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En äkta sportvagn känne-

tecknas av fräcka former, goda
fartresurser och inspirerande väg-

hållning.

BMW M3 Sport Evolution

tF

uppfyller den dessa krav med råge
trots att den härstammar från
-en vanlig fyrsitsig familjebit. Men
i sanningens namn börpåpekas att
M3 baraharmotorhuven och gril-

len gemensamt med den vanliga
3-serien.
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Spot Evolution är en specialversion av vanliga M3. Den byggdes bara i 500 exemplar vilket är
minimum för att kunna göra en
tillâggsklassning enligt grupp A-

iul

reglementet.

Av dessa 500 bilar kom bara
till Sverige. Åtta såldes omgående för 398.000 kronor styck
och den nionde behöll generalagenten Förenade bil.
Den största förändringen på
M3 SE finns under huven. Den
16-ventilade 2,3-litersmotom på
215 l1k
fram till hösten 1989
nio

il"
(

var effekten
195 hk
har
- har
förstorats tlll 2.467 cc. Det
skett genom att bormingen ökat

trän 93,4

till

95 mm och slag-

längden från 84

0

till

87 mm.

Resultat blir hela 238 hk vid

7.000 rpm. Maximala vrid-

momentet ökar från 230 Nm vid
4.600 prm till240 Nm vid 4.750

¿
(

rpm'
Men det är inte bara den större

till effekthöjningen. Vassare kamaxlar och
större insugsventiler drar sitt strå
till stacken. Samtidigt har dock
kompressionen sänkts från 10,5:1
volymen som bidrar

Och visst märks skillnaden

la

i

praktiken. Sport Evolution gör
0-100 km/h på utmärkta 6,40
sekunder och kvartsmilen på
14,65 sekunder. När Bilsport

under.

Underbart är kort

Ford Sierra RS Cosworth som har
220 turbohästar. Forden är genomgående aningen snabbare från stillastående medan BMVy':n ärkvick-

omkömingsintervallema upp
till 110 km/h.
Tack vare diffbroms och bra
fäste i de feta Michelin MXXdäcken (225145 ZR 16) är det lätt
are i

1/
¡

0.

8il: BMW M3 Sport Evolution.

prestandatestade vanliga M3 på
195 hk var motsyarande noteringar 7,40 respektive 15,50 sek-

I Det ligger nära till hands arr
jämföra M3 SE med ârkerivalen

lu

märkta bromsarna som naturligtvis är låsningsfria.
Men lättast känns värstingversionen igen på att den mäktiga
bakvingen försetts med en extra

till10,2:1.

att fåtill snabba starter. Aven kopplingen är väldimensionerad och
står pall för upprepad omild be-

handling.

Trots att BMW-maskinen ãr
hårt trimmad
96,5 hk/liter till-

- bland gatbilar
hör toppvärdena

med katalytiskt renad sugmotor
uppför den sig förvånansvärt
-belevat. Visst är den rå i tonen
men det hör

kalibem.
Ellspoñ 6 7993

till

en

bil av den här

íekt

nstru me nteri ng, g re p pvä nlig
mo c ka ratt oc h mo c kaöve rd ra gen
växelspaksknopp son är belyst inifrån.
Pe

¡

För att det rätta draget ska infinna sig måste motornpiskas. Belöningen blir en imponerande snärt
på maxvarv. Men underbart är kort
och vid 7.400 rpm säger varvtalsregulatom stopp.

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

0,78l/mil.
Ett annat glâdjeämne âr väghållningen. Maken till snabb, roÌig och lättkörd bil på krokig asfaltväg linns inte. Den är i grun-

De röda tàndhattarna avslöjar den
2.467 cc stora Evolut¡on-motorn som
utvecklar 238 hk vid 7.000 rpm

den aningen understyrd och det
krävs kraftigt gaspådrag mitt i en
kurva lör att bakvagnn ska ge sig
iväg. Men för att kunna utnyttja
M3 -ans oerhörda potential till fullo
måste man in på en avlyst bana.
-vãxlade sportlådan med
ettan nere till vänster kan man
däremot njuta av både på bana och
allmän väg. Den är rätt stegad och
har den rätta känslan.
Den

5

Ställbara spo¡lers

I

Jämföfi med vanliga M3 har
Sport Evolution fått 10 mm sänkt
framfjädring och 7,5 x 16 tums
aluminiumlälgar lackade i en nyans som kallas Nogaro silver. Dess-

utom v ärmetåligare bromsbelägg
som ytterligare förbättrar de ut-

Kaross: 2-dörrars, 4-sitsig sedan, 0,33 i
cw-värde.
Molor:4-cylindrig radmotor på 2.467 cc,
dubbla överliggande kamaxlar som drivs
av dubbla kamkedjor, fyra ventiler per
cylinder, dubbla ventilÍädrar, individuellt
längdavpassat insugningsrör för varle
cylinder, lättade kolvar med oljebesprutade kolvtoppar, B0sch Motronic
bränsleinsprutning, kompression 10,2:1
Max effekt 238 hk/l.0tXl rpm.
Max vridmoment 2¡10 Nm/4.750 rpm.
Transmission: Bakhjulsdrift, 5-växlad
sportväxellåda där där femman är
direktväxel, bakaxel med 3,1 5:1 -utväxling
och 25-procentig díffbroms, 35,3 km/h vid
1.000 rpm på femman.
Framhiulsupphångning: Fjäderben och
undre triangellänkar, krängningshãmmafe.
Bakhiulsupphängning: tndividuell med
snett bakátriktade triangelbärarmar,
krängningshämmare.
Bromsar Ventilerade skivor fram, skivor
bak, ABS.
Fälgar 7,5x16' i aluminium.
Dãck: M icheli n MXX 22tl 45 ZR 16.
Styrning: Kuggstång med servo,2,9

läpp som är manuellt justerbar i tre
lägen.

Samma sak med den krafti-

garefrontspoilern som ger t'ven-

turi-effekt". Det betyder att den
skapar ett undertryck som suger bilen mot vägbanan.
Anledningen till dessa aerodynamiska hjälpmedel

åir

att uppnå

olika inställningsv arianter. Resul-

Det utstuderade racestuket

tatet blir bättre stabilitet i riktigt
höga farter, 248 km/h i standardutförande och över 300 km/h i
tävlingsversion.

I

både

jakten på onödig vikt har

f

ämre och bakre stötfångaren

gjorts lättare. liven bakrutan och
bakre sidorutorna har genomgått
enbantningskur. Den ordinarie 70literstanken har ersatts av en 62-

Motor:
Eflekt:
Max wid;
Tiänstevikt:
Testlörbtukning:

4-cy12.467 cc
238 h1V7.000 rpm

fI-70

3,90 sek

km/h:

0-llXl

km/h:

240 Nm/4.750 rpm
1

.3i0 kg

1,25

Ímil

6,40 sek
9,55

0--402 meter:
5l)-110 km /h:

5,25 sek

raWarv.

7fI-110 km/h:

3,80 sek

Mått

9f}-ll0

2,1

Tankrymd:62 liter.
Standardutlrsft ¡ng: CenÍallås, elspeglar,
ställbar ratt, tonade rutor m.m.

literstank från 3201325i, något som
också inverkar gynnsamt på bagageutrymmet.

BMW M3 SpoÍ
Evolution -90

0-150 km/h:
fl-201 meter:

Längd 434,5 cm, bredd 168 cm, höld
137 cm, axelavstånd 25ô,5 cm, spårvidd
fram/bak 141,5/14Íl cm, bagageutrymme
420 l¡ter (VDAl.

möjliga kompromiss mellan

lyftkrafter och toppfart be¡oende
på bantyp. Totalt finns det nio

bästa

km/h:

13,70 sek

selll26 km/h

14,65 sek/154 km/h

5 sek

10fI-150 km/h:

7,30 sek

7l}-ll0

1

km/h {högsta vxl}:
Toppfart enl. fabr:
Aktuellt pris:
Publicerad:

0,80 sek

248 km/h
398.000 kronor (-90)

Nr 6 -91

911
-90

Porsche
Carrera 2

m¿irks även invãndigt. Stolama âr

250 hk/ô '100

sek
5,25 sek
10,65 sek.
3,20

km/h
13,50 sek/1ô5 km/h
dl5 sek
2,95 sek
l,ô5 sek
5,50 sek
9,20 sek
260 km/h.
601.900 kronor
Nr 9 -90, 18+20 -92
8,80 seU134

kvartsmilen, l!-4112 mete¡,
Porschegll Carrer¿ RS-92 l3,l0sek(nr5-93)
Ch8vrcletCoryetleZR-l
Porschs gl I Carera 2

BMW M3 Sport Evolution är
bil som vâcker ett ofantligt habegär. Men så är det också en
standardbil med superba sport-

BMW
M5 -93

cc
rpm
407 Nm/4.750 rpm
1.820 kS
1,47 Umil
3,75 sek
5,80 sek
1,15 sek
9,25 seUl30 km/h
14,05 sek/l65 km/h
4,70 sek
3,25 sek
1,95 sek
5,35 sek
9,00 sek
250 km/h
607.000 kronor
Nr 1/2 -93
6-cyl 3.795

347 h1V6.900

1

13.25sekfnr25-91)
I

Honda NS-X

Ford Sierrâ Cosworth 4x4 -90 l4,45ssklnr20-90)
2 EMWM3Spoft Evolution -90 l4,65sgklnr6-91i

en

vagnsegenskaper!

-92

-$ 3,50 sek {nr I -90)
-91
13,70 sek {nr l-2 -921
1405sek(nrl-2-giìl
8MWM5-96
Porsche 928 GIS -92
14,05 sek (nr 18120 -921
-89
14,15 s€k (nr 20 -89)
Porsche 94ilTurbo
Ford Escort Coswonh -gl
14,30 sek (nr 3 -931
Chevrolet Coryette -90
14,40 ssk {nr 9 -90)
14,45 s€k tnr 24 -901
Audi ouatlro -90

tävlingsmässigt skålade med hål
för fyr- eller sexpunktsbälten,
mockaratten härligt greppvänligt
och säkerhetsbältena ettrigt röda.

cc.
rpm.
310 Nm/4 800 rpm.
'l 470 kg
{manuell)
6-cyl boxer,3 600

PP.tISTAN
Bilspoñs prestandatest över

3NissangxlZ(-90 l{,70s€k(nrl.2-gll
Porsche 968 -92
14,85 ssk lnr l8+20 -921
opel Cal¡bra lurbo 4x4 -93 14,90 s€k (nr 26 -921
8MW M6il5 CSi -89
15,00 sok (nr I -89)
15.05s€k(nrll -92)
t.Audi54-s2

I

Escort
-93

Ford
RS Gosworth

Ford Sierra RS
Cosworth 4x4 -90

4-cyl turbo 1.993

4-cyl turbo 1.993 cc

cc
rpm
304 Nm/3.500 rpm
1.440 kg
l,1l Umil
3,75 sek
6,30 sek
12,95 sek
9,25 selll2S km/h
14,30 seU155 km/h
5,45 sek
3,75 sek
2,45 sek
6,65 sek
9,50 sek
221 knlh
280.200 kronor
Nr 3 -93
227 hk/6.250

220 h1d6.000 rpm
290 Nm/3.500 rpm
1.410 kg
1,03 l/mil
3,70 sek
6,40 sek
13,45 sek
9,30 sek/125 km/h
14,45 selV154 km/h
5,45 sek
3,85 sek
2,30 sek
7,05 sek
9,95 sek
240 km/h
288.400 kronor

Nr 20 -90
B¡lspott 6 7993

