
 

 

”oversættelse (forkortet)” 

TEST: BMW M3 med Bilstein ”Clubsport” gevindundervogn i AUTO BILD SPORTSCARS 

 

STRASSENRENNFAHRWERK! 

En sportsundervogn, testet og afstemt af Walter Röhrl, kan kun være god og hurtig. AutobildSport-

scar har testet Bilstein ”Clubsport” gevindundervognen på BMW M3. 

En Racing undervogn med TÜV 
godkendelse til landevej?  Det-
te mål forfulgte teknikerne fra 
Bilstein og udviklede en helt ny 
undervogn i programmet: Bil-
stein Clubsport Gevindunder-
vogn. 

Hvordan kan undervognen så 
være Clubsport og samtidig 
målrettet til motorsport? I mo-
torsport arbejder man ofte 
med separate udvendige reser-
voirs for at reducere indbyg-
ningshøjden.  Det betyder ofte 
mere vægt, pladsproblemer i 
hjulkasserne og ekstra produk-
tionsomkostninger. Med 
Clubsport Gevindundervogn 
går Bilstein en anden vej. Som 
altid, baseret på monotube 
dæmpere med optimal afkø-
ling, med gas-reservoir i stød-
dæmperrøret og med indbyg-
get 2-vejs justeringssystem. 
Med de to udvendige juste-
ringshjul kan kompression og 
rebound indstilles uafhængigt 
af hinanden. Med 10 clicks på 
hvert hjul kan enhver nemt 
indstille og ændre støddæmper 

settings i detaljer. Om de 10x10 
clicks kan udnyttes som fabrik-
ken beskriver, har AUTO BILD 
SPORTSCARS testet på en BMW 
M3 (E92) Til afvikling af testen 
blev Mercedes/Bilstein testba-
nen i Papenburg syd for Bre-
men stillet til rådighed. 

Inden Clubsport Gevindunder-
vogn blev monteret køres først 
et par runder med den origina-
le undervogn for at have sam-
menligningen på dagen. Som så 
ofte før i testkørsler i Auto Bild 
Sportscars kæmper undervog-
nen med M3’erens høje vægt. 
Bilen dykker meget med foren-
den ved nedbremsning og har 
tendens til understyring og 
efterfølgende overstyring. 

Med Bilstein Clubsport under-
vognen monteret fornemmes 
M3’eren som en helt anden bil. 
Vægten mærkes ikke og bilen 
indstyrer sikkert i sving uden 
tendens til understyring, hver-
ken på ”Hockenheim” banen 
eller ved slalomkørsel. Kun ved 
grov kurvekørsel og godt med 

tryk på gaspedalen fremprovo-
keres overstyring. 
Og komforten? Ingen tendens 
til racer-hårdhed, og selv på 
ujævne veje og veje med tvær-
riller opleves komforten næ-
sten som i en standard M3. 

FACIT 

Mere motorsport feeling til 
gadekørsel findes nok ikke! 
Med Clubsport gevindunder-
vognen har Bilstein produceret 
en perfekt racerundervogn til 
landevej. Alligevel er komfor-
ten ved kørsel til og fra banen 
ganske udmærket. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


