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Utgiven av Motormännens Riksförbund

vi provkört en ilsket
brandkårsröd BMW M3 Sports Evolution. Det gula "Motor pruvar-märket" sticker i ögonen på våra medtrafikanter, och vi får inte vara ifred. Det är märkligt vad
utbyggda hjulhus och spoilers kan göra med utseendet
på en gammaltrotiänare som BMWs 3-serie! Trots bilens
spoÉiga karaHär och extrema prestanda, L75 kW/238
hk, är det inga som helst problem att hålla svenska
faËgränser. Till vardags är nämligen detta fullblod tämit
till absoh¡t lydnad. Men, det är färdigt för race så fod
dess jockey/förare så behagar.
Gissa om vi haft ögonen på oss när

BilW ttl3

Dessutom bromsar med skivor

runt om, ventilerade fram, som
verkligen kan få stopp på bilen.
Evolutionmodellen är som alla
andra unde¡styrd i ingangen till
en kuwa samt osannolikt snäll
och lättkorrigerad vid provocerade siaddar och breda uppsttiùl.
Snälheten är [ka framtädande
såväl på asfalt som qrus. Med
resewation for att de breda däcken'inte passar på annat underlag än torr asfalt.
Stfrningen med 3,75 rattvarv
har en behaglig motorvawsberoende sewo som klara¡ allt ftan
precisionsparkering till bra vägkontakt vid höqfartskörning. Den
enda laitiken vi har är att den i
öwigrt mycket riktninqsstabila bi-
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len känner av de djupa spåren i
vårt svenska vägnät och att den

den är klädd med uppruggat läder vilket ger ett synnerligen be-

hagiigt grrepp. Samma klädsel
finns även på växeÌspaken och
handbromshandtaget. Växelspaken manöwerar en låda med lättfunna lägen även om vi tycker
synkoniseringen från Zan till la¡
är långsam lor att vara i en så
sportig bit. Den lqäver också sin
tilvänjning eftersom ettan ìigger
längst ner t v, tvåan där ettan ligger normaJt, trean nedåt, fyran
där en normal trea iigger och
femman alìtså dåir fiiide vàixeln
skall ligga.

Pedalst¡illet är mycket bra
med väl avstämda avstiånd dä¡
bromspedalen och den stående
gaspedalen tillåter körning med
halva foten på varje, vid behov.
Det frnns dessutom en stor och
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BMW M3

i

sin senaste gat-ver-

sion må vara något av det extre-

maste som finns för landsvägskominq. ji,ndå anser vi den inte
vara speciellt märkvåi¡dig att åka
i. Det finns komfortablare långfii¡dsbila¡. Däremot är den rena
drömmen for den som äìskar att
köra bil, Synd att det erbjuds så
tå tillfällen att utnyttja denna forstklassiga sportbil i skepnad av en
utspökad standardvagm. Våra tillfällen har inüäffat på avstänqda

ba¡or.
Evolutionmodellens nya,

i

lter/mil medan vi vid landsvägsnio

kombinationer justerbara spoilers fram och bak, förhöjer tillsammans med kjolar och utbyggda
hjulhus bilens image likaväl som
de ha¡ betydelse för egenskapema i höga hastigheter,

Högre effekt
175

kW238 hk vid

7 000

varv i

Evolutionmodellen räcker till lor
en acceleration ftån 0-100 på ca
6,5 sek. Om man lyckas få ner
effekten till marken utan hjulspinn. Toppfarten anges till 248
Isr/tim. Standard M3an har

"bara" en rak lG-ventilsfyra på
2302 cc och 158 kW2I5 hk. Den
nya Evolutiomodeìlen har en ryIindewolym av 2 467 cc. Vridmoment åir 240 Nm vid 4 750 vaw
och det går utmåirkt att'gubbkö-

ra" på hög växel och med lågt
motowarv. Sådan ei¡ den moderna sportbilenl

För öwigt kanske den är dyr
inte
dpeciellt dyr att köra. Vi hade en
snitförbrulcring av blyfri bensin
under viå¡ provperiod på ca I,0
att köpa och äga, men den är
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kring 0,92liter, Skulle
man händelsevis ha tillfä]le att
åka autobahn kan det handìa om

körning

1åg

helt andra florbru.loingstal.

I

motomrmmet

är det,

på

BMW-vis, rent och snygg't. ,A.tkomligheten lor kontroller och
påfyl¡ringil iir god med undantag iör lampbyte på h-sid p g a
spolarburkarna. Ett plus flor en
smärre stänlçIåt av plast under
motorn. Men varfor inte en riktig
skyddsplåt?

¿ir kämlig för vattenplaning. I
båda fallen beror det sannolikt
på.de breda högfartsdäcken.
Ãven iuedningen kännetecknas av att bilen är avsedd för
motorsport. Den är i gmrnden baserad på 3-seriens standardinredning, men det som är ä¡drat,
åi¡ ¡indrat med besked. Färgsätt-

ningen på den behagliga tygklädsel¡ är elegant och går igen
på dörrsidorna. Vi satt utmärkt i
de utpräglade "rally/racing-stolama" med markerade valkar
som sidostöd i både säte och det

Sävande motorliud

steglöst justerbara ryggstödet,
Huvudsþdden är fasta och bi-

Orsaken till att bilen är behagIigare att köra än att iåka i ¿ir bl a
en ljudnivå som inte är den högsta vi uppmätt, men som känneteclams av ett sövande muller.

lens karaktä¡ understryks av uttag i stolens överkant för en fyrpunktssele som komplement till
de röda rullbältena vilka for övrigt sitter.lançrt bak och är svår-

Vida¡e är den ha¡da fiádringen
knappast komfortabel vid normal

körning. Däremot kommer den
till sin rätt vid hårdköming Í kom;
bination med en hårt avstämd
dämpning och höçrfartsdäcken i
dimensionen 225/45 ZR 16. M3an
har exchsiva vägegenskaper
tack va¡e forfiningen av 3-seriens

avancerade

hjuluppheingmingr.

påtagna. .Aven ryggstödslutringen är sviå¡ att komma åt. Stolama
har lånq sittdyna och framkanten
gfu att höja/siinka.

Ratt värd att ta efter
Ratten är'fiärr inte justerbar
men Ér ä'ndå ett plus eftersom
välplacerad platta t v om kopp-

lingen. I öwicrt ¿ir inte in¡edningen speciellt påkostad. Sta¡da¡d
är elmanöwerade ytterspeglar,
eltaklucka samt luftkonditionering. Beträfiande sikten bakåt så
skymmer naturligtvis spoilem på
bakluckan.
Baksritet har markerade sitt-

platser for två där man sitter

sportigt hårt med en antydan till
huvudskydd och med begrränsat
knäutrymme.

Svåråtkomligt bagage.
utrymme
Poängen med den htu "sPortvagrnen'är att det finns ett hyfsat

bagageutrymme. Dock svåråf

komligrt eftersom bakstammen är

höq. Reservhjulet liEger i botten
under en nålfiltmatta. LamPoma

bak byts inifran urymmet. Vi
uppmärksammar också en bra
verktygssats på insidan av bagagerumsluckan.
Slutligen, priset 398 000 lq är
en väìdig massa pengar för en
sportbil som hör hemma på tävlingsbanal och som i sin landsvägsversion bara kommer till sin
rätt på tyska autobahn.
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