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med gamla BMW E30:or. Det sist-
nâmnda har Andreas Arthursson
torskat på.

Han är fast.
Beroende.
Historien är den vanliga, Det
bö{ar med lite småfort, sedan
blir det mer och mer. Tills det
g:år över styr totalt.
Det som startar med en blygsam

1 2:a på strippen eskalerar och når
sin kulmen runt niorna. Vägen dit
kantas av tragedier och förödelse,
förstås.

Eller, väntanu. Detsistararkanske
inte riktigt sanL Andreas verkar ha
någon sorts fingertoppskåinsla
med tanke på att det inte knasar
sig alls sa ofta som det borde.

Avgiftning?
Trogna läsare kommer säkert
ihåg hans svarta E30 i nummer
24 / 2002. Fort med rimlig budge t,
var leds{ärnan. I(an själv.

Som alltid när det gäller miss-
bruk trappades allt upp. Den svar-
ta blev grön, fick osannolik pr-rts

och en Ford 9-tumsaxel. En riktig
vilde, som tyvärr aldrig blev klar.

Andreas togs in på klinik och
avgiftades. Släkt och vänner sadc
ifrån och gick ihop för att stoppa
förfallet.

Nä, nu ljögjag igen. Men det lzit

bra. Sanningen är att fortåkning-
en blev en livsnäring. Ihop mccl
Andreas "Bäckis" Bäckström, kärcl
BMW-trimmare, startades PPF,
Pure Performance Factory.

Trimma bilar åt andra drar in
Iite klfur i kassan men gör också
att det inte blir så mycket tid
över för egna projekt, Men det
kan så små frön.
Som närAndreas hjälpte Helge

Vik i Norge. Han med den galanta
M3:an med M5-motor.

- Sån lärjag också ha, resone-
rade Andreas.

Så vart det!

Rostigt objekt
M3 av E30-generationen är inte
alls lätta att få tag i längre. Pri-
serna har accelererat ihop med
populariteLen. Att hitta en vettig
bil under 100.000 kronor är svårt
i dag.

A¡rdreas hittade sin bil i Tysk-
land. Rostig som tusan

- Dct stod 14.000 mil på mäta-
rcrì Ìììcrì de hade kört mycket på
Niìr-lrru'gring med den ...

Sl i tt:rr ?.lavisst!
M<¡tonr val original men inred-

rritrgt'n lt:ns:rcl.

-Jag visste hurjag skulle göra.
Byggdc på 3,8-litersmotorn, böt
kolvar och stakar, och slipade
om kammarna.
lstiill<'t liil r>r'irrgrring avblocket

sirtsir( l(' A rr<l rtls ¡rii ¡ryramidring-

- Arnurts lriillt'r <lt't inte.
Viixt'lliirl:ur lrlir niistan alltid ett

¡rr'oblt'rrrl rirt t t i r r r r rskr r liis¿r bilar.

- Jag visstc ntt dcn inte skulle
hålla så.iag kiiptc cn Camaro-
låda l'rÀn Mllll o<:h svctsadc om
sprängkô¡xrrr,

Amerlka-låda
Den Gviixl¿uk' liir lrr t t I r:r t r t' jril iivt'r'
växel och lrilt'rr giir'!5() krrr,/lt ¡tii
fi,ran. Tcolctisk to¡rplitrt ¡rii 'l(i0
(!) km/lì giil rk'rr viixcln lilc orttr-
vändbar.

Undrar huI rììiirìl{î I I ts('rt lrii\l;lt
som krävs för' irtl viu v¡l tu slluti
Och vilken idiot sotr vill ¡rr ov;ri'

- Vid 2.000 r'prrr ¡¡iil rk'¡r cir k;r

Det går att lägga i sexan vid 140,
under det går det för tungt.

Bankrånarutväxling känns som
ett användbart begrepp.

Tremec-lådorna är poppis i US,{
och sitter i bland annat Viper
och Corvette. Andreas har pra-
tatmed en fi¡maiUSAsom sál-
jer dem och de har aldrig fåttin
någon som gått sönder.
En låda för 15.000 kronor hit-

tades, men den var helt slut och
fick renoveras lör I 3.000 ...

Att få dit lådan var pyssligt. Den
är stor på alla ledder och hck helt
enkelt inte plats.

- Väger 65 kilo mot BMW:s på
40.

Stabil bakvagn
Svea Bil gjorde en riktig kardan
och den Z-skiviga kopplingen
kommer från Tilton.

Svårkörd?
- Inte så farligt.
Bakvagnen är en annân pro-
blemkälla på pigga BMW:s. Iìka
bra att göra allträtt från början,
kiinrlcs det som. Diffklump, nav
och knr¡tar från M5 füop med
¡vlkt.rtlilsaxlar verkar vara mo-
<h.lh.rt.

l;rg lrrrl irrlt' kirt sönder en >

VlNGtlGT. På strippen kör Andreas med smala frontrunners, som inte
är lika spårkänsliga. Med lågprofilarna var det vingligt. Hamann-fälgar hör
hemma på en BMW. Brembo-oket ingår i PPF:s egna kit för att få stopp på

adrenalinstinna Beemers.

llådan inte skulle
Garnaro-låda från

1998 och svetsade orn sprängkåpan.tt
ø-t-

Nö¡ESHASKIN. Med originalventiler och oportad topp närmar sig Arthurssons MS-maskin 1.000 hästar. Dagsnoteringen vid vårt besök var 9ó3 påsar
på racingsås och 805 ystra på Shell V-Power. Precision PTT6GTS på eget grenrör ger riktigt trevligt gassvar men ska bytas ut till sommaren. Orsak: den är för
trång när målet är satt till 1.000 hästar.
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> enda grej i somras, bedyrar Al-
dreas.

Tiots pyssletmed firmanha¡ bi-
len byggts på kort tid. Utan fr¡sk.
Projektet påbörjades i höstas,
lackades i december och tugga-
de tidkort till sommaren. Gissa
nyansen, förresten. Den kom-
mer från AMG och Helge Vik i
Ävestas norskavänort har hjälpt
till med plåt- och lackjobb.
I(arossen krävde sin beskärda

del av arbetsinsats. Nya franskär-
mar och mycket riktning.

- Fjäderbenstornen fram och
torpeden var riktigt ruttna. Det
är vanligt på M3.

9ó5 hk hos Vll
Andreas hade alch-ig byggt en M5-
motoì'tidigare.

-Detåir enlysande motor, menar
han. 340 håistar original och inte
så wart att få effekt i, Man behö-
ver inte porta och kan füa med
original ventiler och fiädrar.
De internajobben handlar bara

om förstärkninga¡ bortsett från
kompressionssänklingen.

Förravåren bromsades motorn
hos VM Performance - på en dag!
Det är mskigt snabbt.

- Vi korn vid åtta och var klala
till f,vra på efter-middagen. Med
montering och urplockning. Star-
tade motorn redan klockan tiol

PPF är stammisar hos VM, oclr
det handlar alltid om BMW-rnoto-
rer så en viss rutin finrrs.

Målet var satt till 900 hästar och
på VP racingsoppa stannade
man på 963 h¿istar. Godkänt?
Godkänt. Med varlig V-Power i
tanken fick man ut 805 h¿istar,
Alla kedjor har en svag länk. Här

är det turbon, en Precision PT76.
- Vi maxade den men en ny är

På G.

lagade Limmet
A-llt för der magiska 1.000-häs-
tarsgränsen. Alnars är A-ndreas
ör'ernöjd med karaktären i det
nuvarande aggregatet.

- Fmktansvärd respons.Jag har
fullt laddtryck rid 3.500 rpm!
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Hittills har bilen aldrig körts på
VP-soppan. Laddtryck på 1,5 bar
och 805 hästar räcker långt.

Det bler' 250 rniì gatkör'ning i

somras, fram tills r.i plåtade bilen i
september-. Första försöket på strip-
pe n var ett dåligt klisü at Or-sa. Med
gott onr hjulspinn blev det 10,53
och smak för mer'. Med samna upp
sättning kördes 9,95 på Tullinge.

- Då åkte Limmet 9,78 så jag
köpte nya slicks, tio tum breda,
och frontrunlers.

Utan andra förändringar gick
det9,42 sekunder och 248 km,/h.
Ruskigt bra.

Det talas mycket om rekord hit
och dit. T;p snabbaste fram-
hjulsdrima blåa kombi med
fändmissar och takräcke. Ib-
land blir det lite fånigt. Men vi
kan ändå konstatera alt9,42 är
riktigt bra för en E30 med ma-
nuell låda, delad bakvagn och
macksoppa. Oavsett färg.

Snabbast i garaget
Med 60-fotstid pà 1,54 finns lite
att slipa på.

-Jag har ingen launch. Hann
inte koppla in den.

Med launch hoppas Andreas på
1,4-1,45 i 60-fot, om bakvagncn
håinger med. Den har intc v¡rrs-
lat om problem ännr¡,

- Rcclan irlag iir'.jirg sn¿rlrlritsl i

f{2u'âgct. lliickis ki)r<lt'(),50 ¡li sirr
ti rl.

l)ct lral lrrrrrril rn1,<'li1'l \/lrllclì
för'bi klalist¿rt iorr t:r r i Àr,t:slir f ì r'scn
sedan cless.

Trots ntt An<llr':rs intc r'öl t eLt

skit på bilcn lr¿tl ticlerna kapats
konstant rrnrlcr d<' l0-15 r'epor
som körts.

Och ingeL har- pajat. Inte nå-
got.

En riktig drömtillvaro, att köra
en säsong utan knas. Men det
kanske ändras till i sommar.
A¡dreas tänkerjaga åttan med

delad bakvagn och 1.000 hästar.
Ar man fast i ett missbruk så är

rnan. Och r.issa missbruk kanske
man inte ens viìì lörsöka ta sig
Lu. tr

Snabba fakta
Bil:BMW 145E3O,1987.
Ägare: Andreas Arthursson, Avesta.

Motor: Rak ó-cyl¡ndrig 538838 med
borrat 3 ó-litersblock Verdi H-profil-
stakar och smidda CP-kolvar med 8 0:1

kompressionslôrhållande Portadoch
M¡ra-fräst topp med omslipade 27ó-gra-
ders kamaxlar Pyramidringar ARP-bult
Keramiskt coatat PPF-9renrör med PPF

ó0 mm wastegate. Precision PT7óGTS-
turbo PPF plenumkammare med PPF 75
mm dumpventil och or¡ginalspjäll Aut-
ronic SlfC molorstyrnrng och Autronic
500R CDI-tändning med BMW original-
spolar, 999 cc spr¡dare dubbla Walbro-
pumpar i tanken, Aeromotive-regulator
ó00x300x75 mm laddluftkylare, Griffin
vattenkylare
Effekt: 805 hk vid 7 400 rpm på 1,5 bars
laddtryck och Shell V-Power 9ól hk vid
7 500 rpm på två bar laddtryck och VP

CSP lf ax vridmoment 825 Nm vid ó 100

rpm, respektive 957 Nm vid ó 900 rpm

Transmiss¡on: ó-växlad T5ó-låda lran
Chevrolet Camaro 1998 ihopsvcl.s,rd
med Blf W:s sprängkåpa. 2-skivi<¡ lil
ton-koppling med hydrauliskt Lrrtranrp-
ningslager J-tums k¿rd¿n [rån Sve¿ Bil

uppspänd M5-dilf N45 knu[.]r och nav,

sviktstålsaxlar

Chassi: FK Kön¡gsporl coilovers. Po-

werflex-bussningar, Suspension Tech-
nologies kränghâmmarkit förstärkta
orig¡nal bärarmar och justerbara hjul-
vinklar bak

Bromsar: PPF 125 mm bromssats med
4-kolvs Brembo-ok lram. original bak

Fälgar: Hamann HM2 19 tum 8 5 tum
fram, 10 tum bak På strippen Weld
Racing 4x15 och 8x15

Däck: Hankook 51 EVO 215/35-19 trarn,
225135-19 bak På strippen M&H Fron-
trunners och Hoosier 10 0x2óx15 slicks

Kaross: EVO 2 trontspoiler Sportevo
kolfibervinge, Hagus backspeglar

Lack: Al'4G-blô, lackerad av Helge Vik

lnredning: Flockad ¡nstrumentbräda
och dörrsidor, bultad chrome moly-bur

Vikt: Mcllan 1 200 och 1 300 kg någon-
stans, 1150 med originalmotor
Prestanda: Bdsta ET 9 42 sekunder
Högsta slutfart 248 km/h Bàsta óO-fot
1.54 sekunder
Sponsorer: PPF

Tack till: H¿nkook tör bra pris på dãck,
Helge Vik och hans kompisar för lack-
erinq, och alla andra som hj¡tlpt till
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KöRBAR. Med vanlig V-Powèrì tanken och 805 hästarunder huven är Añhurssons M3 mer
körbar än man kan tro. Med Camarolådans sanslösa utväxling gör bilen 200 blås redan vid 5.000

rpm på sexans yäxel. Då vill det till att man har lite vrid att tillgå.

att varva-+r sexan?
F

Ochvilken id
! 

TrcHT BAK. Problem att få bakva
- har receptet. Diff, nav och knutar frå

nom. Vi får se hur det går i år, när àil effekt ska användas på riktigt.
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