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BMW M3/orrs
Namnet är hämtat från den ameri-

kanska racerbanan Laguna Seca
utanför Monterey i Kalifornien. Det
iir främst just i USA Haman säljer si-
na bilar. Japan och Taiwan är två
andra marknader som växt sig stora.

"Laguna Seca 3,5 Turbo" är bara
en av otaligavarianter av BMW-byg-
gen, och den har hittills byggts i fem
exemplar.

Av det som i begynnelsen var en
BN{V/ M3 har egentligen bara ka-
ross, instrumentering och delar av
hjulupphängningar lämnats i fred.
Resten är ombyggt octVeller för-
ståirkt.

Den fjuttiga 2l5-hästars M3mo-
tom som många tycker är kvick kas-
tades ur direkt. Målsättningen var
minst 400 hästkrafter, och då duger
inte ens 2,5-litersmotorn.

Valet föll på den raka 6-cylindriga
turbomotor pä 3 430 cm3 som nor-
malt sitter i gamla BMW 745i. I stan-
dardversion ger den 252 hästþt after.

I "Laguna Seca" ger den 410 hk
vid 5 900 r/m. Detta uppnås delvis
genom större turbo med tillhörande
laddluftþlare. Normalt laddas 745-
motorn med 0,55 bars över1ryck, nu
är det fördubblat till 1,1 bar.

Naturligwis räcker det inte med att
bara montera en större turbo. Trim-
ning på 9O-talet utförs till stor del ge-
nom att databoxens specifikationer
ändras och får nya informationer hur
den skall föda motom med bränsle
och luft. Richard Haman har en tek-
nikspecialist anställd som inte gör
annat än laborerar med databoxar för
att knäcka koder som tillverkama in-
te vill lämna ut.

515 Nm kräver
ny vöxellådc

Det finns tillräckligt med utrymme
för en stor sexa i BMW M3, men in-
stallationen medförde andra pro-
blem. Standarddelarna höll inte för
påfrestningama nåir oerhörda 515
Nm av mastigt vridmoment (max vid
4 600 r/m) skulle ner i backen.

Transmissionsspecialistema Ge-
trag botade besvdren med kraftigare
bitar i växellåda och bakaxel (diffe-
rentialen har 40 procentig broms-
verkan).

Hjulupphängningama sitter på ori-
ginalinfästningar men såväl fjädrar,
stötdämpare som krängningshäm-
mare har rejälare dimensioner och
chassit är att betrakta som stenhårt.

Några baksätespassagerare kom-
mer aldrig att kunna komma med in-
våindningar om fjädringskomforten,
eftersom baksätet är utslåingt! På
dess plats finns i stället högtalare och
förstärkare till stereon från Kenwood

- på 800 Watt!
Fram finns numera riktiga racer-

stolar från Recaro, tillverkade i kev-
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lar. De väger bara 2,5 kilo styck. De
kilon man har sparat på stolarna äts
dock effektivt upp av en rejäl störtbå-
ge med krysstag.

Richard Haman är inte mycket för
skdrmbleddare och ombyggnationer
i plast. Den utvändiga skillnaden mot
BMV/ M3 inskränker sig till ett luft-
intag på rnotolhuven som ger plats åt
sexan, och sarntidigt ger den extra
kylluft.

Invändigt ¿ir det grällt. Ratten,
växelspakskrìopporì och instrument-
tavloma lyscr knallgult mot den i öv-
rigt svarta inrcdningcrt. Ratten ver-
ka¡ vara montclatl fìit' cn storvuxen
amerikan eftclsr¡rnjag irrtc når fram
till ratten ens niil stolcn ¡il l'rantskju-
ten i sitt främsta liigo!

l4r2 ¡ekunder
r¡ll 2oO km/h

Att ge sig på några slorvttlnit kurv-
tagningar hänganclc i crt trcckl'¡ttl I'alt
åù inte att tänka på. Jag lär n(iil Irri¡¡
med att köra rakt fiam ocll i trtiltl¡trt:
svangar.

Motom imponerar.'lÏrhtlrt biiriitr'

ladcla i ott nryck('l tirligt skede och
det drar br'¡r llrrtl¡r lì'llrt lttlttcn. Att det
d¡ en turbo hlir nr¡trr viuso först när
övertrycksvcttlilt:tt ¡lyscr ljudligt vid
varje växling. Kallktiit'clt på motom
dr annars sonr crì sl¡trk, sltlr insprut-
ningsmotor utan turbo.

Enligt Hamans egnit nriitningar ac-
celererar Laguna Scca l'rån 0 till 100
kmih på 4,9 sekunder. Till 200 km/h
tar det 14,2 sekunder. Jag tìnner ing-
en anledning att betvivla siffroma -
om bara underlaget ger tillräckligt
med fäste för däcken i stafen.

Chassit gränsar till stumt och de
breda, låga däcken suger normalt fast
bilen i backen på ett övertygande
sätt. Men låg växel och tung gasfot
gör att bilen gåirna viftar med baken
och då spinner bakhjulen vilt.

Laguna Seca 3,5 Turbo kostar
2-50 000 D-mark - eller strax under
9.50 000 svenska kronor.

Lika omöjlig att importera till
Svcrigc - på grund av avgasbe-
sliinrrrrclscrna - tir Hartges något
rrriklirrc nìon rner sofistikerade sex-
cylirrrh'igt M3 Beteckningen ar

O Haman rir svag för effekter, och
då menar vi inte blott hästkrafter!
Gul läderratt, gula mitartavlor och
hasti ghet smritaren graderad till
320!

O Gult och svart även i motor-
rummet, som inrymmer en gammal
nåventils 3,5 -literssexa med turbo.
Maxeffekten är hela 410 hästar,
max vrid 515 Newtonmeter, eller
ungefÌir som enfrisk siuliters
sugmaskin!

H35-24,vilket skall uttydas som 3,5
liter och 24 venfiler.

Herbert Hartge tir en långt mer
namnkunnig trimmare än Rickard
Haman i BMW-sammanhang, med
ett renommé som inte står AlPina
särskilt langt efter. Ett aktivt täv-
lingsengagemang, dlir bland annat
svensken och gode vännen Ingvar
Carlsson har bidragit till framgangar-
na; har skapat både de kunskaper och
den publicitet som krävs för att över-
leva som biltrimmare.

Hartges bidrag till floran av broi-
lerversioner av den hårt prövade
M3:an kostar "bara" 131 000 tyska
mark, alltså knappa halvmiljonen i
svenska riksdaler, men dr egentligen
mer sofistikerad än Hamans Laguna
Seca. Hartge har nämligen ersatt den
vanliga fyran med den fina fyrventi-
lade sexan som gjorde sin debut i
BN{W M1 1978.

Hortoe qnvönder
BMúl:s finqste

Motorn fortsatte sin kaniåir i M5
och M635 CSi och driver nu alltså
även Hartges H 35-24. Från att i ori-
ginal har spottat fram286 hästar vid
6 500 varv ger nu den lätt vässade
och mycket vackert klingande ma-
ski¡en 330 hästar vid 6 800 varv.
Trimningen är gjort på traditionellt
sätt, med kamaxlar som lyfter venti-
lema högre och tillsnyggade poÍar
och ventilsäten som ökar på gashas-
tigheten. Motorelektroniken har ock-
så andra specifikationer som ökar ef-
fektiviteten på höga varv.

Den nya, 3,6 liter stora katalysa-

Forts nrista sida

O Hartge har stoppat ner den
underb art fina fyrv ent i ls s e xan s om
har sitt ursprung i BIvIW M1.
Motorn har enfantastisk sång i övre
delen av registret, och hyfsat
bottendrag. I framtiden kommer
man att bygga motorn med den nYa
katrenade Mí-motorn på 315
hcistar.

O Kraftig frontspoiler håller bilen
tyngre mot marken och de stora
17-tumshjulen ger plats för stora
bromsskivor och ok. Bromsverkan
är mycket god.
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BMV/ M3þrrs
tonenade M5-motom satt inte mon-
terad i den H 35-24 vi provade, men
den kommer att användas i framtiden
- dock i otrimmat 3l5-hästarsutfö-
rande.

Precis som Hamans turbosexa har
Hartges bil så mycket kraft att det
mesta spinner upp i rök när man för-
söker göra bilen rättvisa vid ett acce-
lerationsförsök från stillastående.
Med vår testutrustning kopplad note-
rade vi som bäst 6,8 sekunder till 100
km/h - med en verklig smygarstart!
Sedan tog det bara 14 sekunder till
för att nå 200 knutar, vilket säger mer
om bilens verkliga potential.

Just bristen på grepp bak åir något
av kämpunkten hos en M3 med en
jättesexa i nosen. Bilens tyngdpunkt
förskjuts framåt samtidigt som det
vridande momentet på bakhjulen
ökar betydligt. Trots att en kraftigare
diffbroms (40 procent iH 35-24) an-
vänds tillsammans med 265140-däck
på l7-tumsfälg har man svår1 att ut-
nyttja kraften på låga växlar. Visst åir

det kul att sladda, men det kostar tid
och pengar!

Ett arulat problem är bilens balans
i höga farter. M3 är lätt bak redan i
standardskick och blir naturligtvis
ännu lättare med en tyngre motor i
fronten. När man kliver på bromsar-
na från de knappa 210krîlh som H
35-24 klaru av så blir bakänden in-
stabil och man väljer helst ett rakt
vägavsnitt för att känna sig helt
trygg.

Håller man tanken välfylld, den
rymmer hela 125 liter tack v¿Ìre en
extra aluminiumtank på 55 liter, åir

stabilitetsproblemen dock betydligt
mindre kännbara.

Over bromsama faller dock ingen
skugga; de stora fälgama rymmer
30O-millimeters skivor och stora fyr-
kolvsok, som biter enormt.

Stötig sorn
en spoltb¡l

Hartge har liksom Haman styvat
upp sin doping-M3 ordentligt, vilket
befrãmjar köregenskaperna men
knappast komforten. Förutom styva-
re fjädringskomponenter har även
tvârgående stag mellan fjäderbenen
fram och bak hjälpt till att styva upp
karossen. Bilen reagerar blixtsnabbt
på styrimpulser och kränger knappt
alls i svängarna. Men den kräver
samtidigt stor uppmärksamhet på
svenska vägar i vars spår de breda
däcken gärna klättrar omkring.

Men Hartges bil utstrålar en solid
homogenitet som är ovanlig för trim-
made specialbilar, och motoms ljud
och vibrationsfria gång är verkligen
något alldeles underbart att uppleva.
Prislappen må vara kraftig, men då
skall man minnas att Hafige alltid ut-
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O Kompressorkonyerteringen rir lyckad: bilen har
ett bottendrag som slår 3 ,5 -lilerssexan i Hartge H 35 -24 .

Mt'n ('nllc har klokt nog inte nöjt
si¡i nrt:tl lirrlr(i¡rl motoreffekt. Väg-
lr:11 lrr i rr¡1, i rrrt:tln in[i och utseende har
¡iven sclls iivcr'.

lÌMW:n iil siinkt 25 lnrn genom
Irlrrlru t: oclr kortarc fjädrar som kom-
¡rlt'llt:nrs ¿rv slllllbara Koni stötdäm-
l)nrc rurìt onr och 45-profilsdäck.
I l.jrrlinståillningen fram är ställd i ne-
grrliv camber för att bilen skall styra
in biittre i böjama.

Spoilerpaketet är hämtat från
BMW M3 SE, vilket betyder att bak-
rc vingen åir ställbar.

Billigore och
snabbore ön tl3 5E

En rejäl störtbåge finns också
monterad, plus skålad racingstol och
rejält sexpunktsbälte. Indikationer på
att ägaren mer än gåirna drar en repa
på bana när andan faller på.

Calle Rosenblad köpte si¡ M3 be-
gagnad, för 220 000, och totalpriset
på bilen som den står idag är cirka
350 000 kronor. Det är 48 000 billi-
gare än en M3 Sports Evolution, och
ytterligare ett par hundratusen billi-
gare än andra sportbilar med jämför-
bara prestanda.

350, 500 eller 950 tusenlappar?
250,210 elle¡ 300 kmÀ? Annu har vi
inte sett hur dyr - eller hur snabb -

går från fabriksnya bitar när han byg-
ger en bil.

Ett betydligt billigare sätt för att få
bättre klös i sin M3 ¿t att montera
kompressor på den befintliga mo-
tom. Haman Motorsports konverte-
ring ger motom en maxeffekt pâ,287
hästkrafter och bilen en toppfart på
drygt 250 km/h.

Har man, som Calle Rosenblad, en
M3 som börjar bli i behov av reno-
vering (den har gått 12 000 mil) är
Hamans erbjudande definitivt fres-
tande.

Helrenovering av motom, ny vev-

axel, kamaxel, kolvar och en kom-
pressor från Garrett kostar nämligen
cirka 80 000 kronor.

Vi kopplade vår testutrustnitrg på
Calles bil och kunde konstatera att
det inte dr några luftsiffror som an-
ges. Kompressorbilen ¿ir klart kvick-
are från start ¿in BMW:s egna hot-rod
M3 med tilläggsbeteckningen
"Sports Evolution" på 238 hästar.
Vid acceleration på fyran och fem-
man tappar den något innan kom-
pressom börjar ladda men i mellan-
registret och däröver blir M3 SE re-
jält distanserad (se testtabellen).
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C Calle Rosenblad har hyggt en

Accelerationslid lrån

stillastáende i sekunder

.t 35-24
M3

Kompressor M3 SE

0- 50 km/h 28 26 27

0- 70 km/h 40 40 4J

0-1 00 km/h ô8 63 69

0-130 km/h 105 98 tq,s

14,8

15,0

8,3

0-150 km/h 121 132

0-400 meter 14I 14 6

Accelerationstid

och strãcka
på högsta växlarna

50-90 km/h 83/ 85/

4:an s/m 159 165 t61

70-1 1 0 km/h 117t r1 r/ 04

5:an s/m 292 278 263

Toppfart ca (km/h) 270 255 245

Haman Laouna Seca 3,5 turbo har inte mä fts lrlotor
6-cyl rak 2 ventiler/cylider

Turbo, laddluftkylare
6-cyl rak, 2 överliggande kamaxlar,

4 ventiler./cylinder
4-cyl rak,2 överliggande kamaxlar

4 ventiler/cyiinder/kompressor
Borrnino/slao 92/86 93,4/84,0 93,4t84,0
Cylindervolym 3 430 cm3 3 453 cm3 2 302 cm3
lvlax effekt 41 0 hk/S 900 r/m 330 hk/6 800 r/m 297 hktT 000 rlm
lvlax vridmoment 515 Nm/4 600 r/m 355 Nm/4 500 r/m 330 Nm/4 800 r/m
Kraftöverförinq Samtliga har motorn fram och bakhjulsdrift, 5-växlad låda. Differentialbroms
Fjàdring/
hiulställ

Spiralfjädring runt om. Fram fjäderben och undre triangellänkar Bak dubbelledade drivaxlar och snett bakåtriktade
triangelbärarmar Krängningshämmarefram och bak

Bromsar Ventilerade skivor fram och bak Kretsar axelvis, p-broms på bakhjulen Låsningsfritt system
Fälg f/b 8,5+17 7,4+1718,5+17 7,0+16
Däck f/b 235t 45 ZR 1 7 t 255 t 40 ZR 17 2351452R 17 t265t40 ZR 17 225t452R 16
Axelavstånd 257 cm
Längd 435 cm
Bredd 168cm
Höid 137 cm
V¡Kt '1 180 ks 1 388 kg 1 220ka
Tank 100 liter 125 liler 70 literen M3 kan bli.
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