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1 BMW:s nya cabr¡olet kan sa
smaningom dyka upp i Sverige. Da
med katalytisk avgasrcning och
en svett¡gt pris. 325i Cabriolet och
övriga 325-bilar har en rck sexa pa
2,5 liter och 171 hk. Toppfaden
runt 215 km/h och 0-100 ska ta
knappt 9 sekunder.
2 M3 är BMW:s svar pa Mercedes
1908 2,3-16, och om inte annat sa
är i alla fall BMW:s namn snab-
bast. Men det lär ocksa bilen bli.
M3 ska ga i prcduktion nästa àL
och BMW anger nu topplanen /l.ll
240 km/h och en lid lör 0-100
km/h pa under 7 sekundet. Mot-
svarande sillror för Mercedes
190E 2,3-16 är 230 km/h och 7,5
sekundet. Fö¡ulom likarlade prc-
standa är bilarna ocksa mycket
lika varandra tiil det yttrc. BMW
M3 har en mycket läcker skinnin-
rcdning, som dock lät kosta extn.
3 Motorn i BMW M3 är en rak fyra
pa 2 302 cm . Med lyra ventilet pet
cylinder och ML-Motton¡c ¡nsprut-
ning ger det 200 hk vid 6 750 r/m.

BMW öppnar med nya 325 i Cabrio-
let en snygg vagn utan vare sig
targabåge eller hög sufflettvalk

I den nya 325-serien ingår också
en "Allrad", alltså en 325i med
fyrhjulsdr¡ft. Den har i princ¡p
samma typ av 4WD som Ford
Sierra XR4x4, vilket innebär att
framhjulen drivs via en viskokopp-
ling och att kraftfördelnrngen är en
tredjedel fram och resten bak
BMW 325¡ Allrad provkörs ¡ n¿ista

nummer av Teknikens Värld
BMW 325¡ ersätter gamla 323i -

men ¡nte i Sver¡ge
Det dröjer minst ett år innan 325i

kommer, och det hänger samman
med avgasrening BMW bryr sig
inte om att göra en bil efter våra
nuvarande regler, utan väntar tills
det går att sâlja katalysatorrenade
bilar i Sverige

Däremot kan det tänkas att vi får
se röken av BMW 324d, en 2,4-li-

ters d¡esel utan turbo. Den ger 86
hk och toppar 165 km/h

Motorn i 32Si-bilarna är som
framgår en 2,s-liters maskin Den
har sex cylindrar, en överliggande
kamaxel och ger 171 hk. Toppfarter
runt 215 km

BMW M3 har bara fyra cylindar
men dubbla överliggande kamax-
lar och fyra ventiler per cylinder
Det ger 200 hk och 240 km/h i

toppfart
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