
BMW M3 Soorl Evolutionoo I

Bilsport har tidigare utnömnt BMW M3 till
den perþkta nöjesmøskinen. Den benöm'

ningen stämmer önnu bättre in på nya
versionen kallad Sport Evolutí.on. Under hu-
ven sitter en 2,S-lítersmotor på hela 238 hk.

D e s sutom har ae ro dy namike n finputsats.
Det krävs en avlyst banaför att M3 Sport

Evolution ska kunna utnyttias ti[fuho. 
I

Av Gert Karlsson (text & foto)

III Bortsett från prislappen, pelvis Ring Knutstorp som obarm-
398.000kronor,harBMWM3Sport härtigt avslöjar både bilens och
Evolution egentligen bara ett fel - förarens kapacitet.
den är alldeles för bra för gatan! Redan när BM\ü M3 giorde sin

Vãghållningen är så fömämlig Sverige-debut sommaren 1987 föll
att den omöjligt kan utnyttjas till jag pladask. En perfekt nöjesma-
ful lo i tillåtna svenska farter. För att skin med varvvillig 16-ventilsmo-
ha en chans att visa sin kapacitet tor pä2,3 liter och 195 hk under
kräverM3-anenavlystbana.Exem- huven. Vänd!
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Den mäktiga
bakvingen har en
extra Iäpp som kan

¡usteras manuellt ¡

tre olika lägen be-
roende på hantyp.
Pâ bilden är den
maxinalt
uppjusterad och
ger dã extra tryck
på hakvagnen.

Den nockaklädda
ratten är speciellt

framtagen för Sport
Evolution och mycket

greppvänlig. Den
snidiga 5-växlade

lådan har förstâs ettan
nere till vänster.

Femman är direkfväxel.

Volymökning till
2.467 cc, något
vassare kamaxlar
och större insugs-
ventiler gör att 16-

ventilaren nu
utvecklat 238 hk vid
7.000 rpn.
Maxvrídet är 240
Nm och uppnås vid
4.750 rpm.

Hängmed till Yalläkratràffen utanför Helsingborg. Syna alla ombyggdabilarl
Över 500 Volvo, Saab, VW, Opel, Ford, Mercedes, BM\ø och andra btlar pà Nord-
ens största europabilsträff. Köp en varmkorv och spar]'a in flyguppvisningarna med

Tiger Moth och Viggen. Upplev btlarna i Bilsports bilbyggartävling och världspre-

miären för bakhjulskörning med Scania lastbil. Kolla in showerna: countrybandet
Freetown Highway vaÍvas med Klasse Möllberg och 5O-talsrockarna Vilde Hilding.
Yemvàgar hoppa 20 meters lrittfall och vilken bil blir korad till Världens Häftiga-

ste Saab? Vem har Sveriges Häftigaste Epa eller "bästa ljud i bilen" tävlingen för dig
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Enda smolket i glädjebägaren
var att de originalmonterade 2051
55-15-däcken inte räckte till. Där-
för väljer de allra flesta M3-ägare
att gâ tpp ttll 225145 - 1 6. Skillnaden
vid tuffbankörning är mycket stor.

Därför är det logiskt med 16-
tumshjul som standard på M3 Sport
Evolution. Det handlar om en spe-
cialversion med 10 mm sänkt fjä-
dring och förfinade bromsar, fram-
tagen enbart för att håIla ställning-

ama i banracingens grupp A-klass.
Utseendemässigt känns evolu-

tionmodellen igen på denfïnslipade
aerodynamiken. Både fr ontspoilern
ochbakvingen kanjusteras manuellt
för att uppnå optimal kompromiss
mellan väghållning och toppfart
beroende på bantyp.

Det utstuderade racestuket
märks även invändigt. De tävlings-
mässigt skålade stolama, den grepp-
vänliga ratten och röda (!) rullbäl-
ten gör att man stortrivs.

Men den stora nyheten finns
under huven. Den vanliga 2,3Ji-
tersmotom på 215 hk - effekthöj-
ningen gjordes i höstas 

- 
har för-

storats till 2.467 cc och utvecklar
238 hk vid 7.000 rpm. Det maxima-
la vridmomentet förbättras från 230
Nm till 240 Nm vid 4.750 rpm.

Effekthöjningen beror inte en-
bart på större volym. Vassare ka-
maxla¡ och större insugsventiler
bidrar också. Samtidigt har dock
kompressionen sänkts från 10,5:l
till 10,2:1.

Om man ser till BMW:s egna
prestandauppgifter skiljer det inte
så förtvivlat mycket mellan "vanli
ga" M3-an och Sport Evolution. 0-
100 km/h tar 6,7 respektive 6,5
sekunder. Motsvarande toppfarter
anges till 241 respektive 248krn/h.
Däremot är prisskillnaden desto
större, närmare 100.000 kronor.

Vitaminkuren påverkar inte
b¡änsleförbrukningen. Den åir ofö¡-
ändrat låg. Eller vad sägs om futtiga
0,62Umil vid 90 km/h.

Däremot ha¡ den ordinarie 70-
literstanken ersatts av en 62-li¡er-

stank hãmtad frëtn 320 /325.

Körmässigt är M3 Sport Evolu-
tion helt unde¡bar. Trots högt effek-
tuttag ¡ir l6-ventilsmotom hur snäll
och väluppfostrad som helst. Den
protesterar inte mot lågavawtal men
trivs förstås allra bäst om den tyglas
av en förare med tung högerfot.

Får man sedan släppa loss för
fullt på en avlystbana är det bingo.
Bilen är så sagolikt lättkörd och
rolig att man bara sitter och fli-
nar. Allt vad tyngdlagar och cen-
tri fugalkrafter heter förträngs av
ett enda stort lyckorus.

I det läget gäller det att snabbt
nyktra till. Det finns gränser även
för en BMW M3 Sport Evolution.
Men en sak är säker- den bilen är
alldeles för bra för gatan. tr

Utsâtt inte Dina arbetskamrater för tobaksrök.
Den är skadlig och irriterande.


