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Halva -89 års Deutsche

Tourenwagen Meistershaft -säsong
hade körts och det var dags ftir ett av

flygplatsracen. Emanuele Pirro

kämpade i den stenhårda konkurrensen med en BMW M3, skött av
det italienska B ígazzi -teamet. Star ten gick bra men i tredje kurvan
hände något konstigt.
Hans BMW skenade och Emanuele kastades handlöst ut ur bilen.
Vagnen fortsatte på egen hand ut

genom skyddsmurarna. Allting
hände på baranâgra ögonblick
och M3:an fiirsvann...
Sedan den ödesdigra dagen har

ingen sett bilen. Pino repade sig
ftirvisso, men frågan återstår fortfarande: Vart tog bilen vägen?
Idag, nästan tio år senare, går
rykten om att den skulle finnas i

Sydnorge. Initierade biltokar
tycks ha sett den omtalade vagnen fara fram på härligt kurviga
vägpartier sena kvällar, Dessutom
lär en M3-maskin sjunga på fullvarv i samma trakter.
Ingen har hittills lyckats fänga
bilen på bild, men många kan svära
på att namnet Pirro står kvar på den

orangea stripen i de bakre sidorutorna. Och ska man tro utsagorna

har besten inte tappat kraft med
åren

-

snarare tvärtom.

Naturligtvis nappade Bilsport på
rykf ena. Vi packade kappsäcken och
styrde mot Norge. Med välslipade
spejarbrillor och fast beslutna om
att hitta Pirros fürslunna pärla.

llar det rätt b¡l?
I Efter att ha jagat vita M3:or
runt halva Norge kom vi till Dram-

den

se-

fürnär-

Men jackorna hade redan röjt
vår identitet.
Så

ni är från Bilsport. Kul.

- tycker
Vad

ni om bilen ftirresten?
Då kunde vi inte hå1la oss längre
utan var tvungn a aft frâga den vänlige norrmannen:
Ar dethär verkligen Emanuele
Pirros r¡'rnningsbil från -89?

KALLT OM BENEIII.
T¡ofs snålhlâstoch
ösregn gjorde
grídghlen Hege sitt
jobh. Utan att klaga
fatlade hon sitt
arheßredskap och
tmÉ,ade ovädrci

SETI ßATT. Mycket riktigt stotl det
Pino i sidoruto¡na men det va¡ inte
hans hil, Men Jan Eriks replica är
slâende lik originalet.

-

Fantastiskt välbyggd

I

Mycket riktigt satt den orangea
stripen med namnet Pirro kvar. Det
mesta talade onekligen flor att vi
dragit en vinstlott. Men av norrmannens spontana skrattanfall att
döma skulle vi nog inte ta ut segern

i ftirskott.

-

Va kul att ni också har gått på

den historien.

Vadå histo- undrade vi.
ria?
Det finns
ingenbil
somkastatut sinfürare och

q...P
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rymt till Norge.
Alltihop är bara
påhittat. Minbil är
däremot enreplica

av Pirros Team

kände oss löjliga! Ingen rym-

naste tiden.
Timmama gick och humöret med
dem. Skulle det verkligen vara värt
denna v?lntan? Tänk om den inte

och

made aY den pinsamma situationen fick vi knappt fram ett ljud.

parkeringen till det stora köpcentret. Där hade den nämligen synts

till flera gånger under

AUTOtuIoIE

Tjenare killar, hur fulaget?

-Något överraskade

BigazzrM3:aftän

av bilen skulle vara störst. Ett
hett fips var alf' ligga lågt vid

t

behöver vila efter en sådan uppvisnjng varÍör M3-mullret tystnade.
Bestens met¿ll tickade av värmen
och vi såg vår chans.
Sakta smög vi på füraren som nu
hade klivit ur. Precis när vi skulle
till att haffa honom vände han sig
om.

sþmt

men där chansen att få en

t

-89.

Snackaomattvi

ningsbil, ingen
vrålande banM3:a på norska
vägar och definitivt ingen utkastad
Pirro.

vitabilen,dekore¡admed
M-sport-ränder,

Men bilen som
stod framfür oss

var förvillande
lik ursprunget!
Aven Pirro skulle tagit fel en dim-

mig lördagnorgon

:akan
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Bakvingen kommer från

- Evo, men den höga flapen
Sport
är ett racetillbehör. Fast det roligaste är backspeglarna
helt
- Mâkta racespeglar köpta från
Sport-avdelnin gens reservdelslager i Garching.

Forts. från föreg. sida

Dyrgripama är tillverkade i kolfiber och väger ungeÍÌir ett hekto.
fickjobba enhel del für att

Mycket riktigt visar han sig var-a

en tvättäkta BMW-entusiast som

fä -Jag
tag på dem, erkän¡er han med ett

bara acceptera¡ det bästa. Kanske är

det därlor han satsat på en egen

Vi synar bilen i sömmarna ftir

heller som på 89:ans tävlingsbil,
men ändå.

Jag har de riktiga fÌilgarna
liggande
hemma, vitlackerade naturligtvis. Fast hubben till centrummuttern är inte klar än. Amars hade
de suttit på.

Toppen är en Evo standard med
original ventiler. Däremot är hela

Mattoma ligger kvar för att
isolera mot a1lt ljud. Visst hade det
varit fräckt med en helt ren inredning, men bilen ska ju gå att använda också.
Jan Eriks M3:a ârnog den mest
välbyggda racereplica vi har sett,

-

insprutet specialbyggt. Det har även

kompletterats med ett tilläggssprut
så att soppan ska räcka

' ,

I

'.

't

!

Men vänta lite nu. M3:an har vad
vi vet aldrig haft turbo. Det var väl
en fyrcylindrig sugrnotor med
dubbla överliggande kamnar och

fyra ventiler per cylinder

som

gällde?

Ja, det stämmer. Men min
maskin har turbokonverterats.
Intressant. Undrar om han har
gjort det själv?
Nej, det har jag inte. Fick idén
när jag läste ett reportage om en
turbokonverterad bil som testades
mot en ban-M3:a på Hockenheim.
Gatbilen klarade sig fürvånansvärt bra mot racebilen och Jan Erik
blev tänd på konceptet.
Det var tyska Lotec som trimmat M3:an med ett av sina für-

att förse

så länge ärinte minmaskin
-An Men 2,5 liter, bättre inbromsad.
spmt och 1,4 i laddtryck borde väl

skrämma framltterligare några hâs-

Hela konceptet år banrace. Dessutom lär den gå utav bara f-n.
Ja, den är väldigt fin att köra.
- man får akta sig for laddtrycket
Fast
i kurvorna. Komme¡ man in på lågt
varv och turbon bö{ar ladda mitt i
böj en går det bara rakt fram. Jag vet,
för jag har testat, berättar Jan Erik
med ett stort leende på läpparna.
,"

till

600 törstiga kusar.

Inte bara für att alla dekalerna
stâmmer och sitter på râtt ställe.

'

Erik har jagat vikt lika notoriskt

att leva upp till
hilens yttre har Jan Erik gett maskinen en ordentlig vitaminku¡. Istället
Íör att trinna ihjäl sugmotorn
tu th oko nve rte ndes 2,5- I iterssp isen
på tyska t¡imÍirman Lotec.
Enligt utsago Ítån ägaren räcker
hästarna mer än väl lill. Fast det
gället att passa sig lör eÍfekten av
laddtrycket i kurvorna.

<KBAF|VEBK. För

att y^ra helt säkra. Visst ligger
det mattor i och fälgarna är inte

,

leende på läppama.
Om backspeglama bara väger i 00
gram undrar vi naturligwis om Jan

TJATSPEGEL. Detta àr ingen avgjutning utan
äkta vara från M-sports lagerhyllor. Tillve¡kad
av kolliber och väger ungelàra hektot.

tuningfirma, Race Tech (b¡er snart
namn till Automote).

tar. Eller vad tror ni grabbar?
Vi kunde bara nicka ikapp. Ryktet om bestens kraft var sant.
'

iE{-'

,;t!l
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Agare: Jan Erik Jorgensen, Sk¡en. Norge
Kaross; Evo I frontspo¡ler med DTI\,I-lãpp i
aluminium justerbar, luftintag t¡ll bromsarna från
Evo lll {DTM}, Både bak- och framskãrmar
breddade ned hjälp av vals, org¡nal Bl\4W
i,,lotorsport kolf¡berbackspeglar, vinge med
¡usterbar flap (DTMI
Motor M3 Evo lll 2,5 lÍters slagvolym Blocket
upptagel från 2 31 5 cc till 2 500 cc+, Mahle smidda
kolvar, BMW Motorsport sm¡dd vevaxel, standard
vevstakar, Lotec En0ineering specialsl¡pade
kamaxlar son motsvarar Evo l-varianten
Specialtillverkat insprut med extra spr¡dare, Sachs
koppling med fôrslärkl lryckplatta, Motronic llt¿indn¡ng modifierad för överladdn¡ngen,
specialbyggd kylarc med 60 procent bätlre flöde
Garrel T3lT4 kompressordel, AR 84 avqasdel
specialbeställd från Turbo Techn¡cs ¡ En0land,
justerbart laddtryck ìn¡hån mellan 1,0-1,7 bar. GIK
avlastningsvent¡1, modifierad Cosworth 0rupp N

Alpinas 2,93:1-utväxling
Hiulupphãngn¡ng: Bilstein M3 grupp Aupphängningar både bak och ham Satt från bör¡an
pã en tävl¡ngsbil ¡Tyskland Möjlighetaft ¡ustera
både h¿t¡d och styvhet Kiãngninqshämmare från
Eibach & Willms med L.lretan-bussn¡ngar,
Btomsan 0MP hålborrade, slitsade 296 mm-skivor
fram med original ok, Ferodo racinqbelägg Ska
montera Willwood Dynal¡te ll 4-kolvsok och 330 mm
ventilerade skivor
Fälgan Kerscher BX gxl7' ET 5 ham, 10x17'ET
bak Har 0TM kryssekerfälgar BBS 8,5x18'med
centrummutter liqgande som väntar på monter¡ng
Dãck: Toyo Proxes 215/40-17 ham, 245/35-17 bak
T¡ãnstev¡kt Nuvarande vik 1 150 kg
Lack: BMW Motorsport original DTM-lacker¡ng
efter Bigazz¡-teamets utseende s¡isongen -89
Arbetet utfört av Lasse Kristoffersen, Porsqrunn
Autolakkering
lnredn¡ng: Matt¡g fullbur, Sparco ratt och Pro 2000stolar, Motorsport alum¡n¡um växelspaksknopp,
0MP 3'6-punktsbälte, Aut0meter varyrãknare samt

Men vad hade han haft som utgångsmaterial? Var det en gammal
tävlingsbil, eller?

ett-N"j,
undantag. Den är en lätlviktsvariant, ungeftir tre kilo lättare än
originalet. Annars är karossen helt i
plåt. Eventuell övervikt har kompenserats med rejäl effekt.
i'ii e i::+ i¡¡å :¡*d¡; ¿; iË::

fast direkt. Man kände igen bilarna och kunde köpa gatversionerna över disk när som helst,
Fast mot slutet ballade det ur

skrikiga, orangea fÌirg. Frågan är
bara hur han lyckats fâ tag i alla
märken. Det ärju trots allt nästan tio

lite- grann. Modifie¡andet av karossema och den tekniska nivån tilltalade mig inte lika mycket.
DärÍÌir har hans intresse på senare år gått över till supertouring.
Trots detta valde han att satsa på
en DTM-replica då projektet började ftir snart tre år sedan.

år sedan banbilen tävlade.

I

Vissa av de små dekalema
i Tyskland. De stora däremot, soln Warsteiner och
har-jag hittat

Skicn

gJort.

Warsteiner kunde försett
- med det som behövdes. Fast
mig
då skulle j a g bli tvungen att skriva

även M-sport-ränderna,
Men det var något som inte stämde. M3-karossen känns fet i vanliga

De vil1e väl att biien skulle visas
upp som en reklampelare, men Jan
Erik nappade inte.

fall, men den här verkade än värre.

M3:an är otroligt fet och ingen

-

den regnvåta parkeringen utanftjr
Drammen.
Jag såg mitt ftirsta DTM- i mitten av 80-talet och blev
lopp

grillen kompletterar med sin

i

kontrakt med dem.

sonr giir iörbi kan sl¡ta bliokcrl
ifrån den. Det kunde intc vi hcllcr
som vi11e veta allt orn nästervcrkct.
Backspeglar, front- och akterspoiler stämde med. Bigazziteamets bil. Frågan var hur han
hade fixat delarna?

;

Tmnsm¡ss¡0n: 0r¡ginal växellåda, Evo lll
bakaxeluWäxlinq 3,15:l Funderar på att montera
tlì!_
"

diga turbokit. På så sätt kröp effekten upp i hela 340 hk jämfört

med de 200 som standardmaskinen levererade. Och det var j ust
den häga, tämligen lättvunna effekten som lockade norrmannen,
jag ville ha lite mer än så.
-Fastskäddarsydde jag min maDärftir
skin.
Grunden blev ett 2,3-liters block
som borrades och strokades

till

2,5

liter.
I de nya, fina cylinderloppen
trycktes Mahle-kolvar på plats.
Både vev och stakar ãr M-sport

originaldelar.
Ja, det blista borde väl vara gott

nog. Till och med för en kräsen
noilman.
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Planerna hade existerat länge

Frontspoilern är en special- sorl tillvcrkades i 505 exv¿riant
emplar -88 och -89 till en uppsättning gatbilar. Upplagan kallades
Cecotto efter floraren och var en
exakt replica av tävlingsbilens.

men tiden var en bristvara. Fast
våren -96 tog ailting farl.
På tal om fart kan man undra hur
bilen är att köra när det svänger.
Helt suverän. Den är forvisso väldigt styv men dämpama är

ställda mjukt

ftir

Vänd

!

MAGNETISK. Jan Eriks M3:a suger blickar Iill
sig likt en välsvaruad hlondin i tajt lodral.

:

intercooler
Max effekt lnte uppnãtt. Lorecs lurbokit till 2,3,
litermotorn ger 340 hki I 400 rpm vid 0,7 i laddtryck
Jan Er¡k kör med 2,5 liter och 1,4 ¡ laddtryck
Prelanda: Mer ãn tillrãckl¡ga

''"''

;

Deutsche Tourenwagen Meisterschaft kändes inte så avlägset på

Det blir ingen racereplica utan
dekalerna, och Jan Erik har alla de
räfta. Looken är helt perfekt och

Dekra, har Mesterrcklarnc

;¿l

I

Ja, det är sant. Både bak- och
framskärmar är breddade med hjälp
av en typ av va1s.

Nej, det är en standard M3
- Den hade rätta, vita kulören
-87,
vid köpet, men jag rensade ur hela
bilen ändå. Sen hellackerades karossen

ll

som tävlingsteamen.
egentligen inte. Huven är

{/f¡IE$

\AARSTEINEIì
ì\GK¡

att kroppen även ska klara längre
sträckor.
Ställbara dämpare? Låter ganska

avancerat. Hur ser hjulupphängningama ut egentligen?
Undertill är det nästan uteslutande
riktiga racedelar, origi-

nal grupp A från Bilstein. Tidigare satt de faktiskt på en M3:a
som gick i tyska Langstreckpokale, en klass som enbart täv-

lar på gamla Nürburgring.
Krängningshämmare från Eibach
und Wiltms sitter både fram och
bak
fullt justerbara, naturligtvis.
Dessutom har alla bussningar bytts

-

mot uretan-diton.

I

Jan

Erik gör inget halvdant. Det

märks att han prioriterar en så äkta
känsla som möjligt. Därftir är även
inredningen ¡acemodifi erad. Störtburen var ett måste liksom de här-

Nör M3:qn blir för stötig ör det skönt qtt kunno byro
En M3:a i roceskick freslar noa de Ílestd.
Men ibland vill man åko belothmore
kanske ¡ill och med kunno niuto lite øv
sommorsolen. Då ör det inË fel med en
cob. Jon Erik insåg del och hor numero
öven en modiÍierad 320i cob i sin ägo.

-

Av Linus Pröjtz (text & foto)

liga Sparco{ävlingsstolarna.
Man fär tänka sig für när det
gälier inredningen. Utan mattor och
dönsidor blir det olidligt att åka på
vanliga vägar. DärÍìir ligger de kvar
lor att dämpa ljudet.

'ännXn.

eingirb, n"g" vet hu man stappar "big-tine".
Den liusa skinninredningen inbjude¡ till en stunds slappande

Väl nersjunken bakom ratten

nn

faller händerna naturligt

på
mockaratten. De tre tum breda
OMP sexpunktsbâltena håller en
på plats. Bakom kringlan sitter
originalinstrumenten kvar
fast
- rll
hastighetsmätaren går numera
300. Uppsättningen kompletteras

av en Äutometer varvrâknare
med shiftlight, samt en ladd-

i,.,j:a

.lì,:.

t:

Volsen hor en spönnvidd oô cirko I 40 oroder och kon
breddo korossen'reiölt om'mon vill. Joñ Erik döromol
tyckte ofi 20 mm from och 30 mm bok röckte,

vagnen tack vare turbokonver-

Den givno frógon ör nu om moskinen ör liko trimmod som
M3:ons.
Nej,foktkkt inte. Sexon ör chipsod och horfôn enJomex
bol¡on luftfilter. Sen hor iog bytt ut ovgossystemet till ett Jetexdito. Sommonlogt blir det völ nógro höstoi exho, konstoteror
Jon Erik.

kille iTysklond.

t"Í"ti,î:i'X;

t !i;:

Efter den trevliga visningen ÍÌirstår vi precis varfor vissa har ÍÌirväxlat M3:an med Pirros.
Bilen är slående lik i nästan alla
avseenden. Att det ligger en turbo
under huven är bara kul. Istället for
att trimma ihjäl en sugmotgr har Jan
Eriks BMW mer effekt iin tävlings-

lolograleri nga rna.

-

trycksmätare från GIK. Dessutom är turbotrycket ställbart
från fürarplatsen.

I

I I an

[-a

g¡

orn ¡r¡orl if i e ra d
Höcken full
En stylod BMWör inte fullöndod uton vössod vöshållning.
Pó de norsko, kurvigo smôvögorno behövs bôde jrepp oJr
styvhet.
ör fullt iusterboro sô bilen kon foktiskt
sönkos

f

förutom Chromeline-poketret och

lyse

r,

tenngen.

Timmarna har sprungit iväg och

kvällen börjar närma sig. Det har
blivit dags att skiljas. Jan Erik hoppar in i M3;an och drar iväg med ett

vråI. Men efter bara 50 meter
tvärnitar han, rullar ner rutan och
sticke¡ ut huwdet.
Grabbar, till våren planerar
jag- och en polare att bygga en
kopia på Cecottos vinnarbil från
årets Super To urenWagen-mästerskap. Bara så ni inte tror att
även den har rymt från racerbanan, säger norrmannen med
ett leende på läpparna.
Det verkar bestämt som om vi
fâr anledning att komma tillbaka
och kolla in Jan Eriks framtida projekt. Jakten på racerymlingar fort-

sätter!
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Proxes
och

l1

215/40-17 from

- bok.
245l35-t7

-

Hur killen hinner med ör ett
mysterium. Men vi klogor inle
tvörtom. Hon fér gärno byggo
fler bilor ov den hd kofiberî
Nösto proiekt ör ott byggo
replicon pó Cecotlos vinnorbil frôn

:nn_=i

\r\i

..<.-q

KEPSEN PA. Med hardtoppen monterad lunge¡ar cahhen alldeles utmä¡kt som
Fast visst skulle det ta emot att kiira den i snömod och saltstask.

vinterhil.

[*sl órets sösong lillsommons med en
frön Ty.sklond.. Dörför hor
*¡Èl polore
ffil hol re'lgn böriot plocko from

de glosfiber- och kolfiberver-

s¡oner.

L

Minns du din gamla Opel?
I nya numret av Nostalgia kan du
läsa historien om en
av 60-talets mest
populära familjebil.

UTE NU!
I
G
BMW M3 hor sedon introduk¡ionen -87 skömt bo¡t sino ägore med fonlos'
tisko resurser. Jímmy Gunnorsson från Korlshomn får rökno síg tíll den /iíllo,
lyckligo skorøn med en M3:q på gorogeuppforîen. Koncepiet fungeror liko
precÍs som hon víll ho det.
bro på bonon som på goton

-

Av Linus Pröjtz (text & foto), Bilsports arkiv (foto)

I I I

Karlshamn är mest känt lor

sin margarintillverkning. Sloganen
"Gott-gotti-gott-gott" har väl varenda
människa hört vid det här laget

-

aningen uttjatat.
Men BMWverkarman inte fånog
av. Intresset für bilarna är stort liksom att rasta dem på banan.
Jimmy Gunnarsson njuter nu av

Bayern-bil-

M3 från
-88, Ett köp som han inte ångrar.
Jag har alltid trivts med mina
BMW-bilar.
De är väldigt bra och
pålitliga. Trots att denna körs hårt på
sin fiärde

en

banträffama går inget sönder, berättar Jimmy.

Första M3-versionen, E30, tillverkades mellan -87 och -90. Den
här vita pärlan är en -88 som dock
skiljer sig en aning från "basic"versionen.

-

Han som köpte den ny ville ha

en lätt bil.

Därlor valdes solluckan, som annars var standard, och ÍÌirbererìnìngen

BELA

Genomârcnha¡det
hunnit hli tyra BMW-hilar för Jimmy.
1997

köpte han M3:an som visade

sig passa honom perfekt. Med
väghållning i världsklass och en
moto¡ funae¡ar bilen lika

26
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flor stereon bort. Sammanlagt sparades 40 kilo, något som Jimmy kompenserat.
Min stereoanläggning väger ungefÌir 50 kilo så bantningen är som
bortblåst. Men den tunga baslådan är
enkel att ta ur när banan hägrar.

Vass blir ännu vassare

I

Hurmånga M3 om finns i landet är
svårt att säga beroende på privatim-

porten. Jimmys

bil dar-

emot har funnits mcd i
statistiken sedan ny rlii

SNABB AR BTIIW TII3 E3(l

den såldes genoûl svcnska BMW.

Att hitta M3:an var
inga problem
rlcn
stod

till salu

hos

-Motor-

kompaniet, Karls- Modell
hamns lokala l,'ord- Motor

BMWM3SFortEvolution-90

cc
handlare. Och koncep- Eflekt
238 hkf/ 000 rpm
Vr¡dmoment
240 Nr/4.750 rpm
tetpassadc honom perT¡änsrev¡kr I 370 kg
fekt.
Testf¿irbrukn¡ng l,z'llnil
hadc jag en M5
0-70 kn/h
3,90 sek
-Då
für långresol och entrim- o-lm km/h
6,40 sek
mad2002 förbanmöten. 0-150 km/h
13,70 sek
M3:an 2ir cn perfekt mix 0-2m meter 9,55 seul26 ktr'/h
lH00
meter
mellan dc båda. Efter14,65 seldl54 km/h
sorn jag slapp 1ång- 5lÈ110 km/h 5,25 sek
i0-110
km/h
3,80 sek
resorna i jobbet kunde gI-110
km/h 2,15 sek
väghållningenvässas yt100-15{l km/h
7,30 sek
tcrligare.

Jinrmys tidigare bi-

4-cyl 2 467

70-110 km/h

(s:an)

10,80 sek

Toppfart enl.

labr¡k

248 km/h

lar skvallrar om ett Nypr¡s
stort intresse för att Publicerad
modifiera. Och M3:an
är inte standard.
Ska man köra på bana behöver
upphängningarna styvas upp. Kraftigare fiädrar som sänker 45 mm, andra dämpare och grupp N-bussningar,
samt lite negativ camber f,rngerar bra

-

398 000 kronor

Nr 6

I

-91

BMWM3-89
4-cyl

2 302

230

I

rpm

Nn/4 750 rpm

360 kg

1,00 l/mil

Fel Btrl$l l(alalog på 204 sidor

4,60 sek
7,40 sek
16,15 sek
10,25 seldl'16 km/h

tör fullsländiga program l,et ifrån:
ollARIOE JAilIE¡( . ZEIIDER

15,50 seld149 knì/h

.

5,60 sek
4,20 sek

. l(AùlEl o l{E[[A . ltlPR0
.ATS . CARISS()iI . S.l.ll Styling

2,30 sek
8,50 sek
10,40 sek
230 km/h

{-90)

306.300 kronor {-89)
Nr 3 -89

standardskick lcvcrcrar mo-

torn 195 hästr¡r ur 2,3-liters-

for mig.

maskinen. Mcn fiirsl¡r iigaren var
grundlig i sirt:r rucittg¡lllner.
Rilcrr skickrrtlus rror till Lotec i
Tysklarrtl
tliir tlcrr gcrrortrgick en lagonr trirrrrrirrg, vilkcl girv 242brom-

Den känns ungefär som en stor
gokart att köra, mycket tack varc clcn
extremt känsliga styrningen.

satlc ltiislirr',
Kirnrirxlrurtir hyllcs
viriiullcn och

-

Biklelsinporten AB,Box I5 129.750 l5 Uppsala. l'ar 018-50 80 82
I nle rnet : v, tvw.bildelsinportet.se. E -post. info@hiklelsinporÍen.se.

cc

'195 hld6 750

cll

lill

Sport Evo-

Vönd!

VALBEVAßAD. Trcts elva åtr på nacken se¡ Jimmys M3:a lortlarande lika
hãsch och aktuell ut, Brutalt b¡eddad kaross verkar aldrig gå ur tiden.

vuuvw. b i I d e I s i m po rte n . se
NR r -2 r 999 BTLSPORT 27

KN luftfilter gav bättre andning.
Dessutom satte man dit en ny mjukvara till styrenheten som optimerades i bromsbänk fiir att passa just

Bil:BMWM3-88Ñ

denna motom.

Egentligen skulle originalspisen
räcktlångt, men extrahästkrafterkan
man inte fü nog av.

-

Planer på att gå vidare

I

Att köra BMW på bana är inte
komplicerat när man är medlem i

VIN|EBBIL, Visst kan man slänga på snlisulor, mon M3:o¡na ha¡ en tendens att gå
att ladda intör kommande sommar med bant¡äÍÍar och annát.

i ide över vintern lör

BMW Sport Club. Varje år anordnas
ungefür fem träffar där man kan låta

bra, men visst har Jimmy planer ftir
f¡amtiden.
Man ha¡ väl alltid planer på att
ta projektet vidare.
Exempelvis skulle det vara kul att
bygga enriktig killermed tullbur och
racetrimmad motor.

sina fullblod strlicka ut. Racinglicensierade fär köra på alla träffarna

medan "lapplösa" har tillgång

Dessa akfiviteter är väldigt populära med upp till 300 deltagande. Det

ordnas även kurser i samband med
träffama ÍÌir de som vill ta licens.
M3, som från början var en

-

den går perfekt ändå.

växelspaksstället stagas upp bättre.
An så län ge fi.rngerar gatutfü randet

!f
ntltl,!tF

Visst har motorn en baksida,
Bottenvridet
är riktigt dåligt, det
händer inte mycket under 3.500
varv. Därftir gäller det att ha bra
snurr hela tiden.
Jimmys kritik mot sin ögonsten är

skulle skena. Dess-

vi ñr se.
Hittills har M3:an gått 14.900 mil,
varav 2.600 problemfria i hans ägo.
så

naturligtuis tirgad av stort intresse
och passionen ftir modellen. Men
faktum ärattM3, både E30 ochE36,
är väldigt välbyggda bilar med fantastiska kvaliteter. Vare sig man frå-

Men trots den höga kvaliteten finns
även här saker att se upp für.
Elfläkten är det enda som har
- ftir mig. Den har en ftirmåga
spökat

!

dig, Jürgen. Weise,
I

från. Annars verka¡ de känsligaste
områdena vara runt takluckan och
framrutan.

-Kostnadema
utom
ftirutsätter ett sådant bygge att
man har en bil ftir vardagskömingen,

homologiserin gsspecial, passar
som handsken i BMW Sport Club.
Det spelar ingen roll om man

- köra bana måste
Fast ska man

med rost har jag däremot klarat mig

-

till

banan en gång.

plågar bilen

att kärva efter ett par år. Problem

rrrrh rn

gar en entusiast eller

kritiker. n

Bilsport ringde Josef Zir elboch, BMW-hondlore

'¡

Agare: Jimmy Gunnarsson, Karlshamn
Kaross: Standard förutom DTI\Í -läpp
fram av egen konstruktion
Motor Fyrcylindrig radmotor pà 2 302 cc,
dubbla överliggande kamaxlar, fyra
ventiler per cylinder Denna maskin har
utrustats med KN luftfilter, Sport Evokammar, trimchips samt 2,5-tums dubbelt
avgssystem
Max elfektr 0rig¡nal 195 hk/6 750 rpm
Jimmys motor levererar 242hkl7 250 rpm
bromsad effekl
ïransmissiont 0riginal 5-växlad med
ettan snett ner till vänster
Hjulupphängnirrq: E¡bach fl¿idrar, B¡lstein
dämpare, sänkt 45 mm, grupp Nbussningar
Brornsar: Tarox slitsade skivor. Ferrodoklossa r

Fälgar: BBS Split 8x'16
Däck: Fulda Y3000 225145-16
Tiänsrev¡kr: I 320 kg
Lackr 0riginal vit med M-sport-ränder
lnrednìngr Recaro fällbar förarstol,
M0l\40 mockaratt
Billjud; Huvudenhet Pioneer 825R,
slutsteg IMTL 800 watt, bas 2 st 4x75w,
Bas Stroker l5 i portad lada, Coustic
mellenregister
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Det fínns Ivå sött oït to síg from
en bíl
åko med eller köra. BMW hor olltid vol¡ ott rikto
síno produlcter till kunder som víll del senore, Eno
"dräpren" efler den ondro hor produceroß och
strömmen verkor ínte sins. Bílsport hor gioil en
sommonslällnìng på de hetoste olternotíven.

-

Av Linus Pröjtz (text), Bilsports arkiv, BMW AG (foto)

DISKBET. Fö¡sta vercionen av M5 impoñerades aldúg
Sverige. Bilen delade motorteknik ned hâde Ml och
M6i5 CSi
detvill säga en rak sexa på 3,5 liter och
masso¡ av hästkrafter.

till

-

fi tn;rtt.
SENASTE SU0CEN, Tredie generationen M5 presenterades ti ttöstas,
ndes
höstas, Nya
Nya mo¡lellens
modellens största
störcta skillnad gentemot
föregângaren är

I I I

Alltsedanuppfinningen av bilenhar
det funnits så kallade "Q-cars"
eller
- har
ulvar i fürakläder på svenska. BMW
varitframståendepådettaområde ochM5 :an
är deras bäst¿ exempel. Familjebilens kva-

liteter har kombinerats med fart- och

i

både sport- och
superbilsklass.
Förstaversionenkom 1984 och chockade
mångamedsinaresurser. Denimporterades
aldrig hit, men några kom in som flyttgods.
Till detyttre varbilennästanpåhåret likt
resten av modellprogmmmet.
Men under huven lurade den raka sexan
som härstammade från Ml:an, CSL:en och
BMW:s Fo¡mel 2-maskin. Cylindervolymen
var 3,5 liter och den lämnade 286 hästar.
väghållningsresurser

VilkenM5:aman änväljerkommerminst

flra personer att aka kungligt. På t¿l om

kungligt hade Hans Majestät Konungen
faktiskf en M5 av fihsta generationen

-

ftirsedd med 5 I 8-emblem.
Ersättaren kom 1988 och ftirsäljningen
startades även här i Sverige. Nya bilen hade
ytterligare utvecklats fttr att fÌtrflytta hela
familjen i racertempo, om så behövdes.
Maskinen var nu på styvt 3 ,5 liter och 3 1 5
hãistar- effektsiffror somkom att stiga till
340 i¡nan modellen slutade produceras.
Fortfarande var man noga att hålla karossen så dislret som möjligt
däremot
satsades fullt på inredningen. För den som
ville kunde BMW Motorsport handsy en
hel läderinteriö¡. Som vanligt när det gäller

-

moto¡valet-V8 iställetÍö¡ ¡ak sexa.

BMW var kvaliteten något utöver det vanliga. M5:an var aldrig ämnad fü¡ racing,
även om prestanda säkert skulle räckt till,
När senaste versionen presenterades under
den gangna hösten skuvades nivån upp
ytterligare. Den raka sexan byttes till en V8
som leve¡erar hela 400 h2istar.
Det som verkligen imponerar.hos nya
bilen är stabiliteten i höga farter. Aven nåir
denbegränsadetoppfarten (250 km/h) uppnås ligger M5:an likt klishad på vägen.
Men den kan vara lömsk också. Bakhjulsdrift kombinerat med alla häst¿ma lräver en fast hand när det böq'ar gå undan
speciellt om de elekhoniska hjälpsystemen
är bortkopplade. Det gäller für öwigt alla

-

M5:or.

n

