(V!ci zde napsané nejsou dogma, jen m"j názor. Platí i obecn! na ostatní #ady / auta.)

Ne! vyrazím koupit svoje první Báwo e36…
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Pokud mo!no s n"k#m kdo to auto má a dob$e jej zná…
Pokud není bourané, nerezne. Sta$í se zam!#it na slícování díl" (spáry kolem
3mm), ledasco napoví r"zn% stav skel (or. díly- Bmw znak) a sv!tel (vyrobce
+typ+opískování, v%m!na po boura$ce), vp#edu prostor za sv!tly, vzadu
zvednout kryt rezervy, sundat dekly sv!tel, na zvedáku okouknout ramena
(aby byla stejná + silentbloky + stav) a vzhled pohonn%ch sou$ástí (motor: by
m!l b%t such%-vlhnutí od kliky vp#edu není nic hrozného (bohu&el napovídá o
po$tu km)-levná oprava-v%m!na gufera / p#evodovka: nejspí' trochu od oleje,
diferenciál by m!l b%t such%, v%m!na gufer taky nestojí majlant,
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Dob$e si rozmyslet, jestli chci auto:
-bez investic ve v%bav! v dobrém stavu za vy''í cenu (imho nej #e'ení)
-v dobrém stavu, ale bez v%bavy (v!ci jako klima a pod opravdu nejdou poté
rozumn! dod!lat)
-hor'í stav ve v%bav! (nutno po$ítat, &e jen na spot#ebních v!cech není
problém nechat 50k)
-'patn% stav bez v%bavy (vhodné leda na brutal performance tuning, kdy
stejn! jde v'echno new nebo pry$)
-nejslab'í verze v plné v%bav! se bude h"# prodávat ne& mén! vybavené auto
s vhodn!j'ím motorem
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V#bava:
první kousky (r.91- a& p"lka r.93) má drobné nedostatky a star'í interiér
(seda$ky mají problém s odstávajícím potahem, odlepující se $aloun!ní
tapecák", palubka bez airbagu p#ed spolujezdcem a kastlíkem s ventilací
vcelku, bez 3tího brzdového sv!tla, H1 sv!tla (nesvítí), 4válce mají 3 #emeny
bez samodopínání, atd…
V p"lce r.93 p#i'ly drobné vychytávky (p#edev'ím v interiéru a funk$ní zm!ny
mechanick%ch skupin). Zvenku mimo jiné 3tí brzdové sv!tlo, blinkry na
blatnících, …
Od poloviny r.96 jsou vyráb!ny faceliftové verze- H7 sv!tla (bez $o$ek), p#ední
bo$ní blinkry (na blatnících) jsou men'í a nacvakávací, modifikované ledviny
('ikmé, vystouplé), seda$ky dostávají zadní sí?ky a lep'í konstrukci (rámovou),
nástup motor" s hliníkov%m blokem (M52 323i/328i singl Vanos-plast kryt,
zakulacené sání), poloosy duté, klimatizace je ji& digitáln! ovládaná, SMG
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p#evodovka pro M-modely, sériov! mají auta lep'í v%bavu, v!t'inou bo$ní
airbagy…
---pár obecn#ch pravd:
-4 válce
mají t#epotav% b!h (oproti 6válc"m), pozd!ji problémy s hydraulick%mi
zdvihátky (oprava kolem 10k), spot#ebu kolem 7-8litr", malou dynamiku a
zvuk
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316i-318i slou&í jen k p#eprav! z A do B, cokoliv do nich investované ve
form! tuningu/vylep'ení okam&it! ztrácí cenu p#i prodeji, jako tunersk% základ
nesmysl, jednoduchá malá kulatá koncovka v%fuku, neventilované kotou$ové
brzdy vp#edu/bubny vzadu, rozvody #emenem.
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318iS je sportovní varianta (16v hlava, písty ost#ik olejem, lad!né nerez
svody, prom!nná délka sání), rozvody hnané #et!zem (bez údr&bové), je t#eba
víc to$it, vylítané motory berou olej. Sériov! lep'í v%bava, kotou$ové (vp#edu
ventilované) brzdy i vzadu, sportovn!j'í podvozek (pru&iny+stabilizatory),
oválná koncovka v%fuku.
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-6 válce
mají sametov% b!h, v%te$n% zvuk, spolehlivost a rozumnou spot#ebu (8-9
kombinovaná, m!sto 10-12 litr"), problémy mohou b%t s volnob!hem
(zakarbonovan% volnob!&n% ventil-vy$istit) nebo 'kubání p#i zatí&ení a houpání
na volnob!h (váha vzduchu-vym!nit 5-10k $i opravit), lambda sondy
(univerzál Bosch kolem litru), z#ídka Vanos.

w

320inabízí podstatn! lep'í zvuk a kroutící moment (ne& by se zdálo v"$i
papírov! podobnému iS), ale stejnou spot#ebu jako v%konn!j'í verze, verze s
Vanosem nep#iná'í nic radikálního, v!t'í oválná koncovka v%fuku.
325i je v%born% pom!r cena-náklady na provoz-v%kon, motor má litinov% blok,
verze s Vanosem (lze rozeznat díky bouli vp#edu na hlav! na krytu ventil") má
lep'í pr"b!h momentu a spot#ebu (verze bez Vanosu má zase ost#ej'í va$ky a
jde ihned za plynem), dvojitá kulatá koncovka v%fuku, litinové svody do jedné
trubky s katem a 1x lambdou, pak op!t do dvou v!tví.
323i znamená objem 2,5 litru, novou generaci motor" s hliníkov%m blokem,
singl Vanosem a ni&'í spot#ebou, v této variant! je sní&en v%kon ve prosp!ch
to$ivého momentu a zapln!ní mezery v nabídce model". Auta jsou obecn!
dra&'í, nov!j'í a s v%bavou, která i zahrnuje ASC (antihrab- 'krtí p#ívod
Autor: Ing. jan Beck
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vzduchu motoru + brzdí jednotlivá zadní kola) a digitální klimu, kde odchází
ovládací panel (lze levn! opravit v%m!nou kondenzátoru v ovládacím panelu).
Jednoduchá velká koncovka, svody s 2x lambdou pak do jedné trubky.
328i podobny v%kon jako 325i, ale vy''í to$iv% moment z n!j d!lají v%born%
kultivovan% motor, pokud ne#e'íte povinné ru$ení (imho nesmysl). Dvojitá
koncovka (pravá má pneumatickou p#ív!ru) v%fuku, svody (nov!j'í modely
nerezové-krátké, nelad!né) s 2x lambdou, dv! samostatné v!tve potrubí.
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-dieslové modely mají na svoji dobu vzniku dobré v%kony a kultivovanost
(nicmén! ve srovnání s VW TDi spí'e charakteristiku benzínov%ch jednotek),
potí&e nastávají u motor" s 150k km+ kde motor za tepla dlouho to$í (#ídící
$erpadlo-repase cca 15tis K$, nic jiného nepom"&e), za studena trápené
motory=ko hlava, okam&ité vypínání horkého motoru=ko turbo. Sériov! kryty
pod motorem, men'í vrtule a jiné dekly za chladi$em.
318TD opravdu slabá dynamika, spot#eba odpovídá nabízené zábav!.
Doporu$uji opravdu klidn%m a nenáro$n%m lidem, pozor na trápen% kus.
325TD/s v sérii siln% motor, kter% lze lehce posilnit chipem (a& 165PS/300Nm,
cca 5-12tisK$) bez vedlej'ích efekt". Spot#eba kolem 7-8 litru, velká koncovka
zahnutá dol".
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-M modely
mají spole$nou karosérii a odli'né nápravy, pru&iny, tlumi$e, brzdy, pohonnou
soustavu a venkovní/vnit#ní detaily (nárazníky, li'ty, zrcátka, seda$ky, prahy,
…). Rozdíl je v celkovém nalad!ní, je to auto se kter%m m"&ete poslat
man&elku pro d!cka do 'kolky, nakoupit pln% kufr nesmysl" a ve$er jet na
okruh nebo na jednání na druh%m konci republiky bez vyklepan%ch plomb a
$asové ztráty. To v'e p#i v%konech supersportu a nákladech ostrého
hatchbacku. Koncovky v%fuku dv! kulaté nenápadné nerezové, velkého
pr"m!ru, sytého zvuku. 3,0 a 3,2 velmi podobné v%konové parametry a
provozní náklady (b!&ná údr&ba-olej po 10tis, u 3,2 pozor na kvalitu oleje,
se#ízení v"le ventil" po 30tisKm, v%m!na Vanosu po cca 120tisKm, spojka a
brzdy dle rozumu, spot#eba mezi 9 a 20, pr"m!r kolem 12).
Motor má lad!né nerez svody, 2x lambda a& za nimi, pumpu sekundárního
vzduchu (kompresor podobn% na klimu, b!&í krátce po startu a &ene vzduch do
v%fuku kv"li emisím), chladi$ oleje. SMG p#evodovka má trochu retardovan%
po$íta$-pomalé #azení, nuda.
M3 3,0 má singl Vanos, 5 kvalt p#evodovku a diferenciál s 3,15 (vy''í otá$ky
na dálnici-145=4k ot/min), disky velk% st#ed a mnoho ostr%ch paprsk",
v'echny 7,5x17 + 235/40ZR17
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M3 3,2 p#idává bi-Vanos, 6 kvalt, d!lené kotou$e (alu st#edy kv"li odvodu
tepla) a drobná vylep'ení (geometrie podvozku a v interiéru digiklimu,
pozm!n!né $aloun!ní $i 4x airbagy), hor'í spolehlivost Vanosu (nová jednotka
kolem 55tisK$), zvenku facelift + nov% design disk" (p#ední 7,5 + 225/45ZR17
a zadní 8,5 + 245/40ZR17… a) 5ti paprsek dvojit% b) velk% st#ed + mnoho
paprsk", oboje s nápisem BMW Motosport)
M3 3,2 sedan je dobrá volba p#i koupi (cena), ale problém p#i prodeji, nebo?
mnoho lidí netu'í o sériové produkci. Hor'í vzhled, image a jízdní vlastnosti, 2
dve#e navíc plusem, v interiéru $asto d#ev!né oblo&ení p#ístrojovou a dve#í,
disky velk% st#ed s 5ti ostr%mi otvory u límc".
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Pár v"cí:
-test palubky (podr&ení Reset tla$ítka u budík" a sou$asného oto$ení klí$e do
polohy rozsvícení kontolek) neuká&e skute$n% stav najet%ch km (uká&e v&dy
mimo jiné $íslo kolem 360 000, které vypovídá o BMW ID a softu p#ístrojovky:
1 BMW $íslo dílu
2 Kód chipu
3 Identifika$ní $íslo tachometru
4 Posledních 5 $ísel VIN
5 Softwarová Verze
6 Verze Hardware).
Kontrolka airbagu musí zhasínat nezávisle na ostatních, jinak je propojená s
jinou (zkontrolovat airbag ve volantu, krou&ek v p#echodu volant-sloupek, p#ed
spolujezdcem-odcvaknutím $ásti palubky, p#edepína$e pás"-délka, m"&e b%t
ko $idlo zatí&ení sedadla spolujezdce).
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-„zelené kosti%ky“ signalizují interval v%m!ny oleje, resetují se spojením
pinu 19 (kostra) a 7 v zásuvce v motorovém prostoru vpravo na dr&áku mezi
McPersonem a motorem, interval se po$ítá dle ujet%ch km a spot#ebovaného
benzínu, i p#i „vypr'ení“ auto normáln! jezdí.
-E39 (od 2000 -), E46, E53 a dal&í
Vozy bez diagnostické zásuvky pod kapotou.
Poznámka:
( Kontrolka servisu, která se rozsv!cí v závislosti na ujet%ch kilometrech, m"&e
b%t resetována teprve po spot#ebování více ne& deseti litr" paliva.
( Kontrolka servisu, která se rozsv!cí v závislosti na $ase, m"&e b%t resetována
teprve po uplynutí dvaceti dn".
( Funkce kontrolky servisu podle $asového plánu je dostupná pouze ve
vybran%ch státech.
Autor: Ing. jan Beck
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( Aby bylo mo&né resetovat kontrolku servisu podle $asového plánu nebo
kontrolku servisu podle ujet%ch kilometr", je nutné nejd#íve aktivovat funkci
'reset distance service/resetování servisu podle ujet%ch kilometr"'.
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(Olejov% nebo kontrolní servis)
1. Zapalovací klí$ek v poloze '0'
2. Stiskn!te a p#idr&te tla$ítko pro levou ruku na sestav! p#ístroj", oto$te
zapalovacím klí$kem do polohy '1'.
3. Dr&te tla$ítko stisknuté, stav kontrolky se zobrazí po p!ti sekundách. Displej
zobrazí bu) OIL SERVICE/OLEJOV* SERVIS, nebo INSPECTION/KONTROLA rovn!& se zobrazí zb%vající vzdálenost.
Jestli&e se servis podle ujet%ch kilometr" zobrazí s indikací 'reset', resetování
kontrolky je mo&né. Jestli&e se zobrazí bez indikace 'reset', nebylo je't!
spot#ebováno minimální stanovené mno&ství paliva - resetování kontrolky
zatím není mo&né.
4. Pro resetování kontrolky, bylo-li minimální stanovené mno&ství paliva ji&
spot#ebováno, dr&te tla$ítko stisknuté dal'ích p!t sekund, abyste se dostali do
resetovacího módu. Indikace 'reset' se na p!t sekund rozbliká. Chcete-li
kontrolku resetovat, uvoln!te, znovu stiskn!te a op!t uvoln!te tla$ítko (dokud
indikace 'reset' je't! bliká). Nov% plán servisu podle ujet%ch kilometr" se na
p!t sekund rozbliká na displeji, pokud resetování bylo úsp!'né.
Jestli&e nechcete zresetovat kontrolku servisu podle ujet%ch kilometr",
zachováte dosavadní hodnotu, kdy& tla$ítko uvolníte a po$káte, dokud displej
nep#estane blikat - p"vodní plán servisu podle ujet%ch kilometr" se pak na p!t
sekund zobrazí.
5. Po resetování servisu podle ujet%ch kilometr" lze resetovat i servis podle
$asového plánu. Jestli&e tato funkce není k dispozici, zobrazí se indikace 'End
SIA/Konec SIA' spolu se star%m nebo nov%m plánem servisu podle ujet%ch
kilometr" (podle toho, zda jste ho zresetovali, $i nikoliv).
Servis podle $asového plánu
(Ro$ní kontrola)
6. Jestli&e je funkce servisu podle $asového plánu k dispozici, zobrazí se nyní
její stav. Jestli&e se údaj servisu podle $asového plánu zobrazí s indikací 'reset',
bylo stanovené $asové hranice ji& dosa&eno. Jestli&e je zobrazen bez indikace
'reset', stanovené $asové hranice nebylo dosud dosa&eno.
7. Resetování kontrolky, jestli&e stanoveného $asového minima bylo dosa&eno.
Stiskn!te a p#idr&te tla$ítko po dobu alespo+ p!ti sekund, indikace 'reset' se na
p!t sekund rozbliká. Jestli&e chcete kontrolku resetovat, uvoln!te, znovu
stiskn!te a op!t uvoln!te tla$ítko (dokud indikace 'reset' je't! bliká). Nov%
$asov% plán servisu se na p!t sekund rozbliká, pokud resetování bylo úsp!'né.
Autor: Ing. jan Beck
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Jestli&e nechcete resetovat kontrolku servisu podle $asového plánu, dosavadní
hodnota se zachová, kdy& uvolníte tla$ítko a po$káte, dokud displej nep#estane
blikat - p"vodní $asov% plán servisu se pak na p!t sekund zobrazí.
8. 'End SIA' se pak zobrazí se star%m nebo nov%m $asov%m plánem servisu
(podle toho, zda jste ho zresetovali, $i nikoliv).
-samosvorn# diferenciál (na 'títku ozna$ení „S“, kola se to$í ob! stejn%m
sm!rem-p#i zvednuté zadní náprav!, na neutrál) byl krom! verzí M3 v&dy za
p#íplatek, nekombinoval se s vozy s ASC (jako 323i/328i). V!t'inou má ojeté
lamely $i problém s v"lemi=hlu$né=repase=5-12tisK$. Únik oleje lze levn!
opravit v%m!nou gufer (cca 200/kus).
-kotou%e a desky se vyplatí m!nit v servise (10k komplet), neoriginální se
zkroutí a nebrzdí jak mají. Rovn!& nemrznoucí sm!s do motoru je nejlevn!j'í/
nejvhodn!j'í originál, cca 115,- /1,5l
-náhrady-drobné plastové díly stojí oby$ejn! mén! ne& na vrakovi'ti, ale
plecha#ina je drahá, repliky mén! kvalitní. P#ední sv!tla nejlépe H7 od v%robc"
ZKW, Bosch nebo Hella, H1 svítí 'patn! a z druhov%roby (nap#. DEPO)
nedoporu$uju, krom! mlhovek. Zadní sv!tla s oran&ov%m blinkrem jsou
bezcenná, s bílym jen origo (mají mal% znak uprost#ed), neoriginály nemusí
v&dy pasovat a t!snit.
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-audio v!t'inou papírové repro (13cm v prostoru chodidel basové, v%'ky ve
dve#ích, vzadu v platu 'irokopásmové 13-16cm) a slabé rádio (kazeta-kazeta s
m!ni$em na cd-cd-cd extra velk% displej), systém od HarmanKardon p#idává
vp#edu st#edové repro do dve#í, vzadu basreflexové bedny, v levém zadním
blatníku v kufru zesilova$ s v%hybkami (jako celek to nezní 'patn! na ni&'í
hlasitosti, nicmén! repro jsou malinké a staré-v!t'inou ko), extra p#íplatkov%
hifi systém (m!lo asi tak 1/10000 aut kv"li cen!) hraje velmi dob#e i na dne'ní
pom!ry. Upgrade spo$ívá v instalaci kvalitních 2.pásmov%ch repro vp#edu
(2-3tis), vzadu vy#íznutí v!t'ích otvor"+vytlumení plata a osazením
koaxiálních 16cm $i 6x9 repro (2-4tis), do kufru 5ti kanálov% zesilova$
(5-15tis) a subwoofer v boxu (3-10tis), v'e spojeno kvalitními 6xRCA kabelem
(cca 1500,-) s nov%m radiem (4-15tis). Pouhá v%m!na rádia (pot#eba koupit
ISO-Bmw p#echodku, cca 300,-) ud!lá tak +200%, v%m!na jen repro tak
+100% na kvalit!, p#idání zesilova$e a subwooferu asi taky tak… pokud je
napjat% rozpo$et, doporu$uji za$ít dobr%m jet%m rádiem a nov%ma p#edníma
repro.
-kola jdou bez úprav s pneu 215/45 225/45 pou&ít max. 8x17 s ET35 (men'í
ET=víc lezou ven-'krtají p#i propru&ení o zadní blatníky). 8,5x18 ET40 a
225/40-245/35 je asi poslední únosná alternativa sm!rem nahoru. Origo kola
Autor: Ing. jan Beck
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jsou zárukou kvality, M3 pak kvality, vzhledu a nízké váhy. Pro men'í obsahy je
vhodná kombinace max 7x17 ET35 a 205/50R17, více radikáln! bere v%kon.
Pro siln!j'í pak 8x17 ET35 s pneu 225/45 nebo 215/45. Dob#e vypadá i
kombinace 215/45 + 235/40 na 7,5 $i 8 disku.
U R15 je mo&né pou&ívat kola z „#ady 5“ s ET20 (7x15, pneu 195/60). Mají
nejv!t'í dopad na jízdní vlastnosti, doporu$uji volit co nejleh$í (obecn! mnoho
paprskov% design bez límce) a max R17, v!t'í jsou v&dy t!&'í a nep#iná'ejí ji&
&ádn% efekt krom vzhledu.

re
et

pr

o.
cz

-spoilery-laminátové nárazníky se stávají no$ní m"rou p#i sní&ení (doporu$ené
max. sní&ení je 40mm), podstatn! lep'í jsou Mkové nárazníky (neskute$ná
odolnost, p#ední komplet kolem 5-7k, zadní 4-5k). Prahy mo&no pou&ít lamino.
M3 zrcátka jen originál (4-7k), repliky mnohdy vypadají úsm!vn! a nemají
vyh#ívání ani el. nastavení. K#ídla z laminátu mají na slunci tendenci trvale
m!nit tvar, levné kopie pouze zvy'ují hmotnost a odpor vzduchu.
K silnici p#itla$í vp#edu tzv. GT okraje nebo cel% díl pod nárazník (extrémn!
drahé), vzadu pak má v%znam pouze tzv. GT k#ídlo (dvojdílné, funguje v%razn!
jen ve vysokém provedení-ne zrovna pohledné). Pro sní&ení vztlaku je nutno
zakr%t komplet spodní $ást (krom! motoru, p#evodovky, v%fuku) a vzadu
nahradit sériovou $ást nárazníku difuzorem.
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-jednoduché a "levné" úpravy spo$ívají v zakoupení ni&'ích a tvrd'ích
pru&in (Eibach, H+R, p#edek –35/zadek série $i –15, kolem 3,5-5tisK$ za
sadu), p#ípadn! spec. ulo&ení p#edních tlumi$"-vzadu vyndáním gumov%ch
podlo&ek pru&in (zv%'í se ov'em p#enos hluku do interiéru, cca -1cm) a
tlumi$" (Bilstein, Koni, Sachs, … od 12k nahoru za sadu) $i celého podvozku
(set tlumi$"-pru&in za$íná na 12k, kolem 20k je rozumn% kompromis kvalitacena, staviteln% není problém po#ídit za 50k).
K omezení naklán!ní karosérie v zatá$kách je dobré vym!nit stabilizátory
(zkroucená $erná táhla, upevn!ná p#es ty$ky s klouby na ramenech, vp#edu i
vzadu) nebo jen jejich ulo&ení (M3 set vyjde kolem 8k, AcSchnitzer kolem
12k).
Vhodné je rovn!& vym!nit zadní silentbloky p#edních ramen za M3 (kolem 2k
set)- volant zpevní a lépe vede (zv!t'í se ale p#enos ráz"-minimáln!). Dále je
mo&né koupit spec. podlo&ky, které po na'roubování omezí pohyb ulo&ení
zadních ramen do stran ('ikovn% soustru&ník za odpoledne). V!t'í odklony
vzadu lze korigovat spec spodními staviteln%mi alu táhly (kolem 10tis/pár,
USA). V%m!na silentblok" p#evodovky za ty z modelu 2,0i zp#esní #azení v
tahu (p#edpokladem je v%m!na silon $ástí ve vlastní #adi$ce), lep'í pocit
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p#inese p#idané záva&í na táhlu k p#evodovce od #adící páky (bu) v%m!nou
nebo namotáním nap#. cínového drátu).
U motoru M52 2,8 lze lehce získat cca 18PS pouhou v%m!nou sání z M50 2,5
(s cca 10Nm poklesem v 3tis, motor ale p#edev'ím v horním pásu, kdy série
kon$í na 5,3tis/min). Rovn!& vymontování visco spojky s vrtulí lze získat cca
3-5PS (pouze u model" s klima! doporu$uji v zim! a pokud nejezdíte p#evá&n!
v m!st!, motor je pak chlazen el. ventilátorem klima-vyzkou'et f$nost!),
p#ípadn! pou&ít vrtuli z dieslu-men'í p#íkon.
ASC má samostatnou 'krtící klapku s men'ím pr"#ezem-omezení, lze nahradit
mostem sání (gumová hadice) z modelu Z3M US verze, tato úprava má p#inést
cca 9PS, z klapky lze demontovat sníma$ nato$ení a nechat zapojen + do
konektoru el motoru ovládání této klapky umístit siln!j'í odpor k simulaci
odb!ru. Poté demontovat kontrolku v palubce- ABS funguje, ASC je nefunk$ní
(vhodné spojit s instalací samosvoru, nap#. z M3 p#evodov% pom!r 3,15… auto
lépe akceleruje).
Brzdy posta$í vym!nit oblo&ení za sportovní (Ferrodo ds2500 $i podobné,
kolem 3tis náprava) pro mén! náro$né, lépe v'ak za M3 t#meny a kotou$e
(315x28mm) (vp#edu bu) 5mm podlo&ky pod kotou$e nebo vym!nit celé
náboje-lep'í… vzadu sta$í nechat oblo&it pakny ru$ní brzdy cca 15mm siln%m
oblo&ením a vyrovnat plechov% 'tít kotou$e), v%sledek je neporovnateln%,
sportovní oblo&ení to je't! umocní. Více pístové brzdy s v!t'ími kotou$i mají
v%znam p#i velmi $astém pou&ívání na okruhu, jinak je to o vzhledu a v!t'í
neodpru&ené hmotnosti kotou$"+diskutabilní úspo#e hmotnosti na alu
t#menech.
Odleh%ení je asi nejv!t'í skok v dynamice za nejmí+ pen!z, posta$í v%m!na
kapot za laminátové (cca 20tis s lakem, cca -20kg), alu dve#e z modelu GT
(kolem 20tis, cca 12kg), sériové seda$ky za lehké sko#epiny (cca 10-20tis, -a&
50kg!), vyndání zadních op!radel (-8kg), tlumících hmot a povlak" pod
$aloun!ním (dle rozsahu a& 30kg), dojezdová rezerva (cca -5kg), men'í gelová
baterie (cca -5kg), leh$í v%fuk (cca 5kg), náhrada st#e'ního okna záslepkou
(cca -10kg), lehká kola a pneu (cca 10kg, u n!koho klidn! 20kg), v extrému
pak komplet audio, $aloun!ní, koberce, klimatizace, odhlu$n!ní, samonabíjecí
pásy, mlhovky, zadní v%ztuha nárazníku a dal'í „zbyte$nosti“ = cca dal'ích
50-70kg. Odleh$ení 100kg zcela zm!ní povahu auta a dynamiku.
V#fuk krom lep'ího vzhledu a pocitu nemá smysl #e'it okrasné koncovky.
Zm!nu p#inese a& koncov% tlumi$, jednak v!t'inou váhovou, jednak barvou a
intenzitou zvuku. Platí tu nep#ímá úm!ra mezi velikostí v%fuku a
„kraválem“ (venku i uvnit#), rovn!& p#ímá úm!ra mezi cenou a kvalitou…
zajímavá alternativa je #ada TopSport do Bosalu (do 10tis) nebo lad!né
koncové tlumi$e Sebring, Remus a pod (cca 16tis a v%'e). Na 4 válce jde s
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úpravou pou&ít tlumi$e nap# z 328i, kter% dodá p#íjemnou zvukovou kulisu a
neobt!&uje (na vraká$i kolem 3-5tis), podobn! z M3 na 325i. Katalyzátory
nedoporu$uji vyndávat, pokud je to nutné, alespo+ nahradit rezonátory,
zabrání to pleskání zp!t do v%fuku. Uvoln!n% kryt katu lze vytlumit-fixovat
pomocí alobalu nebo drát!nky.
Sportovní filtr p#inese v%born% zvukov% projev (sy$ení sání, prskání p#i
pod#azování s meziplynem a pod) a cca 3PS (m!#en%ch), p#ípadn! nahradí
rozláman% origo airbox. Je nutné jej d"sledn! tepeln! odizolovat napr. alu
plechem. Instaluje se pomocí plast trubky a redukcí na zm!nu pr"m!ru na
váhu vzduchu, ideáln! dr&áky na p"vodní úchyty boxu. U 4válc" je pot#eba
vymontovat váhu z boxu, trubku na odpady horkovzdu'nou pistolí natvarovat
na $tvercov% tvar a pomocí plechov%ch úhelník" ji p#i'roubovat (nebo koupit
spec redukci), mezery zat!snit silikonem, celé pak p#elakovat a uchytit spolu s
filtrem. Prát dle pot#eby v $istící sad! na sport filtry a poté naolejovat. Mám
odzkou'ené, &e neni$í váhu ani motor, garance neomezen%ch km na filtr.
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--opravy:
vibrace p$ední nápravy- doporu$uju za$ít v tomto po#adí: 1) pneumatiky a
disky (nara&en% disk nebo nerovná-jinak po'kozená pneu) 2) test tlumi$"
(levn%, rychl%) 3) horní ulo&ení tlumi$" (rychlá kontrola-odlepená guma od
lo&iska) 4) kulové $epy (zvednout na hever a zacvi$it s kolem, idealn! s n!k%m
a hledat, levné oprava) 5) v"le v #ízení (dotáhnutí plan&ru trochu pom"&e-na
futrálu, pod krycí maticí shora, jinak rep set) 6) kotou$e (o$ist!né dosedací
plochy pod i na kolech, kontrola házivosti)
hluk z volantu- 'patná gumová p#echodka ty$e #ízení u dieslu, bzu$ení
+chroupání=nízká hladina ATF oleje v servu (dolít), sk#ípání volantu p#i
zatá$ení-namazat plastovou pr"chodku ty$e #ízení (mezi inter a mot
prostorem)... p#ípadn! dotáhnout 'roub ve volantu (pokud je trochu povolen%nese se hluk dovnit#)
zadní náprava- reakce na p#idání-ubrání+chroupavé zvuky v
zatá$kách=vadné silentbloky vedení zadních ramen-m"&ou b%t i jen m!kkévym!nit, nevydr&í víc ne& 70tisKm... pokud auto plave a náprava
mlátí=vytr&ené silentbloky nápravnice z kastle (problém bouran%ch aut
+koroze), oprava sundáním nápravy/nádr&e a nava#ením podlo&ek... mlácení
od tlumi$"-vytr&ené vrchní ulo&ení (tlumi$ projede dovnit# kufru)
vibrace uprost$ed auta, m"nící se s rychlostí- ulo&ení kardanu
tupé rány zezadu p$i $azení R-1-2- v"le v diferáku, m"&e té& nadm!rn!
hu$et p#i jízd! pomalu dokola
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