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STABILA GBEJER. Garrett-
turbon drogs med en
sviktande aggregataxel.
Lösningen för nästa år
heter Turbonetics TS

'ç o¿gB. En grann bjässe
som förhoppningsvis
ska göra Jocke till lags.
När detta läses sitter
redan aggregatet på
plats och motorn
väntar på en ny
duvning i Kenneths

' bromsbänk.
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i Styrka föraren förfOgAr över. lnte nu. Men när det satsal helhjär1at pá överlacldning.

' ärjakt och anack på såns tatar rurbon hösstämt l':Ëiliî;¿'""J.tlÎii'1:î5¡ffäÏ;
och ursinnigt. Joqke Gahlin tackar aldrig nej! ,Y:i[î3!"JåååiTE?,"*".,0".

AV GUNNAR LJUNGSTEDT (TCXT A TOTO) vita, berättar Jocke över den sed-
vanliga hamburgaren.

Undrar förresten varför alla bil-
ägare maste intervluas pà snabb-
matställen? Naja, den vita sãldes
iväg till nya jaktmarker Pengarna

. gick till inköp av Jockes drömbil, gi-
vetvis en BMW

- Jag har alltid drömt om en M3
med E30-karossen, bekräftar Jocke
En sleeper Meningen var atl be-
hâlla originalkarossen sâ länge det
gick

Tittarvi pà bilderna ser vi attJocke
uppnãtt sitt mâl Den svada är sa
nára en sleeper man kan komma
med originalets feta skärmbreddning
17-tumshjul höjer inte heller mãnga
ögonbryn idag. Málsättningen var
en bil med optimal molor. match-
ande bromsar och säkerhet värdig
en familjefar I säkerhetsbegreppet
borde àven en stödbur rymmas, men
Jocke är osäker pà hur det blir med
den saken dà det även inkräktar pá
bruksvärdet.

ärlisa hästar
Redan i begynnelsen stod det klart
att bilen skulle turbokonvederas. El-
ler snarare turbovàldtas. En tidigare

;, - konvertering av en 320 tour¡ng sma-
-" -' .' - kade mer Mycket mer. Men att det
:i':.¡' ='::...-,--, skulle bli så här vulgärt kunde inte' '. = ens Jocke ana frân början.

.- . _ - Meningen var att jag skulle be-
hàlla originalsprutet pa grund av eko--- nomin, men Rör-Olsson (doldis, kän-

. .' dis och finurlig gubbe i Stockholms

-¡f
turbokretsar) övedalade mig om ett
besök hos Kenneth Andersson pá
lvlotortjänst i Nacka, suckar Jocke.
Kenneth verkade sá duktig och proff-
sig att jag fick fullt fórlroende för
honom lnget snack om vem detvar
som skulle bygga!

Jocke är en jordnära man som
knappasl skarvar om siff ror. Tvärtom
ställer han sig tvivlande till manga av
de effektuppgifter som anges i Bil-
sport. Därför fãr vi nästan dra ur
honom hur mycket hans motor
bänkade. lnget skryt som kan dra
upp forväntningarna här inte!

- Den gav 552 hästar vid 7 100
rpm och 608 Nm vid 4.000 rpm.
erkänner Jocke slutligen Dâ ár den
körd 13 timmar i bänk Bland annat
kördes den in i bánken Vi gjorde av
med 238 liter bensin under
mappningen. och motorn mappades
i 250-varvsintervaller hela vägen till
B 000 rpm

Först kördes motorn med en tom
turbo, utan impellrar. i tvà dagar för
atl fà till en bra grundinstállning När
allt funkade pedekt skruvades den
rikliga turbon pá plats och hela pro-
ceduren gjordes om Laddtrycks-
kurvan ser lite lustig ut. För att fa en
linjär effektkurva maste laddtrycks-
kurvan ga upp och ner hela tiden Sa
blir det. vare sig man gillar det eller
inte.

lvlotorns ka"aklär är lagd sá finur-
ligt att om man växlar vid full efTekt
möter man maximalt vridmonent pa
nästa växel Ett hänsynslöst punch
hela vägen. helt enkelt. Och grymt
kánns del!

Smäflsam hromsning
Effektuppgiften mättes sá seriöst
som möjligt. Försl när n¿rlen stått still
i fem sekunder godkändes resul-
talet Annars skenar laddtrycket upp
under den första tiondels sekunden
och ger en betydligt högre effekt-
siff ra.

Under bänkkörningarna hade
Jocke nerverna pá utsidan. Det Íör-

RöIGßANAI. Gteppet har vällat problem. Tack och lov,
får man väl säþa, dá drivaxlarnà ändà inteþrkat med
om det greppàt. Har man en bra däcksponsor kan man
dessutom kosta på sig lite röketfekter då och då!
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stárvi Att se sin älskling pinastimme
in och timme ut underfull belastninq
svider.

- - Ð+, :-. , fl0ÊflUs. Vulgära sänkningar ser väl läckert ut. Jocke är däremol av den

Det här är gatbil in absurdum!
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GF.'- inte att den skulle bli riktigt så varm' De stiliga gälar Jocke fixat i motorhu'

ven blev helt enkelt för små, Lacken böriade bubbla sig och rinna. När det
sedan under första provtu inna i ena
innerskärmen tog Jòcke h lippte upp ett hå1.

Det v¡sade sig att tempera grader'

bayrarnas kunskaper. Något
ännu inte behövt ångra.i:: :i ,i:, r+ ?.^;î i"l ,. -:l ;'i+ É :;+ ãS :.p tÏ

. r. ¡.: i¡ ,t É r ¿ ';.,: ,, il ç¿,'¡-.-:l Ù'-I ¡r.,2.i

$f0PP! Bromsarna är
grymma, Bromskraven
omvärderades snabbt

t

axlar och annat. Trots fö16lkllga
ter har drivaxlarna gâll
medbrinqarna när fåglel ôl
DessutoÉr har växollâden

dul

Dlluaxolsallad
Svârkörd? JåPP, Del vlsar om lnle

- p¡¡¡6s¡¿¡ kanon! Jocke berät- åkturen... 3iilîå33;!iåü!iJltå'?,Hfåftr',n?:
ttt.tt tìiiãJËä;ä'Kä*th ìãtáú- - Kenneth måste ha trott att ¡ag än man kan vänla slg' Men det beror

..d

växlarna på grund av vridet. Medal-
iens baksida, liksom.

-Antagligen 
blirdet knutar, med-

bringare och bromsar från M5 ihop efter en högfaÉs
med egna drivaxlar, menar Jocke panikbromsning på E18.
som tror sig lösa, eller åtminstone Nästa problem blev att få
mildra, problemet.

Alternativet är rena DTM-Prylar h
eller en hel bakvagn från en Z3 M-
roadster, men dessa grejer ligger mängderavprovadelT- i

inte och dräller överallt. Att byta till tummare hittades dessa :

stel bakvagn vill inte Jocke höra ta- Momo-fälgar som sedan :

las om. dess fått prova mängder

-Jag haren sportbil, och sådana av olika Kuhmo-däck.

ien skrolådahosfurOocentei. òããð- på de högre växlarna, dels led av en olja som Burns och Kankkunen an-

utom ska lådan renoveras och ax- bviktandð turbo <el. Därför är det vänder iWRC-bilarna'

larna i den stressas av. dags för ny mappning innan näsla ..Dessutom var motorn i 
-nyskick--Ñãr 

uar."""ln böriade lukta pyton säãons. e ¡vew¡ö'rros 
"renneth. 

l3l;|"":n3"1:n",f3tfiri,ä,.sfi
igenl

Okomllicelad [often
Med så mYcket mos i löken borde
bottendelen bestå av väldigt extrema
och exotiska delar. Eller?

dels utnyttjades över sin kapacitet för analys, förrest lckel Jocke sätter sin tillil t¡ll

U¡inMEU¡ilUff, Att motorn skulle utveckla värme hade man förutsett, men

- Birka Racing renoverade
blocket och borrade det så lag kom
upp i 2,4 liter, berättar Jocke. Top-
pen är helt orörd sånärsom på ettfint
sätesjobb från Grottis. Kammarna
harvarit orig¡nal men med justerbara
drev. Till sommaren blir det nya kam-
marmed en slipning líkandeden Stig
Blomqvist hade isin RS500.

Riktiga vevstakarf rån Stefan Verdi
och trivsamma kolvarfrån Wössner,
som fått ett kylande oliesprut från
Saab, kompletterar bilden. Tuffa bi-
tar, men inget exotiskt. Det är när
man kommer till sprutet Pengarna
börjar ticka iväg.

När Jocke fick bevittna
bromsningen av en Audi IMSA-mo-
tor hos Kenneth förstod han som
sagt att den mannen visste vad han
pysslade med. Därför lyssnade Jocke
på hans råd.

-Kenneth 
ville köra med ett MBE

941B-sprut, samma som används
avTWR och deflestaOPlarna, nickar
Jocke som efterförsta säsongen bara
har gott att säga om MBE-greiorna.

- Det har var¡t helt bekYmmers-
fritt. Sprutet byggs på beställning
efter kundens specifikationer, och)
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Snahha fakta
O Bll: BMW M3 1988,

O Ägare: Jocke Sahlin, Järlälla.
o M0t0r: Radfyra borad från 2,3 till 2,4

liter Wössner-kolvar, Verdi-stakar.
0liesprut under k0lvarna för kylning,

hämtat från Saab Grupp A oliepumP
och lager. Ollekyl från Audi V8.

Skärringat bl0ck. 0rlginaltopp, original

kamaxlar, dock jusÏerbara. Hemgjort
grenrör med Garrett T04E P-tr¡m-

turboaggregat (Turbonetics TS 04BB

nästa säsong). HKS 40 mm wastegate,

3-tums r0stf ritt avgassystem. 0riginal

spjällhus, kapad plenumkammare, 54

mm restriktor, Siemens 825cc (vid 3

baO spr¡dare, 4 bar bränsletryck. Saab

9-3 Viggen förpump, Bosch 044
(Sp0rtquattro) huvudpump, catchtank.

MBE 9416-spru1, mappat av Kenneth

Andersson på Motortjänst Kabelhärva

f rån BTCC-bil, laddtrycksstyrning
Laddtryck 1,49-1,86 bar. BlYfri 98

oktan Motul 300V 15w/60 Le-

mansolja.
a Elfekl:552 hk vid 7.100 rPm.

Vridmoment: 608 Nm vid 4000 rPm

O Preslanda: Bästa ET: 12,2 s I 202Rn/
h med usla 2.36 60Jotstid

a Topplail:289 km/h.
a Transmlssl0n: Sachs sinterkoppling

mod oliãdral nav och 1 050 kp

lryckplatla. 0riginal växellåda, 3 25:1

s[¡lväxol, Två kardanringar och

sDrängmatta.

a Kstosst 0riginal plåtkaross. M0difierat

hlulhus lör turboplaceringen.

O lackr BMW blanksvart

a lnrodnln0: ASS-stolar och snabb ratt.

O Chassl: Under utveckling, original vid

lolotlllfällel
a BromSar: 320x32mm skivor, Tar0x

6-kolvsok med Tar-Oxbelägg fram,

original bak.

O täloar: 8x17-tum Momo

O Däck: Kuhmo 7.1 2. Bak245/40-17 ,

lÂm 215145-17.

O Sponsoter: Lackar Tungt i Veddesta,

Kuhmo Däck, Daniel Wahlström,

Specialfälgar, Skanstulls Däck, Karl-

0lov, Motul Olja, optiroc och B0tkyrka

Mekaniska Verkstad.

O Tack till: Alla i Team Jakan Racing, SL

Turbo, Kenneth Andersson På

Motortjänst för en underbar inslällning

av motorn, hela min familj, Grottis

som löste problemen, Turbocenter fÖr

alla råd, Per Larsson för lån av en

drivaxel när det knep, saml alla som
på etT eller annat sätt varit delaktiga

> det kostarinqetextra. Kennethfixade plåtsaxen' Nu kyler det!- 
fram en kaõelhärva från Vauxhalls Bortsett från trasslet med växel-
BTCC-bilar. Den passade perfekt låda och drivaxlar har bromsarna
sånär som på 

' en kabel till framkallat gråa hårstrån på Jockes
mapsensorn. hlässa.

Svstemet har ett flertal viktiga -JagtestadeensvängpåE18säkérhetsfunktionersomlåterJocke när en b¡l svängde ut i vänsterfilen,

- Bilen stod på pallbockar i 14
dagar medan SPecialfälgar och
Skanstulls Däck letade fälgar som
passade till bromsarna. Vi provade
mängder av 'l 7-tummare. Tyvärr sket
sig 1 8{um i offset, och sPacers väg-
rar jag åka med.

Till slut f¡ck Jocke vad han be-
hövde och kunde istället koncen-
trera sig på att prova olika däcktyper.
Han provade själv hit och dit innan
Kuhmo fick upp ögonen för den lille
mannens märkliga behov.

- Så mycket däck som jag fått
från dem är det ett under att de inte
ledsnat pâ m¡g!

Förståelse hemifiån
Om man som Jocke spenderar större
delen av den vakna tiden med bilen
och all disponibel inkomst på delar
får man f
ungkarl.
got så fi
Lyckost!

- Hon skiter helt i bilar och har
inte ens körkort, ler Jocke. Däremot
har hon full förståelse för mina böiel-
ser.

Lite som tjuren Ferdinands
mamma alltså. Låt grabben hållas,
han trivs ju! Jockes son är ännu för
liten för att ha riktig koll på fartens
tjusning, men dottern älskar bilen
och tycker ofta att pappa borde f riska
på lite mer i böjarna.

- Hon hänger mer än gärna
med till garaget och har egen
mekarbänk där, fl¡nar Jocke nöit.
Hon hjälper till att hämta verktyg

när jag håller på under bllen,
Jocke Sahlin har funnil sin drÖm'

tillvaro. Förstående f ru, fartgalna barn
och en bil som spöar skiten ur det
mesta utan att ideligen lörlnla slg
själv. Ett n
ständigab
Racing oc
är ett s
häcklande i kampen, SPeclellt som
TTR sällan fått sina bågge Volvo att
hålla ihop speciellt länge, Når de 9år
oör de det dock med besked, Som
ðen ödmiuke diplomal Jocke år
sträcker han ändå ut en hand llll de
otu rsdrabbade Volvo-brödsrna.

- Vi kan väl fortfarande vara vån'
ner, trots att vi hela tlden ákor llrån
er, flinar han. Ni kan lu lA âka med
någon gång så ni fâr känna hur det år
att åka fort!

Viväntarpå en repllk lrân TTR, Så
fort deras 240 hâller långe nog lör en
fotografering,.. Till dess domlnerar
jägaren från Jakan gatorna i Stock-
irolms västra lörortell tr
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muttrar Jocke. Då märkte iag att
bromsarna inte höll måttet!

Jocke fick spons på stora feta Tar-

backas laddtrycket till en säker nivå
Andra funktioner som Jocke an-

vänder är shiftlight och launchcontrol
som håller upp laddtrycket ¡ starten.
Självklartfinns det ett responssystem
som styr upp laddtrycket vid växling-
arna genom att en motor håller uPP
spjället till förinställt laddtryck.

- Kenneth kallar det för älgjakt
för det smäller så ute i rallyskogen,
menar Jocke.

Dessutom skickas en extra tänd-
gn¡sta ut iförbränningens slutfas för
att städa rent. Förresten kör Jocke
på Champion-stift, något som ifrå-
gasätts av många.

- lnga problem! Men det är inga
vanliga pluggar man köPer På Bil-
tema...

Något som inte anvánds är logg-
funktionen. Jocke menar att motorn
är rätt inställd från bänken. Vilket
den ju verkar vara... Och nog har
Kennethvarit noggrann. Säger han
att spridarna flödar 825 cc vid tre
bars tryck så gör de det. Exakt. Alla
spridare har flödats en och en och
korrigerats så alla flödar lika.

Hefr uäre
När motorn väl hamnat i bilen har allt
maskinellt fungerat som det ska. Att
sortera ut grejerna i bänken har be-
talat sig i längden. Att bilen däremot
skulle börja brinna var dock en miss
i beräkningen...

- Under första provturen med
Rör-Olsson började det brinna i

innerskärmen av värmen från tur-
bon, minns Jocke. De fina gälarna i

huven klipptes helt resolut bort med
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