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Tr,ärtenrot llct'a zruclra a\¡ DlaF
kets toppnrt>tlt'llel fick Nf3 E30
en 4-cvlindlis lir(lrìlolor och iìtte,
soln kanskt'rrr:rtrglt uirttnl sig. ett
6-ci'lirchig tl:ts ki rt

Anlednilr¿t'rr \rtt ('ll stt-iì(t tä\'
lingsrnässigt tür r k:rr rr lt' lìì lltr r rrt skrtl-

le prestera brit ¡rii lrtttlt. I'ttttktl
I tär'lirtgss;rrrrttr;trrlt:rttg kr:ìr'

des ett brett I't'gislt't rrtt'tI ritt r tltì
r,rppåt I0.000 t:tt r. \l'r'rtxt'lrr ic'rr (j-

cylindrig motor lrrrr lt' lrlivit allt[iir

láng och inneburìt för' stor-a vibla-
tioner.Jr-rst clärför lalde BtrI\,V att
ar beta med err I-cr Iirrch igval ialrl
på 2,3 liter istället.

En bil för hård körning
Del 4-cvlinclriga motorns r'äl till-
tagna rrrotorvollm gav maskiten
ett bra bo[terclrag oc1'r kombine-
lat rlecl en 25 procents cliffbloms
och el ó¡'äxlad Getr-ag-låclzr gav
rle r fi nfi na fältresulser'.

Priserna

Att M3 E50 är en eftertraktad klassiker av rang bevisas inte m¡nst
av priserna. Räkna med minst 80.000 kronor för ett körbart exem-
plar, åtminstone om du söker inrikes.

Utbudet av bilar varierar, men att säga att det är stort vore en

överdrift. Ägarna håller i regel hårt i sina bilar och säljer dem yt-
terst sällan till något reaPris.

Rätt skick och rätt skött är det sannolikt ingen överdrift att påstå

att detta är en eftertraktad klassiker redan idag och vars ekono-
miska värde lär bestå även framöver.

Låt vara att den har en 4-cylindrig motor istället
för BMW:s signum - en sexa. Kraften i maskinen är
ändå så pass rejäl att den imponerar stort och detta
helt utan någon form av överladdning, Lägg därtill
diffbroms, ordentliga bromsar samt en väghållning
som imponerar än idag.

En fräsch BMW M5 E50 kan aldrig vara fel!

AV FREDR K tUND (TEXT)
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som i Nlotolspolt.
De t r'ör' sig lerkligc'r r

inte om någor fzrlsk
varndeklar ation niir
clet gälle1 BÀI\\t N,I3

E30, den första Nl3-r'er sioren sorn
presenter-ades redan 1986.

Nlodellen furgerade fi-ån bör-
jarr strìkt sorn err hornologiselirrgs-
node ll för'att Blf\\'skulle kunna
delta i DTNI-serier.

Där- r'ar- klavet på deltagancle bi-

lar er serietilh'erkning på minst
5.000 gatbilsexerrplar-.

I konsumentled, och BMW-
led i synnerhet, var det bara
att tacka och ta emotl An iaag
fascinerar mo dellen entusiaster
världen över och varför dr inte
svårt att förstå. Förvisso kanske
bilen känns gamrnal idag, men
backar vi bandet till just 1986
så förstår man varför modellen
blev en sådan framgång.

DCM 123
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Kolla in Bilsoorts
tidigare köþguider
Du som har m ss¿i några Kõpguider kan efterbeställa dem för 50 krlst (förskolt).

danför Sverige 70 kr Skriv lill postg¡rokonto nr ó1 54 7G2 och betaln¡ngsmotbgare
B¡lspoÊ Tqta namn, adress och telefonnummer t¡ll bostaden på ¡nbetalningskoñel

Lotus E5prit i. l9-9ô
Loú k@idß i; i2
Lotus Omqa r.2! -13

Mazda RX-7 Wânkel n' 12 -98

Mez& MX-s¡.ç 04

Maze læ GTVGn ry 5 -C2

Merceds t90E 198194 r 2¿-Û2 500 E ¡. iJ ¡5
Merceds 600 SL ". i! {2
Me.cder C280 r. 19-01

MercederCl2 rüG ¡r 2¿ 'C1

Mercd€s E*lasr 199a98 n, 23 0¡
Merced€s Kmpd couÍÉ t9ó9'7ó ¡.5 -95

Mercedes *last 198G90n.23 -9!
Merceds SL l97l{9 r. l7 -ç9

Merceds SEC 1982-91 rr l7'tó
Mêr.ds SU./ r: ¡3
Mê..dêsWl24 Í9æ95 ¡, ó-97

OVANIIGT. En M3 E50 Cabriolet är mycket, mycket sällsynt, Sittbrunnen
delar den dock med de konventionella M3-bilarna, så just så här trevligt är det
i kupén. Växellådan är av Getrag{yp, med första växel snett nedåt vänster.

Att trimma

BMW Motorsport gjorde ett bra jobb med M5 E30:s sugmotor. Vanligast
förekommande maskin lämnar 195 hästar och 230 Nm och inga motorver-
sioner är överladdade.

För att få bättre fart på en redan snabb bil krävs bland annat en portning
av toppen och högkompressionskolvar samt t¡lläggssprut

Sedan förekommer det för all del även att motorerna överladdas med
antingen kompressor eller turbo. Oavsett val bör du vara beredd på att
kostnaden skenar iväg.

Tävlingsversionen av BMW M3 E30 fick en motorvolym på 2.332 cc mot
gatbilens 2.302 cc. Men främst var det kanske vikten som gav tävl¡ngsver-
s¡onen extra gynnsamma förhållanden.

Cirka 9ó0 kg mot gatbilens ungefärliga 1 200 k9. Så lättning är ett tänk-
värt tips för trimsugna M3-ägare.

Originalmotorns setup är så pass välkomponerad från grund, totalt sett,
att all form av trimning av densamma bör ske med största försiktighet och
avvagnrng,

:. -' - '!.
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De Ldeðn'. r¿ it ¡2
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Ddge l95ló0 z 22 93
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Ford Edsel 195&60 i':ó-92
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tud Gbrtolet 1949-59 -. rl 'e7
wd cúna 1962-72 .' I 43
Fo.d Cdrcdh 1982.91 r' lt: 8ó -9ó .¡ li/li i0
Ford Bcoñ 19ó&80 ¡::8 -9i
turd B.ôd RS 2000 192_1996.. i6 la
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Ford Fakon 196070.'a -t¿
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Fûd MusbB 19ó92 n. ìá -V9 198197 n' 5 93

Ford MusÞry 199+2001..12 Cl

Ford s¡era vó 198+95 .r 7-:r
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FordTå¡rd 195t57., il l7 5&óó i. ó 9ó
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Road Rui.s l9ó8-75..21 {2

Gr-l50.GT-500 Êr¿ 02

Odnia R5 rr l¡i 15 05

ó -!3
205m..12 9l l98t92rr8 95 i';{l
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Ni55än hmeG GT..7 l?
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TÄVIINGS.

banracingbil än vad
man först kan tro.
Modellen togs en-
kom fram som en
homologiserings-

modell, så att BMW
fick delta i dåtidens

ETCC-serie.

Ägafen
Andreas Liljekvist från Nättraby,
strax utanför Karlskrona, hade
sannolikt maximal tur när han
kom över sin BMW M3 -90 den
där dagen för mer än nio år
tillbaka.

- Jag har goda kontakter
med BMW-återförsäljaren här
i stan och bad dem höra av sig
om de händelsevis fick in en fin
M5 E30.

Och det fick de. Första äga-
ren bytte in den mot en visserli-
gen helt ny, men ändock vanlig
3-serie E4ó. Då stod mätaren i

M3:an på endast 9.000 mil
Det innebär att Andreas är

l9 6æ5.¡ i2 -9 4 57 46 r, 24'9 E
LeMa6 &Temæst f9óL72 ñ:21-ç5

6T0 t96+72 r. i8 tt 19 6+7 2.. 2t r\
F¡ero 198438 "r 25 9¿ tr 25 -CÐ

,l
,1

H

Pasdrc 9tl del t 19ó97 ¡; t9 -ç7 d21970.97 ú 7a'97

hche 914 n' I¡ ll Poß.he921.' l'At
tuEche 928192-95 r.2ó ¡l
PondE 9449óE 1982-95 n ó {0 ¡o.sdÞ 94 r' I I ¡ó
Po6ch€ bxster.. l/2 {5
RenaultS/10 + Gddnì.. 7-93

ReruultClio SFd ¡- 12 l(
$åb Gbriolet 1987-98 n. l8 -00

Sab 9m0 Turbo 19859ó i' 23 {2
s¿ab 9OO lurbo t979,98 ñr 7 -9 9

Såâb9mturc n¡ ¿ {: .i2l {3
Saab 9-f s 23'C4

ht¡ãc F¡reb¡rd 19ó7ó9 "r 25 02

Ponliactulls¡ze 195070 i¡ I ç2

PdkfÉn5 h 197ù99 ñr ló-m
Pffiche f5ó ñ.7-ç5 n. ì7ir

S¿åb 9-5 n. ó i'2 5Ðb 9-5 Aero ir 5 05

Sæb Sonet 195674 "' 12 -ñ
Sæbt Mbkbre l95Gó7 nr 2l-9ó
Seatlth c@8..25 ¡l

ha i åtanke att rören går'bakom
bakaxel och bensintank, r.dlket
innebär- att. du nåste clerlontera
desamma fór- att skifta dern.

Sådant gör weklöst att verksta-
dens arbetskostnad skenar ir'äg för
den som inte kìar-arjobbet s3äh'.

S p eci a lve rsi o n e r
Bilar-na tilh'er-kacles som årsmo-
dell 1987 till 1990. Inför det sista
år'et höjdes effekten från 1 95 häs-
tar till 215, r'ilket gör årsmodell
1 990 extra intr-essant.

Därtill släpptes särskilda N.f3
Evolution-lösringar, båcle med

och utan katalysator. Ocl-r i en
nvcket begränsad serie förekom
äi,en NI3 E30 Cabriolet, r,ilket får-
sägas lala nrl cket ovarrìigt ör'er'
hnr.ud taget.

IJr rent banperspektiv âr det
förstas den konventionella ku-
pén du ska ha. Och det är på
bana som bilen komrner ':ll sin
absolut fulla rättl
I ämrìet extra rolign,etalde för

N{3-entusiaster kan nämnas alt
BNI\4] r"rpp$,llde sin 5.Qgg-bilars-
kvot av N,I3 E30 den 23 febmari,
1987. En rnårrclag, lör'att plecisera
det nämare. T

srudebåks t95l¡ó.. t9 9ó

Subôru lmpEawRX ñ'8 ¡5 fr..3 0ó
ToFb Glkå 198é95.r i3 0l
Tryb MR2¡'ló 04

Torob Suæ.' rç-9i .¡ l,? 0l
Tñumph sædbilar.r ll {i
Vdw t40 t9ó7-74 i. i7j5
Volþ 240 l97t9l .r ll {l
vñ 14d460 lB9ó ., ll +L w 480 198&95 r li -97

volw 850 19919ó./ 12 9j 192'97 ît 3 D7

Volvo tunâ¿on 195670 i'ì¡115-ç8
vohre PV 514 195&66 V2'98
\aCF 71ofùto s90 r ló ¡3
Vtu 760/9ó0 198Í96 ¡¡ 4 97 n \7 41
vtu 910futu.. U2 ¡l
vdrc Pt800 l9ól-1973 t 19 02

VoM Rf,odeller t99$0 ir I {1
vM OO t,.1141
Vtu S/V40.¡ 11/i5-99 .r 11j5 0¿

Volrc Só0 2,4TI2.5T/15/R ¿- ll {5
bilens andra äga ckat

- Det har vari And
servicen görjag v en

Hans bästa rå är at
extra för den där fina, väldokumenterade bilen än att köPa någon med tveksamt skick och

osäker dokumentation.
Sedan poängterar han att man inte bör vänta sig någon rödljusracer, utan snarare en

mycket kompetent banbil.

- Kontrollera kamkedjesträckaren, uppmanar han. Sista årsmodell,1990, fick en lite
bättre variant, men det går även att upPdatera till motsvarande som sitter i M3 E5ó.

195ù80 úirrl5-9ó

lV n.8 ¡!
GT 197,[8].r 25-05 198,{-91..1743
VRó rs i7'02
trn.¡3¡5
BeeUê.¡ i 'C5

vWTyp I 194ó75 n¡ I çZ 195o75 nr lC 98

vWTyp 3,4f1, kto 19ó2-75 a l-9ó
W Pãrtat lÐt99 "r i0 C0

BMW Club Schweden
(www.bmwcs.com)
BMW Sport Club
(www.bmwsc.com)
M5 E30 Registret
(www.m5e30.se)

"En BMW M5 har i så gott som alla fall ägts av
entusiaster. Låt oss hoppas av rätt entusiaster."
inte någr a 10.000 valr'. merr legist-
ret rar är-rdå r,äl tilltaget. Att detvar
en potentbarìbil rådde aldr-ig något
ti'ivel om. Faknrm är att BNI\AI Àf3
E30 i princip inte hal något mer
än rno[or-hur. och erill gernensamt
ned vanliga E30 3-serien.

Aven hjulupphängningens geo-
metri är helt annorlunda, med
dubbelt så tjocka kränghäm-
mare mot enklare 3-seriebilar.
Därtill hade gastrycksstötdärnp-
arna dubbla rör.
\'ághållningen blev däref¡er

- superb!
Av första årsmodell, 1987, till-

delades Sverige 25 bilar- som trots
en (vid tidpurrkten) prislapp på
272.000 kronor alla var shLtsålcla
innan de ens nått landet. Ar,en
näs¡a årskull var på 25 exemplar
och hade en strvkande åtgång.

En sak kan du vara säker på:
en BM\4/ M3 har i så gott som
alla fall ägts av entusiaster. Låt
oss hoppas av rätt entusiaster,
som noggrant vårdat och skött
bilen enligt alla föreskrivna reg-
ler. Med minst 15 år eller mer
på nacken kan förstås vad som
helst ha hänt.

Att tänka på
Karske avslöjar cläcket en fèlaktig
hjr-rlinställnine eller kanske kälns
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dämparna svampiga och i behov
av ett b)/te) Det är inte e' helt
omójlig tanke att vissa exemplar
säker-ligen gått lika hårt på gatan
som på bana.

Var uppmärksam på karnkedje-
shäckarens kondition. Det är en
klar fördel att provstartra motorl
i kallt läç, innan o{an dragit runt
i systemet. Vid för dålig oljenivå,
exempelvis som fö|jd av o[eläck-
age, brukar karnkedjan rossla
innan oljan gjort någonverkan.
De¡ta kr-är'er omgående åtgär-d

för att vara säker- på kedjans folt-
satta r'älmående.

Du bör även försäkra dig om
att rnotorns packningar är i god
kondition.

Om det uppstår ett klonk-ljud
i bakvagnen vicl gaspådrag be-
ror deLta mest sannolikt på att
¡'ärbalksbussningarna är dåliga.
Samma fenomen kan uppstå när
bakaxeln passerar oj ännheter'.

Som många andra prestandabi-
lar med många år bakom sig Íir
det en god idé attkontrollera att
den inte varit med om en olycka.
Kom ihåg att det dr en helt an-
nan bil än den vanliga 3-serien,
så att använda karossdela¡ från
vanliga 3-serien av motsvarande
arskull kommer fungera dåligt.
Om bilen har fått anmärkning-

ar för rostiga bronsr-ör bör du

EN FYRA. Eftersom vevaxeln i en ó-cylindrig maskin bedömdes bli för
lång valde BMW en 2,5-liters 4-cylindrig motor till M3 E30. Kamkedjan är en
viktig punkt i checklistan när bilen ska synas.
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