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1 kunde vi konstaten att han hade àtt!
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Mottiqs 87zq hqr Köhler- reppod motor
d . Maflias påstod att Mi:ans

topplart ligger runt 250 km/h och var
he¡edd att bevisa det. Êenom att
hedriva unde¡sökande j ourna I istik
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i Hössleholm, boro nógon mil frön
Vinslöv, men bilen stod hos Köhler
R
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spo* fick mig lite smôinlresserod
ov bilen. Nör hon sedon nömnde

25 minusgroder ute och mossor ov
snö sö Mottios provkörning ov
M3:on blev völdigt kort. Mox t0
meter foktiskt!

Nöjd till slut

JAG VINNEß! Ml:an är rikligt utrustad då den urcprungligen ägts av BMW
Molorsport i Tyskland. Mattias ßosander i Vinslöv är Íjärde ägare. Ka¡ossen
är lackad diamantsvañ och fu helt orörd. Men originallälgarna pâ 7x15" är
e¡satta med AEZ l7-tummare.
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börsen fick hon på en 87:o med 280 höstars

ute för en riktig provkörningl
Men efter den kunde en grelode iog öven till 325 bokoxel,

som ör slorkore och hor 3.70:l
ör originol.

intre utseendet pô
fölgorno. De b¡-
7-lummore med

Pirelli 40-profils gummi. Det för-
böttrode böde stuket och greppel
ovsevört.W M3 är uton

hobbybilhondlore. Mottioi ör en sö
tung bilfreok ott det liksom inte
röcker för honom ott löso biltester.

Mottios konslotero ott bilen

/ .4UU rPm. ñOnrer for UPP eIIl
till cirko 280 hk vid ó.800

lockel,vörstin-g.. Jog _hor öven ögt en 325 î
-89 cobbe och en... :

I I I Trols olt hon boro ör 2ó ôr

Tock det röcker!

BMW M3 -87" innon hon skickode
in onnonsen, Och visst vor del ell
smod droo!

Grobbei som ögde M3:on bodde

L

I

i
¡

I

)

Av Anders Odeholm (text & foto)

20 BrrsPoRT NR I t997

iss bilmodellvill
ldo sig en upp'
nns del ju boro
mligen ott köpo

BMW M-sport 1:a ägaren!
I Mottios försto bil vor en VW
Sirocco TS -75 fölid ov en löng rod
bilor vorov möngo BMW.

tól 8.200 rpm...
Den S-vöxlode Getrog vöxelló-

Need for speed!
I Noturligtuis vor Mollios nfiken
pô prestondon och med Vänd!

K0HLEB- FT. OriginalärenM3
motor på 195 hk. Köhler ßacing i

Ullared har häjt effekten till 295 hk
genom att hland annat öka cylinder-

volymen från 2,3\ill 2,5 liter.
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N¡Eo TOR
Forts. från föreg. sida

hiölp ov en lônod Vericom-dolor
uppmötes 0-100 km/h pô slrox
över 5 sekunder, vilket ör 1.9
sekunder böttre ön originol. 0-
200 km/h gick under 20 sekun-
der.

För ott kollo om detto kunde
stömmo for vi till Vinslöv. Pô

rod och det skoll mycket till för ott
bokvognen skoll slöppo. I vöro
kurvor ör den foktiskt lött under-
styrd, menor Mottios.

Efter 20 donsko mil och ett

SVAßSLA-
GEN. Manias
gör V-tecknet
ända tills nâgon
är kapabel an
slå hans M3:a.
Fabriksmon-
terade Becaro-
stolar Íörhöjer

nögon lror sig kunno pisko min bil fôr de görno
kommo till Vinslöv och försöko.

Vorför vor du inte pô "En dog pö rocerbonon"
pö Kinnekulle Ring i september i fiol? Vore det inte
kul ott testo bilen mot ondro M3:or?

- Min bror gifte sig den helgen. Men öger iog
fortforonde bilen till hösten kommer log dit!
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Gillar
Du bi
Besök vår
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