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I I I En äkta sportvagn känne-
tecknas av fräcka former, goda fart-
resurser och inspirerande väghåll-
nlng.

BMW M3 Sport Evolution
uppfylÌer dessa krav med råge 

-trots att den härstammar från en
vanlig fyrsitsig familjebil. Men i
sanningens namn bör påpekas att
M3 bara har motorhuven och gril-
Ien gemensamt med den vanliga 3-
seilen.

Sport Evolution ä¡ en special-
version av vanliga M3, Den bygg-
des bara i 500 exemplar vilket är
minimum för att kunna göra en

tilläggsklassning enligt grupp A-
reglementet,

Av dessa 500 bilar kom bara
nio till Sverig". Åttu såldes om-
gående för 398.000 kronor styck
och den nionde behöll general-
agenten Förenade bil,

Den största förändringen på M3
SE finns under huven. Den 16-
ventilade 2,3-litersmotom på 215
hk 

- 
fram tiII hösten 1989 var ef-

fekten 195 hk - har förstorats till
2.467 cc. Det har skett genom att
bormingen ökat från 93,4 li'll 95
mm och slaglängden från 84 till 87
mm.

238 pigga hästar
I Resultat bli¡ hela 238 hk vid
7.000 rpm. Maximala vridmomen-
tet ökar från 230 Nm vid 4.600 rpm
till 240 Nm vid 4.750 ¡pm.

Men det är inte bara den större
volymen som bidrar till effekthöj-
ningen. Vassare kamaxlar och stör-
re insugsventiler drar sitt strå till
stacken. Samtidigt har dock komp-
ressionen sänkts från 10,5:1 till
10,2:1.

Och visst märks skillnaden i
praktiken. Sport Evolution gör
0-100 km/h på utmärkta 6,40
sekunder och kvartsmilen på
14,65 sekunder. När Bilsport pre-
standatestade vanliga M3 på 195
hk var motsvarande noteringar
7,40 respektive 15,50 sekunder.

Det Ìigger nära till hands att
jämföra M3 SE med ärkerivalen
Ford Sierra Cosworth som har 220
turbohästar. Forden är genomgåen-
de aningen snabbare från stillaståen-
de medan BMW-n är kvickare i om-
kömingsintervallema upp till 110
km/h'

Tack vare diffbroms och bra
fäste i de feta Michelin MXX däck-
en (225145 ZR 16) tu det lätt att få
till snabba starter'. Aven kopplingen
är väldimensionerad och står pall
för upprepad omild behandling.

Underbaft är kort
I Trots att BMW-maskinen är hårt
trimmad 

- 
96,5 hMiter är rekord

bland gatbilar med katalytiskt re-
nad sugmotor - 

uppför den sig
förvånansvärt belevat. Visst är den
rå i tonen men det hör till en bil av
den här kalibem. Komfort är inte
M3-ans stalka sida.

För att det rätta draget ska infin-
na sig måste motom piskas. Belö-
ningen bliren imponerande snärtpå
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Bil: BMW M3 Sport Evolution.
Kaross: 2-dörrars, 4-sitsig sedan,
0,33 i c
Motor:
2.461 c
ka max

fom.
fiansmi ulsdrift,5-
växlads adärdär
femman el, bakaxel

skivor bak, ABS.
Fäloar: 7.5x16" i aluminium.
Däc-k: Michelin MXX 225145 ZB 16.

Styrning: Kuggstång med servo,
2,9 ratwarv.

68

41,51
iter

Í.
ng: Centrallås,
r ratt, tonade

rutor m.m.

sionen igen på att den mâktiga
lrakvingen försetts med en extra läpp
.,om är' manuellt justerbar i tre Iä-
!cn.

Samma sak med den kraftigare
Irontspoilem som ger "ventuli-ef-
lckt". Det betyder att den skapar ett
rrndertryck som suger bilen mot
vligbanan.

Anìedningerr tilÌ dess¿r aelocìy-
numiska hjälpnedel iir att uppnir
lriista möjliga kompronriss nrcllan
l vftkrafter och toppfalt lrclocntlc ¡ri1
I'lntyp. Totalt finns clct nio olika

instâllnirrgsvru i¡rrtt'r, l(t'srrlt¡rtcl blir
bättre stabilitt't i r iktil't lrii¡irr lìu'lcr,
248 km/|t i strrntl;urlrrtliir urrlt' oclr
över 300 krrr/lr i trivlirr¡'rvt'rsiorr.

Bantningskur
I I jakten på oniirlig vikl h¡rr'
både den främre och rlt,rr h¡rkrt,
stötfångaren giorts liillure. r\r'r,rr
bakrutan och bakrc si<krlulo¡'rr¡r
har genomgått en snriirle lr:url-
ningskur,

Den ordinarie 70-litclstirnkt'n
har ersatts av en 62-literstank lì;in

320 1325 i, nägot som också inverkar
gynnsamt på bagageutrymmet.

Det utstudel'ade racestuket
rnärks tydligt även invändigt. Sto-
I arna är' tävlingsmässigt skålade med
hzll för fyr- eller sexpunktsbälten,
tlcn relativt stora mockaratten här-
ligt greppvänlig och säkerhetsbäl-
lcrì¿r cttrigt röda.

lìl\4W M3 Sport Evolution är
r'rr bil sorn väcker ett ofantligt ha-
Irt'1liir. Mcn sfi är det också en stan-
rl¡rrrlbil nrcd superba sportvagns-
t','t'nsk;tpcr'! il

TOPPT¡STAN
B¡lspons p.6tandâtest õver
kvartsm¡len, {Hln meter.
l. Porsche 911 Carrera 2 -90 13,50 sek
2 Porsche944Turbo-89 l4,l5sek
3 ChevroletCoruene-$ l4,,l0sek
4. Aud¡ ouattro -90 14,45 sek

Ford S¡erra Cosorti 4x4 -90 14,45 sek
6 BMWM3SportEvolut¡on-90 l4,65sek
7. Ni$an 300 Ð( -90 14,70 sek
I BMWM635CS¡-89 15,00sek
9. N¡ssan 200 SX -89 15,15 sek

opelomega300024V-90 l5,l5sek
I I Toyota Supra -89 15,25 sek
12 BMWM3-89 l5,49sek
13 Toyota Cel¡ca GT-Four -90 15,55 sek

Saab 9000 CD Aero -91 15,55 sek
15VolvoT40TurboPlus-90 15,65sek
16 Fiat Croma Turbo -89 15,80 sek

P e rfekt ¡nstrum ente ring, g reppvä nl ig
mo c ka ratt o ch mo c k a öve rd r a g en
växelspaksknopp som är belyst inifrån.

maxvarv. Men underbart är kort och
vid 7.400 rpm säger varvtalsregula-
tom stopp.

Trots den vassa och varvvilli-
ga motorn är bränsleförbruk-
ningen mycket moderat. Vid
anständig körning är det inga
problem att hålla sig runt litern.
Får man tro BMW:s egna värden
drar den bara0,62llmil vid jämn
fart 90 km/h. Motsvarande siffra
vid 120 km/h är 0,78 l/mil.

Etl annat glädjeämne är väg-
hållningen. Maken till snabb, rolig
och lättkörd bil på krokig asfaltväg
finns inte!

Den är i grunden aningen un-
derstyrd och det krävs kraftigt gas-
pådrag mitt i en kurva för att bak-
vagnn ska ge sig iväg. Men för att

De röda tlindhattarna avslöjar den
2.467 cc stora Evolution-motorn som
utvecklar 238 hk vid 7 000 rpm.

kunna utnyttjiL M3-ans oerhörda
potential till fullo m¿lste man in på
en avlyst bana.

Den 5-våixlade sportlådan med
ettan rìere till vänster kan man där-
emot njLrta av både på bana och
allmän väg. Den är rätt stegad och
har den rätta känslan.

Ställbara spo¡lers
I Jämfört med vanìiga M3 har Sport
Evolution fått 10 mm sánkt fram-
fjädring och 7,5x16 tums alumi-
niumfälgar lackade i en nyans som
kallas Nogaro silver.

Dessutom värmetål i gare broms-
belägg som ytterligare förbättrar de
utmärkta bromsama som naturligt-
vis är låsningsfria.

Men lättast känns värstingver-

ß.Ull ,ll3 har mitît sitl iivcnnan. I)en heler BIIII: M3
Sporr Í-roluîion.' Starkort ,ilolor oth.tþtarc ltjul giir
t"t' o I u t i (, fi Dt o d e I I t n I i I I tI e n o pti trt tr I {t la n d s rä g s ra c t nt.
-l-rots ttît de n t'gt'rttligttt tir tlldtlts för
bra .l'iir gateil !
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BMW M3 I Porsche 911 Sierra Nissan BMW
Sport Evolution I Garrera 2 Cosworth 4x4 300 ZX M3

Motor: | 4-cyl 2.467 cc | 6-cyl 3.600 cc 4-cyl turbo 1.993 cc V6 dubbelturbo 2.960 cc 4-cyl 2.302 cc
Effekt: | 238 hk/7 000 rpm I ZSO trt</0 tOO rpm 220 lrk/ô,000 rpm 283 hk/6.400 rpm 195 hk/6 750 rpm

Max vrid: | 240 Nm/4.750 rpm | 310 Nm/4.800 rpm 290 Nm/3,500 rpm 375 Nm/3.600 rpm 230 Nm/4.750 rpm

Tjänstevikt: I I :ì/0 k(t | 1.480 kg 1,410 kg 1,700 kg 1 360 kg

Testförbrukning: | 1,25 l/mil I - 1,03 umil 1,25 umit 1,00 l/mil
0-70 km/h: I lÌ,110 suk | 3,20 sek 3,70 sck 3,90 sek 4,60 sek

fl-lfXl km/h: | 6,40 ssk | 5,25 sek 6,40 sek 6,45 sek 7,40 sek

0-150 km/h: I lil,/O srrk | 10,65 sek 13,45 sck '13,20 sek 16,15 sek

fÌ-201 meter: | 9,55 sok/l 26 km/h | 8,80 sek/134 km/h 9,30 seUl25 km/h 9,55 sell124 km/h 10,25 selVl 16 km/h

0--402meter: | 14,{ì5sck/154 knr/h | 13,50sek/165km/h 14,45sck/l54knr/h 14,70selV160km/h 15,50sek/149km/h
SÌ-110 km /h: | 5,25 sok | 4,15 sek 5,45 sek 5,35 sek 5,60 sek
70-110 km/h: | :l,tìO silk | 2,95 sek 3,83 sek 3,90 sek 4,20 sek

9fI-110 km/h: | 2,15 sttk | 1,65 sek 2,30 sek 2,30 sek 2,30 sek
100-150 km/h: I /,:l() s0k | 5,50 sek 7,05 sek 7,70 sek 8,50 sek

7fI'-110 km/h (S-anl: | 10,80 sok | 9,20 sek 9,95 sek '10,50 sek 10,40 sek

Toppfart enl. fabr: | 74ll krrr/lr | 260 km/h 240 km/h 250 km/h 235 km/h

Pris: | 398.000 kronor | 498.800 kronor 247.500 kronor 348.000 kronor 295.900 kronor
Publicerad: I l)rlll;r rrnnrrlr I Nr I -90 Nr 20 -90 Nr 1/2 -91 Nr 3-90
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