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BMW M3

FALTOR & FEL

PRISER
heter E30. Evolttlkrtrtnothlkrtt tr¡tlrtrrrt
katalysator ot:lt lry¡l¡.ri I lr(llr ilx.

1988 Evolutlotlllorlollort lrtrlnt trtt
Evolution ll, s¿rkn¡rr ft rr ll¡rr¡rrrrkr krrlirlyrrrr
tor och byÉgs I 5o'l ux,
Cabrioletversionon ¡rv M,l lrrlrorhtr:rrrirrr,
1990 Sista âret fôr Mll I rrrrlnrr rrll(lr¡rtr
det med E3O-karossort, M.l rurlorrr ft\r
effekten höjd till 215 lrilrrlru,
1991 Sista året för Mll ntorl I ilo r;rrlrlo

exemplar med mindre lull-lull än vanligt
så ska du alltså pruta.

Årsmodell Kate¡lor¡ 1 Kategor¡ 2

1987-90

1991
1993
7994
1995
1996
1997
1998

110 000 kr
12O 000 kr
180 00O kr
190 000 kr
200 0OO kr
250 000 kr
280 000 kr
340 000 kr

70 000 kr

100 000
15O 000
l-60 000
180 000

kr

letkaross.

kr
kr

1992 lnga M3 byggs
1993 Första M3-årsmodollon nrr(l I :lll

kr

kaross.

1994 En cabrioletversion av tìyil M:l
introduceras.
1995 Vägegenskaper och brorììslu l0r
bättras.
1996 Växellådan får sex lägen frrrrrrñl
och motoreffekten höjs till 321 h¿islrr
samtidigt som avgaserna blir renaro or:lr
bränsleförbrukningen lägre.
1997 Sekventiell växellåda inf<irs sonr

1 = Felfri bil med normalt miltal i för-hållande till åren. Komplett och helt original. Evolution- och GT-modellerna eller
bilar med extremt få mil är dyrare.
2 = Bruksskick. Bilen har gått tångt i
ftirhållande till åren men kan användas
utan större reparat¡oner och är bara

tillval.

1999 Fyradörrarsmodellen går inte län6.
re att köpa ¡ Sverige.

behäftad med smärre skönhetsfel.

Flx¿-;rä"#.ffå.'å:,"åil:î
om en homologiseringsbil for grupp A.
När bilen presenterades blev uppståndelsen dock så stor att en större serie pla-

nerades. BMV(¡ räknade med att sàIja
5000 exemplar men redan efter te àlhade produktionen överstigit 12 000 bilar.

Den första

MJ-generationen tiÍ-

verkades fram till 1991 och hade nästan
l'ulgän breddade skärma¡, samt var överhuvudtaget ganska så uppseendevâckande. Det gällde även grejema under motorhuven. Motorblocket var den
gamla beprövade fytan med rötter från

1960-talets BMIø 1500- och 2002-model-

ler. Med hjälp av en fyrventilsropp och
cylindervolymen pã 2,3 liter kramade
den gamla gjutjärnsklumpen ur sig 195
hästar. Ett stort hopp jämförr med den
vanliga 323'.ans I39 pältar.
Aven chassit var kraftigt föràttdrat

ställbar ratt, elektrisk sollucka, centrallås, elstolar och liknande handikappanpassning. Aven cabrioletversionen byggdes för folk utan muskler med en sufflett som manövrerades elektro/hydrauliskt.

med lägre markfrigång, direktare styr-

E¡¡ mnssl HÄsTKRAFTER

ning, modifierad framvagn, större bromsar med ABS och fläskigare däck. Det
fanns även ett variabelt chassikit som t:llval för den som själv ville finjustera bi-

Utvecklingen gick hela tiden framåt,
1990 höjdes effekten t:dl 2I5 hästar vilket också innebar att det bara fog 6,7
sekunder tin 100 knyck. Den som ändå

lens uppförande. Så gott som alla M3
byggdes också med hela utrustnings-listan förkryssad. Det vill säga elektriskt

inte var nöjd kunde ju allrid försöka
komma över en M3 Sporr Evolution III.
Modellen byggdes bara under 1990 och

Det gäller att vara mycket försiktig när
en begagnad M3 ska införskaffas. Eller
som en bilhandlare uttryckte saken: "Det
finns gott om M3-buskar."

1987 Förstlt Mii ¡Ïrrnurrkrllon. K¡rrr¡sson

Skicket och bilens dokumenterade historia är det v¡ktigaste när priset ska
bedömas eftersom mätarställningens
miltal inte allt¡d är att lita på. Priserna
nedan gäller fullutrustade bilar. Det är
nästan alla f\43 - men skulle du hitta ett

endast i 600 exemplar Förutom de kosdenna
kärra också utrustad med en vass 2,5litersmotor pä 238 l:'k.
Året därpå fick 3-serien en helt ny kaross men det skulle dröja till 7993 nnan
någon M-bil kunde köpas med den nya
kostymen som då kom från 3-serie cou-

metiska modifieringarna var

pén. Skillnaderna gentemot f&egängarna handlade dock inte bara om kosq"
men utan var mycket genomgrþande.
Först och frãmst satt det en rak sexa på
3 liter med vaiabla kamaxlar (VANOS)
och286 hästar under huven. För det andra var stolarna superba, både när det

Don

första M@enerationen bal

.n nåltan Yulgärt breddad ven
¡lon av E3Gkarossen.

Motorernas vanligaste fel beror på
misskötta olje- och filterbyten samt slitna
kamkedjor. Har servicejobben inte skrjtts
som de ska kan du räkna med MYCKET
dyra motorreparationer. Bilens dokumen-

terade historia är alltså mycket viktig.

Kraftöverförinélens akilleshål är syn-

It0karo¡sen kom 1991 men det
dröldr tlll 1993 innan någon M3
kund¡ köpas med den kostymen.

kroniseringen på tvåan och trean. Annars
är detta bilarnas mest bekym-mersfr¡a
mekanik.
HJulupphänÉnlnElama kråver oft a nya
leder på en gammal M3 om den förre
ägaren har varit en körglad typ. Men
detta innebär inga större kostnader
åtminstone inte jämfört med en motorre-

-

novering.

lld¡

l8O och E3Gkarosserna
h¡r byí¡Jt¡ rom cabriolet med

Mùmrkanlk.

g;llltk' lrrst;lllnlrrgsmöjligheter och föriltitl.l,¡ilt,rll lr;rlllr lìrst kroppen i kurvoma.
lìiil rk'l I rcrllc lrlrtlt' iiven chassit optimer¡ts t¡rt'tl ilnnu l('tilrc l:igprofildäck, håirtlur<' ljritlr',rl r rclr st¿it(llimpare samt en del
fìirstiilkr rlrr¡¡rrr',
I)tvt'<'kllrr¡r'rr li)r'lsirttc och 1995 optintcrit<lt'r t lt¡tssll ;lrrltr ctt snâpp med di-

rekt:u't' styl,rrlrr¡q, r'lli'ktivare bromsar,
hårdarc ljiitlr';tr ot'lr lrrctlitre fàlgar - 7,5
tum fi'íuìì s¡uut tl,5 trrrrr birk. fuet därpå
vardet lìì()l()r'ils lur', lill il),tt (l?rtofsystem
styrde tiirrtlrrIrr¡¡ ot lr Irrs¡rrrrtning separat
för varjc c),1 i Ittlt'l','l'l I ls¡t lll llt¡tlls med 3,2
liters cylintlt'r'vol1,¡¡¡, lrii¡¡rc kompres-

Karossen rostar främst på de äldre
(E30) bilarna och mest i tröskelhöjd.
Titta också runt skyltbelysn¡ngen.

LITTERATUR
Det finns massvis av böcker om BMW
där även Mlmodellen avhandlas. Men
söker du specialböcker, enbart om M3
så blir urualet lite mer begränsat. De
här titlarna hittade vi i hyllorna hos
motorbokhandeln AB Lafri i Karlskrona
(0455-18930 eller www. lafri.se).

BMW & & $serie

repair manual 198$,93
Chiltons verkstadshandbok. Pris 295 kr
BMW

repair manual 197G88
Chiltons amerikanska verkstadshandbok för i stort sett alla BMW:S modeller,
inklusive M3. Pris 295 kr

BMW M-series

- the complete story
Historik som behandlar alla M-bilarna,
även tävlingsversionerna. Pris 285 kr

BMW M-serie

- A collectors É¡u¡de.
Historik, köptips och så vidare om M1,
M3, M5 och M635. Pris 228 kr
BMW M-serie Gold

Portfolio 197È97
Samlade tester och artiklar från diverse,
samtida motortidn¡ngar, 77 2 sido(.
Pris 198 kr

BMW M-ser¡es
and performance specials
Histor¡k och modellutveckling, 128
sidor. Pris 235 kr
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BMW M3
wuJ
sion, modifierade förbränningsrum och
effektivare avgassltem med dubbla karalysatorer höjde detta effekten tìll 321
ht samtidigt som segdraget blev ännu
bättre Lägg därtill den sexväxlade lådan
och de ]ttedigare fhjusteringarna av vàgegenskaper och bromsar så förstår dt-r

nog att detta är en formidabel körmaskin som inte kan förklaras i ord - den
måste upplevas. En liten indikation på
det tekniska raffinemanget är dock kombinationen av prestanda och bränsleför-

brukning

Vilken annan ryrsitsig bil toppar 250
km/h, accelererar till 100 på 5,5 sekunder och går att köra pã O,B7 lirlmil vid
blandad körning. Bränsleförbrukningen
blir natudigwis betydligt högre när bilens hela potens utnlttias - men siffrorna är ândock imponerande. I början på
detta århundrade urvecklade General
Motors den ädla konsten att varje âr
komma med något nltt som fick bilägafjla att vtlja bya bort sin ett år gamla
bit. På 1990-talet har áven BMtJ7'blivit en
mästare i detta ocl:' 1997 var det dags för
en sekventiell växellåda. Sedan dess har
det inte hänt så mycket på M3-om-

rådet. BMW:s energi satsades istället på den 400 hästars M5:a som
slog knockout på hela bilvärden.
Men år 2OOOIàr det visst komma nå-

Í*

got nytt och lika imponerande
med namnet M3.

Den V8:a som driver
BMW M5 har slaglit
knockout på hela bilvärden - år 2OO0 lär det

komma något lika impo.
nerande med namnet M3.

KTUBBEN

UJ

BMW:s Terminologi

BMW Club Schwedens 1 400 medlemmar tillhör Sveriges körgladaste chaufförer. Därför har man också underorganisationen BMW Sport Club (www.
bmwsc.com) som sköter tävlingsverksamheten.

BM\ü:s nloth'lll x'l cllr ttltt¡itt' ltitl niistan
alltitl h¿rst'r'¡¡t¡ ¡ril rlllrilr', ()l't¡rst cnligt
ett nly('k('t IrglrhI rryrltttt, llvcn om det
finns untl¡rnl¡t[ ( lnr vl l¡tr' ".Jl(r" som

För mer ¡nformat¡on, kontakta:

exern¡rcl sll lrttyrk'r'

BMW Club Schweden
Fjärde Tvärgatan 60,

tillhör J-scllcrt rrr'lt ¡tll r'yllrttlcrvoll.

ker¿d. l)('tt¡r gilllcl iivcn M.ì-rlrorlellen
som ikliitltlc slg li.1(>kostytnctt 1993.
Tack varc ('n s('x¡r ¡ril trc lltcr <¡ch 286
hãstar ¡¡iir tlt'tt¡r llll¡r rììorìstcr {) - 100 på
sex sekr¡utlcr, 'lÌr¡r¡llìrrtcn iir okiind eftersom tlcn lrt'glrlrrsirs clcktrt¡niskt vid

men ür l(r(Xk'r'

25O

lel/Íax:

802 82 Gävte

rllt

¡rtt

k:rr'ossen

Eftersorrr .l stllln llrul¡

026-64 91- 70

e-post: bmwcs@algonet.se
Hemsida: www.bmwcs.com

RESERVDELAR

1 st främre stötdämpare: 1 805
Vå. framskärm: 2 500 kr
1 st bakre bromsskiva: 607 kr
I st kamaxel: 5 469 kr
Vattenpump: 7 425 kr
Vä. dörr: 3 524 kr

För att intc hlirntlu llro¡r rlc olika mo
torerna sll lrirl ilvcn rlt' liltt kodcr som
består av tvil sillir¡r' rìr('(l ctt "M" framför, exem¡rclvls Mf O ot'lt M5l. En etta

byggdes lr75 ttt o|lt l¡ttttt¡ itklri¡¡ i Mutföranclct nr('n \'lu'ilrrrl¡l lrrlc rril piåkig

på slutet bctyrlt'r (ll('sclrììot(x medan
en nolla stAr fiir bcnsln. l)ctta gäller
dock inte slx)t'ttì¡olt,rcfn¡r. l)cssa har

för sin titl. Àtrttlr¡¡tottc lr¡lt¡ or'lt med

Nedanstående priser är inklusive
moms och gäller en M3-coupé från
1990. Uppgifterna är lämnade av vår
lokala BMW-handlare.

1978,

di

32.ì:itt¡ Dn'r¡'ttltl'rtrlcr, l'it den

tiden var

0. 1(X)

200 km/h st'ns¡tl

lrù trftr ¡r,ktrrrrlt'r och
lr ¡ttlllrt ¡lllrt l' I rlctr hâr

klassen.

Nästa 3-scrlt' kirrrrrr rl{l¡rt(.r tlll Ii 30
och byggdcs l()lt I r),¿ I ll¡r'r'ttrlct hade
modemiscrals rr¡r'rr r h'rr tru' ¡ln(lil ruycket lik föreg¡Îìß¡u('n Nu l¡urr¡r hilen
även med fj,r¡r rliit'r'¡tt'or'lt ltl¡'r,ocksl lite läftare att lìiull('rrt ¡ril t'Itlcrvilgurna,
men var fo¡tliu'¡tttrl¡' grtrtrkrt llrtrltl¡¡lad
och lätt i bnkvu¡rrcrr
Modellen b¡'¡¡gtlcr p¡rr¡tlk'llt ntt'tl sin
efterföljare i t'tt ¡ll or lt ltlt'¡v¡ttrt l9t)2,

kr

Samtidiglt med E36.karossen fick M3 också var¡abla ventiltider (VANOS). Systemet bestod av en
mekan¡sm som ändrade insugninfskammens
inställning gentemot kedjedrèvet. Från och
med 1996 års modell påyerkas också avglas.
-Kamm
kamm
ihop styrs aÍ
av en
en
dator so
hydraulsystem
som mat
p men bygger upp
ett eget

Men kombintr¡rlclk'tt, r'lh't"lirrrllrrg,
som det hctct' ¡riì lll\lV rr¡rt'rlk, tillverkades nlctl li.l(lh¡il'il¡il'n lr¡ilrt tlll
1993.

Detvalot'k¡¡l

I

lllll

k¡ttrr¡¡t'n sont

den första MJ rrtrxk'lk'rt rrlp

rlu¡¡crrs

lr)l ltll¡l¡u'rrir
behövde burl rrlrr ¡r'kllrrllr' ¡rrl r'lg tlll
ljus. Året var I r)8(r r¡r'lt rh'

100 samt to¡r¡rirrk, llltt .¡,lll knt/lr
Från och ntt'tl lt)tl l hltt¡ l1 l(r k¡tt'or.
sen och BMW:r rrrlrrrllrr¡ lrk'v rrrtl llk
de stora syskorrt'rr I 1 ¡t'r'k,tr lht H¡lll(l('
både utsecntlt't or'lt ItitkItlrtlltt¡t¡rltllrrg-

ningen sonr iirrtllgcrt ¡lolrk. I ¡r,r'lcr¡ tlll

en vettig virrtt'rllll, l)r'rr lrrrrr¡rlrrr¡¡rru

Compact-vcrskrrrcrt lk'k ilv('tl¡r llI'c.
gångamas cnkl¡trt' lrrtkvrt¡rt t'llcl'¡ott¡
den tog nrhrrlrt' ¡rlirß. lri['rrtorrr lr¡rk¡ìtsikten iil li.ì(r:¡rrr lnrr¡rni cn lx,tyrlllgt
bättre bil iin ltilcgilnglrrrl, gt'rll¡rrulc,
bekväm:rrc <¡ch hclt cukclt nrcr'¡ollrll-

Per Stacke

HAR DU MISSAT
MCON GUDE?

:

Det är lätt
att bli lurad
när man köpef

-

Saknar du någon tidigare Gulde kan
du efterbeställa den. Gör så här:
Sätt ln 6O k/tldning, eller 70
krltldnlng om du bor utanför Sverl.,
ge, på pg 268244 - 1. Mälk talongen: Automobll Föilaget AB.

begagnad M3.
JaEl

fann m¡n

pärla hos en
auktor¡serad
BMW handlare

i lyskland.

Glöm lnte att rkr¡va dltt namn och
din adress mod tydllg text, llkaså

ldag, med
4700 mil i ryg.
glen känns bi.
len fortfaran.
de som ny.

knt/lt.

lrtr'rl olika karossgelìcr¡rtlorrcr' ¡ù l¡¡tt' llMW iivcn en
intern kotl liil vrrr'lt h¡rr r¡r S¡ìlrrncla heter den iiklst ¡t,1 rr'r'k'krl loirrcr¡ li2 I . Den

vilken Gulde det gäller. Ar tidningen
slutsåld får du en kopla av Guiden.

"S" framfor ctl rìurìtìì('r" sotìr kan sluta
på vilka siffror sorn lrclst.
För att preclscrr ¡llotlcllbctcck-ningama som syns ¡rà hrt¡qitgcltrckan så använder BMW ocks¡l onl och bokstäver
efter siffroma cnllgt fÏillittttlc tnönster:

BMW M3
Kaross: E30 E36
Årsmodeller: 87-91, (93 och framåt)

MOlOR
lyp:

Rak 4:a, (Rak 6:a)
Vofym, ccl 2302-2467, (299O-32OL)

Katnaxlat:2,

(21

Yenl/cyl:. 4, (4)
Hk: 195 - 238, (286 - 32L)

Transmission: Bakhju lsd rift
S-växlad, (5- alt. 6-växlad)

GHASSI
Självbärande kaross

X = Fyrhjulsdrlft
G = Cabriolet eller Goupó
E = Eta, en mbdell med myoket låg
brânsleförbruknlng
¡ = lnsprutn¡ng
iS = Insprutning
S = 16v (sportverelon)
M = Motorsport
GS = Coupé Sport
CSi -- Coupé Sport lnrprutnlng
GSL = Q6up6 Sport LelchtBau, dvs lättmetall i luckor och dörrar
ti = Turismo internatlonal
tli = Turismo internatlonol lnrprutnlng
LS = Luxus

lA = lnsprutníng & automotlåds
3A = Sonderausstattung dv¡ labrlks.
monterad extrautrugtnlng
d = Diesel

Framva¡ln: Fjäderben
BakvaEln: Bakåtriktade bàrarmar,
(Multilink)
Stym¡ng: Kuggstång

f/b:

Skivor/skivor

Längd:4,36 m, (4,43 m)
Bredd: 1,67 m, (1,71 m)
Höjd: 1-,36 m, (1,36 m)

Vikt:

12OO - 141,7 kC, (1460 -

1580 kg)

0-100 km/h 6,4 - 7,7, (5,5 - 5,7)
Topp, kmlh 225 - 25O, (25O)

td = Turbodiesel

L = Lang, dvs lång hjulbas

tourlnEi = Kombi
Bayar¡a = Engelskt uttryck letora vld
hård kurvtagning. Därfö? kändee bllarna
aldllg rlkt¡g! rollga att pressa iunt on
bana êller på sllngrande aefaltevågar,
Vld Autobahnkörnlng var vågegeneke
pcrna däremot mycket säkra.

O2-serien
P1800
196&87
195575
tj05 Hundkojan 1959-95
0 95 MB Pagoda (SL)
/ 95 Volvo PV 196&71
8/9 95 Alfa Bertone-Coupé
10 95 MGB
11-95 Ford Mustang
1.96 BMW 25OO-3,3 6&77
2.96 Joguar Mkll, S-type & 420
3-96 Range Rover
4.96 Corvette 1968-82
5-96 Porsche 356
6-96 Alla G:N 797+47
1-97 Audl Ur-Quattro
2-97 Lotus Espr¡t
3-97 Flat X1l9
4-97 De Tomaso Pantera
5-97 Trlumph TR +6
I 95 BMW
2 95 Volvo
il D5 J8guar yJ6
4 05 Citroèn DS

7-97 Porsche 911
8-97 SAAB Sonett
1-98 Alfa Spider
2-98 Austin Healey 100 & 3000
3-98 Datsun 24O-2aOZ
4-98 Jaguar E-type 6 & 12 cy¡
5-98 Porsche 924-944
6/7-98 Corvette 8+
8-98 Fìat 124 Spyder & Coupe

9-98 lvìazda Miata lVXs
10-98 C¡troén SM
11-98 Delorean
12-98 Pontiac Fiero
1-99 Rolls Royce & Bentley
2-99 Honda Prelude
3-99 Ford Cortina GT & Lotus
4-99 [/G lv¡dget & A-H Sprite
5-99 Opel Calibra
6-99 WR Griffith, Chimaera & Cerbera
7-99 MGA
8-99 Mercedes-Benz SL & SLc 1971-89

ê97 Morgan +8
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