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tet större, och istället ftir en
vamingssymbol lyste nu ordet
Cbeck. Det fan¡s mer extra-
utrustning, som till exempel en
ny frontspoiler. cenlrallås med
låsspärr, och så kunde man fü
våirme även till sportstolarna.

I De tre modellema 3181320t
323 toppades nu av Alpina 86
2,8, en hejare till bil med ett ftir
sin tid svindlande pris. Merlan
pigga 323i kostade 124.800
med fura dörrar gick AJpi,nan
på 250.000 pix jåimnt (ocb hade
ftirstas bara två dörrar).

Andringar på 8ó:oma: plåt-
fülgama blev nu bredare, 5,5
tum, ocb fiirsedda med beltâck-

1986

Det röcker med lvå ord
Íör ot! beskrívo BMW:s 3-serie: körglödie

och sìolus. Nör 3-serìen kom í ny skepnad höslen 1982 vor
t .tnklerÍörårinrodbil. Från den ¡ídounkøn hordeì som unkterförüinrodbil. Från den tídpunkten hor

modells klorhel ììll klorhet.

Ulbudet är stott, så du bör ge díg tíd ott leto - och cltt pruþ.

visades en helt ny, som det bru-
kar heta, BMW 3-serie. Karos-
sen var mycket lik ftiregånga-
ren, fast en aning nättare.

Den mest väsentliga nyhe-
ten var bakvagnen. I fürra
generationen hade denna fått
utstå mycket k¡itik, framftir
allt här i Sverige. Den nya 3-
serien hade en omkonstru-
erad och klart bättre bak-
vagn. Tillsammans med 14-
tumsfÌilgar (tidigare 13-tum-
mare) gav den komplicerade
dubbelledade bakaxeln vä-
sentligt bättre vägegenska-
per. Nu lagrades bärarmarna
ovanpå tvärbalken, vilket
ändrade vinklarna så att
spårviddsftirändringarna vid
olika belastning blev mindre
tyd.!iga.

Aven fr amvagnen ändrades
en del. Bärarmarna giordes nu
böjda och placerades bakom
hjulcentrum. Avsikten med
detta var att flytta in o{ädrad
vikt mellan hjulaxlarna. Den
fÌirsta 3-serien ftom I 975) hade
ftirfÌirande lätt att fü spinn på

det obelastade drivhjuletpå halt
eller löst underlag. Nykom-
lingen bade emellertid väsent-
ligl bättre drivfttrmåga och den
di fferentialbroms de kraftigare
modellema byggdes med be-
hövdes nästan inte alls nu, men
kunde ändå beställas.

Dyrast av de lre versioner
som såldes i Sverige var 323i,
och den kostade strax över
100.000 kronor. Bilen hade
sportstötdämpare och kräng-
ningshämmare bak.

Den något mindre pigga
modellen bette 320i och hade
liksom 323i en rak sexa med
Bosch L-Jetronic-insprutning.
F1-. ädringen var mjukare och sta -

biliteten i hög fart inte lika god
som i den starkare modellen.

Tidigare hade bilarna hafl
mekanisk insprutning men nu
va¡ det alltså elektronik. Lus-
tigl nog hade 2,3-litersmotom
tappat några hästar, men wid-
momentet var betydligt bättre
nu. Intressant var lòrstås också
att bränsleftirbrukningen var
klart lägre i de nya bilarna.

Växellådorna var nykon-
stuerade och var nu femvÍixlade

tidigare 3-seriebilar hade bara

haft 4-växlade lådor som stan-
dard.

BN'ßV 323i var relativf väl-
utn¡stad, an¡ars inte något kän-
netecken ftir BMW-bilar. Søn-
dard var sålunda bakspoiler.
lättmetallhjul, VR-däck och
skivbromsa¡ även bak.

Snikversionen i skaran var
318i, som kostade 74.900 k¡o-
nor och hade den gamla 4-väx-
lade lådan. Hãrfanns också den
gamla mekaniska bränslein-
sprutningen kvar.

I Sammatre modelle¡som å¡et
innan och möjligheten att vãlja
mellan 2 och 4 dönar, den se-
nare några tusenlappar dyrare.
Dessutom den så kallade Cabrio
som funnits sedan 1981, och
som nu låtl den nya kaross-
fasonen. Cabri o-karossen bygg-
des av Baur i Stuttgart och var
egentligen en cabriocoach med
fasta sidorutor och dessutom
rullbåge.

Nyheternapå 85 års bilar var
ffi. Bland de viktigaste: (och då
ÍÌirstå¡ man hur fi nyheterna
verkligen var) knäuttaget bakpå
lramryggstöden hade gjorts li-

1983-84
I I november 1982 press-

1985

ande navkapslar, och så hade
både grill och frontspoiler fütt
en aerodynamiskt bättre form.

Framstolar och baksâte
'hade giorts om och fått ny
kìädsel, Som vanligt när det
gäller BMW bittade man viss
utrustning, som borde varit
standard, på tillbehörslistan,
och där var den inte billig.
5.000 för servostyrning,
sportstolar kostade 4.200 och
automatlåda gick på över
8.000 kronor!

Alpila-versionen var givet-
vis en fantastisk bil. Sänkt ka-
ross, superbreda mackor och
finslipat cbassi var bara några
av pluspunktema. 210-hästars
5 -seriemotor, Gehag växellåda
av tävlingstyp, förstärkta
låsningsfria bromsar var några
andra. En racer ftir lamiljebruk.

I Ett omfattande 3-serie-
program presenterades nu. Som
vanligt de tre modellerna 3 I 8/
320/323, alla mit Einspritz.
fvlirstingen kostade nu över
I 00.000 vilket måste anses vara
dyrt ftir en lncylindrig 87:a.

320-modellen ansågs myck-
et lyckad med en fin, bräns-
lesnål motor på wå liter. 320i
kunde man också få med
furstegad automatlåda. 323i
ersattes nu av 325i, alltså en
något större motor. Nu låg ef-
fekten på I 70 hästar och topp-
farten var en bra bit över 200.

En särling i programmet
var32SiX, som intebara hade
I 70-hästârsmotorn utan ock-
så Srhjulsdrift! Kostade näs-
tan 200.000 kronor. Visko-
kopplingen fungerade auto-
matiskt som differential-
bromsar. 63 procent av driv-
kraften gick till bakhjulen och
servostyrniug var standard,

Eftersom det åter höll på att
bli populärt att åka öppet pas-
sade det extra f,rnt med BMW: s

nya 325i Cabrio. Nu var det en
riktig cabriolet, inte en Baur-Þ

1987

BMW
E36, som den nya !-serien hette,
kom som Coupé l9!ß, och va¡ en

mycket stilig vagn.

räareÅuenßE. Ner¿et
gällerfärarniliö kan BñllW ge
and¡a tillve¡kare leklioner. Sâ här
sâg det ur i Coupén ovan.

3.SERIE AGAREN
I Bertil n. loll i móngoôriobbode
hon pö hon e vit 3l 8i ov -85 ôrs
modell god ôr, vilket iu verkor
betrygg

tjerti pô mötoren kostode den 35.000 kronor. EÉ bro pris med
lonke oô det tino skicket och
den rilholtigo uhustningen.
Soltok givetvis, vowröknore,
vörmesilsor, centrollös, lorm,
oluminium[ölqor æh en del
onnot. Scinkt-ör den ocksô.

ut-
sô

8i'
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5
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- Dessulom ör 3l 8-mo-
dellen bevdliqt billiqore i fdr
sökring ön dã sexcllindrigo
modellerno
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rcöpoatrDEN KOPGUTDEN

TYSi(A TB|MMAflE ha¡ ofþ kãnt sig kallade att arheta med
BMW och ¡esultatet har i allmãnhet hl¡v¡t golt Delta ãr Hañges
vercion av%i, och motom hehöver rciöla förstârkn¡ngat
mellan stätdämpaúâstena - det är Íörberett för lufla tag,

INTE ßlKÍlÊ cahriolct men i alla fall. Det här ä¡ en
M:a, och valô¡en är 318i. Det var ka¡osse¡ieÍitman Bau¡
i Sttrttgart som hyggde dessa hilar, som egentligen är
mest lika îoma tiderc sâ kallade cah¡iocoach, dvs med
ett ¡ättestott soltak, som även inkludera¡ hakruÍan.

C0MPAKT BllIW. Med l9*5ârs nodell kon BtllW med sin
snibiga lilla httchhack kallad Conpact (pâminde mest om 70-
taleß louring, men det namnet vat iu upptaget)!

SEI'AN MED STIL
Nuvannde se¡ien ha¡
kl assiska pro p o rti o n e¡ med
koû nos och litet längre
överhöng bak. En hä¡lig bil,
ocks â i fyrd örrarsta pp n i n g !

DET DBöJDE nânsa âr
innan BMW kom med en
riktig stati o nsvagn. D e n

fö¡sta i Tse¡ien kon lW
den nuvannde vintem/

vâren*ffi. Itlamn:
Touring.

Prishoppet mellan 318i och
sexcylindriga 320i va¡ 30.000
krono¡ och fullt 5[ v¿¡5innigt
mycket roligare eller kvicka¡e
kan det inte ha varit.

2,5-lite¡sversionen hade !r-
ventilstopp och gav I 92 h?istar.
Priset va¡ högt: 259.800 kro-
nor.

M3 hade nu också fätt den
nya coupékarossen.

I 19.900 och va¡ 4.000 dyr¿re
med ffra dörrar.

Detta år kunde svenskarna
bara köpa lndörrade 3l8i på
1.795 kubik eller bara två-
dörrade 3l8iS på 1.79ó kubik.
Krångligt va? Men så har ocksa
BMW alltid haft manga mel-
lanmodeller.

3 I 8iS var tä¡kt som en sorts
fattigmans-GTl, dvs ftir unga,
ännu icke fullt så välbãrgade
BMW-förare. Chassiet var
s¿inkt 20 mm och hade styva¡e
så kallade M-tecbnik-!ädring
samt spoilers fram och bak.

Märkets minsta sexa var
320i, en rãtt trevlig bil son
dock gick på 20.000 mer än
318iS.

BMW:s ffrhjulsdrift var av
det pennanenta slaget, och fak-
tiskt gick alla 3-seriemodeller
utom Cabrio att fil med sådan
utrustning. Merkostnaden für
lnhjulsdrift eni en 325i varhela
30.000 kronor. Också detta å¡
såldes både M3 och Alpina i
Sverige, fÌir 299.800 respek-
tive 370.000 kronor.

I Hösten 1990 presenterades
en helt ny och till utseendet
ganska annorlunda 3-serie.
Först kom flndörrarsmodel-
lema och därefter ftiljde de öv-
riga. Den äld¡e karosstlpen

byggdes parallellt vidare, så det
blev en långsam övergång.

Så när som på Alpina fanns
fortfarande det stora modell-
programmet från füregående
år kvar. Några fõrändringar
att tala om blev det fürstås
inte 

- den nya 3-serien var
ju starkt på gâng,

I Fyra med nya karossen och
två med den gamla. Ja, så såg
det svenska modellpro grammet
ut detta år. "Gamlingama" var
stationsvagnen Touring och
3201325i Cabriolet, men res-
tenvarn)¡tt och mycket fräscht.
Instegsmodellen hette 3 I 6i och
var en ûra på 100 hålstar och
med prislappen 152.900 lao-
nor. Rätt dyrt, i synnerhet som
de tidiga bilama inte var allde-
les felfria.

318i hade samma ll3-
hästarsmotor som tidigare
(men alltså den nya elva cm
längre och fem cm bredare
karossen).

3-seriens bakvap var nu åter
enny konstnrktion, och modell-
serien hade vid det här laget
utvecklats till att bli en riktigt
vãgsäker och mycket underhål-
lande bil. Till s¿ikerheten bi-
drog också de låsningsfria
bromsama, som från 1992 varit
standa¡d.

I Fömyandet fortsatte och nu
var det ba¡a cabrioleten som
mllade vidare med gamla ka-
rossen. Nej, fürresten, inte rik-
tigt. Den som vílle ha en 3 l8-
bil kunde välja mellan gamla

f,4dörrarskarossen och den nya
coupé-karossen, som giveMs
bara hade wå dörrar. @en enda

flrdörrars-coupé, i sig enomöj-
lìghet, jag känner till är Rove¡
3.5 lit¡e 1968-75.) Nog ftir att
coupén var och är en snygg
vap, men 202.800 kronor für
en liten lrrcylindrig bil? Lyck-
ligtvis var utrustningen påkos-
tad: låsningsfria bromsar,
centrallås, elftinsterhissar,
elstyrda backspeglar och füll-
bart, delbart baksäte.

320i och 325i erbjöds i fyr-
dôrrarsform och som coupé,
och lustigt nog var coupéerna
obetydligt dyrare än de mer
praktiska sedanernq vilket
visserligen ärlogiskt men nãst
intill unikt

I Som vanligt ett stort pro-
gram. I botten tre $ncylindriga
modeller, varav bara 3 I 8iS ha¡
enkel överliggande kamaxel,
medan alla and¡a 3-seriebila¡
hardubbla överliggande. En av
årets nyheter væ att alla BMW
fick halkvamare i form av en
ljudsignal. En annan var att
BMW inftirde fü service i 2 årl
5.000 mil fõr alla delar och ar-
beten, som ingick i det ordina-
rie serviceprogra.mmet.

De båda sexcylindriga sedan-
ema hette som vanligt 320i och
325i, och den senare kostade
300.000 kronor. Då ingick fìir-
stås inte något pake! men für
30.000 laonor extra fick kun-
den t'uvlarm, med centrallås
och fiãnkontroll, elvärmda
speglar, lås och spolarmun-
stycken, dimljus franU luftkon-
d itionering, farthållare och fÌill-
bart baksäte.

tr'yra coupéer fanns också
detta år, nämligen 316i,318iS,
320i och 325i.

.Årrets nyaste kostymbar ?inda
cabrioleten, som nu anammat
the new look och med 325i-
motorn erbjöds hugade frisk-
sportare, folk med 3 79.000 kro-
nor att awara. Sufflettens bak-

1994

1992 1993

1991

byggd halbmesyr. Dessvtirre var
suffletten så rudimentär att den
fladdrade och väsnades i farter
över 100, så all konversation
omöjliggjordes.

Ytterligare en kul modell
började dettaårsäljas i Sverige.
Det var den bitiga, biffiga M3,
som vi emellertid hoppar över
ocb ger en alldeles egen köp-
guide så småningom (tidigare
M3-guide i B326/95).

I Nu fa¡ns det plölsligt två
olika 3l8-modeller. Dels den
vanliga på 1.766 kubik, dels
3l8iS med en helt ny motor,
som faktiskt var baserad pâ den
magnifika tolvan. Hãr var
cylindervollmen 1.795 kubik
ocheffekten I 13 h¿istarmotden
klenares I 02 hk. Bäthe widmo-
ment och lägre bränsleftirbruk-
ning kännetecknade den nya
motom. Båda modellema farurs
med 2 alternativt4 dörrar.

320i, 325i, 325iX, 325i
Cabrio och M3 fortsatte som
åretinnan, med bara smâ för-
ãndringar. Så hade till exem-
pel 325i fått centrallås som
standard, och ¡lla sexorna
hade fått 9 liter stõrre tank
Behõvligt, lõr 55 liter är inte
mycket att komma med. Nya
stõtfângare och nytt utf¡i-
rande pA bakre hjulhusen
kom också 1988.

Den öppna modellen bö¡'ade
senare under modellåret att säl-
jas med 320ì-motor, vilket ju
var vettigl. Ingen behöverju en
vansi¡nessnabb äppen bil...

LÃ.ter bara en enda 318-mo-
dell, åter kallad 3l8i men fðr-
sedd med den nyare motom på
I 13 hk. 32O-modellen kostade
20.000 mer (dvs 148.300 fttr 2-
dörrars) men var inte 20.000
spänn roligare ftir det.

Det sexcylindriga progrâm-
met fortsatte frir öwigt som ti-
digare men fick ett intressant
tillskott, nämligen Touring.
Detta var märkets ftirsta riktiga
stationsvagn, ty den Touring
som fa¡ns i början av 7O-talet
var en halvkombityp.

Nya Touring vånde sig up-
penbarligen till unga männi5-
kor med inte alltftir skrym-
mande laster. Golfl¡lubbor
gickbra att få in, men där var
väl också enda likheten med
till exempel Volvos last-
slukande 745:or. Dock var
BMW Touring en snygg och
prydlig bil.

Nukom också Alpina Bó till-
baka fast med 3,S-litersmotor
pâ 254 hãstar och ett pris på
omhing 350.000 kronor. Bil-
ligt ñr en racer. Om man t2inker
efter.

I En ny snikmodell presentera-
des fti¡ den svenska markna-
den, nämligen 3 16i, van 1.596-
kubikare gav 100 hästarj¿imnt.
Kostade i tvådörrarsversion

1988

1989

1990

nosmf
skul-

IMPORTEN

ruta var löj ligt nog av plast och
den hardtop i aluminium som
e¡bjöds kostade 25.000 kronor.

I Á¡ets största nyhet var också
dsaminsta, n¿ir¡ligen Compac!
som erbjöds i valörerna 3l6i
och 318i. Måh¿inda ser dessa
bila¡ litet lustiga ut, men som
inropare till BMW-hallama har
de fungerat över fürväntan.

Klenaste modellen kostade
"ba¡a" 164.900 krono¡ vilket
ju ntrmera 2h en stn¡ntsumma
ftir en BMW. ComJ'act Íir 23
cm kortare ¿in vanliga sedanen,
men axelavståndet är det-
samma, dvs 270 cm, vilket inom
pa¡entes sagt är sex cm längre
än på Volvo 240!

3l8i kostade farligt nära
200.000 konor, men ?lrå andra
sidan en riktigt kul och bekv?im
bil att kôra.

3-serien ãndrades inte
mycket detta år, men helt ny
var ândå 318tds, en l,7-liters
fyrdõrrars fyrcylindrig tur-
bodiesel.

Fyra lncylindriga findör-
ra¡sbilar erbjöds men bara wå
sexcylindriga 

- 
och de flesta

av dem hade bara tvâ dörr¿r!
Faktum är alltså att de flesta
325-kundema satsade på den
vackrare, men mindrepraktiska
coupén.

I Modellprogrammet v¿ixte nu
ãnnu mer. Compact i wå ver-
sioner, tre l¡cylindriga seda-
neroch... Vadhânde sen? Jo, en
kraftig omshrvning gjordes, och
den innebarblandannat att klas-
siska BMW-modellnamn togs
till heders. 320i och 325i för-
svann och ersattes av 323i och
328i. Detta tir mer besynnerligt
än det kan se ut, ty 323i har i
själva verket en 2,5 Jitersmotor
på 170 hästar. Amu fler, nãr-
mare bestãmt 193 hästar, ger
328-motom. Och 0-100 går på
bara7,3 sekunder!

Fem coupéversioner fres-
tade man med, från 316i tiì-l
328i Automat, där âutomat-
lådan höjde bilens pris med
21,000 kronor.

Dessutom lockade ùra cab-
rioleter: 3 I 8i, 323i, 323i Auto-
mat, samt 328i. Ingen av dem
var billig, möjligen prisvãrd...

Och så kom det en ny
Towing, lika snygg som öwiga
3-seriebilar, men med betyd-
ligt bãttre lastutrymme än fìire-
gångaren, som ?indå såldes i
126.000 exemplar åLren 1988-
95. De svenska versionema var
åErinstone till en bödan 3l8i
Touring och 3l8tds Touring.
Båda kostade nästan prick
230.000laono¡. !

1996

1995

Alla Roneo GT/GWft5í64
nr 2+91'. nr 9-94
Aud¡ 100 nr 6-94
Audi ouattro u 2Ê9l|, 5-96
BMW3-ser¡etr 1976-92 nr 13-93
BllW il-serien nr 1t-glr
BMW M3 nr 26-95
B¡fW Sse¡ien nr $9*
BMW Þserien 82.88 nr 14/l 5-95
BMWT.serien 1978-92 nr 10-96
BMW Am-serien nr 14/15-94
BMW fi13/ü15 nr 26-94
Bu¡ck 195440 nr 12-94
Buick Fullsize 1950-70 nr 6-92
Buick ßiviera 1!163-73 nr l4l15-93
Cad¡llac 1946.53 nr 6-93
Cadillac 191¡0-65 nr 9-95
Cad¡llac 1950-m nr 12-9'
Gad¡llac 196+70 nr l/2-94
Cad¡llac SeY¡lle 197F96 nr l6-96
Chev. Blazer nr 1l-96
Chev. Camaro nr l4l15-91
Chev. Camaro nr 22-93
ChÊv. Camaro 1982-96 nr 4-96
Chev. CEpr¡ce 1gn-g¡ nr 24-92
Chsr. Capr¡ce 19rt-95 nr 1/2-96
Chevrolet 194962 nr 23-91
Chev. CheYelle l96it-t2 nr t7-93
Chev. CoBette 1S4-ql nr 26-93
CheY. Coryette nr 11-!Ì1'
Chev. Coilette 1968-&l nr l6-95
Chev. Goilette lS4-96 nr 21-96
Chev. El Camino nr l0-95
Chev, lmpala nr 1/2-95
Chev. Glassic 1966-57 nr 21-95
Chev. Clas¡c 1949{2 nr 23-91
Chew ll och Nova nr 24-94
Chrysler fulls¡ze 195S1975
nr 19-92. 1955-64 nr I l-94
0¡tioënl956-t5 nr 9-93
Dodge Chargor nr 2l-94
oodge Challenger 60-t4 nr 6-95
Dodge 1955-til nr l1-93
Dodge lullsize 1955-1975 nr 12-92
tord Edsel 1958{{1 nr 26-92
Ford 1949-Íl nr 8-93
Ford Cort¡na nr 5-93
Ford Gosworth nr 3-95
Ford Escort 1968-m nr 18-95
Ford Falcon 1960-t0 nr 4-94
tord Mustang nr ã-91'
Ford Mustang nr 7-94
Ford Muslang 196Fæ nr 25-96
to¡d Taunus MF-62 nr l0-93
Ford Taunus 1$58-67 nr l1-95
tord T-B¡rd Glas¡c 55.51 2l-92
Ford T-Bird 1958.66 nr 6-96
Fullsize US Ford 1955.t5 nr '10-92

Hudson 1948-81 nr 18-94
lmperial 1S+5-73 nr 4-95
Jaguar MK Fll nr l2-93
Jaguar XJ6,(J40 nr l4l15-92
Jaguar XJ6 nr 13-96
Jaguar E-type nr l8-96

L¡ncoln 1952-69 nr 23-96
L¡ncoln Continental sant Mark lll,
lV och V nr 24-93
Mercedes lgl nr 24-95
Mercedes tg53.m nr 4-93
Mercedes 1960-68 nr 19-95
¡lercedes lglzm¡3fll nr 2Íl!l1r
Mercedes Konpact Coupé 5-95
Mercedes S-klasse {ãldre) 20-93
Mercedes S-klass (nyare) 23-94
Mercedes SVSI-G 1971-85 nr 5-94
Mercedes SEG nr 17/96
Mercury Cougar 1967-19 nr'13-95
MGA" MGB, MGC, V8, Midget nr l7-92
0ldsmobile fullsize ll-t(l nr 25-91
0ldsnob¡le 196+t5 nr 20-95
opel Commodore 67-77 nr 25-93
opel GSi/GTE {Kadeü} nr fÈ91'
opel GS¡ nr l2-95
Opel GT, Manta, Calihra nr 13-92
0pel Kap¡1än 1gÞ70 nr 25-92
0pel Rekord 1958-87 nr l7-95
Pougeor20S GTI nr l2-91,8-95
Plynoüth Baffacuda 64-74 nr 20-94
Plynouth Valiant lSl-ll nr 3-93
Pont¡ac Bonnev¡lle 196G85 22-94
Pontiac GTo, LeMans &Tempest
nr 23-95
Pont¡ac tiero nr 25-94
Ponl¡ac F¡reb¡rd nr l9-91
Potrt¡ac F¡rebird nr 1$Sl'
Pont¡ac t¡reb¡rd l9It-96 nr 8-96
Pont¡ac lulls¡ze 195G70 nr 8-92
Po6che 356 nr 7-96
Po6che {e¡ 911l nr 13-91
Po6che nr 10-92, 25-95
Po6che 928 nr 9-96
Po6cho 94+968 nr 7-95
RsnaultS/10 + Goldini nr 7-93
SaEb Cabriolet nr 22-95
Saab 9m Turbo nr 23-93, 12-96
Saab 900 Turbo nr 9-91, 10-94
Saab Sonett nr 23-92
Saabs två-taktare nr 22-96
Shelby 427 Gobra nr 4-92
Studebaker 1953-66 nr 19-96
Toyota Cel¡ca nr l'l-92
Valiant 196&73 nr 3-93
Volvo 1¡10 11167-74 nr 19-94
Volvo 1ô4 nr l/2-93
Volvo 2¡l¡l nr 18-93
Volvo Amazon nr 7-92*
Volvo Amazon 1957-70 nr 3-94*
Volvo Duett nr l3-94
Volvo Pl8m nr 3-92',
Volvo Pl800 nr 20-96
Volvo PV nr 20-92
Volvo Turbo alla nr 22-91, l6-94
Volvo 7¡{l nr 24-96
VW Cabriofet nr l4l15-96
VW Typ I nr g-92

VW Typ 3,411, K70 nr 3-96
VW Golf GTI nr l0-91, 8-94

I Slutsåld, kan beställas som kopia!

A **,//-?/
ant aa,'/2 -?!

./ ./¿,y'/

PROBTEMEN

Aud¡ 80i90 coupé 78-88
Audi 80/90 kat 86-91
Aud¡ 100/100 Avant 82-90
Aud¡ 100/1 00 Avant kal

BMW 518 82-86
Ford Taunus 4-cyl
Ford Fiesta XFl2
Ford Escort I

Ford Escort ll
Ford Escort lll
Ford Escorl lll kat
Ford Orion
Ford Orion kat
Ford Sierra 2,0
Ford Sierra 2,0 kal
Ford Scorpio 2,0
Honda Civic CR)lcoupé
Honda Civ¡c kat
Mazda 323 85-89
Mazda 323 kal
Mazda 323F
Mæda 626
Mercedes 1 90
Mercedes 1 90 kal
Opel Corsa
Opel Corsa kat
Opel Kadett C GTE
Opel Kadett D
Opel Kadett E
Opel Kadett E kat
Opel Kadett E 'l6V kat
Opel Manta A
Opel Manta B
Opel Ascona A
Opel Ascona B
Opel Ascona C
Opel Vectra 8V
Opel Vectra 1 6V
Opel Astra 8V
Opel Astra 1 6V
Opel Calibra
õËiH:iäå E o c
Opel Rekord E Caravan
OpelOmeqa19l2Ol24
Opel Omega 2 6
OpelOmega30l2V
OpelOmega3024V
Peugeot 205
Peugeot 205 Gï
Peugeot 405 Ml 16 kat

Bi/w 31 6/318
Blilw 31ô/3'18 kat
BMW 323i77-A2
Blllw 320/323/325

Saab 900
Saab 900 kat.
Saab 900 turbo
Saab 900 turbo kat
Saab 9000 kat
Saab 9000 turbo

VW Golf I

VW Golf ll
VW Golf ll kat
VW Golf ll 16V
VW Golf ll 16V kat
VW Golf lll kat.
VW Jetta ll
VW Jetta ll kat
Volvo Amazon
Volvo 1 40-ser¡en
Volvo 240-serien

Saab 9000 turbo kat
Saab 9000 CD kat.
Saab 9000 CD turbo kâl

Volvo 240 turbo
Volvo 740
Volvo 740 kât
Volvo 740 turbo
Volvo 740 turbo kat
Volvo 850 GLT/GLE 92-

Simons är det sportiga alternativet
t¡ll o¡iginalet.

Kompletta satser eller halvsals.
Sälis av alla välsorlerade

b¡ltillbehörsbutiker.

ImÞ*@&
Malmö Tel:040/31 79 62

llIS/AB
Göteborg Tel:031/57 05 00

SAHLBERGS

Ska du köpa b¡l? Kontakta Hasse Z först! Tel O8-27 74 OO Ny intressant Köpguide i nästa nummer. Ute den 27 /L2I
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I
SSK Bacing är en årlig racingserie
arrangerad av Stockholms Sportva gnsklubb;
SSK.
Klubben har 1.140 medlemmar, varav 205
ahiva racerförare.

tölirnde kl rftnns:
Klass 1, ¡ pr¡nc¡p standardbilar
Klass 2, Yokohama Cup, m0derat tr¡mn¡ng.
Klas 3, Etab Dala Cup, i princip fri trimning
Xlass 4, 5,6, formelbilar, inkl juniorer.
Klass 7, Renault 5, jun¡orer.

fälg. Valfritt

8, E-kart
9, Volvo 0riginal Cup.

fabrikat av motorn som får prepareras i
enlighet med gällande reglemente;

Iym i relation till effekt Ventiler,
och kompressionsförhållande fritt

lngen karossfõrstãrkning, rensad inredning
är obl¡gatoriskt, ABS-

fõrbjudna. Trummor får ersättas
skivbromsar.

du Yeta mer. r¡ng m-74¿fl 18.

Ë¡r¿t

Debutonten Fredrik Nílsson kom från íngenstans
och vonn de lvå inledonde rocen í årets Yoko-
homo Cup. En senscrt¡on låg på lur. Men ord-
ningen blev omsíder å¡ers¡älld och regeronde
mösloren Ronníe Hermonssons ru¡ín kom olt
ovgörd. Men del vor nöro oll Fredrík vonn och nu
väntor hon otålígt på våren och chonsen tíll re-
vonsch.

lll Han blev årets rookie i svensk
racng. 29 -äige FredrìkNilsson från
Falkenberg slutade trea i SSK-se-
riens tuffa Yokohama Cup. En no-
tering som han absolut inte är nöjd
med:

- Nej, jag skulle ha vunnit, sä-
ger han bestämt.

Fredrik inledde säsongenmed att
vìnna premiärt?ivlingen på Kinne-
kulle Ring. Och han avslutade med
att vinna finalen på samma bana.

Därtill vann han ytterligare två
tävlingar. Blev åtta en gång och
bröt två gånger.

- 
Det som retar mig, säger han,

är attjag bröt. En gang närjag körde
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POWER, Skylten ljuger inte. Fred¡ik Nitssons Ml:a har gott om pulver under
huven. Motorn är hyggd av Lennart Köhle¡. Tekniskt orakel som ligge¡ bakom
många av svenska standardvagnsmotorer t racng.

Sverige.Det är han, och namlen,
FredrikLarsson som füerlndy Light
i USA, som är stadens båda
motorsporq)rofiler. Fast det var inte
i banracing, utan i motocross som
Fredrik Nilsson tänkt göra karriär.

- 
Men så var jag med i BMW

Sport Club Schweden, ochprovade
på att füa race under en klubbträff,
säger han. Och det gick så bra attjag
bestämde mig for att testapåriktigt.

Tre tävlingar med en 240 iVolvo
Original Cup hösten -95 avgjorde
saken.

- Jag kände att det var rätt fìir
mig. Både med kompisar och om-
givning. Och framfiir allt själva
tävlandet.

Att det blev Yokohama Cup be-
rodde på Lennart Köhler. Ullareds
motororakel. Han som liggerbakom
så många framgångsrìka tävlings-
bilar på svenska racerbanor.

- Jag är fruktansv?irt intresserad
av bilar och har haftmånga M3:or i
gatutÍörande, berättar Fredrìk. Den
sistajag hade, byggdejag om helt
med hjälp av Köhler. Vi ökade
cylindervolymcn, gjorde i ordning

toppcn, irrs¡lrrrtnirrgcn och avgas-
systcnrct. Âlll.

- Scrr kllplc Jlg samma typ av
fj$drlng Ír)!n nu pr'l tåvlingsbilen.
Ocl¡ sllrr¡¡ l¡rorrrs¡rr. .lrg ville hela
tirlcn r¡lvcckl¡¡, Mcn kiirde inte så
rnyckcl nrcrl l¡llc¡¡. l)ct blcv en del
klubl¡lrilffr¡r. I rrlc ¡ncr.

Klassens fräckaste bil
I l,cnnurl Ktllrlcr ¿1 sin sida hade
sjÈilv vissl tliv I ingsarnbitioner. Han
byggtlc cn cg,crì Kilhlcr BMW M3
till Yokohanr¿r (lup rcdan till sä-
songcn -94.

- Mcrr han hado så mycket att
göra rnctl bilbyggandct åt and¡a att
den bara blcv ståcnde, säger Fred-
rik. Srl j:rg fìck cllcr viss övertalnìng
köpa don.

Därav korn dct sig att nybö{aren
Fredrik Nilsson kom till start våren
1996 i klasscns lräckaste bil.

Men intc barr dct, skulle det visa
sig. Också dcn snabbaste!

- Jo jag vann ju två race i rad,
säger Frcdrik. Och det lät misstänk-
samt. Så litc scnarc in på säsongen
kom det tävlingskontrollanter hem

till mig ftir att se omj ag fu skhimmat.
Självklart inte!

Nåir han satte ihop motorn igen så
sprack blocket. Vatten läckte in i
oljan. Säsongens tre sista race gick
därÍìir inte bilen som den skulle.

- Men jag friades fürstås från
misstankar och det var ju på sitt
sätt skön! säger Fredrik.

Planen åir att fortsätta i Yokohama.
Åtminstone eo säsong till. Sen kan-
ske det blù Etab Data Cup.

- STCC kan man inte ens
drömma om, menar Fredrik. Allde-
les ftir d1,rt. Och dessutom tyderju
allt på att klassen blir väldigt tunn.

När nu värsta konkurrenten,
mångårige Yokohama-mästaren
Ronnie Hermansson, "äntligen"
bestämt sig fär att klättra upp
någon division, är det kanske fritt
fram ftir rookien att vinna cupen
nästa säsong?

- 
Osvuret är bäst, svarar Fred-

rik. Först ska jag nu i vinter byta
motorblock. Sen sätta ihop bitarna
och därefter skaffanågra sponsorer
till.

- Först dÍirpå kan man fundera
över oddsen.

- Om jag vinner? Hade tänkt
försöka. Men många är bra.
Rickard\ilard till exempel, Mag-
nus Karlsson och Bosse Johans-
son. Och det kan komma nya bi-
lar och fürare som âr ännu bättre.

Men han har ett triumf på hand:
Le¡¡art Köhler. Det blir ban som i
vinter ser till att M3:ans bitar inte
bara àr fiäscha, utan också sätts
samman till en ¡il:big dundermaskin.

- Jag litarpå honom, säger Fred-
rik. SjälvlÈird, unikt kunnig, nästan
ett geni. Det han inte kan om moto-
rer, är verkligen inte värt att veta.

SSK-säsongen 1996 ligger bara
knappt fem månader bort. Premiär
på Kimekulle Ring d,et 26-27
april. D

av. Och en gång när kopplingen
pajade.

Eftersom alla tävlingar utom en
räknas i cupen och det dessutomblir
dubbla finalpoäng, så bör man
komma i mål í va4e race, ftir att ha
chans att bli mästare.

-Det hade räckt attbli elva på
Gelleråsen ftir att jag skulle ha
vunnittotalt, fürklarar han. Men
jag blev fär iwig när jag låg trea
och såg en öppning därjag kunde
passera Magnus Karlsson och
Rickard Ward samtidigt.

Fästethöll inte och BMW M3:an
ålife ut i sandfÌillan.

- 
Bittert, jävligt bittert, säger

Fredrik. Berodde på bristande rutin.
Nåt sånt görjag aldrig om igen.

Han ?ir fttdd med en brinnande
tävlingsinstinkt.

- 
Det endajag tänker på, närjag

sitter i bilen, Íìirklarar han. Men
manmåste ocksåtänka längre fram.

Och alltid fürsöka att komma i måI.

Stadens motorspoftprof i I

I Efter bara ett år i SSK Racing har
Fredrik Nilsson hunnit bli en riktig
"kändis". Både hemma i Falken-
berg och bland BMW-freaks i

Bil: BMW M3 -87.

AgaEñõnE: Fredr¡k Nilsson, Falkenberg Tel
{x}46-t57 f}, -586 73,070F84 24 56.
flübb: Falkenbergs MK.
MotoE Kõhler BMW 318i, 1.988 cc, 2 ventiler per
cyl, Dellorto dubbla ¡18:or fõrgasare,
Kõhlertopplock BMW M10 block, Kõhler
stålstakar H-profi l, Kõhler Accralite superlãtta
spec.kolvar, spec.lãttad och balanserad vevaxel,
Kõhler kamaxel och stålv¡ppor, Köhler grenrör
4:2:1, spec.2,5'avgassystem, BMW M3 DTM
olletrå9.
Tãndtring: Bosch, brytarlõst
Elsptm: Köhler spec.
EñEkr 225 hk vid 8.0,m rpm.

Baluel: 5.0 och BMW difi
l(¡6: M3 or¡ginal med Ewo lll framskãmar
och spoilers
Fnlmon: B¡lste¡n ben och stõldãmpare, ¡ädrar
fr BMW Motorsport, Kõhler resten [Jniballs alla
leder.
BakEgn: BMW sîötdãmpare, ffãdrar fr BMW
Motorsp0rl Kõhler resten, Uniballs alla leder.
Slyrãrel; Kort BMW MotorsporL
Bmmr orig¡nal, $ålspunna slangar, Mimex
bromsbelãgg.
Fõlgar Speedline 6xl5'fram och bak
Dõcl: Yokohama Ð5x60fram och balc

I¡ãnslô¡ikt 360 kg.
0wigt Hela hilen byggd fr fabriksny BMW M3 av
Kõhler Racing.
Lack Ullareds Billackering.
Team: Pemilla Nilson, Lasse Gunnarsson och
Jon 0lsson.

Tnmision: l-skivlig kopplinq, lättat svãngh¡ul SpoMrur Hembergs Frukt & Grõn! Däcksam
med A P kopplinq,4-vãxl Geûsg M50 med S.F Falkenberg, Falcon, Kallebãcks Transpor!
drev, rakskuren och osynkat Lastvagnstekn¡k Gõteborq och Casùol
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