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IJMW M3 SPORT EVOLUTION:

känns Evolutionmodellen
igen på ny ratt,

Ett snäpp Yassale

tävlingsmäs
sigt skålade
stolar och röda
rullbälten, En
lika perfekt
som inspirerar
de förarml[ö.

TEKÍ OCH FOTO GERÍ KARTSSON

sïËïTï';.?å?iî.i"*'x
härlig nöjesmaskin som gjord för
att jaga Porschar. Detta tack vare
suverän väghållning och va¡willig l6-ventilsmotor på 2,3 htet
och 195 hk.
För att ha en chans att visa si n
kapacitet kräver M3-an en avlyst
bana, exempelvis Ring Knutstorp

sugsventiler och vassare kamaxlar
utvecklar 2,5-litersmoto¡n 238 hk
vid 7.000 rpm. Det maximalavridmomenter förbättras också, noga
¡äknat från 230 Nm vid 4.600
rpm till 240 Nm vid 4.700 rpm.

bil-

ningsstinna BMlùØ-fantaster, Ne j,
det handlar om att behålla grepper
i banracingens grupp A-klass.

som omgående avslöjar både
cns och föra¡ens kapacitet.

Redan vid första mötet med
BM\øM3 noterade jag att de ori-

ginalmonterade 20515) VR l5däcken inte räckte till. Skillnaden om man byter till 22t I 45 YR

16 är förbluffande. Det gâr att
betydligt fortare.
I princip var M3-an oföränd¡ad fram till hösten 1989. Dâ
hcìjdes effekten till 2I5 hk vid
6.750 rpm. Samtidigt presenterades en specialversion kallad
Sport Evolution med ännu mer
åka

muskler under huven.

Vitaminku¡en innebär att vo-

Hängmed rill Ya\Iàkratràffen utanför Helsingborg. Syna alla ombyggdabllarl
Över 500 Volvo, Saab,VW, Opel, Ford, Mercedes, BMSø och andra bilar på Nordens största europabilsträff. Köp en varmkorv och spar.¿- in flyguppvisningarna med
Tiger Moth och Viggen, Upplev bllarna i Bilsports bilbyggartävling och världspremiären för bakhjulskörning med Scania lastbil. Kolla in showerna: countrybandet
Freerown Highway varvas med Klasse Möllberg och 5O-talsrockarna Vilde Hilding.
yemvàgar hoppa 20 meters fritt fall och vilken bil blir korad till Världens Häftigaste Saab? Vem har Sveriges Häftigaste Epa eller "bästa ljud i bilen" tävlingen fór dig
med värstingsteteo. Mänga tunga täviingsklas
ser för utställarna . Bara prisbordet àr vàtt öve
100,000 kr - med resor till USA och Mallorca,
Mountainbikes och mycket mer. Spana in Mis
Bilsport och njut av en härlig dag. Söndagen
_ }}-'
den 26 augusti àker alla till Y aIIäkra.

26 Augusti

,l i.

lymen ökar frân 2.302 tiII 2.461
cc. I kombination med större in-

Med hJälp av
ökad volym

(2.467 ccl,

Värstingversionen ha¡ inre
kommit till för att lyckliggöra pen-

större ¡nsugsventiler och
vassare kamax-

lar utvecklar
BMW:s värsta

l.Êventilare nu
238 hk vld
7.000 rpm.

Därftir ha¡ Sporr Evolurion
också Qlrr ftjrfi natl acr<lclynanrik.
Både frontspoilern och dcil
ga bakvingcn knn justcrts

mükti-

manucllt

fìir att uppnå opti mal kom¡.lrom iss
mellan väghållning och toppfirrr.
Dessutom är fiädringen sänkr
10 mm och bromsarna har ftirfi-

nats. Som standard sitter det

tion från den "vanli¿¡a" M.1-an på
215 hk. 0-100 km/h avverkas

vülbnlanscrad och lärckörd bil på

blna fìnns bnrrr intc, Man kör

så

7,5x16 tums lättmetallfälgar med
Michelin MXX i dimensionen

på 6,) respektive 6,7 sekunder

att svctten lackar, katalysatorn

och toppfarterna anges

stinker och gummit ryker. Men

22y45 ZR

respektive 248 kmlh.

16.

Prestandamässigt är det inte så

mycket som skiljer Sport Evolu-

till

241

AllaM3-or utrustade med 1 6tumshjul är en ren njutning. Mer

likväl tycks både motor

och
bromsar ropa "mera, me¡a". För
att inre tala om fö¡aren... ¡

