
 

Oversættelse (forkortet) 

Autobild sportscars sep2012 Clubsport 1er M 

PLAYMOBIL! 
Hvor meget hurtigere bliver en BMW 1’er M når 
mere end bare effekt og sænkning forbedres?  
Hvad gør det perfekte undervogns setup, mere ef-
fekt, forbedrede bremser og en omfattende diæt.  
AUTOBILD SPORTSCARS og tuningsfirmaet 
Lightweight starter her en Tunings-Marathon, hvor 
målet er at sætte banerekord for alle BMW M’er 
med 1’er M på testbanen Sachsenring. 

De sidste par år har 1’er M overtaget pladsen som 
den mest populære og interessante sportspakke fra 
München. Med omgangstider på M3 niveau, masser 
af køreglæde og format til at køre præcise linjer på 
banen er BMW 1 M blevet en salgssucces for BMW’s 
sportsafdeling.  
I en tidligere AUTOBILD SPORTSCARS test så vi mere 
potentiale i 1’er M da vi sammen med 7 tyske tunere 
testede deres 1’er M tuningsprojekter. På Sachsen-
ring blev der kæmpet for at få den bedste omgangs-
tid, og med 400-440 HK, andre dæk og fælge og 
sænket undervogn blev standard-trim tiden 1.40.18 
forbedret til 1.38.46. Lightweight blev næstsidst med 
tiden 1.39.39 og det satte tanker i gang om forbed-
ringer.  Derfor spørgsmålet!  
 
Kan en 1’er i toptrim blive den hurtigste BMW M’er 
på Sachsenring? Hvor meget tuning og vægtredukti-

on er nødvendigt for at realisere dette? Den hurtig-
ste tid tilhørte BMW M3 GTS med 1.37.27. Endelig 
kom slagplanen; Hvad skal der til? En perfekt under-
vogn, endnu mere effekt, semi-slicks, justerbare 
bremser, lavere vægt og tid til at teste og justere.  
 
FØRSTE TRIN: UNDERVOGNEN 
Sammen med Bilstein mødtes vi på Merce-
des/Bilstein testbanen Papenburg, hvor der bl.a. er 
bygget en kopi af Hockenheim banen. Først et par 
runder på ”Hockenheim” banen med en 1’er M i 
standardversion for at sætte en reference tid og 
derefter til Bilsteins værksteds haller, ud med stan-
dard undervognen – på med en Bilstein Clubsport 
undervogn. Denne operation blev udført af Bilsteins 
teknikere på ca. 30 minutter.   
Hvad er lige Bilstein Clubsport?  
Clubsport er en TÜV godkendt Bilstein gevindunder-
vogn med 100 % motorsport teknik – designet til 
sport på landevejen, til clubsport/trackdays og til 
motorsport – leveres inklusiv uniball lejer og camber-
justerbare toplejer. 100 kombinationer af dæmp-
ning! Med 2 justerhjul på hver støddæmper indstilles 
rebound dæmpning og kompressions dæmpning 
individuelt.  Med 1 til 10 clicks på hvert hjul define-
res støddæmper settings entydigt, hurtigt og uden 
værktøj. 

TEST 
Første test blev kørt med sænkning 35 mm på forak-
sel og sænkning 20 mm på bagaksel.  
Dæmpning blev indstillet til 5:5/5:5 (for-og bagaksel, 
kompression og rebound) Med denne indstilling på 
Bilstein-Clubsport undervognen kører 1’er M tydeligt 
anderledes. Bilen indstyrer mere aggressivt, og der 
opbygges mere grip. I kurver mærkes lidt understy-
ring, men bagenden er dog væsentlig mere stabil. 
Tilbage i værkstedet justeres forenden lidt hårdere 
på kompression (click 7) og lidt blødere i rebound 
(click 4). På bagenden justeres kompression og re-
bound begge til click 3. (mindre dæmperkraft) 
 
FACIT 
Efter montering og indstilling af Clubsport undervog-
nen er omgangstiden nu reduceret med 1,5 sekund. 
Understyringen er elimineret og bilen kører som var 
den på skinner. Den opleves nærmest som på slicks! 
Dog er ”Hockenheim” kopibanen på Papenburg uden 
kerbs, og derfor planlægges flere tests for at indstille 
Clubsport undervognen til kerb-kørsel som kan give 
de sidste tiendedel sekunder på Sachsenring.  

Angreb på banerekorden med ekstra tuning og slicks 
beskrives i næste nummer AUTOBILD SPORTSCARS. 



 



 


