
KLASSNING AV 
STANDARDSNÖSKOTER 

Handlingar ska vara Svemo tillhanda senast 
15 december året före tävlingssäsong. 

MÄRKE, TYP FÖRGASARE 

MOTOR MOTOR 

PORTAR OCH PORTTIDER max 1 mm tolerans 

VARIATOR 

VARIATOR 

Kompletterande uppgifter ska ifyllas för Drag Racing 

INSPRUTNING 

TÄNDSYSTEM 

VÄND 

Reviderad 2021-09-21 (PL) 

Avst. cyl. - ök avgasport 

Avgasport bredd Avgasport höjd 

Avst. ök cyl. - ök insugningsport 

Insugningsport bredd Insugningsport höjd 

Avst. ök cyl - ök överstr.port 

Överstr.port bredd Överstr.port höjd 

Avgassystem nr: 

Slidskiva nr: 

Reservdelsnr. för styrenhet 

Fabrikat 

Reservdelsnr 

Sekundär Fabrikat 

Reservdelsnr. för styrenhet 

Fabrikat 

Reservdelsnr 

Primär Fabrikat 

Fabrikat - Modell 

Cylindervolym Antal cylindrar

Cylinderdiameter Slaglängd 

Cylinderreservdelsnr 

Putsade kanaler från fabrik 

Ja Nej 
Kolvhöjd mm 

Avstånd mellan överkant kolv -
överkant kolvbul mm 

Kolvreservdelsnr 

Avståndet ytterkant mellan kolv och cylindertopp (sqvish måttet) 

Märke - Modell 

Typbeteckning/Modellkod 

Årsmodell Tomvikt 

Fabrikat

Typbeteckning Insugdiameter Antal 

Insugningsljuddämpare, typ 

Typbeteckning 



Undertecknad tillverkare eller importör av snösko- 
ter enligt ovan, intygar att det ska ha producerat 
minst 500 motorer av aktuell modell. Motor och 
chassie ska tillsammans utgöra en modell som till- 
verkas i minst 60 ex. och saluförts till allmänheten. 

(Firmastämpel och underskrift) 

På grundval av denna blanketts uppgifter och 
tillverkares/importörs vidstående intyg har ifrå- 
gavarande modell klassats av SVEMO 

SVENSKA MOTORSPORTFÖRBUNDET

Namn Datum Namn Datum 

Denna maskin avser vi tävla med i ungdomsklassen 
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