
T¡ll vadags och för skois skull
Vi illustrerar med "roliga kurvor", Här är
små och mellanstora bilar där kÒrglädje
kommer att sitta i förarstolen. Nya Honda
Accord med djärv formgivning, Nissans
svar på Ferrari, VW Polo med kompressor
laddning, BIVW:s superbil M3. Hög effekt
är ledstjärnan även här.
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Jakten mellan Mercedes och BMW går vidare,
lngen trodde vàl att BMW stìllatigande skulle
åse hur Mercedes genom supermodellen 190 E
2,3-16 tog taten i klappjakten på Autobahn?

Hàr àr svaret från Mùnchen:
BMW M3 En supermodell i 3-serien
2,3-litersmotorn har med hjàlp av en fyrven-

t¡lstopp skràmts upp till 200 hk. Det ger en
toppfart på 240 km/h och dàrmed har BMW
¿âtervunntt tronen

Den klarar 0 100 pá 6,7 sekunder
Priset for denna pàrla ar 58 000 D-Mark. Det

torde betyda 200 000 kronor nàr och om den
kommer till vårt land.

Aven i ovrigt àr BMW M3 av superklass, ln-

redningen àr helt gjord i mjukt skinn och de
blå-vtt-röda linjerna som symboliserar BMW
Motorsport återfinns både hár och där i inred-
ningen Allt for att hoja adrenalinnivån.

Utvàndigt har BMW M3 fått re|ala utbyggna-
der runt hjulhusen, vinge bak och en kraftig
spoiler fram

Under ytan har hjulupphangningarna givetvis
tuffats till. Bilen rullar på däck i dimensionen
205/55 R l5 Däcken àr förresten Pirellis nya
P600.

M3 kommer också att erbiudas i en katalysa-
torversion pá 195 hk. Accelerationen till 100 àr
en tiondel sàmre Toppfarten sànks till 235 Det
duger àndå,

Något forvånande är det att Nissan skjuter ivàg
mittmotor-sportbilen Ì Frankfurt - bara fem
vec.kor fore den egna motorshowen i Tokyo.

Annu mer förvánande blir det nàr man samti-
digt fâr veta att bilen i forsta hand är avsedd for
hemmamarknaden och att Europa inte àr aktu-
ellt under det forsta året.

Nissan MID 4 är helt enkelt en Fjärran
Ostern-Ferrari med avancerade linjer som för
tankarna t¡ll BMW Mi m fl europeiska sport-
vagnar.

MID 4 har nàstan allt som en rallyforare kan
onska sig för att slåss i VM. Och dár lâr den vàl
dyka upp, som en efterlängtad ersàttare till Sil-
via 240 RS.

Motorn âr som namnet antyder - place-
rad midskepps. Drivkãllan âr en 3-liters motor
med 6 cylindrar Den har fyra kamaxlar och lika
många ventiler per cylinder. Effekten ì "basutfö-
rande" ska vara 230 hk, vilket räcker for att ge
vagnen en toppfart p;á 240 km/h.

Gtvetvis har den fyrhjulsdrrft - av permanent
art. Via en planetv¿ixel och en viskoskoppling
fordelas kraften 33-67 mellan fram- och bak-
axel Den har också ABS som standard

Fiärran Östern-Ferrar¡
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