Technikai szabályzat

Bevezetés
Alapszabálya alapján, a Fédération Européenne du Modélisme Automobile (FEMA) különös
felelősséggel tartozik az autóversenyzés népszerűsítéséért és irányításáért. Az alábbi technikai
szabályzat és a versenyszabályzat együttesen javítják a biztonságot és egyenlő versenyfeltételeket
hoznak létre az autóversenyzés során.
A dokumentum azon az alapon működik, hogy minden személy, aki részt vesz a körpályás autók
versenyein, saját felelősségére vesz részt, és minden szükséges intézkedést megtesz a biztonság
veszélyeztetése nélkül. A FEMA vagy az Igazgatóság tagjai nem vállalnak felelősséget senkivel
szemben az ebben a dokumentumban megadott vagy hivatkozásként beépített információkért (vagy
ilyen információk felhasználásáért).
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy ebben a dokumentumban megadott információk
pontosak legyenek. Ha azonban hibát vagy kétértelműséget észlel, kérjük, jelezze nekünk.
A FEMA Vezetősége
fema.board@speedmodelcar.org
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1. Általános

1.1 Hatáskör
1 Ezek a rendeletek kötelezőek a FEMA valamennyi tagországára

1.2 Alkalmazás
1. Ezeket a szabályozásokat a FEMA verseny során minden felmerülő kérdésre
alkalmazni kell. Ezeket úgy kell értelmezni, hogy az eredeti a cél mindig
fennmarad.
2. Ha a szabályzat nem vonatkozik egy bizonyos témára, a FEMA testülete, a
verseny zsűrije és a versenyigazgatónak mindig a legmagasabb biztonsági
színvonal mellett kell döntenie.

1.3 Biztonság
1. Autómodell: Minden versenyző felelős a modelljének műszaki biztonságáért.
Éves műszaki ellenőrzés az autómodell számára kötelező. A műszaki
előírásoknak nem megfelelő modellautók nem vehetnek részt a FEMA
versenyeken.
2. Pályák: Minden szervező felelős a versenypálya műszaki biztonságáért.
A pályát 3 évente ellenőrizni kell a TR B3 szerint. A hiányosságokat meg kell
állapítani a következő FEMA verseny előtt javítani kell. Azon a pályán,
amelyek nem felelnek meg a biztonságnak, nem szabad FEMA versenyt
rendezni, és nem szerepelhet a hivatalos versenyen naptárban. Lásd még a
TR 3.4.

1.4 Technikai küldött
1. Minden országnak ki kell jelölnie egy Technikai Küldöttet, és név szerint kell
bejegyeztetni a FEMA-val. Együtt fognak működni a FEMA technikai titkárával. A
Technikai küldött felelős a FEMA előírások biztosításáért, és országukban
végrehajtott új szabályozás betartásáért. Ő is felelős új ötleteket adni a FEMA
technikai titkárához.
2. A Technikai vezető felelős az autók éves műszaki vizsgák elvégzéséért.
Az eredményeket minden ország küldöttének tárolnia kell.
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2. Autómodell
2.1 Általános
1. A modellautónak négy kerekűnek kell lennie, belső égésű motorral (dugattyú) kell
működtetnie. Az erőátvitelnek közvetlenül vagy a sebességváltón keresztül kell
történnie egy vagy több kerékre.
2. A kerekeket úgy kell elrendezni, hogy a talajjal való érintkezés helyén felülnézetből
egy téglalap vagy trapéz képződik.
3. Az autónak két első és két hátsó kerékkel kell rendelkeznie. Az első kerekeknél
nem szükséges, hogy a két kerék külön forogjon. Szétszerelt állapotban két független
keréknek kell lennie.
2.2 Alváz
1. Előírt versenykategóriák

2. A legnagyobb megengedett eltérés minden osztály esetében a motor
lökettérfogata +0,009 cm³ lehet.
3. Négyütemű motorok engedélyezettek minden osztályban, a motor dupla
lökettérfogata mellett.
4. A henger maximális átmérője TDC (1/100 mm) és a löket (1/100 mm). A
versenyigazgató a felelős a szükséges mérőeszközök meglétéért.
2.3 Tömeg
1. Egy autó minden alkatrészével, beleértve az üzemanyagot és az akkumulátorokat,
nem haladhatja meg a következő tömeg határokat. Tömeget pályára lépés előtt kell
mérni.
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2.4 Stabilitás
1. Belső teherhordó és erőátviteli elemek, mint az alváz, „panhand”, motor és a
kerékrögzítéseket, a tengelyeket stb. úgy kell kiszámítani, hogy azok biztonságosan
működjenek. Megfeleljenek a működés során rájuk vonatkozó követelményeknek.
2.5 Karosszéria
1. Karosszéria az alvázzal együtt az összes alkatrészt eltakarja, a következő
kivételekkel:
Hengerfej (maximum 12 millimétert lóghat ki a karosszériából, kipufogó, leállító kar,
üzemanyagtartály szellőző, porlasztó állító csavar, „panhand”, kerekek. A karosszériát
úgy kell megtervezni, hogy az autót bármikor, kockázat nélkül le lehessen állítani.
2.6 „Panhand”
1. Minden autót fel kell szerelni olyan „panhand”el, amelynek névleges
szakítószilárdsága 500 N / mm², ezzel kapcsolódik a huzalhoz. A minimális méréseket
be kell tartani. A szilárdság kiszámításához az S = 2 biztonsági tényezőt kell
alkalmazni a „panhand” és a „panhand” rögzítő csavarjai között. A versenyzőnek
biztosítania kell, hogy a „panhand”-hez megfelelő anyagot használt.
2. Szélterelő elemek nem engedélyezettek. Aerodinamikai elemet lehet használni, de
ez nem haladhatja meg a „panhand” hosszát és nem zavarhatja a rögzítő elemek
működését.
2. Minden „panhand”-et meg kell jelölni a kategória színével, jelölésnek 2 cm-nek
kell lennie minimum, ez lehet festék vagy ragasztószalag.

4. Az összes keréknek szimmetrikusan kell állnia az autó közepével. A „panhand”
méretezése ettől a középvonaltól kezdődik. A minimális mérési érték „C”-nek és a
„D”-nek egyértelműen mérhetőnek kell lennie a függesztő és rögzítő furatok
területén. A „panhand” lehet profilos vagy szárny alakú, amíg a minimum méreteket
betartják. A keresztmetszetnek CxD-nek mérhetőnek kell lennie. A „panhand” végén
a lekerekítésnek legalább 3 mm sugarúnak kell lennie. A „panhand” rögzítéséhez
süllyesztett csavarokat TILOS használni.
5. A lendkerék területén ívelt részt meg kell vizsgálni repedések szempontjából.
(lásd TR A1). Szükség esetén a „panhand”-hez az anyagminőségi lap bemutatása,
törésveszély miatt.
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Megjegyzés: A kantárok gyártásához titánt lehet használni, ajánlott típus a
Titanium 6Al-4V (5. fokozat). Ezt az ötvözet eredetileg repülőgép iparban
fejlesztették ki.
Hasonló tulajdonságokkal rendelkező titánt is lehet alkalmazni.
Hidegen formázva a titánt, a vastagság legalább ötszörös hajlítási sugara ajánlott.
A titán forró kovácsolása speciális eljárás, de sokkal nagyobb hajlítási sugár elérhető.
Javasoljuk, hogy készítsen a hajlításhoz technológiát, ami tartalmazza hajlítási
hőmérsékletek, a hajlítási sugár és az anyagvastagság csökkenésére vonatkozó
betartásokat.
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2.7 Leállító
1. Minden autónak rendelkeznie kell leállító berendezésnek. A leállító karjának
minimum 20 mm-et kell az autómodell legmagasabb pontjától kinyúlnia.
A modell bármikor és nehézségek nélkül leállítható.
A gyújtógyertya nem számít a legmagasabb pontnak.

2.8 Bukás gátló
1. A hátsókerék meghajtású autómodellek hátuljára bukás gátlót kell szerelni, ami
megakadályozza gyorsítás közben a borulás veszélyét. A bukás gátlót keményfémből
kell készíteni, és a hátsó tengely középvonalától minimum 150 mm-re kell lennie.
2. A bukás gátlót be kell építeni az alvázba vagy a karosszériába (kör keresztmetszetű
rugóacél alkalmazása nem megengedett). A bukás gátló maximális magassága (A) a
talajtól: Class1 = 20mm / Class 2., 3 = 25mm / Class 4, 5 = 30mm.

2.9 Elektronika és távirányítás
1. A jármű belsejében elektronikai vezérlő (távirányító), szabályozáshoz és méréshez
megengedett korlátozások nélkül.
2. A modellen kívülről megengedett a modell elektronikus távvezérlése a startidőn
belül (3 perc). A mérési időszak alatt (8 kör) az autómodellt távvezérlés nem
befolyásolhatja. A mérési idő után az autómodellt lehet újra távirányítás alá
helyezni.
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2.10 Modellazonosító szám
1. A FEMA az autómodellhez négyjegyű modellazonosító számot (MIN) állít ki.
Az azonosító számot nem szabad másik új autóhoz felhasználni.
2. A Szám kiosztását kérheti az általános vagy a technikai küldött az adott
versenyző, az F2 űrlap használatával. A regisztráció befejezése érdekében, új
autó esetén az első biztonsági ellenőrzést az F2 és űrlapot benyújtják a FEMAnak.
3. A FEMA modell azonosító számát (MIN) állandóan fel kell tüntetni a az alváz fő
részére, ez jól látható, amikor az autó megtankolt, összeszerelt állapotban van.
A szám alkalmazásának ajánlott módszerei: gravírozás, karcolás, bélyegzés.
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3. Versenypálya
3.1 Pálya mérete
1. A FEMA versenyeknek sík vízszintes kerek pályákon kell zajlaniuk. Az autóknak a
pálya közepén lévő oszlophoz rögzített kábel segítségével mennek körbe.
2. A pálya mérete: átmérő 19,90 m = 8 kör (500 m)
3. A futó felület minimum 0,35 m széles, gyorsító felület 1 m széles. Az 1985 után
épített pályák minimális gyorsító felülete 1,5 m.
4. A pálya közepén az oszlopnál minimum 3 m átmérőjű sík betonnak kell lennie.
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3.2 Infrastruktúra

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

Időmérő
Szerelőállás
Pálya
Időmérő helye
Biztonsági korlát
Biztonsági kerítés
Nézőtér
Startállás
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3.3 Biztonsági eszközök
1. A pályáról elrepülő alkatrészek védelmére, a pályát körbe kell borítani szilárd
biztonsági palánkkal. A palánk anyaga lehet többrétegű fa, ami minimum 25 mm
vastag, vagy legalább 2 mm vastag rozsdamentes acéllemez. A palánk
felületének síknak kell lennie, nem állhat ki belőle szög vagy csavar. A palánk
maximum 20 cm-re lehet a modelltől. Minimális magasság 1 cm, maximális 2 cm
kell, hogy legyen. A fa deszkát 10 évente cserélni kell.

2. A versenyzők és a nézők biztonsága érdekében a pályának kettős biztonsági
kerítéssel kell rendelkeznie, hogy védelmet nyújtson egy autókról menet közben
leszakadó alkatrészeivel szemben. Erre a célra védő textil, polikarbonát lap,
legalább 0,5 mm vastagságú PVC fólia vagy a hasonló anyagnak meg kell védenie
a pálya területének teljes kerületét 1 m magasságig. A leállító berendezés után a

biztonsági kerítés kerületének ¼ részét fejmagasságban be kell borítani, anyaga
lehet: védő textil, polikarbonát lap, legalább 0,5 mm vastagságú PVC fólia.
A verseny szervezőinek biztosítani kell, hogy a versenyzők és a nézők legalább 1
m távolságra legyenek a kerítéstől. A versenypályára vonatkozó eltéréseket, de
hasonló hatékony biztonsági eszközöket meg kell vizsgálni és az F2-es
formanyomtatványon fel kell tüntetni.
3. A Startállásnak biztonságosnak kell lennie. Védelmet kell nyújtani elől és két
oldalról is. (Biztonsági fal elől, két oldalról ajtó, biztonsági üveggel). A versenyzőt
védeni kell az óramutató járásával megegyező és ellenkező irányba haladó
autókkal szemben.
4. Ha az autó huzal szakadás miatt (vagy bármi más) a biztonsági palánknak vagy
kerítésnek csapódik, és kár tesz benne, a versenyt nem lehet addig folytatni, míg
a biztonsági eszközöket nem javította ki a verseny szervezője.
3.4 Biztonsági eszközök felülvizsgálata
1. A FEMA technikai szabályzata előírja, hogy a pályákat 3 évente felül kell vizsgálni
az F2 es dokumentum szerint. Az F2-es dokumentumban szerepelt biztonsági
tulajdonságnak meg kell felelnie, ezt írásban és fényképekkel dokumentálni kell.
Az ellenőrzésen részt kell vennie a pálya tulajdonosának, verseny szervezőjének.
2. Minden FEMA verseny előtt a biztonsági eszközöket ellenőrizni kell, ha valami
nem felel meg az előírásnak, értesíteni kell a FEMA vezetőséget és a verseny
előtt a hibákat javítani kell.
3. A megfelelően kitöltött dokumentumot és fényképeket el kell küldeni a FEMA
vezetőjének és Technikai vezetőjének is.
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3.5 Leállító rendszer
1. Minden versenypályát fel kell szerelni egy rögzített leállító eszközzel, amelyet
mindenki használ edzés és versenyfutamok közben. A leállítóhoz használt
seprűnek el kell fordulnia. A forgás a pálya felülete felett legalább 80 cm-rel kell
lennie. A leállító eszközt a starthelyen belől a pálya területén kívül egy kar
segítségével kell működtetni. A leállító szerkezetet a pályára merőlegesen
leereszteni TILOS!
2. A seprűt mindenkinek a „panhand” felett legalább 20 mm magasságra kell állítani
minden versenykategóriában. A beállítást minden futam előtt ellenőrizni kell a
versenyzőnek és a starthely vezetőnek.
3. Seprű helyett használható felmosó mop is.
4. Vészhelyzet esetén kézi seprű (maximális teljes hossz: 100 cm) használható a
modell manuális leállítására. A hosszabb nyéllel rendelkező seprűk nem
megengedett, ha kézi seprűt használnak a modellautó leállításához, a futás
érvénytelen.
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3.6 Központi oszlop
1. A középső oszlopnak biztonságosan bebetonozottnak, rozsdamentesnek és
golyóscsapággyal ellátott forgó rendszerrel kell felszerelni a kábelrögzítéshez. A
középpont középpontjának mérete, a kábelhez való rögzítéséhez szükséges
középső furatnak 150 mm-nek kell lennie, 0 / + 2.
2. Az oszlopot el kell látni egy fellépővel, aminek az átmérője 350 – 500 mm.
3. A függőleges magasság a kábelrögzítés és a pálya közötti a futó felületen
0
+/- 5 mm-nek kell lennie.

4. Rögzítő csapnak d = 5 mm, Anyag: 12.9 imbusz csavar

5. A középső oszlop a „horsingoló” futása közben görbülhet, kophat. Minden
versenyszezon elején az oszlopot ellenőrizni kell a szabályzat A1 pontja szerint.
6. Javasoljuk, hogy az oszlop 3 ponton legyen rögzítve /horgonyozva fölül.
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3.7 Időmérő rendszer
1. A FEMA versenyeken két egymástól független időmérő rendszert kell használni.
Az időmérő rendszernek a köridőt kell mérnie egy milliszekundum vagy annál
nagyobb pontossággal, és rögzítse a kör számát és a mért érték sebesség.
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4. Huzal
4.1 Általános
1. A huzal az autómodellt a pályán való vezetéséhez ötvözetlen, kerek rugó acél
felhasználásával kell előállítani. DIN EN 17223 szénből készült, vagy kerek rugó
acél az EN10270-1 szabványok szerint.
Megjegyzés: A régi "Extra" (DIN 17223, 1944 - 1964) és 2. osztály leírások
(DIN 17223, 1964 - 1984) továbbra is megengedett a gyártói specifikációk szerint. Alkalmas
alternatív anyagok, amelyek szakítószilárdsága R = 2470 - 2500 N / mm² lehet használni. A kábel
gyártásához a "D" huzalt kell használni.

2. Nem engedélyezett rozsdás huzal használata.
3. A huzal és minden rögzítő eleme a pálya tartozéka.
4.2 Megengedett erő
1. Az alábbi egyenletet használjuk a legnagyobb megengedett feszültség
meghatározásához:

d= huzal átmérője
Rm= minimum (szabályzat A4)
Megjegyzés: A kábel végeinek korrekciós tényezője nem szükséges. A
leggyengébb pont egyértelműen az egyszerű kábelkeresztmetszet.

2. Az alábbi táblázat a kész kábel szakítószilárdságát mutatja, a huzal átmérőjével:

3. A húzóterhelés kiszámításához figyelembe kell venni a megengedett maximális
tömeget, és tartalmazza a csatlakozó tömegét:

4. A húzóterhelést (centrifugális erő) (F) N-ban a következőképpen kell kiszámítani:

V= sebesség m/s
R= pálya sugara méterben (Szabályzat 3.1.2 = 9,95 m)
G= Autómodell tömege kg-ban
4.3 Biztonsági faktor
1.
2.

Az előírt huzalmérő kiszámításához S = 2 biztonsági tényezőt kell használni.
A huzal könnyű károsodása esetén például karcolódhat a pálya betonján.
Figyelembe kell venni a maximális sebesség 2% -ának levonását. A kiszámolt
értéket egész számra kerekítjük.

4.4 Maximális sebesség
1. A megengedett legnagyobb sebesség (v) minden kategóriához és
huzalátmérőhöz a TR 4.2.2-ben található szakítószilárdsági értékek és a TR 4.2.4.

R = Pálya sugara méterben (9.95 m)
C= Szakítószilárdság a szabályzat 4.2.2 szerint
G= Autómodell tömege kg-ban a szabályzat 4.2.3 szerint
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4.5 Maximális sebesség kategóriánként/ huzal átmérő
1. Huzalok a kategóriákhoz és a megengedett maximális sebesség / huzal átmérő

2. Ha a maximális sebességet elérték a következő huzal átmérőt kell
használni. ( Versenyszabályzat 4.2)
3. A maximális sebesség minden esetben 8 kör átlagos sebessége
4. A kábelátmérők a következő nagyobb sebességkorlátozásra lépésenként történik
0,1 mm minden kategória számára.

4.6 Huzalvég színe
1. A huzalvégeket a Technikai szabályzat A2 műszaki irányelveinek megfelelően kell
elkészíteni. A tekercseléseket gondosan kell elvégezni, hogy a huzal ne sérüljön.
A huzalvégeket színkóddal kell ellátni az alábbiak szerint:

2. Minden huzalt a belső gyűrűn el kell látni a készítés napjával és a vizsgált
feszültségterheléssel a (Technikai szabályzat A2)
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4.7 Rögzítő
1. A rögzítőt (Középső oszlop és a huzal) a TR 3.6 szerint kell elkészíteni. A rögzítő
elemeket a huzalhoz az alábbiak szerint kell elkészíteni:
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4.8 Huzalvég (hüvely)

Anyag: Sárgaréz MS 58, SIS 5165-4
Biztonsági ajánlás: Nagy hüvely használata a huzal oszlop felöli oldalán is a 1., 2. kategória
számára.
-21-

4.9 Rögzítő csap

Anyaga: 12.9 imbusz csavar
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4.10

Biztonsági klipsz
1. A csapot biztonsági klipsszel kell rögzíteni:

Anyaga: ugyan az az anyag, mint a huzalé
4.10

Huzal teszt
1. A nemzetközi és a FEMA által szankcionált versenyek előtt minden huzalt le kell
tesztelni, megfelel a vizsgálati irányelveknek és a vizsgálati terheléseknek
minden kábelméretnél. A vizsgálati terhelés = A minimális szakítási feszültség
50% -a.

2. 8 körös pálya esetén a kábelnek 9,725–9,745 m hosszúnak kell lennie, a teszt
10%-ánál terhelje a középső oszloptól a külső bilincs csap közepéig.
3. 7 körös pálya esetén a kábel hossza 11.145 - 11.165m, a teszt 10% -ánál terhelje
a középső oszloptól a külső bilincs csap közepéig
4.11

Huzal szavatossága
1. A huzal szavatossági ideje 4 év!
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5. Monza kategória szabályzata (3b)
1. Monza autómodell műszaki méretezései:
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2. Építés
1. A modellnek négy kerékkel és belső égésű motorral (dugattyús motorja) kell építeni, az
erőátvitel a hátsó kerekekre történik.
2. Motor: egyhengeres kétütemű motor izzógyújtással. A motor márkája nincs szabályozva.
A motor térfogata nem haladhatja meg a 3,50 cm³-t.
3. Az autó hátuljára (bukásgátló) keményfém darabot kell szerelni. A minimális
hosszúságnak (lásd az illusztráció példa) legalább 80 mm-nek kell lennie a hátsó
tengelyközéptől, és be kell építeni az alvázba vagy a karosszériába.
4. Minden keréknek a karosszérián kívül kell lennie, és nem lehet fedett. Mind a 4 keréknek
felülnézetben és oldalnézetben is teljes méretben láthatónak kell lennie.
5. A hajtótengelyen tilos felfüggesztést elhelyezni.
6. Az erőátvitelt a motortól a meghajtó kerekekig vagy közvetlenül a főtengellyel, vagy
homlokfogaskerék segítségével kell végrehajtani. A ferde fogaskerekeket és a hajtószíjat
nem szabad használni.
7. Hangolt csövet vagy hangtompítót kell szerelni a karosszéria belsejébe. A kipufogócső
nem nézhet lefelé a pálya felé, és legfeljebb 20 mm-rel nyúlhat ki a kocsi karosszériájától
8. Az autót leállító rendszerrel kell szerelni. Bekapcsolt állapotban az elzáró készüléknek
legalább 20 mm-rel ki kell nyúlnia az autó legmagasabb pontja fölé (lásd a TR 2.7),
beleértve a kerekeket is.

3. Működtetés
1. A 3b osztályú autókat 3-as osztályú kábellel (sárga) és 3-as osztályú rögzítésekkel hajtják,
az adott maximális sebesség és maximális súly érvényes (lásd TR 4).
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Melléklet
A1 - Műszaki utasítások: A középső oszlop ellenőrzése
A2 - Műszaki utasítások: Kábelvégek gyártása
A3 - Műszaki utasítások: Kábeltesztelő berendezések
A4 - Adatlap: A kábel szakítószilárdsága
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A1 - Műszaki utasítások: A középső oszlop ellenőrzése
A középső oszlopot a „Horsingoló” meghajlíthatja, és ez meghibásodást okozhat. Az évad elején a
központi oszlopot repedés detektáló festékkel kell vizsgálni.
A festék használati utasításokat be kell tartani.

Minden repedés-észlelés eredményét (a versenyrendező) és annak másolatát meg kell őrizni és el kell
küldeni a FEMA Technikai titkárának.
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A2 - Műszaki utasítások: Kábelvégek gyártása

-

-

Tisztítsa meg a drótvégeket, érdesítse smirgli és zsírtalanítsa acetonnal.
Figyelem: A forrasztófürdő hőmérséklete befolyásolja a huzal keménységét és ezáltal a
szilárdságát. Csak 60/40 Sn / Pb (185 ° C) vagy 50 / 50Sn / Pb (200 ° C) forrasztóötvözetet
használjon. A forrasztókád nem haladhatja meg a 230 ° C-ot.
Nagyon fontos: merítse vezeték végét 300 – 400 mm ónba, mielőtt meghajítjuk.
A huzal a tüske körül hajlik, és illeszkedik a hüvelyhez.
Igazítsa a huzal végét párhuzamosan a huzalhoz.
A gyűszű 1 mm-es lyukától kezdve tekerje körbe az erősítőhuzallal, a tekercsnek szorosan kell
illeszkedni a huzal végéig (A).
Hajlítsa meg a vezeték végét, hajoljon fel és érje el a D méretet
Mártsa bele az elkészült kábelvéget a forrasztókádban.
Alaposan tisztítsa meg az ónozott kábelvégeket szappanos vízzel.
Bélyegezze a gyűszűt a gyártás dátumával és a teszt terhelésével. Hónap, év és kg, Pl.:
011.05.05 / 216kg
Jelölje meg a kábelt a kategória színével
Olajozza meg a huzalt a korrózió ellen
Ellenőrizze az elkészült kábelt.
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A3 - Műszaki utasítások: Kábeltesztelő berendezések

-

Az erőmérő 50 kg teherbírással és 200 g osztással kell rendelkeznie, hogy olvasható legyen a
lehető legpontosabban az érték
Az erőmérőnek merőlegesnek kell lennie a rúdra a huzal terhelése közben, ellenkező esetben
ez nagy mérési hibákhoz vezethet.
A huzal próbaterhelését soha nem szabad túllépni. Lassan és egyenletesen kell terhelni a
vizsgálat közben a huzalt.
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A4 - Adatlap: A kábel szakítószilárdsága
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