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Grillar och Emblem:
Grillen på bilen ska vara komplett enligt homologeringshandlingen inklusive grillemblem i sin helhet
eftersom det är en del av bilens identitet.
Exempel:
1: Man får ej demontera hästen ur grillen på en Ford Mustang.
2: Man får ej demontera det runda VW- emblemet i mitten av grillen på en VW Golf.
3: Man får ej demontera grillemblem inklusive "grillribban" på en Volvo 240.
Strålkastare:
Det förekommer användande av Klarglaslampor, dom känns igen på att lyktglaset saknar ränder för
ljusbilden, man ser glödlampan klart och tydligt, dessa ränder sitter istället i reflektorn, ofta är
lyktglaset i plast. Dessa strålkastare fanns ej under dom perioderna som Appendix K kördes och är
därför ej tillåtna. Vissa bilmodeller använder dom, främst Ford Escort, men dom är Ej tillåtna på
någon bil och ska därför utbytas mot en strålkastare med periodspecifikt utseende.
Ventilationsluckor i taket:
Ventilationsluckor i taket ska vara homologerade, finns det ej i din bils homologeringshandling så är
det ej tillåtet på din bil. Om lucka finns som skall demonteras så skall hålet svetsas igen och lackeras
över. Skruvad eller nitad täckplåt över hålet efter demonterad lucka är ej OK.
Ventilationsluckor har aldrig varit tillåtet om det ej finns i homologeringshandlingen bilen är byggd
efter så det är inget nytt påfund att man inte få ha det generellt.
Plastrutor i J1 och J2:
Plastrutor har varit tillåtet tidigare under en mycket kort tid på J1 och J2 men är det ej nu.
Plastrutor i Perioderna J1 och J2 måste finnas i homologeringshandlingen för bilen.
Detta gäller både om bilen körs enligt Grupp A eller Grupp B.
Info: I Appendix K, artikel 7.3.7, står det att endast perioderna E t.o.m. I får ha plastrutor.
Bromsar enligt homologeringshandlingen:
Bromsarna ska vara enligt homologeringen,
Exempel:
VW Golf Mk1 i Period I får ha fasta bromsok bak i sin Grupp 2 homologering.
VW Golf Mk1 i Period J får ha flytande bromsok bak i sin Grupp A homologering.
Man kan EJ använda ett flytande bromsok bak från Period J på en VW Golf i Period I.
Tätningslister som ej får demonteras:
Gummilisten mot torpedväggen får ej demonteras.
Den skall finnas där på grund av att brandrök från motorrummet ej skall komma in i bilens
ventilationssystem.
Exempel:
1: Volvo 240 har denna list på torpedväggen där den tätar mot motorhuvens bakkant.
2: VW Golf Mk1 har denna list på avgränsningen mellan motorrummet och torkardiket.
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