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lllKombinationenkul,
snabb och driftsZiker ä¡ inte unìk
men rätt ovanlig.

I BM\M M3 förenas de håir

tre karaktärsdragen plus flera
andrapositiva egenskaper. Vorc
det inte för lojalitet mot an&a
m2irken skulle åtskilligt fler
entusiaster ha fastnat ftir BMW
M3, som egentligen ¿ir en lätt
förklädd racer.

Man kan utan vidare kalla
M3 för en homologerings-
special, dvs landsvägsversionen
av en ¡acerbil. Homologerings-
bilarbyggs för att tillfredsstäIla
racersportens myndigheter när
det gäller antalet byggda exem-
plar av en modell, vilket i¡¡re-
b?ir att ett specifikt antal måste
byggas för att bilen inte skall
räknas som prototyp.

BMW M3 presenterades
på FranKm-salongen hösten
1985 och väckte vederbörlig
uppmärksarnhet, dock uøn a$
någon utomstående fick prov-
köra. Kanske lika bra det för
bilenvar tångt ifrån fÌirdig. Pro-
duktionen kom inte igång för-
r?in i september 1986.

Vid en hastig blick serman
egentligen bara att denna
glufsiga 3-serie-bil har ovan-
ligl stora och kantiga skärm-
breddare, men M3 ¿ir mycket
mer anno¡lunda 2in så.

I sjålva verket ár motor-
huven den enda exteriördel
som är identisk med den van-
liga bilens. Alla andra pane-
ler är ândrade. Mest märks
som sagt skärmarna, men
också de skarpt utåtvinklade
trösklarna, eller snarare kjo-
larna, syns fttrstås tydt¡gt.

St?ill envanlig 323 bredvid
en M3 och du kommer att se

massor av andra skillnader. Den
största av dem är ftinnodligen
bakrutans vinkel. På M3 harC-
stolpama en aman udormning
och ?ir delvis giorda i plast. De
har bredare bas, som gör att
rutans nederkant hamnar lZingre
bak och därigenom korar bak-
luckan en bit.

Vitsen med detta ¿ir att ge
bättre luftflöde till vingen på
luckan, som givewis inte bara
¿ir prydnad utan tycker ner bak-
vagnen nåir det går undan. Vil-
ket det alltid gör med M3, en
klart körkortsfadig modell.

Under skalet var ?indring-
ama också stora. Vissedigen
brusade bara en fyrcylindrig
motor under locket, men vilken
motor! Att den kan hä¡ledas
Zinda titlbaka till början av 60-
talet gör inte ett smack...

Teknike¡na hos BMW
Motorsport GmbH hade börjat
arbetet med M3-motom sâ ti-
digt som I 98 I . De tog ett van-

Iigt 1,5-liteß giutjåimsblock och
satte dit en fyrventilstopp, som
delvis åirvts ffi¡r sexcylindriga
635 CSi, som i sin tur kunde
t¿cka BMW Ml für toppen.

Det ¿i¡ iÍ¡essant att kon-
statera att den fö¡sta M3-mo-
tom var på 2,3 lite¡ och att man
alllså utgick från ett 1,5-liters-

block. Snacka om att borra!
Också slagl2ingden ökades.

Medan en vanlig 323i-
motor (en sexa) av 1986 års
modell ger 139 hk pumpar
den fyrcylindriga M3-motorn
ut niira 200 hästa¡, 195 för att
vara exakt.

Den försø M3-serien, som

byggdes å¡en 1986-91 kallas
E30, medan den nya karossen
intemt och bland entusiaster
kallas E36. l99l var sista året
för den "gamla" ka¡ossen, men
det byggdes inga M3-bila¡ alls
som 1992 års modell. Pre-
standafavoriten återkom inte
fö¡rZin som 1993 års modell.

I Denna å¡smodell ¿ir utan tve-
kan den vanligast förekom-
mande i Sverige. Hur många
som såldes nya i Sverige har
inte gått att s?ikert få fram, men
det túir ha varit några dussin.

De bilarsom intevarkund-
best?illda ut¿n togs hit av dllva-
rande importören, till allm¿in
beskådan så att säga, hade alla
elsollucka, elstolar, ställbart lju s

och en del andra hnesser. En
del köpare som bestäIlde sina
bilar specificerade lufi konditio-
nering istället för sollucka.

Troligen finns det fler
direktimporterade 87:or än
wensksålda, rnen Martin Gis-
tell, som är ordförande i
BMT[/ Sport Club, en sektion
inom BMW Club Schweden,
anser inte att man måsteund-
vika direktimporterade bilar.

Förutom de exteriört sYn-
liga skillnademaoch motorn 2ir

det också en hel del annat som
skiljerM3 ffin de andra 3-se¡ie-
bilama. Karossen ä¡ s?inkt och
framvagnsgeometrin annor-
lunda, M3 ha¡ mer direkt ser-
vostymi¡g, stöÍe b¡omsar och
ABS som standard. ls-tums-

fülgar med däck i dimension
205155 'àr standard, men som
tillval farms 16-tummare med
225145-dack.

Från februari till maj 1 987
byggdes 505 exemplar av M3
Evolution, som inte hade
katalysatorrening.

I I princip inga viktiga lind-
ringar. Det innebä¡ 1 95-hästars
katrnotor (och 200 hZistarutan),
en roppfarr på 230 km/h och 0-
100+id på 6,9 sekunder (kat-
version). Också 88:oma åir rätt
vanliga i Sverige. Nytt ftir året

VAßST,
Itl Spoû
Evolt¡tion -!l
tiltued@des
ban i 60ll
exemplar.2þ
lîteßmolom
gaYÆhk.
Yilken
kõmaskin!

1987

var att centrallås blev standard.
I sama¡betemed Boge, stötd¿im-
partillverkarna, hade BMW
jobbat fr am ett variabelt chassi-
avstämningskit, som fanns som
tillval.

Perioden mars till maj I 988
tillverkades 501 ex av M3 Evo-
lution tr, som saknade kat och
gav 22O h¿istar. Bland skillna-
dema mot normala M3 kan
n¿imnas tuffiare glas, extra spoi-
ler under den ordinarie på bak-
luckan, rostfria sparkplåtar,
kamkåpa och luftburk i vittmed
Motorsport-ränder.

I Samma utseende och samma
tekniskadata som de båda före-
gående åren, dvs inga viktiga
förändringar att rapportera.
Dihemot finns det nu två nya
versioner!

Från den första juli 1988
var den sâ kallade M3 Evolu-
rion oflìciellt godkåind av FISA.
För entusiastema var den nya
versionen lätt att skilja från en
vanlig M3. Evolution hade
större, mer framdragen front-
spoiler, extraspoiler bak och dä¡
dimljusen tidigare satt fanns nu
inrag ftir bromskylluft. Några
av karossdelama gjordes dess-
utom i lättare material och så

hade bilama sexväxlad låda.
Ny för modellåret är

också M3 Cabriolet men till
vem,,. Med suflletten uppe
kan man ju inte samtala med
passageraren ens i en vanlig
325 Cabrio. Möjligen kan
man invânda att suffletten i
M3 öppnas och s3¿ngs på elek'
trisk-hydraulisk väg och det
ärju praktiskt.

M3 Cabriolet började byg-
gas i mars 1988 så visst finns
det 88:o¡ också. Produktionen
upphörde i juni 1989.

I Hösten 1989, dvs årsmodell
1990, innebar starkare motor i
M3. Nu klev effekten upp till
215 hâsta¡ vid ó.750 va¡v. De
20 extra hästarna såinkte 0- I 00-
tiden till ba¡a 6,7 sekunder och
gav det lillakruçakeæt en topp-
f aÍ pâ 241 km/h. Max vridmo-
ment noterades till230 Nm vid
4.600 r/min och kompressio-
nen låg på 10,5:1.

Mycket kul under huven
alltså, men inga egentliga för-
?indringar som syntes. Dock
hade bilen fått däck som åinnu

bättre tål hög fart llinge, så kal-
lade Z-klassade däck. Och nu
sryrdes BMW M3 med samma
sorts ratt som storebror M5.

M3 Cabriolet fan¡ls även

Vänd!

1989
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detta âr, och den började titl-
ve¡kas i mars efter nästan ett
års uppehåll. Också den öppna
bilen fick den sta¡kare 2,3-
lilersmotom. Teknisl¡f sett va¡
det ingen skillnad mellan den
täckta och den öppna M3 -90

M3 Sport Evolution III
byggdes i 600 exemplar mel-
lanjanuari och ma¡s 1990. Bi-
la¡na hade 2,5-lite¡s kata-
lysatormotu och fan¡s bara i
rött eller svart, ställbara spoi-
lers fram och bak, speciella
Motorspo¡t-stolar, specialratt,
röda bilblilten och belysning i
växelspaksknoppen. Som till-
val fanns skinnklädsel och på
konsolen satt en platta med
serienumret. Maffe!

I Den nya M3-generationen
var verkligen alltigenom ny.
Det enda den har gemensamt
med föregångaren åi¡ det vihi-
gaste: massor av säker kö¡-
glädje!

Nya M3lånadekarossen
från den nya coupén och den
fick stor motor, en sexa på
tre liter och 24 ventiler, dubb-
la överliggande kamaxlar och
lÍittmetalltopp.

Effelcen? 286 håistar vid
7.000 va¡v och ett vridmoment
på 320 Nm vid 3.600 varv, ett
fantastiskt bottendrag och en
oanadråstyrka. Vilken bil! Du
kunde låisa Bilspofs lyriska
rapport från provkömingen i
nummer 17193.

Tillverkaren påstod ftirres-
ten att M3 inæ drog mycket
bensin heller, och det 2ir nog
sant om man ¿ir tant, och kö¡
som om man satt i en Micra.
Men ingen bil med ka¡al¡tä¡
och egenskaper som BMW M3
kan köras speciellt snålt - det
strider mot fö¡arens natur.

Till skillnad mot den tidi-
gare karossen hade nya gene-
rationen inte "påhängda"
skåinnbreddare utan var mer
harrnoniskt ren i linjema.

Nya M3 hade speciellt ltir
modellen utvecklade sport-
stola¡, som ¿ù mycket flexibelt

visa¡e och åindrade tavlor.
BMW M3 bärjade nu rulla

på ännu fetare hjul. De giutna
lãttmetallfülgama var i dimen-
siotT I 2X l7 och däcken höIl
235/40 X 17. Med så pass
mycket ny effekt fick man

1991

¡ades den nya 3-serien, med
den kaross bilama har idag. En
månad senare lades tillverk-
ningen av den dittillsva¡ande
M3 ner, men M3 Cabrioletfort-
satte man att bygga åinda till i
juni 1 99 I . Av naturliga sk2il 2ir

alltså 9 I :oma inte särskilt van-
liga hZir i landet, slirskilt inte
som svensksålda.

1992
I Inga M3 byggdes.

1993

TRIMNING
I För otl skrömmo uoo 195-
höslorsmoh¡rn hor KOhler R"-

ols
or.
ntl

ro-
nor inklusive moms och efËhen
blir 222 hös¡or. Monterol æh
klort homnor mon oô cirko
I 0.500 kronor

med orundhöininoen kostor
desso Ielor I ó1500" inkl moms
æh cirko 20.000 kronor inkl
moms, monlerot och klorl

B:l:n 
on"o"d, örlis seruice-

ott försöko hitto en bil som hor
kommit hit tidigt i sitt liv.

INSPEKTION
I Nedonstoende völmento rôd ovser i hwudsok den örer ör inte köndo för sin kvolitet, och detör etttristfoklum

oÍ de risor fort som oflon.

pofollonde usel, men den
10.000 mil, só onlinqen ör
der snorr. Aft byro kåio örvölbyggdo, men de hor æksð sódonovölbyggdo, men dehor æksð sódono egenskoper som

uppmonor till hôrd körning, æh det sötier sino spôr.uppilruilur ilil ilutu Koriltng, æn oef sorer stno spor.
Rosten ör knoppost elt problem men den börjor

fohiskt dko upp. di aldsto Ëilorno ar iu en sju ôno'ôrtohiskÌ dyko upp. De öldsto bilorno ör iu en sju ôtto ôr
gomlo nu. Runt sþllbelysningen bok lion màn röknogomlo nu. Runt skyllbelsninqen bok lion màn rökno
med ros¡ æh undeidedûrploltkiolorno kon iu vod som
h.elst dolio sig... Kollo ockió golv och nederlonbn pô

PRISERNA

VITIGN BIL!
I'lya Mi!-
genentionen
gör îngen
hesviken, Den
elegafita
coupén har
fa¡t¡esurce¡
utövet det
vanlìga. Den
nka sexan ger
ffi hk. M3:an
tu livúarlìg lõr
kõ*ortot...

också gnrndligt se över chassit.
Mycket av den nya coupéns
chassi gick att använda utan
ändring men i bakvagnen ftir-
stärktes flera komponenter.
Fjädring och d¿impning gjor-
des hårdare.

Trelitersmotorn utrustâ-
des med VANOS, dvs varia-
bel kamaxelstyrning, som här
arbetar stegltist och elektro-
nisk motorstyrning kallad
Motronic 3.3.

Med den nya kraftiga mo-
tom sprintade M3 titl 100 på
sex sekunder blankt och topp-
farten begråinsades elektroniskt
till 250 km/h. Fegisar!

nämria, men en ny modell: M3
Cabrioletkom tillbaka med den
nya karossen framåt vårvintem
-94. Tekniska data var precis
som för coupén.

I Det kan tyckas osannolikt,
men inför modellåret 1995
giorde BMW sin M3 2innu me¡
attraktiv. Det vässades en hel
del på det tekniska planet.
Sexvåix.lad lâda blev standard.
Motorema borrades till 3,2-li-
te¡ och gav nu 321 häsør vid
7.400 varv. Vridrnomentet på
max 350 Nm kom redan vid
3.250 varv. De 35 extra häs-
tama klippte ynerligare en halv
sekund pâ 0-l 00-tiden, som nu
sjönk till 5,5 sekunder! Men
kostar det så smakar det -
509.000 kronor med standard-
utrustning.

Till 1995 fick BMW M3
ännu hå¡dare fjädring, mer di-
rekt styrning, nya fr ambromsar
i aluminium och förbättrad
ABS. För första gången frck nu
M3 bredare hjul bak åin fram.
Fälgbredden fram var 7,5 och
bak 8,5 tum. Exteriörskill-
nadema mellan 1994 och 1995
års bilar 2ir mycket små: vita
blinkerglas på 95:an, svartlack-
ert luftintag i spoilem och an-
nan typ av fÌilgar för coupén.

PE0PEE. Inredningen i
nya M?:an il lika proper

som spott¡g.

MAFFIÊAßE?
E36 kallas den
nwa¡ande Ml
veßtonen
¡ntemî och
bland
efilus¡a9teí
-Ho¡mal-

venionen" ã¡
byssd pâ 3-
seùens coupé-
ka¡osg men
numem linns
ocksâ Ml:an i
4-dõ¡nrc-
Yeßton.

VILKEN BESÏ!
1?z-liten-
uffännde ger dan
nka sexan Sill hk
vid 7.41il rpn.
Eottendmgethar
lörúätffrafs
avsevâû.

BMW-SCHTALLET s6tler upp bakon sin
kiganâlade hanhil innan den lânga

segenaden hõfiade. Under årcns lopp har
Mlbilartagitller ãn 

'H)o 
søgnr!

1995

1994
I Inga förZindringar värda att

TIDIGARE KOPGUIDER
I Du som hor missol
stöllo dem för40 krst
61547È2och
(obs: iexto) nomn och

Texto

Jaguar XJ6,(J40 nr 14,1 5-92
Lincoln Gonlinental sarrt
Mark lll, lV och V nr 24-93
Mercsdes 190 nr 24 -95

Msrcedes 1953{0 nr 4-93
Mercedes 1960{8 nr'19 -95

Mercedes 1!t0/200f300 nr 20-91
Mercodes Kompakt Coupé 5 -95

Msrcedes S-klass (äldrel 20-93
Mercedes S-klass (nyare) 23-94
Mercedes SUSIC 1971-85 nr 5-94
Mercury Cougar l96t-79 nr '13-95

MGA MGB, MGC,V0, üidget 17-92
0ldsmobile lullsize 50-70 25-91

0ldsmobil f964-t5 nr 20 -95

0pel Commodore 67-71 ff 25-93
opel GS¡/GTE (Kadeft) nr 18-91'
0pol GSi nr l2 -95
opel GT, Manla, Cal¡bra nr 13-92
opel Kap¡rãn 19:18-t0 nr 25-92
opel Bekord 1$58-87 nr 17 -95
Peugootã15 GTI nr 12-91, 8-95
Plynouth Baracuda +74 nr 20-94
Plymouth Val¡ant t963-73 nr 3-93
Ponl¡ac BonneY¡lle 1966-85 22-94
Pontiac GT0, [eMans & Tempest
nr 23 -95

Pontiac t¡ero nr 25-94
Ponliac Firebird nr 19-91

Pontiac t¡reb¡rd nr 19-93

Pont¡ac fullsize l95lÞt0 nr 8-92
Poßchc {oi 911} nr l3-91
Porsche 911 nr l8-92
Poßche 911 nr 25-95
Poßche 944-968 nr 7 -95
Benault 0fl0 + Gordini nr 7-93
Saab Cabr¡olet nr 22 -95
Saab 90m Turbo nr 23-93

Saab 900 Turbo nr 9-91, l0-94
Saab Sonett nr 23-92
Shelby 42? Cobra, nr 4-92
Toyota Celica nr I 1-92
Val¡ant 1!160-73 nr 3-93
Volvo li{r 1967 - ?4 nr 19-94
Volvo 16l nr U2-93
Volvo zi{l nr 18-93

Volvo Amazon nr7-92
Volvo Amazon 1$5t-70 nr 3-94
Volyo Duett nr l3-94
Volvo P100ll nr 3-92
Volvo PV nr 20-92
Volvo turbo Alla nr 22-91, nr 16-94
VWTyp 1 nr 9-92

* Slutsåld. kan beställas som kop¡a!

Alla Romeo GT/GTVÍIS/I64
nr 24-91 + nr 9-94
Audi 100 nr 6-94
Audi fuatto Alla nr 26-91*
BMW 3-serien 1976-92 nr l3-93
BMWgser¡en nr17-91*
BMW Fserien nr 5-92*
BMW s-serien 02-88 nr 14/1 5 -95

BfvIW 21102-ser¡en nr 14/l 5-94
BMW 630/fr15 nr 26-94
Bu¡ck 1954{0 nr'12 -94

Buick lullsize tg5(l-70 nr 6-92
Buick Riviera 1963-73 nr l4l15-93
Cadillac 1946-lül nr 6-93
Cadillac 19$-65 nr I -95
Cad¡llac 195fF70 nr l/2-92*
Cadillac 1965-t6 nr 1/2-94
Camaro nr l4l15-91
Camaro nr 22-93
Capr¡ce 1977-$l nr 24-92
Chevrolet 1949-62 nr 23-91

Chev. Ghevelle 1964-72 nr'17-93
Chev. Codette 1984-9il nr 26-93
CheY. Coryette nr 1 I -9 1+

Chev. Coilette 1968-82 nr l6 -95

Ghev. El Gamino nr l0 -95

Chev. lmpala nr l/2-95
Ghev. Class¡c 1955-57 nr 21-95

Chevy ll och Nova nr 24-94
Ghrysler fullsize 19551975
nr 19-92.1955-64 nr 1 l-94
Citroën 1956-75 nr 9-93
Classic Ghevy 1949-62 nr 23-91

Glassic T-Bkd 55-5t nr 2l-92
Dodge Charger nr 21-94
Dodge GhallengeÌ 69-74 nr 6-95
Dodge 1955-t{ nr l'l-93
Dodge lullsize 1956{gl5 il 12-92
Edsel 1S58.60 nr 26-92
tord 194{t-fl nr 8-93
Ford Coñ¡tra nr 5-93
Ford Cosworth nr 3 -95

Ford Escort 1968-80 nr'10 -95

Ford talcon 1960.t0 nr 4-94
Ford Mustang nr 2l -91, 7-94
Ford Taunus lflil9-6¿ nr 10-93

tord Taunus 1958-6t nr l1-95
tulls¡ze US Ford 1955-75 nr '10-92

Golf GTI nr l0-91, 8-94
Hudson 1948-54 nr 18-94

lmporial 195St3 nr 4 -95

Jaguar MK Fll nr 12-93
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KTUBBEN
I B¡IvlWClubSctnredenörm whndehsläalo mö*eklubbormed sinq
mlaíng 1.20O m
ah ¿r ¡ppa f¡r

^,ledlemrvg¡hqkrcrcr-

För inbrmotion m olh detto tor du kmtoh med 8MW Club
Sduædm, Box 2102, 291 02 Krislionsbd. þl och bx 044-lO 31 32,
cltid ändogor I9-21 -00-

RESERVDEIARNA
I Pirqt eller originol? Svoret ör siölvklod: BMW originol, som iu
dessulom ör biÌligore nu ön tidigore. Dömed inte ogl oi BMW-delor
ör billigol Det lönor sig knoppost heller ott hôllo po ch importero siölv
frón Tysklond.

Audi 80/90 coupé 78-88
Audi 80i90 kat 86-91
Audi 1 00/100 Avanl 82-90
Aud¡ 100/100 Avant kat

aüw ããõii2sl3rs I
BMW 320/323/325 kat
BMW 518 82,86
Ford Taunus 4-cyl
Ford F¡esta XR2
Ford Escod I

Ford Escort ll
Ford Escort lll
Ford Escort lll kat
Ford Or¡on
Ford Orion kat
Ford Siera 2,0
FordSiera20kat

BMW 316/318
B¡.4W 316/318 kal
BMW 323¡ 77-82

Volvo 240 turbo
Volvo 740
Volvo 740 kat
Volvo 740 turbo

(
Ford Scorpio 2,0
Honda C¡v¡c CR)0coupé
Honda C¡vic kat.
l\iazda 323 85-89
Mazda 323 kat
Mazda 323F
Mazda 626
Mercedes 190
Mercedes 1 90 kat
Opel Corsa
Opel Corsa kat
Opel Kadetl C GTE
Opel Kadetl D
Opel Kadett E
Opel Kadett E kat

Opel Rekord E Caravan
Opel Omega 1 9/2 0/2 4
Opel Omega 2 6
OpelOmega30l2V
OpelOmega3024V
Peugeot 205
Peugeol 205 Gll
Peugeol 405 Ml 16 kal
Saab 900

3å:i3331t11" eó
Saab 900 lurbo kat
Saab 9000 kat
Saab 9000 turbo
Saab 9000 turbo kal
Saab 9000 CD kat
Saab 9000 CD lurbo kal

VVV Golf I

VW Golf ll
VW Golf ll kat
VW Golf ll 16V
VW Goif ll 1 6V kat
WV Golf lll kal
vw Jetta ll
WV Jelta ll kal
Volvo Amazon
Volvo 140-serien
Volvo 240 ser¡en
Volvo 240-serien kâl

Volvo 740 lurbo kat
Volvo 850 GLT/GLE S2-

Simons är det sporl¡ga allernativet
l¡ll originelet.

Kompletla salser eller halvsats.
Sälis av alla vàlsorle¡ade

bilt¡llbehörsbutiker

IflffiE*ffi€
Malmö Tel:040/31 79 62

NlsIAB
Göteborg Tel:031/57 05 00

SAHLBERGS

70 butiker över hela landet
Êarf Metallfabr¡k AB. Limmared

ska du köpa bil? Kontakta Hasse z först! Tel oB- 27 74 oo Ny intressant Köpguide i nästa nummer. Ute den L3/L2I
42 mtfþrt26tsss
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