolla bellhousingin pohjapuolelle ja lisäksi neljä M10 8.8 lisäpulttia ja -mutteria olemassa
olevien pulttien väliin bellhousingin ylemmälle puoliskolle kiinnittämään kotelo sylinteriryhmän
tukilaippaan.
Muu kuin alkuperäinen tehtaalla tehty kemiallinen työstö ei ole sallittua.
Alumiinista valmistetut bellhousingit ovat sallittuja ETPC:n alaisissa kilpailuissa seuraavin ehdoin:
1. ks. ETPC:n sääntökirjan alakohdat 1-4

E. Lentokone-, meri- ja teollisuusmoottorit
1. Lentokone-, meri ja teollisuusmoottoreissa, jotka on sovellettu vetotraktorikäyttöön ja joissa
vaihteisto on kampiakselin ja kytkimen välissä, vaihdelaatikosta lähtevän akselin kierrosnopeus ei
saa olla yli kaksi ja puolitoistakertainen verrattuna kampiakseliin (2,5:1). Moottorin
maksimikierrosluku on 3000 rpm.
- Momentinmuuntimet vaihdelaatikon takana eivät ole sallittuja.
- Vauhtipyörään tulevan akselin on oltava umpinaista takoterästä ja paksuudeltaan
vähintään 57 mm. Teräs: karkaistu 4140 teräs, kovuus HRc, DIN 42 cr mo 4/vc mo 140,
kovuus 300…380 HB.
- Kytkimen maksimihalkaisija on 11". 12,5” halkaisija sallitaan jos kytkimen valmistaja löytyy
ETPC:n kytkinvalmistajien listalta (ks. luku 13).
2. Lentokone-, meri ja teollisuusmoottorien traktorivetosovelluksissa, joissa kytkin on liitetty
kampiakseliin, vauhtipyörään sopivan akselin tai sovituskappaleen on oltava umpiterästä ja
täytettävä samat vaatimukset kuin yllä olevassa säännössä 1.
- Tavaramerkittömän kytkimen halkaisija saa olla enintään 11".
- ETPC-hyväksyttyjen kytkimien sallittu enimmäishalkaisja on 12.5" (ks. valmistajalista).
3. Kytkin-vauhtipyöräkotelo pultataan moottorin päätylaippaan vähintään kahdellatoista (12) tasaisin
välein kotelon tai suojuksen ympäri asennetulla M10 8.8 pultilla.
Moottorin päätylaipan on oltava vähintään 6 mm paksuista teräslevyä tai vähintään 10 mm
paksuista alumiinilevyä.
Laipan, johon kotelo pultataan, on oltava lujasti kiinnitettynä moottoriin vähintään kahdeksalla (8)
M10 8.8 pultilla. Jos vaihteisto on moottorin ja bellhousingin välissä, laippa, johon bellhousing
pultataan, on kiinnitettävä tukevasti runkoon vähintään kahdeksalla (8) M10 8.8 pultilla, neljä
kummallekin puolelle runkoa.
Kaikkien muiden kuin edellä mainittujen rakenteiden on saatava ETPC:n tai FTPA:n hallituksen
hyväksyntä.
4. Mukana kulkevia apumoottoreita ei sallita (hyperbar-järjestelmä).
Poikkeuksena on siirtoajo ilman vaunua ja käynnistyssovellukset. Mainitut yksiköt pitää kytkeä pois
toiminnasta vetoyrityksen ajaksi.

F. Turbiinitraktorit
1. Turbiinimoottoreiden, joiden ulostuloakselin kierrosluku ylittää 8000 rpm, yhteydessä ei saa
käyttää kytkin-vauhtipyöräasetelmaa eikä automaattivaihteistoa.
2. Turbiinin pakoputken on ulotuttava vähintään 150 mm pakoaukon yläreunan yläpuolelle (ks. kuva
2-10).
KS. ETPC:N SÄÄNTÖKIRJA KUVA 2-11
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3. Mitään turbiinikonetta ei saa käyttää valmistajan ilmoittamien lämpötila- ja kierroslukurajojen
yläpuolella.
4. Kaikki turbiinin ilmanottoaukot on peitettävä metalliritilällä, jonka aukkojen halkaisija ei saa ylittää
5 mm.
5. Turbiinitraktoreissa pitää olla moottorin ympärillä vähintään 10 mm, yli 1500-hevosvoimaisissa
turbiineissa vähintään 12 mm, paksuinen terässuojus, jonka kaikki liitokset ovat pitäviä.
Terässuojuksessa on oltava vähintään 6 mm paksut huullokset, jotka ulottuvat säteittäisesti
sisäänpäin suojuksen molemmissa päissä enintään 25 mm päähän moottorin koteloinnista.
Vähintään 12,5 mm välys moottorin ja huulloksen sisäreunan välillä on säilytettävä ilmankierron
varmistamiseksi moottorin ja sen suojauksen välissä.
6. Vaihtoehtona yllämainitulle on seuraavankaltainen teräs-kevlar-alumiinisuojaus (sandwichrakenne):
- sisäpuolinen terässuojus vähintään 0,5 mm paksu (tai alumiinisuojus vähintään 2 mm
paksu), niin lähelle moottoria kuin mahdollista.
- välissä 30-kerroksinen 328-kudoksinen Kevlar 29-matto (tai vastaava Twaron).
- suojamaton on ulotuttava moottorin ympärille ja sen päiden vähintään 150 mm päällekkäin,
kiinnitys nylon-remmeillä moottorin alapuolella.
- matto tulee asentaa moottorin ympärille turbiinipyörien pyörimissuuntaan.
- mattoa tulee koko matkalta ympäröidä vähintään yhdeksän (9) nylon-remmiä.
- remmit tulee olla neulottu mattoon molemmista reunoistaan.
- remmien tulee olla vähintään 50 mm leveitä ja niiden tulee kestää vähintään 25000
Newtonin voima.
- reunimmaisten remmien etäisyys maton reunasta saa olla enintään 10 mm.
- remmien kestämä kokonaisvoima on vähintään 200000 Newtonia.
7. Turbiinien suojuksen on alettava vähintään 130 mm turbiiniosan edestä ja ulotuttava vähintään 250
mm sen taakse. Niiden moottoreiden kohdalla, jossa moottorin rakenne ei salli näiden mittojen
tarkkaa noudattamista, on pyrittävä annetun standardin täyttämiseen siinä määrin kuin se on
mahdollista. (Esim. minimipituudet seuraaville tyypeille: RR Gnome: 450 mm, Isotov TV2: 580 mm,
Turbomeca Turmo III: 530 mm ja T53-L-11: 480 mm). Niissä moottoreissa, joissa on moottorin läpi
kulkeva vapaaturbiinin paluuakseli, on oltava lisäliitos moottorista pakoputkiasetelmaan. Tämän
liitoksen periaate ja toiminta on hyväksytettävä ETPC:n teknisellä komissiolla.
8. Pakokaasun poistoputken halkaisija saa olla enintään 25,4 mm moottorin pakoaukon halkaisijaa
pienempi.
9. Pyörimisnopeutta tulee mitata turbiiniakselilta niin lähellä moottoria kuin mahdollista, nopeuden
mittaaminen voimansiirtoakselilta tai vaihdelaatikosta ei ole sallittua.
Edellä mainittu koskee kaikkia alkuperäisiä ja lisättyjä nopeuden mittauslaitteita.
Turbiinipyörällä/-pyörillä on oltava kaksi erillistä ylikierrosrajoitinta. Lisäpäivitys, ks. ETPC
sääntökirja.
KS. ETPC:N SÄÄNTÖKIRJA KUVA 2-12
9.1 Moottorissa on oltava polttoaineen syötön katkaisu kierroslukurajan ylittyessä - koostuu
kierrosluvun valvontalaitteesta, joka aktivoi normaalitilassa suljettuna olevan
solenoidiventtiilin, joka sijaitsee polttoainesäädön ja polttoaineen jakoputkiston välissä.
Laukaisun asetuksen on oltava tarpeeksi alhainen ylikierrosten estämiseksi voimansiirtoon
mahdollisesti tulevan vian seurauksena. Jokaisessa turbiinissa on oltava kaksi toisistaan
riippumatonta polttoaineen sulkuventtiiliä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ohitusventtiiliä,
joka asennetaan polttoaineen syötön ja polttimien suuttimien välille. Ohitusventtiilin
läpäisykapasiteetin on oltava tarpeeksi suuri, jotta se mahdollistaa polttoaineen maksimisyötön
määrän paluun tankkiin alhaisella paineella. Mikäli turbiinissa on kaksi syöttövaihetta,
ohitusventtiili on asennettava ensimmäiseen vaiheeseen.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.

9.2 Alkuperäisen (esim. helikopteri, lentokone) turbiinin nopeusrajoitin/vakiotehoturbiinin
nopeusrajoitin ja/tai tehtaalla asennettu ylikierroskatkaisin.
Ei kotitekoisia turbiinimoottoreita. Toisin sanoen, uudelleen rakentaminen ja kokoonpano tulee
tehdä ainoastaan sertifioidun turbiiniasentajan toimesta, tämä ei todellakaan ole tee-se-itsetehtävä.
Lycoming T-55-L-11 ja TF35-turbiinit sekä Napier Gazelle turbiinit ovat kiellettyjä.
Tiimien, jotka suunnittelevat turbiinitraktoreiden rakentamista tai Eurooppaan tuomista, on
lähetettävä niiden teknilliset tiedot mukaan lukien ajoneuvon läpileikkauspiirros ja
turbiinimoottorin/-moottoreiden lokikirja(t) kansallisen järjestön tekniselle jaokselle ja ETPC:n
Tekniselle Komissiolle.
Jokainen uusi turbiiniajoneuvo, jota ei ole aiemmin rekisteröity, on hyväksytettävä, ennen kuin se
saa kilpailla missään kilpailutapahtumassa. Tämä pätee myös olemassa olevaan ajoneuvoon,
johon asennetaan erilaiset turbiinit kuin siinä oli aiemmin.
Turbiiniajoneuvoille voidaan tehdä kertaluontoisia tarkastuksia missä tahansa kilpailussa. Seuraavat
tarkastukset on tehtävä ennen kuin turbiiniajoneuvo on oikeutettu kilpailemaan:
a. ylikierrokset
b. turbiinipyörien suojaus
c. katkaisusolenoidin paikka
d. moottori(t) tulee käynnistää tappokatkaisijan testaamista varten
e. vuosittainen kuumien osien borescope-menetelmällä tehty tarkastus tehdään ETPC:n
hyväksymän turbiinitarkastajan toimesta ennen kuluvan kilpailukauden ensimmäistä vetoa.
On erittäin suositeltavaa vetää lämmitetyillä moottoreilla.
Jokaisen turbiinitiimin tulee pitää yllä huoltokirjaa traktoristaan. ETPC toimittaa moottorin
huoltokirjan, jonka ETPC:n turbiinikatsastustiimi täyttää yhteistyössä kilpailutiimin konemekaanikon
kanssa.
Tämä kirjan tulee sisältää:
- moottorin pääsuoritusarvot
- säätimen kierroslukuasetukset
- ylikierrossuojien toimintakuvaukset
- tehdyt huoltotoimenpiteet
- tarkastuskirjanpito (tiimin mekaanikko täyttää)
- käyttöaikakirjanpito (tiimin mekaanikko täyttää)
- tarkastuskalenteri (tiimin mekaanikko täyttää)
Kirja on aina esitettävä ETPC:n teknisen komission tai turbiinikatsastustiimin pyynnöstä
Turvallisuussyistä kaikissa turbiiniajoneuvoissa suositellaan painokkaasti käyttämään
apuvoimanlähdettä siirtoajossa lähtövarikolta vaunun eteen ja radalta poistumiseen.
Turbiiniajoneuvot saavat siirtyä vaunun eteen ja siitä pois suoralla turbiinivoimalla seuraavilla
ehdoilla:
a. siirtoajo sallitaan enintään 200 hv teholla, loput moottorit saadaan käynnistää vasta sen
jälkeen, kun ajoneuvo on kytketty jarruvaunuun.
b. seuraavat asiat on tarkastettava, ennen kuin kyseinen ajoneuvo saa kilpailla:
- ajoneuvon paikallaan pysyminen on testattava: kuljettajan on pystyttävä pitämään traktori
liikkumattomana vaihde päällä kaikkien moottorien käydessä normaalia tyhjäkäyntiä
- voimansiirtojarrusta on tarkastettava, ettei siinä ole halkeamia. Mikä tahansa toimintahäiriö
tai mitkä tahansa muut tekniset ongelmat jarrujärjestelmässä merkitsevät automaattisesti
diskvalifiointia kyseiseltä kilpailupäivältä.
Turbiinimoottori saadaan käynnistää vaihde kytkettynä vasta sen jälkeen kun traktori on kytkettynä
jarruvaunuun.
Turbiinitraktoreissa saa olla käynnistysmoottori tai apuvoimanlähde mukana ja käynnissä vedon
aikana, mutta ne eivät saa tällöin olla kytkettynä ajovoimansiirtoon.
ETPC suosittelee voimakkaasti teräksisten jarrusatuloiden käyttöä alumiinisten sijasta.
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G. Voimansiirron suojaus
A. Yleistä
1. Voimansiirtoakseli pitää suojata 8 mm teräslevyllä tai 10 mm alumiinilevyllä. Ristikkonivelien käyttö
on kielletty kaikissa luokissa kuorma-autoja lukuun ottamatta.
2. Kaikissa Modified-traktoreiden moottori-automaattivaihteistoyhdistelmissä on oltava 2 moottorin
etukiinnikettä, 2 moottorin takakiinnikettä ja tukisatula vaihteiston peräosan alla, jonka välys
enintään 13 mm
tai
kaksi moottorin etukiinnikettä, tukisatula moottorin takaosan alla, jonka välys enintään 13 mm, ja
kiinnike vaihteiston peräosassa. Tämän tarkoituksena on estää vaihteistoa ja/tai moottoria
putoamasta särkymisen yhteydessä.
3. Ristikkonivelten käyttö voimansiirrossa on kielletty muissa kuin kuorma-autoluokassa.
4. Yli 1270 mm pitkät kardaaniakselit on asennettava 8 mm teräksestä tai 10 mm alumiinista tehtyjen
turvasilmukoiden sisään. Kaksi turvasilmukkaa kutakin kardaaniakselin osaa kohti, jotka kiinnitetään
lujasti runkoon.
B. Voimansiirtojarrujen suojaus
1. Voimansiirtojarrun suurin sallittu kehänopeus on 200 m/s.
Tämä tarkoittaa seuraavia jarrulevyn maksimikierroslukuja:
280 mm (11")
13 500 rpm
305 mm (12")
12 500 rpm
330 mm (13")
11 500 rpm
355 mm (14")
10 500 rpm
Levyn maksiminopeus lasketaan kaavalla: (moottorin max. kierrosluku) x (alennussuhde).
Turbiiniajoneuvoissa kaava on: (vapaaturbiinin max. kierrosluku + 20%) x (alennussuhde).
Turbiinitiimien on katsastusmiehen pyynnöstä esitettävä moottorivalmistajan alkuperäinen
käsikirja, jossa on moottorin kaikki tekniset tiedot mukaan lukien kierrosluvut.
2. Kaikki enintään 280 mm (11") kokoisen levyn sisältävät voimansiirtojarrut on suojattava vähintään
10 mm paksuisella terässuojuksella, joka ympäröi jarrukomponentit 360-asteisesti jarrusatula
mukaan luettuna, ja jonka molemmat päät on suljettu 4 mm tai paksummalla teräksellä.
3. Kaikki yli 280 mm (11") halkaisijaisen levyn sisältävät voimansiirtojarrut on suojattava vähintään 12
mm paksuisella terässuojuksella, joka ympäröi jarrukomponentit 360-asteisesti jarrusatula mukaan
luettuna, ja jonka molemmat päät on suljettu 4 mm tai paksummalla teräksellä.
4. Voimansiirtojarrun maksimihalkaisija on 355 mm (14"). Pyörivien jarrunosien on oltava
valantaterästä (erikoisseosteräksiä ei sallita), jolla on seuraavat vähimmäisominaisuudet:
vetolujuus 414 N/mm2, myötöraja 275 N/mm2.
5. Jarrulevyn keskiöreiän halkaisijan on oltava vähintään 200 mm jarrulevyn ulkohalkaisijaa pienempi.
6. Kaksiosaisia suojauksia saadaan käyttää vain seuraavilla ehdoilla (piirros ks. sääntökirja luku 2 D 10
vaihtoehto C):
- ei tarkastusaukkoja
- suojuksen yläpuolinen osa on kiinnitettävä tukevasti runkoon
- suojuksen pohjaosa on kiinnitettävä tukevasti yläpuoliskoon M12 8.8 pulteilla, vähintään 3
(kolme) pulttia kummallekin puolelle, pulttien välinen maksimietäisyys 40 mm
- liitoskohdan sisäpinnan on oltava sileä
- muihin ratkaisuihin tarvitaan ETPC:n teknisen komission lupa
On myös mahdollista käyttää jarrunsuojaukseen ETPC:n sääntöjen mukaista bellhousingia (ks.
luku 2 D 10, vaihtoehdot A tai B)
7. ETPC suosittelee voimakkaasti teräksisten jarrusatuloiden käyttöä alumiinisten sijasta sekä niiden
sijoittamista voimansiirtojarrun koteloinnin alaosaan.
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D. Jakolaatikon suojaus
1. Kaikkien uusien jakolaatikoiden tulee olla vähintään 10 mm paksua billet alumiinia tai 8 mm paksua
terästä kaikkien pyörivien osien ympärillä.
2. Mikä tahansa vanhempi jakolaatikko, joka on ohuempaa materiaalia, täytyy suojata seuraavasti
jotta saavutetaan vaadittu ainevahvuus:
a. Koko jakolaatikko suojataan ympäriinsä (360 astetta) webbed tow strap tyyppisellä
materiaalilla jakolaatikon 10 mm kokonaisvahvuuden saavuttamiseksi.
b. Koko jakolaatikko suojataan ympäriinsä (360 astetta) terässuojalla jakolaatikon 10 mm
kokonaisvahvuuden saavuttamiseksi. Suojan paksuus oltava silti vähintään 4mm. terästä.

H. Rungon ja alustan rakenne
1. Modifioitujen traktoreiden rungon, joka on pultattu kiinni vaihteistoon, on myös oltava pulteilla
kiinni taka-akselikotelossa traktorin repeämisen estämiseksi. Sen on oltava riittävän tukeva
kestämään traktorin raskain kilpailupaino vaihteiston kiinnityslaipan tai takasillan pultit
irrotettuina.
2. Kaikissa traktoreissa on oltava leveät etuakselit. Etupyörien on kuljettava samaa raidetta
takapyörien kanssa.
3. Runkokehyksen on oltava yksiosainen etuakselista taka-akseliin.

I. Moottorin suojaus
1. Suojapellit vaaditaan kaikkien moottoreiden molemmille puolille. Suojauksen on ulotuttava koko
sylinteriryhmän pituudelle ja oltava tukevasti kiinnitetty. Se on tehtävä vähintään 2 mm paksuisesta
alumiinista tai teräksestä. Turboahdetuilla dieselmoottoreilla varustetuissa Modified-traktoreissa
on lisäksi oltava vastaava suojaus moottorin/moottoreiden takana kuljettajan turvaamiseksi.
Suojusten on oltava yhtenäiset. Moottorin kiinnikkeet, suodattimet, ohjausvivusto jne. eivät voi olla
osana suojusta. Umpinaiset, reiättömät runkokiskot voivat olla osana suojusta tai muodostaa sen
kokonaan edellyttäen, että ne peittävät vaaditut osat sylinteriryhmästä. Suojuksien kiinnittämisessä
suositellaan käytettäväksi pikakiinnityksiä (siipityyppisiä tai sokkia). Pultteja, muttereita tai
lukkoruuveja kehotetaan välttämään, koska pikakiinnikkeet mahdollistavat nopean avaamisen
hätätilanteessa.
Kaikissa rivimoottoreilla varustetuissa traktoreissa vaaditaan lisäsuoja (ei koske Kuorma-auto, Farmi
ja Super Farmi-luokkia), joka on vähintään 3 mm terästä tai titaniumia tai 6 mm alumiinia.
Lisäsuojan tulee olla varsinaisten sivusuojien sisäpuolella ja suojien välissä tulee olla vähintään 12
mm ilmarako. Lisäsuoja on erillinen varsinaisesta sivusuojasta ja se tulee kiinnittää ajoneuvon
runkoon vähintään 8 mm kiinnikkeillä molemmista päädyistä ja keskeltä alareunaa.
Kansitasossa suoja voidaan pultata kiinteästi 8 mm kiinnikkeillä tai käyttämällä vähintään 8 mm
vaijeria sylinterilohkon molempiin päihin.
Tämän suojan tulee ulottua sylinterikannen alareunasta (sylinteriryhmän yläreunasta) aina 50 mm
kampiakselin alimpana käyvän kohdan keskipisteen alapuolelle.
Suojan täytyy olla koko sylinteriryhmän pituinen ja molemmilla puolilla moottoria.
2. Kaikkien Pro- ja Super Stock-traktoreiden rivimoottoreiden suojaukset tulee ulottua nokkapellistä
alaspäin 50 mm kampiakselin alimpana käyvän kohdan keskipisteen alapuolelle. Suojukset voivat
olla varustettuja tuuletusraoilla, mutta niissä ei saa käyttää teräsverkkoa. Kaikkien suojusten on
oltava niin tukevasti kiinnitetyt, etteivät ne irtoa iskusta tai paineesta.
3. Käynnistinmoottoreita, polttoainesuodattimia, öljynsuodattimia ja suihkutuspumppuja ei katsota
suojuksiksi. Suojus voi peittää starttimoottorin tai polttoainepumpun tai kulkea näiden takaa.
4. Kaikkien V- ja Y-tyyppisten moottoreiden (mukaan lukien meri-, lentokone-, Pro ja Super Stockmoottorit) suojuksien on ulotuttava kannen alareunasta tai männän yläkuolokohdasta alaspäin
50 mm kampiakselin alimpana käyvän kohdan keskipisteen alapuolelle ja oltava tukevasti
kiinnitetyt.
2-10

5. Lentokone-, teollisuus- ja merikäyttöön valmistetuissa mäntämoottoreissa on oltava vähintään
3 mm paksut suojukset. Ne voivat olla yksi- tai kaksikerroksisia.
6. Sivusuojukset on kiinnitettävä erilleen sylinteriryhmästä. Moottorin kiinnikkeisiin, sylinteriryhmän
suojalevyyn ja pakosarjaan kiinnittäminen sallitaan, samoin alustarakenteeseen kiinnittäminen.
7. Modified-traktoreiden rivimoottorit on suojattava kannen alareunasta (sylinteriryhmän
yläreunasta) alaspäin 50 mm kampiakselin alimpana käyvän kohdan keskipisteen alapuolelle.
8. Monimoottorisissa rivimoottorilla varustetuissa ajoneuvoissa, joissa starttikehä on moottoreiden
välissä, on tämä suojattava ympäriinsä (360 astetta) yhtenäisellä vähintään 6,5 mm vahvuisella
terässuojuksella, joka kiinnitetään tukevasti.
9. Kaikissa moottoreissa, joissa on värinänvaimennin, sen on oltava umpinaista terästä, ja mekaaninen
kestävyys oltava vähintään seuraava:
- Vetolujuus 500 N/mm2
- Myötölujuus 280 N/mm2
Vaimennin on suojattava ympäriinsä 10 mm terässuojuksella, joka saa olla enintään 25 mm
etäisyydellä mihin tahansa suuntaan mitattuna ja joka tulee olla tukevasti kiinnitetty.
Värinänvaimennin on kiinnitettävä kampiakseliin 8.8 lujuusasteisella teräspultilla kampiakseliin.
Vaihtoehtona edellä mainitulle voi olla ns. suurtehovärinänvaimennin.
Kaikissa värinänvaimentimissa on oltava suojus tai rajoitin, joka estää vaimentimen sinkoutumisen
ajoneuvon ulkopuolelle.
10. Kaikki puhaltimet on varustettava niitä kauttaaltaan ympäröivällä vähintään 2 mm paksuisella
terässuojuksella, pois lukien sähköpuhaltimet.
11. Kaikki muut pyörivät moottorin osat on suojattava 2 mm terässuojuksella.
12. Tähtimoottoreissa sylinterinkannet on suojattava ympäriinsä (360 astetta) 5 mm paksuisella
alumiinisuojuksella, joka on niin leveä, että se peittää sylinterit.
13. Kaikki ahdetut rivimoottorit pitää suojata yhdellä koko moottorin ympäri ulottuvalla teräsvaijerilla.
(Ei koske Kuorma-auto eikä Farmi-luokkia). Vaijeri täytyy sijoittaa ensimmäisen ja toisen sylinterin
(edestäpäin katsottuna) väliin, mahdollisimman lähelle itse moottoria ja vaijerin on kuljettava
kannen ja pakosarjan välistä, jos pakosarjan rakenne mahdollistaa tämän.
a. Vaijerin on oltava paksuudeltaan vähintään 12mm (laatutodistuksien ja
lujuussertifikaattien kera, jotka todistavat vaijerin kestävän vähintään 110kN
voiman). Jos 12mm. vaijeria ei voida asentaa, kaksi vähintään 60 kN kestäviä
8mm vaijereita (samanpituiset) on sallittua käyttää.
b. Vaijerin päissä täytyy olla tehdastekoiset lenkit. Vaijerit täytyy yhdistää toisiinsa Dsakkelilla.
c. Vaijerissa on oltava noin 100 mm löysää.
Dieselmoottoreissa, joissa on oma sylinterikansi jokaista sylinteriä kohden, tulee kannet kiinnittää
toisiinsa vähintään 12 mm paksulla terästangolla, joka ulottuu ensimmäisestä sylinterikannesta
viimeiseen ja on kiinnitetty jokaiseen kanteen.
14. Ilmajäähdytetyissä continental-tyypin moottoreissa tulee sylinterikannet kiinnittää
sylinteriryhmään vaijerilla.
- Kaikissa sylinterikansissa tulee olla terässilmukka vaijerin kiinnittämiseen
- Vaijeri tulee olla kiinnitetty sylinteriryhmän molempiin päätyihin (taka- ja etu)
- Vaijerin ja kiinnikkeiden tulee olla vähintään 8 mm paksuja.

J. Moottoreiden kaasu- ja syöttövivut
1. Kaikki vetoajoneuvon moottorit on varustettava itsepalautuvalla kaasuvivulla. Kaikkien
käsikaasuvipujen, jotka toimivat eteen-taakse suunnassa, on oltava kaasu/syöttö kiinni
takimmaisessa asennossaan. Hydraulisia kaasu/syöttövipuja ei sallita. Vivuston on oltava
jousikuormitteinen, kaksitoiminen ja mekaaninen. Kaikissa jalkakaasun polkimissa on oltava
varvasremmi. Hydraulikäyttöä ei sallita.
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2. Kaikissa polttoaineensuihkutus- ja läppäakseleissa on oltava kaksinkertaiset tyhjäkäynnille
palautusvivut ja -jouset, yksi kummallakin puolella. Kaikissa dieselmoottoreissa on oltava näkyvä,
tyhjäkäynnille palauttava jousi suihkutuspumpun kaasuvivun varressa.
3. Kilpailuajoneuvon toimintaa ohjaavia tietokoneita ei sallita. Sääntö ei kuitenkaan koske
kierroslukurajoittimia.
Automatisoidut tai tietokoneohjatut luistonestojärjestelmät ovat kiellettyjä.
4. Tietokoneohjatut polttoaineen ruiskutusjärjestelmät ovat sallittuja.

K. Pakoputkistot
1. Kaiken pakokaasun on purkauduttava pystysuoraan. Putken korkeus on oltava vähintään 305 mm
pystysuoraan mitattuna mutkan pohjasta putken yläpäähän (ks. kuva 2-12).
Kaikki pakoputket on kiinnitettävä tukevasti.
Pystysuoraksi määritellään putki, joka poikkeaa enintään 10 astetta luotisuorasta. Sadehattuja ei
saa käyttää.
Megafonit eivät ole sallittuja. Venturi-tyyppiset pakoputket hyväksytään.
KS. ETPC:N SÄÄNTÖKIRJA KUVA 2-13
2. Turboahdettujen koneiden pakoputken/-putkien pystysuorassa osassa on oltava kaksi (2) M10 8.8
pulttia putken/putkien läpi. Läpipultit saa hitsata. Pultinpäiden on jäätävä jäljelle tarkastusta
varten. Pultit asennetaan toisiinsa nähden 90 asteen kulmaan enintään 25 mm etäisyydelle
toisistaan.
Kaikissa ajoneuvoissa, joissa pakoputken halkaisija on yli 95 mm, tulee olla toinen ristikkäispultitus
kierrettynä 45 astettaan ensimmäiseen ristikkäispultitukseen nähden.
Molempien ristikkäispultitusten tulee olla mahdollisimman lähellä toisiaan.
Turbon pakopesältä lähtevän pakoputkikäyrän ainepaksuus on oltava vähintään 1,5mm.
Kaikissa turbolla varustetuissa traktoreissa tulee lisäksi olla ristikkäispultit niin lähellä
turboahdinta. Pultteja tulee olla kaksi kooltaan M12 ja lujuudeltaan vähintään 8.8. Pultit
asennetaan toisiinsa nähden 90 asteen kulmaan enintään 20 mm etäisyydelle toisistaan. Usean
turbon yhdistelmässä ylimääräiset ristikkäispultit täytyy olla vain viimeisen turbon yhteydessä.
Siinä tapauksessa, että ristikkäispultit on asennettava kauemmaksi turbosta, tulee turbon ja
pulttien välissä olevan pakoputken paksuus olla vähintään 4 mm.
3. Kaikissa dieselmoottorilla varustetuissa ajoneuvoissa, jotka osallistuvat hallikilpailuihin, on oltava
varusteena (savunpoistajaa varten) irrotettava pakoputken jatke, joka purkaa kaiken pakokaasun
vaakasuoraan taaksepäin vetokoukun kohdalta pystysuoraan mitattuna 3000 mm korkeudelta
(etäisyys maasta pakoputken jatkeen keskipisteeseen). Jatkeen maksimihalkaisija on 200 mm, ja
sen on ulotuttava vähintään 610 mm taaksepäin takimmaisesta kannattimesta mitattuna. Kaikkien
dieselmoottorien sisätiloissa käytettävien pakoputken jatkeiden tulee olla takapäästään 150 mm
etupäätä ylempänä.
Pakoputken jatkeen ja tapin on täytettävä kuvassa 2-14 annetut mitat.
4. Kaikkien hallikilpailuissa käytettävien pakokaasun poistojärjestelmien on oltava käyttövarmoja.
Ylenmääräinen vuoto tai pakoputket, jotka särkyvät eivätkä putoa pois, ovat peruste hylkäämiselle,
mikäli särkyminen ei aiheudu jarruvaunun savunkerääjästä.
KS. ETPC:N SÄÄNTÖKIRJA KUVA 2-14

L. Polttoaineet ja polttoainesäiliöt
1. Laillisia polttoaineita ovat alkoholi, dieselöljy, bensiini, lentokone- ja turbiinipolttoaineet, metanoli
ja biodiesel. Hapenkuljettimet ja palamisen kiihdyttimet ovat kiellettyjä. Vesiruiskutus sallitaan
muissa paitsi Farmi-luokassa.
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2.
3.
4.
5.

ETPC:n määritelmän mukaan diesel on puhdasta hiilivetyä.
ETPC arvioi dieselpolttoaineen ominaisuuksia sähkönjohtavuuskyvyllä mittaamalla ns. dielektristä
arvoa ETPC:n hyväksymällä erityisellä mittarilla. Mittari käyttää cyclohexania löytääkseen
referenssinollapisteen, minkä jälkeen voidaan mitata dieselpolttoaineen dielektrinen arvo.
ETPC:n sallimissa kilpailuissa saa käyttää dieselpolttoainetta, jonka dielektrinen arvo ei saa olla
suurempi kuin 4,9 eikä pienempi kuin 2,0.
Lisäaineiden käyttö, jotka sisältävät mm. happea, nitrometaania, propylene oxidia, dioaxanea,
MTBE:tä, alkoholia tai nitroa, ovat jyrkästi kiellettyjä. Nämä ja muut happea sisältävät lisäaineet
muuttavat suuresti dieselin sähkönjohtavuusominaisuuksia. Kaikki dieselpolttoaineet jotka eivät
täytä edellä mainittuja rajoja, eivät ole sallittuja ETPC:n kilpailuissa.
ETPC:n tai jäsenjärjestöjen virkailijoilla on oikeus tarkastaa polttoaine milloin tahansa minkä
tahansa kilpailutapahtuman aikana.
Paineistettuja polttoaineita ei sallita lukuun ottamatta nestekaasua valmistajan astiassa
päiväyksellä varustettuna.
Kuorma-autoissa on oltava erillinen, enintään 50 litran vetoinen polttoainesäiliö runkopalkkien
välissä. Alkuperäisissä polttoainesäiliöissä saa olla ainoastaan vettä.
Ohjaamossa ei saa olla polttoainesäiliöitä, polttoainepumppuja eikä polttoaineputkia. Jos
polttoainesäiliö sijaitsee kuljettajan takana, suositellaan lämpimästi paloeristyslevyä kuljettajan
alapuolelle ohjaamon etuosasta sen takaosaan ajajan ja polttoaineputken väliin. Paloeristyksen
minimileveys on yhtä kuin kuljettajanistuimen leveys.

M. Tappokatkaisijat
1. Kaikki tappokatkaisijat on asennettava erilleen vetopuomista ja/tai takatuista.
2. Kaikissa vetoajoneuvoissa on oltava automaattinen sytytyksen tappokatkaisija ja/tai imuilman
sulkumekanismi aina toimintakunnossa. Tappokatkaisijan on toimittava myös virtapiirin katketessa.
Tappokatkaisijan on toimittava kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa eikä mikään asia saa aiheuttaa
sen toimimattomuutta. Rataviranomaiset ja/tai katsastusmies ovat oikeutettuja tarkastamaan
tappokatkaisijat niin usein kuin katsovat tarpeelliseksi tapahtuman aikana. Katkaisija tarkastetaan
koneen käydessä, tai summerin (buzz boxin) avulla vain jos kilpailija toimittaa summerin.
KS. ETPC:N SÄÄNTÖKIRJA 2-15
3. Kaikkien Pro Stock, Super Stock ja Modified-traktoreiden tappokatkaisijoiden on sijaittava
ajoneuvon perän keskellä (enintään 150 mm päässä keskikohdasta mihin tahansa suuntaan
mitaten) 120 cm vetopisteen yläpuolella.
3a. Kaikkien TWD-autojen on sijaittava ajoneuvon perän keskellä (enintään 150 mm päässä
keskikohdasta mihin tahansa suuntaan mitaten) 940 mm vetopisteen yläpuolella.
4. Modified 950 kg-luokan traktoreissa tappokatkaisijan on oltava perän keskellä (enintään 150 mm
päässä keskikohdasta mihin tahansa suuntaan mitaten) 450 mm vetopisteen yläpuolella.
5. Kuorma-autot ks. luku 8.
6. Kipinäsytytyksellä toimivalla moottorilla/moottoreilla varustetuissa ajoneuvoissa tappokatkaisijan
on katkaistava tai maadoitettava sytytysvirtapiiri. Ajoneuvoissa, joissa on kipinäsytytyksellä toimiva
moottori ja sähköinen polttoainepumppu tai -pumput, tappokatkaisijan on myös suljettava virran
kulku pumpulle/pumpuille. Elektronisella sytytyksellä varustetuissa moottoreissa
sytytysjärjestelmän virran on kuljettava tappokatkaisijan kautta. Magneettosytytyksellä
varustettujen moottoreiden kohdalla ETPC suosittelee ankarasti moottorikohtaisia apureleitä,
jotka maadoittavat sytytysvirran tappokatkaisijaa käytettäessä. Releen käämillä on oltava suora
maadoitus ja virrankulku tappokatkaisijan kautta. Kaikki moottorit voidaan yhdistää yhteen
tappokatkaisijakontaktiin.
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Huom. Edellä oleva tulkinta tappokatkaisijan toiminnasta on vain suositus; mikäli on
mahdollista toteuttaa sääntö muulla tavoin, on se sallittua - ottakaa yhteys ETPC:hen ennen
kuin sovellatte muita ratkaisuja.
Dieselmoottorissa tappokatkaisijan on laukaistava imuilman sulkulaite, joka on pakollinen kaikille
dieselmoottoreille. Kaapelia voidaan käyttää tähän tarkoitukseen, mutta siinä on oltava
jousikuormitteinen sulkumekanismi.
Hyväksyttävän järjestelmän on vähintäänkin estettävä ahtopaineen syntyminen. Enintään 25 mm
reikä ilmaläpässä sallitaan. On suositeltavaa käyttää tiivistettä tehokkaamman ilmasulun
aikaansaamiseksi. Jokaisessa dieselmoottorissa on oltava imuilman hätäsuljin ilmanotossa, jota
voidaan käyttää kuljettajanistuimelta käsin. Sähköisellä tappokatkaisijalla varustetuissa dieseleissä
läppiä ylhäällä pitävien solenoidien käyttövirran on kuljettava tappokatkaisijan kautta. Sellaisten
solenoidien tai sähkömoottorien käyttöä ei sallita, jotka tarvitsevat jännitettä läppien sulkemiseksi.
Myös sellaiset järjestelmät, jotka edellyttävät ilmanpainetta tappokatkaisijan aktivoimiseksi, ovat
kiellettyjä.
Tappokatkaisijan irrotettavaan osaan on kiinnitettävä halkaisijaltaan vähintään 50 mm rengas.
Jarruvaunusta tuleva kaapeli kiinnitetään tähän renkaaseen.
Tappokatkaisijan rengas tai kaapelilenkki on varmistettava nylonnippusiteellä (1/8"). Vedon
uusimiseksi pitää siteen olla murtunut. Yhdenmukaisuuden vuoksi ETPC tai jäsenjärjestö
toimittaa nippusiteet.
Jos ajoneuvossa on tappokatkaisija tai sulkulaite laillisessa asennossa ja vedon aikana näistä
vedetään niin, että nylonside murtuu, ja päätuomari tarkastettuaan katkaisijan toteaa sen kunnolla
toimivaksi normaalioloissa, ajoneuvon sallitaan suorittaa uusi veto välittömästi tai kuudentena
seuraavasta kilpailijasta laskettuna. Lykkäyspäätös on tehtävä, ennen kuin ajoneuvo poistuu
radalta. Ajajan vastuulla on huolehtia, että katkaisija toimii.
Tappokatkaisimen vetämiseen tarvittava voima ei saa ylittää 10 kiloa.
Kaikissa kipinäsytytysmoottoreissa on oltava toimiva tankotyyppinen pääkatkaisija välittömästi
kuljettajan ulottuvilla.
Kaikissa dieselmoottoreissa ja polttoaineen syötöllä varustetuissa kipinäsytytysmoottoreissa on
oltava syötön sulkuventtiili välittömästi kuljettajan ulottuvilla (dieseleissä riittää polttoaineen
syötön sulkija syöttöpumpulla).
Kaikissa dieselmoottoreissa on oltava imuilman hätäsuljin ilmanotossa, jota voidaan käyttää
kuljettajan istuimelta käsin.
Turbiinitraktorien jokaisessa moottorissa on oltava jousikuormitteinen polttonesteen
sulkumekanismi.
Ajoneuvoon asennettujen akkujen on oltava kunnolla kiinnitetyt ja kunnolla suojatut kipinöiden
välttämiseksi. Erityisesti on vältettävä akkujen joutumista kosketuksiin jarruvaunusta tulevan
tappokatkaisijan vaijerin kanssa.

N. Turvallisuus
1. Jos ratatuomari tai katsastusmies katsoo, että ajoneuvo ei ole turvallinen, hänellä on oikeus estää
ajoneuvon osallistuminen vetokilpailuun.
2. Kaikki ajoneuvot on varustettava vähintään yhdellä 1,5 kg tulensammuttimella (tarkastettava
vuosittain, mistä oltava näyttö) joka on täynnä, toimintakuntoinen ja vaivattomasti kuljettajan
ulottuvilla.
3. Kaikilla ajajilla kaikissa luokissa on oltava virallisesti hyväksytyt integraalikypärät. Kypärän
leukaremmi on oltava kiinni vedon aikana. Kypäräpakko ei koske Farmi-luokkaa.
4. Tulenkestävä ajoasu on pakollinen kaikkien traktorien kuljettajilla, samoin tulenkestävät huppu,
käsineet, sukat sekä nahkakengät. Tulenkestävien ajoasujen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
- vähintään yksikerroksinen, Nomex 3 tai vastaava suojapuku. Huom. TWD-luokan osalta ks.
luku 7.
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- Nomexista tai vastaavasta materiaalista valmistettu alusasu on erittäin suositeltava minkä
tahansa suojapuvun kanssa.
- Nomex-ajoasun maksimi-ikä on kuusi (6) vuotta, muiden suoja-asujen kaksi (2) vuotta, mikäli
iästä syntyy epäselvyyttä, kilpailijan on näytettävä se toteen.
- Ajopuvun kauluksen, hihansuiden ja lahkeensuiden on oltava kiristettävät. Jos käytetään
nahkasaappaita, tulenkestävät sukat eivät ole pakolliset.
Kilpailuviranomaiset voivat poistaa kilpailusta minkä tahansa ajoneuvon, jos he epäilevät, että
siihen voi kätkeytyä mahdollinen vaaratekijä.
ETPC suosittelee katsastustarrojen kiinnittämistä kaikkiin traktoreihin, paras sijoituspaikka on
traktorin etuosan vasen puoli.
Ajajan on istuttava ajoneuvossaan moottoria/moottoreita käynnistettäessä ja sen/niiden käydessä
ja hallittava ajoneuvonsa kaikissa tilanteissa.
Aina kun ajoneuvoa käynnistetään tai se on käynnissä, tulee siinä olla ohjauspyörä kiinnitettynä
ohjausakseliin.
Peruutusvalojärjestelmä on pakollinen kaikissa peruutusvaihteella varustetuissa vetoajoneuvoissa
Farmiluokkaa lukuun ottamatta. Yksi vähintään 50 mm läpimittainen valkoinen valo on sijoitettava
välittömästi takaosan tappokatkaisijan ylä- tai alapuolelle. Ohjaamossa on oltava samaan
järjestelmään kuuluva valkoinen valo. Molempien valojen on toimittava vaihdevivun liikkeellä, niin
että valot palavat vain peruutusvaihteen ollessa kytkettynä.
Kaikissa vetoajoneuvoissa on oltava vapaavaihde. Ne on varustettava vaihdevivussa olevalla
katkaisijalla toimivalla käynnistyksenestolaitteella, joka sallii käynnistyksen vain vaihteen ollessa
vapaalla.
Turvavyö on pakollinen.
Luokissa, joissa turvahäkki vaaditaan, 4-pisteturvavyöt tai paremmat ovat pakolliset. Turvavyöt
tulee olla kytkettynä turvahäkkiin.
Radalla olevien avustajien tulee käyttää suojaavia, pitkähihaisia ja -lahkeisia vaatteita. Kevyiden
suojavaatteiden käyttö on sallittua (esim. tulenkestävä puuvilla, vanhentunut ajohaalari tai
hitsaushaalari).

O. Istuimet ja lokasuojat
A. Isot traktorit
1. Kaikissa traktoreissa on oltava vahvarakenteinen, tukeva kuppityylinen istuin; kaikkien kippaavien
istuinten on oltava pitävästi lukittuna vedon aikana. Kaikissa istuimissa on oltava reunakaiteet,
jotka sijaitseva vähintään 10 cm istuimen reunan yläpuolella ja niiden tulee olla pituudeltaan
vähintään puolet selkänojan ja istuimen etureunan välisestä etäisyydestä. Jos lokasuojat ulottuvat
150 mm tai enemmän istuimen yläpuolelle ja ovat enintään 150 mm päästä istuimesta, ko. kaiteita
ei vaadita.
2. Kaikissa Super Stock- ja Pro Stock-traktoreissa on oltava suojus ajajan ja renkaan välissä (ei
välttämättä lokasuoja), jonka on oltava kuljettajan painon kestävä. Suojuksen on oltava vähintään
150 mm leveä alapäästään kasvaen vähintään 910 mm leveyteen yläosassa ja sen pitää kaartua
vähintään 150 mm ulospäin renkaan yläpuolelle renkaan muotoisena.
3. Kaikissa Modified-traktoreissa on oltava lokasuojat tai suojukset tai molemmat kuljettajan ja
takarenkaan jokaisen osan välissä. Lokasuojan tai suojuksen pitää kaartua vähintään 150 mm
ulospäin renkaan yläpuolelle renkaan muotoisena. Lokasuojien tai suojusten on kestettävä
kuljettajan paino. Takalokasuojat saavat ulottua enintään 250 mm taaksepäin takarenkaiden
takareunasta.
B. Modified 950 kg
1. Lokasuojan on muodostettava suojaseinä kuljettajan ja renkaan välille. Lokasuojan on oltava
vähintään 25,4 mm renkaan pintaa korkeammalla ja sen on kaarruttava yläpäästään vähintään
100 mm ulospäin renkaan yläpuolelle renkaan muotoisena. Lokasuojan yläosan pituuden on oltava
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vähintään 460 mm. Lokasuojan on kestettävä kuljettajan paino. Takalokasuojat saavat ulottua
enintään 250 mm taaksepäin takarenkaiden takareunasta.
2. Lokasuojien tai suojusten on oltava rakenteeltaan sellaisia, että ajaja istuessaan kädet
ohjauspyörällä ei voi koskettaa takarengasta millään ruumiinosallaan.

P. Takatuet
A. Kaikki traktorit paitsi Modified 950 kg
1. Takatuet vaaditaan. Vetopuomi ja sen kiinnitys eivät saa olla millään tavoin yhteydessä takatukien
kiinnitykseen.
KS. ETPC:N SÄÄNTÖKIRJA KUVA 2-16
2. Modified-traktoreissa, joissa vetolaite ja takatuet tulevat samaan runkoon, takatuet on
kiinnitettävä vähintään 100 mm vetopisteen etupuolelle (ks. kuva 2-16).
3. Takatukien on ulotuttava vähintään 810 mm taaksepäin mitattuna takapyörän keskiöstä
kohtisuoraan maahan vedetystä linjasta. Takatukien päätylaippa saa olla korkeintaan 250 mm
korkeudella maasta. Päätylaipan on oltava muodoltaan nelikulmio, jonka pinta-ala on vähintään
100 mm x 150 mm. Takatukien etäisyys toisistaan on oltava vähintään 500 mm. Takatukia ei
mitenkään saa kiinnittää vetopuomiin (ks. kuva 2-16).
B. Modified 950 kg
1. Takatuet vaaditaan. Vetopuomi ja sen kiinnitys eivät saa mitenkään olla kiinnitettyinä
takatukiasetelmaan. Takatukien takapäissä on oltava pyörät tai tukilaipat. Pyörien on oltava
vähintään 25 mm leveät ja niiden halkaisija vähintään 130 cm. Päätylaippojen on oltava
muodoltaan nelikulmaisia, pinta-ala vähintään 10 cm2 (ks. kuva 2-17).
2. Pyörien tai päätylaippojen etäisyyden mitattuna taka-akselin keskipisteestä laipan tai pyörän
takareunaan on oltava vähintään ½ renkaan halkaisijan pituudesta +100 mm, kuitenkin enintään
+150 mm. Laippa saa olla enintään 150 mm korkeudella maasta. Laippoja tai pyöriä on oltava yksi
kummallakin puolen traktoria, maksimietäisyys laipan/pyörän ulkoreunasta toisen ulkoreunaan 400
mm.
Huom. Tukien tukevuus on hyvä testata nostamalla traktori tunkilla ilmaan niiden varassa. Tukien
tulee kestää kilpailukoneen paino sen raskaimmassa kilpailupainossa. ETPC suosittelee ankarasti
puskurautojen käyttöä kaikissa traktoreissa estämään traktorin kiipeäminen jarruvaunun etuseinän
yli.
KS. ETPC:N SÄÄNTÖKIRJA KUVA 2-17

Q. Turvahäkit
Turvahäkki on pakollinen kaikissa luokissa lukuun ottamatta Farmi-, TWD- ja kuorma-autoluokkia (ks. luku
14).

R. Remmiahtimet/turboahtimet
1. Kaikki turboahtimet täytyy ympäri asti (360 astetta) suojata 2 mm paksuisella teräksisellä
suojuksella, lukuun ottamatta imu ja pakoputkia. Suojauksen tulee pitää huoli, etteivät turbon
pyörät tai muut osat pääse suojauksen ulkopuolelle rikkoutumisen seurauksena.
- Suojaus tulee asentaa niin lähelle turboa kuin mahdollista ja kiinnittää vähintään neljästä (4)
pisteestä.
- Konepeitto tai etusäleikkö ei voi olla osa suojausta.
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- Super Stock- ja Pro Stock-traktoreissa sallitaan suojauksen avoin alaosa (max. 90 astetta)
mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:
- Traktorissa tulee olla suljettu konepeitto.
- Suojauksen täytyy jatkua turbon sivuilta 50 mm sivullepäin
- Pakoputken on oltava vähintään 1,5 mm vahvuinen putken pystysuoraan osaan asti, sekä
kiinnitetty riittävän vahvasti kiinni turbon pakopesän laippaan.
Tähtimoottoreissa on kaikki turboahtimet ympäröitävä 6 mm paksuisella terässuojuksella, joka
peittää turbiinipyörän. Pakoputket on kiinnitettävä sylinteriryhmään pyörimisen estämiseksi.
Turboahtimen suojus on tuettava moottoriin tai runkokehykseen vähintään 40 mm leveällä ja
vähintään 4 mm paksulla lattaraudalla suojuksen pyörimisen estämiseksi.
Kaikki normaalien moottorinsuojusten ulkopuolelle jäävät välijäähdyttimet on suojattava vähintään
2 mm paksuisella terässuojuksella.
Kaikki remmiahtimen vetokomponentit on suojattava päältä ja sivulta 2 mm teräksellä tai
alumiinilla; suojuksen on oltava käyttöremmiä tai -ketjua leveämpi ja tukevasti kiinnitetty. Ahtimen
suojuksen on oltava leveämpi kuin kaikki komponentit, hihnapyörät jne. Ahtimen hihnapyörät on
oltava takoterästä, valurautaisia hihnapyöriä ei sallita.
Kaikkien kaasuttimilla tai suihkutuksella varustettujen lento-, teollisuus- ja merimoottorien
keskipakoahdin on suojattava. Suojuksen on oltava samanlainen ahtimen molemmin puolin.
Suojuksen on ulotuttava ahtimen kuoren keskilinjasta 100 mm taaksepäin, loveus sallitaan vain
moottorin ilmanottoa varten, loveuksen maksimipituus 210 mm. Edelleen on suojuksen ulotuttava
100 mm eteenpäin ahtimen kuoren keskilinjasta mitaten, loveukset sallitaan vain apulaitteita
varten (kuten airboxeja).
Suojuksen etu- ja takareunusten on oltava varustettu huulloksella, joka ulottuu sisäänpäin
25,4 mm. Suojuksen on oltava 10 mm paksu, joko terästä tai kevytmetallia (vaatimus: Din AL Mg
Si 1 (EN AW 6082) 360-asteisesti ahtimen kotelon ympärillä enintään 50 mm välyksellä suojuksen
ja ahtimen kotelon välissä.

KS. ETPC:N SÄÄNTÖKIRJA KUVA 2-18
Suojaus saa olla vain silloin kaksiosainen, jos liitos on runkorakenteen suojassa, ja kiinnitykseen on
käytettävä neljää (4) M10 8.8 pulttia. Suojuksen on säilytettävä lujuutensa.
6. Rolls Royce Griffon-tyyppinen keskipakoahdin on suojattava seuraavalla tavalla. Suojuksen tulee
olla samanlainen ahtimen molemmin puolin. Suojuksen tulee alkaa ahtimen kotelon keskilinjalta ja
ulottua 100 mm taaksepäin, moottorin ilmanotto tulisi myös suojata. Suojuksen on ulotuttava
100 mm eteenpäin ahtimen kotelon keskilinjalta, loveaminen sallitaan vain lisäkomponenttien
kohdalta (kuten Airboxit). Suojuksen etu- ja takareunassa on oltava huullos, joka ulottuu sisäänpäin
25,4 mm. Suojuksen tulee olla yhdestä kappaleesta tehty 10 mm paksua 52.3 terästä, ahtimen
kotelon ja suojuksen välinen etäisyys enintään 50 mm. Titaniumia ei sallita suojamateriaaliksi.
Suojuksen pohjapuolen on oltava avoin ja sen reunojen ulotuttava 100 mm ahdinkotelon pohjan
alapuolelle. Suojuksen on oltava sisä- ja ulkopuolelta kiinnitetty runkoon vähintään neljällä (4) M14
8.8 pultilla. Porattujen reikien ympärille on jäätävä vähintään 20 mm materiaalia. Yksikertaisella
rungolla varustetuissa Modified-traktoreissa on oltava apukehys, joka on tehty putkiteräksestä
mitoiltaan vähintään 70x70x4 mm kiinnitettynä runkokehykseen. Apukehyksen tarkoituksena on
liittää suojus ulkopuoleltaan runkoon. Suojusta varmistamassa on oltava kaksi turvaremmiä
kiinnitettynä teräsliittimillä suojuksen yläosasta moottorin etukiinnityskorvien yläreunaan.
Suojuksen on säilytettävä lujuutensa. Ahdinkotelon etu- ja takaosa on suojattava vähintään 6 mm
teräksellä tai kevytmetallilla, joka täyttää vaatimuksen Din AL Mg Si n:o 6082. Reiät sallitaan vain
ahtopaineen säätöä, säätövipua ja kaasuvivustoa varten.
Etu- ja takasuojus kiinnitetään huullokseen M8 pulteilla, joiden etäisyys on enintään 75 mm
kummallakin puolella. 20 mm etäisyys sallitaan ilmanoton kotelon ja turbiinipyöräkotelon välillä.
Suojuksen ja ahtimen välissä olevat polttoaineputket on erillisesti suojattava vähintään 2 mm
terästä olevilla putkilla tai kilvillä.
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7. Allisonin mekaanisissa ahtimissa on oltava terässuojus kuten sääntö 5 määrää, tai ETPC:n
hyväksymä räjähdysmatto.
8. Ruuvityyppiset remmiahtimet ja nopeutta vaihtavat mekaaniset ahtimet eivät ole sallittuja
vetoajoneuvoissa.
9. Kaikissa moottoreissa, joiden päälle on asennettu mekaaninen remmiahdin, on oltava ETPC:n
hyväksymät ahtimen pidätinremmit. Ahtimen pidätinremmijärjestelmän on muodostuttava neljästä
erillisestä remmistä, joita on yksi (1) ahtimen kussakin kulmassa ja joista jokainen on tukevasti
kiinnitetty moottoriin omasta kiinnityskorvastaan. Yläkiinnityskorvat on kiinnitettävä injektorin
rungon kannan ja ahdinkotelon yläpinnan väliin. Alakiinnityskorvat kiinnitetään moottoriin
vähintään yhdellä (1) M6 pultilla tai tapilla (8.8 tai parempi) kunkin remmin alapäästä ahtimen
kaikista neljästä kulmasta. Remmiahtimien kiinnittämiseen imusarjaan saa käyttää ainoastaan
alumiinitappeja. Pidätinremmien käyttöikä on valmistajan takuusta riippuen enintään kuusi (6)
vuotta, epäselvissä tapauksissa kilpailijan on todistettava remmien ikä.
10. Kaikkien vetoajoneuvojen turbo- tai remmiahtimien painepuolen putkien on oltava nokkapellin tai
suojusten alla tai pulteilla tai remmeillä turvallisesti kiinnitetty.
11. ETPC suosittelee ankarasti imusarjan räjähdyspaneelin käyttöä ahdetuissa moottoreissa.
12. Titaniumista valmistetut turbon siivet ovat kiellettyjä kaikissa luokissa.

S. Renkaat
1. Kilpailuihin saavat osallistua kumirenkailla varustetut ajoneuvot. Neliveto ei ole sallittu.
2. Paripyöriä, nastoja tai ketjuja ei saa käyttää. Farmi-luokassa neliveto sallitaan, samoin paripyörät,
kunhan pyöräparin kokonaisleveys ei ole yli 30.5".
Modified >950 kg ja Super Stock
1. Renkaiden leveys saa olla enintään 30,5" tai 800/65 mm.
2. Vanteen halkaisija rajoitetaan 32" renkaan leveyden ylittäessä 24,5" (leveys määräytyy valmistajan
merkintöjen perusteella).
3. Kokoa 700-38 olevien Trelleborg-renkaiden käyttö sallitaan ja niin ikään kokoa 800-32 olevien
Taurus-renkaiden käyttö sallitaan.
4. Kokoa 30,5-32(800/65-32) ja 24,5-3(650/75-32) olevien renkaiden maksimi vierintäkehän pituus on
5400 mm, kun paine on 0,7 bar (10psi). Muutamien alkusarjan Puller 2000-renkaiden (HP-merkintä
puuttuu) vierintäkehä ylittää hiukan 5400 mm, ja tämä tyyppi sallitaan vain jos renkaat on ostettu
ennen tammikuuta 2004. Näiden renkaiden käyttöön on oltava kirjallinen hyväksyntä ETPC:n
tekniseltä komissiolta tai FTPA:lta.
Modified 950 kg
1. Vannekoko on rajoitettu 16 tuumaan.
2. Ripojen leveys ei saa ylittää tehdasvalmisteista 18,4x16,1 rengasta.
Pro Stock
1. Maksimivannekoko 38 tuumaa.
2. Maksimirengaskoko 38" vanteella: 580/70R38 (20,8-38),
34" vanteella: 620/75R34 (23,1-34);
ja 32" vanteella: 650/75R32 (24,5-32).
FTPA:n kilpailuissa sallitaan myös koko 30,5 x 32.
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TWD
1. Renkaan kosketuspinnan maksimileveys (maakosketus) 18 tuumaa (maksimirengaskoko 18.4x16.1).
Huom. Kaikkien muun kokoisten renkaiden käyttöön on oltava ETPC:n tai FTPA:n hallituksen lupa.
Rengasta ja vannetta koskeva varoitus
Rengas/vanneyhdistelmä saattaa särkyä ja räjähtää aiheuttaen vakavia vammoja tai kuoleman
jos:
- ylitetään 35 psi rengaspaine kylmällä renkaalla
- vannetta hitsataan poistamatta ensin rengasta vanteelta
- rengasta porataan tai se ruuvataan vanteelle

T. Painot
1. Painot eivät saa ulottua takarenkaiden takapuolelle.
2. Kaikki painot on kiinnitettävä tukevasti.
3. Kaikki painolasti, joka putoaa ajoneuvon ollessa jarruvaunuun kytkettynä vihreällä lipulla aiheuttaa
hylkäämisen (poikkeuksena painojen särkyminen).
4. Liikkuvien painojen tai painotelineiden käyttö ei ole luvallista.
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3.

SUPER STOCK

A. Runkorakenne
Super Stock-traktorin runkorakenteen tulee olla seuraavanlainen:
1. Sylinterilohkon on sijaittava alkuperäisellä valmistajan määrittämällä paikalla.
2. Super Stock-luokkaan hyväksytään ainoastaan sellaiset moottorit, joita myydään tai on myyty
etupyöräohjauksella varustetussa maataloustraktoreissa.
3. Vaihteiston, perän ja taka-akselin koteloiden on oltava alkuperäisiä tai valmistajan tarjoamia
varaosia.
4. Traktoreista, joissa on valettu putkityyppinen runko (esim. Oliver, Cockshutt, White, Case, Fendt)
saadaan poistaa runkokehys vaihteistokotelon etupuolelta. Moottorin ja kytkinkotelon on
pysyttävä alkuperäisillä kohdillaan ja ne on asennettava kiinni tukevasti valmistajan alkuperäisen
tarkoituksen mukaisesti.
5. Napavälityksiä ei saa poistaa. OEM-komponenttien koneistus sallittu. Valuosien hitsaus kielletty.
Vanteen laipan saa hitsata vetoakseliin ainoastaan ulkopuolelta.
6. Alkuperäisen merkkikohtaisen sylinterilohkon on oltava yhdenmukainen merkkiin kuuluvan
vaihteisto- ja peräkotelon ja pellityksen kanssa. Sitä ei saa muuttaa ulkoisesti, paitsi normaalin
korjauksen ja ruiskutuslaitteiston asennuksen näin vaatiessa.
7. Moottorin sisäisen kanaviston ja vesivaipan on säilyttävä ehjinä samoin kuin lohkon porausvaran.
8. Enintään 40mm paksuinen tukilaippa sallitaan sylinterikannen alareunan ja lohkon yläreunan
välissä. Kannentiivisteosuuden kokonaispaksuus enintään 3,3 mm enintään 8850 cm3 (540
kuutiotuumaa) tilavuuteen asti. Tukilaippoja ei saa käyttää moottoreissa, joiden
alkuperäissylinteritilavuus ylittää 8850 cm3 (540 kuutiotuumaa). Tukilaippojen käyttöä
sylinterikannen ja kampikammion välissä (ns. kannurakenne) ei sallita (tarkoittaa Deutzin,
Minneapolis-Molinen ja vastaavia moottoreita). Sylintereiden vaihto sallitaan.
9. Ulkoinen tukiasetelma sallitaan pitämään kantta kiinni sylinteriryhmässä. Tämä rakenne yhdistää
sylinterikannen ryhmän alaosaan, ja sen on oltava sivupellityksen sisällä.
Huom. Rakennelma ei korvaa ympärysvaijereita, joiden on oltava paikoillaan.
10. Kaikilla runkorakenteen kuoreen tehdyillä muutoksilla on oltava ETPC:n ja kansallisen teknisen
komission kirjallinen hyväksyntä, ennen kuin kyseessä oleva traktori katsotaan lailliseksi.
Huom. Kriteerinä pidetään alkuperäisulkoasun säilymistä.
11. Moottori on kiinnitettävä jäykästi alkuperäiseen runkoon. Moottori ei saa liikkua erillään vaihteistoperäkotelosta.
12. Rungon on oltava vakio sylinterilohkon takaosasta traktorin takaosaan.
13. Jäähdyttimen säleikköä saa muuttaa ilmanottoa varten muttei poistaa kokonaan.
14. Kytkimen, vaihteiston, perän ja taka-akselin koteloiden on oltava alkuperäisiä. Alkuperäisosien
koneistus on sallittua. Valuosien hitsaus kielletty.
Ei-komponenttitraktoreissa saa käyttää teräksistä kytkinsuojaa/koteloa seuraavin ehdoin:
Korvaavan suojan/kotelon täytyy:
- olla valmistettu ETPC:n kappaleen 2.10 kohdan B-15 sääntöjen mukaisesti
- olla ulkomuodoltaan alkuperäinen muotoinen
- olla samanpituinen kuin alkuperäinen osa
- käyttää alkuperäistä kiinnityslaippaa ja pultteja
15. Mukana kulkevat apupolttomoottorit pumppujen, lisävarusteiden jne. käyttämiseksi ovat
kiellettyjä.
16. Yksiosaiset runkolaakerit sallitaan.
17. Sylinterilohkon ja kytkinkotelon välissä saa käyttää välilaippaa, maksimipaksuus 35 mm.
18. ETPC sallii komponenttitraktorit Super Stock-luokassa seuraavien sääntöjen puitteissa:
a. Niissä on oltava yksiosainen runko joka ulottuu traktorin etuosasta taka-akselikoteloon,
alkuperäinen kytkinkotelo on korvattava ETPC:n hyväksymällä bellhousingilla (luku 2,
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kappale D). Niissä on käytettävä muuta kuin alkuperäistä vaihteisto- ja perä/takaakselikoteloa. Valurautaisia maataloustraktorin vaihteisto- tai peräkomponetteja ei sallita.
b. Vetopuomin ja turvahäkin on oltava osa runkorakennetta.
c. Sylinterilohkon on oltava johdonmukainen traktorimerkin pellityksen kanssa.
d. Moottorin asennuskohta: kampiakselin keskilinja saa olla takapyörien keskilinjan alapuolella,
mutta sen on oltava maan suuntainen, +/- 2 asteen poikkeama sallitaan. Enimmäispudotus
takapyörien keskilinjasta kampiakselin etupään keskilinjan korkeuteen on 75mm.
Rungon tulee olla maan suuntainen, +/- 2 asteen toleranssi sallitaan. Tämä on yhtä kuin noin
100 mm pudotus takapyörien keskilinjasta 2900 mm maksimiakselivälin etummaisen
pisteeseen. Mittaus tulee suorittaa renkaat, vetopuomi ja painot vetovalmiina.
e. Komponettitraktorin moottori ei saa sijaita edempänä kuin 1524 mm (60 tuumaa) mitattuna
taka-akselin keskilinjasta moottorilohkon takareunaan.
f. Kampiakselin keskilinjan on oltava runkokehyksen ylä- ja alaputken välissä. Runkokiskon
alareuna ei saa olla yli 150 mm kampiakselin keskilinjan alapuolella sylinterilohkon
takareunasta eteenpäin katsottuna.
g. Tikapuurunko on peitettävä ulkopuoleltaan vähintään 2 mm paksulla alumiini- tai teräslevyllä
ja pellityksen on noudatettava kampiakselin vaakalinjaa.
h. Ulkomuodon on vastattava kulloisenkin merkin ja mallin vakioasua.
i. Kardaanin suojaus kuten Modified-luokan traktoreissa.
j. Akseliväli saa olla enintään 2900 mm. Maksimipituus on 4000 mm takapyörän keskikohdasta
traktorin etummaiseen pisteeseen sisältäen painot ja painotelineet. Hinaussilmukka ei
sisälly tähän mittaan.
k. Kaikkien komponenttitraktoreiden rakenteilla on oltava kansallisten katsastusviranomaisten
ennakkohyväksyntä. Kaikki mitat on mitattava ja ne on kirjattava kansioon valokuvilla
varustettuna ja allekirjoitettuina ennen kuin ajoneuvon sallitaan kilpailla. Tämän mapin on
kuljettava traktorin mukana ja se on näytettävä katsastusmiehen pyynnöstä.

B. Pellitys
1. Traktorin nokkapellin ja säleikön on sijaittava valmistajan niille tarkoittamilla paikoilla.
2. Pellityksen saa päivittää vastaamaan valmistajan käyttämää pellitystä niin kauan kuin runkomalli on
yhä valmistusohjelmassa.
3. Pellityksen on oltava sarjavalmisteisen pituinen ja sijaittava alkuperäisellä paikalla.
4. Traktorin tulee säilyttää alkuperäisulkonäkö.
5. Etäisyyden traktorin taka-akselin keskikohdasta nokkapellin etummaiseen pisteeseen tulee olla
sama kuin traktorimallissa, jonka päivitettyä pellitystä käytetään.
6. Akselivälisääntöä sovelletaan alkuperäisrungon mukaan, ei sen mallin, jonka päivitettyä pellitystä
käytetään.
7. Akseliväli saa olla enintään 2900 mm, ellei tehtaan akseliväli ole tätä suurempi, jolloin alkuperäisen
akselivälin on säilyttävä. Maksimipituus on 4000 mm takapyörän keskikohdasta traktorin
etummaiseen pisteeseen sisältäen painot ja painotelineet. Hinaussilmukka ei sisälly tähän mittaan.
8. Super Stock-sääntöjen A-kappaleen sääntöjä 1-10 sovelletaan alkuperäisrungon mukaan, ei sen
mallin, jonka päivitettyä pellitystä käytetään.

C. Rungon tukirakennevaihtoehdot
1. Traktorissa on oltava joko
a. Teräksiset, taka-akselikoteloon vähintään neljällä (4) akselikotelon pultilla kiinnitetyt
tukikehykset molemmin puolin, jotka ulottuvat vauhtipyörän etupuolelle. Ne kiinnitetään
sylinterilohkoon tai runkoon vähintään kolmella (3) 14 mm 8.8 teräspultilla (ks. kuva 3-1).
tai

3-2

b. Yksiosainen runkokehys molemmin puolin, joka ulottuu traktorin etuosasta taka-akselin
kiinnityspultteihin asti.
tai
c. 2-osainen runkokehys seuraavin ehdoin:
- Ositettavan runkokehyksen on ulotuttava traktorin etuosasta taka-akselin
kiinnityspultteihin asti.
KS. ETPC:N SÄÄNTÖKIRJA KUVA 3-1
- Ositettavan runkokehyksen molempien osien tulee mennä toistensa sisään
(liukurakenne) alueella, jonka kohdalta traktori voidaan katkaista (kytkimen alue).
- Runkokehyksen molempien osien täytyy olla valmistettu vähintään 3 mm putkesta
tai u-profiilin teräksestä.
- Mikäli runkokehys on valmistettu u-profiilin teräksestä, sen sisäpuolella tulee olla uprofiilin kiinnitystanko, jonka pituus on vähintään 500 mm (250 mm ositettavan
runkokehyksen etuosan alueella ja 250 mm takaosan alueella).
- Mikäli runkokehys on valmistettu putkesta, sen sisällä tulee olla sisäputki, jonka
pituus on vähintään 500 mm (250 mm ositettavan runkokehyksen etuosan alueella ja
250 mm takaosan alueella).
- Ositettavan runkokehyksen takaosa tulee kiinnittää taka-akselin koteloon vähintään
neljällä (4) akselikotelon pultilla ja sen tulee ulottua eteenpäin vauhtipyörän alueen
yli ja se on kiinnitettävä sylinteriryhmään vähintään kolmella (3) 14 mm pultilla,
joiden lujuusaste on vähintään 8.8.
- Ositettavan runkokehyksen osat tulee kiinnittää toisiinsa vähintään kahdella (2)
teräskiinnikkeellä, joiden paksuus on vähintään 8 mm.
- Kaksiosaisen runkokehyksen tulee olla niin luja, että traktori pysyy koossa sen
varassa, vaikka traktorin runkoa koossapitävät pultit poistettaisiin sen katkaisua
varten.
2. Tuki- tai runkokehysten on oltava niin lujat, että traktori pysyy koossa niiden varassa, vaikka traktorin
runkoa koossapitävät pultit poistettaisiin sen katkaisua varten.

D. Moottorit
1. Super Stock-luokan maksimi-iskutilavuus on 10650 cm3 (650 c.i.).
2. Moottorilohkon on oltava saatavilla alkuperäisosana normaalista varaosamyynnistä.
3. Kaikki ahdetut moottorit pitää suojata yhdellä sylinteriryhmän ja sylinterikannen ympäri ulottuvalla
teräsvaijerilla. Ks. luku 2, kappale I., kohta 13.
4. Super Stock-traktoreissa saa olla enintään 4 (neljä) turboahdinta, ahtojärjestelmä on rajoitettu
enintään 3 (kolmeen) painevaiheeseen.
5. Super Stock-traktoreissa saa olla enintään 2 (kaksi) venttiiliä per sylinteri, paitsi jos tietyssä
traktorimallissa on alun perin neliventtiilikansi, tällöin alkuperäiskantta saa käyttää
dieselmoottoreissa.
6. Muuntaminen nelitahtisesta kaksitahtiseksi sallitaan vain dieselmoottoreilla.

E. Kytkimet
1. Vain mekaanisilla vivustoilla käytettävät kytkimet sallitaan. Hydraulinen kytkentä sallitaan.
2. Kytkimet ja niiden suojaus ks. sääntökirjan luku 2 kohta D.
3. Komponenttitraktoreissa on käytettävä ETPC:n hyväksymää tehdas- tai omatekoista bellhousingia
(ks. kappale 2, kohdat 10 A tai B)
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F. Räjähdysmatot
1. Räjähdysmattojen on sijaittava tukikehyksen tai täyspitkän runkokehyksensisäpuolella ja
tukikehyksen kiinnityksen on oltava moottorilohkon takapään etupuolella. Kuitenkin joissakin
tapauksissa matolle ei ole tilaa edellä mainittujen tukirakenteiden sisäpuolella, näissä tapauksissa
katsastusmiehille on esitettävä ETPC:n tai jäsenjärjestön kirjallinen poikkeuslupa.

G. Tuliseinä
1. Kuljettajan ja moottorin välissä on oltava teräksinen vähintään 2 mm paksuinen suojapelti, joka
ulottuu nokkapellin yläosasta kytkimen tai vaihteiston koteloon ja sivupellistä sivupeltiin.
Turboahdetuissa metanolitraktoreissa tämän suojuksen on oltava vähintään 2 mm paksuista
ruostumatonta terästä. Tämä suojus toimii myös tuliseinänä.

H. Käynnistyskemikaalit
1. Kaikkien käynnistysapu/kemikaalipullojen on oltava moottoritilan ulkopuolella.

I. Sammutusjärjestelmät
1. Super Stock-traktorit, joissa tarvitaan työkaluja sivupeltien poistamiseksi, on oltava kiinteästi
asennettu sammutusjärjestelmä. Järjestelmän suuttimien on oltava moottoritilassa.
2. Sammutusjärjestelmällä varustetuissa traktoreissa on oltava yksi suutin kummallakin puolella
moottoria pellityksen sisällä. Niitä ei saa kiinnittää pellitykseen.

J. Laillisuus
1. Jos ETPC tai kansallinen järjestö epäilee traktorin laillisuutta tai toisen saman luokan kilpailijan
esittäessä protestin, on epäilyksen kohteena olevan kilpailijan todistettava, että vähintään 150
kappaletta kyseistä traktoria on valmistettu (valmistajan vahvistettu lausunto), toimitettava
osanumerot ja osoitettava järjestön hallitusta tyydyttävällä tavalla, että traktori on laillinen.

K. Pro Stockit Super Stock luokassa
1. Pro Stock-traktorien sallitaan kilpailla omien sääntöjensä puitteissa Super Stock-luokassa. Pro
Stock-traktori ei saa kilpailla yhtä aikaa molemmissa luokassa.
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4.

PRO STOCK

A. Runkorakenne
Pro Stock-traktorin runkorakenteen tulee olla seuraavanlainen:
1. Alkuperäissylinterilohko tai valmistajan tarjoama varaosa, joka toimii alkuperäisellä ko.
traktorimalliin tarkoitetulla kampiakselilla, muutoksia runkoon kiinnityksissä ei saa tehdä.
2. Sylinterilohkon on sijaittava alkuperäisellä paikalla.
3. Moottori on kiinnitettävä jäykästi alkuperäiseen runkoon. Moottori ei saa liikkua erillään vaihteistoperäkotelosta.
4. Traktorissa on käytettävä alkuperäisiä kytkin-, vaihteisto- ja peräkoteloa tai valmistajan tarjoamia
varaosia. Napavälitykset katsotaan perään kuuluviksi eikä niitä saa poistaa. OEM-komponenttien
koneistus sallittu. Valuosien hitsaus kielletty. Vanteen laipan saa hitsata vetoakseliin ainoastaan
ulkopuolelta.
5. Moottorilohkoa ei saa muuttaa ulkoisesti, paitsi normaalin korjauksen ja polttoaineen
ruiskutuslaitteiston asennuksen näin vaatiessa.
6. Moottorin sisäisen kanaviston ja vesivaipan on säilyttävä ehjinä samoin kuin lohkon porausvaran.
7. Sylinterikannen ja sylinteriryhmän välinen levy on sallittu. Kampiakselin keskilinjan ja
moottorilohkon yläpään välinen maksimimitta sisältäen mahdollisen kannen välilevyn ja
kannentiivisteen on 410 mm.
8. Kaikilla runkorakenteen kuoreen tehdyillä muutoksilla on oltava ETPC:n ja kansallisen teknisen
komission kirjallinen hyväksyntä, ennen kuin kyseessä oleva traktori katsotaan lailliseksi.
9. Rungon on oltava vakio sylinterilohkon takaosasta traktorin takaosaan.
10. Pro Stock-luokkaan hyväksytään ainoastaan sellaiset traktorit, joita myydään tai on myyty
etupyöräohjauksella varustettuina maataloustraktoreina.
11. Kytkimen, vaihteiston, perän ja taka-akselin koteloiden on oltava alkuperäisiä, alumiinisia
korvausosia ei sallita. OEM-komponenttien koneistus sallittu. Valuosien hitsaus kielletty.
12. Yksiosaiset runkolaakerit sallitaan. Yksiosaista runkolaakeria ei katsota tukirakenteeksi.
13. Sylinterilohkon ja kytkinkotelon välissä saa käyttää välilaippaa, maksimipaksuus 35 mm. Alumiininen
välilaippa ei voi olla osa kytkimen suojausta.
14. ETPC sallii komponenttitraktorit Pro Stock-luokassa seuraavien sääntöjen puitteissa:
a. Niissä on oltava yksiosainen runko joka ulottuu traktorin etuosasta taka-akselikoteloon,
alkuperäinen kytkinkotelo on korvattava ETPC:n hyväksymällä bellhousingilla (luku 2,
kappale D). Niissä on käytettävä muuta kuin alkuperäistä vaihteisto- ja perä/takaakselikoteloa. Valurautaisia maataloustraktorin vaihteisto- tai peräkomponetteja ei sallita.
b. Vetopuomin ja turvahäkin on oltava osa runkorakennetta.
c. Sylinterilohkon on oltava johdonmukainen traktorimerkin pellityksen kanssa.
d. Moottorin asennuskohta: kampiakselin keskilinja saa olla takapyörien keskilinjan alapuolella,
mutta sen on oltava maan suuntainen, +/- 2 asteen poikkeama sallitaan. Enimmäispudotus
takapyörien keskilinjasta kampiakselin etupään keskilinjan korkeuteen on 75mm.
Rungon tulee olla maan suuntainen, +/- 2 asteen toleranssi sallitaan. Tämä on yhtä kuin noin
100 mm pudotus takapyörien keskilinjasta 2900 mm maksimiakselivälin etummaisen
pisteeseen. Mittaus tulee suorittaa renkaat, vetopuomi ja painot vetovalmiina.
e. Komponettitraktorin moottori ei saa sijaita edempänä kuin 1524 mm (60 tuumaa) mitattuna
taka-akselin keskilinjasta moottorilohkon takareunaan.
f. Kampiakselin keskilinjan on oltava runkokehyksen ylä- ja alaputken välissä. Runkokiskon
alareuna ei saa olla yli 150 mm kampiakselin keskilinjan alapuolella sylinterilohkon
takareunasta eteenpäin katsottuna.
g. Tikapuurunko on peitettävä ulkopuoleltaan vähintään 2 mm paksulla alumiini- tai teräslevyllä
ja pellityksen on noudatettava kampiakselin vaakalinjaa.
h. Ulkomuodon on vastattava kulloisenkin merkin ja mallin vakioasua.
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i. Kardaanin suojaus kuten Modified-luokan traktoreissa.
j. Akseliväli saa olla enintään 2900 mm. Maksimipituus on 4000 mm takapyörän keskikohdasta
traktorin etummaiseen pisteeseen sisältäen painot ja painotelineet. Hinaussilmukka ei
sisälly tähän mittaan.
k. Kaikkien komponenttitraktoreiden rakenteilla on oltava kansallisten katsastusviranomaisten
ennakkohyväksyntä. Kaikki mitat on mitattava ja ne on kirjattava kansioon valokuvilla
varustettuna ja allekirjoitettuina ennen kuin ajoneuvon sallitaan kilpailla. Tämän mapin on
kuljettava traktorin mukana ja se on näytettävä katsastusmiehen pyynnöstä.

B. Pellitys
1. Traktorin nokkapellin ja säleikön on sijaittava valmistajan niille tarkoittamilla paikoilla.
2. Pellityksen saa päivittää vastaamaan valmistajan käyttämää nykyistä pellitystä ETPC:n ja kansallisen
teknisen komission luvalla.
3. Pellityksen on oltava sarjavalmisteisen pituinen ja sijaittava alkuperäisellä paikalla.
4. Traktorin tulee säilyttää alkuperäisulkonäkö.
5. Etäisyyden traktorin taka-akselin keskikohdasta nokkapellin etummaiseen pisteeseen tulee olla
sama kuin traktorimallissa, jonka päivitettyä pellitystä käytetään.
6. Akselivälisääntöä sovelletaan alkuperäisrungon mukaan, ei sen mallin, jonka päivitettyä pellitystä
käytetään.
7. Akseliväli saa olla enintään 2900 mm, ellei tehtaan akseliväli ole tätä suurempi, jolloin alkuperäisen
akselivälin on säilyttävä. Maksimipituus on 4000 mm takapyörän keskikohdasta traktorin
etummaiseen pisteeseen sisältäen painot ja painotelineet. Hinaussilmukka ei sisälly tähän mittaan.
KS. ETPC:N SÄÄNTÖKIRJA KUVA 4-1
8. Pro Stock-sääntöjen A-kappaleen sääntöjä 1-8 sovelletaan alkuperäisrungon mukaan, ei sen mallin,
jonka päivitettyä pellitystä käytetään.

C. Rungon tukirakennevaihtoehdot
1. Traktorissa on oltava joko
a. teräksiset, taka-akselikoteloon vähintään neljällä (4) akselikotelopultilla kiinnitetyt
tukikehykset molemmin puolin, jotka ulottuvat vauhtipyörän etupuolelle. Ne kiinnitetään
sylinterilohkoon tai runkoon vähintään kolmella (3) 14 mm 8.8 teräspultilla (ks. kuva 4-1).
tai
b. yksiosainen runkokehys molemmin puolin, joka ulottuu traktorin etuosasta taka-akselin
kiinnityspultteihin asti.
tai
a. 2-osainen runkokehys seuraavin ehdoin:
- Ositettavan runkokehyksen on ulotuttava traktorin etuosasta taka-akselin
kiinnityspultteihin asti.
- Ositettavan runkokehyksen molempien osien tulee mennä toistensa sisään
(liukurakenne) alueella, jonka kohdalta traktori voidaan katkaista (kytkimen alue).
- Runkokehyksen molempien osien täytyy olla valmistettu vähintään 3 mm putkesta
tai u-profiilin teräksestä.
- Mikäli runkokehys on valmistettu u-profiilin teräksestä, sen sisäpuolella tulee olla uprofiilin kiinnitystanko, jonka pituus on vähintään 500 mm (250 mm ositettavan
runkokehyksen etuosan alueella ja 250 mm takaosan alueella).
- Mikäli runkokehys on valmistettu putkesta, sen sisällä tulee olla sisäputki, jonka
pituus on vähintään 500 mm (250 mm ositettavan runkokehyksen etuosan alueella ja
250 mm takaosan alueella).
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- Ositettavan runkokehyksen takaosa tulee kiinnittää taka-akselin koteloon vähintään
neljällä (4) akselikotelon pultilla ja sen tulee ulottua eteenpäin vauhtipyörän alueen
yli ja se on kiinnitettävä sylinteriryhmään vähintään kolmella (3) 14 mm pultilla,
joiden lujuusaste on vähintään 8.8.
- Ositettavan runkokehyksen osat tulee kiinnittää toisiinsa vähintään kahdella (2)
teräskiinnikkeellä, joiden paksuus on vähintään 8 mm.
- Kaksiosaisen runkokehyksen tulee olla niin luja, että traktori pysyy koossa sen
varassa, vaikka traktorin runkoa koossapitävät pultit poistettaisiin sen katkaisua
varten.
2. Tuki- tai runkokehysten on oltava niin lujat, että traktori pysyy koossa niiden varassa, vaikka traktorin
runkoa koossapitävät pultit poistettaisiin sen katkaisua varten.

D. Moottorit
1. Pro Stock-luokan moottorien tilavuus saa olla enintään 8364 cm3 (510 c.i.)
2. Kaikki ahdetut dieselmoottorit pitää suojata yhdellä koko sylinteriryhmän ja sylinterikannen ympäri
ulottuvalla teräsvaijerilla. Ks. luku 2, kappale I., kohta 13.
3. Pro Stockien moottoreissa saa olla enintään yksi ilmanpuristuslaite, ja ahtojärjestelmässä saa olla
enintään 1 (yksi) painevaihe.
4. Sylinterikannen on oltava kyseiseen moottoriin ja maatalouskäyttöön tarkoitettu kansi.
5. Vain kaksi venttiiliä per sylinteri sallitaan. Jos jossain tietyssä traktorimallissa on moniventtiilikansi
(enemmän kuin kaksi venttiiliä per sylinteri), on sallittua käyttää tätä alkuperäisen moottorin ja
alkuperäisen sylinterikannen yhdistelmää silloin, kun moottorin tilavuus on enintään 7374 cm3.
Moottorin pienentäminen on sallittu max. 2%.
6. Pro Stock-traktoreissa saa olla yksi minä tahansa kokoinen ruiskutuspumppu, vain yksi
pumppuelementti sylinteriä kohti sallitaan. Jos käytetään alkuperäisen moottorivalmistajan
varaosana normaalisti tiskiltä saatavaa 12-sylinterisen moottorin ruiskutuspumppua, kaksi
pumppuelementtiä per sylinteri sallitaan.
7. Vain diesel sallitaan polttoaineena. Vesiruiskutus ja/tai välijäähdytin ovat luvallisia. Bensiinialkoholiseoksen ja/tai alkoholin käyttö on kielletty.
8. Yläpuolisia nokka-akseleita ei sallita.
9. Muuttaminen nelitahtisesta kaksitahtiseksi on kielletty.

E. Kytkimet
1. Vain mekaanisilla vivustoilla käytettävät kytkimet sallitaan. Hydraulinen kytkentä sallitaan.
2. Kytkimet ja niiden suojaus ks. sääntökirjan luku 2 kappale D.

F. Räjähdysmatot
1. Räjähdysmattojen on sijaittava tukikehyksen tai täyspitkän runkokehyksensisäpuolella ja
tukikehyksen kiinnityksen on oltava moottorilohkon takapään etupuolella. Kuitenkin joissakin
tapauksissa matolle ei ole tilaa edellä mainittujen tukirakenteiden sisäpuolella, näissä tapauksissa
katsastusmiehille on esitettävä ETPC:n tai jäsenjärjestön kirjallinen poikkeuslupa.

G. Tuliseinä
1. Kuljettajan ja moottorin välissä on oltava teräksinen vähintään 2 mm paksuinen suojapelti, joka
ulottuu nokkapellin yläosasta kytkimen tai vaihteiston koteloon ja sivupellistä sivupeltiin.
Turboahdetuissa metanolitraktoreissa tämän suojuksen on oltava vähintään 2 mm paksuista
ruostumatonta terästä. Tämä suojus toimii myös tuliseinänä.
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H. Käynnistyskemikaalit
1. Kaikkien käynnistysapu/kemikaalipullojen on oltava moottoritilan ulkopuolella.

I. Sammutusjärjestelmät
1. Pro Stock-traktorit, joissa tarvitaan työkaluja sivupeltien poistamiseksi, on oltava kiinteästi
asennettu sammutusjärjestelmä. Järjestelmän suuttimien on oltava moottoritilassa.
2. Sammutusjärjestelmällä varustetuissa traktoreissa on oltava yksi suutin kummallakin puolella
moottoria pellityksen sisällä. Niitä ei saa kiinnittää pellitykseen.

J. Laillisuus
1. Jos ETPC tai kansallinen järjestö epäilee traktorin laillisuutta tai toisen saman luokan kilpailijan
esittäessä protestin, on epäilyksen kohteena olevan kilpailijan todistettava, että vähintään 150
kappaletta kyseistä traktoria on valmistettu (valmistajan vahvistettu lausunto), toimitettava
osanumerot ja osoitettava järjestön hallitusta tyydyttävällä tavalla, että traktori on laillinen.

K. Pro Stockit Super Stock-luokassa
1. Pro Stock-traktoreiden sallitaan kilpailla omien sääntöjensä puitteissa Super Stock-luokassa. Pro
Stock-traktori ei saa kilpailla yhtä aikaa molemmissa luokissa.
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5.

MODIFIED >950 KG
1. Modified-traktoreita ovat traktorit, jotka käyttävät mitä tahansa moottorin/moottoreiden,
vaihteiston/vaihteistojen ja vetopyörästön yhdistelmää.
2. Mikään Modified-traktorin osa ei saa ulottua yli 4260 mm eteenpäin takapyörän keskiöstä
mitattuna. Hinaussilmukka ei sisälly tähän mittaan.
3. Moottorirajoituksista lisää luvussa 12.
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6.

MODIFIED 950 KG
1. Modified 950 kg-luokan traktorit ovat Modified-traktoreita, joiden maksimipaino on 950 kg mukaan
lukien kuljettaja, öljy-, vesi- ja polttoainetäytöt tehtynä valmiina kilpailuun.
2. Modified 950 kg-luokan traktoreiden pitää täyttää isojen Modified-traktorien turva- ja
suojausmääräykset.
3. Mikään traktorin osa ei saa ulottua yli 2440 mm takapyörän keskiön etupuolelle. Hinaussilmukkaa
ei lasketa tähän mittaan.
4. Mikään traktorin osa ei saa ylittää 1830 mm leveyssuunnassa.
5. On luvallista käyttää yhtä tai useampaa moottoria.
6. Moottorirajoituksista lisää luvussa 12.
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7.

TWD-LUOKKA

A. Yleisiä sääntöjä
1. Ajoneuvon maksimipituus saa olla 4570 mm mitattuna taka-akselin keskipisteestä etupään
ulompaan pisteeseen mukaan lukien painotelineet jne.
2. Ajoneuvon maksimileveys on 2440 mm leveimmältä kohtaa mitattuna.
3. Painot eivät saa ulottua säännössä 1 mainittua etäisyyttä pitemmälle eivätkä taaksepäin enempää
kuin 305 mm vetopuomin päästä mitattuna tai yli ajoneuvon takaosan, kumpi etäisyys sitten onkin
suurempi, eivätkä ne saa häiritä koukusta irrottamista tai siihen kiinnitystä. 150 mm leveä ja 305
mm korkea alue välittömästi vetopuomin yläpuolella on pidettävä vapaana kaikista esteistä
(mukaan lukien painot ja takatuet) kiinnityksen ja irrotuksen helpottamiseksi.
4. Kaikki tehdasvalmisteisella korilla varustetut avolava- ja pakettiautot ovat sallittuja. Ajoneuvon
korin tyylisen korin on oltava saatavana tai oltava aiemmin ollut saatavana vähittäismyyjältä
massatuotteena. Matkustajien kuljetukseen tarkoitetut korit sallitaan.
5. Sivuovien pitää olla asennettuina ja suljettuina, mikäli avolava-auto on valmistettu ovilla
varustettuna. Kaikissa ovissa on oltava yksisalpasysteemi, joka sallii oven avaamisen sekä sisä- että
ulkopuolelta.
6. Kaikkien ETPC:n tai jäsenjärjestöjen kilpailutapahtumiin osallistuvien ajajien on käytettävä
vähintään ETPC:n hyväksymää yksikerroksista Nomex 3 tai vastaavaa tulenkestävää ajopukua paitsi
flippikorisissa ajoneuvoissa, joissa ei ole toimivia, sisä- ja ulkopuolelta avattavia ovia, ja jotka on
varustettu täydellisellä tuliseinällä. Näiden ajoneuvojen kuljettajien on käytettävä
kolme(3)kerroksista tulenkestävää suojapukua (kolmikerroksinen puku tai kaksikerroksinen puku,
jos alusvaatteet ovat Nomexia tai vastaavaa materiaalia). Hätäluukkuja ei lasketa toimiviksi oviksi.
7. Tuuli- ja takalasi, molemmat joko lasia tai pleksiä, vaaditaan ajoneuvoissa. Tehdasvalmisteiset
värilasit hyväksytään. Värjättyä tai savulasia ei sallita missään ikkunoissa. Sävylasit, jotka estävät
rataviranomaisia näkemästä ohjaamoon, eivät ole luvallisia.
8. Funny car-kori on sellainen kori, joka pitää nostaa kokonaan ylös ohjaamoon kulkemiseksi.
Tällaisissa koreissa pitää olla hätäpoistumisluukku tai ovet joko katolla tai korin takaosassa. Mikäli
ajoneuvossa on funny car-kori, kuljettajan on voitava osoittaa, että hän pystyy poistumaan
ajoneuvostaan 10 sekunnin sisällä käyttämättä korinnostojärjestelmää.
9. Kaikissa ajoneuvoissa on oltava yhtenäinen, täydellinen tuliseinä (ei reikiä paitsi käyttövivuille).
Tuliseinä vähintään 2 mm alumiinia tai terästä tai vähintään 3mm Lexania. Ellei ohjaamo ole
kokonaan eristetty moottoritilasta, kuljettajalla on oltava hyväksytty, täydellinen tulenkestävä
suojapuku mukaan lukien kasvosuojus, kypärä ja käsineet sekä vähintään neljällä (4) suuttimella
varustettu tulensammutin ajoneuvossa.
10. Pick-up-autoissa on oltava nokkapelti, jäähdyttimen säleikkö ja lokasuojat valmistajan tarkoittamilla
paikoilla. Ota yhteys ETPC:n tai FTPA:n hallitukseen ennen muutoksia.
11. Pick-up-autoissa on oltava asiallinen pakettiauton/pick-upin katettu lava tai tasalava paikallaan.
12. Ohjaamon sisällä ei saa olla polttoainesäiliöitä, polttoaineen painemittareita eikä
polttoaineputkia.
13. Runkona voi olla pick-up-auton runko tai rakennettu runko kuten modifioiduissa traktoreissa.
14. Kuljettajan on oltava alkuperäisessä ohjaamossa
15. Mikään korin saranoilla kiinnitetty osa ei saa irrota alkuperäiseltä paikaltaan vedon aikana. Korin
yläosassa sijaitsevat hätäpoistumisluukut ovat poikkeus tästä säännöstä. Jos jokin korin osa irtoaa
alkuperäiseltä paikaltaan, ajoneuvon suoritus hylätään.

B. Moottorit ja voimansiirto
1. Yksi autonmoottori tai sen kaksoiskappale sallitaan. Autonmoottori on mikä tahansa moottori tai
sen kaksoiskappale, joka on saatavissa henkilöautoon (enintään 8 sylinteriä). Chevroletin talldeck7-1

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

moottorit sallitaan, mikäli ne ovat rajoitusten mukaisia. Kaikkien moottoreiden on oltava säleikön
takana ja moottoritilassa, ellei ETPC tai FTPA:n hallitus hyväksy muutosta tähän. Lailliseksi
katsottavaan moottorijäljitelmään pitää sopia standardikampiakseli, jonka on myös toimittava.
Kaikkia asiaankuuluvia Modified-traktoreita koskevia turvallisuus-, rakenne- ja käyttökriteereitä
noudatetaan tässäkin kohden, ellei poikkeuksista erikseen huomauteta.
Kaikkien remmi-, turbo- ja keskipakoahtimien, välijäähdyttimien jne. suojaukset on oltava kuten
Modified- ja Super Stock-traktoreissa. V8-moottorien ahtimen remmien suojus voi olla alta
avonainen.
Moottorin, kytkimen ja vaihteiston on oltava rakenteeltaan ja suojaukseltaan kuten Modifiedtraktorissa.
Kaikkien takasiltojen akseli- ja navanpultit on suojattava vähintään 2 mm teräksellä tai alumiinilla,
ellei ajoneuvossa ole napavälitystä.
Mikäli akku on ohjaamon sisäpuolella, sen on oltava kunnolla suojattu ja lujasti kiinnitetty.
Ohjaamossa ei saa olla jäähdyttimiä, lämmönvaihtimia ja/tai vesiletkuja.
Kaikissa TWD-ajoneuvoissa on oltava pystysuora puskuri estämässä ajoneuvoa pääsemästä
jarruvaunun etuseinän yli, vähintään 610 mm maasta. Puskurissa on oltava vähintään 200 mm
pystysuoraa korkeutta, ja rakenteen on oltava jäykkä.
Koukun kiinnityspisteen tulee olla korkeammalla kuin vetopuomirakenteen kiinnityspiste.
Moottorirajoituksista lisää luvussa 12.
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8.

FTPA:N KANSALLINEN KUORMA-AUTOLUOKKA
1. Maksimipaino 6500 kg mukaan lukien kuljettaja, öljy-, vesi- ja polttoainetäytöt tehtynä valmiina
kilpailuun.
- Lisäpainot saavat ulottua enintään 1295 mm taaksepäin (mitattuna takavetoakselin
keskipisteestä).
- Lisäpainot saavat ulottua enintään 610 mm eteenpäin (mitattuna alkuperäisestä
etupuskurista).
2. Kuutiotilavuus on vapaa.
3. Ruiskutustyyppi on vapaa mutta mekaaninen. Esimerkiksi pumppusuutinmoottoriin voi vaihtaa
rivipumpun.
4. Puoliautomaatti- ja automaattivaihteet sallitaan.
5. Auton ulkoasun tulee olla sama kuin sarjavalmisteisen. Puskurit eivät ole pakolliset.
6. Moottorin paikka on vapaa.
7. Vain dieselpolttoainetta käyttävä moottori hyväksytään. Moottorin tulee olla peräisin
sarjavalmisteisesta kuorma-autosta.
8. Moottorin kierrosluku ei saa ylittää 3000 rpm. Ajoneuvoon on kuljettajan/omistajan toimesta
asennettava anturi ja pistorasia kierrosluvun mittauslaitteelle. Tarkemmat ohjeet tähän löytyvät
FTPA:n kotisivuilta. Antureita on saatavana joko FTPA:lta tai omalta alaseuraltasi.
9. Voimansiirron suojaus
- Kardaaniakselin kummassakin päässä on oltava kannake, jonka läpi akseli kulkee. Mikäli
akselin päissä olevat ristikkonivelet rikkoontuvat, jää akseli kannakkeiden varaan.
Kannakkeet tuetaan runkoon.
10. Vetopuomin maksimikorkeus 1200 mm
- Mitataan suoralla alustalla vetolenkin etureunaan.
- Vetopuomin toinen pää kiinnitetään vetopöytään vetotapilla.
- Autossa tulee olla tehdasvalmisteinen vetopöytä, jonka tapin tulee sijaita vetoakselilinjan
etupuolella.
11. Vetopuomin minimipituus mitattuna vetävän akselin keskiöstä vetolenkin etureunaan on 1100 mm.
- Vetopuomi on tuettava takapäästä runkoon sivuttaisen ja ylöspäin suuntautuvan liikkeen
estämiseksi. Vetopuomin kiinnitys, ks. kuvat luvussa 1.
12. Vetolenkin reiän halkaisijan on oltava vähintään 75 mm.
13. Hinaussilmukka vaaditaan auton etupäähän.
14. Akseliväli on vapaa.
15. Vesiruiskutus on sallittu.
16. Välijäähdytin on vapaa.
17. Vain yksi vetävä akseli sallitaan. Jousitus on sallittua poistaa ja kiinnittää akseli kiinteästi runkoon.
18. Suojapellit vaaditaan moottorin molemmille puolille. Suojauksen on ulotuttava koko
sylinteriryhmän pituudelle ja oltava tukevasti kiinnitetty. Se on tehtävä vähintään 2 mm paksuisesta
alumiinista tai teräksestä. Suojusten on oltava yhtenäiset. Moottorin kiinnikkeet, suodattimet,
ohjausvivusto jne. eivät voi olla osana suojusta. Runkopalkit voivat olla osana suojusta tai
muodostaa sen kokonaan edellyttäen, että ne peittävät vaaditut osat sylinteriryhmästä. Suojuksien
kiinnittämisessä suositellaan käytettäväksi pikakiinnityksiä (siipityyppisiä tai sokkia).
19. Ahtimien lukumäärä on vapaa, mutta rajoitettu yhteen painevaiheeseen.
Ahdin tulee suojata kuten muissakin rakennetuissa luokissa.
20. Tappokatkaisin on pakollinen.
- Kaikki tappokatkaisijat on asennettava erilleen vetopuomista.
- Ratatuomari tai teknillinen tarkastaja ovat oikeutetut tarkistamaan tappokatkaisijan niin
usein kun katsovat tarpeelliseksi tapahtuman aikana.
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21.

22.
23.
24.
25.
26.

- Dieselmoottorissa tappokatkaisijan on laukaistava imuilman sulkulaite, joka on pakollinen
kaikille dieselmoottoreille.
- Kaapelia voidaan käyttää tähän tarkoitukseen, mutta siinä on oltava jousikuormitteinen
sulkumekanismi.
- Hyväksyttävän järjestelmän on vähintäänkin estettävä ahtopaineen syntyminen.
- Jarruvaunusta irtoamisen yhteydessä toimiviin tappokatkaisijoihin on kiinnitettävä
halkaisijaltaan vähintään 50 mm rengas, johon jarruvaunusta tuleva kaapeli kiinnitetään.
- Tappokatkaisin on oltava kuljettajan käytettävissä ohjaamossa.
- Kaikissa dieselmoottoreissa on oltava polttoaineen syötön sulkuventtiili välittömästi
kuljettajan ulottuvilla (normaalisti sammutin syöttöpumpulla).
- Tappokatkaisijan rengas tai kaapelilenkki on varmistettava (1/8”) nylonnippusiteellä.
- Vedon uusimiseksi pitää siteen olla murtunut, murtumisen toteaa ratatuomari.
- Tappokatkaisijan paikka on enintään 100 mm runkopalkkien rajaaman alueen ulkopuolella.
- Tappokatkaisijan kiinnityspaikka tulee olla vetosilmukan kohdassa vähintään 400 mm sen
yläpuolella.
Renkaat
- Renkaiden tulee olla tieliikenteeseen hyväksytyt joka sään renkaat, joiden tulee olla
normaalissa myynnissä.
- Maksimi rengaskoko 22,5’’
- Maksimi renkaan leveys 315 mm
- Renkaiden leikkaaminen on sallittua.
Sivupuskurit vapaat.
Joko turvakaaret tai takatuet ovat pakolliset.
Pystypakoputki on pakollinen. Pystypakoputkeen on asennettava ristikkäispultitukset kuten
muissakin luokissa vaaditaan.
Roiskeläpät ovat pakolliset taka-akselilla. Läpät tulee asentaa takalokasuojiin ja niiden tulee
vähintäänkin estää saven lentäminen lavetin päälle.
Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia ratakuorma-autojen kansallisia teknillisiä
määräyksiä.
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9.

NÄYTTELYAJONEUVOT

Kaikkien ajoneuvojen, jotka ovat osallisina tai näytteillä missä tahansa ETPC:n tai jäsenjärjestön
hyväksymässä tapahtumassa ja jotka kytketään jarruvaunuun tai jarruvaunuihin, on täytettävä kaikki
soveltuvat ETPC:n turvamääräykset.
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10.

TOIMIMINEN KILPAILUISSA

A. Yleisiä sääntöjä
1. Vetoajoneuvoja on käytettävä turvallisesti kaikkina aikoina kilpailualueen rajojen sisäpuolella.
Tuomarilla on oikeus keskeyttää minkä tahansa ajoneuvon käyttö ja hylätä se, jos ajoneuvoa
käytetään tavalla, jota ei voida pitää turvallisena.
2. Kuljettajan on istuttava istuimellaan aina, kun yksikin hänen ajoneuvonsa moottoreista on
käynnissä. Istuimelta poistuminen on sallittua vasta kun jokainen moottori on täysin pysähtynyt.
Kuljettajan on istuttava vedon aikana ja hänellä tulee aina olla ajoneuvonsa täysi hallinta.
3. Ainoastaan ajaja saa olla ajoneuvossa sitä hinattaessa tai sillä ajettaessa. Ajoneuvossa tai sen päällä
EI SAA olla matkustajia sitä liikuteltaessa kilpailualueella.
4. Kuljettaja ja kaksi avustajaa (yksi (1) avustaja lähdössä ja yksi (1) avustaja radan loppupäässä)
saavat tulla radalle. Juokseminen pitkin ratavartta traktorin mukana vihreällä lipulla on kielletty.
Radaksi määritellään alue, joka käsittää radan ja kymmenen metrin levyisen vyöhykkeen radan
ympärillä. Tämän säännön rikkomisesta seuraa kyseisen vedon hylkääminen.
Kuljettajan kohdalla, jolla on vain yksi (1) avustaja, säännön tulisi olla seuraava: Kuljettajan ja hänen
yhden (1) avustajansa sallitaan tulla radalle. Avustettuaan kuljettajaa lähtöviivalla avustaja siirtyy
lähelle yleisöaitaa. Juokseminen pitkin ratavartta traktorin mukana vihreällä lipulla on kielletty.
Traktorin pysähdyttyä avustaja saa avustaa kuljettajaa. Tämän säännön rikkomisesta seuraa
kyseisen vedon hylkääminen.
5. Jos ajaja tai kuka tahansa hänen avustajistaan on tullut toimintaa kykenemättömäksi päihdyttävien
aineiden tai huumeiden käytön seurauksena, hänen vetoajoneuvonsa ei saa osallistua kilpailuun.
Edelleen jokainen ajaja tai hänen avustajansa, joka saadaan rata-alueella kiinni päihdyttämän
aineen hallussapidosta, menettää oikeuden voittoihin ja pisteisiin ko. tapahtumassa tai hänen
ajoneuvoltaan evätään osallistuminen seuraavaan viralliseen kilpailutapahtumaan, johon ajajan on
tarkoitus ottaa osaa.
6. Epäurheilijamainen käytös, mukaan lukien loukkaava kielenkäyttö ja fyysinen väkivalta, joka
kohdistuu kilpailuviranomaiseen, kanssakilpailijaan tai katsojaan ja/tai kilpailun tahallinen
viivyttäminen ovat riittävä syy vähintäänkin tapahtumasta poissulkemiseen. Diskvalifioitu kilpailija
menettää kaikki tapahtuman aikana saamansa sijoitukset, palkintorahat, satunnaispalkkiot, pisteet
ja/tai kilpailupalkinnot. Mikäli käytös edellyttää ankarampaa rangaistusta, sen langettaa ETPC tai
FTPA:n hallitus.
7. Yrityksen määritelmä: jarruvaunua liikutetaan mittauskelpoinen matka.
8. Kaikki kilpailun aikana suoritetut vedot mitataan. Kaikki vedot mitataan lähtöviivalta jarruvaunun
keulaan paikassa, johon se on pysähtynyt.
9. Vetoajoneuvon on pysyttävä kilparadan rajojen sisällä. Ulosajaneen kilpailijan suoritus hylätään,
kriteerinä on kalkkiviivan koskettaminen. Jarruvaunun kitkalevyn on oltava rajojen sisäpuolella
vetoa aloitettaessa. Radan reunat merkitään kalkkiviivoilla.
10. Ylenmääräinen nestevuoto vetoajoneuvosta sen liikkuessa eteenpäin radalla tai vielä seistessä
paikallaan lipun ollessa vihreä katsotaan syyksi diskvalifiointiin, ellei se johdu sisäisestä
särkymisestä. (Ylenmääräiseksi katsotaan jatkuva tai jaksoittainen nestevuoto, joka purkautuu
radalle tai läikkä, jonka halkaisija on yli 200 mm.)
11. Jos ajoneuvo on laillinen jarruvaunuun kiinnitettäessä, ja jos särkyminen tapahtuu vihreällä lipulla
ja johtuu ennalta arvaamattomista syistä, veto mitataan, paitsi jos ajoneuvosta putoaa painolastia
tai turvalaitteita.
12. Jokaisen ajoneuvon, joka kiinnitetään jarruvaunuun ja suorittaa mittauskelpoisen vedon, katsotaan
suorittaneen virallisen koukkuun kiinnityksen, vaikka sitä ei voitaisikaan kiinnittää jarruvaunuun
jarruvaunun uudelleensäädön jälkeen. Ajoneuvon katsotaan suorittaneen normaalin vedon.
13. Vain silloin, jos alkuperäinen mekaaninen käynnistysjärjestelmä ei toimi, voidaan suorittaa
käynnistys hinaamalla.
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14. Kaikkien vetoajoneuvojen on pystyttävä ajamaan lähtövarikolta radalle ja peruuttamaan
lähtöviivalla olevan jarruvaunun eteen. Niiden tulee myös kyetä peruuttamaan koukun
irrottamiseksi ja ajamaan pois radalta, tai muuten ajoneuvo diskvalifioidaan. Jos olosuhteet (kuten
lieju tai liian syvät pyöränkaivautumat) tai tekniset ongelmat estävät poisajamisen, tätä ei katsota
syyksi hylkäämiseen. Modified 950 kg-traktoreita ei peruutussääntö koske, koska niissä
peruutusvaihde ei ole pakollinen.
15. ETPC suosittelee, että kansainvälisissä kilpailuissa jarruvaunun asetuksen tarkastaa jarruvaunun
kuljettaja yhdessä päätuomarin kanssa. Ellei jarruvaunun kuljettaja ole samaa mieltä päätuomarin
kanssa, voi päätuomari oman harkintansa mukaan sallia 2 ensimmäistä vetoa tällä asetuksella. Ellei
päätuomari ole tyytyväinen jarruvaunun toimintaan ja/tai asetukseen, hän voi vaatia asetuksen
muuttamista. Lopullisen päätöksen asiassa tekee päätuomari.
16. Minkä tahansa säännön rikkominen aiheuttaa hylkäämisen.
17. Tapauksessa, jolloin luokkaa ei saada loppuun ajetuksi sateen, jarruvaunun särkymisen jne. vuoksi,
päätökset tekee ratatuomari(t).
18. Ajoneuvolla ei saa ajaa sen omalla moottorivoimalla suljetun alueen ulkopuolella. Tämä ei
koske ajoneuvon siirtoa apumoottorilla.
19. Teknisellä komissiolla on oikeus ottaa tutkittavakseen mikä tahansa kilpailuajoneuvon osa
lähempää tarkastusta varten. Tarkastuksen jälkeen osa(t) palautetaan kilpailutiimille.

B. Rata ja ratatuomarit
1. Jokaisessa virallisessa kilpailussa on oltava 100 m pitkä maarata, jonka leveys ei saa alittaa 10
metriä. Lisäksi vaaditaan radalta poistumista varten 30 m turva-alue, joka on tarpeeksi leveä
poistumiseen. Vähintään 10 metriä leveä suoja-alue on oltava radan molemmilla puolilla.
2. 60…75 cm korkeat teräsaidat tai 100 cm leveät ja vähintään 50 cm syvät kaivannot
ovat pakolliset radan molemmin puolin Eurocup- ja EM-kilpailuissa. Teräsaidan tai kaivannon
etäisyydeksi radasta suositellaan vähintään 7 metriä ja vähintään 2,5 metriä katsojista.
3. Kaikki radat on huollettava ja tasoitettava jokaisen vedon jälkeen.
4. Radalla ei saa vihreän lipun aikana oleskella ketään ratatuomareita ja vetoajoneuvon kuljettajaa
lukuun ottamatta. Radaksi määritellään varsinaisen radan lisäksi sen rajoja kiertävä 50 cm leveä
alue kauttaaltaan, mukaan luettuna myös poistumisalue radan toisessa päässä.
5. Kaikissa vedoissa on oltava mukana kaksi lippumiestä. Lähettäjä on vastuussa radan, jarruvaunun ja
kuljettajan valmiudesta, toinen lippumies on vastuussa radan tasaisuudesta.
6. Vetäminen tai lähtö viivalta punaisella lipulla aiheuttaa diskvalifioinnin.
7. Jarruvaunu peruuttaa tai se hinataan lähtöviivalle ennen kutakin yritystä. Jokaisen virallisen vedon
tulee alkaa lähtöviivalta. Kaikkien jarruvaunujen on oltava startissa vaihde kytkettynä, ja kitkalevyn
etureunan on oltava tasoissa lähtöviivan kanssa.
8. Jokaisella kilpailijalla on oikeus ja velvollisuus määrätä jarruvaunun paikka sivusuunnassa
lähtöviivalla kumpaakin vetoyritystä varten erikseen. Jarruvaunun kuljettajalle tai hinaustraktorin
kuljettajalle on ilmoitettava siitä, mihin jarruvaunu sijoitetaan sen jälkeen, kun edellinen kilpailija
on irrottanut vaunun koukusta. On suositeltavaa käyttää jarruvaunumiehistöä apuna toimenpiteen
nopeuttamiseksi.

C. Koevedot ja vaihtoehdot
1. Kilpailija numero yksi (1) on koevetäjä ja hän saa ottaa vedon hyväkseen jos vaunun painonsiirto on
havaittu oikeaksi, tai ottaa sen koevetona ja tehdä virallisen vetoyrityksensä kuuden (6) seuraavan
kilpailijan vetojen jälkeen.
2. Kilpailijaa numero yksi (1), siis vain koevetäjää ei hylätä eikä hänen vetoaan mitata, jos hän ajaa
ulos vain ensimmäisellä vedollaan. Hänet diskvalifioidaan vasta, jos hän ajaa ulos toisella tai
seuraavilla yrityskerroilla.
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3. Jos jarruvaunun painosiirtoa joudutaan säätämään, ensimmäistä vetäjää kunkin säädön jälkeen
kohdellaan kuten vetäjää numero yksi (tai koevetäjää).
4. Kaikki vedot on aloitettava ketju kireällä. Kilpailijoille annetaan yhteensä kaksi yritystä.
a. Yritykseksi määritellään lavetin liikkuminen (yksi cm tai enemmän)
b. Jos kilpailija ensimmäisellä yrityksellään pysähtyy ennen 30 m täyttymistä, hän saa yrittää
toisen kerran (pituus mitataan laserilla). Uusi yritys mitätöi ensimmäisen. Tarkoitus on,
etteivät kuljettajat painaisi jarruja pohjaan välttääkseen ylittämästä 30 m rajaa (eivätkä
muulloinkaan), vaan ajoneuvon tulisi pysähtyä niin tasaisen pehmeästi kuin mahdollista.
Ratatuomarit katsovat jarruvaunun tahalliseksi katsottavan nykimisen kaasulla perusteeksi
hylkäykseen. Tällaisessa tilanteessa tuomarit käyttävät omaa harkintaansa.
5. Rataa ei kunnosteta ennen toista yritystä.
6. Mikäli luokka aloitetaan uudelleen, kaikilla aiemmin vetäneillä kilpailijoilla on samat vaihtoehdot
kuin kilpailijalla numero 1. Uudelleen aloitettaessa on kilpailijan ilmoitettava ratatuomarille
päätöksestään.
7. Jos jonkin luokan viisi ensimmäistä ajoneuvoa suorittaa full pullin, luokka voidaan aloittaa alusta.
8. Ajajan on päätettävä mahdollisesta vedon uusimisesta, ennen kuin ajoneuvo poistuu rata-alueelta.
9. Hylkäys ensimmäisen yrityksen yhteydessä evää oikeuden toiseen yritykseen. Jos luokka aloitetaan
uudelleen, kilpailija, jonka suoritus hylättiin, saa vetää listan mukaisella vuorolla. Tähän
poikkeuksena epäurheilijamaisesta käytöksestä aiheutunut hylkäys.
10. Kilpailijan täytyy aloittaa veto vuorollaan 3 minuutin sisällä siitä lukien, kun jarruvaunu on
lähtövalmis (vihreä valo syttynyt). Ajan ylitys merkitsee diskvalifiointia. Jos päätuomarille
ilmoitetaan, kilpailija saa vaihtaa vuoroa ja vetää seuraavien kuuden kilpailijan jälkeen. Kilpailija saa
menetellä näin ainoastaan kerran kussakin luokassa. FTPA:n kilpailuissa, mikäli osallistujia on alle 5,
em. aika muuttuu 6 minuutiksi.
11. Jos kilpailijalla on mekaanisia ongelmia koevedon aikana (ennen ensimmäistä virallista vetoa),
ratatuomari voi antaa kilpailijalle mahdollisuuden vetää viiden seuraavan kilpailijan jälkeen tai
viimeisenä.
12. Kilpailija saa lykätä vetovuoronsa kuuden seuraavan kilpailijan jälkeen, jos ajoneuvo särkyy
ensimmäisen yrityksen aikana, ellei hän ole ylittänyt 30 metrin rajaa. Hän saa kaikkiaan kaksi
mahdollisuutta.
13. Jos luokan viimeisellä kilpailijalla on mekaanisia ongelmia, hänelle tulisi antaa kuusi minuuttia aikaa
kytkeä jarruvaunuun ja suorittaa vetoyritys.
14. Jokaisen uusintavedon kohdalla, joka johtuu häiriöstä kilpailujärjestelyissä, kilpailijalla on oikeus
suorittaa vetonsa kuuden seuraavan kilpailijan jälkeen
15. Kun jarruvaunua säädetään kevyemmäksi koevetäjän vedon jälkeen, hänen sallitaan saada
hyväkseen mainittu veto.

D. Pull Off
1. Pull Offissa jokaisen kilpailijan annetaan vuorollaan yrittää kaksi kertaa mittauskelpoista vetoa,
mikäli hän ei saavuttanut 30 metrin rajaa ensimmäisellä yrityksellä.
2. Jarruvaunua olisi säädettävä uudelleen jos ensimmäinen kilpailija ei saavuta 38 metrin rajaa
(Eurocupeissa ja EM-kilpailuissa 60 metriä), mikäli vetoajoneuvo toimii normaalisti; mahdollinen
uudelleensäätö on kilpailutuomarien harkinnassa.
3. Jos ensimmäinen kilpailija onnistuu suorittamaan Full Pullin, kaikkien kilpailijoiden on vedettävä
samoilla säädöillä, ellei ratatuomari katso, että jarruvaunun käyttäjä on tehnyt virheen.
4. Pidennettyä rataa, maksimilisäpituus 10 metriä, voidaan käyttää päätuomarin ja muiden
ratatuomareiden harkinnan mukaan ja ainoastaan Pull Offissa. Pidennetyn radan rajat on
merkittävä selvästi kalkkiviivalla. Kilpailijoita on informoitava etukäteen ajajakokouksessa ja ennen
Pull Offia. Poistumisalueen on oltava vähintään 40 metriä.
Jos kaikki toiseen pull offiin päässeet kilpailijat hyväksyvät ensimmäisen pull offin vedot
mitattavaksi, voi kilpailun tuomaristo päättää jättää toisen pull offin pois.
10-3

5. Pull Offin vetojärjestys on se järjestys, jossa ajoneuvot olivat tehneet Full Pullin, ellei tuomaristo ole
muuttanut jarruvaunun asetusta. Pull Offissa ei voi lykätä vetovuoroaan.
6. Jos Pull Offia ei suoriteta samalla radalla tai samalla jarruvaunulla tai samana päivänä,
ensimmäinen kilpailija voi joko ottaa testivetonsa hyväkseen tai siirtää vetovuoronsa kuuden
seuraavan kilpailijan jälkeen.

E. Yhteenveto hylkäämisen syistä
1. Painojen putoaminen vihreällä lipulla.
2. Turvavarusteiden putoaminen ja turvavarusteiden toimintahäiriö vihreällä lipulla.
3. Ylenmääräinen nestevuoto (jatkuva tai katkonainen vuoto radalle tai halkaisijaltaan 200 mm
suurempi läikkä) vihreällä lipulla.
4. Laiton polttoaine (nitrometaani, typpioksidi tai muut hapenkuljettimet tai palamisen kiihdyttimet).
5. Ulosajo (vain vetoajoneuvo), kalkkiviivan koskettaminen.
6. Kilpailuajoneuvon epävarma tai vaaraa aiheuttava käyttö.
7. Hallikilpailuissa: dieselmoottoristen Super Stockien ja Modified-traktoreiden ylenmääräinen
pakoputkivuoto tai pakoputken jatkeen särkyminen.
8. Laittomat varusteet.
9. Lähtö viivalta punaisella lipulla.
10. Rangaistus tahallisesta laittoman vetopuomin käytöstä on jäsenyyden epääminen ja pisteiden
menetys yhdeksi (1) vuodeksi ja 10 päiväksi rikkomuspäivästä lukien.
11. Minkä tahansa säännön tietoinen rikkominen on luvatonta. Rangaistuksen ankaruus on ETPC:n tai
FTPA:n harkinnan varassa.
12. Ratatuomarien tai kansainvälisen juryn päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa; mikäli kuitenkin
esitetään järkevä ja hyvä perustelu, voi kansainvälinen jury tai ratatuomari(t) - ilman velvollisuutta
tähän - peruuttaa tai tarkastaa päätöksensä. Tuomiot eivät ole valituskelpoisia, ja ne ovat lopullisia.

F. Protestit
1. Kuka tahansa kilpailija, jonka mielestä kanssakilpailijan ajoneuvo on laiton, voi esittää ko.
ajoneuvoon kohdistuvan protestin. Tiimipäällikkö voi esittää protestin kilpailijan nimissä
kansainväliselle tuomaristolle, takuuraha on 250 euroa. Jos ajoneuvo on laillinen, takuuraha
pidätetään; jos taas kone on laiton, takuusumma palautetaan protestin tekijälle. Protesti on
tehtävä kirjallisena ja esitettävä tuomaristolle ennen kuin ko. luokka on ajettu loppuun.
Suomessa protestin tekijä suorittaa protestimaksun 250 euroa FTPA:lle ja sitä ei palauteta. Jos kone
on laiton, peritään kyseiseltä kilpailijalta 250 euron rangaistusmaksu, ja FTPA välittää ko. summan
protestin tekijälle. Protesti on aina henkilökohtainen ja konekohtainen.
2. ETPC:n tai FTPA:n edustajalle annetaan yksi (1) päivä aikaa tarkastaa ajoneuvo; tänä aikana
ajoneuvon sallitaan kilpailla.
3. Polttoaineeseen kohdistuvat protestit on tehtävä, ennen kuin kyseessä oleva ajoneuvo poistuu
radalta. Protestimaksu on 500 euroa.

G. Ympäristön suojelu ja turvallisuussäännöt
1. Kaikkien vetoajoneuvojen varustuksena on oltava keräilysäiliö, johon huohotin-, ylivuoto- ja muut
tyhjennysputket johdetaan, niin ettei ajoneuvosta tule mitään vuotoja.
2. Varikolla on kaikkien ajoneuvojen alla oltava kappale muovia tai muuta läpäisemätöntä materiaalia.
Kilpailun jälkeen tiimin tulee huolehtia tämän sekä mahdollisesti tippuneen nesteen
poiskuljetuksesta, nesteitä ei saa valuttaa maahan.
3. Rata-alueella on oltava vähintään kuusi (6) täyttä vesitynnyriä, kolme (3) kummallakin puolella
rataa, kunkin vähimmäistilavuus 60 litraa, ja jokaisen tynnyrin luona vähintään 10 litran vetoinen
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sanko, sekä erikseen tehtävään määrätty ja koulutettu henkilöstö käyttämään näitä
sammutusvälineitä tulipalon sattuessa.

H. Rangaistukset
Jos dielektrinen dieselpolttoaineen mittaustulos ylittää sallitun minimi tai maksimirajan
vähemmän kuin 0.14 yksikköä, rangaistus on hylkääminen kyseisen päivän osalta sekä pisteiden,
palkinto- ja matkakorvauksen menetys. Jos sallitun rajan ylitys on vähintään 0.15 yksikköä, on
rangaistus yhden (1) vuoden ja 10 päivän kilpailukielto.
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11.

EUROCUP JA EM-KILPAILUT

A. Eurocupiin ja EM-kilpailuihin liittyvät vaatimukset
1. Jokaiset EM-kilpailut ovat kaksipäiväinen tapahtuma, joissa vedetään seitsemän Euroopan
suosituinta luokkaa.
Huom. Jos ETPC päättää lisätä luokkia tulevina vuosina, tätä sääntöä voidaan muuttaa. Jokaisena
vuonna ETPC:n hallitus päättää neuvoteltuaan EM-kilpailujen järjestäjän kanssa
luokkajärjestyksestä ja vetoyritysten määrästä kussakin luokassa.
2. Järjestäjällä tulee olla käytettävissä maarata, kivetön ja kovapohjainen, jonka pituus on 100 m ja
leveys vähintään 10 metriä. Radan päässä 40 metrin turva-alue vaaditaan, jonka leveys riittävä
vaivattomaan poistumiseen radalta. Kummallakin puolella rataa on oltava vähintään 10 metrin
levyinen turva-alue.
3. Siltavaa'an on oltava ETPC:n hyväksymä ja tarpeeksi suuri, jotta koko traktori voidaan punnita
kerralla.
4. Jarruvaunujen on oltava kaikissa luokissa EC Legal Superior-luokiteltuja. Varavaunujen kaikissa
luokissa on oltava Superior-luokiteltuja.
Huom. Legal Superior-luokitetut isot vaunut voivat myös ajaa kolme luokkaa (mukaan lukien
Modified 4500 kg) EC Legal Superior-luokitusta varten. Legal Superior-minivaunut voivat ajaa koko
Miniluokan EC Legal Superior-luokitusta varten.
5. ETPC:n hyväksymä lasermittalaite matkan mittaamiseen (todettu suunnittelu, toiminnallisuus ja
luotettavuus).
6. ETPC:n hyväksymät kumipyöräjyrä ja takalana (todettu suunnittelu, toiminnallisuus ja
luotettavuus).
7. ETPC:n EM-kilpailuissa kaikkien palkintorahojen on perustuttava Euroopan yhteisvaluuttayksikköön
Euro.
8. EM-kisojen palkinnot hankkii ja maksaa kilpailun järjestäjä.

B. Eurocupiin ja EM-kilpailuihin liittyvät eritystoimet
1. Jokaisella kilpailupaikalla on oltava tarkoitukseen varattu teknisen komission katsastusalue, jolla
kaikille kilpailuajoneuvoille suoritetaan tekninen rutiinitarkastus. Sama koskee punnitusta ja
vetopuomin mittausta.
2. Kilpailija voi ilmoittautua kilpailuun myöhästyneenä kansainvälisen juryn suostumuksella.
Kansainväliselle jurylle on kuitenkin ilmoitettava ennen klo 10:00 aamupäivällä, että kilpailija
ilmoittautuu myöhässä, jotta kyseinen kilpailija voisi osallistua saman päivän kilpailuun.
3. Jokaisen Eurocup- tai EM-kilpailujen yhteydessä on jokaisen ajajan tai ajajan edustajan
osallistuttava jokaiseen ajajien erityiskokoukseen, jonka kansainvälinen jury järjestää. Ajaja tai
hänen edustajansa, joka jää ilmoittamatta pois kokouksesta saa 100 euron suuruisen sakon.
Sakko on maksettava ennen tapahtuman päättymistä ETPC:lle.
4. Jos kilpailija luopuu kilpailemasta luokassa ennen sen aloitusta, hänen organisaatiollaan on
oikeus ilmoittaa toinen kilpailija tämän tilalle. Ellei ko. jäsenjärjestö voi näin tehdä, on Eurocupin
tai EM-kilpailun järjestäjällä oikeus ilmoittaa toinen kilpailija luopuneen tilalle korkeintaan kolme
kertaa saman tapahtuman aikana.
5. Kaikissa vedoissa on mukana oltava kaksi lippumiestä. Lähettäjä vastaa radan, jarruvaunun ja
kilpailijan valmiudesta. Toinen lippumies on yhteistyössä kansainvälisen juryn kanssa vastuussa
radan tasaisuudesta. ETPC toimittaa molemmat lippumiehet.
6. EM-kilpailuissa jarruvaunun asetuksen suorittaa vaunun kuljettaja yhdessä kansainvälisen juryn
kanssa. Ellei jarruvaunun kuljettaja ole samaa mieltä juryn ehdotuksesta, jury voi harkintansa
mukaan sallia 2 ensimmäistä vetoa vaununkuljettajan ehdottamalla asetuksella. Ellei jury ole
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tyytyväinen jarruvaunun toimintaan, se voi vaatia asetuksen muuttamista. Lopullisen päätöksen
asiassa tekee kansainvälinen jury.
7. Tapauksissa, jolloin luokkaa ei voida kilpailla loppuun asti sateen, jarruvaunun särkymisen tms.
vuoksi, päätökset tekee ETPC:n puheenjohtaja neuvoteltuaan kansainvälisen juryn ja sen maan
organisaation edustajan kanssa, jossa EM-kilpailut pidetään.
8. Mikäli tapahtuma peruutetaan/keskeytetään, matkarahat maksetaan aina, mutta palkintorahat
maksetaan vain, jos luokasta on ajettu 50 % tai enemmän. Jos Pull Offia ei saada ajetuksi loppuun,
palkintosumma jaetaan koko luokan kesken.
9. Kilpailun peruuntuessa sateen vuoksi tulee ETPC:n Eurocup- ja/tai EM-sopimuksen säännöt
täyttää.
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12.

RAJOITUKSET

A. Yleisiä sääntöjä
1. Seuraavat rajoitukset ovat voimassa kaikilla kilpailutasoilla Euroopassa ETPC:n ja sen
jäsenorganisaatioiden järjestämissä kilpailuissa.
Modified >950 kg-, Super Stock-, Pro Stock- ja Modified 950 kg-luokkia koskevat rajoitukset ovat
voimassa kolme (3) vuotta alkaen 1. tammikuuta 2012. TWD-luokan rajoitukset ovat voimassa
Kolme (3) vuotta, alkaen 1. tammikuuta 2009. Kaksi vuotta ennen rajoituskauden loppumista
päätetään uusista rajoituksista seuraavalle kaudelle.
2. Rajoitukset tarkistetaan ETPC:n tai jäsenorganisaation teknisen komission toimesta yhteistyössä
kilpailijan kanssa.
3. Rajoitusten noudattamattomuudesta rangaistaan seuraavasti:
a. Kuljettaja, kaikki tiimin jäsenet, ajoneuvo ja ajoneuvon kaikki osat asetetaan yhden (1)
vuoden ja kymmenen (10) päivän kilpailu- ja näyttelykieltoon, joka koskee kaikkia ETPC:n
tai sen jäsenjärjestön hyväksymiä vetokilpailuja. Kilpailukielto alkaa siitä päivästä, jolloin
tätä sääntöä viimeksi rikottiin.
b. Kilpailija menettää kaikki tapahtuman aikana saamansa sijoitukset, palkintorahat,
satunnaispalkkiot, pisteet ja/tai kilpailupalkinnot.
4. Jos traktorissa on moottoreita, joiden pisteet ylittävät luokkakohtaiset moottorirajoitukset,
täytyy ylimääräisistä moottoreista näkyä etteivät ne ole käynnissä vedon aikana esim.
suojaamalla imu- tai pakoaukot.
5. Super Stock-, Pro Stock- ja TWD-luokkien ajoneuvoissa tulee olla kaksi (2) öljypohjan pulttia, joiden
kannoissa on 2 mm reikä. Näiden kahden (2) pultin tulee olla vierekkäiset ja samalla puolella
öljypohjaa.

B. Rajoitukset, kaikki luokat
1. Modified >950 kg
Modified 2500 kg: max. 42 moottoripistettä
Modified 3500 kg: max. 57 moottoripistettä
Modified 4500 kg: max. 76 moottoripistettä
Modified 5500 kg: ei rajoituksia
Pisteytys eri moottoriyhdistelmille Modified >950 kg luokissa:
[OEM-moottorit kohdissa G, H, I ja J tuotannossa ennen vuotta 1955]

A. V8-autonmoottorit, Wedge-tyyliset kannet joissa OEM-tyyppinen imusarjan pulttijako (billetkannet ei sallittuja)
1. Ahtamaton
8 pistettä
2. Max. ahdin 8-71 max. 70% overdrive
14 pistettä
3. Max. ahdin 8-71
19 pistettä
4. Turboahdettu, enintään 1 painevaihe tai mikä muu tahansa ahdin
21 pistettä
5. Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä
23 pistettä
6. Max. ahdin 14-71 max. 50% overdrive
19 pistettä
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B. V8-autonmoottorit, Wedge-tyyliset kannet joissa ei ole OEM-tyyppistä imusarjan pulttijakoa
(billet-kannet ei sallittuja)
1. Ahtamaton
8 pistettä
2. Max. ahdin 8-71 max. 50% overdrive
14 pistettä
3. Max. ahdin 8-71
22 pistettä
4. Turboahdettu, enintään 1 painevaihe tai mikä muu tahansa ahdin
23 pistettä
5. Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä
25 pistettä
6. Max. ahdin 14-71 max. 40% overdrive
19 pistettä
C.
1.
2.
3.
4.
5.

V8-autonmoottorit, mikä tahansa muu kuin edellä mainitut, mukaan lukien Hemi
Ahtamaton
10 pistettä
Max. ahdin 14-71 40% overdrive
19 pistettä
Max. ahdin 14-71 tai enintään yksi (mekaaninen) muun tyypin ahdin
25 pistettä
turboahdettu, enintään 1 painevaihe
27 pistettä
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä
30 pistettä

D.
1.
2.
3.
4.
5.

Muut mäntämoottorit kuin A, B tai C, max. 650 c.i. (10650 cm3) max.. 8 syl.
Ahtamaton
Yksi painevaihe (bensa ja diesel)
Yksi painevaihe (metanoli)
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä (bensa ja diesel)
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä (metanoli)

E.
1.
2.
3.
4.
5.

Muut mäntämoottorit kuin A, B, C tai D, max. 1000 c.i. (16387 cm3) max.. 10 syl.
Ahtamaton
12 pistettä
Yksi painevaihe (bensa ja diesel)
21 pistettä
Yksi painevaihe (metanoli)
28 pistettä
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä (bensa ja diesel)
25 pistettä
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä (metanoli)
35 pistettä

F.
1.
2.
3.
4.
5.

Muut mäntämoottorit kuin A, B, C, D, E max. 1500 c.i. (24570 cm3) max.. 12 syl.
Ahtamaton
14 pistettä
Yksi painevaihe (bensa ja diesel)
23 pistettä
Yksi painevaihe (metanoli)
35 pistettä
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä (bensa ja diesel)
28 pistettä
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä (metanoli)
44 pistettä

G.
1.
2.
3.
4.
5.

Muut mäntämoottorit kuin A, B tai C, < 1675 c.i. (27448 cm3) (Esim. RR Merlin)
Ahtamaton
9 pistettä
Yksi painevaihe (bensa ja diesel)
15 pistettä
Yksi painevaihe (metanoli)
19 pistettä
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä (bensa ja diesel)
17 pistettä
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä (metanoli)
23 pistettä

9 pistettä
19 pistettä
25 pistettä
21 pistettä
30 pistettä
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H.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mäntämoottorit ≥1675 c.i. (27448 cm3) (Esim. Allison)
Ahtamaton
Yksi painevaihe (diesel)
Yksi painevaihe (bensa)
Yksi painevaihe (metanoli)
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä (diesel)
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä (bensa)
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä (metanoli)

11 pistettä
15 pistettä
17 pistettä
22 pistettä
19 pistettä
20 pistettä
28 pistettä

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mäntämoottorit ≥2000 c.i. (32774 cm3) [esim. RR Griffon]
Ahtamaton
Yksi painevaihe (diesel)
Yksi painevaihe (bensa)
Yksi painevaihe (metanoli)
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä (diesel)
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä (bensa)
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä (metanoli)

17 pistettä
21 pistettä
27 pistettä
35 pistettä
30 pistettä
33 pistettä
38 pistettä

J.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mäntämoottorit ≥3500 c.i. (57355 cm3), enintään 42 syl.
Ahtamaton
Yksi painevaihe (diesel)
Yksi painevaihe (bensa)
Yksi painevaihe (metanoli)
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä (diesel)
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä (bensa)
Mikä tahansa muu ahtojärjestelmä (metanoli)

40 pistettä
44 pistettä
50 pistettä
57 pistettä
53 pistettä
60 pistettä
65 pistettä

K.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Turbiinit
Lycoming T53-L-11
Turbomeca Turmo III E 3
Rolls Royce Gnome H 1000
Rolls Royce Gnome H 1200
Rolls Royce Gnome H 1400-1
Izotov/Klimov TV2-117 matalatehoinen versio (ks. huom. alla)
Izotov/Klimov TV2-117 suuritehoinen versio (ks. huom. alla)
Izotov/Klimov TV3-117 (Mi-14 versio)
Izotov/Klimov TV3-117 (muut versiot)

11 pistettä
15 pistettä
10 pistettä
13 pistettä
15 pistettä
15 pistettä
17 pistettä
19 pistettä
22 pistettä

L. OEM auton mäntämoottorit max. 5000 cm3
Moottorin tilavuus
1. Max. 1000 cm3
2. Max. 2000 cm3
3. Max. 3000 cm3
4. Max. 4000 cm3
5. Max. 5000 cm3

Ahtamaton
1 piste
2 pistettä
3 pistettä
4 pistettä
5 pistettä

Ahdettu
1,5 pistettä
3 pistettä
4,5 pistettä
6 pistettä
7,5 pistettä

Huomautuksia
1. Miten tulkitaan "yksi painevaihe":
- Alkuperäinen ahdin ilma-aluksen, laivan, panssariajoneuvon ja teollisuusmoottorissa
- Minkä tahansa kokoinen remmiahdin
- Kuinka monta ja kuinka suurta turboa tahansa, kunhan painevaiheita on vain yksi
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2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

- Mikä tahansa muu kuin moottoriin alun perin asennettu mekaaninen ahdin, kunhan
painevaiheita on vain yksi
Miten tulkitaan "mikä tahansa muu ahtojärjestelmä":
- Mikä tahansa mekaanisten ja/tai pakokaasuahtimien yhdistelmä, jossa painevaiheita on
enemmän kuin yksi
Jokainen Isotov/Klimov TV-2-turbiini saa 17 pistettä siihen asti, kunnes meillä on tarpeeksi tietoa
pystyäksemme erottamaan versiot toisistaan.
TV-2 turbiinien maksimimäärä Modified 4500 kg-luokassa on neljä (4) moottoria.
Jokainen Isotov/Klimov TV-3-turbiini saa 22 pistettä, ellei kilpailija pysty kirjallisesti todistamaan
ETPC:n turbiinitarkastuskomissiolle, että turbiinit ovat tyypiltään Mi-14. Kilpailija saa tästä
kirjallisen huomautuksen, joka tulee esittää aina pyydettäessä ETPC:n tai ETPC:n jäsenorganisaation
tekniselle komissiolle.
Ahtamattomien V8-moottorien määrää Modified-traktoreissa ei ole rajoitettu, mutta ne saavat
8/9 pistettä kukin jos niitä yhdistetään ahdettuihin moottoreihin.
Yksi tehtaalla asennettu mekaaninen ahdin katsotaan yhden painevaiheen järjestelmäksi.
Maksimimitat V8-remmiahtimille:
8-71 maksimimitat: (sisältä mitattuna)
Roottorikammion pituus 407 mm (16 tuumaa)
Roottorikammion leveys 286 mm (11,25 tuumaa)
14-71 maksimimitat: (sisältä mitattuna)
Roottorikammion pituus 483 mm (19 tuumaa)
Roottorikammion leveys 286 mm (11,25 tuumaa)
Helixin roottorin kierteen nousu enintään 6.5 astetta tuumaa kohti roottorin
pituussuunnassa.
Jokainen moottori, jota ei ole mainittu pistejärjestelmässä on laiton niin kauan kuin ETPC sen
hyväksyy.
Ahdetut moottorit kuten kohdassa C: max. 2 moottoria MOD2500kg luokassa, max. 3 moottoria
MOD3500kg luokassa ja max. 4 moottoria MOD4500kg luokassa.

-

Yksi moottoripiste = n. 100 hevosvoimaa
Yksi kuutiotuuma (c.i.) = 16,3871 kuutiosenttimetriä (cm3)

2.
-

Super Stockit
Enintään kolme (3) painevaihetta, enintään neljä turboa
Maksimi moottorikoko 650 c.i. (10650 cm3); ks. luku 3
Sallitaan 2 venttiiliä per sylinteri, ellei alun perin valmistettu useammalla (epäselvissä tapauksissa
kilpailijan on todistettava, että kansi on tehdasvalmisteinen maataloustraktoriin tarkoitettu).

3.
-

Pro Stockit
Enintään yksi (1) ahdin.
Moottorin maksimitilavuus 510 c.i. (8364 cm3), kun 2 venttiiliä per sylinteri (ks. luku 4)
Moottorin maksimitilavuus 7300 cm3, kun enemmän kuin 2 venttiiliä per sylinteri (ks. luku 4)

4. Modified 950 kg
- Ei rajoituksia
5. TWD
- Yksi autonmoottori tai sen kaksoiskappale sallitaan. Autonmoottori on mikä tahansa moottori tai
sen kaksoiskappale, joka on saatavissa henkilöautoon. Lailliseksi katsottavaan moottorijäljitelmään
pitää sopia standardikampiakseli ilman mitään muutoksia. Moottorissa saa olla maksimissaan
kahdeksan (8) sylinteriä.
Polttoaineena saa käyttää ainoastaan metanolia tai bensiiniä.
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-

Moottorikoot:
a. Wedge-tyypin V8-moottoria (kiilamainen palotila) koskevat seuraavat rajoitukset:
1. Remmiahdettu:
max. 540 c.i., max. 2 venttiiliä per sylinteri
2. Turboahdettu: max.
500 c.i., max. 2 venttiiliä per sylinteri
3. Turbo- ja remmiahdettu:
max. 500 c.i., max. 2 venttiiliä per sylinteri
Wedge-tyypin V8-moottoria (kiilamainen palotila) koskevat seuraavat venttiilikulmarajoitukset:
Imuventtiilikulma: välillä 12-27 astetta
Pakoventtiilikulma: välillä 6-18 astetta
b. Hemi-tyyppistä V8-moottoria (puolipallonmuotoinen palotila) koskevat seuraavat rajoitukset:
1. Remmiahdettu:
max. 500 c.i.
2. Turboahdettu:
ei sallittu
b. Moottori, jossa on yli 2 venttiiliä per sylinteri (enintään 5):
1. Remmi- ja/tai turboahdettu:
max. 360 c.i.
Muut ahtamistavat on kielletty TWD-luokassa.

12-5

13.

ETPC:N TURVALLISUUSOHJELMA

A. Hyväksytyt valmistajat
Monilevykytkinasetelmat
Ace Mfg & Parts Co.
Applied Friction Techniques
Atlas Tractor Company
Carolina Precision Engines
Clutch Works Inc.
CMW Racing
Crower Cams & Equipment Co.
Eagle Clutches, Suomi
East-West Engineering
Exedy America Corp.
High Performance Clutch Corp.
Hypermax Engineering Inc.
L&T Parts Inc.
Mark Puwac Racing
Mc Leod Industries, Inc.
Mr. Gasket/Hays Clutch
Performance Industries Racing Clutches
Ram Automotive Co.
RF Enterprises
Rursch Specialty
SSG Engineering Products Inc.
Stroud Safety
Van der Waal Clutches, Alankomaat
Titan Speed Engineering
Räjähdysmatot
Belport, Belgia
Clifton Blankets, Iso-Britannia
Security Race Products
Stroud Safety
Holland Blankets, Alankomaat

Turbiinien suojamatot
Belport, Belgia
Bellhousingit
Browell Bellhousing Inc.
Mr. Gasket/Lakewood Industries
Probell Racing
Trick Titanium Inc.
Ahtimien pidätinremmit/laitteet
Deist Safety Equipment
Don Gerdardot Racing
J & S East Valley Garage
Mike Kuhl Enterprises
Speciality Automotive Engineering Inc.
Stroud Safety
TAK Racing Enterprises
Tayor Motorsports Products
SES, Alankomaat
Suurtehovärinänvaimentimet
ATI Racing Transmissions, Inc.
B.H.J. Products
C.A.T. Power Engine Parts
Cyco System Pty, Ltd
Innovators West
Precision Cam Drives Pty, Ltd
Precision Parts Pty, Ltd
TCI Automotive
Vibratech/Unit of Index Corp.

KAIKKI NTPA:N SALLIMAT TURVAVARUSTEET HYVÄKSYTÄÄN MYÖS ETPC:SSÄ
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B. Turvavarusteiden ikärajoitukset
Ahtimen turvaremmien, tulenkestävien ajopukujen ja räjähdysmattojen ikä ei saa ylittää alla olevia rajoja.
1. Ahtimen turvaremmit
Ahtimen turvaremmien maksimikäyttöikä on kuusi (6) vuotta, ellei valmistaja ole antanut tätä
lyhyempää takuuta.
2. Tulenkestävät ajopuvut
Nomex-ajopuvun maksimikäyttöikä on kuusi (6) vuotta, muista materiaaleista tehtyjen pukujen
kaksi (2) vuotta.
3. Räjähdysmatot
Räjähdysmattojen maksimikäyttöikä on viisi (5) vuotta, ellei maton valmistaja ole antanut
lyhyempää käyttöaikaa.
Turvallisuusvarusteiden ikä täytyy olla dokumentoitu, ks. luku 2, sääntö 9.
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14.

TURVAHÄKIT
1. Turvahäkit on suunniteltu yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa suojaamaan kuljettajaa hänen
ajoneuvonsa mahdollisesti kaatuessa traktorivetokilpailun aikana.
2. Turvahäkin rakennusohjeita ja niiden mukaan rakennettua turvahäkkiä EI tule tulkita
automaattiseksi takuuksi kuljettajan riittävästä suojaamisesta onnettomuustilanteessa.
3. Turvahäkin rakennusohjeet tulee nähdä joukkona minimivaatimuksia ja neuvoa-antavia
suuntaviivoja.
4. Sen paremmin ETPC:n hallitusta, Teknistä Komissiota kuin ketään näiden jäsenistä ei voida asettaa
edesvastuuseen turvahäkkimääräysten soveltamisesta tai turvalaitteiden toimintahäiriöstä
aiheutuvista seurauksista.

A. Yleistä
1. Rakenteen on mahdollistettava kuljettajan nopea poispääsy esim. tulipalon sattuessa.
2. Yli 4000 kg painavien traktorien kohdalla suositellaan kehysputken seinämän paksuudeksi
normipaksuuden vähintään 0,5 mm ylittävää materiaalia.
3. Jos tiimin kuljettaja tai traktorin rakentaja on sitä mieltä, että jäljempänä määritelty turvahäkki ei
ole rakenteeltaan tarpeeksi luja, hänellä on vapaus tehdä siitä tukevampi.
4. ETPC hyväksyy kaikki NTPA:n sertifioimat turvahäkit.
5. Turvahäkkiä ei saa käyttää painotelineenä eikä painot saa olla kytkettynä turvahäkkiin. Runkoliitos
on poikkeus tähän sääntöön.

B. Rakenne
1. Kaikkien putkien taivutussäteen tulisi olla niin suuri kuin mahdollista, vähintäänkin kaksi (2) kertaa
taivutettavan putken ulkohalkaisija.
2. Kaikkien kiinnityspulttien tulee olla lujuusastetta 8.8 tai parempia, tämän täytyy näkyä pultin
kannasta.
3. Hitsaustöiden suorittajan tulee olla kokenut ammattilainen; tällöin tulee käyttää perusmetallin
kanssa yhteensopivaa lisämateriaalia.
4. Kaikki hitsaukset tulee suorittaa yleisesti hyväksyttyjä hitsauskäytäntöjä noudattaen.
5. Mitään hitsaussaumaa EI SAA rälläköidä.
6. Kaiken häkkimateriaalin tulee olla saumatonta St52-teräsputkea (hiilimekaanista) tai saumatonta
normalisoitua kromimolybdeeniteräsputkea (DIN normi 25 CrMo 4).
7. Putkien halkaisijat ja seinämän paksuudet ovat nimellismittoja.
8. Kaavioissa kuvattujen häkin pystykaarien ja muiden putkien keskinäinen mitoitus on suuntaa
antava, mutta suhteiden tulee pysyä 20 % sisällä kaavioiden mitoista, pystykallistuma enintään 20
astetta.
9. Kaavioissa ja taulukoissa esitetyt putkikoot ja materiaalit ovat minimivaatimuksia!
10. Häkin pystykaarien ja kuljettajan kypärän väliin on sekä pysty- että vaakasuorassa jäätävä vähintään
50 mm etäisyys kuljettajan istuessa normaaliasennossa.
11. Niskavammojen välttämiseksi pystykaarien ja kuljettajan kypärän välinen etäisyys vaakatasossa ei
saa ylittää 200 mm.
12. On suositeltavaa, että häkin kiinnitys traktorin runkoon on huomattavasti häkkiä jäykempi.
13. Kuppipenkki on pakollinen. Istuin tulee kiinnittää kehykseen tai sen alatukirakenteeseen vähintään
neljällä (4) M8 8.8 pultilla. Istuimen selkänoja tulisi pultata takapystykaariin ja siinä tulisi olla
niskatuki.
14. Neljän tai useamman pisteen turvavyö on pakollinen. Vyön on oltava kiinnitetty turvahäkkiin.
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C. Huomautuksia
Tekninen Komissio sallii vaihtoehtojen B ja C käyttämisen tilanteissa, joissa A ei ole mahdollinen (ks.
piirrokset)
1. Jos sovelletaan mallia A, molempien takaa eteen tulevien putkien on oltava yhtä palaa.
2. Jos käytetään mallia B tai C, silloin häkkiin täytyy lisätä putki S ja etukaarien on oltava yhdestä
kappaleesta.
3. Jos sovelletaan mallia C, silloin molempien sivulta-sivulle putkien on oltava yhdestä kappaleesta.
Yleisesti ottaen hitsaussaumoja tulisi olla niin vähän kuin mahdollista ja ne pitäisi tehdä piirustusten
mukaisiin kohtiin. Periaatteessa pystykaariin ei saisi tulla hitsaussaumoja, jos kuitenkin tämä on
välttämätöntä, asiasta tulee olla yhteydessä ETPC:n tekniseen komissioon.
On ankarasti suositeltavaa taivuttaa etummaista pystykaarta taaksepäin, jotta ajaja pääsisi
helpommin pois tulipalon tai muun haaverin sattuessa.

Seuraavilla sivuilla on esitetty turvahäkkien mittoja ja piirustuksia.
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15.

FTPA:N KANSALLINEN FARMI-LUOKKA

A. Yleistä
1. FTPA:n laatimat säännökset on tarkoitettu traktorivetokilpailujen asianmukaisen läpiviemisen
suuntaviivoiksi. Jokainen yksittäinen kilpailija on omalta osaltaan vastuussa sääntöjen noudattamisesta. Sanktio näiden sääntöjen rikkomisesta on 1 (yhden) vuoden ja 10 (kymmenen) päivän
kilpailukielto. Kukin kilpailija kantaa itse vastuun seurauksista, jotka koituvat rangaistusuhan alaisten sääntöjen rikkomisesta.
2. Kilpailijalla on oltava traktorin kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Alle 18-vuotiaalta kilpailijalta
vaaditaan näiden lisäksi holhoojan kirjallinen lupa. Kilpailijan on käyttäydyttävä asiallisesti muita
kilpailijoita, yleisöä ja toimitsijoita kohtaan. Kilpailualueella eivät kuljettaja eivätkä hänen
avustajansa saa olla päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisia.
3. Riitakysymyksistä, jotka syntyvät näiden sääntöjen soveltamisesta, ei voi valittaa oikeuteen. Kiistat
ratkaisee kilpailujury (kilpailun johtaja, ratatuomarit, kuljettajien edustaja ja kilpailun valvoja).

B. Muutokset
1. Farmi-luokan traktorit eivät saa poiketa ulkomuodon eivätkä varustelun osalta tuotantosarjasta, ja
tyypin minimivalmistusmäärä on 150 kpl. Tämä koskee erityisesti moottoreita, vaihteistoja, akseleita, moottoripeltejä, turvallisuusvarusteita jne. Suomen mestaruuspisteistä kilpailevassa
traktorissa tulee olla mukana vihko, josta ilmenee, milloin se on valmistettu, selvitys mallista sekä
varustetasosta, jolla se on tilattu. Vihosta tulee ilmetä myös, milloin ja mitä muutoksia traktoriin on
tehty. Vihko on esitettävä katsastusmiehille, jotka saavat tutkia kilpailuajoneuvon milloin tahansa
kauden kuluessa. Vihko on leimautettava kerran kauden aikana.
2. Moottoria ei saa muuttaa alkuperäisestä. Tämä tarkoittaa mm. mäntiä, nokka-akselia, venttiileitä,
kannen kanavia sekä imu- ja pakosarjoja. Pakosarjaan on sallittua tehdä erillinen adapteri turbon
asennusta varten.
3. Ainoastaan valmistajan tarjoamia kyseiseen traktorityyppiin tarkoitettuja vaihtolaitteistoja on lupa
käyttää.
4. Yksi ilmanpuristuslaite ja yksi ruiskutuspumppu sallitaan, vesiruiskutus on kielletty.
5. Vuonna 1969 tai myöhemmin valmistetuista traktoreista ei hyttiä saa poistaa.
6. Mikäli traktori on alkuperäisesti tehdasvalmisteisena hytitön, ei siihen tarvitse hyttiä asentaa.
Riittävän tukeva turvakaari ja takatuet ovat pakollisia hytittömässä traktorissa.
7. Vetovarret ja säätötangot saa poistaa.
8. Moottorin maksimikierrosluku ei saa ylittää 3000 rpm missään olosuhteissa. SM-pisteistä
kilpailevassa traktorissa on oltava anturi kierrosluvun mittalaitetta varten. Tarkemmat ohjeet tähän
löytyvät FTPA:n kotisivuilta. Antureita on saatavana joko FTPA:lta tai omalta alaseuraltasi.
9. Sivupeltien on oltava paikallaan, mikäli sellaiset ovat tehdasvakiovarusteina tai tehtaan
toimittamina valinnaisvarusteina. Muussa tapauksessa sivupellityksen on oltava vähintään 2 mm
paksuisesta alumiinista tai teräksestä, jotka ulottuvat nokkapellistä alaspäin 5 cm kampiakselin
alimpana käyvän kohdan keskipisteen alapuolelle. Suojukset voivat olla varustettuja tuuletusraoilla,
mutta niissä ei saa käyttää teräsverkkoa. Kaikkien suojusten on oltava niin tukevasti kiinnitetyt,
etteivät ne irtoa iskusta tai paineesta, peltien tulee olla sokkakiinnitteiset nopean avaamisen
varmistamiseksi.
10. Farmi-traktoreissa vaaditaan turbon suojaus kuten Pro Stock-luokassa.
Pakoputken pystysuoran osuuden korkeuden tulee olla vähintään 305 mm. Pakoputken halkaisijan
suuruus on vapaavalintainen. Pakoputken pystysuorassa osassa on oltava ristikkäin 2 (kaksi)
3/8"/M10 8.8 läpipulttia. Ne saadaan hitsata paikalleen, mutta pultin päiden on jäätävä jäljelle
tarkastusta varten. Pultit asennetaan toisiinsa nähden 90 asteen kulmaan enintään 25 mm etäi-
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11.

12.
13.
14.

15.
16.

syydelle toisistaan. Kaikissa ajoneuvoissa, joissa pakoputken halkaisija on yli 95 mm, tulee olla
toinen ristikkäispultitus kierrettynä 45 astettaan ensimmäiseen ristikkäispultitukseen nähden.
Molempien ristikkäispultitusten tulee olla mahdollisimman lähellä toisiaan. Pakoputken pään on
tultava konepellin ulkopuolelle.
Traktorissa on oltava hätäpysäytysjärjestelmä, jota voidaan käyttää jarruvaunusta sekä kuljettajan
penkiltä. Laukaisulaitteen on sijaittava ajoneuvon perän keskellä (enintään 150 mm päässä
keskikohdasta mihin tahansa suuntaan mitaten) 1200 mm vetopisteen yläpuolella. Sen oltava
vähintäänkin mekaaninen, laukaisusta päälle jäävä syötön sulkija; SM-pisteistä kilpailevissa
traktoreissa sen on oltava läppämallinen tappokatkaisija, joka laukaisee imuilman sulkulaitteen.
Tappokatkaisija saa olla vaijerikäyttöinen, ilmaläpässä on oltava jousikuormitteinen
sulkumekanismi. Hyväksyttävän järjestelmän on vähintäänkin estettävä ahtopaineen syntyminen.
Enintään 25 mm reikä ilmaläpässä sallitaan. On suositeltavaa käyttää tiivistettä tehokkaamman
ilmasulun aikaansaamiseksi. Jokaisessa traktorissa on myös oltava kiinni-asentoon jäävä syötön
sulkija. Sähköisellä tappokatkaisijalla varustetuissa dieseleissä läppiä ylhäällä pitävien solenoidien
käyttövirran on kuljettava tappokatkaisijan kautta. Sellaisten solenoidien tai sähkömoottorien
käyttöä ei sallita, jotka tarvitsevat jännitettä läppien sulkemiseksi. Myös sellaiset järjestelmät, jotka
edellyttävät ilmanpainetta tappokatkaisijan aktivoimiseksi, ovat kiellettyjä.
Traktorin perässä olevaan syötönsulkijaan/tappokatkaisijaan on kiinnitettävä halkaisijaltaan
vähintään 50 mm rengas. Jarruvaunusta tuleva kaapeli kiinnitetään tähän renkaaseen.
Painoluokat ovat 2500, 3500, 6000 ja 8000kg.
Ilma-avusteinen välijäähdytin sallitaan. Joissakin vakiotraktoreissa on vakiona
jäähdytinnesteavusteinen välijäähdytin. Käytettäessä nesteavusteista välijäähdytintä, vain
alkuperäinen nestejäähdytin ilman muutoksia on sallittu. Nestevälijäähdyttimen voi muuttaa
ilmajäähdytteiseksi. Ainoastaan yksi cooleri per kone on sallittu.
Lanneturvavyö on pakollinen.
FTPA suosittelee teräksisen vauhtipyörän käyttöä.

C. Voimansiirto
1. Etuvedon kardaanissa on oltava kannatinlenkit katkeamisen varalta (vrt. kuorma-autot), ellei
kardaania ole muuten suojattu.

D. Kytkin
1.
2.
3.
4.

2-levykytkin on sallittu.
Keskipakokytkin on kielletty.
Kytkinkoteloon ei saa tehdä mitään muutoksia vaan sen tulee olla täysin vakio.
Traktorin ollessa varustettu 2-levykytkimellä sen runko tulee suojata kytkimen alueelta molemmin
puolin minimissään 3 mm teräslevyillä tai räjähdysmatolla. Mikäli traktorissa ei ole umpinaista
ohjaamoa, tulee kytkin suojata myös yläpuolelta.
5. Jokaisen kilpailijan on otettava kytkimestä ja sen rakenteesta kuvat ja annettava ne
katsastusmiehille katsastuksen yhteydessä. Tarvittaessa FTPA voi vaatia kilpailijaa avaamaan
kytkimen jolloin katsastusmies tarkistaa sen ja vertaa annettuihin kuviin. Katkaisutyöstä syntyneistä
kustannuksista vastaa kilpailija.

E. Renkaat
1. Vain ilmatäytteiset maatalouskäyttöön tarkoitetut kumirenkaat ovat sallittuja. Puller-renkaat sekä
nastat ja pyöräketjut ovat kiellettyjä. Kaikki veto tulee tapahtua renkaiden välityksellä. Paripyöriä
käytettäessä ei akselin korkeudelta mitattu kokonaisleveys saa ylittää 30,5 tuumaa (n. 77,5 cm)
mukaan lukien renkaiden välinen etäisyys.
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F. Vetokoukku/puomi
1. Vaakasuoraan mitattu etäisyys taka-akselin keskipisteestä jarruvaunun koukun kiinnityspisteeseen
ei saa alittaa 450 mm. Vetopisteen maksimikorkeus on 500 mm, mitattuna maasta pystysuoraan
vetokoukun kaulaan tai vetopuomin yläreunaan. Vetokoukkuasetelman tai -puomin on oltava
tukeva joka suuntaan. Jos käytetään omatekoista vetopuomia, sen on oltava samaa mallia kuin
Super/Pro Stock-luokassa. Vetokettingin lenkille varatun tapin on oltava halkaisijaltaan vähintään
25 mm, vetopuomilla varustetussa ajoneuvossa kettinkikoukulle tarkoitetun reiän halkaisija on
oltava vähintään 75 mm.
2. Vetopuomin on oltava terästä ja seinämän vahvuuden vähintään 25 mm. Viimeiset 100 mm
puomista on oltava yhdensuuntaiset maapohjan kanssa.
3. Liikkuvia tai trikkivetopuomeja ei sallita.
4. Vetopuomin vetolenkin tai vetokoukun etäisyys taka-akselin keskipisteestä on säilyttävä muuttumattomana vedon aikana. Vetopuomin/koukun kiinnityksen on oltava jäykkä, mutta se saa olla
säädettävä pituus, korkeus- ja leveyssuunnassa, kuitenkin säännön 5 puitteissa. Huom. Vetopuomin
tukeminen taka-akselin keskilinjan yläpuolelle ei ole sallittua.
5. Vetopuomia, joka on mahdollista lyhentää sallittua lyhemmäksi, ei hyväksytä.

G. Painot
1. Kaikki painot on kiinnitettävä tukevasti. Niitä saa olla kaikkialla traktorissa, kuitenkin korkeintaan
610 mm etuylityksellä mitattuna traktorin etupään uloimmasta alkuperäisestä pisteestä, eivätkä ne
saa tulla ulos takapyörien kehän ulkopuolelle.
2. Traktorin ollessa kiinnitettynä jarruvaunuun ei yksikään paino saa pudota, eikä mikään paino saa
koskettaa maata, vaikka se pysyisikin kiinni.
3. Traktorissa ei saa olla etukuormaajaa eikä puskulevyä.
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16.

FTPA:N KANSALLINEN SUPER FARMI 4500 KG-LUOKKA
1. Super Farmi-traktorin on oltava samojen sääntöjen mukainen kuin Super- ja Pro Stock-traktorit (ks.
FTPA:n sääntökirjan yleiset ja luokkakohtaiset säännöt), ellei alempana ole toisin mainittu. Super
Farmi-traktorin rakenteen tulee muodostua seuraavista peruselementeistä: vakiosylinteriryhmä tai
valmistajan toimittama korvaava osa kyseistä merkkiä varten, sarjavalmisteinen
kytkin/vauhtipyöräkotelo tai valmistajan toimittama varaosa, alkuperäinen vaihteisto- ja takaakselikotelo. Moottorin pääosien, kuten kannen, nokka-akselin, kampiakselin ja ruiskutuspumpun
on sijaittava niiden alkuperäisillä paikoilla. Sylinteriryhmää ei saa muuttaa ulkoisesti paitsi
normaalin korjaustyön mahdollistamiseksi tai ruiskutuspumpun asentamiseksi. Mihin tahansa
perusrakenteen kuoreen kohdistuviin muutoksiin on saatava FTPA:n kirjallinen lupa. Tällöin
tarkastelun lähtökohtana on sarjavalmisteisen ulkonäön säilyttäminen, jolla perusteella hakemus
joko hyväksytään tai hylätään. Alumiinisten korvaavien osien käyttö on kielletty, mikäli ne eivät ole
valmistajan tarjoamia varaosia. Moottorin korvaaminen toisella moottorimallilla sallitaan, mikäli
kyseessä on saman traktorivalmistajan traktoreissa käytetty moottorityyppi, ts. moottorin
sukujuuret tulee löytyä saman traktorimerkin sukupuusta. Esimerkiksi Ursukseen voidaan liittää
Scanian moottori, koska Ruotsissa on valmistettu armeijan käyttöön ko. yhdistelmällä traktoreita.
2. Super Farmi-traktoreiden nokkapellin ja jäähdyttimen säleikön tulee sijaita valmistajan
tarkoittamilla paikoilla, kaikkiin ulkonäköön kohdistuviin muutoksiin vaaditaan FTPA:n kirjallinen
lupa. Moottorin ja sen apulaitteiden suojapellitystä koskevat samat säännöt kuin Super- ja Pro
Stock-luokissa.
3. Traktorin akseliväli saa olla enintään 2900 mm, ellei kyseistä traktoria ole valmistettu pitemmällä
akselivälillä. Maksimipituus on 4000 mm mitattuna takapyörän keskiöstä traktorin kauimpana
edessä olevaan pisteeseen.
4. Painot saavat ulottua enintään 610 mm traktorin etummaisen pisteen etupuolelle.
5. Super Farmi-traktorin max. sallittu moottorikoko on 510 kuutiotuumaa eli 8364 cm3. Sallitaan
enintään yksi (1) ahdin enintään yhdellä painevaiheella. Polttoaineen syöttöpumppu on vapaa, vain
yksi (1) syöttöpumppu sallitaan. Muuntaminen nelitahtisesta kaksitahtiseksi on kielletty. Super
Farmi-traktorin moottorissa on käytettävä kyseiselle moottorityypille määrättyä vakiopolttoainetta,
bensiini-alkoholiseoksen käyttö on kielletty. Vesiruiskutus ja välijäähdytys sallitaan.
6. Moottorin kierrosluku ei saa ylittää missään olosuhteissa 3200 rpm. Ajoneuvoon on
kuljettajan/omistajan toimesta asennettava anturi ja pistorasia kierrosluvun mittauslaitteelle.
Tarkemmat ohjeet tähän löytyvät FTPA:n kotisivuilta. Antureita on saatavana joko FTPA:lta tai
omalta alaseuraltasi.
7. Super Farmi-traktoreihin ei vaadita Pro Stock-luokassa vaadittavaa moottorin lisäsisäsuojaa.
8. Super Farmi-traktoreissa vaaditaan turbon suojaus kuten Pro Stock-luokassa.
9. Super Farmi- traktorit ovat vapaat kytkintarkastuksesta.
10. Valurautaiset vauhtipyörät ovat kiellettyjä.
11. Räjähdysmatto on pakollinen. Matto voi olla vanhentunut, mikäli se on ehjä.
12. Nelivedon käyttö ei ole sallittua. Nelivetotraktorissa etuvetoakseli on korvattava tavallisella akselilla
ja etuvedon kardaani on poistettava.
13. Turvahäkki on pakollinen. Sen tulee olla samantyyppinen kuin muissakin rakennetuissa isoissa
traktoreissa (rakennusohjeet ja -kaaviot sääntökirjassa). Kuljettajan suoja- ja
turvavarustevaatimukset ovat samat kuin Super- ja Pro Stock-luokissa.
14. Takarenkaan leveys saa olla enintään 30,5 tuumaa tai 810 mm, kun vannekoko on enintään 32
tuumaa. Renkaan leveyden ollessa enintään 710 mm, saa vannekoko olla enintään 42 tuumaa.
Renkaan koko määräytyy valmistajan merkintöjen mukaan.
15. Vetopuomi ja takatuet vaaditaan, ja niiden on oltava samojen sääntöjen mukaiset kuin Super- ja
Pro Stock -luokissa.
16. Super Farmi-traktorin sallittu maksimipaino kuljettajineen ja nestetäytöksineen on 4500 kg.
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17. On mahdollista vaihtaa luokkaa kilpailukauden päätyttyä ja kisata samalla traktorilla seuraavana
vuonna toisessa luokassa. Luokan vaihto ei kuitenkaan ole mahdollista kesken kilpailukautta.
18. Super Farmi-luokan kilpailijalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi.
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17.

FTPA:N KANSALLINEN SUPER FARMI 3000 KG-LUOKKA
1. 4-sylinterinen Super Farmi 3000 kg-luokka, jossa moottorin tilavuus on rajattu 5,5 litraan. Luokassa
on muuten samat säännöt kuin isommassa Super Farmi 4500kg-luokassa.
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