
Sääntöjen sisältö koskien öljynkiertoa: 

1.8. Oil plugs and hoses: Oil plugs or bolts that may cause oil leakage if loosening is to be safety 
wired to a solid part of the motor or gear box (not to an exhaust pipe or other parts prone to 
vibration). The safety wire shall be annealed stainless steel; minimum Ø 0.7 mm. Copper wire 
cannot be used. External oil carrying hoses shall have threaded fittings that shall be secured. If 
fittings cannot be used, safety wired jubilee clips that shall be secured to the motor, oil filter or oil 
cooler, must be used. 

1.12 Oil Containment. Oil containment is compulsory for all 4 stroke machines (i.e. faired and un-
faired). The oil containment must be of rigid construction, fastened securely to the machine and 
have a capacity of at least half of the total engine/gearbox oil and coolant capacity. 
For dry sump engines the oil capacity for the engine is presumed to be 0,3 liters. 
The oil containment must be at least 50mm deep and the lower edge of any openings in the oil 
containment must be positioned at least 50 mm above the bottom of the fairing. 
The lower edge of openings in the oil containment must be positioned at least 50 mm above the 
bottom of the containment. The oil containment must incorporate 2 openings of 25 mm (minimum) 
diameter in the bottom front lower area. These holes must remain closed in dry conditions and 
must be only opened in wet race conditions as declared by the Race Director. 
-concerns all classes 
-this rule is already valid in FIM rules for international road racing meetings. 
 
1.13 Oil cooler protection: All oil cooler radiators must have a protective grid installed in front of 
the cooler. 
 

3.1.14 Oil catch tank: Vents from motor/gear box shall be routed to a catch tanks with a minimum 
capacity of 0.5 litres. 

3.2 Additional regulations for class 1, pre-1948. 

3.2.11 Oil collection tray: There must be one under the engine and gearbox. 

 

Eli suomeksi: 

Kaikki letkut ja tulpat (koskee myös suodattimia) jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa öljyvuodon on 
varmistettava min 0,7mm teräslangalla. Ulkopuolisissa öljyletkuissa vain kierreliittimet tai 
laippaliitokset ovat sallittuja. Liittimen karaan letku kiinnitetään  puristettavalla holkilla tai 
korvakiristimellä. Myös leikkaava mutterikiristeinen liitin on sallittu. Ainoastaan jos nämä eivät ole 
teknisesti mahdollisia lankavarmistettu ruuvikiristin on sallittu. (Tästä kaudesta eteenpäin 
käytännössä siis ei koskaan.) Ruuvikiristintä saa kuitenkin käyttää öljynsuodattimen 
varmistamiseen.  Käytettävän letkumateriaalin tulee olla öljyn-, paineen- ja lämmönkestoltaan 
tarkoitukseen sopivaa, mieluiten näistä kertovilla merkinnöillä varustettua. 

Öljykaukalo on pakollinen kaikissa nelitahtimoottorilla varustetuissa pyörissä, suositeltava myös 
kaksitahtisille. Reunan korkeus on oltava vähintään 50mm joka puolella, siis ei kevennyksiä tai 
reikiä ym. 50mm lähempänä pohjaa.  Ainoastaan “wet race” pohjareiät jotka tukitaan 
asianmukaisilla tulpilla (ei esim. teipillä) kuivalla kelillä ajettaessa. Reunan korkeus mitataan 
pohjan ylimmästä kohtaa (eli jos kaukalossa on esimerkiksi pre-48 luokassa öljyä imevää 



materiaalia pohjalla, niin mittaus tapahtuu tämän materiaalin yläpuolisesta reunasta). Kaukalon on 
ulotuttava vähintään moottorin ulkoreunojen tasalle sivu-, etu- ja takasuunnassa. 

Ilma-öljy jäähdytin on varustettava etuosastaan suojaavalla verkolla tai ritilällä. 

Moottorin/voimansiirron huohotusletkut on johdettava vähintään 0,5 litran vetoiseen säiliöön. 
Säiliön pitää olla tyhjä katsastuksessa ja ennen starttia. 

Pre-48: öljyä imevää materiaalia ei enää vaadita, eikä suositella, öljykaukalon pohjalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esimerkkejä hyväksytyistä öljyletkun liittimistä: 

Vasemmalla leikkaava mutterikiristeinen JIC-liitin, oikella esimerkkjä puristusrenkaalla 
kiinnitettävistä malleista. 


