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Automobil

Aristokraten ochbusen
Två bilar som båda är kompetenta i överkant för sina respektive miljöer: Landsvägen
och tävlingsbanan. De två M3:orna kan vara lika varandra, men vi fTck erfara hur
stora skillnaderna var på Mantorp Park. Kjell Brobergberâttar, Staffan Swedeborn
fotograferar.
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DMWM3ärsålångtifrån
I-Den plastbehängd gim-
mickvagn man kan komma.
Varje detalj är ändamålsen-
ligt utförd och allt är tillrät-
talagt för hård bilkörning:
Från Getraglådans distinkta
lägen till bakvingens utform-
ning handlar det om hög-
prestanda. Med 195 hk ur en
2,3 liters motor, ett styvt
chassi och Michelins MXX
16-tumsdäck sitter sportig-
heten i högsätet. M3 är en
körmaskin, ett precisions-
verktyg att användas på kur-
vig asfalt under svåra förhål-
landen. Pressa den gärna,
M3 verkar älska hårdhänt
behandling...

Det finns ba¡a en handfull
bilar som är helt kompromiss-
löst inriktade på sportig bilkör-
ning, Entusiaster må gräla om
vilka modeller som ska upp på
listan över världens bästa
sportvagnar, men alla som har
fått ynnesten an provköra
BMW M3 sätter upp den po-
tenta bilen på listan tillsam-
mans med Porschar, Ferrari
och andra läckerheter. Att
M3:an är en fyrsitsig sedan ska
inte förleda någon att tro att
bilen hör hemma bland de van-
liga, uppskrämda familjebilar-
na. Nej, M3 är-ommanbort-
ser från sedankarossen - en
fullödig sportvagn som påmin-
ner ganska så mycket om en
911 Carrera i karaktåiren. M3
är absolut inte rå, trots en gan-
ska effektivt utnyttjad maskin
och övriga sportattribut. Där-
emot känns den så där härligt
ändamålsenlig och kompetent,
som den sanna sportvagnen
alltid gör. Det gäller prestan-
da, det gäller styrprecision och
det gäller framför allt en sago-
lik balans,

800 kronors
skillnad

Naturligtvis kostur allt det
här stora pengûr, cn BMW M3
betingar enligt Nybilsprislis-
tan 295 900, Prissättningen
har finurligt nog gjorts så att
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pansivt företag från utgångs-
punkten som varBMW:s rally-
avdelning om fem man på
Preussenstrasse i München.
Huvudfienden var just Ford,
deras Capri hade stora fram-
gångar på tävlingsbanorna
tack vare Neerpaschs skicklig-

het och nu skulle samme man
skjuta sina egna skapelser i
sank.

Det gick med hjälp av trolle-
ri med den inte helt ändamåls-
enliga 3,0 CSi som blev CSL
med vingsystem och allt. Där-
efter kom BMW Motorsports
första helt egna projekt, Ml
som introducerades 1919 -
Ml-projektet leddes från bör-
jan till slut av Neerpasch,
Braungart och den allt mer be-
tydelsefulle ingenjören Paul
Rosche som hade börjat hos

BMW redan 1957. "Motor-
Påven" kallas Rosche som har
haft minst ett finger med i spe-

let i konstruktionen av varje
BMW-motor sedan hans an-

ställning började. Ett av de

första uppdragen för Rosche
var att konstruera en 1500 cc
stor fyra med gjutjärnsblock,
maskinen presenterades 1961

och började serietillverkas un-
der sommaren 1962. Idag26 Fr

senare lever motorblocket fort-
farande och i sina mest extre-
ma utföranden sitter det i
BMW M3 Grupp A och i For-
mel l-bilarna med 300 respek-

teoretiska konkurrenten
Mercedes-Benz l9O E 2,3-16
är 800 kronor dyrare, men var-
ken Förenade Bil eller Philip-
sons lär ha levererat bilar till de
priserna. Med den typ av ut-
rustning som de allra flesta be-

"del hanülar sna-
nre 0m
340-î50 000"

stáller handlar det snarare om
340 000-350 000 kronor!
Med läderklädsel, 1 6-tumshjul
och lite andra godsaker skjuter
priset i höjden så att man lätt
blir kallsvettig. Tittar man dâr-
emot på Porschama så fram-
stå¡ M3:an som prisvärd, ska
vi ha en 944 Turbo eller en 91 1

Carrera så börjar priserna på
den nivån där M3:an hamnar
fullt utrustad... 

-

M3 åir en utmärkt affär för
BMV/ på flera sätt. För det
första i direkt försäljning: M3
skulle homologiseras i 5 000
exemplar tillverkade under 12

månader vilket skedde i må-
nadsskiftet februa¡i/mars förra
året. Och produktionen fort-
sätter och fortsätter medan
andra tillverkare har stora pro-
blem att hitta köpare ens till de

första obligatoriska 5 000 ex-
emplaren.

För det andra har tävlings-
framgångarna varit massiva,
från debuten på Monza, där en

| -2-3 -4 - 5 -6-8 svit punkterades
på grund av protester mot Kev-
lar i bakluckan istället för glas-
fiberarmerad plast, till så

många segrar att förmodligen
bara BMW håller råikningen
fortfarande.

Det viktigaste för BMW är
dock att nár man sopar banan
med konkurrenterna, så ger det
utslag i fdrsäljningsstatistiken
för hela 3-serien. När de nya
generationerna av 7- och
5-serierna har presenterats ser
3-serien plötsligt lite gammal-
dags ut. Därförbehövs den ex-
tra försäljningspuffen som täv-
lingsframgångama ger.

Overdimen-
sionerad

Grundstenen till M3:s fram-
gångar lades för så länge sedan

som 1972. Då etablerade näm-
ligen BMW ett dotterföretag
som skulle syssla med md¡kets
officiella tävlingsengage-
mang. Följaktligen kallades
det nya företaget BMW Mo-
torsport GmbH och den främ-
sta uppgiften var att bygga täv-
lingsbilar. Det var Jochen
Neerpasch och Mafin Braun-
gart som vdrvades från Ford
och sattes attbyggauPP ettex-
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Ovan t v: M3 Grupp A
bocka,ç ned från den
spec i rt I I uc kade taiLern.
Ovutt I h: Hjulen sitter
tttctl centrumkoppling
.för stuùba byten. Note-
ru dc optimalt ventilera-
dc skivorna. T h: Inred-
ttittgen rir bortlyft, in-
.s I r u m e nt e r i n g e n ändr ad
r¡clt allt cir cindamålsen-
ligt. Nedan t v: Grupp
A-bilens tank med pum-
par och slangar. I hålen
på tankens ovansida lig-
ger sdkerhetsfylLningen
bar. Nedan: motorrum-
met på Grupp A-bilen.

tive 900 hk... tala om överdi-
mensionering redan på ritbor-
det!

Skalpell för
kurvskärare

"M3 är inte utvecklad ur en
standardbil, den har konstru-
erats och byggts för racing",
protesterar Thomas Ammer-
schläger, chef för fordonsut-
veckling och produktion hos
BMVy' Motorspofi GmbH, när
man vill dra paralleller med
vanliga 3-serien. Det stämmer
framför allt på Grupp A-bilen,
den rena racern för standard-
vagnsmästerskapen, men ock-
så i nästan lika hög grad på
gatbilen M3.

Utvändigt känns föränd-
ringarna dramatiska: Front-
spoiler, breddade flyglar och
en vinge på bakluckan. Gran-
skar man bilen närmare, märks
också att bakrutan är flyttad
bakåt och vinklats mer som på
en coupé. Bakluckan är 40
millimeter högre än standard-
bilens och karossen avslutas
nedåt med kjolar som sträcker
sig en dryg decimeter in under
trösklarna.

lnget av de utseendemässiga
ingreppen är för syns skull,
även om resultatet onekligen
är tilltalande. Breddningen är
nödvändig då spårvidden har
ökats med fem rcspcktive ex-
trema 18 centinrctcr fram/bak
(för att ge racingvcrsioncn ka-
pacitet för 10 turl brccla fäl-
gar); spoiler och k.jolirr fiirbätt-
rar stabilitetcn och vingcn tar
bort lyftkraf'tcrn¿r iivcl bak vag-
nen. Luftmotstiinrlct hirr siinkts
lrån 0,38 lìir cn stlnilard
3-serie till 0..ì.ì lìir M.l vilket

"lultmolslåndet
har sänkts lrån
0,38 till 0,33"

âr bcriirrrviirl rrrt'tl tanke på
breilclrtirrgrrrnrr,

Rctlllt tlt' ulsct.lt(lcmässiga
för'iintlrin¡irrrn;r skrrllc hetsa
köpalc ivii¡r tiII ritcr fìirsäljarna,

men BMW är seriösa nog att
fullfölja med långtgående me-
kaniska modilieringar som gör
bilen till en vässad skalpell för
den som precisionsskär genom
kurvorna. Framvagnen har
modifierats så att Caster-vin-
keln har ökats tredubbelt för att
ge exakthet i styrningen så

långt upp som till 230 km/tim;
kraftigare hjultappar som till-
låter att 5-seriens hjullager an-

vänds; lägre utväxling för den

assisterade kuggstången; kraf-
tigare krängningshämmare
med helt andra inläslnings-
punkter; tvårörs gastryckstöt-
dämpare runt om; betydligt
kraftigare bromsar med ABS
som standard; 25-procentig
differentialbroms plus förstås
motor och växellåda.

Hängslen och
livrem

S 14 kallas M3:ans motor
internt och den optimala effek-
ten med bibehållen tillförlitlig-
het uppges ligga så högt som
340-350 hk! "Vi har simule-
ra| 24-timmars lopp för moto-
rerna i bänk och funnit att
Grupp A-bilarnas 300 hk ger
en överlägsen pålitlighet", sä-

ger Horst Rech som är chef för
BMW Motorsports motorut-
veckling. "Det säger sig självt
an 1951200 hk DIN för lands-
vägsversionen med och utan
katalysator innebär att maski-
nen är praktiskt taget oförstör-
bar. Vevaxeln har 10 000 som
maximalt varvtal och i Grupp
A-skick ger motorn toppeffek-
ten vid 8 000 varv medan stan-
dardmotorn levererar 200 hk
vid 6 750 varv."

Denna säkerhetsmarginal
har åstadkommits genom att
man strävat efter "hängslen
och livrem" i alla situationer
under konstruktionsarbetet.
Ingen tandrem till kamaxel-
drivningen till exempel, en
dubbel kedja ár säkrare; ventil-

T h: StandardbiLens motor-
rum. Jeimför gtirna med Grupp
A-bilens maskin på motsatta
sidan. Titta t ex på stagen mel-
Lan torped och stötdcimpartor-
nen på tcivl.ingsbilen och elekt-
roniken i standard-M3.
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fjädrarna och ämnena till kam-
axlarna hämtades från Formel
1-motorerna; smidda kolvar
och smidd vevaxel; specialtråg
med skvalpskott även på gatbi-
len; naturligtvis en oljekylare
samt en förstZirkning av det re-
dan extremt stryktåliga blocket
genom att de mittre fodren har
gjutits samman.

Förbränningsrummen har
nästan samma utförande som
Formel l-maskinens och de fy-
ra ventilerna har fått öppnings-
tider som skapar rejäl över-
lappning. Insugsventilerna dr
monterade i 18 graders vinkel
och diametern åir 37 mm. Av-
gasventilernas motsvarande
siffror är 20 grader och 32 mm.

Den enda "avrustningen"
som har skett ár bara på pappe-
ret, Motronic-enheten matas
inte längre med information
från en luftmassemätare, utan
från en potentiometer vid en av
de fyra luftspjällen som sitter i
de separata insugsrören. Fyra
spjäll istället för ett ger flera
fördelar, dels dämpas pulsef-
fekten som uppstår ndr venti-
lerna stängs vilket ger större
flexibilitet, dels förbättras av-
gasvärdena - främst oförbrän-
da kolväten - som annars blir
sämre med större överlapp-
nlng.

Mer än effekt
Man skulle kunna tro att M3

bara handlar om vad 195 hk
DIN kan göra med 1250 kilos
tomvikt. Men även om det in-
nebär 6,8 sekunders accelera-
tion 0-100 km/tim och en
toppfart pâ 230 km/tim, så ár
det mer en fråga om hur snabbt
man kan ta sig fram med
M3:an på kurvig väg. Det är
hár sportvagnskänslan kom-
mer in. Nár man smyger ned i
den läderklädda sportstolen
och lägger i Getrag-lådans etta

M3-maskinen demonterad.
Det handlar visserligen om ett
gjutjrirnsblock, men resten dr
desto mer rffinerat: 4-ventil-
topp, specialtåg, kedjedriv-
ning för kamaxlarna och den
smidda vevaxeln med monik-
ter.
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"del är här spott-
vagnslánslan
konmet in"

- till vänster/nedåt, förstås -
gäller det att lova sig själv att ta
det lugnt. Annars är körkortet i
fara snabbare än man har anat,
normala försiktighetsmått är
strukna ndr man möter ett av-
snitt med omväxlande tighta
och öppna asfaltkurvor.

Växellådan àr tätstegad
(femman är en direktväxel),
motorn verkar trivas som bäst
över 4 000 varv och styrning-
en lever svagt i händerna på
föraren. Kombinerat med
mycket lättdoserade och effek-
tiva bromsar och ett mjukt men
bestämt väggrepp gör den
sportiga karaktären att man får
ett stort förtroende för bilen.
Den är inre srörig i förhållande
till exempelvis en 911 Carrera,
den väsnas inte särskilt mycket
även om avgasljudet ligger
som en ständig och njutbar ku-
liss och den ger över huvud
taget ett sofistikerat intryck -
även om M3:an känns mer
"macho" än en 325i.

Nd¡ man går in i en kurva, ár
villigheten precis lagom, bi-
lens "inturn" dr snabb utan att
vara nervös och i viktförskjut-
ningsögonblicket har man full
känsla i både styrning och fjäd-
ring - i en vanlig 3-serie kan
man känna ett kort, svävande
moment vid "inturn".

Snäll, men inte
menlös

All chassimodifiering har
skapat en bil, som faktiskt är
snällare än standardmodellen.
En 325i d¡ inte lika stabil på
gränsen till väggreppet som
M3:an, hár finns inte samma
övergång mellan under- och
överstyrning som även denna
generation av 3-serien lider av.
M3 understyr svagt, svagt om
man inte använder gaspedalen
som styrmedel - men 195 hk är
inte riktigt tillräckligt för att
man ska bryta MXX-däckens

$epp utan vidare. Michelin-
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"firãn 2500 tñng-

den röda varvräknarnålen slår
över 4 000 så känns maskinen
ännu villigare. Varvtalsbe-
gränsaren slår av vid 7 300
varv och det finns ingen som
helst tvekan eller ovillighet ens
över 6 000 varv. Mellan 2 500
och 6 900 varv ligger vridmo-
mentet över 200 Nm och flexi-
biliteten är typiskt BMW-ge-
nerös över hela det registret -
det finns inga tecken på att ma-
skinen är ansträngd. Flexibili-

förtjusta i BMW:s system med
justering av ryggstödet med en
spak som frigör en spärr - vi
föredrar en ratt med steglös in-
ställning som är lättare attjus-
tera under färd - när man till
exempel kommer in i ett kurvi-
gare avsnitt och vill sitta när-
mare ratten. Stolarna känns
också lite olyckligt utformade i
svanken, det krävs att man
"bökar in sig" och sitter upp i
stolen vilket leder till nästa
problem - backspegeln sitter
så lågt att man tvingas ha rygg-
stödet lite för långt tillbakalu-
tat för att det ska passa alla - vi
som vill kunna greppa runt he-
la rattkransen utan att lyfta ax-
eln från ryggstödet hamnar så

vitt med samma diagonala
bård av BMV/ Motorsports
färger.

Grupp A-bilen tillhör För-
enade Bil i Malmö, som har
kontrakterat två förare under
säsongen: Lennart Bohlin som
ska tävla i SM och Per-Gunnar
"Peggen" Andersson som ska
köra bilen i Nordiska Mäster-
skapen.

"Det linns två anledningar
till att vi satsar på standard-
vagnsracing igen efter så

många år. För det första har vi
lyckats köpa en vinnarbil, det

"vihar lyckats kti-
pa en vinnarþil"

är en av välkända Zakspeeds
M3:or och just detta exemplar
vann det tyska mästerskapet
förra året", berättar Leif Han-
sen, informationschef på För-
enade Bil lmport AB i Malmö
och själv en gammal racingräv
med bland annat ett svenskt
mästerskap bakom sig. "Dess-
utom är Grupp A-bilen en ef-
fektiv annonspelare för
3-serien, som ju har hamnat
lite i bakvattnet när vi har fått
en ny 5-serie och 7-serie. Vi
tror också mycket på förarna:
Lennart Bohlin är en av värl-
dens främsta kartförare med
bland annat VM-guld och -sil-
ver på meritlistan; "Peggen"
Andersson är en mycket fram-
gångsrik standardvagnsåkare
med ett SM-tecken förra
året. "

Grupp A-bilens karossform
skiljer sig inte från produk-
tions-M3 av den enkla anled-
ningen att det inte är tillåtet.
Men det mesta där utöver ár
modifierat eller utbytt. Nåir
man ser de två bilarna sida vid
sida är det trots de identiska
lackeringarna inga problem att
skilja dem åt. Grupp A-bilen är
sänkt hela fem centimeter vil-
ket i kombination med
1 7-tums tredelade racingfälgar
med centrumkoppling gör att
framdäcken tar i skärmarna vid
större rattutslag än vad en ra-
cingbana kräver. Däcken i di-
mension 2451610-n på 9 tum
breda fälgar ger Grupp A-bilen

ett mycket potent utseende,
den ser ut att kunna bita sig fast
i kurvorna med våld och det
kraftiga avgasröret som myn-
nar ut under högerdörren ser
hotfullt ut.

Det är lätt att förstå hur
mycket pengar Grupp A-ra-
cing på blodigt allvar kostar.
Vi träffade Lennart och "Peg-
gen" på Mantorp Park där de

skulle träna inför säsongens
första lopp. Med sig hade de
ett långtradarsläp målat i

så när som på ett Kevlar-säte
för föraren och ett antal snabb-
säkringar och strömbrytare på
kardantunneln bakom växel-
spaken. Burbågen består av en
mängd stöttor åt alla håll och
det går åt tjugoåtta meter rör
till varje bil. Men buren för-
bättrar inte bara förarens skydd
med upp filll ,5 gånger kraven
i reglementet, den ökar också
karossens styvhet med uppse-
endeväckande 350 procent!
Själva burbågen minns jag
med en viss hatkärlek, då jag

hängde krampaktigt i den un-
der några varv medan "Peg-
gen" demonstrerade hur bilen
gick på banan. Medan jagka-
nade sidledes på den vita lack-
eringen försökte jag hålla mig
fast utan att hjälmen slog allt-
for kraftigt i bågens överdel -
samtidigt försökte jag kon-
centrera mig på hur hjulupp-
hängningarna arbetade och hur
"Peggen" körde...

Det första intrycket, för-
utom den vrålande, helt odäm-
pade 300 hästar starka racing-
motorn, var att upphängning-
arna kändes mjuka, rent av
nästan komfortabla. Det är in-
tressant, eftersom det avslöjar
att BMW Motorsport inte har
tvingats till stenhårda fjädrarl
dämpare för att få grepp.

Det andra intrycket var den
imponerande sidostabiliteten
när "Peggen" gick in i kurvor-
na och när centrifugalkraften
slet i mina 90 kg fanns det
ingen antydan till flyt eller osä-

"rattrörelserna yar
helt lugna och dis-
tinkta"

kerhet - "Peggens" rattrörel-
ser var helt lugna och distinkta
utan några snabba pareringar
för kast. Nu gick det förstås
inte så fort som bilen tillät,
dels var bekantskapen bil-för-

lr¡¡r ¡ì

däcken gör sitt jobb synnerli-
gen effektivt och inte ens

45-profilarna som satt monte-
rade på testbilens 16-tums
BBS-fälgar kändes stötiga.
Mycket imponerande och ett
prisvärt tillval - 6 400:-.

Förenade Bil känner tydli-
gen ett visst ansvar inför sina
M3-kunder och erbjuder dem
en kostnadsfri förarkurs på eg-
na Ring Knutstorp. Det är be-
römvärt, men egentligen inte
nödvändigt, man måste vara
mycket obegåvad eller oför-
siktig om M3:an ska ställa till
24

det för föraren. Fördelen med
kursen är snara¡e att den ny-
blivne M3-köparen får "köra
av sig" under kontrollerade
former, så att han lugnar ned
sig innan han släpps ut bland
radarkontroller och medtrafi-
kanter...

Motorn levererar effekten
lika mjukt men bestämt som
hjulupphängningar och däck
gör sitt. Den drar från 1 500
varv och uppåt och saknar
egentlig effekttröskel. Från
2 500 varv tränger det dova
avgasljudet igenom och när

I

teten gör också att acceleratio-
nen känns mindre dramatisk än
i till exempel en turbobil med
samma effekt. En Audi Quat-
tro som har ungefär sarnma
prestanda verkar accelerera
snabbare rent objektivt, men
båda bilarna avverkar 0-100
km/tim på strax under 7 sekun-
der.

Få nackdelar
Det finns bara några få mi-

nustecken i vårt testprotokoll.
De läderklädda sportstolarna
är en källa till kritik, vi är inte

högt att backspegeln skym-
mer.

Grupp A för
ausserordentlich?

Om vi kan sammanfatta M3
i landsvägsversion som en väl-
tränad aristokrat, så är M3 i
Grupp A+rim mer en buse.
Det heter visserligen Standard-
bilmästerskap, men det har
hänt en hel del på vägen mellan
serieproduktion och tävlings-
avdelning. De båda M3-bilar-
na som ni kan se på bilderna är
för säkerhets skull lackerade i

BMW Motorsports färger, tre
mekaniker och en omfattande
verkstadsutrustning. Må så

vara att Förenade Bil ställer
upp med Grupp A-vagnen,
men med löner, transportfor-
don och utrustning måste "cir-
kusen" vara en ytterst dyrbar
affär. Allt ska betalas av spon-
sorer eller i sista hand av förar-
na själva ifall en växellåda
körs sönder eller det sker en
avåkning.

28 meter rör
Invändigt åir bilen helt ren-

skalad - ett av flera ingrepp,
som får ned vikten till 960 kg -
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are ny, dels hade "Peggen" en
tokig passagerare som glimta-
de till i bakspegeln då och då
ndr han gled över golvet där
bak...

Hjulupphängningarna har
modifierats jämfört med vanli-
ga M3, fjäderbenen i alumi-
nium är helt annorlunda och
markfrigången kan varieras.
Bakvagnen ä¡ förstärkt med
andra infästningstyper även
om punkterna âr original, även
här är fjädringshöjden juster-
bar och hjulvinklarna kan änd-
ras snabbt.

Bromsarna är viktiga i en bil
där det handlar om att bromsa
så sent som möjligt innan kur-
vorna och därför har man mon-
terat 4-kolvsok både fram och
bak och skivorna är ventilera-
de med både hål och kanaler på
racingvis. Fördelningen av
kraften mellan fram- och bak-
bromsar är justerbar för att
föraren ska kunna kompensera
tyngdpunktsförskj utningen
nár den 110 liter stora tanken
bli¡ allt tommare. Baktill sitter
det två stora tankanslutningar,
en förpåfyllning av bensin, en
för utventilering under tank-
ning så att man kan trycka i
bränslet så snabbt som är möj-
ligt.

Motorn är förstås trimmad
optimalt med hänsyn till att bi-
larna ska gâ lãnga lopp. Att
tillförlitligheten finns kvar
trots över 300 hk betyder inte
att körbarheten är densamma
som för vanliga M3. "Peg-
gen" och Lennart måste hålla , '

motorn på mellan 6 000 och
8 000 varv, dár under slår ma-
skinen bara igen och ger inte
den effekt man vill ha. Vrid-
momenttoppen ligger på strax
under 7 000 varv medan effekt
och moment avtar markant
över 8 000 varv. De två förar
na behöver alltså inte bara

na balansera det här monstret
genom kurvorna så snabbt som
möjligt, de måste också
"slåss" med en mycket racig
motor.

När vi füte hem från Man-
torp i test-M3:an kändes den
för första gången lite tam, jäm-
förelsen med Grupp A-bilen
tog ned originalet på marken.
Men det krävdes bara några
kurvor och tre-fyra omkör-
ningar, så var den klockrena
sportvagnskänslan tillbaka. . .

MåttochYikt
Längd:
Bredd:
Höjd:
Hjulbas:
Spårviddfram/bak:
Tomvil¡t:
Viktfördelning
fram/bak:

Prestanda
Acceleration
0-50km/tim:
0-80km/tim:
0-l00km/tim:

0-160kn/tim:
Toppfart:

4365 mm
l680mm
l370mm
2565mm

l4l2ll424mm
1250kg

5 1,4/48,6 procent

2,9 sekunder
5,6 sekunder
6,8 sekunder

19,2 sekunder
230knr/tim

2,3 sekuuder
3,9 sekunder

5,6 sekunder (4,6
sekundermed 0,44: l)

9,3 sekunder
Beroende på utväxling

Reservdelskostnader
Avgassystem med utbyteskataly-
sator: 5 580:-
Strålkastare halvljus: 286:-
Framflygel: | 293:-
Bake stötfångarsköld: 3 M4:-
Lufthlter: 106:-
Bromsklotsar fram*bak: 899:-

Utrustning/pris
Servostyrning : Standard
Automat: Finns ej
5-växlad låda: Standard
Elhissar fran: 4 732:-
El sollucka: 8 334:-
Metallic: 4 054:-
Läderklädsel: ll 757:-
Lättmetallfálgar: Standard
l6-tumsfälgar/45-däck: 6 395:-

4355 mm

l320mm
. 2565,5 mm

960kg
50/50procent

r-'\

AUJUEffq)lIfAIfiA
Modell:
Fordonstyp:

Tillverkad av:

Säljs i Sverige av:
Motor
TyP:

Borming x slagl2ingd:
Cylindervolym:
Kompressions-
förhållande:
Ventilsystem:

Antal ventilerper
cylinder:
Kamaxeldrivning:
Tändsystem:
Bränslesystem:
Effekt:

Maxvridmoment:

Kraftöverföring
TyP:
Utväxling 1:an:

2:an:
3:an:
4;an;
5:an:
backen:
slutv¿ixel:

Koppling:
I{iulupphängning
Fram:

Bak:

Styrning
Tvp:
Servo:
Progressivitet:
Antal rattvarv mellan
stopp:
Rattdiameter:
Rattyp:
Bromsar
Typ:

Diameter:
Fälgaroch däck
Fåilgtyp:
F¿ilgstorlek:
Fabrikat:
Däckdimension:
Fabrikat:

BMW M3 resp M3 Grupp A
4-sitsig sedan med motorn fram och drivningen

bak, resp l-sitsig dito
BMW Motorsport GmbH, Preussenstrasse,

Mtinchen, Västtyskland
Förenade Bil Import AB, 040-35 00 00

BMWM3 M3GruppA
4-cylindrig radmotor med &jutjärnsblock och

lättmetalltopp, 5 ramlager
93,4x84mm 94x84mm

2302cc 2332cc

10,5:l l2,O:l
Dubblaöverliggande

kamaxla¡

Bränsleförbrukning i genomsnitt:
I,2 liter per mil

Ekonomi
Pris: 295 900:-
Förmånsvärde: 65 098:-
Försäkringsklass: 8 24 24
Försåikringskostnad helår, halv-
försäkring (vagnskadegaranti in-
går), maxbonus, lägsta självrisk,
I 500 mil i Stockholm: 4 213:-
Serviceintervall: Va¡ierande efter
körsätt, normalt I 500 mil
Servicekostnad: Oljeservice
400:-; Inspektion 2 700:-
Garantier: l2 månaderutan milbe-
gränsning, 3 års vagnskadegaran-
ti, 6 års rostsþddskontrollpro-
gram

4
Kedja

Elektroniskr
BoschMotronic

l95hkDIN
vid6 750varv

230Nmvid
4 750 varv

S-växlad manuell
3,72
2,40
1,77
1,26
1,0

4,23
3,25

Enkel torrlamell

3,6 varv
l5 tum
Läder

Ventilerade skivor
fram, solidabak, ABS

28Ol282mm

Smiddlättmetall
8x 16
BBS

225t45-t6
MichelinMXX

ca 300 vid
8 000varv
270Nmvid
7 000 varv

2,337
I,681
I,358
I,150
1,000
2,660

varierande, från 3,25
rill5,28

MacPerson med krängningshlimmare,
antinigningssystem

Snett bakåtriktade länkar med spiralrjädrar,
krängningshämma¡e, antisättningssystem

Kuggstang
Ja

Nej
Nej

2varv
14tum

Ventilerade skivorrunt
om

3321280rrun

9x17
BBS

M3 segrare 1987

Den 13 september 198'7

kunde västtysken Winni Vogt
såikra EM-titeln genom att
komma trea i sin M3 på fran-
ska Paul Armagnac-banan i
Frankrike. Som så många
gånger tidigare under säsong-
en var det fullt av M3-förare på
prispallen, I-2-3:e plats bela-
des av M3:or. Redan vid täv-
lingen innan, på italienska
Imola-banan, hade BMW säk-
rat måirkesmästerskapet och
dessutom har flera nationella
mästerskap vunnits i BMW
M3:or, bla¡rd annat i Frank¡ike,
Holland, Finland, Australien
och förstås Västtyskland.

Konkurrenterna
Mercedes-Benz 190E
2,3-16

296 700:-, 170 hk, 215 knl
tim, 8,5 sekunder
16-ventilaren från Daimler-
Benz var först på plan av de tre
konkurrenterna, men i kataly-
satorform har den 25 hk lägre
effekt än BMW:n. Trots att
Mercedesen också har ytterst
pålitliga vägegenskaper blir
prestanda för måttliga för pri-
set. En 16-ventilers Golf för
128 500 hänger med den dyra
Mercedesen...

Ford Sierra Cosworth

Pris ej fastställt, gissningsvis
225 000:-, 204 ltk, 240 krrl
tim, 6,5 sekunder
En katt bland två hermeliner,
men till väsentligt lägre pris
samtidigt som prestanda ár
bättre! Visserligen u inte
KAT-versionen klar och att
jämföra med BMW:n och
Mercedesen som båda har ka-
talysatorer zir lite orättvist.
Men Ford har lovat att hålla
effekten även på KAT-bilen
och då framstår Cosworthen
som ett prisklipp. Dock är
byggkvaliteten inte densamma
som BMVy':s och Daimler-
Benz!
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