


BMW 3-serien 1976 - 92

BMW:s 3-serie ínnehåller proktískt
toget ollt i bílvög. Snöllo stondord-
varionter som inle kör skiorton ov

r

Av Anders Tunberg

I I I MângaBMW-fantaster
slog ut med armalna i en uppgi-
ven gest när BMW i juli 1975
presenterade sin nya 3-serie.
Den skulle ersätta den lilla 02-
serien som då sedan tio år gått
från sportig klarhet till sporri-
gare klarhet. Av den lilla I 600-
kubiks undre-mellanklass-bilen
hade blivit en näst inrill brutal -
och älskad - körmaskin med
maximala 2002 tii på toppen av
modellstegen

Den nya 3-serien var ing-
enting av detta. Den presen-
terades som - och var verkli-
gen - en helt annan biltyp.
Den var inte bara dyrare -
den enklaste började i pris
dà¡ 2002 slutade: i Sverige
runt 35.000 kr - utan också
större i formatet och tyngre.

-BMW 
hartappatstinger

och bljvit lösa i köÎtet, kìagade
de som älskade sina 2002:or
och bestämde si_s för a t¡ behål ta
sina bilar i väntan på en riktig
BMW.

Men BMW:s plodukr-
planerare visste precis vad de
gjorde, ty trots entusiastemas
moteld blev BMW:s 3-serie
snarast räddningen för den
bajerska biltillverkaren som
ännu inte fått full del av det
tyska undret.

Sportigare förr
I 3-serien vann över många,
många bilköpare till BMW,
och den giorde det på sina
förtjänster. Och vilka var då
förtjänsterna. Jo, jämförd
med de något mindre före-
gångarna hade J-serien re-
dan från start en grad av fôr-
fining som gârna förknippas
med bättre långreselimou-
siner från Tysklands sôdra
delar.

Den var kanske inte så
spoltìg, men det kändes aIt den
var konstruerad och byggd för
att hålla länge. Och vartenda
reglage från strörnställare tìll
växelspak fungerade solr den
berömda ljumma kniven ismör.

BMW:s törsta 3-seriebi lar
lanns med lyla motorrltemativ:
BMW I l6 med en 90 hk stark

1.536-kubikare, BMW 318 med
98 hk ur 1.754 kubik, BMW
320 ned 1.977 kubiksmotorpå
109 hk och på toppen BMW
320i, även den på 1.977 kubik
men 125 hk.

Motorerna var mer eller
mindre direkt överflyttade
från 02-serien, liksom fôr öv-
rigt växellådan. Dock hade
modernare tiders krav på
avgasrening börjat göra sig
gâllande.

På samma sâtt låg kraven
på förbättrad k¡'ocksäkerher
bakom en stor den av karossens
större vikt. Annars vat'grund-
receptet med motom fram och
drivning bak det välkända.
Fram svarade lätt snedställda
MacPhersonben för fjädring
och stötdärnpning, bak fanns
delad bakaxel med bakåtriktade
bârarmar, teleskopstötdämpare
och skruvfjädrar.

Alltihop var välavstämt
och bekvâmt, och till en början
var det inte många förare som
direkt stördes av
bakaxelkonstruktionens in-
byggda sladdbenägenher. Re-
dan en liten bit in på försra
modellåret styvades bakvagnen
upp med en krängningshäm-
mare. Bromsbestyckningen v ar
skivor fram och trummor bak
med servo.

Klagade man på något så
var det att växellådan bara
var fyrstegad och ganska lågt
växlad för att de avgasrenade
och något svagare motorerna
skulle orka med den nya och
lyngre bilen. I landsvägsfar-
ler behövdes en femte och hö-
gre växel för atl dra ned ljud-
nivån till en anstândig nivå.
Men den fanns alltså inte.

Stym ingen av kuggslångs-
typ och utan servo hade gjorts
lite långsammare än i02-se-
rien. v i I ket innebal'att bi len blev
lite svårare att "ta hern" när
bakändan slängde ut.

Förarmiljön ì övrigt varex-
emplarisk med rena. lättavlästa
ìnstrument och den mitrre de-
len av instrumentpanelen vink-
lad mot föraren så att klockan
blev lätt att lâsa av och ström-

a BMW M3 blev en succe' ¡
racing. I täten Emanuele
Pirro i tyska DTM

1985 kom den första riktiga )
cabrioleten, just när öppna

bilar började bli högsta
node världen över. På

bilden en 325i cabriolet.

B MW: s första g en e rati on h a r
enkla ljus fram, nedan 320
och uppåt har fyra lvktor.
Y

brytarna lätta att nå. lnstru-
mentbelysningen var orange
och fìyginspirerad, något som
gav pluspoäng men kanske
egentl¡gen i okunskap.

Visst har' flyginstrument
ofla oranqe belysning. lnen där'
gÌr det bra. Utanlör cockpit ãr
det ju vanlìgen helt mörkt om
natlen. En bil. däremot. har
strålkastare och lysìskt sett be-
hövs därför skarpare ljus ân
ofange 1ör att instrumenten ska
vara lâtta att se. Jämföt' med
ambulansernas rödljus, som för
mångzr år sedan byttes mot blått
dàrl'ör att blártt har större râck-
vidd.

Tidlös karossform
I Sjäìvklart valkarossen själv-
bârande och formgiven av Pauì
Bracq som lyckades väl i sin
slràvan att bibchålla BMW:s
I'ramåtlutande sär'dlag. samti
digt som karossfonnen blev
nârmast tidlös

Redan till "1Lr ¡vä" - 1977
års modeìl -hade BMW-tekni-
kema lyssnat av och reagerat
på kundernas, och kanske mest
motorjourna¡ ¡sternas. önske-
måI. Hela 3-serien fick en rejâl
örersyn al chassìet med sty-
vare fjädring och spänstigale
därnpning 320 och 320i fick
dessutom kraltigare kräng-
ningshämrlare h'am

Bakhj u lsu pphängning-
arnas funktion sågs ör er nå-
got - sladdvilligheten hade
börjat märkas ganska snart,
liksom en besr'ärande tendens
till vibralioner i st¡'rningen i
hastigheter kring 90-100
krn/h. Det hjâlpte inte med
ideliga hjulbalanseringar, det
enda som bet var b.yte till
Koni- eller Bilstein-stöt-
dämpare.

lnuti to¡rs konstlädel -

skoningarna bott och ratten
kläddes rned (konst)kider 320i
skildes dessutom ut lrån l'esten
av programmet genom att den
fick dubbla halogenìjus fiam.

1978 kom så ântligen den
lilla sexcylindrìga s k Mó0-
rnotorn, speciellt flamtagen ti ll
3-selien och inte alls något de-
livat irv BMW:s slorä sexor.
Den nya sexan fanns i två
utförarrden lrån labrìk -en 2.0-
lìtels med lör¡rasale och en 2,3-
litcrs nred ìnsprutningr Förga-
sannotom kominte till Sverige.
och fr'ågan ir om någon alls
köpte den.

BMW J23ivarprecisden
rakef som flera lrimnings-
firmor försökt göra av de ti-
digare f.yrc-vlindriga serie 3-
bilarna.0 till 100 gick på 9,5
sekunder och toppfarten låg
runt 190 km/h.

Självfallet modifierades
chassit för att möta den nya
motoleflekten på 143 hk som
för' övligt krär,de premi umben-

sin lör att blomma ut helt och
tìllt Sexan var ¡nte så mycket
tyngre in fyrorna, men de få
kilona i kombination med ännu
hårdare fjädring gjorde 323ì
mer understyrd ân föregång-
arna Till den ¡rycket smala
gräns där bakändan tog över-
handen - och då var chauffören
riktigt ìlla ute

Márkligtnogbehöll BMW
trumbromsarna bak âven på
323i, liksom den fyrväxlade
lådan Det f¿Lnns emellcrtid en
automat som alternativ. men
vem viÌle väl ha den i det
kru tpaketet.

3-serien i övri_ut rensades
från 3 I 8. medan 320i gick kvar'
som prestandamodell paral Jellt
med 320 i väntan pä att 323i
skulle komma i lull produk-
tlon.

1979 r ar det ordning och
reda i modellbeteckningarna
frân BMW: 316 hade 1.6-
litersmotor, 320 hade en 2-
liters fyra och 323i en 2,3-
liters sexa. Så skulle det inte
förbli - i al la fall inte i Sverige.
Men mer om detta senare.

79:oma hade inte så srora
generella förändringar. En
lampa som v¿rmade lör slitna
bromsbelägg kom emellertid,
och tiamstolar me d bättre sido-
stöd och säkerhetsbälten f¡anr
som vaI lättare att hantera med
ìåser direkt intill sätets sida
lnnerbackspegeln gjo[des stöl -
re.

Yuppie-bil
I Bumse-BMW:n. 323i. kom
mecl ventilerade skivblomsar
fram och diverse sport- eller
komfoltpaket. där seliösa 1ö

rare kanske mest uppskattade
tilìgången till di ller€nlialbrorns
När nu BMW 323i - till ett pris
av 60.800 kronor - började säl-
jas i ordentlig utslräckning \ ¡-
sade den sig vara en ovanli-gt
hår'ig vagn med krav på stort
arm bågsutr¡,mme.

Sexan var inte alls så lörfi-
nad sorn sexor enligt traditio-
nen borde vara. rnen den dlo-ø
iväg de knappa 1.200 tjänsre-
v iktsk i lona så der sjöng om der.
Och toppfarten stod inte någon
annan BMW:s efrer. Möjligen
kunde någon dristig 733i chaut-
för pressa sig lörbi pa Auto-
bahn

Toppfarten var 190 kon-
servafiva km/h. enligt fabri-
ken som ju borde vela, Kan-
ske tog man till i underkant,
för den här bilen tvingades
verkligen upp till bevis. Och
nåde den tillverkare som då
ljugit om toppfarten!

Accelerationstiden för
noll-till-hundra angavs rill 9.5
sekunder Det var mycker bra i

en tid då Saab 900 Turbo val
spjutet frunrlör allr andra.
Saaben gjorde 0-100 på ì0.7.
Den lemväxlede Saaben kla-
rade det pú l0 bìankr. men el-
tersom BMW:n (fortfarande!)
bara hötl sig med fylväxlad
låda, måste vi väl jämföra Jika
i'ör tika

Den blott fylste_eade lådan
innebar I'ör BMW 323¡ ru
bränsleför'blukninsten blev I äu
hö-e l.l2 l/mil i blandad kör'

n ing, enligt de nymodiga KOV-
r,ärdena Med en bränsletank
på måuliga 58 liter innebar der
Ielativt kort räckvidd mellan
tanknin,uarna

A andra sidan var det kan-
ske skönt. i alla tall för' passa,
gerarna bak Ty BMW:s 3-se-
rie - det måste man minnas! -
var och âr'en räcka relativt smá
tr,ådörrarsbllar soln intc har
komfortkl¿rss för' fvra och än
mindre fèr¡. Fram ja, bak jckel
Där ska resligzr personet inte
sitta länge,

Bristen på baksäteskom-
fort var emellertid inget som
direkt oroade 3-serieä_uarna. för
med 323i introducerad. hade 3-
selien en definitjvt sportig och
ungdomlig framtoning Den
blev en av de lörsta yuppie-
bilama, ett individuellt rese-
redskap för män och kvinnor i
början på en ìysande kalliär,
folk som visste hur man hante-
rade al Ia sorters mobiltelefoner

I Ordningen och oredan i

modellbeteckningarna upp-
hörde fören lid I 980. när BMW
320i i Sverige inte alls hade
någon 2-lirersmotot. utan en pá
1.166 cc Bakgrunden val den
vanliga - svenska särbestãm-
melser'l
Den n¡'a I 22-hâstarssexan på 2
liter gick inte att avgasrena nog
åt oss. så "r'år" 320 fick en
insplutad fyra i stället. Den val
dessutom 7 hk svagare än den
gamla 2-litelsf¡,ran och brom-
sade måttliga 102 hk trors atr
den kr'är,de 99-oktanigr för atr
gå br a.

Vid den här tiden blev
BMW:s 3-serie också föremál
för många, många spallme-
ters pressdebatt och - förföl-
jelse i Sverige. En privatper-
son som åkt av vägen i halka
med sin BMW anklagade bi-
len för att vara trafikfarlig
och tilll'erkaren för att vara
ansvarslös.

Och visst - det gick för-
vånansvârt lätt att slànga ut
baken på en Bl\{W 3-serie
trots tilllerkarens alla trick
att i efterhand försöka få fa-
son på en konstrukt¡on av
bakaxeln som kunde ha varit
bättre.

Till en början. och lör'öv-
ri-et under lång tid. förnekade
bâde svenska ocìr tyska repre-
sentanter tör BMW att bilens
egenskapel pà nå_sot säm skulle
vara nyckfulla i halka. Men el'-
ter något haìvâr tillstod man
emellertid offèntì i gt arr B MW:s
3-serie var "optimerad f-ör torr
asfalt'' vacl köregenskaperna
anbelangade. Sont alla andra
debatter ebbade även denna ut
sedan BMVy'-â-garna läl:t sig att
en 323i leker man inte mecl hur
sonr helsl under lloldiska vinL-
ral'.

Femväxlad låda.,.
I 1981 års modell konr. och
med den fölsvann BMW Jl6.
3 1 8 kom tillbaka solt nrodell-
betecknin-s - motorn bade ju
kommìt år'et före. Nu r ar docl

Vänd !

ls och slask àr inga problen för fyrhjulsdrivna BMW 325iX . Den
påkostade 4WD-BMW:n kon son 1987 års modett.
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Forts. från föreg. sida
motorn I 2 hk starkare tack vare
bränsleinsprutning - gav 102

hk - och utrustningen ungefär
densamma som i den lite dyrare
120i. Skillnaden på utsidan var
väl mest att 3l8i inte lick de

dubbla strå I kastare som nu blev
standard på den dyrare blodem.

Mot en merkostnad på
2.000 kr kunde nu dessutom l'ör
första gången BMW leverera
en lemväxlad läda tiìl alla 3-
seriens modeller. Med den
sjönk snittförbrukningen till un
der litern. och ljudnivån i ku-
pén kunde hållas behagligare i
de autobahnfarter bilen del'ini-
tivt var avpassad tör.

Utöver de dubbla strålkas-
talna hade 320i 1981 fetare
fÌilgar än minstingen, varvl'äk-
nare, klädsel av samma lyxiga
typ som i 728 och textilklädda
insidor på dönama. Annars var
det samma bil som 318i.

Den 143 hk starka 323i
förändrades myckef lite ge-
nom årsmodellbytel. Däre-
nrot började betydligt bättre
accelerationstider noteras i

takt mcd alt all världens
specialtidningar publicerat
sina tester, Fabrikens 9,5 vi-
sade sig vara en mycket för-
siktig siffra. andra kom ned i
8,4, Detvaren tid attdrömma
om l98l för seriöst bilin-
tresserade!

... och en Gabrio
I Detåret ( 198 I ) behövdeman
emellertid inte drömma om en

BMV/ 323i Cabrio. För genom
elt samarbete med Baur i Stutt-
gart kunde BM\'¡y' nu elbjuda en

sådan.
För all del - det gick att få

en Cablio âven av de mindre
motoriserade modellema. men
eftersom merkostnaden var ca
20.000 kronor så fanns det inget
skäl att prutc på mol.orbestyck-
nlngen

Men liktigt äkta val inte
cabrioleten, för den hade
targabåge och [asta sidoramar.
Den främre delen av taket fick
man stuva i bagageutrymmel
när nìan ville åka öppet, den
bakre var av tyg och fälldes
som vanligt.

Delningen låg vid talga-
bågen. Det kom in tillräckligt
med sol ändå. och bilen blev
snabbt vãntelistad vindbruset
tilltrots. Förstpå listan i Sverige
stod ABBA:s Annifrid Lyng-
stad, vilket givetvis gjorde det
intressant för andra att s1å på

den också.
82:orna av 3-serien var

väldigt lika sina föregångare.
I Sverige började fortfarande
programmet medJlSi; de bil-
ligare 315 och 3ló tillverku-
des fortfarande, men ansågs
för dyra i förhållande till ut-
förandef för att passa här.
Priserna började på drygt
53.000 kronor. vilket infe var

skäligt när en Volvo 242 DL
kostade 51.100. Skillnaden
frck väl skrivas på nöjeskon-
tot.

Fortfarande var inte fem-
växlad låda eller servostyrning
standardutrustning. nUW naaË
händerna fulla med att lörbe-
reda sig för introduktionen av
nya 5-serien, och i kulisserna
väntade en ny 3-serie. Den pre-
senterades sent på hösten I 982.

Karossbyte 1982
I Den nya 3-serien var vid
första anblicken svår att skilja
från den gamla. Karosslinjema
i stort var desamma, men lite
rundàIe och näÎtare. Det dröjde
också innan bilarna med det
nya utseendet började lämna
fabriken, så den äldre karossen
hann l-å 83 års modellbeteck-
ning i otbrändrad form.

Väl på plats i bilhallarna
och färdig för provkörning
visade sig emellertid den nya
3-serien ha betydligt mer att
erbjuda än bara lite föränd-
rat utseende.

Tack vare omkonstruerad
bakvagn fick nya 3-serien be-
tydligt bärtre köregenskaper.
Bakaxeln var av den kompl ice-
rade - och dyra - dubbelledade
typen och gjorde tillsammans
med l4-tumshjul underverk.
(Tidigar-e hade 3-selien gått på
l3{umsfãlgat.)

Genonl att bdlannanta bak
dessutom lagrades ovanpå
1värbalken, lörändrades dess-
ufom vinklarna så att spå-
rviddsförändringama inte blev
så våldsamma längle.

Framvagnen, som inte fått
så mycket kritik tidigare, såg

ungelär likadan ut sonr fön.
Men bärarmarna var böjda och
placerade bakom hjulcentrr.rm.
Det flyttade in ofjädrad vikt
meìlan hjulaxlama

Motorprogrammet för-
ändrades så till vida atf 323i
nu hade elektronisk i stället
för mekanisk bränsleinsprut-
ning och en maxeffekt på 139
DlN-hâstar. Lite mindre än
förr, alltså, men vridmomen-
lel var så mycket båttre för-
delal atl skillnaden i lopp-
efïekt inte märktes.

All momentkurvan bli-
vitjämnare innebar också att
behovet av differentialspärr
minskal så pass att ingen mo-
dell standardutrustades med
den. Men den fanns som op-
tion.

Den 14 hl' klenale (125
hk) rovan i 320i kändes inte
mycket svagare, och toppfarten
v ar in te mycket lä gre àn i 323 :ao

- 195 mot 200 knr/h. Den vik-
tiga skillnaden mellan de båda
var att 323 hade bakspoiler. Fast
den gick å andra sidan att köpa
som tillbehör.

Efterfrågan var stor, lör den
var billigare än de 16.900 kro-
nor som skilde de båda versio-
nerra åt hos hu¡rdlalen. Ert'ì ik-
tig''.ì23i kostade l()3.000 kro-
nol solìr 1984 års modelì,
10.000 kronor mindre än en
tredörrars Saab 900 Turbo.

Den nya 3-serien i dyraste
utförandena l-rck femvâxlad och
nykonstruerad låda på köpet.

Det lick inte de som valde er
fyrcylindrig 3l8i med 1.8-
litersmotom på 102 hk. De lick
visserligen en ny BMW, men
en ganska s.lö, lågutrustad och
ointressant bil.

DL va¡ 320 och 323 lite
bättre försedda med detaljer
som gjorde livet roligare och
lättare: varvräknare, eÌmanöv-
rerade ytterspeglar och en av-
ancerad elektronisk kontroll-
anläggning som varnade för
service och oljebyten De hade
också kontrollampol för halv-
ljus, bakljus, bromsljus och
skyìtbelysning samt alla väts-
kor - kyl, olja och spo.lning.

Förarmiljön fõrtj ãnade
högsta betyg, medan den nya
karossen inte gjort något posi-
tivt åt utrymmena i baksätet,
särskilt ¡nte i bilar med soltak.
Finessen med baksätet var
bälresfästena so¡n förvarades i

snlå fack nâr de inte användes.
Framstolanra gav emeller-

tid nu bältre stöd, och i två-
dörarsutförande gled dessutom
lramåt när ryggstödet fälldes
för att göra i och ursteg till och
från baksátet lättare.

Tack vare de stöl'r'e 1ä1.-

gama hade brornsama kunnat
gör'as stölre, och låsningsflia
ABS-bromsar erbjöds sorr till-
val för en häfiig kostnad. Lika
häftig måste det anses att
elvärme i framstolama kostade
ett pa[ tusen kfonor extra.

Fyra dörrar
I 1983 på hösten visades på
Frankfurt-salongen (IAA -

Internationale Automobil Aus-
stellung) en fyrdörrars-variant
av BMW:s 3-serie, 1984 års

modell alltså. Annars var det
glest rnellan nyhetel'na. även
om en förändring av fiãmre
ryggstödens baksida gjolde
knäutrymmet bak lite bättre.

Kontrollpanelen blixtra-
de inte längre upp en skräm-
mande varningssignal, utan
nöjde sig med att säga
"check" i största välmening.
Som tillval erbjöds centrallås
och värme även i sportstolar-
na (1985). Nytt 85 var också
en riktig Cabrio av betydligt
elegantare konstruktion än
Baurs mer vedbodsnickrade
modell.

BMW hade med 3-serien
mutat in rnarknaden för l'elativt
små, prestandafyllcla bilar med
högt statusvär'de Med den
fer¡vãxlade lådan hade även de
sexcylindriga motorerna fått
anständig br'ânsleftir blukn ing
och på 1986 års modell hade
rnan jobbat extla med den kom-
lort som de krävande kundema
hade rätt att fordra. Stolar och
baksäte gjordes om helt, och
rned lite finputs av glill,
frontspoiler och motor runts-
inklädnad fick man nu lite bättre
ordning på luftmotståndet.

Sarntidigt började BMW
Alpina B6 2,8 säljas som "stan-
dardmodell" även i Sverige.
BMW hade länge dragit till sig
Alpina. B6 varen 3-serie BMW
som fått 5-seriens sexa rred
gattrimning till 210 hk. Den
kor¡binerades nred en fem-
stegad Getraglöparlåda. sänkt
kaross och en bjässetank på 93

liter.
Mixen blev en BMW med

stora resurser. Den foldrade
också stora resurser i form av
pengar: en kvarts miljon kos-
tade den merän dubbeltmot

vad en 323i betingade.
Der var häftigt, ty det mot-

svarade pliset fõr den betydligt
stöue 735i med nästan lika
mycket hästar (204) och betyd-
ligt större utl'ymmen Men
BMW-köpalna var vana vid att
betala för sig. Tillvalsutrustning
som servostyming(!), soltak,
metaÌlicìack, sportstolar etc har
alltid kostat som kvicksilverhos
de tyska biltillverkarna.

Större volym
I Modellåret 1981 hade 323i
gjort sitt. I nya 325i var
cylindervolymen 2.494 cc och
maxeffekten 170 hk Det gav
ett rejält avstånd till 320i i ef-
fekt - och pris. Slagvolyms-
ökningen gjorde inte så mycket
åt tiden 0-100 km/h, men
toppfalten garanterades nu till
215 km/h, trots att bilen hade
katalysator som standardutrust-
ning liksom låsningsfria brom-
sar.

Nytt på 87:oma var också
att det gick att få en fyrstegs
automatlåda till 320i, medan
snikmodellen 318 fortfarande
fick klara sig utan och hade
femväxlat som tillval.

för första gången två 3 I 8-bilar:
den vanliga, vãìkända biltig-
BMW:n och 3l8iS med en helt
ny motor som baserades på
BMW:s tolvcylindriga mâster-
stycke till motor.

Cylindervolymen i 3 lSiS
var noga räknat 1.795 kubik
mot 1.766 i den gamla 1,8
litersmotorn. Skillnaden i ork
var stölre I I hästar. Den nya
motom bromsade 1 l3 hk, hade
tio procent bättre vridmoment
och drog lite mindre bensin.
Merkostnaden var 8.000 k¡ -
318iS kostade 117.900 kr i
tv ådönarsutförande

nansvärt lâtt att köra i vanlig
trafik. Svårigheten Yar bara
att låta bli att hetsas av
medtrafi kanter i beskedliga re
bilar. Karossen med spoilers
och sidskôldar, utslagna
framflyglar och vinge på bak-
luckan var minst sagt utma-
nande. Sj utumsfälgarna,som
var standard, gjorde också
sitt till.

Om BMW - särskilt med
gamla O2-serien och efter hand
också med 3-serien gjort sig
kända förkörglada och inte sär-

Vid sidan av den nya sexan
i 325i introducerade BMW
också en annan teknisk nyhet:
fyrhjulsdlift. Som ju inte var
nytt i princip, men i BMW.
BMW 325iX hette modellen.
som hade ett rätt sofistikerat
4WD-system med viscokopp-
ling.

Trogna traditionen lade
BMW:s tekniker över 60 pro-
cent av drivkraften på bakhj uìen
för att den nu tolv år gamìa
modellserien skuÌle kännas igen
vad köregenskaperna anbe-
langade. Den fyrhjuìsdrivna
BMW:n hade (faktiskt) servo-
styrning som standardutrust-
ning, och fattas bara annat
den kostade 196.700 kr i
fyrdörrarsutförandel

Två olika 318¡...
I BMW:s bilar har alltid varit
lätta att identifieramed hjälp av
embìemen på bakluckan, där
första siffran stått för modell-
seliebeteckningen (3, 5, 6 etc)
medan de två sista siffrorna
skvalìrat om cylindervolymen.

Ett undantag gjordes som
vi sett 1980 och åtta år senare
vardet dags igen. Det året fanns

Båda de små 3-seriebilarna

- liksom hela serien - hade en
del yttre förändringar som
gjorde en hel del åt utseendet:
nya bakljus, stötfångare av
USA-modeìt som tålde små-
smällar upp till4 km/h, ny spoi-
ìer och förändringar på bakre
hjulöppni ngarna.

320i och 325i begåvades
med större bensintank (den
sexcy lindriga motorn fordrade
sin tribut) pãL 64 liter mot tidi-
gare 55.

... BMW M3!
I 1987 varocksååretdåBMVr'
M3 dök upp i de svenska
försäljnin gskatalogern a.

Med en motor utvecklad
ur gam.la 318i, men förstorad
till 2,3 liter och försedd med ny
topp med dubbla överliggande
kamaxlar och fyra ventiler per
cylinder samt lastad med mo-
demaste elektroniska motor-
styrsystem var BMW M3 en
sannskyldigraket 0 100klara-
de den på 6,9 sekunder tack
vare 195 hâstar som andades
l¿iu

Trots motorns racerak-
tiga utseende gick den förvå-

320 och 320i vartoppmodellerna i första årgången med sina dubbla strålkastare Karossformen var
tidtös och vacker. Men detaljerna avslöjar åldern: en kromad yfterbackspegel och nackkuddar på

S-serien i Touring-utförande blev snabbt populär bland folk med utrymmesbehov nen utan lust atT

åka 745:a. Så värst nycket rymligare än en standard'BMW var den väl inte, men elegant och
välpropottionerad Ett utnärkt samvete för sporliga förare med famili.

höga, spinkiga och blanka
stolpar.

Nya M3 àr en av de mestimponerande bilar son BMW nâgonsin byggt. lnte nog ned attden går
son ett sp¡ut konforten är överaskande god.

Vänd!

Mânga BMW-ägare anser nog att priserna itabellen är väl låga.
Men de baseras på MRF-listan och speglar alltså verkligheten .

PRIS OVERSIKT
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L'iSA MERA
BMW hört¡ll de märken som på korttid blivit klass¡ker. lnte

så konst¡gt med tanke på att märket redan på 1930-talet
skördade framgàngar med sportvagnshojdare som 328-
roadstern. Men underligt med tanke på att de svulst¡ga och
direkt ospännande sGtalsbilarna. Från 196o-talet och framåt
har emellertid märket gått från klarhet till klarhet, och alltid
har det funn¡ts på programmet b¡lar som vem som helst haft
råd med. Utan att kvalitet eller körglädje prutats bort.

Detta har lett t¡ll att BMW hör till de mest omskrivna
b¡larna i specialbokhandelns listor. Detf¡nns böcker i massor
för BMWentusiasten som vill fördjupa sig - hos exempelvis
Marcie Bookshop, Box 19007, 104 32 Stockholm, tel O8-
6L2 70 5O, fax 08-612 70 51. Mycket av litteraturen är
emellertid amerikansk och behandlar de modeller som expor-
terats över Atlanten. Dessa modeller kan skilja s¡g från de
europeiska, så kolla noga att boken innehåller fakta om de
modeller du är intresserad av.

PRISBILDEN
BMW 3serien har funnits på marknaden i snart 2O år

- de första kom 7975/76 - och för de rikt¡ga åldringarna
finns inga riktiga priser att hålla sig till. I den mån de inte
sl¡tits ut eller rostat bort, kan det givew¡s dyka upp något
gubbkört exemplar från, säg 76, och en sådan b¡l har
förstås samlarvärde. För rätt person.

Hur som helstvar de första Sseriebilarna rätt besked-
liga vagnar med dagens mått och pr¡ser över 10.000
kronor ska det inte behöva bli tal om.

Andra generationen kom som 1983 års modell, och
med den böûar det bli ordning på priserna, för där finns
betydligt fler bilar kvar ute på marknaden. De har gått rätt
långt, de första, och bilhandlarpr¡serna t¡ll kund startar på
ungefär 30.000 kronor. Men då ska det vara soltak på
bilen. Utan det sjunker priset med runt 6.000. Har den
dessutom ¡nte femväxlad låda heller, bör maxpriset vara
ca 20.000 kronor om bilen är bra i övr¡gt. Detta gäller
fyrcylindriga bilar.

Skillnaden på en 84:a och en 86:a är inte stor ¡fråga
om pr¡s - det skiljer bara ca 6.000 kronor - tre per
årsmodell. För bilar efter 86 års modell är prisstegen
större - 5.000 mellan 86 och 87; 8.000 mellan 87 och
88, sedan ungefär lika mycket fram till tredje generatiG
nen (91 års modell). I och med den st¡ger priserna kraft¡Élt.
En 318i med komfortpaket och 12.000 mil på mätaren
kan det begãras över 100.000 för. Mycket pengar för
enkel bil som gått långt!

De sexcylindriga står som lägst i strax under 30.000
ñr a3/a4 års modell för att st¡ga till ca 75.000 för en
90:a. Stegen i pris mellan årsmodellerna är mellan 5.000
och 7.000 kronor. Aven här gäller att b¡l utan soltak
värderas lägre, så det finns klipp att göra för den som inte
absolut vill bli solbränd i pannan och rufsig i håret. Eller
charmigt snuv¡g sent i maj.

Tour¡ng-modellen, som kom !989/9O, är attraktiv och
kostar runt 10.000 mer än motsvarande konvent¡onella
bit.

"Spec¡almodelle'na" dä? Marknaden för Alpina 86
och M3:or är mycket, mycket l¡ten. Liksom för Cabrion.
Några säkra prisindikationer är svåra attge. En Cabr¡o kan
vara vãrd precis dubbelt så mycket som motsvarande
täckta b¡|. Det kan innebära uppåt 150.000, men ett
sådant pris ska givetv¡s förhandlas. Länge.

När det gäller Alpina 86 och även M3 gäller regeln om
dubbla priset. Och visst kan en Alpina 86 kanske vara värd
över 100.000 kronor. För den som vill hajust den bilen.
Om inte annat så kommer den alldeles bestämt att få
samlarvärde. I väntan på det kan manju putsa den och ha
kul någon enstaka ljus sommarmorgon medan kamra-
terna sover.

Om du ¡nte ãr på jakt efter en alldeles speciellt
utrustad bil, utan nöjd med det som bjuds så lãnge det är
en BMW går det mycket bra att köpa bilen av en bilhand-
lare. Prisjämförelser mellan vad som utbjuds i

privatannonser och bilhandlarannonser slutar ofta med
första tj¡ng fõr bilhandlaren! BMW-ägare har tydligen en
tendens attövervärdera sin bil. I allafall ärannonspriserna
ofta förvånande höga. Mer än annars gäller det alltså att
ta det lugnt och pruta. Vänta gärna över ett par dagar med
ett slutbud hur många som än ringt på annonsen.

Pruta kan du säkert också göra hos handlaren, även
om efterfrågan på lågmilare är på uppgång - och med den
också pr¡serna.
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L¡ksom alla andra
BMW-bilar är 3-serien en
räcka kvalitetsbìlar. Men
vad hjälper det när de ofta
körs ganska hårt! Chan-
sen att hitta en BMW som
har lite motor att skryta
med men är körd av en
pastor i Enkõping på
helgfria söndagar är mini-
mal.

Grundkvaliteten är allt-
så hó9. Bara ordentl¡gt
gamla BMW har rost-
problem. Lacken har
mycket hög kvalitetoch kan
dölja angrepp inifrån på
dörrar och bagagelucka.
Det hör f ö till pjäsen att
BMW-bilartvättas oftare än
andra, påstår Konsument-
verket som undersökt sa-
ken.

Hård körning- 3-serien
körs mer än genomsnitts-
bilen - ¡nnebar på tidiga
årsmode I le r att bromsaln a

snart tog slut. Där är kvali-
teten bättre under andra
halvan av 8o-talet och
framåt. Däremot hör slitna
framhjulslager, brustna
framfiädrar (särsk¡lt 1980
- 84), glappa länkarmslager
och slitna krängn¡ngs-
hämmarfästen t¡ll de de-
taljer som man bör se upp
med. Liksom glappa styr-
leder och - på modeller
före 1983 - rost¡ga broms-
ledn¡ngar.

Förgasarbilar kan vara
drabbade av ojämn gång,
och då liggerfelet ofta i att
det är knas i choke-
reglaget.

Egentl¡gen är det inga
allvarl¡ga fel som drabbar
BMW, men de är relativt
dyra att åtgärda. Aven om
man håller nere kostna-
derna genom att skruva
själv, så är reservdelarna
dyra, och bara de vanli-
gaste slitdelarna finns att
få från fristående säljare.

BMW.KLUBBEN
Klubben heter "BMW

Club Schweden" och har
följande adress: Box
2068, 390 02 Kalmar.

BMW:s J-serie introducerades 1975 son en uppföljare titt 02-nodelterna (bakre raden till vänster. Första generationen.s 3-serie står i
m¡iein ocn ¿en andra generationen, sjösatt tSAZ,tíil n1ger. Längstfran den nyaste 3-serievarianten som introducerades hösten 1991

Köpgu¡d
BTNW

Forts. från föreg. sida

skilt r:ymliga bilar. så innebar
det ändå inte att man helt rappat
bort att bilar ibland behöver'
vara praktiska. Redan på 02-
tiden fanns ett sìags halvkombi
kalìad Touring. och 1989 var
det dags för BMW 320 och 325
Touring atr göra entr'é

Självfallet var BMW:s
Touring inget seriöst alter-
nativ till Volvos modeller med
slutsiffra 5. men det blev lite
lättare att slänga in golfbagen
eller slalomskorna i en Tou-
ring än i en konvenlionell J-
seriebi l.

Om inte annat sá r'ar kan-
ske den stora bakluckan som
övertalningsmedel gentemot
mindre BMW-frälsta famil-
jemedlemmar med ekono-
miskt inflytande.

I den nedre delen av Pro-
glammet försvann 318 med
garnlr molorn. rredan fjolår'ets
3l8iS rappade S:et och blev
basbil. 320 och 325 traskacle
vidale. liksom den lyrh.iuls-
drivna. cabl'ion och M3.

Alpina 86 tillbaka...
I BMW Alpinu 86 kom emel-
leltid tillbak¡r i n¡hetsfloden.
scnast var den här t986. Då
hade 86:an 2.8-literssexa. den
här gå ngen st åt ade den rned 3.5-
litersrnaskinen ftån -535i. I
Alpinas utförande gav den 254
hk. vilker r¿ickte till en topptìut
pfl 250 kmlr och en noll-till-
hundra-tid oå 6.5 sekunder'.

Ännu en gång hade trim-
ningsfirman visat fabriken
var skåpet skulle stå - M3
mäktade ju med enbart 6,9
sekunder.

Dessutom visade Alpina
clen goda srnaken att förse sin
B6 med enbalt en liten försikti-s

bakluckevinge, medan det på
M3 tronade en mastodont som
tycktes tiìlvelkad vid ett under-
sysselsatt båtvarv.

... och 316¡
I Sonr så många andra kva-
litetsbiltillverkale har BMW
alÌtid behåltit grundkonstruk-
tionerna länge ochför ädlat dem
eftel hand. Det är ett sätt att
hushålla med utvecklingsresur-
serna och att inte behöva börja
jaga nya kundgLupper stup i ett.

1990 gick BMW in på åt-
tonde året med samma 3-
seriekaross Men 3l6i dök upp
som basmodell. Nu med .l l8-
motom som fått sÌaglängden
kortad och därmed cylindet-
volymen klyrnpt till I 596 cc.
Den "nya" nrotorn gav 1 00 hl'
jämnL och var en mycket stni-
dig maskin.

Föna årets 3l8i (förförra
år'eLs ll8iSl lanns kvar ipro-
granlmet. men för att röra till
clet hela rejäÌt jntl'oducelade

BMW 1990 en ny 3l8iS. nu
med lyrventilstopp och I 36 hk.
Ett slags instegsbil för köpare
som dittilìs fått nöja sig med
Goli GTI men som nu i-ått lör-
nyrt lörlroende i banken. El-
lersom resten av BMW:s 3-
seliemodel]er fanns kvar. var
utbudet ohyg-rìigt stor t det goda
àret I 990.

Och inte blev det mycket
mindre 1991. även om Alpina
B6försvann. Det var inte nrånga
som köpte den i Sverige För
350.000 kronor.

Medan BMW-handlarna
Îörsökte slå i kunderna att det
var dags att bJ'ta. en annalkande
ekononrikris till trots. väntade
den bilkunniga delen av r'är'l-
dens belolkning pà nya 3-se-
rien. Den visades på hösten
199 I

Den nya 3-setien marke-
rade ett traditionsbrott i desig-
nen. Bolta varden framåtìutan-
cle fionten, de liksom lösa stöt-
län-rarna och den upprätta bak-
rutan Säkert inte utan vånd¿t

hade för'siktiga BMW lärt sig
ett mer samtida formspråk
Emellertid anslöt sig grilten till
traditionen. även om även den
nu komr¡it långt bort från 30
talets dubbelnjure.

Den som gillade gamla
karossen bâttre kunde fortfaran-
de få den - 3 serien i Touring-
utfÌilande och som Cabriolet
behöll den nämli-qen. Aven till

1993 blev gamla karossen kvar
på de två modellerna.

"Nya" 3-serien kom under
det första året enbart sotn
fyrdörrars sedan. En bìt in På
1992 ìntroducelades emeller-
tid en tvådörrarsvariant - Coupé

- med a[]a motoralternat¡ven
utom de lvå minsta.

Värstingen BMW M3 in-
troducerades först i å¡' till ett

plis av 395.000 kronor Och då

hade BMW ändå mage att ta
4 200 kronor extra för farthål-
lale - sorn är standard i alla
andr a bilar för det priset.

A andra sidan ingår'en 0

100 accelelation på runt 6 sek-
undef i pr iset, tack val e en näs-
tan 3 liter stor sexa med fyra
ventiler per cylinder, variabla
karnaxlar. Motronic brlinslein-
sprutning och 286 hk. Den fèm-
växlade lådan jobbar via en

ganska låg slutväxel. Det gör
också gott åt accelerationen. Det
kan verkligen vara en bil att
vänta ut som begagnad. Pris-
raset lärbli stort. Ll

Tidigore köpguider
I Du som hor missol nóqon Köpquide kon efterbestöllo
dem för 30 kr st (förskoilI. Skriv'till postgirokonto ól 54
70-? o¡h hetolninosmottooore Bilsoort. Texto {obs: texto}70-2 och betolninqsmottoqore Bilsport. Texto (obs: textol
nomn och odress p-ô inbetoìningskortet.

BS 9-91 Saab 900 Turbo
BS 10-91 Golf GTI
BS 11-91 Coruette
BS 12-91 Peugeot 205 GTI

BS 13-91 Porsche (ei 9l 1 )

BS 14,15-9'l Camaro
BS 1t-91 BMW 3-ser¡en {slutsåld)
Kopia!
BS 18-91 0pel GS¡/GTE (Kaden)

BS 19-91 Pont¡ac Fireb¡rd

BS 20-91 Mercedes
190/200/300
BS 21-91 Ford Mustang
BS 22-91 Alla Volvo turbo
BS 23-91 Classic Chevy
r949-62
BS 24-91 Alfa Romeo GT/GTV/75/
r64
BS 25-91 0ldsmobile
fullslze 1950-70
BS 26-91 Alla Audi quattro
BS 1,2-92 Cadillac 1950-70
BS 3-92 Volvo P1800
BS 4-92 427 Cobra,
Shelby-Mustang
BS 5-92 BMW 5-ser¡en
BS 6-92 Buick fullsize
lg50-70
BS 7-92 Volvo Amazon
BS 8-92 Pont¡ac fullsize
1950-70

BS 9-92 WV Typ 1

BS 10-92 Fulls¡ze US Ford 1955-75

BS 11-92 Toyota Cel¡ca
BS 12-92 Dodge Íullsize
t955-75
BS 13-92 0pel GT, Manta, Cal¡bra

BS 14,15-92 Jaguar XJ6/XJ40
BS 17.32 MGA, MGB, MGC, V8,

Midget
BS 18-92 Porsche 91 1

BS 19-92 Chryslerfulls¡ze 1955-75

BS 20-92 Volvo PV
BS 21-92 Classic T-Bird
1955-57
BS 23-92 Saab Sonett
BS 24-92 Caprice 1977-93
BS 25-92 opel Kapitän
't938-70

BS 26-92 Edsel 1958-60
BS 12-9:l Volvo 164

BS 3-93 Val¡ant 1960-73
BS 4-93 Mercedes 1953-60
BS 5-93 Ford Cort¡na
BS 6-93 Cadillac 1946-53
BS 7-93 Renault
8/10 + Gord¡n¡
BS 8-tll Ford 1949-53

BS 9-93 C¡troën '1956-75

BS 10-93 Ford Taunus l939-62
BS 11-93 Dodge 1955-74
BS 12-93 Jaguar MK l-ll
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