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8-sidig presentation av nya modeller

lådan har ettan nere till vänster.
Ett annat exempel är kopplingen, en detalj som far mycket

BMW M3
BMW kan konsten att
byêêa bilar med total
kör$Iädje. Bilar där
prestanda och väShâllnin$, matchar var-

stryk vid upprepade accelerationsprov. Alla bilar hittills har
visat uppenbara mattningstendenser

hållning krävs körning på tävlingsbana. Där sållas agnarna

andra pâ ett perfekt
sätt. Br:lsport har
prestandatestat M3.
En perfekt nö¡'esmaskin som !ãr att

från vetet. En

Men inte BMW M3. Den imponerar kolossalt. Är föredömligt neutral och välbalanserad. I
riktigt tvära kurvor tenderar den
att understyra, men det upplevs
inte som störande.
På en krävande och krokig
bana typ Ring Knutstorp har inte
storebror M5 och kusinen Alpina 86 3,5 en chans. Frågan är om
det finns någon sportbil i origi-

I I I Den oinvigde kan lätt tro
att BMV/ M3 är en breddad och
vingförsedd 318i.

nal fabriksskick som hänger

med. Det skulle möjligen vara
Porsche 944 Iürbo S.

felaktigare.

Den största likheten är faktiskt

Nästan bara lovord

att båda har 4-cylindriga motor.
När det gäller karossen har
M3-an bara två detaljer gemensamtmed övriga 3-serien: motorhuven och grillen. Allt annat är
nytt.
Mest påtagligt är de utlagda
skärmarna och den mäktiga bak-

I

torp. Kunde då konstatera att

205/55 VR 15-däcken inte förmådde matcha bilens sagolika
våighållning.
På det exemplar som nu testa-

des satt det Michelin MXX

Till skillnad från åtskilliga

225/45 VR 16. Skillnaden är för-

andra modeller bandlar det inte
om ögonfröjd. BMW M3 är
skräddarsydd för att bli en gruPP
A-vinnare i banracing. Då krävs
aerodynamiska hjälpmedel och
plats för feta hjul redan i standardskick.
5.000 identiska vagnar måste
byggas för att en modell ska klassa in i grupp A. Därför gäller det
att tänka till från början. Något
som BMW Motorsport verkligen
har gjort.
Titta bara på den fyrventilade 4-cylindriga motorn pä 2.302
cc och 195 hk. Dess härligt råa
sound framkallar rysningar hos

bluffande.
En annan angenÍim överrask-

hyggligt. Men det âr på höga

vevslän
i

briken uppger 0-100 km/h på

bäst,
Det är ingen slump. För att en

6,9 sekunder.

Det förklarar också varför
BM\M inte valt att vässa någon av

sina berömda 6-cylindriga motorer. Raka sexor har nämligen
en svaghet. Den långa vevaxeln
är känslig för höga varvtal.
195 katalytiskt renade hästkrafter räcker för att ge M3-an

Täck vare den relativt storar
cylindervolymen är bottendraget

imponerande prestanda, Fa-

varvtal som motorn trivs allra
vanlig sugmotor ska bli konkurrenskraftig i tävlingssammanhang krävs höga varvtal, cirka
10.000 rpm.

entusiasterna.

4-s¡tsig

När M3 kom till Sverige våren
jag den på Knuts-

1987 provade

vingen.

cw-v¿irde.

som känns

lös drög.

Av Gert Karlsson (text),
Göran Svensson (foto)

Bil: BMW M3. Kaos: 2-dörEF,
sedan,0,33 i
Motor: 4-cyl¡ndrig Edmotor 2.302 cc, fyÉ ventiler per cylinder, dubbla övetl¡ggande kamaxlar æm drí6 8v dubbla kamkedjor, dubbla vent¡lfiãdÉr, varie cïl¡nder matas genom ett lãngdavpaffit
insugningsrör med eget gasp.¡äll, lãttade
kolvar, wvaxel med dubbla motv¡kter vid
insprutvario
lytisk avnin-g, 10,51
gasEnrng.
Max 6flekt: 195 hk/6.750 rpm.
Max vridmomsnt: æ0 Nm/4.750 rpm.
Transmi¡sion: Bakhjulsdrift , Sväxlad
sportväxellåda d¿ir femman är direktväxel
(11), bakaxel med 3,25:1-uwäxl¡ng och
2Fprccent¡g d¡ffbþms, 34,2 km/h vid
1.000 rpm pâ femman.
Framhjulsupphãngning: Fjäderben och
undre 1r¡angellänkår, krängningshämmaE.
Bakhlulsupph¡¡ngnÍng: lndividuell med
snett bakåtriktade triangelbãÉrmar,
krÈngningshãmmae,

bil

sportig och fin på krokig landsvilg förvandlas lätt till en hopp-

köra obeSripli$t fort
runt en.krohi(, racerbana, Aven accelerationen du$er...

Inget kan vara

alla utom BMW som

plockat -i förstärkta grejor.
För att avslöja en bils vág-

klipp på höga varv. Det ger bllxtrande snabba omkörningar om
rätt växel utnyttjas. Maxeffekten
levereras vid 6.750 rpm och hög-

Bilsport noterade 7,39 sekunder med två personer och full
tank. Då ska man också komma
ihåg att fästet inte var perfekt.
Det kom inte som någon

överraskning

sta vridmomentet, 230 Nm, vid
4.750 rpm.
Tlots 25-procentig diffbroms
är det ganska knepigt att fâ till

att M3 är klart

perfekta starter. Det beror på
motorns spetsiga karaktär. För
lite gas och den kroknar
för
my.cket gas och bakhjulen- bara

snabbast av de sex bilar som hittills har testats. Den toppar samt-

liga tio mätintervaller. Notabelt
är att det râcker med en växling
för att nå 100 km/h vilket naturligtvis sparar tid.
Motorn har ett fruktansvärt

sprnner.
Typisk BMW-inredning. Att få lä'
derklädsel kostar 11.482:- extra.

M?-motorn pá l,Qll ltl. htt atl hllrligt klipp på höga varv. Det ger bllxtrande
omkörningsmstumt, Vhl htgn körning är den dock föruånansvtl¡t nil,

Hela bilen utstrâlar racingkvalitet. Därför âr det helt i sin
ordning att den 5-växlade sport-

BMW M3

Volvo 480ll¡rbo

Saab 9000 Talladega

Golf GTI 16V

Kadett GSi 16V

Bromsr: VentilêÉde sk¡vor fEm, skivor
bak. ABS.
Fålgar: 7,5x16" i aluminium.

4-cy12.302 cc

4-cyl turbo 1.995 cc

4 cyl 1,781 cc l€i kat)

4-cyl 1.998 cc

Dåck: 225145 VF 16.

230 Nm/4.750 rpm

4-cyl 1.721 cc
120 hk/5.400 rt)rn
175 Nm/4.200 r¡rrrr

262 Nm/3.000 rpm

168 Nm/4.600 rpm

'196

seryo.

1.360 ks

1.120 kg

1.450 kg

t,@ks

Lãngd 4(6 cm. brcdd 1ô7,5 cm
zs-¡ ä., .åe"
vidd fEm/bak 141/143 cm.

1.'r10 ks

1,00 l/mil

0,85 l/mil

1,01

0,tlil l/mll

0,80 l/mil

4.62 sek

5,04 sek

4,96 sek

5,09 sek

7,39 sek

8,66 sek

8,60 sek

õ,61 ¡ok
8,00 csk

16,f6 sek

18,84 sek

18,12 sek

20,68 ¡ok

17,35 sek

10,23 sek/116,1 km/h

10,74 sek/ I l:l,ll

10,60 sek/113,5 km/h

10,50 sek/114,0

16,36

16,35 sek/1æ,9 km/h

km/h
16,89 ¡ek/137,0 km/h

Styrníng: Dircktutväxlad kuggstång,
Mått:

t'o¡¿ìs6rs"".,áãiútanJ

Tsnkrymd; 70liter.
Brånsleförbrukning: Teslresultat 1,00
t/mil {max 1,31, m¡n 0,86}. Jämn fart 90
km/h 0,62 Umil, 120 km/h 0,78 l/mil
(ECE-norm).
Pr¡s: æ5.900 kronor.

195 hk/6.750 rpm

15,¿19

Standârdutrustn¡ng:

Servostvrning,
ABS-bþmsr, sportstolar, centEllås, upp'
vämda elspeglar m.m.

Exlrautrustningl StällbaE stötdämpare
'17

202:-, 16-lumshiul 7.m i-, ai.cond
16.697:-, eltakluckâ 8.655r.
4.916r, läderklädsel 11.482:-, fËrddatot
3.046:-, metâll¡clack 1.254:- m.m.

elhisr

sek/1¿19,2

km/h

lnr/lr
sok / lill,.l tnr/h

175

hk/S.5ffi rpm

l/mil

130

hl/0,100 rpm

10,98 cek/108,7

1$ hk/6.0fi) rpm
Nm/4.800 rpm

6,55 sek

7,84 ¡ek

6,45 sek

4,21 sek

4,79 sek

5,G sek

6,64 oek

2,29 sek

2,95 sek

2,57 sek

3,07 sok

4,69 sek
2,53 sek

8,51 sek

10,67 sok

10,52 sek

12,15

10,39 sek

11,25

sol

11,93 sek

12,,l9 sok

Nr 24 .88

¡ek

km/h

15,96 sek/142,5 km/h

6,97 sek

9,62 sek
10,79 sek

fa tag är den förvånansvärt snål.

Förbrukningen under testperioden varierade fnin 0,E6 upp till
1,31 l,/mil.
Finns det dåinget negativt att
säga om BMW M3? Nja, ljudnivån är ganska hög och vid lugn
körning känns fjädringen stötig.
Men det är argument som knappast biter på de verkliga entusiasterna,

Det gör däremot prislappen.
För att bli ägare till en 1989 års
modell får man punga ut med
minst 295.900 kronor. Då ingår

bland annat

servostyrning,
sportstolar, färddator, centrallås
och ABS-bromsar. Däremot inte
de nödvändiga l6-tumshjulen.
BMW kan numera erbjuda
stötdämpare med ställbar bårdhetsgrad. Med hjälp av ett vridreglage kan man välja mellan
komfort, normal och sporf.
Generalagenten Förenade Bil

8,20 sek

5,61 sek

ning är bränsleförbrukningen.
Trots aft M3-an inbjuder till tuf-

har sålt sammanlagt 70 stycken
M3-or under 1987 och 1988.
Dessutom har det skett en relativt omfattande direktimport.
Det betyder att alla som drabbats av den mycket smittsamma

M3-sjukan får betala allt från
cirka 215.000 kronor för en privatimporterad 87:a till 400.000
kronor för en maxad 89:a. Men
då får man också en mycket välutrustad nöjesmaskin! tr
95

