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flN,l\\:s -ì-serie har på kort tid,itr,.¡rlats från attvara en prisledande basmodell till att stå i centrum när BM\ry satsar allt på att
lr:ill¿t Irort den lite konservativr :'rri.rpel man oförtjänt fått på sista tiden. Robert Petersson har provkört den fantastiska M3:an,
tlt'n vackra Cabrion och den su ,, inabba Alpina 86 3,5. M3:an och Alpina B6 3,5 är väl på sätt och vis konkurrenter då Alpina
rir ctt fristående fiircl:rg, men k irliterna med BMW är så intima aft Alpina nästan kan sägas tillhöra stallet. Även om M3 och = -:-116 3,5 konkurrcrl¡r' onl sammr u'knadsandel är de så fundamentalt olika att de snarare kompletterar än konkurrerar med
varandra.
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Cabrion är rliirt'nrol helt ensa
mast en beshlir rrirr;.' :rv BMW:I

,nr den speciella mix av egenskaper den har, tänk er en fyrsitsig Mercedes SL så kommer ni närr öppna stolthet.
5

-T
Automobil

Automobil

Maestron - ,lör mognq

Skrâddarsydd för tävlingsbruk

mansgrisar

BMW M3 âr den första bil i serieproduktion som utvecklats av BMW Motorsport GmbH, och orsaken till att den
divisionen âr inblandad är väl främst
att M3 är tänkt att användas som va-

B]VTW IW3
f\en kanske ser ut som en 3-serie förLleu^¡ av nágon plastkonstnâr men
låt inte lura er av det pojkraceraktiga
utseendet, M3:an är en leksak för mogna mansgrisar och dess kvaliteter går
betydligt djupare än vingen och kjolarna antyder.
Kanr¡rcn mcllan Mcrcedes och BMW
h¿Irdnal alltnrcr i dc olika rnarknadsscgmcntcrì. BMW:s nya 3-sclie blev en
omedelbar lramgång när den kom,
medan Mercedes 190 hade det lite kärvare i portgången. Det dröjde dock inte

länge förrän den lite djärvare formgivna 190:an accepterats och rollerna byttes. På senaste tiden har 3:serien kommit igång igen, mycket tack vare att
man utvecklat den vidare och tagit
fram versioner som allt starkare lever
upp till BMW:s prestanda-image, exempelvis den snabba 325i.

Vi har tidigare

också berättat om

den fantastiska fyrhjulsdrivna varianten och nu är det alltså dags för M3, en
bil som siktar rätt på Mercedes imageskapare n:r l, l90E 2,3 16.
Båda använder sig av fyrcylindriga
motorer med fyra ventiler per cylinder
och att de verkligen har ett liknande utgångsläge bevisas inte minst av att motorstorleken är nästan exakt densamma
BMW:s maskin med sina 2302 cc ar 3

bana. M3 platsar där

till

i Division

2,5 liters cylindervolym, och med

IIMW har också f'ördelen av att prebil sist och därmed kunna
skriiclclarsy den lör att möta konkurrcrìtcrì. Man har också tagit vara på

till att den egna produktcn har ctt prestandaövertag. BMW tar
rut hcla 200 hk utan och 195 hk med katalysator, medan Mercedes nöjer sig
rned 185 hk utan katalysator. Dessutom

rlctl¿r och sett

är BMW:n något lättare och om man
studerar kraft/vikt-förhållandet så får
BMW:n tom släpa på c:a 6 kglhk medan Mercan bär på c:a 6,6 kglhk.
Skillnaden blir ckrck inte så stor i
praktiken sonr nìarì skrrllc kunna tro
och ingen av tillvcrk¡rr'¡rir lâr kunna slå

till ro och vil¿r ¡xl lir¡,rarna. Det ryktas redan om sul)crvclsioner av bägge
bilarna, så kirrrr¡rt'n konlnler nog att
hårdna yttcrlig¡uc.
sig
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utan att man kan förstå satsningen.

¡t

Det var i november -82 som beslutet
att utveckla en sportversion av 3-serien
togs, och tiden såväl som den fardiga
bilen talar för, att man gjort ett mycket
grundligt arbete med M3:an. Det är in-

te frågan om någon vanlig

3-seriebil
med häftig motor och spoilers, utan en
i grunden omarbetad helhet med stora
reserver för vidareutveckling.

M-Sportavdelningen har i princip
kunnat bygga den tävlingsbil de ville ha,
och sedan avrustat

till en lagom nivå för

gatbruk, trots sedankarossen så rör det
sig alltså om den kanske mest renoldlade landsvägsracern på marknaden idag.
M-Sport-chefen Hans-Peter Flohr, produktansvarige Thomas Ammerschlager
(f.d. AudÐ och motororaklet Paul Rosche, har haft det ovanligt väl förspänt
när de utvecklat M3:an. Inga direkta

nykonstruktioner
motorblocket âr

har behövt göras,
det gamla kända

MlO-blocket som hängt med sedan bör-

jan av 60-talet. Det är mycket starkt vilket inte minst bevisas av att det fortfa-

rande

är bas för BMW:s Formel

Topplocket med sina 4 ventiler per
cylinder, är i stort sett hämtat från de
6-cylindriga M-motorerna i M 635 CSi

scntcr¿r sin

'q

tanke på den vanliga 325:ans framgångar så lär nykomlingen bli svårstoppad.
Extra intressant blir det för tillverkarna
då serien får VM-status så det är inte

har

2.

I

2 upp

l-motorer, i M3:an har man dock förstârkt botten ytterligare, vilket torde göra maskinen i storl sett oförstörbar, den
klarar ju över 1000 hk i Fl-bilarna.

hemmamarknaden och det som
kanske mest skiljer dem åt är att Mercan har 4 dörrar medan llMW:n bara

,rFr
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pen i kampen om Grupp A-segrarna på

cc större än Mercedesmotorn pà 2299
cc. Dessutom âr priset nástan samma

på

,{'
,ry

och M5, med dên skillnaden att man
kapat av två cylindrar. På prototypsta-

diet skedde denna kapning rent bokstavligt, men i produktionen går man
inte så handgripligen till väga, man använder sig dock av samma kamprofiler
som i de större motorerna. Paul Rosche

är mycket entusiastisk över den nya
motorn: "Den har en enorm potential,
minst 140 hk per liter utan problem".
Hästkraftssiffran 300, som nämnts för
Grupp A-versionen, skulle i sådana fall
vara konservativ och konkurrenterna
lär få se upp ordentligt när man debuterar med den nya bilen i april -87.
S-serie delar
För att matcha den kraftiga motorn
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har chassiet arbetats om en hel del,

M3:ans fantostisks mqskin hcirstammar

bl.a. har castervinklarna i framvagnen
ökats en hel del för att förbättra styrre-

spons och stabilitet. Servostyrningen är
något direktare och även styrlederna är
nya. Vidare använder man sig av krafti-

gare hjulnav med större lager och
5-bultsinfästning av hjulen hämtade
från 5-serien. Det har också möjliggjort anvândandet av större bromsar
och bromsok, med påföljd att det stan-

dardmonterade ABS-systemet måste
programmeras om.
Fjädrar och stötdämpare är hårdare

från denförsla 1500:sn och cir dessutom
nrira sltikt med BMW:s Formel |-motor.

r

och krängningshämmarna har, förutom att de gjorts grövre, även fått nya
fästpunkter som förbättrar funktionen.
För att hjälpa chassiet att få ner kraften i backen, utrustas M3:an standard
med en 25-procentig diffbroms och
mellan diffen och motorn hittar vi en
tätstegad, 5-växlad Getrag-låda med ettan nere till vänster.

jag längtar ut ur Mùnchen mot friare
vidder. Väl ute på den breda autobahn
som leder mot Salzburg får M3:an be-

känna fârg. Hur bra den vanliga
3-serien ân är, så har den vissa brister
när det gäller saker som högfartsstabilitet och sidvindskänslighet och på
dessa områden innebär M3:an en smär-

re revolution. Den verkar helt idiotsä-

ker i alla lägen och det tar inte lång
stund förrän man litar på den som en
gammal trotjänare. Möjligen är framvagnen iite lätt i farter runt 150-180,
men över det så blir den stabiliteten
själv igen. Kanske kan det bero på tillfälligheter, som vägen och vinden rnen

då känslan upprepades ett flertal gån-

För den viktiga kontakten med vägen svarar 205/55 VR 15-däck, monterade pä 7 x l5-tumsfälgar tillverkade av
BBS. De ser nästan lite spinkiga ut på
bilen med sina skärmbreddare, men
förklaringen är, att breddarna i plåt är
gjorda för att rymma de l0 tum breda

fälgar som tävlingsversionen kommer

afi

rä.

Förutom skärmbreddarna àr det
många detaljer i karosseriet som är
speciella för M3:an. Kjolarna och vingen bak är väl det man märker mest,
men om man studerar den lite mer ingående så visar det sig, att bakrutan är
flyttad mer bakåt och att den fått en
kraftigare lutning, samtidigt som bakluckan höjts 4 cm och gjorts om för att
passa bakrutan och vingen. Luckan
tillverkas i glasfiberplast, men finishen
âr så bra att det inte stör helhetsintrycket.

Fram- och bakstötfångarna är också
unika för M3:an, och med sina integrerade spoilers smälter de in betydligt
bättre i formen än originalmodellens
stötfångarskenor. Hela bilen ser ut att
stå stadigare på jorden tack vare karossmodifieringarna, och jag håller inte riktigt med dem som hävdal att utanverket ár lite vulgärt. Möjligen kan

man tycka, att det stjâl lite av UPPmärksamheten från det briljanta innanmätet, jag undrar hur länge det
kommer att dröja innan diverse företag

erbjuder M3-replika karosskits till
3-serien.

Oljetempen viktigare än
ekonomin
Inuti märker man inga större skillnader, BMW:s utmärkta sportstolar är
standard och för att baksätet skall matcha dem så har man skålat det markant
för två personer. Det vill till att man

I

sitter ordentligt om föraren skall utnyttja resurserna. En intressant sak på
instrumentpanelen àr, att bränsleekonomimätaren fått ge plats åt en oljetempmätare som är klart mer intressant vid hård körning.
Provbilen var utrustad med katalysa-

tor och hade därför "bard' 195 hk vilket enligt BMW innebär 5 km lägre
toppfart och dessutom en tiondel sämre tid pä accelerationen 0-100, bagateller när man rör sig på denna nivå.
Det första som slår mig är hur rå maskinen låter, problemet är väl att man

är bortskämd med BMW:s silkeslena
sexa och jämfört med den så känner
man sig i M3:an vara förflyttad till en
racer med minimal ljudisolering. Nästa
överraskning är det fantastiska vridmomentet, klantig som jag är så glömmer

jag givetvis att ettan ligger nere till

vänster och startar istället på tvåan.
Konstigt nog går det helt utan protester
från den vassa maskinen, som inte med
en ruskning avslöjar den höga litereffekten man tagit ur den.

Vid

långsam körning

är den hur

snäll som helst, men både M3:an och

ger under dagen kanske det istället har
med bilens aerodynamiska balans att
gora.

Kan det vara så att den stora bakvingen är effektivare än frontspoilern upp

till

en viss fart då balansen återinträder? BMV/ ger oss inget svar på den
frågan, men avslöjar istället, att den
modifierade karossen ger ett minskat
luftmotstånd, Cd-vârdet för M3:an ligger på 0,33.

Suverán segdragning
Oavsett fart eller omständigheter så
imponerar maskinen stort, den verkar
aldrig tappa andan och om man får tro
BMW:s vanligtvis mycket exakta hastighetsmätare, så är det inga som helst
problem att överträffa den uppgivna

toppfarten pä 230 kmltim. Bilen är
perfekt växlad för snabb körning, femman är en direktväxel istället för en
ekonomiinriktad övervâxel och uppåt
240 km/tim går varvräknarnålen in i
det röda fältet.
De täta utväxlingarna gör att accele-

rationen

i alla farter är suverän, men
Forts. på sid.
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ändå så imponeras man näs-

tan mer av den

otroliga

segdragningen, man behöver

oftast växla ned vid omkörningar för att få det nödvändiga draget. Det enda som
fortfarande stör är det råa
motorljudet som inte riktigt

rimmar med egenskaperna
som autobahnkryssare. I övrigt är den mycket civiliserad
och konstigt nog så medför
inte de uppstyvade hjulupphängningarna någon nämnvärd minskad komfort.

Jag svänger av söderut
mot bergen för att se hur
den uppträder när det blir
trångt och bökigt, samtidigt
börjar också ett lätt regn fal-

suveräna ABS-bromsarna
ser till att man kan bromsa
sent in i kurvorna utan att
riskera att tappa kontrollen.
Den kvickare styrningen
hjälper också till, men vid

verklig hårdkörning så önskar man sig nästan en ännu
snabbare respons på rattutslagen.

Den enda eftermiddag jag
hade till mitt förfogande är
alltför snabbt öve¡ och om

det inte var för att jag

nyss

kört den nya 7-serien, skulle
jag utan tvekan utnämna
M3:an till det bästa BMW
gjort. Med den nya stora bilen så har konkurrensen i

la. Vägarna blir såphala av
det alltmer tilltagande reg-

toppen ökat, men som
sportredskap är M3:an oöverträffad med sin Fl-be-

net

släktade motor och sitt suve-

i kombination med lera
från alla traktorer som korsar vägarna där åkrarna
klättrar längs bergssidorna.
I denna omgivning så känns
motorns råa ton inte alls påträngande, istället inspirerar
den till stordåd när man hör
ljudet eka tillbaka från bergsväggarna. Vid maxvarvet
7100 varv formligen vrålar
maskinen och hur den kommer att låta i racingversion
med 9-10 000 som gräns kan

man bara spekulera i.

tidlös skönhet

IWadonn,nn

Maestron, Madonnan och Monstret
BMW M3, 325 i Cabrio & Alpina 86 3,5
Forfs. fnån sid.
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räna chassie.
Tiots det är det ändå mot-

orn som jag i princip har
den enda reservationen mot,

hur bra den än är så känns
den lite väl rå för gatbruk.
Mitt ideal är nog en M3:a
med en vanlig 325i-maskin,
jag försakar hellre de c:a 25
hästarna än M3:ans chassie.

Men å andra sidan

kanske

man kan tänka sig en Alpinsexa i en M3:a...

BMW:s bästa?
För en vanlig 3-serie hade
säkert de slippriga omständigheterna medfört en del

problem, men M3:an gâr
som på räls. Visserligen kan
man styra den med hjälp av
gasen, men det betydligt mer
välbalanserade chassiet gör
det hela till ett rent nöje. På

vâgen måste det här vara
BMW:s i särklass bâsta bil
och det är bara att hoppas

att

chassie-förändringarna
letar sig fram till de vanliga
modellerna.

Greppet är otroligt på
Uniroyal Rally-däcken och
med diffbromsens hjälp går
det att hålla fullt ur böjarna
på serpentinvägen medan de

I2
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Tngefär samlidigt som Saab lanserar sin finskbyggda

L,/ 900 Cab så slår BMW till med en allvarlig konkurrent, dcn sâllsynt eleganta 325i Cabrio som för tankarna

lill

den tidlösa elegansen hos en Mercedes SL.

Hastighetsmätaren stod parkerad pâ 215 km,/tim och
fartvinden lekte i håret när jag öppet susade fram genom
det Norditalienska landskapet. Det var 30 grader varmt
och den höga farten hjâlpte till att svalka min nordiska
lckamen, som svettades av chocken efter temperaturomställningen denna ovanligt dåliga svenska sommar. Även
om det är skoj kortare stunder, så är det dock inte speci-

ellt bekvämt att åka så fort öppet, en
öppen bil är till för att glida fram i,
även om det är skönt att veta att resurserna finns där.

Efter att ha kört så fort,
140-150 som rena

känns

krypfarten och det är

sällan man kunnat uppleva denna
fartblindhet i en öppen bil. I moderata
farter är BMV/:n ovanligt dragfri, troligen beroende på att vindrutan är ganska hög och att man behållit någon de-

cimeter av taket som avslutning. Det
gör att man sitter vâldigt skyddad och
har man sedan sidorutorna uppe är
komforten fullständig.

man kompenserat det med en aning
hårdare stötdämpare.

BMW har också satsat mer på bekvämlighet än sportighet i den nya bilen och det tyder på en ovanlig insikt i
öppetåkandets mysterier. Man har bl.a.

utgå ifrån om man skall göra en bil
med maximala vägegenskaper och då
är det bättre att redan från början an-

utrustat den med mjukare fjädrar än
den täckta bilen, men för att den inte
skall bli för sladdrig på kuppen så har

En öppen bil med sin sämre vridstyvhet, blir ändå aldrig någon bra bas att

passa den

till

de rådande omständighe-

terna. Jag kan inte riktigt förstå varför
majoriteten av cabrioletköparna i Sverige väljer den senaste versionen om
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det finns ett val. Ett bra exempel är

att man kan undra över vad andra som
inte är så noggranna klarar av.

däck XR3i-versionen har och som bara
accentuerar rörelserna i karossen.

till

Escort-Cabben, som är en betydligt
trevligare bil i sitt basutförande, án
med den hårda fjädring och lågprofil-

TVå Cabbar
BMW syndar också lite i det här fal-

let även om man anpassat hjulupphängningarna bättre till den nya upp-

giften
genom att bara erbjuda den
största- 325i-motorn i Cabben. Man

sticker dock inte under stol med anledningen, ju dyrare bil desto större margìnaler och dess marginaler behövs för
att täcka de stora utvecklingskostnader
rnan haft för den öppna modellen.

För dem som insisterar på att ha en
mindre maskin så tillverkas fortfarande
Bauer-Cabrion och BMW blir därmed
unika genom att erbjuda TVÅ OLIKA
cabriolet-varianter av samma bil.
Bauet-Cabben får dock anses vara täm-

ligen överkörd av den nya skönheten
som med sin rationellare tillverkningsprocess inte blir direkt dyrare än
motsvarande Bauer-Cab.
Då BMV/:s tillverkningskapacitet redan var utnyttjad

till

bristningsgränsen

hyrt en fabrik 20 km norr
om München speciellt för Cabrio-tillverkning. Där byggs bilarna från grunden som Cabbar, det rör sig alltså inte
så har man

om några konverterade sedaner och då
serien är så pass liten sker svetsarbetet
manuellt. Det lönar sig inte att robotsvetsa bilarna och dessutom är det svårt
då många av de extra lörstärkningarna

är

i olika plåttjocklekar.

Cabrions konstruktion är betydligt
kraftigare på många punkter, förutom
de uppenbara som exempelvis djupare

trösklar i grövre material. Hjulhusen
fram och bak är kraftigare liksom torpeden, kardantunneln och botten under baksâtet. Vidare så är dessa delar
förbundna på ett nytt sätt som ger
stadga åt konstruktionen.
Suffletten vilar i nedfällt läge i en
balja som också den är integrerad i den
självbärande konstruktionen. Tiots alla
dessa åtgärder, uppnår man bara c:a
8090 av sedanens styvhet och det gör

Cabrion c)r ovanligl stilren för qtt voro
en modern skapelse. Det ends som stör
den klassiska roqdster-looken tir den
hôga rutan, d andra sidsn cir den till

fördel ncir man åker riktigt lort då man
vcirdesri t ler s kyddel.

Från denna fabrik går sedan bilarna
Dingolfing-fabriken för lackering
och slutmontering och här stjäl de ka-

pacitet från den normala 3-serieproduktionen. En lösning är dock pàvàg,
då BMV/ har en ny avancerad fabrik i
Regensburg under byggnad, och runt
1990-91 räknar man med aÍÍ all
3-serieproduktion skall äga rum där.

Suberb Sufflett
BMW:s Cabrio, är idag unik som
4-sitsig convertible genom sin sufflettkonstruktion, som möjliggör en plan
bakdel utan en uppstickande sufflett i

viloläge. Ett enormt arbete har lagts
ned på att ta fram en precisionsställning som kan vikas ihop till minimal
höjd, inte mindre än 14 leder per sida
ingår i länkaget. För att allt detta skall
fungera tillfredsställande under en lång

tid

så löper allt på teflonbussningar
som också ser till att ställningen inte
behöver smörjas.

Själva suffletten består i huvudsak
av tre lager kraftigt bomull/syntettyg,
och som skydd utåt ligger ett syntetfiberlager som vulkats ihop med de övriga lagren med hjälp av ett gummiskikt

som också fungerar som tätning. Fibrerna i tygerna är av en typ med liten

töjmån så att suffletten inte skall bli

sladdrig efter ett tags användning. Bakrutan ár en stor flexibel plastruta och
det är väl en viss nackdel jämfört med
billigare Cabbar, typ Golf och Escort

med glasbakruta, men det är priset
man får betala för att kunna fälla ned
suffletten så totalt. Då man inte bör
skrapa plastrutan så har BMW monte-

till den och dessutom kommer man att kunna erbjuda
kunderna att byta bakruta till en vettig
rat en defrosterfläkt

peng.

Allt det här låter väldigt bra i teorin,
men i praktiken är det ännu mer imponerande. Med hjälp av två gastrycks-

Inredningen rir en dröm i ltider, visserligen kostar det lite extra att få lcidet men

det cir det vrirt då en öppen bil med
tygklddsel drqr åt sig mycket dsmm.
Framtill cir sportstolar standqrd och
baktill har mqn tvingats göra sittutrymmet smqlsre och då uttnytljqt chansen
att skålq riven del.

fjädrar går suffletten upp lekande lätt
och det två fästhandtagen framtill fungerar med en härlig precision. Tätningen mot karossen baktill är mycket listigt löst, suffletten vilar helt enkelt bara pâ underlaget, men den listiga
konstruktionen av ställningen gör att
när man spänner ned den mot framrutan så spänns den även automatiskt
ned baktill.
Nedfällningen är precis lika enkel,
man lossar fram och fäller den bakåt
en bit. Därefter lyfter man upp bakdelen och öppnar en lucka som sedan när
allt stoppats ned täcker hela suffletten,
elegantare kan det inte bli.

l5
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Gediget arbete
Alla dessa detaljer som är unika for
Cabben, utstrålar samma gedigna kvalitet som man är van vid från övriga
BMW-modeller, och även köregenskaperna håller en mycket hög standard. I
ärlighetens namn måste jag erkänna,
afL jag inte körde speciellt mycket med
Cabben uppe, vädret var för fint för
det. Den verkar dock vara mycket tillfredsställande ur alla synvinklar, även
om det alltid är trevligare att köra öppet i en öppen bil. Visserligen kan man
vid körning på dåliga vàgar màrka afl

I

:

I

Monstret

astronomiska

prestonda

Alpina B6 3,5

karossen flexar en aning mer än sedanmodellen, men jämfört med andra mo-

ì
I

derna öppna bilar så är det ytterst mi-

I

nimalt.

De mjukare fjädrarna verkar inte
heller medföra nägra nackdelar vad beträffar vägegenskaperna, såvâl kurstabilitet som kurvtagningsförmågan håller samma höga standard som vi blivit
bortskämda med i andra BMW-bilar.
Den enda nackdel jag kan tänka mig
är att BMW inte kan tillverka tillräckligt många bilar för att tillfredsställa
efterfrågan. Från början hade man planerat en produktion på c:a 50 bilar om
dagen, ungefär 5000 bilar i år, men så
många vagnar hade BMW order på redan på hösten -85 så man har länge va-

rit klara över att produktionen

måste

ökas. Därför har man nu gradvis lyckats öka tillverkningen till c:a 65 bilar
om dagen för att under -87 komma upp

i

Suffletten ör ett under av kvslitet och precision. Speciellt bra rir det att kunna gömma ølltihop under en skyddande plåt så att den försvinner helt i nedftillt kige. Detta
skydd öppnos sedan med ett dörröppningshondtøg.

100 om dagen.

Tiots det kan vi räkna med enorma
väntetider och den lilla kvot Förenade
Bil lyckats få för -87 är i princip redan
slutsålda. En bidragande orsak måste
vara att man klarat av att hålla priset

inom en någorlunda vettig

ram.

Grundpriset i Sverige för en Cabrio ligger på 206.000;- och då ingår utrustning som ABS, sportstolar, lättmetallfälgar och elhissar runtom.

Det är bara afr, ställa sig i kö och
samtidigt gratulera de som varit förutseende nog att göra det i tid och därmed få en bil till sommaren -87. De
öppna vagnarna har ju varit de senaste
somrarnas statusbilal i somras var det

fìen

I.-ldel

ser ut som en BMW. är

fill

stor

en BMIY men AR ändå ingen

BMW.

Det första man gör hos Alpina när de
nya BMW-bilarna kommer från bandet
hos tillverkaren är att förse dem med ny
identitet. Det gamla chassinumret tas
bort och istället får bilen ett nytt Alpinanummer. Därefter vidtar förstärkning av
karossen och montering av alla de speciella Alpina-prylarna. Hos Alpina är man
fixerad vid funktion och lâgger därför
ner en enorm möda på att ytterligare förfina de BMW-komponenter man använ-

der samt hela tiden utveckla eget när
man inte är nöjd med originalet.
Ett exempel på detta är att man byter
ut bromssystemet mot betydligt kraftiga-

re doningar. De frámre skivorna har förutom den vanliga invändiga ventilationen
âven spår på utsidorna på racingvis. Man
behåller dock ABS-funktionen och är
noga med att poängtera att de bilar man

bygger absolut inte är några racerbilar
för gatbruk. Istället läggs tonvikten på
att bilarna förutom sina fantastiska prestanda även är säkrare än originalet.
Den senaste tiden har Förenade Bil importerat ett antal Alpina 86 2,8 till Sverige och trots ett relativt högt pris har man
inte haft några problem med avsättningen och ett 30-tal vagnar har hitintills letat sig hit. Automobil provade en B6 2,8
i n:r 7 /85 och vi var då lyriska över den
körglädje som bodde i Alpinan.

samma höga imponatorfaktor.

perba nykomling...

Alpinøsfönidlade BMW-bilar cir en drömför entusiøsten som
vill ha funktion uton för mycket fantasi nrir det griller utseendet. Alpina vrigrar t.o.m. qtl monters kjolar då msn vid egna
omfattønde prov kommit fram till stt det inte har någon effekt. Det rir msskinen som (ir huvudsaken, trÌnk et 261 hk i
en 3-serie!

t6

Siffran 6 berättar att det rör sig om den

6:e utvecklingsfasen av denna maskin,
men här erkänner man att det har kört
ihop sig lite. t¡giskt sett så borde den nya
B6 3,5 heta 87 3,5 men problemet är att
man redan har haft en B7 på programmet

i form
Sedan dess har Alpina vidareutvecklat

de som lyckats få tag i en Peugeot 205
Cab som hade anledning att vara malliga och innan dess så har Golf och
Escort-Cabbarna i tur och ordning haft

I sommar är dock insatserna ökade,
BMW kör över det mesta med sin su-

modellen och i somras lanserade man sin
86 3,5, som siffrorna antyder så har den
en maskin på 3,5 liter mot föregångarens
2,8 men i övrigt är Alpinas modellbeteckningar lite luddiga och en förklaring kan
vara pä sin plats. Den första bokstaven B
står för motortypen, B betyder att det rör
sig om BMW:s stora sexa på 2,5 till 3,5 liter. A står för den vanliga fyrcylindriga
maskinen och C för den lilla sexan på 2,0
till 2,5 liter.

av en modifierad 5-serie så därför
finns det nu två olika B-6:or.

Automobil

rari på deras eget territorium.

261 hk.!

ganterna

Den gamla 86 2,8 med sina 210 hk är
prestandamässigt farligt nâra BMW:s
egen nya M3 så därför har man nu beslutat sig lör att en gång för alla visa vem
som är värst. Ur den lindrigt modifierade
3,5-maskinen tar man därför ut hela 261
hk och 346 Nm vilket ger den lilla lätta
bilen astronomiska prestanda. Auto,
Motor und Sports test talar om 0-100 på
6 sekunder och 253 km/tim som toppl!!
Speciellt intressant för oss är dessutom
att man känt sitt ansvar och utvecklat en
version med katalysator. Den ger "bara"

254

hk och

därmed marginellt sämre

prestanda men det är knappast någontig
att gräta övel fartresurserna räcker nog
ändå.

Med min vanliga tur så regnade det intensivt när det var dags för en provtur i

86

3,5:an

i

distriktet runt fabriken i

Buchloe väster om München. När jag säger intensivt regn så var det bara förnamnet, regnet var av den arten att man förgäves letade efter tre extra hastigheter på
torkarna och det var bara att smyga iväg

Som tur var lättade det hela en aning
efter hand, men någon avancerad körning blev det ändå knappast tal om. Jag
fick nöja mig med att ge järnet då och då
när sikten och omstândigheterna tillät.

Upplevelsen

tar deras krav på ailvar och

t.o.m. tar fram speciella grejor åt dem.

Modell:
Fordonstyp:

25

9o:ig diffbroms, precis som M3:an, så var
det nästan omöjligt att få fäste för bakhjulen i halkan. Med bara 4,75 kg per
hästkraft att släpa på så spelar det knappast någon roll hur bra däck och välba-

lanserat chassie man har, det är svårt att
få fäste för bakdäcken under dessa omsrändigheter.

Bilens fantastiska vägegenskaper
hjälpte dock till att göra den rolig och
lättmanövrerad i halkan, styrningen korrigerade nästan automatiskt de mest vilda uppställ och de få gånger jag fick ordentligt grepp så avslöjade Alpinan att

den verkligen

är ett fullblod. Jag tror

aldrig att jag kört något så roligt och
längtan att få testa den ordentligt under
bättre omständigheter âr nästan olidlig.

Alpinas 86 3,5 âr inte bara vad man
kan kalla en standardbil med superbilsprestanda utan den är en verklig konkurrent till superbilar som Porsche och Fer-

rädda lör M3:an, visserligen är det en bra
bil men med sin fyrcylindriga maskin kan
den inte konkurrera med våra produkter".

Det ligger onekligen någonting i det,
men om man kan få en M3:a med 86
3,5-motor så....

325i Cabrio

Alpina B6 3,5

M3
4-sitsig sedan

325i Cabrio
4-sitsig öppen

Alpina 86

3,5

4-5-sitsig sedan
Alpina, Buchloe

BMW AG lr4ünchen
Förenade Bil Import AB, Malmö

Säljes i Sverige av:

Motor
Typ:

Borrning x slaglängd:
Cylindervolym:
Kompressionsförhållande:
Ventilsystem:

Rak 4-cyl
93,4 x 84 mm
2302 cc
10,5:l
TVå överl. kam

Rak 6-cyl

Rak 6-cyl

84x75mm

92x86mm

2494 cc

3430 cc
10,6:l
Enkel ör,erl. kam.

'

9,'7:l

Antal ventiler per
cylinder:
Kamaxeldrivning

4

2

kedja

Bosch Motronic Il
Bosch Motronic fl

Tándsystem:
Bränslesystem:

200 hk. DIN
240 Nm

l7l hk DIN

26r hk DIN

226

346 Nm

Tvp:

5-vxl. man,

5-vxl man. (4-vxl

Utväxling l:an

3,'72:l

Effekt:
Max vridmoment:

Nm

Kraftöverföring
2:an 3:an 4:an 5:an backen
slutväxel-

Koppling:

2,40:l
1,77:t
1,26:t
1,0:l

-

4,23:l
3,25:l

3,83:1
2,2O:l
1,40:1
1,0:f
0,81:1
3,46:1
3,64:1

aut.)

5-vxl aut.
3,72:l

2,40:l
1,77:l
1,26:1

1,0:l

4,23:l

2,79:l

Enkel torrlamell

Hjulupphängning
Fram:
Bak:

var nästan skrämmande,

trots att Alpinan är utrustad med en

Samarbetet med BMW går också
smärtfritt, man deltar t.o.m. i BMW:s utvecklingsarbete och på frågan om inte
BMW:s egen M3 kommer att stjäla kunder från Alpina svarar man: "Vi är inte

BM\ry M3
Tillverkad av:

lite försiktigt.

I8

Frånsett

fartresurserna så är Alpinan en sällsynt
harmonisk, välutvecklad och balanserad
bil, jag tror inte att någon superbil kunnat slå Alpinan under de omständigheter
jag fick chansen att prova den. Alpina
använder sig av Bilstein-stötdämpare och
Michelin-däck på alla sina modeller och
anledningen är enligt Alpina att tillverkarna har varit lyhörda för deras krav.
Det säger nästan allt om Alpina att gi-

MacPherson fjäderben, krângningshämmare
Snett bakåtriktade länkarma¡ spiralfjädrar, teleskopstötdämpare,
krängningshämmare.

Styrning
Typ:
Servo:

Kuggstång

Standard

Extra

Standard

Antal rattvarv mellan
Med servo: 3,75

stopp:
Rattyp:

Läder

Bromsar
Skivor, r,entilerade fram

Typ:

Fälgar och däck
Fälgtyp:
Fälgstorlek:

7Jx15

6Jx14

Däckdimension:

205155 VRl5

195/60 VRl4

Höjd:
Hjulbas:

4360 mm
1675 mm
1365 mm
2562 mm

4325 mm
1645 mm
1380 mm

Spårvidd fram/bak:
Tomvikt:

1412/1434 mm
12@ kg

Lättmetall

Fram: 7J x 16,
Bak: 8J x 16
Fram: 205150,
bak: 225/45-16

Mått och vikt
Längd:
Bredd:

Prestanda (fabrikens uppg.)
Acceleration 0-l(Ð km/tim: 6,7 sek.
235 km/tim
Toppfart:

2570 mm
l4O7/1415 mm
1255 kg

8,6 sek.
215

km/tim

4325 mm

t645
1355 mm
2570 mm

142l/1429 mm
1240 ks

6,4 sek
250 km/tim

