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T
TfA provkör nya BMW M3 Text och foto: IAN MOSS

FITIULI "amma 
grundilnler rom O.r¡rt¡modc[e?ne, men dcrar Inro menga gomenrammr karordcl¡e Egonlllgon lrdat brrt

þcker du att rubriken tir konstig? Jovísst cir
den det! Men den säger precis vød nya su-
perbilen M3 från BMW går fört Den bilen
kan faktìskt smygas fram i støn på femte
vtixeln utan att motorn hostar och rycken
Och den gå
pad asføIt
vønlig familjevagn.

är lnte mångaar rilo manga gomenrammr karordcl¡e Egonlllgon lr dat brrtfrontgrttten och några andra deratlor eomìãtiú õvor orndrããã

D9n rtora lrontrpollern, de markant breddade skärmarna, k¡olen
utmcd l;ötke¡brlkcn .!mt vlngen på kofleriluckan beråttar tidflgr
vrd d.t lr lör rla¡r bll.

Denna vy kommer de flesta att få av M3 när den skiuter iväg. För att
luften skall strömma mlukt ln bakom karossen ha¡ M3 en mera lu-
tande bakruta och mera rundade bakre taksto¡par än vanl¡ga
3-seriebildarna.

som kännetecknade tidigare
BMW-vagnar.

Föraren behöver inte sâga feb-
rilt fram och tillbaka med ratten
i sina försök att hindra bakvagn-
en att köra om framänden!
BMW M3 är i stort sett lika lugn
och snäll i forcerad körning som
dess konkurrent Mercedes 190 E
2.3-16.

Men till skillnad lrån Merce-
desen och en del andra topp-
trimmade versioner av standard-
bilar har BMW M3 visat sig vara
en segrare även på tävlingsba-
norna. I början av mars i år hade
man byggt den 5000:e M3-vagn-
en under en tolvmånadersperi-
od, varför modellen fick koras
som grupp A-bil. Bara några
veckor därefter, på den första
VM-tävlingen för standardbilar
körd på italienska Monza-
banan, placerade sig nya M3 på
platserna 1,2,3,4,5,6,8! Den blev
dock bortprotesterad i den täv-
tingen bl a för att någon hade
upptäckt att bilen hade kolfiber
i stället för glasfiber i koffertluc-
kan av plast!

Utklassning
Men sen gick det inte att protes-
tera bort den längre! På den för-
sta EM-tävlingen för standard-
vagnar tog M3-förarna de första
lem platserna, och på VM-
tävlingen i spanska Jarama seg-
rade M3! Därelter blev det åter
en seger i en EM-tävling, en se-
ger i en VM-tävling, och ovanpå
Snyggt välstådat under den
framkantsupphängda motor.
huven. Kåpan under vllken de
dubbla överllggande kamaxlar.
na håller hus, har en reläl tn-
skr¡pt¡on som berättar att det
här är fråga om BMW M Powen
På motorn ses de fyra separata,
till rätt längd lntrlmmade lnsug.
ningsrören - denna 2¡ l¡ters
motor har ju tlll skillnad från de
flesta "vanligt' BMw.motorer
¡nte 6 utan bara 4 cylindran

talt t¡afs!

Fast stoppade sportstolar med bl a möjlighet att justera s¡ttytans
framkant såväl i höjd. som längsled. lnte ens vid tävlingsmâssig
körning behöver man riskera att halka ur stolen.
alla dessa segrar i banracing mycket man vägar på krokiga,
även förstaplatsen i VM-rallyt asfalteradebergsvägarutannåg-
på Korsika! (Fast det rallyt ju ra skyddsräcken!) Även på den
egentligen âr en slags bantäv- tredje EM-tävlingen på Scandi-
ling, när det gäller att stå på så navian Raceway i Anderstorp

Sportratten ger ett f¡nt grepp och den ligger tlllräckllgt högt och
nära förarenlör att man êkall få en vilsam körställnlng. Man behö-
ver ¡nte sitta med krampakt¡gt utsträckta armar. Tydllga, enkla
rund¡nstrument. Hä¡ är det intõ fråga om något svåravläsbart dlgl'

blev det seger för M3.
Naturligtvis skiljer sig tâv-

lingsbilarna en hel del från
standard-M3. De har ännu fler
förstärkningar och modifikatio-
ner, bl a sä är motorn t¡immad
till drygt 300 hästar. Men man
utgår från vanliga M3 och byg-
ger om dem med hjälp av fabri-
kens byggsats (som kostar
38 000 DM 1ör motorn och
ll0 000 DM för resten av bilen,
vilkct omräknat i svenska peng-
ar blir omkring en halv miljon
kronor). Vad kostar dâ vanliga
M3? Jo, de 25 bilar som Förena-
de Bil tagit hem gâr pà212 000
kr per styck, vilket med tanke på
att M3 spöar flera Porsche-
modeller i fart, och är lugnare
och säkrare vid frän körning än
de flesta prestandabilar, samt
dessutom rymmer hela familjen
med bagage om man så vill, och
kan familjeköras, så är det utan
tvekan väl anvânda pengar! I

men dct

lnnNär man släpper upp
kopplingspedalen på BMW M3

- som går lika lätt som på en
normal vardagsbil och ger en li-
ka mjuk inkoppling och trampar
gaspedalen i botten, kan det bli
spinn på de drivande bakhjulen.
Men bakändan håller sig i regel
anständigt i spår efter framvagn-
en och bilen accelerar iväg utan
större dramatik.

0-100 på 6,8
sekunder
Genom att motorn har sugande
pådrag genom hela varvregistret
upp till övervarvsfrånslaget vid
7300 v/m, utan några speciella
varv där kraften och motorbull-
ret ökar mârkbart, får man fak-
tiskt ett intryck av att det inte är
sådana otroliga fart¡esurser som
fabriken utlovar: 0-100 km,/tim
ska gå på 6,8 sekunder. Alltså
fram med tidtagaruret och kolla
om det är sant.

Och det var sant! Som ett me-

deltal av flera accelerationstes-
ter noterade jag just de utlovade
6,8 sekunderna! Och toppfarten
håller sig kring 230 km/tim!
Dessa siffror gäller för den kata-
lysatorrenade
I 95-hästarsmotorn. Motorversi-
onen utan katalysator kommer
upp i 200 hästar och ger 0-100
km,/tim på 6,7 sekunder, samt
toppfarten 240 km/tim.

16 ventiler
Båda motorversionerna har di-

gital motorelektronik, Bosch
Motronic, som styr insprutning
och tändning. Gasvãixlingen
sker genom fyra ventiler i varje
cylinder, sammanlagt alltså 16
ventiler.

BMW brukar ju göra reklam
för sina smidiga 6-cylindriga
motoret hur skall man nu för-
klara att den här supermotorn
bara har fyra cylindrar? En av
anledningarna till motorns goda
prestanda är att den har kortare
vevaxel är sexorna, och därför

utan problem kan trimmas upp
till l0 000 varvlmin.

En 6-cylindrig motors vevaxel
hade râkat ut för kritiska böj-
och vridpåkânningar vid sâdana
varvtal.

2,3 liters cylindervolym, som
det här är fräga om, kan utan
vidare klaras av fyra cylindrar.

Vinner tävlingar
Lika odramatisk som den är un-
der accelerationen är den också
vid forcerad körning. Den knal-
lar lugnt och kursstabilt på ra-
korna även i farter över 200
km/tim, och den går snällt i och
ur kurvorna âven om man går på
gränsen till det vâggrepp som
dess Pirelli 600 eller Goodyear
Eagle tillåter.

Pressar man för hårt in i en
böj, kasar bilen anständig.t över
framändan, och lättar man nå-
got på gasen hjälper bakvagnen
till att styra bilen tvära¡e in i bö-
jen. Men allt sker under lugna
former. Borta är den nervositet
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