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BMW:s senaste muskelbil heter M3.
En illbatting som från början konstruerats för att bli en vinnare på
banan.
För att klara av de höga varvtalen i
banracing sitter det en fyrventilad
4-cylindrig motor under huven. 795
hk och suverän väghållnin(, gör
M3:an till en rikti!, Porsche-jäÉ,are!
Av Gert Karlsson (text), Peter Törnqvist (foto)
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Viixelspaksknoppen avslöjar att det handlat om en riktig sportväxellås med
till vänster. Men så är också M3 en racer!
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Vilken rysare!

LJttrycket
brukar användas

för att beskriva
kvirrrrlig lägring utöver det van-

¡',rrrbbal crnellan

lilirr
Mcrr dcn här gången handlar
tlt'l or¡r cn bil
- BMW:sförmuskuliis;r M.ì. Skräddarsydd
att bli

cn viturlrc

i grupp A på bana.

lllVl W c¡rtLrsiaster

som förälskat

si¡l i rlc silkesmjuka raka
(r t

vli¡rtlriga mol.oreina riskerar

tlot k rrlt bli besvikna.

(lnrlrr huven tronar nämlifl('n ('n l'yrventilad 4-cylindrig

r¡r:rskirr på 2,3 liter och 195 hk,
l)rrr iir bctydligt råare i tonen
r¡rt'¡r blir även den riktigt sköns.irrrrgunrlc när nålen på varvrákrurre rr nünnar sig 7 000 rpm.
I

godkänt. Den som vill åka snålt
kan därför utan olägenhet klara
landsvägskörning under 0,8 liter
per mil!
Men det krävs en omänsklig
självdisciplin för att hålla igen.
Hela bilen utstralar en oemotståndlig körglädje.
Den varvvilliga motorn lämnar maximal effekt (195 hk med
katalysator, 200 hk utan) vid
6 750 rpm. Max vridmoment
(230 respektive 240 Nm) uppnås

vid 4 750 rpm.
Tillsammans med 5-vâxlad
sportväxellåda (ettan ligger nere
till vänster) där femman är direktväxel, förstärkt koppling,
bakaxel med 25-procentig diffbroms, låsningsfria ABS-bromsar

l(ig:r varvtal ä¡ också orsa-

med stora skivor samt racean-

en

passat chassi, är BMW M3 en

kcil till att BMW valt

4,cylirrtllig motor för M3. För att

förklädd sportbil.

rr¡r¡rnii tillräckligt hög effekt i
blrrrracing krävs nâmligen cirka
l0 (XX) r¡rrrr. Något som är problcru l0r'cn 6-cylindrig radmotor
vars rclativt långa vevaxel då ut-

Det mesta är nytt
I Jâmfört med vanliga 3-serien

siitts f'or kritiskt
rìl

stora påfrest-

ngar.

Förklädd sportb¡l
I Trols att M3-motorn i grun-

handlar det om en i det nârmaste
helt ny bil. M3 âr alltså ingen utseendemässigt hottad 325i som

fått annan motor och förstärkt
fjädring.
När det gäller karossen så ha¡

den är avsedd för race behöver
den inte piskas i alla lägen. Den

M3 och den vanliga 3-serien endast två bitar som âr identiska:

går förvånansvärt civiliserat även
på låga varvtal. Klarar alltså lugn
vardagstrafik utan några som
helst problem.

Skärmarna är breddade för att

grillen och huven.

Allt

annat är nytt på M3.

kunna svälja upp till 10 tum bre-

Tack vare den relativt stora
cylindervolymen âr bottendraget
't06

Vänd
107

Tuffo M3
bekvön
vögvogn
Forts. från föreg. sida

hjul. I standardskick sitter det
zoslss-oect på7 x 15 tumsalu-

da

miniumfälgar.

Andra förändringar är kjo-

lar. sooiler. en mera lutande bakruía'samt' fYra cm högre och

vingförsedd baklucka. Alltsammans bidrar till att sänka luftmotståndet, cw-värdet är förresten 0,33.

Får aldrig nog

I

Både fram- och bakhjulsuPP-

hängning har ändrad geometri
för att ytterligare förbättra väg-

hållningen.

Krängningshämmarna är exemPelvis dubbelt så
styva som på vanliga 3-serien och

gastryckstötdämParna har
dubbla rör.

med läderklädd

sPortratt'
sportstolar, färddator, elsPeglar
och centrallås.

Alltsammans gör tuffa M3
en bekväm

långfärdsbil. Visst

mullrar det lite extra men det är
ett ljud som ger rYsningar av välbehag.

I Sverige är det inte lätt för en
bil som klarar 0-100 km/h under siu sekunder och som toppar
230km/hatt komma till sin rätt'

Därtill krävs förslagsvis Ring

Lägg därtill direktutväxlad
servostyrning samt en interiör

till

gör inge-n.besviken' Den utseendemäss¡gt
BMW M Power har blivit ett begrepp inom mototsporten. och nya M3
¿r ei fñid att fä uppleva motorns ylande ' '
O"í
aigiirer¡hà.
t<atatytist<
me¿
mycket snygga motorn teverãraí lS5 nf

KnutstorP. En rolig och knixig
bana som obönhörligt avslöjar
såväl bil som förare'
BMW M3 gör ingen besviken. Motorn visar ett hárligt bett. Och väghållningen imPonerar
om möiliet än mer.

Tiois ãtt dacken, Pirelti P600,
håller mycket hög klass räcker de
inte riktigt till, inte när det handlar om fullgaskörning På bana'

'

Det skulle vara mYcket intressant
art fälagga på slicks!
Nåvä|, M3:an är oerhört välbalanserad och det vill mycket till
för att bakvagnen ska ge sig ut På

BMW M3. Förenade Bils tilldel-

tiskt lätt understYrd.
Det är få bilar som är så in-

272 000 kronor. Hemskt mYcket
pengar kan tyckas, men ändå ett

ryker. Men likväl tYcks både mo-

M3 är också den gasglade
BMW-fantastens nya drömbil.
Den är som gjord för att jaga
Porschar längs krokiga asfalt-

vift. t tvâra kurvor är bilen fak-

tor och bromsar roPa "mera,
mera . .

bli

.tt

I år kommer

50 svenskar att
till var sin

lycktiga ägare

ning ár nämligen 25 -87:or - jo25
då, de är redan sålda
- och
-88:or. Samtliga givetvis med ka-

talytisk avgasrening.

lntroduktionsPriset

är

intressant alternativ för den som
fått tillökning i familjen och därmed vuxit ur Porschen.

vägar!

Den här BMW:n är kaPa'
bel att visa bakvingen för
det mesta i sPonbilsväq.
Bilen är otroligt välbalan'
serad och som gjord för
att hetsa Porschar På krokiga asfattsvägar' Men det
kràvs minst 272 000 kro-

nor för att bli medlem
den exklusiva
M3-klubben.

i

Läderktädd
sportstolar
nä.tig", a

íkurvorna!

(1f )'
låda där femman är direkwäxel
bakaxel med 3,25:1-utväxling och
25procentig diff broms'

,:i
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Bil: BMW M3
Motor: 4-cylindr¡9 mdmotor

Pã 2 302

cc. Fyra vehtiler per cylinder, varie cy-

.':

1:.

skålade

' Det går

)

.:!

linder matas genom ett längdavpassat
insugningsrör med eget gassp¡äll.
Bosðh Môtronic insprutning. Dubbla
överliggande kamaxlar som drivs av
dubbla kamkedior, dubbla vent¡lfiädrar- vevaxeln utrustad med dubbla
mówikter vid varie vevsläng, lättade
kolvar. 10,5:1 i komPression.
Max effekt: 195 hk vid 6 750 rPm.
Max vridmoment: 230 Nm v¡d 4 750
rpm.
iransmission: 5-växlad sportväxel-

Eromsar: Vent¡lerade sk¡vor fram,
skivor bak, ABS.
Fälgar:7 x 15" aluminium.
Däck: 205/55 VRl5.
Tank: 70 liter (55+15).
Standardutrustning : Servostyrning'
läderklädd sportratt, sportstolar, lärddator, uppvärmda elspeglar, centrallås.

Prestanda: 0

-

100

km/h

På 6.9 se-

kunder. loDDfart 230 km/h.
PÅs:272 0Ö0 kronor (förc accishöininq).
Bräìsleförbrukning: 0,62 l/mil vid
90 km/h. 0.88 li mil blandad körning.

