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BMW-TEST ¡orts

lnte heller finns det variabla insug-
ningssystem eller kamtider, dubbla
tändstift, kompressorer, turboag-
gregat eller annat godis.

Undantagen är sportbilen M3,
som faktiskt har fyrventilsteknik, och
turbodieseln som inte tas in lill Sveri-
ge. I BMW:s vardagsmotorer har
flervent¡lsteknik hittills varit bann-
lyst.

Däremot ligger BMW långt fram-
me när det gäller motorelektronlk.
Här finns tredje generationens
Bosch Motronic bränsle- och tänd-
n¡ngssystem, som på digital väg styr
tändningen och den luftmängdsbe-
roende bränsleinsprutningen. Elek-
troniken reglerar också tomgångs-
varvet och stänger av bränsletillför-
seln vid motorbroms.

Går något på tok finns ett nöd-
program för tändning och insprut-
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ning. Dessutom flnns ett diagnossy-
stem som underlättar för
verkstäderna.

Själva motorklumpen är i 316 och
alla andra treor av järn och topploc-
ket av lättmetall. I toppen står ventl-
lerna ovanligt rakt upp och är
centralt placerade i förbrännings-
rummen, som det har lagts ned
mycketjobb på.

Att det är något speciellt med
BMW:S motorer är inte tomt reklam-
snack. BMW-folket talar med förkär-
lek om "körkultuf och det är svårt att
hitta ett bättre ord. Motorn går ovan-
ligt m¡ukt på alla varvtal samtídigt
som den på ett spänstigt sätt gillar
att varva högt. Segdragning finns re-
dan på låga varv.

I klartext: ingen japansk fyrventila-
re på 1,6 liter kan konkurrera ut
BMW:S minsta motor!

99 hk är väl inte en effekt som man
förkn¡ppar med BMW, men 316i
känns ändå inte slö. 0-100 km/h tar

1 2,4 sekunder. En GTI-entusiast gö-
re sig dock ¡nte besvâr att provköra
en 3161 - om han inte tänker lägga
om llvsstil och bli en lugn och harmo-
nisk bilförare.

Väghållningen är mycket bra. Bi-
len är ovanligt välbalanserad och
lurar aldrig sin förare. Fjädringen är
fint avstämd för att ge både den fast-
het som föraren vill ha i kurvor och
den fjädringskomfort passagerare
vill ha.

Sidorutornavevas

treor -detkänns
nästan exklusivt!

Enda reservationen är att för de
flesta förare är en framhJulsdriven bil
säkrare i vinterväglag. I övrigt fram-
står 316i som en reko och ärlig bil.
Chosefri är ett ord som dyker upp.

Sidorutorna vevas för hand - ¡

samtliga treor - och det känns näs-
tan exklusivt! Bakrutorna går över
huvud taget inte att öppna på två-
dörrarsmodellerna. Den enda "lyx-
en" àr elektriskt manövrerbara
ytterbackspeglar (finns på alla
BMW). Allt annat kostar extra.

Det vi saknar mest är servostyr-
n¡ng, som kostar 6'168 kronor. Utan
servo är det 4,2 rattvarv mellan fulla
hjulutslag och det är för vevigt vid in-
spirerad körning. För en stackars
storstadsbillst, som tvingas lickpar-
kera flera gånger om dagen, är
styrningen dessutom för trög.

Nytt citat ur testprotokoll:
"BMW:s bilar är som att säüa på sig
en väl nött jacka eller ett par ingång-
na skor. Allt känns rätt på en gång".

Förarmiljön är ett exempel. Regla-
gen sitter där de ska och instrumen-
ten är stora och lättavlästa. 31 6i har
en stor analog klocka ¡ stället för var-
vräknare, men det gör inget efter-

som motorn är så flexibel. Och den
som ¡nte hör när det är dags att växla
lär sig snart att växla efter hastig-
hetsmätaren: växlingspunkterna
ligger vid 40 - 80 - 120 km/h.

Den enda detaljen ¡ förarmiliön
som irr¡terar är att man alltför lätt
sätter igâng vindrutetorkarna, ex-
empelvis vid start eller vid en "situa-
tion". Spaken sitter helt enkelt för
nära ratten.

På långfärd räcker 31 6-motorn väl
tifl och en fam¡lj med små barn har
gott om plats. I baksätet sitter två
vuxna (max medellängd) drägligt om
framsätesfolket inte har sina stolar
långt bak (vilket också förutsätter
max medellängd).

Stolarna är kanske i hårdaste la-
get, men det finns gott om huvudut-
rymme eftersom rutorna inte har
vinklats inåt som i moderna "v¡ndtun-
nelbilaf.

I sanningens namn är det nästan
bara fördelar med den "omoderna"

karossen. De raka rutorna ger en
svalare kupé på sommaren, dropp-
lister förhindrar snö och vatten att
falla ner på stolarna och en ruta som
inte är limmad går snabbare att byta
ut.

Att 316i "bara" toppar 185 km/h
beror dock delvis på karossens rela-
t¡vt höga luftmotstånd.

Dags att byta upp till en 31 8i a 134
800 kronor.

För 1 4 900 kronor rifl får du för det
första fyra dörrar, 3l8i finns inte
längre att få med Wå. En 316t 4-d
kostar 123900 kr, så påslaget för
31 8i är egentl¡gen 1 0 900 kr.
Motorn är i stort sett samma som ¡

316i, men slaglängden har ökats
med 9 mm och antalet hästkrafter
med 14.

Priset per extra hästkraft är där-
med779 kr. På köpetfår man också

nom att bilen blir ännu trögare att
parkera.

De extra håstkrafterna ger inte nå-
gon riktig aha-upplevelse. GTI-entu-
siaster behöver inte fundera på 31 8i
heller. Därtill är den ailtför civil¡se-
rad.

På Sviestabanan utanför Linkö-
ping ger de bredare däcken lite
bättre fäste och en improviserad tid-
tagning v¡sar att 318i är en sekund
snabbare än 316i runt den 2,1 kilo-
meter långa banan!

Men med testutrustn¡ngen på
plats visar det sig att skillnaderna är
större än de upplevs: 318i klarar
0-1 00 på 9,8 sekunder och har klart

bättre segdragning på höga växlar.
(Vridmomentet är 2,1 kpm högre än
hos 316i).

En förklaring tilt att 316i kánns så
snabb är dess lägre utväxling, som
ger lite högre (sportigare) motor-
sang.

Steget från 318i till 320i kostar
17000 kronor och märks tydl¡gare
än steget mellan 316i och 318i! Den
lilla raka sexan på två liter har ytterli-
gare 1ô extra hästkrafter jämfört
med 318¡. Motorelektroniken är den
samma som ide mindre fyrcylindriga
bilarna. Prispåslaget ar t'OO'S frTn-t<.

Andra skillnader är att 320i väger
80 kilo extra och har en bensintánk
pä 64 liter i stället för 57. Den har
också hårdare gasstötdämpare,
svàrtvättade lättmetallfälgar och en
checkkontrollpanel placerad ovan-
för mittbackspegeln.

Vår testbil hade dessutom ett M-
Technikpaket med bland annat

Forts nâsta sida

i
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325i och M3 har batteri i baken
Batler¡et i bagageluckan ger bättre viktfördelning men laswo¡ymen
minskar lrån 350 till 305 dmr. Lasttröskeln är hög' Genomlastnings-
lucka med skidpåse kostaf 1 664 kr (ej t¡ll M3)'

Finfin Íö¡atmilio
Inst/ìrríreÍrterrngen (pä b,lden M3) är exemplarisk och samtidigt myc-
ket enke; I :r15i saknas varvräknare och bränslelörbrukningsmätare.
M3 h¿r oljetrycksmälare och digitalklocka.

\

Spartansk dyrbil med hög komfort
Kupén känns spartanskt men lyx finns att köpa' Stolarna är hårda och
faita och är stållbara i höidled. Svankstöd saknas' R¡kt¡gt långa föra-
re tycker att s¡ttställningen är "italiensk".

318i:s fina fyra är liten men stark
De nyutvecklade fyrcylindriga motorerna som finns i 316i och 31gi
bev¡sar att fyrvent¡lsteknik inte är ett måste och att en fyra kan vara
bättre än en sexa. Effekt 113 hk vid 5 500 r/m.

BMW-TEST forts

sportstolar, bredare däck, sportfjäd-
ring och spoilerpaket. Allt till det
facila priset av 24 795 kronor.

Motorkaraktären är ännu mjukare
än hos 318, men här saknas BMW-
bett! De som köper BMW för att få
underhållning bakom ratten har
mycket roligare i en 316i och åker
snabbare i en 318i!

Jämfört med 318i lyckas vi visser-
ligen kapa en sekund på varvtiden
runt Sv¡estabanan, men accelera-
tionssiffrorna är samtl¡ga till 318i:s
fördel! 32o-motorn är för sävlig, den
måste varvas över 5 000 för att ge
maximal utdelning.

Sportstötdämparna ger dessutom
klart sämre fjädringskomfort och
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den extra iyngden i framvagnen för-
tar lite av bilens spänstighet.

Domen blir: Enda egentliga skälet
att köpa en 320i är att du gått på pre-
stigesnacket om sexcYlindriga
motorer och därför prompt behöver
de två avgaspiporna som avslö.iar
att du har råd med mer än 318-9ran-
nen i bilkön. Men han kan då glatt
blänga tillbaka i visshet om att ha
gjort den bättre affären.

lnte ens om du vill ha automatlåda
rekommenderas en 320i, därtill är

motorn för "tunn".
Nästa steg uppåt i 3-seriehierar-

kin kräver svar på frågan om 35 000
kronor kan vara ett rimligt påslag för
en halvllter extra slagvolym i en sex-
cylindrig motor?

Svar ja. BMW 325¡ med 2,s-liters
sexa är värd sina pengar, trots att
den kostar 46 400 kronor mer än
320i.

| 325-priset ingår förutom 170 hk
(41 hk mer än 320i) också utrustning

som centrallås, dimljus fram och
ABs-bromsar till ett värde av 11 400
kronor. Alltså blir påslaget för mo-
torn 35 000 - bara 854 kr/hk.
För att kunna hantera fler hästar har
325i grövre krängningshämmare
fram samt krängningshämmare och
skivbromsar bak.

Att 0-100 klaras av på 8,3 sekun-
der är bara en antydan om hur krafi-
full motorn känns. Aven om det
krävs över 4 000 varv för att få fram
det riktiga draget utstrålar motorn så
mycket kraft att det är svårt att inte
bli förförd,

Vid landsvägskörning njuter v¡ av
motorns diskreta sång och vibra-

t¡onsfria gång, av ett maffigt vrid-
moment pà 22,6 kpm och en massa
hästkratter. På banan kapar vi två
sekunder gentemot 320i och väg-
hållningen är mer BMW-mässig utan
sportstötdämparna.

Att 325i trots allt sitt "pulver" bara
distanserar 318¡ med tre sekunder
på banan, beror på att 31 8i inte är så
framtung och därmed lättare aü
manövrera och manipulera.

325:an ligger inte heller llka stumt
mot asfalten som 320i med sport-
stötdämpare. Dessa gör 320i mer
understyrd, medan 325i lättare kan
köras med bakvagnssladd. lnte för
att det går fortare på det sättet, men
roligare är det!

Den starkare motorn gör att 325i
orkar med en högre utväxling, vilket
ger den lägsta ljudnivån av testbilar-
na och bara marginellt högre bräns-
leförbrukning än 320i.

Att gå från BMW 325i till M3 är ett
stort steg på flera sätt. Det kostar en

dryg "hundring" och lVlS känns som
en helt annan bil - vilket det också
är. BMW [/13 är inte en vässad ver-
sion av 3-serien utan en racerbil som
rymt från banan - med det i åtanke
är den riktigt civiliserad.

M3 byggs inte på det vanliga tö-
pande bandet utan delvis för hand
hos BMW lvlotorsport. Utgångsma-
terialet är naken 3-seriekaross, men
i övrigt har |\/3 inte mycket gemen-
samt med övriga treor.

Chassit är avsevärt styvare och
jämfört med de andra bilarna är M3
påfrestande stötig.

Motorn har alltså fyra ventiler per
cylinder och dubbla överliggande
kamaxlar. En fyrcylindrig, högkom-
primerad och topptrimmad mask¡n
med 2,3 liters slagvolym och blixt-
rande effekt. Vid 6 750 lm ger den
hela 1 95 hk, och nästa år är effekten
uppe i 215 hk!

Redan vid 2 500 varv vaknar mo-
torn och sedan varvar den allt vilda-

re om gaspedalen förblir nedtryckt.
0-100 km/h tar knappt åtta sekun-
der.

Motorn känns jämfört med de öv-
riga maskinerna rå som en motor-
sågs. Styrningen är mer direkt än de
övriga bilarnas och Getrag-växellå-
dan kräver tillvänjning. Ettans växel
ligger nämligen nere till vänster och
lådan är inte lika smidig som de and-
ra bilarnas

Avgasmullret är nästan störande
vid 100 km/h. Men på banan var alla
enbart entusiastiska:

- Det här är den enda b¡l som gör
mig svett¡g. Greppet är enormt, den
ligger verkligen "lågt" i kurvorna och
"axet" är härligt! Aning understyrd
om den inte hanteras bestämt, men
diffbromsen på bakaxeln gör den
svårkörd. Med rätt förare går den
nog hur fort som helst.

Varvtiden blev också bara två se-
kunder bättre än med 325i, men den
tiden är nog den som går att pressa

mest. En motorsvag bil är ju alltid lät-
tare att köra "på gränsen" än en
"nästan tävlingsbil"

ar sa

Med ord som förnuft och ekonomi
utrensade ur hjärnan är [/13 den bil
som de flesta ¡ testlaget väljer rn-
st¡nktivt oah skälet är enkelt: den är
så grymt rolig

Men när frågan malt några minu-
ter i våra i hjärnorna svänger majori-
teten till 325i, eftersom den har kraft,
körglädje och komfort.

När vi så stoppar tillbaka orden
förnuft och ekonomi i våra hjärnvind-
lingar kan vi även kalkylera med
ägandekostnader och då tar det hela
återigen en ny vändning.

En 316i drar minst bensin, den är
fakt¡skt snål på dropparna. Försäk-
ringen är inte billig för storleksklas-
sen, men 316i (och 318i) är ändå
minst dyra i kvintetten.

Service och reservdeiar till 316i är
faktiskt inte dyrare än för mellan-
klassjapaner Andrahandsvärdet är
dessutom relativt bra. En 318i har
bara ¡nköpspriset emot sig, för övrigt
kommer den att kosta lika lite/myc-
ket som en 31 6i att äga. Och andra-
handsvärdet blir säkert bättre

320i blir avgjort dyrare att serva, re-
parera, tanka och försäkra.

Räknat ¡ procent håller 320¡ sitt
andrahandsvärde bättre än 316i,
men i kronor räknat faller 320i med
10 000 mer på ett år (enligt Tekni-
kens Världs begbil-prisl¡sta).

Ekonomikalkylen för en 325i drab-
bas hårt av själva inköpspriset.
Räknat på 15 procents ränta kostar
det'12 000 kronor före skatteavdrag

Forfs nästa s¡da
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TESTFAKTA
BMW

316i

BMW

318i

BMW

320i

BMW

325i

BMW

M3

Ca{ds }å gahn' i Sbc*holm I 19 900i 134 800:. 151 800¡ r98 200 - 299 800i

Vaqnskadeqarand samt siâlvrisk 3ärl3 086i 3 àrl3 086r 3 år/3 395 - 3 ärl4 0l2i 3à¡14321¡

Rostskyddsgaranti/anlaLl behandlin ga 6 årl0 6 är/0 6 árl0 6 á10 6 å10

Rostskyddsgaranlins totalkoshad 0- 0- 0- 0- 0-

Frtigstau 66i - 6ô7:- 757¡ 757 - 847 -

Fôßãkingsexemp€l Klassn¡ngTraff(-

Folksam: Helár, DelkaskÞVagns*ada

halvlõßãking ãni.t&og'sõ%¡+
(helförsãking om nus,nul 500mifår
vagnsÌadegannti zon$õ80ô.75%bÞsakns) nus,max2gbgmit¡år

4-1 6-16 4-16-1 6 5-20-22 7-20-20 8-24-24

4 035¡ 4 035¡ 5262¡ 5 433:- 6 662i

1 511:- 1 511:- 1 926:- 2011..- 2428:-

Seruioeintervalþr l:aseNice

och -koshader

inklusivematedal, ¿"¿setït'ce

o[oræh moms

i:esetïice

200 mil/

294¡
200mil/

294:-

200mil/

320:-

200mil/

320i
200mil/

321:-

,rl

278.

,tl

278:-

,tl

300:-

,ll
300¡

,tl

362r

,tl

1 049i
'rl

1 049-

,tl

1 332:-

,tl

1262-

,tl
't 516 -

Resew-

delslriser

498 - 498 - 498 - 498 - 614 -
276 - 276"- ¿lö:- 216i- 242-

ochañets- EDDrnõstamr- 893 - 893 - 901 - 901 - 233 -
koshadof

inHusive

m0ms

966 - 966 - I 13Ei 1 138:- I ¿t t.-

1325i 1 349:- 2 300:- 2 516:- 2 356:-

242- 242- 242- 242- 380 -

456 - 456 - 456:- 45ô:- 4bb -
1362i 1362..- I 362i 1 362:- 2067-

2173- 2113. 2173- 2173- 4 906:-

47- 41 - 47- 47-

4 629:- 4 629:- 5 808:- 5 E(}Eþ 7 278-

Brãnslebrùrulming 501fi/Ïl

iliterperm¡|. J0-ñ¡h
vidkonstanlfarl -dñ¡_-

tl0knlh

U.bU þ:AN 0,61 S:an 0,70 S:an 0,69 5:an 0,75 S:an

0,66 0,59 0,68 0,62 0,i6 0,63 0,r/ 0,68 0,78 0,67

0,76 0,7i 0,7i 0,i0 0,&5 0,74 0,89 0,79 0,84 0,i2

0,89 0,i8 0,91 0,82 0,98 0,89 1,04 0,93 0,91 0,79

Förtrutning stad*oning, medeíart36 km/h, 102 r04 t30 125 134

Accelera- u-þukmln

tionslid 0-70knlh

40 33 3E 3r 32

/b 52 60 48 51

hån stlla- -Gg¡hn-'¡- 102 80 80 68 70
slãende trl00kn/h 124 98 r06 83 i9

trl10|m/Tr

0-l50km/h

0-400meter

14 6 119 125 98 84

285 241 240 192 07

17 90 17 14 't7 43 609 15 44

Accslera- 50-70km/h

tionstid -id$ñ'/h-----
5,4 5:an 4,4 s:an 6,2 S:an 4,7 s:an 4,2 5:an

5,4 7,5 4,4 6,2 6,0 7,5 4,i 6,8 4,0 5,1

pãhogsla -id_tldkmÃ-- 5,7 8,2 4,8 6,6 6,1 8,9 4,6 i,1 3,9 5,2

vilrama ft-'_j¡0rm/h-
ToDPfartcirka (km/h)

6,9 9,5 5,7 7,6 6,1 r0,2 4.8 7.7 3,9 5,6

185 190 r95 n0 230

Airbag 13 388:- '13 388i 13 3EE - 3 388:-

Automatisk fanhâlarc 3 561i 3561:- 3 561

Centrallås 2 607:- 2607- 2607- o a
Differenlialbroms25% 4 471..- 4 4î7. 4477¡ 44lli a
0imliuslram/bak 1 868:-/a 1 868:-lO I 868:-la o ./.
Elstyrda lönslerhissar f ram/bak 5 005:l

I 116:-

5 005:-/

91r6i
5 UUà:-I

9 116:-

5 005:-/

I 1 lô:-
5 005 -/-

Fârddator 3 949¡ 3 949i 30i8-

Lufd(ondrtionerinq 16 968i 16 968:- 16 968 - 16 968i 'f6908-

[åsningsfüa bronsat 10 281 - 10 281:- l0 281:- a a
l-ãtl,netallfälgar 5450- 5 450:- a a a
Skinnklädsel 12442- 12M2- 11 709¡

So ucka
a tñ4. 6 505:- 0 5u5:- 6 505i ô 505:-

Varvrãlmare 1 736i a o o a
Touring ßombi)

l7 100:- 12 200¡

4WD 30 000:-

Autonadäda 10 800 - '11 000:-

Buller

Fram/bak

i dbA

50km/h

70km/h

90km/h

110 km/h

64 67

ô5 69

67 70

70 72

64 63 65

66 66 68

69 69 71

72 71 74

Hastighetsmätaten

54 57 57

73 78 78

94 98 99

114 118 120

visade

vid 50 km/h

vid 70 km/h

vid 90 km/h

vid 1 10 km/h

57 55

78 76

99 97

119 118

Bromsprov från 100 km/h
eromsstr¿icka(m) 49 49 51 45ABS 47ABS

Pedaltryck (kp) .15 15 30 20 20

BMW316 BMWStSi BMWS2Oi BMW325i BMWMS

MOTOR 4-cyl rak, 1 överl kamaxel,

2 ventiler per cyl

4-cyl rak, I överl kamaxel,

2 ventiler percyl
6-cyl rak, 1 överl kamaxel,

2 ventiler percyl
6-cyl rak, 1 överl kamaxel,

2 ventiler percyl
4-cyl rak, tvä överl kam.

axlar, 4ventiler per cyl

Komplession 90 88 88 88 105

Boming/slag/cylvol 84,0x72,0/'1 590 cma 84,0x81,0/1 795 cms 80,0x66,0/1 990cms 84,0x75,0/2 494 cme 93,4x84,0/2 302 cms

Mu etfekt hk (kW) vid /m 99(73ys 500 1 13183y5 500 129(95y6 000 170(1 25)5 800 194(143y6 750

Mar widmomenl kpm (Nm)

vidr/m
14,4(141114250 1 6,5(162y4 250 16,7(164y4 300 22,6(222114300 23,s1230)14750

KRAFTöVERFöRNG

I 000 y'm på 5:an g'er

Bakhlulsdrift 32,5 km/h Bakhjulsdrift 34,0 km/h Bakhjulsdrift 34,0 km/h Bakhjulsdritt36,9 km/h Bakhjulsdrift 34,2 km/h, ditf-

broms med 25 procents

spärrverkan

silRt¡tNG Kuggstång, 4, 1 rattvarv,

vändcirkel 10,5 meter

Kuggstán9,4,1 raWarv,

vãndcirkel 1 0,5 meter

Kuggstång, servo, 4,0 ratt-

varv, vãndcirkel 10,5 meter

Kuggstång, servo, 4,0 ratt-

varv, vändcirkel 10,5 meter

Kuggstång, servo, 2,9 ratt-

varv, vändcirkel I 1,1 meter

8ßOMSAR Skivorlram/kummor bak.

Handbromsen mek pá bak-

hjulen.

Skivor lram/trummor bak.

Handbroms mek på bak-

hiulen,

Vent skr¡vor fram/trummor

bak. Handbromsen mek pâ

bakhjulen.

Skivorfram/bak låsnings-

fritt.

Skivor f ram/bak låsningslritt

system. Handbroms mek pá

bakhjulen.

ELSYSTEM Batteri 80 Ah, generator

1 120W

Batteri 80Ah, generator

1 120W
Batteri 80 Ah, generator

1 120W

Batteri 80 Ah, generator

1 120W

Batter¡ 90Ah, generator

1 260W

HJUL Fälg 5,5 tum,

däck 175f0 R 14

Fälg 5,5 tum,

däck 195i65 R 14

Fälg 5 tum,

däck 195/65 R 14

Fälg ôtum,

däck195/65R14
Fälg 7 tum,

däck 205/55 VH 15

FJÄDRING/HJULSTÄLL Alla bilaharspira[4ring runtom. Fram fläderben, undretvärlãnkar, krängningshämmare. Bakindividuell fjäddng med fyrledad axel och snett bakåtriktade
triangelbärarmar.325i harfåigstarktkrängningshämmare fram.325i æh M3 harkrängningshâmmare bak.

Kupê- och lastutrymmen

Total kupélängd (cm¡ 169

A Kortaste-längsta benutr fram 95-1 1 5 86-1 20

B Motsvarande benutrymme bak 51-7ô 76-43

E Takhöjd i baksätet 90

H Lastytans längd, uppfälltbaksäte 106

J Breddiaxelhöjdiframsätet 132

K Breddiaxelhöjdibaksätet 132

L Lastytansbreddmellanhiulhusen 94

li4 Lastytansbreddbakomhjulhusen 150

Bagagevol i dm3 mätt med hårt bagage 350 305

EMW

316¡

UMW

318i

BMW

320i
EMW

325i

8MW
M3

Tlânstev¡kt (kq) 1 150 1 150 1 230 1 290 1 370
Maxlast 370 390 370 360 230
Tâklâst 15 75 75 75 75

Släpvaonsvikt 1 200 1 200 1 200 1 200 0

Tanken rvmmer lll 57 57 64 64 70

1 Axelavstànd(cm) 251 257 257 257 257

2 Lãnod 4JJ 433 433 432 435

3 Bredd 165 165 r65 164 r68
4 Höid r38 138 138 IJõ 137

5 Spárv¡dd fram/bak 1411142 141 114 141 1142 1411142 141 1142

Plus BMW 316¡ BMW 318¡ BMW 320¡ BMW 325¡ BMW M3
Motor Motor Preslige prestanda prestanda

Ekonomi Ekonomi Komforl Utslrålning
Prestanda Bromsar Väghållning

Minus BMW 316¡ BMW 318¡ BMW 320i BMW 325¡ BMW M3
Ulruslning Ej servo- Motor Ekonomi Växellåda
Ej servo- styrning Ekonomi Komfort

BMW-TEST fons

att låna de 80 000 som behövs för att
köpa en 325i iämfört med en 316i.

M3 är ingen fattigmansbil. Men
jämför med vad en Porsche kostar
att försäkra, rcparcta och serva och
M3 framstår närmast som ett klipp!
Dessutom lär välvårdade M3:or bli
samlarbilar med högt andrahands-
värde. Så till svaren på frågorna som
ännu inte besvarats.

Mest ekonomisk lär - inte
oväntat - m¡nstingen 316i bli.

du mest i stadstraf¡k är den ett g¡vet
val. Bör dock kompletteras med ser-
vostyrning! En BMW kan alltså ha 99
hk. 316i håller lika hög kvalitet och är
nästan lika härlig att köra som sina
dyrare syskon. Bästa köp för den
stadsbo som också gör långresor då
och då är tveklöst 31 8i. Den ger bätt-
re drag i omkörningarna och orkar
mer last utan att krokna

Bekvämaste bilen är 325i. Pr¡set
för dess komfort är högt, men kräver
du mer än 113 hk är den det enda
"riktiga" alternativet.

Sex cylindrar är inte "fler" än fyra
om du sätter funktion före prestige!
Om det enbart gäller att få ett arbete
utfört räcker fyrcylindriga motorer

gott - om bilen i sig inte är alltför
tung

Och BMW bygger v¡dare på sina
fyrcylindriga motorer. 318iS är en
nykomling med fyrventilsteknik och
136 hk. För 139 800 kronor blir den
BMW:s GTI-bil. Till Sverige i slutet
av november

skrytbyggen utan innehåll, snarare
tvärt om. Att kunden tvingas betala
dyrt för utrustning som är standard i

de flesta andra bilar har BMW skick-
ligt vänt till något positivt. Du har ju
"valfrihet".

BMW har alltså flera starka kort ¡

sin 3-serie - men bara två Ess: 3'l8i
och 325i. 318i därför att den har lite
mer kraft än 316i och kommer att få
bättre andrahandsvärde. 325i för att
den i jämförelse med t ex Audi
90 20V och Mercedes 190 E 2,6 fak-
tiskt är prisvärd!

316i är en trevlig Dam. 320i är inte
ens ett klätt kort, snarare en Klöver
Atta

Jokern i leken är förstås M3! ¡
helt
Kör

Slutsats. BMW bygger fina bilar
och tar duktigt betalt. Men det är inte

F0tnot:'l) Seruiceintervallema varierar beroende på körsätt, anlal kallstarter osv. Vid varvtal över 4 000 nârmarsig verkstads'

besök snabbare,
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