
Mycket uill ha mer. Den
som inte nöjer sig med
BMW:s nya 77}-hristars
325i kan urilja M3 þå 200
hristar. Eller Så till Alþina
eller Hartge för att få, rinnu
mer effekt. Följ med pd tre
snnbba þroutwrer au
arirldens snabbaste treor!

ör den som surat över att BMW
323i börjat kännas klen och att fa-
briken i München tappat tänderna i

prestandajakten så finns det bot. Inte ba-
ra i nya 325ípä 170 hk som snart är
Sverige-klar.

Nej, det finns värre saker. Mycket
grymmare.

Det handlar om BMW för BMW-eliten:
Hartge H35 med 3,5-literssexa pà250

hk. Pris: ca270 000 kronor.
Alpina B6 2,8 med 2,8{iterssexa på

210 hk. Pris: ca 250 000.
Herbert Hartge i Beckingen (Nordväst

om Saarbrücken) och vinhandlaren Bur-
kard Bovensiepen hos Alpina i Buchloe
är noga med att kalla sig billtillverkare.
Inte förädlare, ty detta begrepp har san-
nerligen mist sin glans. Under en period
var BMW lika noga att beteckna Alpina
som egen tillverkare, de fick absolut inte
behålla något BMW-märke på eller i
bilen.

När nu BMW släpper sin M3 är det in-
te bara för att försöka slå undan fötterna
på "garagetrimmarna" - även om man
givetvis noterat att det finns många
BMW-kunder med både slantar och öns-
kemål om mera av livets glädjeämnen
som effekt och prestanda.

En lika viktig orsak för BMW är att
man vill ha ett konkurrenskraftigt vapen
i standarvagnsmästerskapet, som får
VM-status 1987.

Alpina B6 2,8 har sålts av BMW-
importören Förenade Bil sedan i fjol. Ett
30-tal bilar har redan gätt iväg. Nu i höst
berikar Hartge H35 marknaden, hitploc-
kad av entusiasten Tore Helle.

Låter namnet bekant? Jo, motorsport-
folk känner igen "Racergeniet från Tro-
sa", mannen som skulle bygga en svensk
Formel 2-bi1 och så småningom även visa
gubbarna i Formel 1 att de tänkte allde-
les galet.

Det blev inte så. Helle vann F3 med
förarna Conny Ljungfeldt och Conny An-

dersson, I dag gör han - som då - kon-
sultjobb åt industrin (bl a Asea) men mo-
torintresset lever kvar.

- Jobbet ger pengar så man kan hålla
pâ nrccl sådana här galenskaper, ler Hel-
lc, Och jag har en ännu värre grej på
gâng:

- Iìn svc¡lsl< sportvagn för landsvägen!
I-lur sonl hclstl l-lellc och Hartge tävla-

cle ¡not varanrlra cn gâng i tidcn. Och en
dag besttlnrrlc sig I lcllc för att inrportera
kompiscns p<ltcnta bilar,

Vi tackar för dcl .

Tre ti¡nnlaclc trcor, nrcrr ¡lil var sitt
sätt. Häng mcrl pil cn pr<lvtur innan du
bestämmcr dig onl clcn ska vara râ, me-
dium eller well rkulc.

lOO HASTAR DXT'IIA
Under Hartge-huvcn liggcr tlcrr rnaffiga
3, 5-litermotorn f rån 6Íll-r- och 7lì5 -rnodel-
erna. Effekten är 2510 hl<, tlrygt 100 mer
än i vanligt 323i. Mcn clct llr irrtc l¡ara ef-
fekten som imponerar. I)ct sorrr l<änns
mest och bäst är det enornra vritlmomen-
tet: Vid 4 000 r/min gcr nrasl<incn 340
Nm, Jämför det med 323:ans 201¡ Nm el-
ler varför inte de mycket tyngrc 735:ans
310 Nm så börjar du förstâ , . .

Alpina har tagit den mindrc scxan på
2,8 liter fuàn 528i. Liksom Hartgc har
man bytt kolvar (smidda Mahlc), bearbe-
tat insug och förbränningsrum sanlt satt i
en annan kamaxel. Alpina har höjt kom-
pressionen till 9,8:1, och ett grövre av-
gassystem ger de sista hästkrafterna.

De handlar ändå inte om några större
trimkurer. Motorerna ger 204 respektive
184 hk i originalskick, Hartge har alltså
hittat 46 och Alpina 26 nya häster.

BMW själva har gått längst, givetvis.
Här handlar det om helt nykonstruerad
motor. Den kan sägas vara ett resultat av
erfarenheterna från Formel 1-motorn och
sexan i M635CSi.

BMW-teknikerna sliger att man utan
problenr nâr 300 hästar vid bänkproven
av den nya 2,3-litcrsfyran, Och det finns
betydligt rncr att htlnrta mecl högre

Man har nöjt sig med 200 hk, vid 6 750
varv, i clcn vcrsion den vanlige konsu-
menten kan köpa. Märk sedan attbara
fem hllstar gär förlorade i katalysatorver-
sionen. 'l'ill den svenske agentens och
mânga potentiella svenska köpares för-
tvivlan finns M3 ännu bara i ett "oregle-
rat" kat-utförande, alltså utan den
lambdasond som styr bränsleblandnngen.
Det är osäkert om någon sådan ska
byggas. . .

Den nya fyran är givetvis helt i alt¡ni-
nium med många komponenter fr'âtt
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M63SCSimotorn. Kolvar, vevstakar,
ventiler och ventilmekanism kommer
från storebror. Dessutom ser förbrän-
ningsrummet identiskt ut: takåsformat
med de fyra ventilern parvis parallellt
ställda och centrummonterat tändstift'
Det ger korta flamvägar och möjlighet
till hög kompression även med dålig be-
nsin. Trots 10,5:1 i kompression så kla-
rar motorn 95-oktanig blyfri bensin.

Motorns raka och korta insugskanaler
berättar att den är avstämd för i första
hand god effekt på högre varvtal, till
skillnad frän de flesta andra BMW-
motorer (som sexorna i Alpina/Hartge)
som har långa, svepande insugsrör för
goda lågvarvsegenskaper.

Motorn är dock inte extremt kortsla-
gig, vilket gör att den fàktiskt har en del
att ge på låga varv. Den överraskar ge-
nom att dra hyggligt från tomgångsvarv
och sprittatill ordentligt redan vid 2 500
r/min. Därifrån och upp till dess tänd-
ningen säger ifrån vid 7 000 finns ett
jämnt och imponerande drag som får det
segaste adrenalin att snabbt strömma till.

REN MUSIK!
Att ge liv åt 3,5{iterssexan i Hartge H35
sätter än fler enzymer i rotation. Från
botten och hela vägen upp mot de allra
mest förbjudna larter suger motorn med
sig bil och passagerare. Känslan är mäk-
tig, mest kanske för att allt sker relativt
odramatiskt och motor- och avgasljudet
är inte direkt rysningsframkallande.
Men: Om du sätter spoffarna i bilen sä
får då den raka sexan och dess avgassys-
tem en fin klang. Ren musik!
Hartge påstår att bilen klarar 0-100 på
6,2 sekunder. Vi är böjda att tro dem -
under optimala omständigheter. Efter-
som varje bil skräddarsys åt kunden så
innebär det också ett personligt val av
slutväxel. "Vår" bil hade en mycket låg
utväxling och klarade bara 96-97 km/h
på tvåan. Resultatet på 0-100 blev li-
dande av en andra växling, men 7,1 se-
kunder är ju inte uselt. Det finns fler för-
klaringar att vi inte nådde fabrikssiffror:
vi kör med två man ombord, full tank -
och vi hade inget "track-bite" att hälla ut
framför bakdäcken.

Men vem har det vid rödljusen?
Ännu mer imponerande är draget På

fyrans växel. Bilen tar sig frän 90 till 130
på 6,4 sekunder. Bättre än Porsche 911
och Ferrari 308!

I jämförelse med Hartge så är Alpina
en smula mildare i framtoningen. 2,8{i-
tersmotorn är inte så trimmad, men även

Klockvis: l) M3:ans feta hjulhus rymmer
7-tumsfâlgar som standard. 2) elegant Alpina-
interiör, kliar det inte i fingrar och fotter?
3) Hartge'bilen pâ teststräckan: 7,1 sekunder
tÌll hundra hade blivit bàttre med annan utväx-
ling. 4) BMW har vinklat om bakre stolpen, vil-
ket ger kortare baklucka men bättre aero-
dynamik och 235 km/h Ì toppfart. 5) lmpone-
rande under Hartge-huven: 3,5 literssexa och
kromad e stag sta b i I ise ra r fra m va g n e n.
6) M3-cockpit: BMW:s förarmiljö är intakt och
ooverträffad!

e
TESTFAKTA

diffbro¡ns. (Hos Hartge går det att fä en
40-procents som tillbehör).

H35:an drar andra bilisters blickar till
sig, vi lovar! Karossen är avancerat om-
byggd, skärmbreddarna är varken löst
fastskruvade eller kantiga utförda. Inte
heller är skärmarna breddade på den an-
skrämliga "Audi quattro-vis" som M3.
Nej, Hartge kan sin sak, det är harmo-
niskt utfört och skärmarna binds sam-
man av en mycket diskret kjol längs
sidorna.

Bilen står på smällfeta Pirelli P700 i di-
mensionen 205155 fram och 225150 bak.
16-tumshjulen fyller ut hjulhusen maxi-
malt. Aluminiumfälgarna av Hartges
egen design ger ett lätt och spänstigt
intryck.

Hartge-ritade spoilers, integrerade med
stötfångarna och en uppseendeväckande
vinge (lackerad som bilen i BMW:s zino-
berröd) fullbordar utanpåverket.

Alpina gör mindre åt utsidan. Egentli
gen har bilen bara en (ful och) stor spoi-
ler fram och en gummispoiler på bakluc-
kan. Alpina har 7-tums fälgar som är
snarlika Hartges och den rullar på P7:or i
måttligare dimension: 195/50.

Tyvärr har herrarna hos Hartge och
Alpina inte kunnat avhålla sig från att
smeta dekaler på karossidorna. Sådana
"prydnader" behövs ju faktiskt inte på
bilar av den här kalibern. De har verkliga
meriter att luta sig emot.

M3 HAR BÄTTRE
AERODYNAMIK

Att BMW M3 går så mycket fortare i
toppfart än den 30 hästar svagare 325i
(som toppar 215) beror på M3:ans bättre
aerodynamik - trots spoilers, vingar och
breddningar.

Förklaringen ligger främst i att man
du tittar en
an har en flac-
et ger en mind-

re baklucka, vilket matchas av det
krympta bagageutrymmet till följd av
den stora 70{iterstanken.

När det gäller interiören tycker vi dock
att Alpina har lyckats bäst. De har rejält
skålade Recaro-stolar, stabil fotplatta och
en klädsel med vävt tyg i antrasitfärg
med smala blå och gröna linjer. Elegant
och trevligt.

En försilvrad skylt på panelen talar om
vilket serienummer just din Alpina har.
Instrumenten har kompletterats med en
display som visar insugstryck och tem-
pen i motorolja och bakaxel.

Hos Hartge är det mycket små föränd-
ringar. Den har BMW:s djupa rallystolar,
fyrekrad ratt och en hastighetsmätare
graderad till 260 med Hartges eget em-
blem. Inrednlngen är gjord i gråsvart
textilmaterial, bra kvalitet men man blir
ju inte precis upplivad av att kliva in i
halvdunklet. Och stödet för vänsterfoten
är rent av slarvigt gjorl.

När det gäller att förfina BMW:S 3-se-
rie så handlar det inte bara om motoref-
fekt. Chassit har också fått sig en
oversyn.

Hartge H35 är sänkt 35 millimeter.
Den har Hartges sportfjädring och är
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Alpina Hartge BMW
86 : H35 M3

0-50 km/h 2:1 2,4 2,8

0-70 kmih 4,1 4,2 4,2

0-100 km/h 7,6 7,1 7,9

0-l50krì/h 16,3 15,4 .17,2
70-tl0 knft 4,7 4,2 4,9

4&meter 15,36 l5,ll 15,50

FA FYRANS VÄXEL rserl
50-90 knih 10,5 6,3

90-130 kn/h 10,6 6,4

FÅ FEMMAruS VÃXEL ce*I
70-110 kmñ 122 8,3'

ll0-150 kn/h 13,1 9,2

TOPPFART ftm/h)
Fabñkms
uppgifter 230 245 237

BULLER
50 km/h Wll 68/70 666i
90 kn/lì 7Y74 70Í12 7n3
130 kÌúh 76t17 77t18 7fl6
150kmft 79ns 8085 79n9

HASTIGH ETSMÃTAREN Yisde Yid

50km/h $$: 58 55

90kn/h 96 lm 97

130 kirúì 134 142 139

BROMSSTRÃCTNOTI
l0Okm/lrtillstopp35,5 : 33,5. ejuppmãtt

PEDAL. OCH STYRKRAFTER

här imponeras man av det mjuka, krafti
ga suget över hela registret. Och motorn
har en underbar sång!

Men den är inte lika rasande snabb -
7,6 sekunder till 100.

M3, slutligen, behöver nästan åtta se-
kunder för samma sprint. Det är inte lika
imponerande som toppfarten - 235 kmlh
gör den nästan lika snabb som Hartge
och lika snabb som Alpina.

Visst ligger den betydligt billigare 325i
ganska nära M3 i acceleration, men dess
lilla sexa slär inte på något sätt fyran i
underhållningsvärde. 2,3-litersfyran var-
var lika lätt som en motorcykelmotor och
den femvåixlade lådan är tät och distinkt.
Ibland skrattar man rakt ut när man spe-
lar sig igenom växlarna och låter nålen
nudda röda markeringen!

M3{ådan kommer från specialisterna
Getrag. Samma fabrik levererar till Hart-
ge och Alpina. Gemensamt för alla tre är
att ettan på racervis ligger bakåt till
vänster och de andrafyra växlarna i H-
formation.

Hos Hartge handlar det om grövre ar-
tilleri för att ta hand om effekten. Lådan
kräver manliga tag i hanteringen och
kopplingen är rejäl och tung. Den visade
heller inga tendenser att vilja slira e1ler
släppa vid maximal acceleration.

Det gjorde Alpi-na som använder klena-
re 5-seriegrejor. A andra sidan har Alpi-
na redan som standard en 25-procentig
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synnerligen sturn i fjädring och dämp-
ning. Den har dessutom fått grövre
krängningshämmare från "den andre till-
verkaren" (BMW). En chassidetalj: Fjä-
derbenstornen är förbundna med två gro-
va, förkromade rör. Bra för att hålla
framvagnen på plats och lika bra för att
imponera på folk som tittar under huven.

Hartge påstår också att de har ett eget
bromssystem. Hur mycket eget det är
kan vä1 diskuteras, men samtliga bilar le-
vereras med låsningsfritt system.

Importören själv Tore Helle, giilar inte
låsningsfria bromsar. Han anser att folk
som ska köra sådana här superbilar ska
vara kompetenta att bromsa på rätt sätt
utan ABS-hjälp. Vare därmed hur som
helst - vårt testresultat 33,5 meter från
100 km/h till stillastående är enastående
bra.

Alpina-chassit har genomgått ungefär
samma motionskur som Hartge. Progres-
siva spiralfjädrar och gasdämpare från
Bilstein har gjort bilen 20 millimeter 1äg-
re. Man har dessutom bytt ut alla gum-
milagringar till hårdare typ.

Alpina har ABS-bromsar och dessutom
en 93-liters aluminiumtank för att öka
aktionsradien. Både Alpina och Hartge
har flyttat batteriet till bagaget för att
uppväga de tyngre motorerna.

STADIGARE -MER NEUTRAL
BM\ry M3 har framförallt en annorlunda
framvagn. Större castervinkel ger bättre
stabilitet i högfart, bättre styrspindlar
ger känsligare styrning och större hjulla-
ger klarar högre sidbelastningar. Bak har
man nöjt sig med annorlunda infästning
av den grövre krängningshämmaren.
Fjädring/dämpning har blivit styware
runt om, bilen rullar på 205/55 VR

15-däck och hjul som rymmer större ski-
vor med kraftigare bromsok. ABS är
standard.

Mest påtaglig är förbättringen av hög-
fartsstabiliteten. Med vidunderligt nog-så
har M3 också blivit en mycket neutral
och balanserad bil även i långsammare
kurvor. Den understyr mindre, och över-
styr mindre när man ger på gas - trots
all effekt.

Uppenbarligen har alla de små chassi-

rinrllirrg;rr-rr:r t illsammans med fyrans
nrirrch'c vil<t i Ironten varit tillräckligt för
alt göra M3 till en av de mest välbalanse-
rade, och roliga, bilarna någonsin.

På den här avdelningen slår den Alpina
och Hartge. Visst, redan utgångsmateria-
let till den här bilen bjuder på en rejäl
dos körglädje. Och hur mycket extra av
denna vara som Hartge H35 ger beror
till mycket stor del på föraren: hans mod
eller kanske hans dumdristighet. För att
ställa till det med den här vagnen krävs
rejäla gaspådrag så att de feta däcken
släpper sitt strypgrepp om asfalten.

Men visst märks det både på Alpina
och Hartge att de fått mer vikt över
framhjulen. Vid måttlig körning är de
klart understyrda, och deras ombytlighet
i karaktären - att bakändan bryter ut -är ibland ganska häftig.

Det krävs mer, betydligt mer, att be-
härska Hartge H35 än BMW M3. Och
det beror inte bara på motoreffekten.

Kombinationen av den härliga motorn
och det välbalanserade uppträdandet hos
M3 slår det mesta i çportvagnsväg!

Men allt har sitt pris. Al1a tre bilarna
är betydligt bullrigare och obekvämare
än en BMW 325i. M3-maskinen har en
besvärande resonanspuckel mellan 4 000
och 5 500 varv - där man oftast finns.
Och alia tre bilarnas fjädring är klart
obekväm i svenska farter . . .

Vi tänker inte svara på vilken av de tre
trimmade treorna som är bäst. Smaken
är som BMW-bakaxeln, de1ad.

Men när det gäller finess och elegans
så toppar M3 före Alpina och Hartge.

Men är det bara muskler och prestanda
du söker så är svaret Hartge.

Vi kan bara lova en sak:
Du kommer inte att bli besviken.
Det är svårt att hitta något roligare! o

Alpina
B6

MOTOR
rYP 6'cyl rak
Slagvolyn 2788
Borrningxslag 86x80
Konpression 9,8:i
Kanaxei\,enl I overli2
Brànslenaln. Bosch

Le-Jetro¡ic

l¡.,lax eflekl 2IA nW

6 100
Max vridnomenl 270 Nni

5 000

TRANSMISSION
Hastighet på

vàxlarna 70-115,
162-Ì95

Haslighel Slnt
1Cû)hinÌn

CHASSI
Hiul 7.Jx i6
Dack 195i50

VR16
Erons¿r Vent skivorl

skivor

MÅTT & VIKTER
lonvikl I2A6kg
PRIS
Pá galan, îÀ
Slockholn 250 000:-

Hartge BMW
H35 M3

6-cyl rak 4-cyl rak
3428 2302
92 x 86 93,4x 84
10:1 10,5:1

1 averil2 2ö',terii|
Bosch Bosch

L-Jetrcnic [4otronicl

l/L-.letronic
25]hki 200h!l
62n 6750
340 Nml 24J Nm1

4 m 47a'0

58,95- 70-99-135-

130-175 190

ca 36 kmlh 34,2kn¡h

7,5x16 7ix15
225!,ß 205i55
VR16 VR15

VenÌ skivol';' Vent skivori
skrvor. ABS skivor, ,ABS

1 280 kg 1237 tß

c¿ e1 lastställt (æ

270 000:- 250 000:-j

SKAPARNA:
RAPP OCH OTTO
Skaparna bakom BMW kan sägas vara Karl
Rapp och Gustav Oïo - den senare son till Ni-

FORSTA BILEN: DIXI
1928 kõptes krisdrabbade Fahrzeug Eise-
nach, och deras lilla modell Dixi blev dt-en fór-
sta BMW-bilen. En tvåsitsig modell med
4cylindríg motor på 0,7S titer och 15 hk.

FöRSTA V¡2.MOTORN
BMVJ:s första V12-motorvar en flygmotoroch
hette BMW Vl och kom i923. ñ/ied 750 hk ¡nose Gronau flera flygre-kord a Grönland till U3A.Mer mnade í Ryssland,som rbete med.

BMW:S MÄRKE
BMW:s märke, den vítblå lrdetade ringen ãr
en stiliserad propeller och härstammar från
ftiretagets ba rndomsår - fl ygtìden.

succÉ
BMW-importören i W¡en, Denzel, fíck tíllsam-
mans med Michelotti order att skapa en ny
modell. Del blev BMW 7@ - den enda BMW
någonsín med akte.motor. Den hade boxer-
motorn frãn motorcykeln (30-40 hkll2}-

och
get!

flIil
om en mel[anklassbil. Den kom 1961 - BMW
1500 - ritad och byggd i Mùnchen. Den mo-

ningom BMW 1600/1800/-
¡nder tio år i sammanlagt

NJURARNAS HISTORIA
BMW:s klassiska niurar på kylaren var ur-
sprungligen en viktig detalj tìl I þla ren - för att
släppa in luft helt enkelt. Mannen bakom nju-
ra(na vil Fritz Fíedler, chefsdesigner på
2O{alet. Med tíden har den minskat i storlek
och fungerar nu "bara" som en symbol för
BMW.

CYLINDERKONTORET
BMW:s enorma huvudkontor iMünchen är en
uník skyskrapa med huskropparna som tre
cylindrar. Den byggdes samtidigt med det
spektakulära nättaket till Münchens Olympia-
gtadíon, som förresten ligger tvärs över gatan.
Arelvar 1972.

KONKURS VAR
BOKFORINGSM¡SS!
I slutet av 50-talet hade BMW-ledningen tap-
pat hoppet. Då avskrev de 13,5 miljoner DM
man investerat i BMW 700 som en "flopp"! Så
skulle BMW säljas. Under slutförhandlingar-
na med bankerna och Mercedes (,) upptâckte
dockmannen bakom BMW700, Denzel, och
hans advokat Dr Mathern ett misstag ì bokfG
ringen. Det blev ingen forsäljning den dagen,
och samtidigt borjade BMW 700 sälja ut-
märkt.

PÅ FAST MARK
1961 gíck Borgward í konkurs. Andra tyska
fabriker mådde bra av det. Men kunderna be-
hövde en annan bil, och BMW 15@ var exaK
vad Borgward-kunderna sökte. 1963 kunde
B MWförforsta gången pä oändliga år uppvisa
en vinst - 3,8 miljoner.

LYFTET PA OOTNIET
1966 kom BMW 1602. Detvar början på nå-
got stort, som utvecklades till 2002 TiÍ. Sam-
manlagt byggde man 7%927 exemplar av
"O2-serien". Under denna tid köpte man ock-
så Glas-fabriken i Dingolfing. Det är i dag
BMW;s största fabrik.
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