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Se upp Audi och
MW - Mercedes

AMG ivänsterfil!

Hur maxi
kan Mini
bti? Vi kör
nya Mini
Clubman.

NUVASSAR
VIA.TES
Mer fart och roligare kunskap
i hårdaste sportbi lstestet
+ Jarlmarks körglädjemätare!

KLASSIKER
BRUMBOXER!
Toppexemplar av
1970-talets snab-
baste standardbil
i händerna på
Calle Carlquist!

KöPLUST
BMW M3 E46
Dags att fynda
sista M3 med sex
cylindrar - så här
hittar du bilen du
alltid drömt om.
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M.AVDELN I NGEN GOR SPORTREDSKAP
AV STANDARDKONSTRUKTIONER. ATT M3
EXISTERAR KAN VI TAGKA 198O.TALETS
srAN DARDvAG Ns- RAcr Nc FöR.

et rena, ursprungliga och oförstörda.

Lite högtravande skulle man kunna

säga att livet handlar om att söka efter

dessa tre egenskaper, åtminstone för
somliga av oss. Du behöver inte vända dig till
några ensliga tempelmunkar för att se hur hela

tillvaron kan kretsa runt sökandet, det räcker att

du slår dig i slang med första bästa person som

någon gång fått provköra en Porsche grr Carrera

xs från r973. Eller någon som fallit för första gene-

rationen nrtrw M3.
Ä, ena sidan flnns de bilentusiaster som aldrig

anser att mesta mö jliga är tillräckÌigt, för vilka bi-
len oavsett grundutfö¡ande bara är ett råmaterial

för vidare trimorgier och modifreringar. .,4. andra

sidan frnns de - vi, rättare sagt - som jagar det

optimala redskapet inom givna ramar. ]ag påstår

inte att det ena är bättre än det andra, bara att det

är diametralt olika infallsvinklar på ett gemen-

sâmt lntresse.

vr soM BEKÄNNER oss till den senare skolan får nå-

got religiöst i blicken när egenskaper som harmoni

och balans förs på tal och vi kan resonera oss fram

till attz38 hästkraftet nog ändå ärmerän 4zo.
Fast just i detta õgonblick sviker jag min tro

och njuter i fulla drag av hur 4zo hästkrafter beter

sig när de s1äpps lösa ur åtta högvawiga cyìindrar.

Man kan få för sig att det sker till priset av kontroll
och hanterbarhe¡ men i nya eur'v M3 verkar gas-

pedalen bokstavligen nå ända in i förbrännings-

rummen. Det går att modellera pådraget med

millimeterprecision - lite, lite mer gas där för att

bättra på en begynnande sladd, en halv skosula

mindre där för att inte i onödan trycka bilen över

framh julen idcn tvära kurvan.

Det är ingenjörskonst på allra högsta nivå, lik-
som att den nyâ motorn vãger r5 kg mindre än den

gamla trots att två cylindrar, en topplock och 753
kubikcentimeter tillkommit i generationsskift et

E46lEgz.
Att nya M3 väger r 7oo kg kan alltså inte skyl-

las på att den fått en vinkelåtta (zoz kg) i nosen.

Däremot kan man säga an taket av klarlackad

kolflber får drag av gimmick i en bil som är så

tung totalt sett. De fem kilogram som sparas

jämfört med ett ordinãrt plåttak bidrar visserli-

gen till att sänka tyngdpunkten, men om BMw:s

sägenomspunna specialavdelning fått bygga en

M-bil från grunden hade nog åtskilligt sett an-

norlunda ut.

Men nu ärfirma sMwM GmbH:s uppgiften
gång för alla inte ãtt göra extrema sportbilâr utan att

göra sportredskap av standardkonstruktioner, och

att modellnamnet M3 överhuvudtaget existerar

kan vi tacka r98o-talets standardvagnsracing för.

¡önelr nr-r conritNo enligt Grupp,A.-reg1e-

mentet krävdes att 5 ooo exemplar av en så kallad

homologeringsmodell tillverkades och såldes till
vanliga kunder. Automobils projektbil, Merce-
des rgoE 2,3-16, tillkom av exakt samma skäl och

på samma premisser.

TVärtemot vad många nor betyder inte ho-

mologeringsmodell att en racerbil släppts ut på

gatan. Kortfattat innebãr det barâ att de kompo-

nenter som enligt reglementet inte får bytas är

anpassade för racing, medan allt som får bytas i
övergången från gata till tävling kan vara av alìra

enklaste sort. Resultatet blir "en lattjo míx av

högprestandagreier och stapelvaror< som A.uto-

mobils testchef fonas ]arlmark sammanfattar. A.n

bilarnatrotsalltbli e

produkterävenför s

intensivt ingenjörs

möili ga in gångsvärden.

Grupp A-racing var det primära syftet med M3, men
bilen dög även till att vinna VM-rallyt på Korsika 1987.

Då kan resultatet ãndå bli en bil som uffi
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D DET CAn ATT MODELL¡RA LIMETERPRECI-
SIO¡I- l-lt¡ MER GAç DÄB DDEN, FN HALV
õ(osulA MINDRE oÄn Pö DERSTYRA-(

aktiva period är siälva definitionen på en kompe-

tent sporh/âgn och som ännu zo år senare vinner

nya anhängare. Många så unga att de rimligen

inte kan ha egna minnen av storhetstiden för M3

E3o, ungefär som att Pink Floyd, The Doors och

The Clash ständigt upptäcks av nya generationer.

ärntrupperna är ändå de som siälva

minns när rp-skivorna släpptes, de

som stod längst fram på konserterna

medan Jim Morrison och Joe Strum-

mer var i gasen, och de som köpte en ny M3 E3o.

En dag i december rg89 beställde Jan-Erik
Bergvall och Jan Ihrelius varsin nlrw M3 Sport

Evolution att levereras kommande vår.

- Den lokala sMw-bandlaren hade íngen kun-

skap om modelÌen alls, säger Jan-Erik Bergvall.

Men tillslutlyckadesvi skrivakontraktpå varsinbil

Handlaren må vara förlåten, Sverige fick en

tilldelning om nio stycken M3 Sport Evolution

och totalt tillverkades bara 6oo exemplar. Grupp

A-reglementet tillät nämligen att en evolutions-

modell med fler modifleringar frck klassas. IGav:

minst 5oo byggda bilar. Det utnyttiade ruw till

att föräd1a M3 i standardvagnsracingen. Gawer-

sionen kostade 3g8 ooo kronor, att iämföras med

en 3r7 5oo för en vanlig M3.

- Jag betalade 4ro ooo kronor inklusive soltak

och radio, säger Jan-Erik Bergvall.

I garaget hade både han och ian Ihrelius redan

varsin M3, men när information om specialaren

dök upp agerade de snabbt.

- Vi har varit kompisar sedan tidiga tonåren

och har följts åt i motorintresset, säger Jan Ihre-

lius. Under r97o- och rgSo-talen hade vi paral-

lellt fl era sMw-b ilar f ràn zo oz via 3zoi till 528 i.

Samtliga modifierades chassimässigt, ett tag var

vi stamkunder hos nww Motorsport.

Uppenbarligen har nuw M3 Sport Evolution

en lugnande effekt även på ivriga motorsiälar: se-

dan rggo har Västerås-kompisarna förvisso bytt

vardagsbil många gånger, men de har ännu inte

funnit anledning att leta efter nya sportredskap.

]an-Eriks bil har rullat 5 5oo mil och Jans 3 5oo

mi1, vilket inte beryder att de sparat på materialet.

- Det första iag giorde var att gå Scuderia

Hanseats förarkurs på Nürburgring, säger Jan-

Erik Bergvall. Janne var förstås också med, men

leveransen av hans Sport Evolution blev lite för-

senad så han körde med sin vanliga M3. Vi gick

förresten kursen året efter också.

De uwändiga skilinaderna mellan M3 och M3

Sport Evolution är subtila men talande: under

frontspoilern har en iusterbar splitter tillkom-

mit, ró-tumsfälgarna är lackerade i kulören

Nagaro-silver, på bakvingens ovankant finns

en uppfällbaL del och skarven mellan motorhuv

och framskärmar tätas med gummilister. Fäll ut

frontspoilern och bakvingen maximalt så erhålls

"Nürburgringläget,..
Invändigt: ytterst behaglig grå tygkladsel

med röd och blå dekor, stolar med reiäla sidostöd

och fasta nackskydd inklusive hål att trädâ ett

fyrpunktsbälte genom. Dessutom är ratt och väx-

elspaksknopp klädda í mocka och en plakett på

panelen påminner föraren om det speciella i hela

situationen. Som om det skulle behör'as.

Den största förändringen finns i maskinrum-

met där 2,3-litersmotorn på zr5 hästkrafter (r95 i

tidiga årsmodeller) {örstorats tilÌ 2,5 liter och 238

hästkrafter tack vare såväl ökad borrning (*r,ó

mm) som slaglängd (* 3 mm). Motorgången är

1. Första rntrycket är lika gästvänl¡gt som en operat¡ons
sal. men efterhand rnser man rnrednlngens kvaliteter
En okonst¡ad miljö som garnerats med några väl valda

designgrepp Nlycketgod ergonomi, åtminstoneom man

bortser f rån i Drive-systemet

2 Powerknappen reglerar inte motorstyrkan som i M5,/

Ni16 utan enbart gasresponsen EDC betyder stötdãm-
pare som är justerbara r tre steg. men v¡ hade gärna sett
elt större spann mellan ändlägena

3. En högpotent V8 kan se ut som en fyrcylindrrg 1,6-

litersdiesel om man lägger tillräckligt många svart lock

ovanpå BNIW har tagit det säkra före det osäkra och
klämt dìt ett re1ält V8-emblem Underbar motor med
lagom mycket bottendrag och vansinnig högvarvsenergi

4. Subtila sàtt att få N,4-föraren att känna srg speciell:
iDrive vred avmetall Kylerfintom höstmorgnarna

5 En instrumentdesign som vittnarom slälvförtroende,
utformnrngen lìka avskalat enkel som de schwerziska

)järnvägs-klockorna( av märket N,4ondarne Varvrâkna-
rens rödmarkering börjar mitt på skalan nàr motorn är
kall och slunker sedan mot 8 4OO-strecket när korrekt
temperatur uppnåtts

6. Läderklàdsel är ¡nte standard i den här sexhundrafyr
tioåttatusenkronorsbrlen Ej heller justerbara svank- och

s¡dostöd Testbilen har emellertid hela paketet och
framstolarna är formidabla för både korta och långa N43

har )bältesbetjänter< precrs som 1980 talets N/ercedes

coupéer. Baksätet duger för vuxna

7.18-tumshjul är standard, men testbilen har 19 tum-
mare skodda med Michelin Pilot Sport 2, ett mycket
kompetent sportbilsdäck
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ATES BMW M3

D svERtcE FrcK EN TILLDELNTNG OM NIO STYGKEN M3 SPORT EVqIU-
TION AV TOTALUPPLAGAN PA 600. GRUPP A.REGLEMENTET TILLAT
EN EVOLUTIONSMODELL TILLVERKAD I MINST 5OO EXEMPLAR. (

en smula rå, tidningsartiklar från Iggo vittnar om

en närmast racingmässig maskin menpäry àr

har just det perspektivet förskiutits en aning. Låg

körställning, ettan vänster bakåt, trivsamt tung-

trampad koppling och iväg. Det behövs ungefär

roo meter för att förstå vad fascinationen inför för-

sta M3 grundas i: raka rör mellan bil och förare.

Styrningen är lite luddig runt mittläget men fõr

övrigt är det kommunikation på högsta nivå, inte

minst när vätskorna nått korrekta temperaturer

och jag törs elda på lite hårdare. Motorkulturen
är just så hårdför och ettrig som man kan förvänta

sig och bottendraget är fõrvånansvärt kraftigt.

Men hösten zooT kan vi bekräfta det som lyriska

bilskribenter konstaterade redan rggo: det är

egenskaperna runt ó 5oo r/min som ger den här

fyrcylindriga fyrventilaren en given plats i moto-

rernas Hall of Fame.

I förarsätet på en lånad kÌassikerbil pres-

sar man inte gärna materialet till gränsen för

dess förmåga, men det behövs heller inte för att

upplevelsen ska blomma ut. Det räcker att flyta

fram med lagom hog fart på de vastmanländska

småvägarna, växla upp och ned i den tjänliga 1å-

dan, dyka in lite wärare i bö jarna och snudda vid

rödmarkeringen emellanåt.

DÄR HARvr DET rena, ursprungliga, oförstörda.

,{v någon anledning kommer inte samma ord för

mig efter några varv på Gotland Ring i nya M3

E9z. Bortsett från att bilen är fullpackad med

elektroniska h jälpmedeì - som kan allt från att

justera gasresponsen och servostyrningens käns-

lighet tiil an hava sladdar - är det en helt annan

värdegrund som format den nyabilen. Minst av

allt racing, det enda nya M3 homologerats för är

förmodligen rask landsvägstransport.

Gotland Ring består - förutom raksträckan

där de flesta bilar når cirka zoo km/h - nästan

enbart av krävande sektioner. Kurvor som skiftar

karaktär och nivåskillnader som kan spela spratt

även för minutiöst komponerade chassin.

För nuw M3 E9z var Gotland Ríng en sådan

pärs att servopumpens överhettningssþdd ut-

löste efterbara några vaw och helt sonika stängde

av sryrassistansen. När bilen fått svalna en stund

startade pumpen igen, men särskilt racinganpas-

sat verkar det inte.

Själva kuwtagningen är problematisk av helt

andra orsaker. I ingången är bilen alltid under-

styrd och således förutsägbar. När foten sedan

flyttas från broms till gas kan wå alternativa saker

inträffa: antingen undersryr M3 kraftigt eller så

översryr den lätt. Understyrningen kan ofta men

inte alltid botas med gasuppsläpp, översryrning-

en korrigeras med ratten. Men båda beteendena

l. Instrumentpanelen tersig högrest med moderna
mått mätt, men har det någons¡n gjorts en prydligare
förarm¡ljö än denna? Ätråv¿rda detaljer ¡en lvl3 sport
Evolution är förstås ratten (med påtaglig busslutning)
och växelspaken som båda är mockaklädda Absolut
ingen luftkonditionering

2 Korta, tajta slag och en formidabel känsla av närhet
tìll mekaniken Ettan vänster bakåt, )dog¡eg(, adderar
känslan av specìalare

3. En lagom trimmad 2,5-litersfyra på 238 hästkrafter
var unikt för Sport Evolution (liksom röda tändhattar)
medan vanliga M3 hade 2,3 litersmotor på 195-215
hästkrafter beroende på årsmodell Fjäderbensstaget är
eftermonterat

rl, Det sägs att somliga Sport Evolution-ägare pillade loss
plaketten och klistrade fast den på bakluckan i stället

5. Nyktert som en IOGT-loge och ett utmärkt exempel
på att strikt funkt¡onell industridesign faktiskt kan vara
sensuell Jämför med alla fjantiga så kallade sportin-
strument som pryder dagens tuffa b¡lar - vilken vy vill du
blicka ut över när du svänger ¡n på favoritvägen?

6. En riktig sportbil har naturligtvis tygklädsel så att de
resande inte såsar runt vid hård kurvtagn¡ng De här
textilierna ger dessutom ett högkvalitativt intryck och
mönstren kan fôrstås få vilken M-fantast som helst att
slå frivolter Sport Evolution-stolarna ansågs djupt skå-
lade 1990 och funkar fint även 2002 Röda bälten är en
annan SE-specialtet

7. Standard lvl3 hade 15-tumsfä¡gar (också krysseker)
medan Sport Evolution utrustades med grålackerade
16-tummare

En Spod Evolution laddar över ett av Nürburgrings

krön. Obseruera den fullt uppfällda bakvingen.
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FYRPIPIG BMW-KULTUR
IAUTOMOBIL
ilMW 318¡5 (E3O) MOT BMW l2oi
I'r ovki)r ning,/klassikerduell
r¡r Ârtlorrrobil12 04
I , rr il, r nr:cl artikeln gratis på Automobil.se!

ilMW M3 (E3O)

l',ri¡ rlr r,,l I t¡r Automobil 6 06
l\ri¡ r I rr lr rirrg (60 kr): bestallning@automobil se

ilMW M3 SPORT EVOLUTTON (E3O)

MOT PORSCHE 968 CS

1,,l, r'.,,rlrr:rrluell ur Automobil 6 05
L r, I l, r rrrrri artikeln gratis på Automobil.se!

llMw 2002 TURBO

l, l, r,,,,tkr,r trr Automobil 207
l'.¡r Irrhrrrr¡g(60 kr): bestallning@automobil.se

llMW .l20sl (EgO) VS HONDA ACCORD S-TYPE

I rr r'.ll r r r,,r I A testmätningar urAutomobil 9 06
l" '¡ 

,lrr I rrr¡i(60 kr) bestallning@automobil se

l, , I r t ill ,rl liirrrcn rving¡s vänta innan der går art

¡,, 1 r rll ¡i,rr, Alltfi;r ivrigt gaspådrag resulterar í
.rn | l. r I r.t t,t iir rrtt fiiljn nlcd i resten av kurvan -
¡'1,,¡i,rrr, I r.llcr ¡rii tvrircn.

I rrrttt,'rr .rv krlrvrrn är det som att hamna

Ir,t .rI ur r.rl .,¡x.ts tliir rnrn aldrig vet åt vilket
I r,tll I til,,r rr I rt.rccrrtlc tiinkcr vika av, säger ]onas
l.rr lrrr.rr 1., Iriir st lriir lllrrn sätter foten på gasen får
nr,nt \\,,r(,t ot l¡ tlii tvillglls man korrigera. Föraren
rn,trtc l,lr¡r¡r,r litc rrrirrgirrnl i alla kurvorför att inte
r i',1.'r,r,rr,,iLninll N4 iingr rndra bilar har en större

¡'l,rt,i i,,it t lrctccr¡tlc tlür dct går att hålla neutral
l,,rl,rrrr or'lr rllirrrrctl Prcssc bilen närmare gränsen.

Klirrsl.l n iir ;rtt lr jrrlvinklarna varierar mycket
r r r r. lt,r kiir rrirrg och cn tcori är att det är kompro-
r r ri\\(,r tì,r rncllrrn kornfort och väggrepp som inte
lrrllt rrt lyckrrts.

N,lctl l,Ì.¡olli9z hrr ur',rw gåttifrån den gamla

I rr'¡ rr i iv,rtlc [rokvagnen med snett bakåtriktade
l',1¡,rrnr¡l till förnrån fören multilinkupphãng-
r r i r r¡i, l"r'iiu och nlcd Mq E3o har sMw successivt

l,r riil.i t tiirr i¡ gränscn för vad den gamla lösningen
r r tcr I I r;r kii t ri ktrrdc bärc rmar förm fu . IM3E 46
lr,r,lt' till cxcrn¡rcl bïrarmen kompletterats med tre
t v.l r r t.r 

¡ i f i ir ir rt kompensera grundkonstruktio-
¡rlr¡r lr islcr,

I t lt' rryrr biln rna har nrrtw tagit steget fullt ut till
r'¡ r r¡rotlcnr rnultilink som både ger bättre komfort
or' h I riit I r c vä ggrcpp - förutsatt an allt kalibreras

I or ¡ ckt. I,jn kornbination av gummibussningar-
r r.rr rrrirr khct och Närlänkârnâs vinklar kan ge de

D DEN LOKALA BMW-HANDLAREN HADE
INGEN KUNSKAP ALLS OM MODELLEN,
MEN TILL SLUT LYCKADES VI SKRIVA
KONTRAKT PA VARSIN BIL.((

icke önskade egenskaper som vi upplever på Got-
land Ring. Vi testade med alla instãllningsmöj-
ligheter - stötdämparna i komfort- eller sportläge

samt antislâddsystemet in- och urkopplat - men

det gjorde ingen större skillnad för bilens grund-
läggande beteende. I synnerhet som BMw:s ESp-

system i vanlig ordning hejdar framfarten långt
under bilens egentliga kapacitet.

id landsvägskörning hade vi dess-

utom önskat att stötdämparnas

komfortläge verkligen hade fått vara

ett sådânt. Här finns inga konstruk-
tionsmässiga begränsningar eller skillnader mel-
lan olika tekniska lösningar, enbartbeslut från

dem som programmerâr systemen.

Få biltillverkare utnyttiar fullt ur de mö jlighe-
ter som justerbara dämpare erbiuder för att slippa
den eviga kompromissen mellan bekvämlighet
och sportiga köregenskaper. Bäst har Porsche

lyckats med sitt easlr-system i grr Carrera S, men

även Volvo är på rätt spår med Four-C.
Där har sMw missat en närliggande chans

att bli mästare i kombinationsgrenen >gran

turismo med racingpotential". Nästan alla an-

dra förutsättningar finns nämligen: en snajdig
coupékaross, gott om plats för wå resande med

långresebagage, mö jlighet att ta med två vuxna
kompisar i baksätet.

Framstolarna har kontinentpotential, inte
minst tack vare de ställbara sidostöden (7 zoo

kronor) som medger att både bengetter och fyl-
ligare personer får lagom spelrum. Liudnivån
är fullt acceptabel och överlag är M3 en god res-

kamrat likväl som en duglig och riktigt praktisk
vardagstransport.

Om den fyrcylindriga 7 ooo-varvaren i M3
Sport Evolution förefaller aningen rå och oför-
finad är den ånacylindriga 8 4oo-varvaren i nya

M3 förledande lågmäld till en borjan. Man skulle
kunna köra M3 Egz många mil utan att röja

den som något annat än en lagom stark variant
av 3-serien. Inte förrän varvräknaren tillåts rasa

iväg längs skalan blonÌäggs potentialen - och

ljudsensationen.

nöcvenvsrnnNorN med.A.udi och suw i spet-

sen bland tyskarna har gjutit liv i biÌkörandet. En
jämnstark Porsche turbo-motor (99ó) drar med
urkraftnästan oavsettvarvtal medan de nyaV8-
maskinerna i ns4 och M3 kräver ihärdigare förar-
insats för att ge sitt bästa. Att snurra upp varvtalet
i stâllet för att överladda ger många fördelar, in-
klusive ett definitivt försprång i körglädje. Den
raka sexan i M3 F,46 (3246 cfi,343 hästkrafter)
var sannerligen inte någon färglös karaktär, men
när åtta cylindrar får sjunga i de högre oktaverna
måste motorhjärtât vera av sten för att inte
med.

Att sMw kan hålla sig med en separât motorse-
rie för sina M-modeller - den här maskinen har
inga likheter medV8:an i exempelvis 55oi - säger

xöCVNRVSTRENDEN
MED AUDI OCH BMW
I SPETSEN HAR GJUTIT
NYTT LIV I BILKöRANDET.
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någotbåde om företagets finansiella styrka och

hur stor vikt nuw tillmäter ingeniörskonsten. Det

vore naturligwis både biÌligare och enklare att

överladda en standardmotor till önskad effektnivå,

precis som nrrrw siälva giort med motorn i335i.

Fyralitersmotorn i Egz baseras på den femliters

Vro som lanserades i M5 och Mó zoo5. "Tiann är

en blixtrande effektiv maskin men också ganska

känslokall, både i uppträdande och röstiäge. V8-

maskinen är i iämförelse en fieidigare typ.

ill känslan av frãschörbidrar även den

manuella växellådan i M3 E9z. Det ät

berydligt sinnligare ett få atbeta med

koppling och traditioneÌl växling än

att blippa sig fram i tillvaron med sr,'rc-teknik'

Inte för att M3-lådan ät något under av precision

(se kommentarerna i faktadelen), utan av det

enkla skälet att iu närmare mekaniken föraren

tillåts verka desto större chans till en bilupplevelse

som är ren, ursprunglig och oförstörd.

Under fotograferingen på västmanländska

småvägar hopparvi mellan bilarna: jag kör fan-
Erik Bergvalls eller |an Ihreiius bil och de turas

om i nya M3. De verkar inte påtagligt missnöida

över att få återvända till sina egna bilar emellanåt,

och att ingen av dem frestats att köpa något nytt

på 17 år är ett sryrkebesked för M3 Sport Evolution'

Dessutom 1är ståndaktigheten ha varit ekono-

miskt lönsam, medan de sexcylindriga M3-ge-

nerationeïna dras med dåliga andrahandsvärden

har priserna på väivårdade Sport Evolution stigit

rejält på senare år.

Det mesta talar för att även M3 medVS kom-

mer aft fallâ snâbbt i värde, begagnatpriserna

på Vro-motoriserade M5 har exempelvis rasat

med re jä1fart. Grundpriset på ó48 ooo kronor

innefattar dessutom inte ens de M3-specifrka

detalierna som programmerbar M-knapp i rat-

ten (< 5oo kronor) eller iusterbara stötdämpare

(rg 8oo kronor). Få M3lär understigâ 7oo ooo

kronor och många köpekontrakt kommer säkert

att dra mot 8oo ooo-strecket'

Bland högpresterande sporwagnar har sMw

M3 i alla sina utföranden haft fördelen av att

vara fyrsitsig och vardagsduglig. I det avseendet

utgör inte M3 E9z något avsteg Ílån traditionen'

Efter åtskilliga mil på Ìandsvägar, testflygfält och

racerbanor samt en hel dags intensivt umgänge

med wå Sport Evolution-bilar kan vi däremot

konstatera att i stort sett alla andra Parâmetrer
förändrats.

russr sBrr har inte M3 E3o någon arvtagare

i det moderna eMw-sortimentet. Närmast men

ändå 1ångt ifrån var homologeringsmodellen

3zosi som såldes i begränsad upplaga under zooó

(se A-testduell iAutomobil 9.oó)' Medr73 bäst-

krafter jämfört med 238 i gamla Sport Evolution

är den ändå i en annan division. Att srtrw på nytt

skulle göra en avskalad, bårdfOr fyrcylindrig

sportmodell baserad på exempeìvis nya r-serie

Coupé fõrefaller osannolikt.

Med M3 Egz är det helt andra köparbehov

som tillfredsställs. Det ät en speciell och på

många sätt¡merst attraktivbil, men den skuÌle de

facto lika gärna kunna heta M34oi.

För oss tempelmunkar återstår bara âtt fort-

sätta sökandet. åÊ

34 AUTOMOBILgOT

LITEREFFEKTEN IMPONERAR

Toppfart 250 km/h (begränsad)

Viktetfekt* 4,04kg/hk

Litereffekt 105 hk/l¡ter

Förbruknìng l2,4llIer/I)0km/
*enliglAutomobils vägn¡ng

NÄR M3 sPoRT Evolution lanserades 1990

var litereffekt på drygt 94 hästkrafter ett ena-

stående kraftbevis Den nyaVB:an pumpar

ur sig 105 hklliter Angiven accelerationstid

kom vi inte riktigt nertìll, mer om det på nästa

uppslag.

KLARAR INTE RACETEMPO
Kuggstång, elektrohydraul¡sktservo, justerbarservoverkan 2'8

ratlvarv, vändcirkel 11,7 m

ELEKTROHYDRAULISKT SETVO iNNCbäT Att CN

elmotor pumpar upp trycket till ett vanligt

servo. Den stora fördelen är lägre bränsleför-

brukning och rimlig styrkänsla Men i M3 ver-

kar kylningen aningen klenttilltagen - dettog

ìnte särskilt många varv på Gotland Ring innan

servot helt enkelt stängde av sig på grund av

överhettning. lnte riktigt vad vi fÖrväntar oss av

en BMW M3.

GRUNDPRIS BMW M3

GIVEN I MOTORERNAS HALL OF FAME
I lì r ì¡t,ilnon terad 8'cyl indr¡g 9O-gr¿ders V8 motor i aluminium,
;' övu liSga nde ked¡edrivna kamaxlar per cylinderr¿d, 4 venti ler

¡ 
rrr cylirrder Variabla kamaxeltider Separat trottel för varje

(:yh xler. Våtsumpssmörjn¡ng
lk)r rìng/sl¿g 92,0/75,2mm

0 100 km/h
0-1000 m

4,8sekunder

23.3 sekunder

Vrlynr
Korrrpression

M,tx clfckt
[4,rx vridmoment

3 999 cm'
12.0

420 hk (309 kW) vid 8300 r/min
400 Nm vid 3 500-6500 r/min

FöR ATTA ÂR sedan introducerade Honda en
tv,llitersmotor som ger max effekt, 241 häst-
kt,rltor, vid B 300 r/min utan överladdning Det
lr r¡i rrågra år innan tyskarna hakade på hög-
v, rr v:;trenden, men nu är både Audi och BMW
nrlrl i rnatchen Den nya M3-motorn varvar
'.or rr nre st B 400 r/min och ger sin maximala
r,l llkt vid B 300. Därtill krävs stabil konstruk-
Irorr, och exempel på det ären så kallad bed

¡rl, rlc rred ingjutna ramlageröverfall som f inns
r Irlll,rn l>locket och sumpen lr/en det kanske
rrr,,,l irnponerande med konstruktionen är
, rll r hrn trots två extra cylindrar och 753 cm3
yl I r,r li¡lare är 15 kg lättare än den raka sexan i

l¿lr r,t lv13

SENSATION I LILLA SKALAN: MANUELL LADA!
Mrrkrrr fram, bakhjulsdrift 6-vãxlad manuell låda, variabel
rIllt:r 0ntialbroms Varvtal vid 100 kmlh på högsta växeln
.' /(X) r/min
Vllxol
I

I

'l

lr

',1 ¡lvlxal

MED TANKE PA hur medvetet och mödosamt
I llvlW matchat fram sin SMG-teknik de senaste
r,lv, t åren är det anmärkningsvärt att nya

M ì onbart erbjuds med traditionell manuell
v;lxcllåda Den enda rimliga förklaringen är
,rl t Slt/G kostat mer än det smakat, inte minst
l¿rr l)ilågarna som fått åka i skytteltrafiktill
vlr ks[äderna med trilskande teknik i sina M5
(l (r0) | det rigorösa pressmaterialet nämns
lrlrv.lxellådan i M3 med etienda ord Funk-

Irorr¡'¡¡ ¿rtod, Oortsettfrån känslan i spaken
,lr,rr¡ngengummiartad Enteorì om orsaken
,lr , rt t ku lissen som styr spakens rörelser sitter
r viìxcllådan i stället för direkt under spaken,
vrlkct medför att länkagets mjukhet (bussning-
, r rra) följer med ända upp ¡ forarens hand

BORTDRIBBLAD BLAND LÄNKARNA
I ndivtduell upphãngning, k¡-ängningshà mmare av torsionstyp
Fram fjäderben, dubbla undre tvärlänkar. Bak multilinkaxel Till-
val: elektroniskt justerbara stötdämpare (f¡nns på testbilen)

MED Ego / E92 HAR BN/W tagit ytterligare ett
steg i chassiutvecklingen, men resultatet är
blandat. Framvagnen har numera två undre
länkar och bakvagnen har riktig multilinkupp-
hängningförattfriare kunna vä11a hjulupp-
hängningsbeteende. Trots teknikuppgrade-
ringen är körbeteendet inte på topp

TYNGDEN TÄR PA KRAFTERNA
Längd/bredd/höld 4615/1804/1418 m m

Axelavstånd 276Imm
Spårvidd framlbak 1538/1539 mm
Tomvikt* 1571kg

Söndagsmorgonviktx 1695kg
Viktfördelningfram/bak* 51/49procent
Tankvolym 63 liter
*enligt Automobils vilgning, söndagsmorgonvikt ¡nneb¿ìr tom
vikt +full t¿nk + 75 kgförare

TESTBTLEN VÄGER 35 kg mer än vad BMW
uppger, vilket kan förklaras av extrautrustning
till exempel. Men lätta hjul och kolf ibertak till
trots måste 1695 kg ses som ett misslyckande
för en bil med någon form av sportiga ambitio-
ner. Framdäcken ska bära 865 kg - inte någon
enkel uppgift för 245.orna

FINA ATT SE, LÄTTA ATT BÄRA
Fälgbredd f ramlbak 8,5/9,5 tum Däck f ran 245/ 40-18,bak
265/40'18 Tillval (påtestbilen) fram 245135-19, bak265l35
19 Mìchelin PilotSport2

TESTBILENS 19-TUMSHJUL inte bara ser lätta
ut - de är cirka tre kg lättare än de konkur-
renthjul i motsvarande dimension som v¡ vägt
i A-testerna Sammanlagt 12 kg viktbesparing
En analys av alla hittills A-testade bilar ger vid
handen att Michelin Pilot Sport 2 är det vas-

648OO0:-
EXEMPEL PA TILLVAL
lusterbara stötdämpare (EDC)

19-tumshjul
Stöldlarm

Speciallackering (6 valbara kulörer)

.Justerbara s¡dostöd i stolen

Nav¡gat¡onssystem (6,5 tumsskärm)

Navigationssystem (8,8-tumsskárm)

Lâderklädsel

Läderklädsel utökad

lt,l-knapp ¡ ratten

19800 kr

19 300 kr

4700 kr

21 000 kr

1200kr
19 700 kr
25 000 kr

19 500 kr

31000 kr

5 500 kr

lJtväxling Maxhast.(kmlh)
4,05 66
2.37 113

1,58 169

1,19 224
1,00 261

0,87 307
3,85

ENKELT OCH EFFEKTIVT
Vent¡lerade, borrade, radiellt flytande sk¡vol D¡ameter

f ramlbak 360/350 mm, tiocklek f ramlbak 30/24 mm Axìellt

flytande enkolvsok

ETT sMART sÄTT att undv¡ka att skivorna slår

sig på grund av överhettning är att göra centru-

met i aluminium i vilket giutjärnsskivan nitas

fast, så kallade compound-sk¡vor Det ger skì-

van frihet att svälla utan att den slår sig Anta-

let kolvar i oken har till skillnad mot vad många

tror inte mycket med bromsarnas kapacitet att

göra, ett enkolvsok med rätt utformning kan

vara väl så bra som ett åttakolvsok

Ll


