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o
- M3-ðkqnde Mqgnus fror på blðgul seger
Upploddningen hor
böriot. Sverige sko
boro spöo Norge i
londskompen för got-
bilor. I ollo foll om mon
får tro Mognus Pelters-
son från Olofström.
BMW-entusiosÌen ör
siölvskríven i den blå-
gulo heiorklocken på
Emmobodo flygbono
den 2ó-27 oprí|.

K0ßMASKIN. Magnus Pettersson gillar att åka BMW M3. Chipstrinnad motor, vässad väghållning och 16-tumshjul gör
körningen till ett sant nöje. Ju krokigare vägat desto hàttrc!
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Av Gert Karlsson (text)
Mats Kockum (foto)

t I I - Norrmönnen sko ho pisk!
Mognus Peltersson svövor inte

pô mölet. Der blir svensk seger i

londskompen pô Emmobodo flyg-
bono.

Olofshöm-grobben sko iollo foll
dro siÌt strô till stocken. Hon ör
s[ölvskriven i den blögulo heior-
klocken. Om hon inte blir ultogen
oft köro, förstôs.

- Visst vore del kul. Men log
undror om bilen röcker till.

Hon rotlor en röd BMW M3 -88.
Chipstrimmod och försedd med on-
non luftfilterbox.

- Motorn ör på I 95 hk originol,
söger Mognus. Nu borde den ge en
bit över 200.

Men nöid ör hon inte. Nör plón-
boken tillôter sko den I ó-ventilode
2,3-litersmoskinen vössos.

- Jog sko slô en signol till [en-
nort Köhler. Hon ör lu duktig pô
BMW-molorer.

Jodô, nog ör det sö olhid. Med
Köhlers hiölp ör 245 hk fullt reolis-
fiskr. Dó blir Pelterssons 88:o vörre
ön fobrikens vörsto version med
tillnomnet Sporl Evolulion. Den gov
238 hk.

nu; 
Out ror" inte fel, myser Mog-

Riktigt BMW-freak
I Utseendet stömmer redon nu.

NASTAN MAXAD. Magnus MUSKLEB. Fö¡sta versionen av M3-
Petterssons M3:a hat allt utom moton gav 195 hk med katalysator.
luftkonditione¡ing. Skinnklädsel är Magnus har en bit över 200 hk tack

att ändra vingens vinkel påverkas
bakvagnens "downÍorce".

üå'l llyghana den fr-27 ap¡í|. Men
helst skulle.han îörstås vilja .

rep¡esentcra blâgtilt med sin tina
BMWIß-8e.

mysigt men inte så lyckat vid verklig
hårdkärning.

med ló-tums BBS-fölgor och 45-
profildöck blir vöghöflningen ex-
tuoordinör.

- En rikfig körmoskin. Roktfrom
finns det en del turbobilor som
hönger med, men inte nör del

Mog-
r hon

- Det kon du skrivo upp! Det hör
örmin tredie BMW. Och flersko det
bli.

vare chipstrimning och annan
lultfilte¡hox.

och bröns g
men reno

Piskos n
pö Emmobodo flygbono. I ollo foll
om Mognus Pettersson för som hon
vill!

5(¡n.
Allo som hoft förmônen oll rotlo

nyo M3:on förslör hons enlusiosm.
Moken till bil ör svôr ott hitto. Snöll
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Jog vill representero: E Sverige n Norge

N BMWM3.
n Ford Escort/Sierro Cosworth.
n Soob 900/9000 Turbo.
n VW Golf GTtt/tt/xt.
n Volvo 200 / 700 / 900 T urbo.

oB5! Bifogo en eller flero bilder po dig och din bil!


