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M3! Den absolut håri versíonen ov BMW:s 3-seríe!
Hypervoss motor, moxad trustning och formod med tysk precision.
KorÌ sagt, en
En så'n kon völ
Jodå! Mats Gustafson
få íngrepp lyckots få
"3:o" önnu grymmore cin
oríginoleì!

Av Lasse Jansson (text)
Hagen Hopp (foto)

I I I Det vor oldrig
ott3 I -órigo Bollnösbon
tofson skulle köpo en BMW, det
boro blev så...

- Hode ókr Ford Escort XR3i
och vor inne pô Sierro Cosworth,
men tonkorno gled mer och mer
över pó BMW, och detör log glod
över idog!

I 989 köpte Mols sin M3:o. En

87:o i bro skick.
Mots böriode med ott byggo

billiud. En kroftfull Pioneer-
onlöggning beslôende ov en
KEX 900 huvudenhel, etl Pioneer-
slutsteg somt delningsfilter kom
pô plots i söllskop ov hög-
toleriet.

"skri-
kor r-bur-
kor föro-

hövdo sig i SASCA-tövlingorno
t995.

lnredningen syddes upp
somtidigt, i rött skinn med deko-
rolioner i mörkblött och vi4 som
skulle likno BMW:s egen M-de-
kor.

som görno vill skiljo sig lite frôn
möngden.

M3:on vor tillröckligt lôg sfon-
dord, så nógon sönkning vorold-
rig oktuell.

- Men mon vill iu fó from
bonrocingsfuket.
Mots ville ho ett por l7-tum-

more, BBS, som örótto tum bredo
tillsin M3.

- Leveronlören so qtt de inte
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M-TBA!
Bak i skuÍfen linns lva
10-tu¡ns "Bazooko/' till ljud-
anlãggningen. M-rrâ àr bra att
ha lör att jaga I¡ort klaf inqrisa.

SNYGGT Mats lät ee
om dstersund sy uppdi
ning i skinn nästan
köpet. Snygg
vita lälteI ãr

skulle posso, sô hon ville först Runesson, hur problemet skulle
inte sölio fölgorno till mig, men lösos.

log so ôt honom ott skicko dem
öndó, och só blev det!

slölvo visste vilkel ortikelnummer
de skulle leto ef]er!

STABILISEBAD! En BMW 2,3-liters
I 6-ve nti I a re som c h i pstri tnntats o c h

utrustals med fliid esrik I uftren a ¡e
sa mt H a rtg e s p ortavgassyste m k räve r

en fast hand. Notera stabiliserings-
staget som sitter monlerat över

motorn. Det behövs!

ho
ho
torp och Montorp!

Med inte olltför enklo, men fö
modifieringor hor Mots Gustof-
son fótt en personlig M3:o.

Och det dör om oft folk söger
ott grobben ör envis...

Det ör boro förnomnell

BEVINGAD!
Bakspoilern
är original,
men inte de
brerla BBS-
f älgarna !
Mats f ick
hygga om
f ratttvagtten
lör afl la plats
tnert l7-
turnsh julen !
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Till slul hittode Mots rött orti-
kelnummer, efter mossor ov lele-
fonsomtol till BMW-polore runl
om i londet, sô ott bussningen
kunde b¡os, och de nyo hiulen
kom pö plots!

Envis kille vor det io!

- Kör en del pó rocerbonon,
i onslutning till BMW-klubbens
tröffor. Det ör förbonnot kul!
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