Rotax Østrig og deres importører starter sæsonen 2020 med et par gode tilbud: et opgraderingstilbud til
DD2 motorerne samt et godt tilbud til de kører i Rotax Mini - Rotax Junior - Rotax Senior og Rotax
DD2, der tænker på ny motor samt en reservemotor til sæsonen 2020.
STARTKRANS / BALANCEHJUL - ROTAX DD2
Til 2020 sæsonen tilbydes der fra Rotax et ombytningskit ( forstærket startkrans og balancehjul ) til en
speciel introduktionspris.
Sættet består af ny type starkrans og ny type forstærket balancehjul. Bredden på tænderne på startkrans er
forøget med ca. 50 % og med ca. 20 % på balancehjulet. Startkrans og balancehjul skal skiftes samtidig.
Det er ikke tilladt at kombinere de nye dele med de gamle typer.
Vejledende udsalgspris - inkl. moms kr. 775,00. Introduktionspris gældende indtil 31. maj 2020. Vejledende udsalgspris efter 1. juni 2020 - inkl. moms kr. 1.450,00. Balancehjul og startkrans forventes på
lager omkring uge 5 - 2020. Ret til ændringer forbeholdes.

KØB EN KOMPLET:
ROTAX MINI - ROTAX JUNIOR ROTAX SENIOR ELLER ROTAX DD2,
SAMT EN ” RÅ ” ROTAX MOTOR AF
SAMME TYPE
OG SPAR 3.750
KRONER. Beløbet er inkl. moms.

ROTAX REGLEMENTER 2020

Udkast til klasse– mesterskabs og løbs– og sportsreglementer på www.
drmc.dk. Rotax tekniske reglementer er lige blevet godkendte og kan nu
også findes på www.dasu.dk. Er dog blevet, ved en fejl blevet sat op
som ” udkast ”

ROTAX KART NUMMERREGISTER. Om kort tid bliver kart
numrene fritstillet / opdateret. Fornyelse af dit nummer skal foretages
på www.drmc.dk. Dato og flere oplysninger i et kommende Rotax
nyhedsbrev.

Begrænset antal motorer. Tilbud gældende indtil 30. juni
2020 eller tidligere, hvis antallet af motorer slipper op.
For yderligere oplysninger - kontakt dit servicecenter eller
Rotax Danmark direkte på 97116811 eller mail hans@hlkartracing.dk.

ROTAX VINTERCUP ( 21. marts ) og første afdeling af DANSK ROTAX NAX CHALLENGE ( 28—29 marts ) er lige på
trapperne. Tillægsregler kan i løbet af kort tid finde på www.drmc.dk

