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Chevrolel, Ponlicc,
Búick och Codilloc

BAC - engelskvönner i mörkoste Smålond. Nivolo - Berlones senosle. R.over Metro - Hundkojon pô nytt.
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Automobil
Automobil

Det ör nöstan löjligt läit afr
spinna M7:ans hjul. Spinnan-
detpåverkar dock inte resulla-
tet eller vad sägs om 0-100 p,ã

615 sek...

möler

Vilken tror ni var snabbast
på Mantorps Drag-raka?
Vilken klarade de kurviga
sektionerna på banan bäst?
Ar BMW:s racerbil för ga-
tan roligare än Fords rally-
racer för gatbruk? I förväg
kan jag avslöja att duellen
blev betydtigt jämnare än
väntat...

Redan på väg till Mantorp avslöjade de två
kombatanterna sina helt skilda karaktåirer.
BMW:n åir ett precisionsinstrument som ut-
strålar fullblodskaraktåir i alla lägen. Tvära
gaspådrag på låga varv accepterar den med
motvilja, motorn drar visserligen snällt om än
segt och man får en känsla av att fullblodet
fnyser åt behandlingen.

Samma bångstyrighet visar den på dåligt
underlag där en viss spårkänslighet gör sig
påmind. Dess unika karaktåir gör dock att man
förlåter det mesta. Att köra M3 Sport Evolu-
tion är i hög grad aft KÖRA bil i motsats mot
att "åka" bil. Jämfört med en "vanlig" M3
åir den nya versionen markant potentare. Mo-
torvolymen är hela 246'7 cc mot M3-motorns
2302 cc och resultatet är ett betydligt bredare
register även om den som sagt inte riktigt trivs
på låga varv.

Tidiga M3:or hade 195 hk i Kat-utförande,
men sedan en tid har M3 215 hk. Aven jäm-
fört med denna ár Sport Evolution-modellens

BMW är väl det märke som
bättre än andra personifierar
begreppet "körglädje", åt-
minstone om man ser till det
totala modellutbudet. Andra
kan ha enstaka skojiga mo-
deller i sortimentet men alla
BMW:s bilar lyckas på något
sätt förmedla mer än en
transportupplevelse. Enda
konkurrent bland mer före-
kommande märken är möjli-
gen Alfa Romeo. Följande
collage får därför ses som en
hyllning till körglädjen, en
gtädje som är tidlös och inte
bara har med effekt och acce-
lerationssiffror att gör4...
Text och foto:
Robert Petursson
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effekt imponerande, hela 238
hk vid 7000 varv.

"Foilmolorn är
þelydligl snällare
än den luÍÍa BMW-

Ford Sierra Cosworth får
nöja sig med 220 hk, en ef-

BMW:n kröver precision på ba-
nan. Bakvagnen har alldeles
för brø grepp för att man skall
kunna leka "Boy Racer"...

så bra grepp att det inte spela-
de någon roll hur vi bar oss
åt. Om man släppte alla häm-
ningar och lät bakhjulen ry-
kande spinna ända till dess de
fick fäste när man avverkat
ungefär halva treans växel
blev resultatet det samma
som om man smög iväg lite
försiktigare för att undvika
överdrivet hjulspinn. Resul-
tatet blev hela tiden 0- 100
på 6,5 sekunder och kvarts-
milen på 14,9.

"del kändes
näslan sÛm 0m
eÍterhrännkamma-
rcn kopplades in"

Det stämmer nästan exakt
med BMW:s egna uppgifter
men det som satt kvar i min-
net förutom accet var det
otroliga, ylande ljud och den
extra kick motorn fick över
5 200 varv... Det kändes näs-
tan som om efterbrännkam-
maren kopplades in och in-
nan man visste ordet av slog
varvtalsbegränsaren till vid
7 300-7400 varv.

Trots, eller kanske på
grund âv, det överlägsna
grepp som fyrhjulsdriften ger
var det betydligt svårare att
starta med Sierran. Olika tek-
nik gav olika resultat och det
var först när vi varvade 6000
varv, släppte kopplingen och

bad till alla makter att drivli-
nan skulle hålla, som vi fick
hjulen att släppa och tiden att
krypa nedåt...

Då klockades Forden för
otroliga 1,9 sek till 50, 6,0
till 100 och 14,6 över kvarts-
milen... Se upp, alla Porsche
Carrera-åkare, det finns fem-
sitsiga Fordar som är ute efter
er skalp...

En något mildare behand-

ling av Forden gav resultat
som var snarlika M3:ans och
även runt banan hade bilarna
nästan identiska tider. Detta
trots att de upplevs som totalt
olika även på banan. BMW:s
M3 Sport Evolution är en ra-
cer som kräverprecision. När
man lyckas är resultatet otro-
liga kurvhastigheter, men
minsta felbedömning ger en
säker men inte alltför inspire-
rande understyrning. Grep-
pet är så bra att man saknar
100 hk till för att kunna styra
med gasen, som det är nu kan
man bara ställa upp den med
milt våld i ingången till kur-
vorna.

Forden känns å sin sida be-
tydligt mjukare på banan.
Den kränger mer, men kom-
penserar detta med det fan-
tastiska grepp som fyrhjuls-
driften ger. Rod Mansfield
och hans mannar på Fords
SVE (Special Vehicle Engi-
neering) har glort ett otroligt
jobb med Cosworth-Sierrans
chassi.

"Forden är efi
ander av hamnni"

Sport Evolution-modellen är utrustad med Re-
caros senaste sportstolar samt røtt och vifuel-
spaksknopp i mocka...

Forden är alldaglþare än BMW:n. Sportstolarnø
och den lilla ratten gör dock körställningen per-
fekt.

fekt som den blott 1993 cc
stora motorn klarar tack vare
en Garrett TO3 Turbokom-
pressor. Om effekten àrLägre
än M3:ans så är vridmomen-
tet överlägset. Forden pum-
par ut imponerande 290 Nm
vid låga 3 500 varv medan
BMW-motorn "bara" pres-
ferar 240 Nm vid 4750 varv.

Som siffrorna'antyder har
Fordmotorn en betydligt
"snällare" karaktär än den
tuffa BMW-maskinen. Den-
na skillnad går också igen i
resten av bilen. Sierra Cos-
worthen är förvånansvärt be-
kväm och civiliserad för att
vara så potent. Trots en re-
kordkvick styrning, bara 2,4
rattvarv mellan fulla utslag,
är Sierran snällare och spår-
säkrare än den lite nervösa
bayraren. Forden är alltså en
perfekt Dr Jekyll och Mr Hy-
de bland bilar, ibland är den
bara Sierra och när man vill
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är det bara att låta Mr Hyde
(Cosworth) bestämma tak-
ten.. .

På den släta Mantorp-as-
falten skulle bilarna verkli-
gen få bekänna färg och den
racing-inspirerade M3:an
lämna Forden bakom sig, el-
ler...

Vi började köra acc-provet
med M3:an vars feta Miche-
lin MXX-däck visade sig ha

Sierran ör betydligt mjuknre än
BMW:n. Något som inte minst
illustreras av uppförøndet vid
max-acceleration,



Hur man än beter sig tap-
par den inte greppet, man kan
under- eller överstyra efter
behag och hur man än ställer
upp bilen korrigerar den di-
rekta styrningen nästan auto-
matiskt. Snacka om leksaks-
bil...

Automobil

Det enda som grumlade
glâdjen var att bromsarna inte
var riktigt lika uthålliga som
hos BMW:n och att de lite väl
spinkiga däcken fick stryk.
Tar man med priset i ekvatio-
nen framstår Sierra Coswor-
then som decenniets fynd,

ÆrcmomFAKTA
BM\ry M3 Sport

Evolution
2-dörrars sedan

SIutsåld

Våren -90 398 0@:-

Rak4-cyl
95x87 mm

2467 cc

to,2
2 överl kamaxla¡

4
Kedja

Bosch Motronic
elektroniskt

Bosch
Motronicinsprutning
238 hk DIN vid 7000

varv

Ford Sierra
Cosworth4X4

4-dörrars sedan
Ford MotorCo,

08/782 85 00
242300:-

Rak4-cyl
9l x77 mm

1993 cc

8,0
2 överl kamaxlar

4
Tandrem

Weber-Marelli
elektroniskt

Weber-Ma¡elli
insprutning

220 hk DIN vid 6000
varv

5-växlad manuell,
konstant fyrhj ulsdrift

3,61
2,08
1,36
I,00
0,83
3,62

Enkel tonlamell

MacPhersonben,
undre triangellänk,

kängningshämmare
Snett bakåtriktade

triangellänkar,
skruvfjädrar,

krängningshämmare

Kuggstång med servo

2,4

Ventilerade skivor
runtom, ABS standard.

Lättmetall
7x 15

205/50ZRr5
Bridgestone ER90

4494mm
ló98 mm
1376 mm
2608 mm

14441 1460 mm
I 305 kg
56/447o

Fordonstyp:
Sälis i Sverige av:

Pris:
Motor
Typ:
BorrningXslaglängd:
Cylindervolym:
t(ompressions-
förhållande:
Ventilsystem:
Antal ventiler per
cylinder:
Kamaxeldrivning:
Tändsystem:

Bränslesystem:

Effekt:

Maxvridmoment:
Kraftöverföring
Tvp:

Utväxling

240 Nm vid 4750 varv 290 Nm vid 3500 varv

Koppling:
Hjulupphångning
Fram:

Bak:

Styrning
Tvp:
Progressivitet:
Antal rattvarv mellan
stopp:
Bromsar
Typ:

Fälgar och däck
Fälgtyp:
Fälgstorlek:
Däckdimension:
Fabrikat:
Mått och vikt
Längd:
Bredd:
Höjd:
I{iulbas:
Spårvidd fram/bak:
Tomvikt:
Viktfördelning fram/
bak:
Prestanda

men om vi struntar i bagatel-
ler som pengar föredrar jag
ändå BMW M3 Sport Evolu-
tion. Jämfört med den folkli-
ga Forden är den en schwei-
zisk kronograf i ädelmetall.
Dessutom är den ett samlar-
objekt då man bara byggt 600
och av dessa har endast 9 ex-
emplarsålts i Sverige. Tilläg-
gas bör att alla var sålda långt i
förväg trots priset, 398 000:-.

5-växlad manuell

l:an-3,'12
2:an-2,40
3:an-1,77
4:an-1,26
5:an - I ,00

slutväxel - 3, l5
Enkeltonlamell

MacPhersonben,
undre triangellänk,

krängningshämmare
Snett bakåtriktade

triangellänkar,
skruvfjädrar,

krängningshämmare

Kuggstång med servo
Motorvarvsberoende

3,6

Skivorruntom,
ventilerade fram,
ABS standard.

Lättmetall
7V2x16

225t45ZRt6
MichelinMXX

4345 mm
l680mm
l370mm
2565 mm

14l611430 mm
1200 kg

51,4t48,6Vo

Det som gör att Forden
dessutom trotsar alla förut-
fattade meningar och hänger
med BMW:n runt banan är
också det oerhörda vridmo-
mentet som "kastar" den ut
ur kurvorna. Om BMW:n
känns aningen undermotori-
serad för bankörning så är
Forden ett under av harmoni.
Den âr en perfekt enhet som
ger begreppet körglädje en ny
dimension.
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(Acc{idema är bästa körning, enbart förare i bilen)
Acceleration: 0-50km/tim:2,7

0-80 km/tim:4,5
0-l00km/tim:6,5
0- l20km/tim:7.6

402meter'. 14,9
248 km/tim

1,9
4,0
6,0
7.6
t4,6

240km/tim

tl

;t

Toppfart:
(Tillverkarens uppg)


