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Målt och vikten Längd 4910 mm, bredd
1845 mm, höjd 141 1 mm, axelavstånd
2832 mm, spårvidd iram1527 mm, bak
1550 mm, vänddiameter 10,8 m,
tjänstevikt 1820 (1840) kg, totalvikt
2150(2170\ kg, bränsletank 901.

Moton Cyl inderantal 6, cyl i ndervolym
3430 cm', motoreffekt 208/153 hUkW,
vid 5700 rpm, m€x vridmoment 300
Nm, vid 4000 rpm, kompressions-
förhållande 9,0:1, bränsle: blyf ri bensin,
minst 91 oktan, avgasrening: katalysa-
tor med lambdasond.

Växellåda: S-vËixlad manuel I el ler
4-våixlad automatisk, elektroniskt/
hydrauliskt styrd, med tre körprogram.
Bakaxelutväxl ing 3,45:1 .

Chassi: Framhjulsupphängning:
Fjäderben med dubbla tvärlänkar,
krän gni ngshämmare och gastryck-
stötdäm pare. Bakhj u lsupphängni ng:
Snett bakåtriktade länkarmar i 13"
vinkel, krängningshämmare och gas-
tryckstötdäm pare. N ivåreglering som
extrautrustning. Styrning: Kulmutter
med servo. Bromsar: Ventilerade
skivor f ram, skivor bak, ABS låsnings-
f ria bromsar, asbestf ria bromsbelägg.
Däckoch Íälgar:225160VR 15 på7
J x 15 fälg av smidd lättmetall eller
240145VR415 TRX på 195 TR 415 på
specialfälg av smidd lättmetall.

Preslanda: Max hasti ghel 230 (2221
km/h, acceleration 0-'100 km/h 8,3
(9,8)sek,0-1000 m 28,9 (30,5)sek.

Bränsleförbrukning: Enl i gt konsu-
mentverkets ri ktl injer: stadskörning
1,47 (1,43) l/mil, landsvägskörning 0,81
(0,79)l/mil, blandad körning 1,17 (1,15)
l/mil.

Siff ror inom parentes gäller automat-
versionen.

Fahrer Training lär dig utnyttja M3:ans
hela kapacitet på rätt sätt.

Varenda detalj i M3:an är av allra
högsta klass. Säkert blir den lika
legendarisk som sin föregångare M1!

0-100 på 6,9 sekunder.
Motorn haren cylindervolym pà2302
cm'och fyraventiler per cylinder.
M3:an nåren hastighet av'100 km/t på
bara6,9 sekunder med sina 143
kW/195 hk. Det ma<imalavridmomen-
tet på 230 Nm uppnås vid 4750 rpm.

M3:an har en femlagrad vevaxel av
härdat stål för maximal belastning,
d igital motorelektron ik, katalysator
med lambdasond och separat olje-
kylare. Väellådan äranpassad för
motorsport: ettan längst nertill
vänster och en femte växel som är
direktvËixel.

Ren körglädje.
Proffsföraren som får tillfälle att prov-
köra en M3:a konstaterar snabbt att
han sitter bakom ratten i "the ultimate
driving machine".

M symboliserar den peñekta syn-
tesen av hög prestandaoch avancerad
teknologi - plus en passionerad tro
på ren och oförfalskad körglädje.

BMW M3 - den fulländade.
För somliga människor betyder M
bara den trettonde bokstaven i alfa.
betel. Men för andra börjar hjärtat
klappa iallt hastigare takt. M beteck.
nar BMW Motorsport.

Den nya M3:an är skapad för Grupp
A iTouring CarWorld Champion.
ships. M3:an är en tuff och obeveklig
"driving machine". Obeveklig därför
att den har samma sporliga fjädring
som tävlingsversionen med 300 hk.
molorn.

Bilen har kraftiga krängningshäm.
mare, dubbla gastryckstötdämpare,
dilferentialbroms, högeffektiva ABS
låsningsfria bromsaroch däck i
55.profil.

Hjulupphängningen behärskar le.
kande lätt de mest extrema situa-
lioner.

Nöje för utvalda.
En liten grupp förare fårtillfälle att er-
faraden njutning som M3:an skänker.
Endast 5000 exemolar av bilen beräk-
nas komma ut på marknaden. För
Sverige ¿ir ett 50-tal reserverade. Du
som köper en M3 får en förarkurs på
Ring Knutstorp som en extra förmån.
Att köra en bil som M3 kräver ett stort
mått av ansvar. Lärare f rån BMW


