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MINI MAX 

 

Este Regulamento é baseado no “GLOBAL-Rotax MAX Challenge Technical Regulation 2020”. 

O motor Junior MAX 125 é a base para a configuração 125 Mini Max. 

Serão apresentados neste apêndice as especificações e alterações para a categoria 125 Mini MAX, 
adaptados ao Campeonato de Karting ATCM (CKA). 

 

   

1
. 

Classe 
Tamanho do Chassis 

 125 Mini 
MAX 

  Peso mínimo  120 kg 
 Pneus para seco 

Pneus para chuva 
 set Mojo C2 

set Mojo W2 

 

Medição do “Squish” 
125 Mini MAX/evo mínimo = 
1.20 mm 

 
O “squish” deverá ser medido utilizando um paquímetro digital e usar fio de estanho com 3mm de 
espessura (Rotax part no. 580 132). 

 
1. Sistema de Ignição 

Vela de ignição: NGK GR8DI 
Folga de ignição (máxima): Medidor de folga com 1,20 mm, deverá caber entre os dois elétrodos. 



 

 
2. Sistema de Ignição Dellorto 

A unidade de controle electrónico (ECU) está mercado com uma etiqueta e deverá permanecer legal 
mesmo que a etiqueta esteja ilegível ou não exista. 
125 Mini MAX -  “666815” Versão 2019 
125 Mini MAX     “666818” Versão 2020 
 
Nota: A utilização do ECU será condicionada à utilização em simultâneo dos componentes da 
homologação do ano em questão (Restritor de admissão e escape) 

 
O teste do ECU  deverá apresentar o seguinte resultado: 

 

125 Mini MAX (2019) 125 Mini MAX (2020) 
666815MAX 666818MAX 
!! Test OK !! !! Test OK !! 

 



 

5. Carburador 
No corpo do carburador dever-se-á aplicar um restritor de admissão 
na posição conforme as imagens  
(ROTAX part number: 267536) 
 

Max = 35,0 mm  
 

 

 

 

Max = 18,0 mm  
 

   

 
 
 

 
 
 
Nota: A utilização do restritor de admissão (Homologação 2020), obriga à utilização simultânea com o ECU 
666818MAX 
 
 
 



 
6. Radiador 

 

Área de arrefecimento: 
Altura: 280 – 300 mm 
Largura: 58 – 62 mm 
Espessura:       30 – 34 mm 
A remoção do deflector de ar é uma modificação aceite. 

 
 

7. Colector de escape 
Só colectores e juntas originais da Rotax serão 
aceites. O colector para a categoria Mini MAX. 
Diameter (A) must apply for a length (B) of at 
least 12 mm. Maximum inner diameter (A) of 
exhaust sockets are: 

 

(A) 22,20 mm 
(B) 12,00 mm 
(C) 18,50 mm 

 

 
 
 
O perfil interno será verificado usando um escantilhão, Rotax 
277 405. 

 
 

8. Sistema de Escape 
 
 
A homologação 2020 foi introduzido um Sistema de escape específico para 
a categoria 125 Mini MAX, Rotax Part number 273137  
A parte exterior do escape, é comum ao escape 125 Micro MAX, tendo 
componentes internos diferentes.  
O silenciador deve ficar montado numa posição onde o cotovelo de 90º não 
prejudique qualquer componente do chassis. 
As medidas do Sistema de escape estão apresentadas no diagrama abaixo:  
(a) 500 mm +/- 5mm  
(b) 299 mm +/- 5mm  
(c) 42 mm +/- 3mm  
 

 
O tubo perfurado para o 125 Mini MAX deverá respeitar as seguintes 
medidas: 
(ROTAX Part number 273211) 
(a) pelo menos 484 mm  



 
(b) diâmetro mínimo interior de 61 mm  
(c) diâmetro máximo exterior de 26 mm  
(d) pelo menos 63 mm 

 

 

 

 
 

O tubo perfurado  para o escape 125 Mini MAX (2020) tem uma marca “X” cravada da chapa de fecho. 

 
Nota: A utilização deste modelo de escape deverá ser em simultâneo com o ECU 666818MAX e com o restritor de 
admissão Part. 267536, caso contrário deverá ser utlizada a verão 2019. 

 

Nota importante: 

O CKA para as categorias Rotax irá proceder ao modelo de “escape em parque fechado”. Os concorrentes 
deverão ter um escape dedicado para as provas, que ficará sempre em posse da Comissão Desportiva, em local 
seguro. (suspenso na época 2021) 

Todos os escapes serão escrutinados e selados para prevenir qualquer adulteração. 

 

 

10.  Relação de Caixa (Pinhão:Cremalheira) 
 

 Mini Max 

Kartódromo ATCM 
12:74 13:80 
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