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Justeringar i VOC Mekonomen Rallys Reglemente 740/940 
(förändringarna berör därför enbart 740/940 bilar) 

Vi har gjorts uppmärksamma på förändringar som medför felaktighet i Tekniskt 
Reglemente VOC Mekonomen Rally Reglemente 740/940. På förekommen 
anledning gör vi därför följande korrigering och förtydliganden. Ändringarna är 
väsentliga för regelverket och gäller därför med omedelbar verkan.  

Angående paragraf ”2 Hjulsystem” underrubrik ”2.7 Övrigt”  

För att bättre säkerställa funktion och minimera omfattning av skador på bil vid haveri 
av bussning i övre fjäderbensinfästning.  

Från och med nu är följande åtgärder tillåtna: En styck större kupad bricka under 
övre fjäderbensinfästning är tillåten att använda tillsammans med 
originalbricka. Brickan har Mekonomen artikelnr: 08.80106. Samtidigt får 
också en bygel över stötdämparens övre kolvstång/mutter fastsatt i 
fjäderbensstaget alternativt fjäderbensbultarna monteras, (OBS! Det ska 
finnas ett fritt spelrum mellan bygel till stötdämpare på minimum 10 
millimeter). 
På grund av förändrad kvalitet på övre fjäderbensinfästning har det under en tid uppdagats att bussning i 
övre fjäderbensinfästning har begränsad hållbarhet och lösning på dessa problem har önskats. De nu 
godkända åtgärderna enligt ovan kommer att minska följdskador på bil i övrigt.  

Angående paragraf ”3 Drivsystem” underrubrik ”3.7.3 Kardanaxel” 

En lucka i regelverket har funnits kring hur man får gå till väga för att montera M45 
växellåda på 740/940 serien.  

Följande åtgärder tillåtna: Främre kardan/medbringare får tillverkas vid 
användning av M45 växellåda.  
Genom denna regeländring/förtydligande klargörs hur man tillåts göra om man vill använda växellåda M45. 

Angående paragraf ”6 Karosseri” underrubrik ”6.7 Aerodynamiska 
anordningar”  

En förändring för att möjliggöra användandet av ett större utbud av vingar från Volvos 
originalutbud har efterfrågats.  

Från och med nu gäller följande: Det är tillåtet att använda vinge fritt ur Volvos 
originalsortiment, dock är s k Grupp A-vinge ej tillåten till 740/940.  
Genom denna regeländring klargörs vad man tillåts använda. 
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