
  

1a Baja Ninco ProTruck 
REGLAMENT TÈCNIC  
  

Els cotxes amb el que es podrà participar es el model Ford ProTruck comercialitzat per Ninco en 

qualsevol de les seves versions. 

Per a participar s’haurà de fer amb un cotxe totalment de sèrie excepte les modificacions que es 

detallen a continuació. 

Amb el cotxe totalment muntat i a punt per competir, les quatre rodes hauran de tocar el terra, 

mesurat sobre una placa llisa de metacrilat o material similar. 

Queda totalment prohibida la utilització de qualsevol material o accessori de la línia “XLOT” de 

Ninco  

Modificacions permeses:   

a) Obligatori treure l’imant. La única imantació ha de ser la del propi motor. Es permet 

eliminar la peça de plàstic que fa de suport de l’imant. 

b) Pintura i decoració lliure conservant sempre els vidres transparents. És obligatori portar 

dos dorsals d’una alçada mínima de 5 mm i una placa de raid.   

c) Eliminar o afegir fars supletoris (en nombre parell), antenes, retrovisors, faldilles, 

parafangs i anelles d’anclatge. 

d) Trenetes i cables lliures. Prohibits els additius a les trenetes. Les trenetes es podran 

col·locar per davant de la guia per facilitar el contacte amb el rail de la pista.  

e) Prohibit eliminar els tubs d’escapament laterals solidaris al xassís. Si algun participant ja 

els ha eliminat, els cargols de fixació del xassís a la carrosseria hauran d’estar totalment 

collats. 

f) Intercanviar els amortidors (groc, vermell, blau). Prohibit fer servir altres molles. Prohibit 

els amortidors que no siguin de la marca Ninco. 

g) Enganxar la molla del braç basculant de la guia al xassís i eliminar el topall del recorregut 

vertical del basculant. 

h) Pneumàtics Ninco ref. 80510 o 80519. Hauran de cobrir la totalitat de la llanda en la seva 

circumferència i amplada. Es poden llimar, rebaixar o tallar sempre que es puguin 

reconèixer i tinguin un diàmetre mínim exterior de 22 mm. i un perfil mínim de goma de 

4,5 mm muntat en llanda. Prohibit pneumàtics amb claus. 

i) Prohibit fixar els coixinets dels eixos al xassís amb cola. 

j) Guia: rebaixar 1 mm. la part inferior de la pala i el gruix dels laterals. 



k) Desmuntar les rodes de recanvi en el ProTruck descobert 

l) Pes: el pes màxim serà de 120 grs. El pes s’haurà de col·locar a l’interior del vehicle i per 

sobre del pla del xassís. Es podrà col·locar pes a l’espai destinat a l’imant suplementari 

sense que sobresurti del xassís. Prohibit el pes al braç basculant de la guia o a la pròpia 

guia. 

Motor:   

m) Tan sols es podrà participar amb el motor Ninco NC-7 Raider.   

i) Ha de mantenir-se totalment de sèrie, sense afegir, treure ni manipular cap element 

mecànic o elèctric que alteri el rendiment, inclòs el camp magnètic. No es pot 

escurçar ni allargar els seus eixos. Prohibit intercanviar peces entre models diferents. 

Es poden eliminar las resistències i condensadors antiparàsits.   

Material:   

n) Tan sols es podrà utilitzar el material que el cotxe porti de sèrie (eixos, pinyó, corona, 

coixinets, llandes...). En cas que s’haguessin de canviar per qualsevol motiu, s’hauran de 

substituir per uns amb les mateixes característiques (prohibit material calibrat), de la 

marca Ninco i respectant les mateixes mides que el material original. 
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