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Csapat:

Bekezdés Feladat
Elérhető 
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pontszám
Indokolás Hiánypótlás

2011. 01.31.-ig

Általános leírás a teljes konstrukcióról
Ábra (3D)

2. Méretek, tömeg

2/a Jármű meéreteinek megadása, határméretek betartása
2/b Súlypontra vonatkozó információk
2/c Háromkerekű járműveknél a kerekek központja által bezárt háromszög legkisebb

szöge nem lehet kevesebb, mint 30° 
2/d Hasmagasság min.:70 mm

Ábrák, számítások
Be kell mutatni milyen felépítésű lesz a vázszerkezet, hogyan valósulnak meg a
különböző kialakításokhoz előírt követelmények (pl.: vezető védelme, palack
helyzete, gyűrődési zóna).
Magyarázó ábrák és terhelésszámítás előny.

4.Motor: A motor felépítésének bemutatása (mely elemek kerültek kiválasztásra és miért),
4/d A járművön csak egy motor alkalmazható, amely egy mechanikai egységet alkot.

A motor működése közben minden hengernek mindig mozognia kell. 
4/e A motort úgy kell beépíteni, hogy a külső szemlélő láthassa annak felépítését, vagy 

átlátszó burkolat alkalmazható. Az a csapat, aki ennek a pontnak nem felel meg,
az 25%-os pontcsökkentéssel lesz büntetve a műszaki kategóriában.

4/f A járműben a motort úgy kell elhelyezni, hogy az a kerekek külső oldalához
illesztett függőleges irányú érintő síkján max. 200 mm-rel nyúlhat túl (lásd 2.
ábra). A nem motorhoz tartozó alkatrészek tovább is nyúlhatnak.

Rajz és tételszámozás megfelelősége
Rexroth szoftverek alkalmazása
Ábrák, számítások, 3D.

6. Puffertartály A puffertartály anyaga és rögzítése meg kell, hogy feleljen a nyomástartó
edényekre vonatkozó követelményeknek.

5

A hajtásláncról készíteni kell egy kinematikai vázlatot amely a motor kihajtó
tengelyétől a hajtott kerék/kerekekig tart. Ezen keresztül kell magyarázni annak
működését, áttételezését, a szabadonfutó kialakítását. 
Számítások (nyomaték,  fordulatszám, stb.) előny
Be kell mutatni a jármű kerekeihez alkalmazott felfüggesztést. Ábra előny.
Ábra előny.
Be kell mutatni a járművön alkalmazott kormányművet. 

Ábra előny.
Le kell írni az alkalmazott fékrendszer beépítési jellemzőit a fékberendezés
kivitelét  és bizonyítani kell a két független kör valamint a rögzítőfék meglétét.

Ábra, számítás  (pl.: fékút) előny.
11. Üzemanyagtartály Ábrával kell bemutatni a palack biztonságos elhelyezését a vázon és leírni a rögzítés 

módját
5

12. Biztonsági előírások
12/a A járművet irányító versenyző részére biztonságos tartózkodási helyet kell

kialakítani.
12/b Autó jellegű ülés esetén minimum hárompontos biztonsági öv alkalmazása kötelező. 

12/c Quad (ráülős) jellegű ülés esetén (háttámla nélküli) nem kell biztonsági öv, viszont

térdvédő, könyökvédő és protektor vagy motoros védőruha használata kötelező.

12/d Quad (ráülős) jellegű kivitel esetén a „gázt” folyamatosan tartani kell. Elengedéskor 

magától álljon vissza alaphelyzetbe.

12/e A pneumatikus rendszernek tartalmaznia kell egy vész-stop kört, amelynek

feladata a pneumatikus kör teljes légtelenítése. Ennek működtetőjét olyan helyen

kell elhelyezni, hogy akár a vezető, akár egy külső segítő személy számára

könnyen elérhető legyen. 

12/f Az esetleges áramforrást (akkumulátor) biztonságosan kell rögzíteni, és a

járművet áramtalanító kapcsolóval kell ellátni, amelyet a vész-stop kör

működtetőjéhez hasonlóan kell elhelyezni.

12/g A biztonsági áramtalanító és légtelenítő (vész-stop) működtető elemeit piros

keretes fehér háromszöggel kötelező jelölni.

12/h Az egyes futamokon a járművezetők (a KRESZ előírásainak megfelelő)

bukósisakot kötelesek viselni.

A honlapról letölthető elemigény használata kötelező ebben kell megadni

valamennyi igényelt elem típusát és mennyiségét.

Amennyiben a hajtásrendszeren kívül más pneumatikával működtetett funkció is 

van a járművön, azt itt kell bemutatni

14. Rajtszám és 
reklámfelületek

A rajtszámok számára biztosított hely meglétét ábrával kell bizonyítani. 5

15. Adatlap Teljesen kitöltött adatlap 5
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9. Kormánymű:
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8. Kerékfelfüggesztés

10. Fék 
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7. Hajtáslánc
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1. Jármű bemutatása
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3. Vázszerkezet, 
karosszéria
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13. Rexroth elemek
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