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BMW M3 är en av världens mest under-
hållande standardbilar. Och inte bara
det - en M3 håller ihop trots väldigt
entusiastisk körning. Beviset är när-
mare 2.000 tävlingssegrar

AV PETER HAVENTON (TEXT A FOTO)

M3F'-i*J,}i
ligaste och mest pålitliga

87:or och 25 på hösten, dvs.
som 1988 års modell. Nästan
alla hade elsollucka, elstolar,
stãlltrar ratt, stãllbart ljus och
en del andra finesser.

M3 ã¡ rãtt olik de andra &
seriebilarna till utseendet,
men det skiljer minst lika
mycket under skalet.

Ka¡ossen är sänkt, fram-
vagnen annorlunda, styrning,
en mer direkt, bronsarna
större och ABS är standard.
l5-tumsdäck va¡ standard
men lGtummare fanns som
tillval,

Våren 1987 byggdes 505
exemplar av M3 Evolution,
som saknade katalysator-
remng.

landsvãgsbilar man kan köpa.
Flerrarna i Mùnchen har
lyckats kombinera goda
egenskaper på ett fa¡rt¿stiskt
fint sârt.

M3 är närmast en homolo-
geringsspecial, dvs. Iands-
vägwersionen av en racer-
vagn. Sådana byggs för att
bilen i ffiga inte ska klassas
som prototyp.

Detrarpåhösten 1985 som
M3 presenterades på Frank-
furt-salongen men produk-
tionen kom ince igång för-
rãn hösten 1986.

De tidiga bilarna har ka-
raktäristiskt utsvãllda skär-
mar och annat taklut ãn de
vanliga 3:orna. Men i sjãlva
verket är det mycket mer än
så som skiljer. Faktum ãr att
bara motorhuven Iär passa
mellan M3 och de tamare
syskonen!

Under huven satt en fyrcy-
lindrig motor som stammade
ãnda füån 6Gtalets bo{an,
men den hade naturligwis
genomgått många föryng-
ringskurer under resans
gang'

Redan l98l hade BMW-
teknikerna börjat arbeta på
den blivande Mlmotorn. Ett
vânligt l,5-liters giutj?irns-
block begåvades med en fyr-
ventilstopp, son delvis ärvts
ffin sexcy'indrig"a 635 CSi.
Men den första Mlmotorn
var inte på 1,5 Iiter utan hade
en volym av 2,3 liter - hÍir
hade det borr¿ts!

Medan en vanlig 323i-mo-
tor på den tiden gav 139 hãs-
tar levererade den fyrcy-
Iindriga Mlmaskinen 195.
Den första Mlserien omfat-
tar åLren f987-9f och kallas
E30. Nästa kaross fick nam-
net 836.

Inga större förãndringar.
Men centrallås blev standard
och det fanns ett variabelt
chassiavs tãmningskit som till-
val. Det var framtaget av
BMW och Boge. Också vå-
ren 1988 byggdes Evolution-
bilar, heltlogisktkallade Evo
II. 501 exemplarblevdet. De
saknade kat. och motorn gav
220 hästar.

Inga nämnvärda förãnd-
ringar, men nu finns det en
M3 cabriolet också. Till vad
n)'tta kan man förstås fi-åga
sig för det går ju inte att
prata ens i en vanlig 3-
seriecab med sufiletten upF
Falld.

Ett fõrlåønde drag här var
förstãs att suffletten rõrde
sig på elektrisk-hydraulisk
vãg. Modellen började fak-
tisktbyggas redan i ma¡s 1988
men produktionen upp-
hörde redan ijuni 1989.

Vanligaste årsmodellen i
Sverige, tâtt fõljd av 88:an.
EnligtFõrenade Bil skulle 25
exemplar ha sålts nya som

Sta¡kare motor i M3. Vol¡
men var nu 2,3 liter och eÊ
fekten låg på 215 hästar vid
6.750 rpm och GlOGtiden
ra¡ n-immad till 6,7 sekun-
der. Toppfarten var enligt
fabriken 241 kilometer i tim-
men och det maximala
widmomentetlag på 230 Nm
vid 4.600 rpm. Vänd! entusiastiska chaufförer,

1988

I 989

I 990

I 987 lFlffiUlffiT l(0l[Ilf, i HlllÏ IIB Sport
Evolution. Här är det mesta anpassat för en
da sak: att komma först fram. 505 exemplarenda sak: att komma först fram. 505 exemplar
av Evolution-modellen byggdes våren 1987.

Skruvstädssäten behövs i alla M3 med

UTTilEI
och den första karossen.
Det var med krigsmålning
av den här typen som den
långa raden av triumfer
började. På världens
tävlingsbanor har M3-bilar
nu tagit uppemot 2.000
seg¡ar.

$lllllfllUY från andra
bilar. Kul med kaross som
i varje fall nästan liknar
den normala.

<El ffY GEHIIÍI| av
underhålln¡ngsbilar
presenterades inför 1993.
M3 fick rak sexa på 286
hästar och helt nytt
utseende som prestanda-
intresserade bara smälte
inför. Poppis färg var denna
mättade gula.

BlRl FTRI Hflfi, men bra tryck ändå. Den
ursprungliga M3-motom var på 2,3 liter, hade
l6 ventiler och gav 195 hästar. Motom var
utvecklad ur en 15oo-kubikare, som strängt
taget var ett arv från det tidiga 60-talet, dvs.
den tid då BMW åter började komma på fötter.

O Hans Eriksson ftån Sk¡llingaryd i Smålañd harflugitlågt¡
snart ett år nu. På den tiden har det gått åt några front-
spoìlers...

I maj 98 blev han ägare till en svart 94. Priset var hyfsat
och gav utrymmefördet Hansverkligen ville göra: ge M3:an
ett ännu brutalare stuk. Sedan bilen kommit hem blev det
mycket kvällsläsning av tyska stylingkataloger. Så smâ-
ningom fastnade han för ett kit från Rieger kallat lnf¡nity 1.
Plogliknande frontspoiler och duklig vinge på bakluckan
tillsammans med sidokjolar och bakvjnge förändrade bilen
totalt. Den blev nästan ännu råare än Hasse tänK s¡g!

Fälgama är av typ Azev I 1/2 X 18, enligt Hasse kanske
l¡tet onödigt vanliga.

Det härärHasse Er¡kssons andra fräna BMW. Den föna
varen 325 i T{ul-lackering, och nästa blir en nyare med 3,2-
litersmotom och antingen gul eller diamantsvart lack.

Jodå, Hasses raket är till salu, för 230 000 krcnor Du
kânske undrar hur det stàr till med motom? Bara bra tack,
men exaKa b€sked är svårt att ge Hasse är dock tämligen
säker på att en föregående ägare chipstrimmat motom för
bilen går som en raket EffeKen bör ligga runt 29G300 hk

- En kompis haren annan M3, som ärstandard i motom
Den blir ordentligt effer när vi är ute och åker, säger Hans

Onekligen ett bra försäljningsargument
Kanske lika brâ äratt bilen knep guld i stylingklassen vid

Bilsports stora evenemang En dag pâ racerbanan förâ
sommaren

Har du missat någon Köpguide? Se nästa uppslag! R¡ng Bilsp0rt och tipsa 0m Köpguidel. Iel 0455-33 53 43.
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Bland de knappt synlig'a
exteriõrf öråindringarna war Z
kla.ssade däck, som tål hög
faÉ under lång tid. En invar-
tes skillnadva¡ att M3 nu fått
lift¡¡lan ratt som storebror
M5.

I ma¡s 1990 kom cabriolet-
versionen tilìbaka. Aven hã¡
lzrr motom på 2,3 liter.

Mellan januari och mars
1990 byggdes M3 Sport Evo-
lution III i 600 exemplar.
Dessa bilar hade 2,5liters
maskiner med katalysator
och de fanns bara i rött eller
svart.

¡ ¡¡tn¡sfningen ingick ställ-
bara spoilers fram och bak,
speciella Motorsport€tolar,
specialratt, röda bilbälten
och beþning i växeþaks-
knoppen. Ett tillval varski¡n-
klädsel. Extra ffint var plat-
t"n ned serienum¡etsom satt
på konsolen!

i november 1990 presentera-
des en ny lserieka¡oss och
en måriad senare lade man
ner tillverkningen av den dit-
tillsvarande M3-modellen.
Produktionen av cabriolet-
versionen löpte emellertid på
ánda tilljuni 1991.

En superb nyM&generation !

Ny rãtt igenom och med be-
döv¿nde lãcker design.

Ka¡ossen komf¡ån den nya
&serie<oupén och nu lãm-
nade M3-bilen sina f,rcy-
liod.igu motorer bakom sig
fõr att vãxÌa upp úIl raka
sexor, alltid en BMW-specia-
litet. Motorn var på 3 liter
och hade 24ventiler, dubbla
õverliggarrde kamaxla¡ och
lärûrerâlltopp.

Effektenvar 286 hastarvid
7.000 rpm och maximaltwid-
momentvar 320 Nmvid 3.600
rpm. Motorn hade ett maka-
lõst bo ttendrag och en brutal
råstgka, vilketfõranledde þ-
riskakommentarer i Bilsports
provtörning, numner l7/
93.

Mlmotorn ársåfintglord
att den knappast drar någon
bensin alls, i va-{e fall inte
enligt tillverkaren. Men det
fönrtsätter att man kör bilen
som en gammal präst på lan-
det, och hur kul ã¡ det? San-
ningen är ju självklart att
ingen bil av det här slaget
kan köras snålr

Den nya karossen hade
mycket litet påhãng - det
mesta va¡ liksom inbyggt och
harmoniskt

Rland flq månganyheterna
var också speciellt för M3
utvecklade sportstolar med
n¿imast oändliga inst-äll-
ningsmöjligheter. Ny var
ocksåinstnrmenteringensom
hade rõda nåIar och ny t¡t av
tavlor.

I 991

1992
Inga M&bilar byggdes

I 993

SPE81 l ÍllplÍIflnütT. M3 Sport Evolution lll
byggdes i 600 exemplar under tiden januari.mars
1990. 2,$litersmotom pumpade ut 238 hästar, och de
frustade verklioen!

Pnt$fllnÈnmH. Varför man byggde M3-
cab¡ioleter tillhör livets stora mysterier. Snabbt

Ny modell och fetare hjul
ãr en nanrrlig sak och nu
rullade M3 på giutna lãtt-
metallñlgar i rlim ensionen 7
l/2X17 med dãck på 235,/
40 X 17. Ma-ffigt så det för-
slog.

Den hõgre effekten hade
ocksâ föranlett ¡hasi-i¡96¡-
jõrerna att ta nF tag. Visst
gick det mesta aY den nya
cou¡Éns chassi att anvånda
också till M3, men sårskilt i
bakvagnen måste en del
modifreringar goras. {ãd-
ring och .lämpare giordes
hårda¡e och en del detaljer
forstârktes.

VANOS beryder r¡¿¡iabel

ka-maxelstyrning och det var
vad den nya u:elitersmotorn
fick. Ha¡ a¡betade styrningen
steglöst och tillsamma¡rs med
den elektroniska motorstyr-
ningen Mononic 3.3.

Summa¡ av all tvar sex sek-
under bla¡rkt till 100 knuta¡
och toppfarten elektroniskt
begränsad till 250 km/h.

Inga påtagliga förãndringar
På vfu-vintern kom dock en
ga-rnmal bekant tillbaka, M3
cabriolet, fast med nya tiders
sportkostym. Prestanda- och
datamässigt var den iden tisk
med coupén.

Inte fõrattdetbehövdes men
infiõr modellåret 1995 blev
BMW M3 ãnnu mer spãn-
nande. Några exempel: ännu
hå¡'da¡e {ädring, ãnnu mer
direkt styrning, modifi e¡ade
frambromsar och fört¡áttrad
ABS. Nu fick bilarna fõr för-
sta Sårrgen breda¡e hjul bak
ãn fuam. Fãlgbredden ñam
var 7,5 tum och bak 8,5 tum.

Av åLrsmodellerna 199!95
byggdes drygt 20.000 BMW
M3. f996 års version blev
ännu mer attraktiv. Sam-
tidigt som motorn fick hög-
re effekt blev den mer
brãnslesnål och på köpetfi ck
omvãrlden ren¿ìre avgaser.
Effektökningen var 12 pro
cent och widmomentet blev
l0 procent bätu:e.

[lsñligheten bakom des-
sa siff¡or var ett n)¡tt motor-
sttÌningssJ¡stem, kdlat MSS
50. Detkan ta e-o¡ l[ milio-
ner instruktioner per sekund
och varj e cylinder styß sepa-
rat betråffande tãndtid-
punkg ¡nsprutningstid och
knackningsreglering.

Den nya effekten v¿r 321
hk.

Nykonstruerade förbrän-

[fffIt$Sflllär
prec¡s vad en M3 är

ningsrum och kolvar sa.mt ett
nytt avgassystem med dubtlla
katalysatorerbidrog också tiJl
den ökade effekten, liksom
höjd kompression och en
volym ökad fran 3,0 till 3,2
liter.

Nugiorde M3 Gt00 på5,5
sekunder, men intressanta¡e
är att segdragningen blivit
ãnnu báttre. Från 80 till 120
tog det nu bara 5,7 sekunder
på $ran! Toppfarten var lik-
som tidigare elektroniskt
strypL

Till kõparnas glädje kom
bilarna nu med sexvâxlade
lådor, dår den högsta fung-
erade som õvervãxel och
alleå gav qpÞre gång och
Egre f0rbrukning vid hõgre
farter. Brâ¡slef örbrukning-
en angavs till0,87liter milen
Yid blandadkôrning, en siff r¿
som ter sig omõjlig fõr envat
som så mycket som s€tt en
M3!

Chassit hade förbättrats.
Vìsserligen var hjulupphäng-
ningarna likad¿na som tidi-
gare men lädring och dâmp
ning hade fâtt ny avstãmning
och kuggstångsstyrningen
hade ñtt ännu mer kãnsla.

En fin detalj ä¡ de ffi¡n¡e
bromsskivorna som är av så
kallad wåkomponentstyp.
Det innebã¡ att skivorna ha¡

och alltid har varit. Ska prov.
smakas vid höga vail och
onämnbara hastigheter,

nav av aluminium, en metall
som har mycket fina várme-
avledningsegenskaper.

Nu fanns M3 att få i såvãl
sedan- som coupê och caÞ
riolenrtõrande. Exteriõrt va¡
skillnaderna små ffin föregå-
ende årsmodell. Blinkers-
glasen var nu vita och luftinta-
get i spoilern fram va¡ wart-
lackerat. Coupén hade fãtt ny
design på fãlgama.

Stora förãndringar fõrra året,
små detta å¡. Men på vå'ren
kom möjligheten att köpa bi-
len med en sekventiell vãxel-
låda som mojliggjorde sekven-
tiell väling som i standa¡d-
vagnsracing, dvs. med tryck-
knappar på ratten.

Arets nybilsprisv¿¡ 469.000
kronor, vilket rãtt allmänt
an'sågs OKför en bil som sak-
nar svaga punkter.

Inga námnvãrda föråndring-
ar. Kostade ny 472.000 kro-

Inga n ämnvärda fõrãndringar
förutom att det inte längre
gick att få firdörrarsmodellen
i Sverige. Strunt samma, i ngen
ville ändå ha den. n

som sjutton - eller skönt som sjutton, men på

O Detta ären 350 bilar lång homologeringsser¡e byggd 1995lModellen varavsedd för FIA:s GT-serie
och IMSA GT-serien i USA, plus internationella långlopp. En ren racer alltså, men fullt gatbruklig,
vilket ju är själva finessen med alla M3-bilar.

3-liters-motorn i den här modellen ger 295 hästar vid 7.000 rpm och vridmomentet ligger på 324
Nm.l standardutrustningen ingickbland annatföljande: speciallack imörkgrönt, MAerodynamik-
paket kompletterat med strömningsoptimerad, instälfbar ftontspoiler och
tvådelad bakspoiler för lyftkraftsreducering, förstärkta liäder-
bensfästen fram, smidda dubbelek¡ade och yrtpolerade
lättmetallfälgar, sportratt med krockkudde, !füertemp-

Maskinella detaljer: Kamaxlar 2O4 grader, korta
¡nsugningsrör, ny software, mod¡f¡erat oljetråg,
Tandem Duocentric oljepump. ./

Detta är förstås en bdrolid raritet, men /r/
Urban Sundin i östersund äger ett tE

1995
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1996
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Ska du lröpa hil? Kontalila Hasse Z ftirst! Tel 08-27 7400
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O Få bilar är lika underhällânde att kördsom en Blvlw M3, óh praktisK laget
inga bilar med prestandâ i den här klass€n är lika driftssäkra.

Men detfinns mànga skäl âttvara försiKig vid ett köp av en bätlre b€gagnad
M3! De enklaste râden äraftinte köpa en gammal tävlingsbil och att undvika allâ
bilar som du âv något skäl känner tveksamhet inför.

Undv¡k bilar som hafl många ägare. Det är bätbe med mânga mil!
En koneK irylld servic€bokutan besvärande gap som säljarenförsökerglida

överärettabsolutmåste Den bildu köpermàsteocksåvaravälvårdad. Du lurar
bara dig sjãlv om du köperen halvdan bil. Detäralltid dyrt att renovera, och ett
med¡okert skick döljer garanter¿t ännu mer elände än du hittar vid din fößlå
inspeKion.

lnspeKion jâ - eftersom det handlar om skapligrt mycket pengar fnns det
anledning att ta bilen till någon som kan de här bilama Jarls Bilseryice i
Hels¡ngborg (tel 04213 

'14 
33) är en sadan firma, prec¡s som Köhler Racing i

Ullared Finns bilen långt ifrån någon pålitlig specialist kan du låla nägon av
Motormãnnens teststationer titta på bilen.

Bärarmaroch bussningar, andra slitagegrejer, det ärvad det huwdsakligen
handlar om, för de flesta BMW M3 harju fört ett ganska heKiskt liv.

De äldre M3:oma kan vara litet rostiga Enklaste stället att se rosten är runt
sþ¡ttbelysningen bak. Mer lurigt är det med plâs$iolâma, som ju kan dölja en
hel del elände. Du k)r också kolla golv och nederkant på dönama.

Hårt körda bilar harofta varit med om en del handgripligheler, sá närdu letar
rost ska du passa pâ att titta efrerreparerade krockskador oc*så. Om du hittar
bockade stag, dål¡g passform pä dörar och luckor och svãvn¡ngar i paneler
måste du veftligen se upp! De breddade skämama pá de tidiga bilama är
gjorda i plåt Kolla ordentligt att skärmamâ intê àr utbytta lill plastprylar eller
pkatdelar med dàlig passform.

Mlserien ärrackams välbyggda bilar, ocñ detbehövstill den entusiast¡ska
typ av förare de lockar. Maskinellt är bilamâ riKiga párlor, men for att behàlla
den statusen máste olje och fitlerbyten hâ skötts enligt boken. Nãrdu ska kolla
motom är det ideal¡sktom du kan starta den kall. Gre¡en ãr att du dâ kan se att
oljetryc*slampan slocknar precis närden ska, námligen omedelbart. Lyserden
làngre ãn sa tyder det på problem med oljepumpen eller så indikerar det att
vevaxeln eller dess lager är slitna.

En Mlmotor ska gå jãmnt och mjukt från första varven. Orolig gång ãr ett
klart vamingstecken, som ingen sãljare ska kunna snacka borl. lvlycket ventil-
ljud kan tyda på attmotom någon gång harövervarvatsvilketkan resullera i en
eller flera kröKa ventiler. Finns sådâna misstânkar är ett kompressionsprov
livsvihigt.

Kamaxelkedjan pâ 1gShästaren höll sällan lãngre än 10.000 mil. Du ska
anbngen se papper pà att den nyligen är bytt eller så får du räkna med att det
behtiver göras rãtt snan. Detta ãr emellertid inte sàßkilt q/rt

V¡sst läcker M3 olja som andra b¡lar kan göra det, men sàna saker är i âlla
fall lätta att se.

Vãxellådan kommerffin Getrag ocl ãr manligt tr¿tg, som det brukar heta
Men den är myctet hâllbar och ger sällan verkliga problem. Sþkrcnisedngama
på tvåan och ùean är dock ofla slitna.

Tank ocksä på att avgass)¡stemen ofra är i ris¡gl skick.
Elsystemet krânglar sãllan En eller ânnân elektronikbox harvisserligen gett

upp, men vanligare (ocn billigarÐ är att elektronikkortet bakom hastighets-
mälaren sager uppsig. Dâ slutartill exempel vaMäknaren attfungera. Tiist och
potentiellt farligt.

O BMw-entusìaster år pigga chaufiörer. De har en klubb som vãl tar tiltvara
bilâmas inneboende goda kö¡'egenskaper och som verkligen sertill att medlem-
mamâ kân rasta sina vagnar. BMW Club Schweden är en av landets största
märkesklubbar och har omkring 1.400 medlemmar. Râcingverksamhet bedrivs
inom underavdelningen BMW Sport Club Adressen är BMW Club Schweden,
Fjärde Tvárgatan 60, 802-82 Gävle, tel/fax 026-64-91 70. E-post:
bmwcs@algonet se, hemsida: www bmwcs com
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Ford ilustang lF7it nr 25-96
Ford launus 1gF{l nr 10-93
Ford Taunus 1958{', nr ll-95
Ford T-B¡rd Clasic 55-57 21-92*
Fod T-hird lqÊt nr 13 -97
Ford T-B¡d lgit{6 nrF96
R¡llsize US Fod 19F75 nr IG92
Fords slllal8re 1949$0
Hüdson l!N&51 nr 18-94
Hundko¡an nr l0-97
Honda CiYic CRX nr 22 -97
Honda PElude nr 5 -99
lmperisl tFæ nr 4-95
Jaguar ¡lK l-ll nr 12-93
Jaguar XJqXJ40 nr l4l15-92
Jaguar L6 nr l3-96
Jaguar E-tyDe nr l8-96
Jaquar X,r-S nr '18-97

I Du som har missat någon Köpguide kan efterbeställa dem för
50 kr st (förskott), ufanför Sverige 70 kr. Skriv till postg¡rokonto

nr 61 54 70-2 och betalningsmottagare Bilsport. Texta namn,

adress och telefonnummer till bostaden på inbetalningskortet.

L¡ncoln 1952{9 nr 23-96
L¡ncoln Cofitinental sam Mark lll, lV
och V nr 24-93
Lot¡s Esprit nr 19 -98

Mazda RX-tW¡nkel nr'12-98
Mercedes 190 nr 24-95
Mercedes 1S.to nr 4-93
Mercedes l9ô0{8 nr 1995
Mercedes 190200ßæ nr 20/91*
Merced6 I q) nr 23198
Merceds Kompact GoüDé Sg5
Mercedes S-klasse (ãldre) 20-93
Merceds S-kla$ (nyare) 23-94
Mercedæ SUSIG 19t1{5 nr 5-94
Mercedes SEC nr l7Æ6
ilercedes vul2{ nr 6-97
llercury 157-79 nr 13-95
Mercury nr I -97r
t6A, ¡lGB, ¡lGC, V8, ilidget nr 17-92
MGB lw{l nr I -97
Moris M¡nor nr 17 -98
Ni$an ã10 SX nr 4-98
oldsmobile fulls¡ze 5G70 nr 25-9'l
ol&mobile t98l{0 nr S97
oldsmob¡le 196+75 nr m-95
0pel
0pel
o¡el 25-$l
oþel 8-91*
ooel GSi 5
Oþel GT. Cal¡bra nr 13-92*
0pel Kapitãn 19:B-t0 nr 2192
opel Beko¡d 195&8t nr 17-95
PeugeotãF Gn nr 12-91,8-95
Plymouth Bamcuda 6+t4 nr m-94
Plymoúh Bsmcuda 6+t¡l nr 3-98
Plymoüth Val¡art 1S73 nr3-tr1
Portiac Bonneville fSô85 22-94
Potrtisc Botrneville 195l{6 24-98
Pontiac GTo, Le¡lans &Tempesl nr 23-95
Poúiac Fem nr 25-94
Poñiac tiEb¡rd nr 19-91
Pontiac Firebird nr 19-9il*
Pontiac Fæh¡rd 19n-S nr 8-96
Poñiac tulls¡ze l95Gm nr 8-92
PoEche 356 nr 7-96
PoNhe (ei911l nr 13-91'
Po6che 911 nr 18-92,2195
Po6che 911 del 1 1S7, nr'19-97
PoÉhe 91t del 219799t nr 20 -97
PoFche 98 nr 9-96
Poñhe 94+58 nr7-95
Renauh0¡0 + Gord¡n¡ nr7-93
Sasb C€briolet nr 22-95
Saab qm Turüo nr 23-93, l2-9ô
Saah 900 Turbo nr g-91r, l0-94
Saab g(tr Turùo nr 7-99
Saab Sonelt nr 23-92
Saabs tvålaktare nr 22-96
Shelby ¡P7 CobE nr 4-92
S0debaker 195+66 nr l9-96
Toyota Cel¡ca nr 1l-92*
Toyota Cel¡ca nr26 -97
Val¡añ 1$Gt:l nr 3-98
Volvo 1¡l(' l$t-t4 nr lg-94
Volvo 164 nr lz-g}{
Volvo 240 nr 18-93r.8-98
Volvo 4ûl nr 2l -97

Volvo G0 nr 12 -97
Volvo Amazon nr 7-92*
Volvo Amazon 1957-70 nr 3-94*
VolYo Ameon nr l¡Vl5 -98
Volvo Duelt nr l3-94
VolYo Pl800 Dr 3-92*
Yoho Plt nr 20-96
VolYo PV nr 2G92
Volvo PV 1958-66 nr 1/2-98
Volvo Tuúo rlla nr 22-91, 16-94
Volvo 7|l, nr 24-96
Yoho ml/S0 nr 4-97
VW C€briolet nr l4l15-96
VW GomdoÆcirocco nr 3-97
VW TyD I nr 9-92
VWTIp I nr l0-98
VWTyp 3,4f 1. Kro nr3-96
VW Golf Gll nr l0-91, 8-94
VW Gof Gn 25-98
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