
 

  

APPROVED BY KNAF UNDER PERMITNR. 0600.18.055  

 

 

Bulletin 01, 10 maart 2018 
Reglementsaanpassingen cq correcties op reeds gepubliceerd  

Veiligheids en Technisch Reglement Sectie Autocross op 15 december 2017  
 

 

AFSCHERMING TUSSENAS 

3.16 Indien de tussenas of ketting zich in het bestuurderscompartiment bevindt, moet deze door 
een metalen afdekplaat van 3 mm dikte afgeschermd worden. Bovendien moet deze tussenas 
aan weerszijden van alle kruiskoppelingen middels een nauw sluitende cirkel of U-vormig 
profiel met minimale afmetingen van 15 x 5 mm deugdelijk aan het chassis of het frame 
bevestigd zijn. 

 
BOVENSTAAND ARTIKEL WORDT PER 1-1-2019 VERVANGEN DOOR ONDERSTAAND ARTIKEL.  
ONDERSTAAND ARTIKEL MAG VANAF 01-01-2018 GEBRUIKT WORDEN 
 

AFSCHERMING TUSSENAS 3.16 

• De cardanas/ketting mag zich zowel binnen als buiten het rijderscompartiment bevinden. 

• Indien de cardanas zich in het bestuurderscompartiment bevindt, moet deze in een 

transmissietunnel worden geïnstalleerd. Deze transmissietunnel moet de cardanas over de 

volledige lengte van het rijderscompartiment omsluiten. 

De transmissietunnel moet zijn gemaakt van een stalen plaat met een minimale dikte van 1,5 

mm, of van een metalen buis met een minimale dikte van 3,0 mm.  

De transmissietunnel moet deugdelijk op de bodemgroep of aan het frame worden 

bevestigd, op zodanige wijze dat deze tijdens normaal gebruik of bij een ongeval niet kan los 

raken. Er mogen zich in de transmissietunnel geen gaten bevinden, met uitzondering van het 

horizontale deel waarmee het aan de bodemgroep of het frames bevestigd wordt. 

• Indien gemonteerd buiten de cockpit, moet deze aan beide uiteinden van de cardanas 

middels ten minste twee stalen beugels, met een minimale dikte van 3,0 mm en een 

minimale lengte van 250 mm, gemonteerd worden teneinde te voorkomen dat deze de 

grond raken in geval van breuk. 

• Wanneer een brandstof- of olietank dichtbij een deel van de cardanas ligt, is het verplicht dat 

de tank extra beschermd wordt aan de zijden dicht bij de cardanas. 

 


