
Tamiya Cup 2023

Tamiya Legend Klasse

Inleiding
Vanaf 2023 introduceren wij de Tamiya Legends klasse.

Als vervanger van de Truck klasse is dit reglement ook grotendeels op het Truck klasse gebaseerd.

Er wordt gereden met het TT01E chassis.

Na de succesvolle jaren (5jaar) met de Truck is gebleken dat er animo was naar een klasse met een 

vergelijkbaar reglement maar met authentieke oldschool bodies waar Tamiya zo bekend om is. Het 

reglement is simpel met relatief weinig opties. Gericht op een goed rijdende auto en kleine verschillen 

onderling, welke close racing mogelijk maakt.

Ervaring rijder:
De Tamiya Legends klasse is vooral gericht op fun. 

De klasse komt dicht in de buurt van de Topstock klasse en er zijn dan ook wat verschillen gemaakt om 

het niet teveel te laten lijken op de Topstock klasse. De snelheid zal iets hoger zijn en met andere 

banden de grip iets hoger.

Daarom geschikt voor alle rijders.

We vragen de meer ervaren rijders in deze klasse deel te nemen in plaats van de Topstock klasse.
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Legends Technisch Reglement  :

Chassis  Alleen TT01E

 Gewicht  Minimaal: Geen

Rijhoogte /
Veren

 Veren vrij.

 Rijhoogte vrij bij buitenbanen

      Bij een indoor baan kan gevraagd worden om een minimale 

rijdhoogte aan te houden. De club bepaald de hoogte waarop 

gereden moet worden.

   

  Motor  906256 Carson Dragster3 16T 

- Motoren worden getest op hun kV waarde. De maximale KV waarde 

voor de 16t is 2550kV. De motor wordt voorzien van verzegeling.

Mocht de motor boven de maxmaal toegestane waarde vallen dan is 

deze niet  toegestaan te gebruiken. Je mag een andere motor 

aanbieden. Mocht je geen andere motor hebben dan is er de 

mogelijkheid om via de importeur een goede motor te kopen tegen 

sterk gereduceerd tarief.

Uitleg: Er is gebleken dat het mogelijk is dat er enkele motoren 

tussen zitten die duidelijk buiten een normale tolerantie vallen. De 

oorzaak is niet bekend maar dit is niet de bedoeling van een 

voorgeschreven motor / ESC combo. Op deze manier willen we voor 

iedereen een eerlijk strijdveld creëren.. 

 

Regelaar
(ESC)

 906250 Carson Dragster3 regelaar

 906246 Set van motor 16t + regelaar

 906248 Set van motor 16t + regelaar F1(zonder fan)

Tandwiel-
verhouding

 Buiten: Maximaal 28t pinion op 55t Spur  (Dat is 5,11)

 Binnen: Maximaal 25t pinion op 55t Spur  (Dat is 5,72)

 Je mag dus ten allen tijden hoger in verhouding rijden.

        

  Banden /
Velgen

 Ride banden (RI-26082)

 Alleen de voorgeplakte sets met 16 spaak velgen zijn toegestaan.

 Dus ook geen andere velg of andere inserts.

 Je mag de velgen een kleurtje geven.

Accu  6 Cellen, 7,2V, Sub C

 Lipo 7,4V - 7,6V 

 Max spanning gemeten voor het rijden 8,41V (lipo)

 Hop-ups  53620 RC TT01 Alum Propeller Shaft 

 54026 RC TT01 Alum Propeller Shaft set

 53662 RC TT01 Turnbuckle Tie Rod

 53665 RC TT01 Spur Gear Set 55/58T

 53673 RC Toe-in Rear Upright 2,0 TT01/TGS

 54559 RC TT02 Low Friction Sus Ball (4pcs)

 Diffs van de TT02 mogen ook gebruikt worden. (Geen olie diff !)

 Aluminium Hex (max 6mm breed)

De volgende opties zijn vrijgesteld:

Veren, Tamiya dempers, Servosaver, Schroeven, Moeren, kogelkopjes, 

kogellagers. 
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Opmerkingen / Let op!:

 Naast de stuurstangen mag ook de stuurhevel naar de servosaver 

als “turnbuckle” worden uitgerust.

 Het hitte schild voor over de motor mag weg gelaten worden.

 Er mogen geen gaten in de body gemaakt worden. Voor bv koeling 

of gewicht reductie.

 Diff mag met vet of putty gevuld worden. Het diff moet altijd wel iets 

van diff actie behouden en dus met de hand kunnen worden 

gedraaid. Locken is niet toegestaan.

 Er mag een fan gebruikt worden op de regelaar (max 30mm) en/ of 

motor (max 40mm)

Body /
Spoiler

 Verplicht Tamiya body van de bodylijst. Bodylijst is opgenomen in 

een ander bestand.

 Bodylijst is voor het grootste gedeelte gebaseerd op DTM en 

BTCC/JTCC Touringcars uit de jaren 80 en tot ongeveer mid 90's

 Body opgebouwd met alle delen. Uitgeknipt zoals in 

bouwbeschrijving aangegeven.

 Geen extra gaten toegestaan

 Gespoten in minimaal 1 kleur en doorzichtige ramen of Smoke 

getinte ramen.

 Mooi bestickerde exemplaren zoals de originele uitvoering of naar 

eigen inzicht in een race livery gespoten heeft de voorkeur.

 De volgende spoilers zijn toegestaan:

De orginele uit de betreffende bodysets of

Optie spoilers zolang ze van het type zijn met een omgebogen 

randje. Zoals bv; 54457 / 54458 / 54729

Gebruik van de originele plastic houders is verplicht. (Dus niet de alu

verstelbare spoiler houders)

Algemeen  Bandenwarmers zijn in deze klasse NIET toegestaan.

 Smeren van de banden is toegestaan.

 Bij de TT01 mag men het chassis aanpassen voor vierkante lipo’s

 Alles wat niet genoemd is in het reglement is NIET toegestaan.

 De organisatie behoud zich het recht om aanpassingen te maken 

aan het reglement mocht dit nodig zijn.
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