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Coa BMW Cruise e-
Bike cada traxecto 
en bicicleta toma un 

carácter único ao estar equi-
pada cun motor eléctrico de 
altas prestacións de Bosch e 
unha batería de 400 Wh cun-
ha autonomía é de ata 100 
quilómetros.

Para optimizar cada viaxe, 
o cambio é un Shimano Deore 
de 10 velocidades e os neu-
máticos teñen o denominado 
Safety System. No caso de su-
frir un pinchazo, o neumático 
Continental CruiseCONTACT 
está equipado cunha 

superficie reforzada que 
mantén a presión. Para facer 
máis cómodo cada traxecto 
pódese seleccionar o modo 
de condución desexado me-
diante un sistema de control 
Intuvia que pode seleccionar-
se entre unha porcentaxe do 
0% ao 225%, en función do 
grao de asistencia que o ci-
clista desexe.

A BMW Cruise e-Bike 
pode seleccionarse en dous 
tamaños: “M”, 46 cm e “L”, 
51 cm. Prezo Especial de 
Lanzamento: 2.330 euros ata 
o 31 de outubro.

BMW Cruise E-Bike

Todos os meus amigos saben que me encanta o ciclis-
mo dende cativo, e sempre me fan a mesma pregunta, 
por que nunca competín ou por que non me federei 

nun clube? Eu sempre lles respondo que o ciclismo é moito 
máis que competir, para min é unha maneira de relaxarse e de 
liberarse do estrés diario, de coñecer sitios alucinantes e de 
gozar dunha estrada empinada e chea de curvas de ferradura.

Durante o tempo que ando en bici sexa unha hora ou catro, 
só penso en percorrer quilómetros e saborealos, ver a paisaxe 
que me rodea e intentar gozar ao máximo.

Se te federas nun clube e compites esa diversión acabouse. 
Porque para competir hai que percorrer cantos máis quilóme-
tros mellor, e andar en bici aínda que non che apeteza. Porque 
cantas máis horas adestres mellor che vai ser para acadar resul-
tados. Ao final andas en bici de maneira mecánica sen poder 
saborear todo o que che rodea. Incluso moita xente debido a 
isto acaba aborrecéndoa.

Competir conleva que rematou a diversión de andar en 
bici, porque entón convértese nun traballo e deixaría de ser un 
mero pasatempo, e todo o que iso supón se perdería.

O mellor e coller a bici cando o corpo cho pida e gozar 
mentres o fagas.
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Por que ando en bici?

Mash Café Racer 125
Xa está nos conce-
sionarios o mode-
lo Mash Café Racer. 

Cun motor de 125cc e unha 
potencia de 11,6 cabalos a 
8.750 rpm, de orixe Suzuki, 
este modelo fará as delicias 
dos afeccionados as mo-
tos con sabor a carreiras 
clásicas.

A Mash Café Racer é unha 
moto de estilo 50´s, produto 
da cultura Rocker, época na 
que se buscaban motos rá-
pidas para organizar carrei-
ras “ilegais” de café en café. 

O nome, aíndaque pertenza 
á lenda urbana, entrou de 
pleno no vocabulario inter-
nacional dos amantes e pro-
fesionais da moto. A marca 
rende homenaxe con este 
modelo a un estilo e unha 
época.

Dispón de freos de disco 
nas dúas rodas e ten un peso 
de 95 quilos, características 
que fan dela unha moto áxil 
e divertida de conducir.

O seu prezo é de 2.180 
euros máis custos de 
matriculación.

Bridgestone ha for-
malizado un acordo 
de colaboración tec-

nolóxico con Saroléa, a marca 
belga de motocicletas e dese-
ñador da Saroléa superbike 
eléctrica SP7. Bridgestone pro-
porcionará o seu apoio técnico 
en pneumáticos a Saroléa tan-
to nas probas en pista así como 
nos plans que ten esta marca 
para debutar na competición 
en 2014.

Está demostrado que ecolóxi-
co non é sinónimo de lentitude, 
as áxiles máquinas eléctricas pa-
san de 0 a 100 km/h en 2,8 segun-
dos, no seu camiño cara aos 250 
km/h, a súa velocidade máxima.

A axenda de competicións 
de Saroléa para 2014 inclúe o TT 
Zero Challenge na Illa de Man 
TT series, a competición máis 
prestixiosa do mundo de carrei-
ras de moto do mundo, e as se-
ries da Copa FIM eRoadRacing.

Bridgestone forma equipo coa 
superbike eléctrica Saroléa

Sprint Motor >>2 Dúas rodas
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O mercado da automoción mantivo en 
abril a boa evolución do primeiro trimestre 
e de finais de 2013. Non obstante, no mes 
pasado detectáronse algúns síntomas que 
poden anticipar un certo esgotamento da 
progresión das vendas en Galicia. Os conce-
sionarios galegos continúan incrementan-
do as matriculacións, pero a un menor ritmo 
ca nos dous meses anteriores e por debaixo 
da media anual. Mesmo Lugo e Ourense re-
mataron abril con cifras negativas.

En concreto, as vendas subiron un 11,3 
por cento, con 2.718 coches. O avance veu 
propiciado polo comportamento do seg-
mento comercial na provincia de Pontevedra, 
onde as matriculacións creceron un 31,8 por 
cento. Os concesionarios da Coruña tamén 
aumentaron as vendas ata un 9,1. A luz ver-
mella prendeuse en abril na Galicia interior. 
Lugo acumulou unha caída dun 10,4 por cen-
to e Ourense, dun 0,7. A incógnita é saber se 
estes descensos son temporais e obedecen 

ao efecto de ter menos días hábiles pola 
Semana Santa ou consolidan nas próximas 
semanas esta tendenca negativa.

Dos 2.718 automóbiles novos vendi-
dos en abril en Galicia, 1.150 correspon-
deron á provincia da Coruña. A seguir 
quedaron Pontevedra, con 936; Lugo, con 
367 e Ourense, con 265. No conxunto de 
España, o segmento comercial da automo-
ción funcionou mellor en abril ca na comu-
nidade galega. As matriculacións medraron 
un 28,7 por cento, con 80.174 unidades. 
Os incentivos do Plan PIVE e o aumento 
das compras realizadas de cara á Semana 
Santa polas empresas de alugueiro de co-
ches destinados ó turismo impulsaron o 
mercado. Por autonomías, a Comunidade 
Valenciana liderou o sector, cunha suba do 
97,1 por cento. As Baleares e as Canarias 
tamén sumaron importantes incrementos 
amplamente por riba do 50. Pola contra, as 
matriculacións caeron un 13,9 por cento 
nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla.

As matriculacións frean en abril en Galicia
As vendas soben un 11,3 por cento, menos ca nos dous meses anteriores

Lugo e Ourense rematan con números negativos

Híbridos
As matriculacións de turismos e to-
doterreos híbridos evolucionaron ne-
gativamente en abril en Galicia. As 
vendas destes vehículos baixaron o 
51,4 por cento, ao venderse 17 unida-
des. Os concesionarios galegos non 
conseguiron vender ningún eléctri-
co o mes pasado e só levan dous au-
tomóbiles comercializados no que 
vai de ano, ambos na provincia de 
Pontevedra.

A patronal está satisfeita de como 
está marchando o ano, pero xa anti-
cipan as súas peticións ao Goberno 
ante o previsible remate nas próxi-
mas semanas dos incentivos do Plan 
PIVE 5. Os empresarios salientan que 
as axudas están actuando como “un 
elemento dinamizador e impulsor 
do consumo de vehículos”. Por iso, o 
presidente de Ganvam, Juan Antonio 
Sánchez Torres, destaca que “sen dú-
bida as axudas á compra do progra-
ma de incentivo deben continuar ata 
que a recuperación sexa real a pé de 
rúa e se sinta nos petos das familias”.

Os concesionarios de 
Volkswagen en Galicia man-
tiveron en abril o bo compor-
tamento que xa rexistraron no 
primeiro trimestre. A marca 
alemá liderou tamén en abril o 
mercado galego, ó matricular 
284 coches. Peugeot consolí-
dase igualmente na segunda 
posición no TOP-10 galego. A 
compañía francesa vendeu o 
mes pasado 261 automóbiles. 
A medalla de bronce mensual 
correspondeu, desta volta, a 
Renault, ó lograr comerciali-
zar 221 coches novos.

Fóra deste particular po-
dio galego de marcas que-
daron Seat, Opel e Citroën. 
As vendas do Ibiza e do León 
permitiron que os concesio-
narios de Seat en Galicia ma-
triculasen 202 vehículos en 
abril. O Corsa segue impul-
sando as vendas de Opel, 
que logra sacar dos seus es-
tablecementos 186 coches. 
Citroën non viviu un mes 
de abril especialmente bri-
llante, aínda que mantivo un 
honroso resultado con 168 
automóbiles.

Dacia continúa co seu 
proceso de crecemento en 
Galicia grazas ó Sandero. A 
marca do Grupo Renault con-
seguiu comercializar 155 uni-
dades. A seguir quedou Ford, 
con 148. No mes de abril hou-
bo un dobre empate na nove-
na posición. Audi avanza con 
firmeza en Galicia e en abril 
os concesionarios da marca 
xermana matricularon 135 
vehículos. É o mesmo núme-
ro que logrou Kia. Os 135 co-
ches vendidos revelan que 
a compañía surcoreana se 

vai incorporando ós poucos 
pero con solidez no TOP-10 
galego.

toP 10 Galicia

 1 Volkswagen 284
 2 Peugeot 261
 3 renault 221
 4 Seat 202
 5 Opel 186
 6 citroën 168
 7 dacia 155
 8 Ford 148
 9 Audi 135
10 Kia 135

Volkswagen prosegue a súa escalada en Galicia

Sprint Motor >>4 Informe
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Pauferro, pau o barra de ferro que 
se utiliza nas canteiras a modo de 
panca para mover a pedra. Un pau-
ferro é o que van necesitar os fabri-
cantes de automóbiles para mover a 
pedra do mercado global.

Na actualidade as grandes marcas 
están totalmente centradas en supe-
rar a crise mundial, que non é pouca 
cousa. Mais as dúas décadas que ve-
ñen poden ser unha auténtica revo-
lución da mobilidade.

O futuro preséntase máis ca incer-
to para os fabricantes de automóbiles 
que dominan o mercado na actuali-
dade logo dun século de crecemen-
to sen freo. Ata o punto de que xa 
hai analistas que se atreven a aven-
turar unha desaceleración nas ven-
das a nivel global que culminaría, a 
mediados da próxima década, nun 
nivel máximo de matriculacións que 
sería insuperable.

En que se basean estas predi-
cións? As grandes cidades dos paí-
ses desenvolvidos tenden cada vez 
máis cara a unha mobilidade sosti-
ble: uso de transporte público, mo-
tocicletas, bicicletas, compartición 
de coches... Doutra banda, nos países 
emerxentes, as compras de coches 
seguen crecendo a bo ritmo, pero en 
xigantes como a China ou a India em-
pézase a advertir unha tendencia a 
evitar moverse en automóbil como 
antídoto contra os infinitos atascos 
e os altos e nocivos niveis de conta-
minación ambiental, como os vivi-
dos o mes pasado en Pequín; unha 
cidade con 16 millóns de habitantes, 
practicamente a metade dos que ten 
España, onde moverse en transporte 
privado prexudica seriamente a saú-
de de todos os cidadáns.

As novas xeracións estarán máis 
sensibilizadas ás alternativas ao co-
che propio. Ademais da “cuestión ver-
de” hai que ter presente que mercar 
e manter un automóbil se converteu, 
para moitos nun luxo fóra do seu al-
cance, ou do seu salario.

Todo iso apunta cara ao que os 
analistas e os expertos cualifican 
dunha nova era para a industria do 
automóbil. Algunhas previsións tra-
ballan con que na vindeira década 
as novas matriculacións alcanzarán 
o tope de 100 millóns ao ano, a par-
tir do cal non poderán volver crecer, 
fronte ao récord actual de 82 millóns 
rexistrado en 2013. Outras, como as 
que proxectaba Seat hai un ano, ase-
guran que as matriculacións xa che-
garon ao nivel máximo nun mercado 
tan importante como o europeo.

Probablemente, máis tarde ou 
máis pronto, as empresas deberán 
iniciar un proceso de adaptación 
aos novos tempos, cun mundo con 
menos compra de vehículos e máis 
coches compartidos que requirirá 
dunha mobilidade máis innovadora.

De feito, aínda que a priori puide-
se parecer o contrario, xa hai signos 
de que algunhas empresas empe-
zaron ese proceso de adaptación. 
O primeiro deles é a tendencia do 
mercado global cara ao downsizing, 
con coches cada vez máis pequenos 
e menos contaminantes que aten-
den demandas máis utilitarias ca 
pasionais.

O que se despiste necesitará, 
dentro dunha década, dun pauferro 
tecnolóxico e innovador para seguir 
presente no mercado global; doutra 
forma non levantará a pesada “pedra” 
das vendas.

PauferroPauferro

EDITORIAL

c/ Gómez ulla
Santiago de compostela
Tfno.: 981 561 740 • 981 562 001 • Fax: 981 588 070

 >> Sprint Motor 5



O Salón do Automóbil 
de Madrid acolle a presenta-
ción de dúas novidades para 
o mercado español da casa 
xaponesa. O Lexus RC F é o 
novo coupé deportivo que 
incorpora o motor V8 de do-
bre comportamento; o máis 
potente desenvolvido pola 

marca ata o momento cos 
seus 450cv. A segunda novi-
dade é a versión IS 25 aniver-
sario, unha edición limitada a 
25 unidades, só para o merca-
do español, con modificacións 
estéticas no interior e no exte-
rior e melloras no chasis e no 
equipo de freos.

O Maserati Quattroporte 
Diésel chega a España

A sexta xeración do 
Quattroporte ofrece 
unha nova versión turbo 
diésel 3.0 V6 que desen-
volve 275cv, que garan-
ten unha aceleración de 
0 a 100km/h de 6,4 se-
gundos. O novo sistema 

Maserati Active Sound dis-
tingue dúas modalidades 
de son do motor:  normal, 
profundo e agradable, e 
sport, amplo e deportivo. 
O modelo comercialízase 
en España cun prezo de 
107.060€.

Novidades Lexus: RC F e IS 25 aniversario

Versión especial 
Lancia Voyager S
Retornando aos días de glo-
ria dos coches deportivos 
“puro sangue” e asequibles, 
Kia presentou este mes, no 
North American International 
Auto Show (NAIAS), o ve-
hículo tipo concepto máis 

provocativo da marca, o GT4 
Stinger.

A rechamante linguaxe 
de deseño de Kia trasláda-
se cara a unha nova direc-
ción audaz coa introdución 
do GT4 Stinger. Este carro-
concepto empuxa os lími-
tes de rendemento cun eixe 
deportivo 2+2 de tracción 

traseira que coloca ao con-
dutor e ao vehículo en per-
fecta harmonía na estrada 
ou na pista. Non é ningunha 
sorpresa que o GT4 Stinger 
sexa como o “fillo rebelde” 
do equipo de deseño de Kia 
en California, o fogar do seu 
predecesor de 2012, o con-
cepto Track’ster.

❱❱ mario armeiro, directivo de anfac expuxo  
ante a comisión de Seguridade Viaria 
do congreso dos deputados que os 
avances tecnolóxicos contribuíron a 
reducir a siniestralidade, opinión que 
apoiou en estudos e informes que 
conclúen que a posibilidade de fale-
cemento nun accidente de tráfico se 
triplica nos coches vellos.

❱❱ Presentado no Salón de Nova iork o novo  
Aston Martin Vantage gt 2015 de 
430 cv. Pero o que máis chamou a 
atención non eran precisamente as 
prestacións do seu propulsor V8, se-
nón o seu sorprendente custo: sairá á 
venda en estados unidos por un pre-
zo que partirá dos 72.000 euros.

❱❱ a marca estadounidense de vehículos  
eléctricos tesla contabilizou unhas 
perdas netas de 36 millóns de euros 
durante o primeiro trimestre do pre-
sente exercicio. A empresa subliñou 
que estes datos se obteñen ao utilizar 
o sistema contable gAAP, así e todo 
a súa intención é deixar de usar esta 
contabilidade. Sen contar con este 
sistema, a firma logrou un beneficio 
neto de 12,2 millóns de euros.

❱❱ opel lanzou a súa nova aplicación  
gratuíta myOpel App, que ofrece 
aos condutores dun dos seus vehícu-
los un acceso inmediato aos servizos 
dispoñibles na web “myOpel.es”. esta 
app utiliza os servizos de localizaci-
ón gPS integrados no ‘smartphone’, 
o que lle permite ofrecer ferramentas 
como o localizador de talleres Opel, 
o recordatorio do aparcamento ou a 
creación de informes de accidentes.

BreVeS
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Audi presenta o A3 
clubsport quattro no 
Wörthersee Tour deste 

ano, que se celebra en Reifnitz 
(Kärten) entre os días 28 e 31 
de maio. Este concept-car, ba-
seado no Audi S3 Sedán, está 
propulsado por un motor TFSI 
de cinco cilindros cunha po-
tencia de 525 cv. Os asisten-
tes á mostra tamén poderán 

contemplar o Audi TT quattro 
sport concept que se presentou 
no pasado Salón do Automóbil 
de Xenebra, así como unha re-
presentación da gama de mo-
delos máis deportivos de Audi.

“O Audi A3 clubsport quat-
tro concept mostra aos no-
sos afeccionados aos coches 
e ao tuning que se dan cita no 
Wörthersee Tour o potencial 

deportivo que encerra a familia 
A3 e o noso tope de gama entre 
os motores de cilindros en liña, 
o 2.5 TFSI. Con este vehículo 
superamos os límites en todos 
os sentidos: a potencia, o dina-
mismo, o son, o deseño...” Así se 
expresa Ulrich Hackenberg, res-
ponsable de Desenvolvemento 
Técnico de Audi, ao referirse 
ao Audi A3 clubsport quattro 

concept que a marca dos catro 
aros presentará na edición des-
te ano do Wörthersee Tour.

Baseado no Audi S3 Sedán, 
este prototipo está equipado 
cun potente motor TFSI de cin-
co cilindros dotado de inxec-
ción directa e turbocompresor, 
que conta cunha impresionan-
te historia de éxitos. Dende 
2010, un xurado de expertos 
elixíuno “Motor Internacional 
do Ano” na súa categoría ca-
tro veces consecutivas. O 2.5 
TFSI, que propulsa ao Audi RS 
Q3 de produción, alcanza nes-
te prototipo unha potencia 
máxima de 525 cabalos, o que 
supón unha potencia específi-
ca de 211,7 cv/litro. Cun peso 
total de 1.527 quilogramos, a 
relación peso/potencia do ve-
hículo é de apenas 2,9 kg/cv. O 
par máximo é de 600 Nm está 
dispoñible entre as 2.300 e as 
6.000 rpm. O Audi A3 clubsport 
quattro concept acelera de 0 a 
100 km/h en 3,6 segundos, e al-
canza unha velocidade máxima 
de 310 km/h.

Audi A3 clubsport quattro concept

7>> Sprint MotorNovas



 O vehículo de tres ro-
das máis famoso e 
vendido do mundo 

renóvase. O MP3 ofrece siste-
mas ABS e ASR, o sistema de 
control de tracción exclusivo 
de Piaggio, e chega cunha ver-
sión nova de 500cc máis po-
tente e ecolóxica. As dúas 
rodas dianteiras son de maior 
diámetro e o novo deseño me-
llora o aspecto do frontal, a 
aparencia deportiva na parte 
posterior e beneficia o mane-
xo dinámico. Amais, o novo 
asento permite gardar dous 
cascos integrais.

❱❱ españa manterá a itV cunha periodicidade  
anual para os vehículos de motor e os 
seus remolques con máis de dez anos de 
antigüidade, trala publicación no diario 
Oficial da unión europea da nova direc-
tiva sobre estas inspeccións periódicas.

❱❱ Kia lanzou no noso país a serie especial  
Maracaná do seu modelo cee’d de cin-
co portas, que inclúe un grande equi-
pamento. esta variante incorpora un 
retrovisor electrocrómico, cámara de 
asistencia ao estacionamento, nave-
gador con sete anos de actualización 
de cartografía, tapizaría cor Package, 
sensores de luces, de chuvia e de apar-
camento traseiros. Os prezos van den-
de os 13.789 euros ata os 16.022 euros.

BreVeS Novo Piaggio MP3

Xa está dispoñible a 
versión renovada do 
Tourneo Courier de 

5 prazas que combina espazo 
para persoas cun nivel de car-
ga de 708 litros ampliables ata 
os 1.656 ao pregárense os asen-
tos. Presenta dous motores dié-
sel de 75 e 95cv – este último 
consegue 3,7l/100km- e un de 
gasolina EcoBoost de 1.0 litros 
que ofrece 5,2l/100km. Inclúe 
características de seguridade 

avanzadas como airbags de 
cortina, control de estabilida-
de electrónico con freado de 
emerxencia en cidade, control 
de tracción ou asistencia ao 
arranque en pendente. Amais 
incorpora dispositivo de arran-
que e parada do motor, limi-
tador de velocidade e control 
de presión dos pneumáticos. 
Está dispoñible na serie accesi-
ble Ambiente e nas exclusivas 
Trend e Titanium. 

Novidades na gama 
de vehículos comer-
ciais da firma alemá. 

O Opel Vivaro engade capa-
cidade de carga e maior espa-
zo interior con equipamento 
de última xeración como o 

sistema de infoentretemento 
IntelliLink, navegador e solu-
cións para convertelo nunha 
oficina móbil. Os seus motores 
turbo diésel reducen o consu-
mo ata os 5,7l/100km. O Opel 
Movano tamén incorpora 

propulsor Diésel BiTurbo que 
baixa o consumo e as emi-
sións, ao tempo que mello-
ra en seguridade con ESP de 
serie, axudas á condución 
e espello de ángulo mor-
to no parasol do pasaxeiro. 

Ademais, ofrece asistencia 
de arranque en pendente, 
mellora o control de trac-
ción e inclúe o Programa de 
Estabilidade Remolque que 
estabiliza o enganche para 
evitar posibles accidentes.  
Estará dispoñible a finais des-
te verán.

Nova xeración Opel Vivaro e Movano

Nova versión do Ford Tourneo Courier
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Nissan traballa nun coche auto-lavable
Lavar o coche pode ter os días contados de avanzaren 
as probas que a marca xaponesa realiza cunha nova 
tecnoloxía de pintura que repele o barro, a choiva e 

a sucidade diaria. Ultra-Ever Dry é unha pintura hidrofóbica 
e oleofóbica que crea unha capa de aire protectora entre a 
pintura e a contorna, de xeito que detén a auga e as salpica-
duras que ensucian a carrozaría dos coches. Polo momento, 
aplicouse no Nissan Note para ir ensaiando coas posibilida-
des que ofrece de cara a concibir o primeiro coche auto-lim-
pable do mundo.

Audi R8 LMS: o primeiro con faros láser 
A marca alemá vai fa-
bricar unha edición li-
mitada a 99 unidades 

deste deportivo pensado para 
a competición, que chegará ao 
mercado este verán. Cun motor 
V10 de 570cv permite unha ace-
leración de 0 a 100km/h en 3,4 
segundos, cunha velocidade 
máxima de 320km/h e un con-
sumo medio de 12.9l/100km. 
Presume de ser o primeiro ve-
hículo de produción no mun-
do equipado con faros láser, 
que incrementan o alcance de 
visión e a seguridade. O clien-
te pode personalizar a pintura 

exterior e no interior atopa-
rá detalles exclusivos como os 
asentos tapizados en coiro ou 
o uso do carbono mate nas cu-
bertas da consola central e da 
panca de freo. O prezo base en 
España será de 250.000 euros 
aproximadamente. 

Lexus NX: crossover compacto
 O novo modelo da casa nipona preséntase con dous motores: a versión híbrida NX 

300h – de 197cv que acelera de 0 a 100km/h en 9,9 segundos e consume unha media 
de 5,1-5,6 l/100km- e a de gasolina NX 200t cun novo motor turbo, que é o primeiro da 

historia de Lexus. A versión híbrida chega ao mercado no último trimestre deste ano e será o 
modelo central da gama Lexus con dúas versións: unha con tracción integral e-Four 4x4 e outra 
con tracción dianteira 4x2.



Volkswagen engade unha 
nova versión de carrozaría 
á gama Golf, tralas varian-
tes hatchback de 3 e 5 por-
tas e o Golf Variant. Baseado 
na mesma plataforma mo-
dular transversal (MQB), o 
Sportsvan é un monovo-
lume deportivo de dimen-
sións moi compactas. Con 
4.338 mm de lonxitude, o 
Sportsvan apenas resulta 83 
mm máis longo que o Golf 
de 5 portas, e 224 mm máis 

curto que o Variant, cos que 
comparte anchura -1.807 
mm-, mentres que a altura 
é 126 mm maior que a do 
hatchback. A gama de moto-
res do Golf Sportsvan inclúe 
no inicio da comercialización 
cinco versións, tres TSI de ga-
solina con inxección directa e 
turbocompresor, e dúas TDI, 
todos eles con sistema Start/
Stop.

Dispoñible a partir de 
xuño dende 21.020 euros.

O regreso 
de Bultaco

Este mes, no aniversario da 
fundación da marca e do 
nacemento do seu creador 
(Don Paco Bultó) Bultaco 
anuncia o seu regreso.

A principios de 2015, 
Bultaco terá no mercado 
unha Light Bike eléctrica, 
da que se desenvolverán 
distintas versións. A me-
diados dese ano, chega-
rá a Urbanmotard Eléctrica 
que anticipa o prototipo 
Rapitán. O equipo de enxe-
ñería da marca está traba-
llando xa noutro tipo de 
vehículos con outros siste-
mas de propulsión. Bultaco 
non descarta ningunha for-
ma de propulsión para un 
vehículo de dúas rodas que 
poida estar no mercado an-
tes de 2020.

Dende un punto de vista 
industrial, Bultaco contem-
pla a posibilidade de submi-
nistrar compoñentes para 
outros fabricantes.

Descontos Ford
Ford reduciu en ata un 58% 
os prezos dunha selección 
de recambios para mo-
delos de Transit e Transit 
Connect. Estes descontos 
coinciden co final do lanza-
mento en Europa por par-
te da marca da súa gama 
Transit totalmente redese-
ñada e expandida, incluí-
das as novas Transit, Transit 
Custom, Transit Connect e 
Transit Courier, que ofrece 
uns custos de mantemen-
to reducidos. Con esta nova 
iniciativa que Ford pon en 
marcha, os propietarios de 
modelos Transit e Transit 
Connect menos recentes 
tamén se poderán bene-
ficiar de custos de mante-
mento reducidos.

Novo Golf Sportsvan

Mercedes acode ao Salón do 
Automóbil de Madrid. No seu 
stand poderanse contemplar 
30 vehículos de toda a gama 

Mercedes e Smart. No exte-
rior, atópanse os boxes de pro-
bas con 26 vehículos e varias 
bicicletas eléctricas ebikes de 

Smart a disposición dos intere-
sados en coñecer máis de pre-
to as novidades de Mercedes 
e Smart. Un mes antes do seu 

lanzamento comercial presén-
tase como principal novidade o 
Clase V, o novo monovolume da 
marca. Os novos Clase C e GLA 
ocupan tamén un lugar desta-
cado no stand. AMG conta cun 
espazo específico onde se po-
derán contemplar as versións 
máis radicais do novo Clase S, 
do SL, do Clase A e do CLA.

Mercedes-Benz no Salón do Automóbil de Madrid
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O lanzamento do 
Pulsar subliña a am-
bición de Nissan de 

ofrecer deseño intelixente e 
innovacións tecnolóxicas a 
unha clientela cada vez máis 
ampla. O novo Pulsar dispón 
dunha ampla gama de equi-
pamentos accesibles e útiles 
deseñados para que o condu-
tor se sinta máis cómodo e se-
guro ao volante.

Dacordo coa idea de Nissan 
de ofrecer innovación aos seus 

clientes e reducir o custo de 
uso dos seus modelos, a nova 
gama de motores turboali-
mentados do Pulsar ofrecen 
unha combinación perfecta 
de prestacións e eficiencia. O 
motor de 1,2 litros DIG-T de 
gasolina ofrece unha potencia 
de 115 cv, mentres que o mo-
tor dCi de 1,5 litros proporcio-
na 110 cv e 260 Nm de par. Un 
potente motor de 1,6 litros e 
190 cv de gasolina turbo unira-
se á gama a principios de 2015.

Nissan Pulsar
Honda presentou no 
Salón do Automóbil 
de Madrid o Civic Black 

Edition, unha serie especial 
que pon a disposición dos seus 
clientes.

O Civic Black Edition apor-
ta un aspecto máis atrevido 
ao modelo, grazas aos fal-
dóns dianteiros en negro bri-
llante, os faldóns laterais, o 
alerón traseiro e a guarnición 
do parachoques traseiro. Un 
atractivo deseño que se com-
pleta coa tapa do depósito de 

combustible en negro brillante 
co logotipo do Civic. Ademais, 
a parte traseira do automóbil 
exhibe o logotipo Black Edition 
nun emblema con aspecto de 
aluminio. O estilo se comple-
menta con pinas de aliaxe 
Nitrogen de 18 polgadas (unha 
mellora respecto das pinas es-
tándar de 17 polgadas), cun 
deseño de cinco radios múl-
tiples e que se subministran 
en negro pólvora mate e unha 
tapa central con aparencia de 
carbono.

Civic Black Edition
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Os colectivos dos au-
tobuses e os taxis de-
claráronlles a guerra ás 

novas plataformas que poñen 
en contacto a particulares para 
compartiren coche. No punto 
de mira dos taxistas e da patro-
nal de transportistas de viaxei-
ros Fenebús están Blablacar e 
Uber. Cualifican a súa activida-
de de piratería e din que prac-
tican o intrusismo profesional. 
Por resumir moito, atacan a es-
tas plataformas con argumen-
tos como que non cumpren 
coas súas obrigas tributarias e 
que non está claro se as asegu-
radoras se farían cargo no caso 
de accidente. Tamén apelan ó 
risco de que un usuario dun co-
che compartido sufra un roubo 
ou unha agresión física.

Vaiamos por partes. 
Aceptando o argumento de 
que estas plataformas de co-
che compartido non cumpren 
coas súas obrigas fiscais, será 
responsabilidade da Axencia 
Tributaria perseguir e san-
cionar esa hipotética fraude. 
Efectivamente poden darse 
casos de roubo ou de agresión 
física a un usuario de coche 
compartido, pero a probabi-
lidade non é maior que se un 
pasea pola rúa e recibe a in-
desexada visita dun carteiris-
ta. Por non cansar, está claro 

que o negocio perfecto non 
existe e veremos co tempo se 
estas plataformas de transpor-
te colectivo son útiles ou non. 
De momento, contan con mi-
lleiros de adeptos en España e 
Europa, especialmente mozos.

As empresas de transpor-
te colectivo e os taxistas de-
berían abrir un proceso de 
reflexión. E se as empresas de 
transporte de viaxeiros baixan 
os prezos dos billetes e me-
lloran as frecuencias urbanas 

e interurbanas? Poden alegar 
que pagan moitos impostos e 
que aumentar os traxectos non 
é rendible porque non hai de-
manda. Pois a conclusión que 
se pode sacar é que son pouco 
competitivas. Por certo, Renfe 
reduciu as tarifas e o tren xa ten 
máis usuarios que o avión.

Os taxistas case merecen 
un monográfico. Os prezos son 
desorbitados. Ou como pasa 
nalgún concello da área me-
tropolitana de Santiago onde 
goberna o caos empresarial 
dentro deste colectivo: uns 
pretenden aplicar o taxímetro 
de inmediato e outros seguir 
coa tarifa pactada entre eles 
por traxecto durante un tempo 
máis. O prexudicado: o usua-
rio, que non sabe a que carta 
quedar. Ó final, o consumidor 
termina chamando ó taxis-
ta que coñece de toda a vida, 
acorda o prezo con el e evita 
acudir á parada regulamen-
taria. As queixas contra o co-
che compartido son lexítimas, 
pero estes colectivos do choro 
deberían preocuparse tamén 
por competir en servizo e pre-
zo. Só lles falta dicir que recoller 
a unha persoa que fai autostop 
á beira da estrada é negocio ile-
gal. Igual terían que adaptarse 
ó século XXI para non perder 
clientes.

■ XOSé MAnuel Pérez | TexTo

Cerberus, un fondo 
especializado na com-
pra de empresas en 

problemas para revendelas, é 
o novo propietario da fábrica 
que a multinacional Visteon ten 
en Salceda de Caselas. A facto-
ría produce paneis de portas 
e salpicadeiros para vehícu-
los de PSA e nela traballan 260 
persoas.

A fábrica é rendible nes-
tes momentos, pero os 

traballadores descoñecen se 
Cerberus está disposto a in-
vestir o necesario para que 

siga sendo competitiva. O 
presidente do comité de em-
presa da planta de Salceda, 

Armando Iglesias, afirma que 
os empregados “non sabe-
mos ata que punto eles valo-
rarán se é interesante investir 
e se logo ese diñeiro pode ser 
recuperable ou non pode ser 
recuperable. É unha cuestión 
que alomenos nos ten en as-
cuas. Non témola certeza de 
que a situación poida ser van-
taxosa para nós”. Ademais da 
factoría de Salceda, Cerberus 
adquiriu outras 19 que 
Visteon ten espalladas por 
Europa, Asia e Suramérica.

Os taxistas que espabilen

 eMIlIO blAncO | TexTo

 @eMIlIOblAncO10 | TwiTTer

Os 260 empregados están preocupados polos investimentos na factoría

O fondo americano Cerberus compra a planta 
de compoñentes de Visteon en Salceda

travesia de Cacheiras nº 25 - 1ºa  -15886 teo (a Coruña)
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O centenario

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

Tuning e 
mantemento 
do teu 
automóbil
Sánchez Freire, 71
Rotonda de Conxo
Santiago de Compostela

Sprint
Axenda

Talleres
BASTON

Especialistas en ABS e Inyección
Vehículos 4x4 y accesorios especiales
Preparación vehículos de competición  

y accesorios racing

La maquinaria más avanzada  
en equilibrado de discos de freno
Servicio Oficial: FONOS y LUCAS

MECÁNICA EN GENERAL
Rúa Salvadas, 23 - Tfnos: 981 570 182/981 585 627

SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE
Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

baston@adgruporegueira.es

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

Frenos, ABS, ESP
Mecánica de mantenimiento
Mecánica motor
Sistemas de Refrigeración

www.senrasport.com

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538¿Necesita un coche?
Llámenos, somos especialistas.

Cualquier marca, cualquier modelo.
981 148 291 / 629 714 535

Polígono do Tambre, calle C 75 • Santiago de Compostela
www.eg4motor.es
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SPRINT MOTOR: En plena suba dos 
carburantes na Semana Santa o presi-
dente da Xunta acusou as petroleiras de 
poñerse de acordo para vender o gasó-
leo un cinco por cento en Galicia máis 
caro ca noutras comunidades, aínda que 
desvincula as gasolineiras desta situa-
ción. Na súa opinión, ten fundamento 
esta acusación?

JESÚS GARCÍA: Poida que teña al-
gún fundamento porque hai que pensar 
que o presidente manexa datos reais. O 
que pasa é que moitas veces as estatís-
ticas poden chegar a ser unha mentira. 
Si que é certo e contrastable pola pá-
xina do Ministerio de Industria na que 
aparecen os prezos de venda de todas 
as gasolineiras deste país, que nalgu-
nhas comunidades autónomas o pre-
zo do combustible é un pouco inferior.

SM: Por que se dá esa diferenza?
J.G.: Habería que facer unha análise 

fonda, pero hai dous factores que son 
importantes. Un é o diferente tipo impo-
sitivo que existe entre as comunidades 
autónomas españolas. Compárasenos 
moito con Madrid e eles teñen un tipo 
impositivo inferior ao de Galicia. Se 

tivésemos o mesmo gravame, os pre-
zos pareceríanse moito aos de Madrid.

E despois hai outro tema moi impor-
tante tamén que é o custo social que 
temos que soportar as gasolineiras. 
Nunha viaxe que fixen na ponte de maio 
constatei e comprobei que o prezo da 
gasolina en Castela e León, Estremadura 
e Andalucía, en moitos casos, era moi 
parecido pero superior ao que temos 
en Galicia. Tendo en conta ademais que 
cando un pasa da Gudiña, un ten que 
baixar do vehículo e subministrar.

En Galicia, de momento, unha por-
centaxe elevadísima de gasolineiras te-
mos empregados. No resto de España, 
empezan a ser todas as gasolineiras de 
autoservizo ou cun só empregado: ti 
baixas, botas e pagas. En Galicia, desde 
a patronal estamos moi preocupados 
porque se dá a entender moitas veces 
que somos os culpables de que aquí o 
prezo sexa máis caro ca noutros lados, 
pero as marxes que barallamos son as 
que son e temos uns gastos superiores 
aos do resto de España por un custo so-
cial realmente importante.

SM: A suba do imposto sobre os car-
burantes aprobado pola Xunta, o que 
antes se chamaba o “céntimo sanitario”, 

que influencia está tendo nos prezos 
neste inicio do ano?

J.G.: Se lle pregunta a alguén que 
estea no límite con Castela e León e con 
Asturias poderíalle contestar con máis 
coñecemento de causa, pero podo di-
cir que se reverteu a situación. Antes os 
transportistas podían botar en Galicia 
porque podía chegar a ser máis rendi-
ble. Pero, ao subir aquí o tipo impositi-
vo, están trasladándose aos límites con 
outras provincias. No caso dos turismos, 
os prezos son moi parecidos.

SM: Pero o presidente da Xunta di 
que en Galicia se subiu o imposto para 
igualalo a outras comunidades.

J.G.: Si, pero igualouse ás que máis 
tiñan. Porque hai algunhas, poucas, que 
si teñen un tipo moito menor ca o noso: 
País Vasco, Navarra, Aragón e mesmo 
Madrid. Igualámonos por riba.

SM: O feito de que exista unha re-
finería na Coruña debería favorecer que 
os prezos fosen máis baixos en Galicia 
ou isto non ten nada que ver?

J.G.: Evidentemente debería influír 
un pouco. Non sería facilmente cuanti-
ficable pero parece lóxico. O transporte 
ten un custo. Non é o mesmo transpor-
tar a 300 quilómetros que a 200. Pero 

“Non somos culpables de que os carburantes 
sexan máis caros en Galicia ca noutros lados”

“Estamos entre as autonomías cos tipos impositivos máis altos e soportamos un custo social superior”

Jesús García, portavoz da Asociación Provincial de Estacións de Servizo da Coruña
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aquí estaríamos entrando noutra faceta 
que vén de antigo: que o produto ha-
bitualmente se puña nas gasolineiras 
co transporte incluído e iso facía que 
os gasolineiros non sabiamos moitas 
veces canto nos custaba o transporte. 
Son herdanzas do monopolio.

Agora, coa liberalización, a xente 
pode contratar o seu transporte e ne-
gociar o seu prezo. Aí si que empezan a 
existir diferenzas entre poñer o produto 
en Ordes ou en Ourense. Neste caso as 
estacións de servizo que estean máis 
lonxe da refinería terán menos marxe, 
aínda que o prezo de venda ao público 
sexa moi parecido.

SM: O Consello Galego da 
Competencia detecta problemas de 
concentración no mercado de distri-
bución e a Xunta di que en Galicia hai 
un 17 por cento menos de gasolineiras 
independentes que a media de España. 
Favorecer a apertura de novas estacións 
de servizo abarataría o combustible?

J.G.: Estou radicalmente en contra 
desa opinión. E non só porque poida 
parecer que me interesa, senón pola ex-
periencia doutros países europeos. En 
España o 90 por cento das gasolineiras 
son de marca ou independentes men-
tres que en Europa hai moitísimas de 
cadeas comerciais, de supermercados 
e de grandes superficies. E non nece-
sariamente teñen o prezo máis bara-
to. É entendible que alguén monte 
unha gasolineira para non gañar nada 
e gañar no centro comercial con outro 
tipo de produtos, pero o que estamos 
é desmantelando completamente un 
sector que estaba funcionando. E iso 
xa está empezando a pasar. Nas cida-
des as gasolineiras aínda seguen sendo 
rendibles. Pero na zona rural empeza 
haber moitos problemas e comeza a 
existir peches de estacións de servizo. 
Hai exemplos preto de que o feito de 
que se abra unha gasolineira nun cen-
tro comercial implica que pechen dúas 
ou tres que eran de familias e que es-
taban dando algún posto de traballo.

Que modelo de sector queremos? 
En función diso teremos que decidir 
que facer. En Francia e Alemaña unha 
porcentaxe elevadísima de gasolinei-
ras son de grandes superficies e ao 
principio si hai un descenso dos pre-
zos, pero a longo prazo vólvese igualar 
todo. Promover as estacións “low cost” 
tería un efecto inicial de baixada dos 
prezos pero, no momento en que todas 
ou unha gran parte sexan así, as tarifas 
igualaranse por riba.

SM: Cal é a rendibilidade anual du-
nha estación de servizo en Galicia?

J.G.: É difícil responder porque hai 
que ter en conta de que tipo de gaso-
lineira estamos a falar. As que están 
abandeiradas por unha petroleira son 
maioría e teñen que adaptarse ao pre-
zo que fixa a compañía que as submi-
nistra. As independentes somos aínda 
poucas e negociamos tódos os días con 
distintas petroleiras. En todo caso, as 
marxes comerciais das gasolineiras con 
marca poden oscilar entre 6 e 8 cénti-
mos brutos por litro de combustible. 
As libres poñemos os prezos en funci-
ón das marxes que queiramos ter, pero 
adoitamos ir detrás do que establece 
Repsol, Cepsa e BP. Un dato tamén im-
portante é que un 45 por cento da tarifa 
de cada litro de carburante está grava-
da con impostos.

SM: A crise estalle pasando factura 
ao sector?

J.G.: Si que notamos a crise porque 
as vendas baixaron un pouco e os cus-
tos mantivéronse. O impacto foi menor 
para as estacións de servizo que cobran 
ao contado pero houbo algunhas que 
venden a crédito que padeceron máis 
por ter cantidades impagadas por par-
te de distintos transportistas. Por outro 
lado, a longo prazo imos ter un proble-
ma de subsistencia para adaptarnos ao 
que os nosos políticos entenden que 
debe ser o futuro como son as gasoli-
neiras automáticas. Iso vai ter un custo 

social tremendo porque se pode acabar 
despedindo a moita xente.

SM: Na actualidade, unha gasolinei-
ra para subsistir precisa obrigatoriamen-
te doutros servizos complementarios 
como o lavado de coches, cafetería ou 
tenda?

Dende hai anos as petroleiras viñan 
incidindo en que nós debiamos ter ou-
tras fontes de recursos colateriais ao 
tema dos carburantes porque o nego-
cio do combustible queríano todo para 
eles (risa). Polo menos quedar co bo-
cado grande e que nós tivésemos que 
ter máis cousas. Na actualidade si é cer-
to. Nestes momentos unha parte im-
portante do negocio está no que non 
é combustible. É dicir, a tenda, sobre 
todo nas cidades, é moi importante. 
Tamén o lavado, o cambio de aceite... 
Estámonos convertendo en talleres en 
pequena dimensión.

  Haberá moitos 
despedimentos coas 
gasolineiras automáticas 
que queren promover os 
nosos políticos

>> Sprint Motor 15Entrevista



16
XII

  E
di

ció

n dos Premios

Sprint Motor >>16 Premios

o acto foi presentado por maría Solar

o público seguiu con atención todo o evento



Xesús Ferreiro recolleu o premio Piloto Sprint motor 2014 de mans do director xeral do Grupo Breogán, José ramón Ferreiro

luís Penido entregou o trofeo todoterreo Sprint motor 2014 a José c. Freije (caeiro)

raúl lodos, director de posvenda de uroVeSa recibiu 
o Galardón Sprint motor 2014 en representación da 

súa empresa de mans de Xurxo Sobrino

carlos García (Noyamóvil) recibiu o trofeo de monovolume Sprint 
motor 2014 de mans do colaborador da revista ramón Novo

Juan crego (compostela motor) recolleu o premio do coche Sprint motor 
2014 de mans do catedrático de electromagnetismo da uSc, Jorge mira
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o televisivo científico Jorge mira dirixiu unhas entretidas palabras a todos os asistentes

trío de pilotos: Grille, Ferreiro e Penido (de esquerda a dereita)

luís e Xurxo aproveitaron a oportunidade para “probar” o habitáculo do renault twizy un ano máis os profesionais do sector acudiron á cita da revista

Juan (Neumáticos Pernas), segundo pola esquerda, e Jaime 
(Honda Galcar) cos irmáns manuel e david (Grafiideas)
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os colaboradores de Sprint motor regaláronlle un trofeo (un carro de prata) ao director, Xurxo Sobrino, para que siga “tirando do carro” da revista

os vehículos premiados foron os protagonistas na exposición no Hotel congreso

representantes de distintos sectores do motor



■ rOcíO PereIrA | TexTo      
■ dXt | imaxes

Primeiro instaláronse cámaras nos helicópteros de vixilancia das estradas e, 
agora, radares. Cada vez hai máis ollos para controlar a velocidade nas estradas 
españolas e dar caza aos infractores. 
Os radares aéreos son un sistema pioneiro que España puxo en marcha 
hai agora un ano e que se completa neste 2014 con novas incorporacións. 
Súmanse aos radares fixos, por tramos e os móbiles, coa diferenza de que non 
estarán coas rodas pegadas ao asfalto senón a 300 metros de altura como 
mínimo e poden situarse ata a un quilómetro de distancia do noso coche.

Control de velocidade 
dende as alturas
Pode controlar centos de quilómetros en dúas horas de voo

Pegasus é o nome do sistema incorporado a dous helicópteros da Dirección Xeral de Tráfico

A novidade do radar 
Pegasus, respecto ao an-
terior, é o sistema dobre 
de control de velocida-
de e rexistro de imaxes 
que incorpora. Conseguir 
esta novidade, que polo 
momento é única no 
mundo, requiriu 6 anos 
de traballo. O fabricante 
do sistema é canadense 
pero a idea e o liderado 
do proxecto, o deseño 
do algoritmo de control 
e rexistro de velocidade 
e a certificación final son 
españolas.

O custo é similar ao 
dun radar fixo, que par-
te dos 60.000 euros. Pero 
a esta cantidade hai que 
engadirlle os 100.000 eu-
ros que supón a insta-
lación na aeronave e o 
custo das horas de voo 
para que realice o seu tra-
ballo. Segundo a DXT, a 
vantaxe é que pode con-
trolar centos de quilóme-
tros en dúas horas de voo.

Un dos helicópteros da 
patrulla aérea da DXT en 
Galicia contará co novo sis-
tema de radar. Deste xei-
to, a aeronave con base no 
aeroporto de Alvedro vai 
converterse en Pegasus e 
será compartido con ou-
tras comunidades autó-
nomas. De cumprírense 
os prazos manexados pola 
entidade, estará operativo 
a finais deste mes de maio. 
Con todo, unha vez insta-
lado o dispositivo, deberá 
pasar os controis perti-
nentes de medición e a 
homologación do Centro 
Español de Metroloxía, que 
certificará que é apto para 
controlar a velocidade e 
multar dende o aire.

Os Pegasus non son os úni-
cos controladores dende o 
aire dos que dispón a DXT: 
teñen un total de 18 heli-
cópteros do servizo de vi-
xilancia que voan tódolos 
días do ano detectando in-
fraccións pero sen poder 
rexistrar a velocidade, que 
é un factor determinante 
en moitos accidentes de 
circulación. Así que, pode 
dicirse que o novo sistema 
engade unha ferramenta 
importante para o control 
absoluto da circulación.

A unidade de 
Helicópteros da DXT 
creouse no ano 1961. A 
súa función principal é 
a seguridade viaria: con-
trolar dende o aire o bo 
comportamento dos con-
dutores. Con este fin, reali-
zan misións de prevención 
de accidentes, estudo das 
estradas, vixilancia e au-
xilio sanitario. Pertencen 
ao Ministerio do Interior 
polo que colaboran con 
Protección Civil co servizo 
de Salvamento e de Buscas.

No seu primeiro ano en funcionamento, o primeiro radar 
Pegasus fixo 428 horas de voo, controlou 8.500 vehículos e 
foron denunciados 1.441 condutores por circular a unha velo-
cidade superior á permitida. Os sancionados rexistraron unha 
media de velocidade de 30km/h superior á estipulada na vía. 
O 59% das denuncias foron postas a condutores en vías se-
cundarias e o 38% impuxéronse en vías limitadas a 120km/h. 

Os excesos de velocidade detectados polo Pegasus su-
puxeron a perda de 1.260 puntos. 24 condutores perderon 
6 puntos por superar amplamente a velocidade permitida e 
outros 42 despedíronse de 4 puntos do seu carné.

Proxecto español de 
fabricación canadense

Presenza en Galicia

Os vixías dende o aire

O balance do primeiro Pegasus

No seu primeiro ano en 
funcionamento controlou 

8.500 vehículos e foron de-
nunciados 1.441 condutores 

por velocidade excesiva
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Está previsto que entren en 
funcionamento outros catro radares Pegasus

O radar Pegasus posúe dúas cámaras 
instaladas no patín do helicóptero

Pegasus é o nome do sistema in-
corporado a dous helicópteros 
da Dirección Xeral de Tráfico. Para 
bautizalo acudiuse a unha das fi-
guras da mitoloxía grega: Pegaso, 
o cabalo con ás de Zeus, o que che-
gou a estar entre os deuses. Pero o 
radar pouco ten de mito. É un me-
canismo que integra o cinemóme-
tro e a cámara de vixilancia e que 
está dotado dun sistema informáti-
co que fai medicións, cada tres se-
gundos, sobre un vehículo e pode 
calcular case ao momento a velo-
cidade á que circula.

O primeiro Pegasus estreouse 
hai agora un ano. Foi o primeiro 
radar certificado para a vixilancia 
aérea nas vías españolas. Nacía coa 
misión de reducir os accidentes de 
tráfico causados por unha veloci-
dade excesiva, unha das causas 
principais das mortes nas estradas 
do país. Agora, a DXT vén de pre-
sentar o novo Pegasus, o segundo 
da mesma liña, e está previsto que 
se poñan en servizo outros catro. A 
intención da DXT é que nun prazo 
de 2 anos, tódalas patrullas aéreas 
dispoñan deste sistema.

O radar Pegasus posúe 
dúas cámaras instaladas no 
patín do helicóptero. Unha 
é panorámica e facilita o 
seguimento e captación 
da velocidade. A outra per-
mite obter detalles porque 
dispón dun teleobxectivo 
para ler a matrícula do au-
tomóbil. Cando se detecta 
un exceso de velocidade, o 
sistema toma tres medidas 
repetidas para cotexar que 
se está infrinxindo o límite 
permitido. 

Cando se confirma a 
infracción, envíase un fo-
tograma da gravación ao 
Centro de Tratamento de 
Denuncias Automatizadas, 
situado en León, onde se 
tramita a sanción e se remi-
te ao domicilio do condu-
tor. En caso de delito está 
contemplada a actuación 
inmediata do persoal do 
helicóptero, coa chamada 
desde a aeronave á Garda 
Civil que poderá abrir dili-
xencias xudiciais.

› Vixía principalmente estradas convencionais
› Rexistra a velocidade e a imaxe dos vehículos
› Identifica condutas de risco nos condutores
› Un telémetro láser segue o coche e calcula a 

velocidade 
› A altura mínima do voo é de 300 metros
› O láser da cámara alcanza unha distancia de 1.000 

metros. 
› Pode detectar velocidades de ata 360 km/h
› Grava imaxes de alta definición
› A matrícula queda rexistrada desde a altura

O mecanismo Pegasus
Dispositivos e 
procedementoFuncións e capacidades

o “Grande irmán” xa é realidade
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os tres grandes
Baixo o acrónimo KAD acó-

llense os tres vehículos que 
definían a clase coa que Opel 
dirixía a súa mirada aos clientes 
de turismos de luxo. Na publi-
cidade daqueles anos anunciá-
banse como “os tres grandes” e 
así pasarán á historia.

A gama chegou ao mer-
cado na primavera de 1964 e 
supuña un paso importante 
porque a casa alemá levaba 
20 anos sen ofrecer novidades 
para este segmento de consu-
midores. Os automóbiles pre-
sentaban carrozarías idénticas 
de liñas modernas e distin-
guíanse polos seus motores e o 
seu equipamento. Adoptaban 

o estilo de deseño das liñas ins-
pirado polos modelos da com-
pañía General Motors, a matriz 
americana de Opel.

Só cinco anos despois do 
seu lanzamento, foron substi-
tuídos polos modelos de serie 
B, que estableceron pautas no-
vas ao introduciren tecnoloxías 

avanzadas de chasis e un estilo 
máis elegante.

o Kapitän
O modelo Kapitän foi o 

primeiro co que a casa ale-
má entrou na clase premium. 
Presentouse cun motor de 6 ci-
lindros e 2.6 litros cun rexistro 

de potencia de 100cv. Só se fa-
bricaron 113 unidades e leva 
a etiqueta de ser o primei-
ro coche de seis cilindros da 
Alemaña da posguerra. A súa 
versión motriz converteuse no 
modelo máis vendido no país 
xermano con este tipo de pro-
pulsor. Ademais, era o único da 

Tres coches para viaxeiros con clase dos anos 60 e 70

O noso Retro-Visor adáptase 
ao que faga falta, así que nes-
te mes de maio, amplía o seu 
campo visual para recoller 
con boa óptica tres modelos 
de luxo: o Kapitän, o Admiral 
e o Diplomat, que dende o 
ano 1964 foron elixidos po-
los viaxeiros máis esixentes 
para desprazarse. Poñemos 
cincuenta candeas na torta 
de aniversario para celebrar 
o medio século de vida das 
tres iconas de Opel nas dé-
cadas dos 60 e 70. 

Opel KAD: 
50 anos dos modelos de luxo

opel Kad Serie a, 1964 - 1968

Sprint Motor >>22 Retro-visor



gama que dispoñía dun asen-
to corrido dianteiro, de xeito 
que ofrecía unha configura-
ción de 6 prazas, mentres o 
Admiral e o Diplomat conta-
ban con asentos dianteiros 
individuais.

o admiral
Na década dos 60 e dos 

70 continuou o éxito deste 
modelo de preguerra, que 
levaba o mesmo nome, coa 
diferenza de ser moito máis 
luxoso. Equipado co mesmo 
propulsor do Kapitän, de seis 
cilindros e con empuxadores 
hidráulicos sen mantemen-
to, o que supoñía unha au-
téntica novidade. Compartía 
tamén co outro modelo, a 
caixa de cambios manual 
de catro velocidades, com-
pletamente sincronizada e 
coa panca na columna de 

dirección. Para satisfacer os 
gustos diferenciados dos 
clientes, ofrecíase como op-
ción a posibilidade dunha 
panca deportiva de cambios 
no chan ou a caixa automá-
tica de dúas velocidades. 
Ademais, o Admiral estaba 
equipado de serie cun circuí-
to dobre de freos con discos 
dianteiros. 

o diplomat
Converteuse no modelo 

tope da nova gama de luxo 
de Opel, sendo identificado 
co luxo, a elegancia e o ca-
rácter distinguido. O motor 
era subministrado dende 
os Estados Unidos: un V8 de 
4.6 cilindros e 190cv, que lle 
permitía acadar os 200km/h 
e acelerar de 0 a 100km/h 

en 11 segundos. No interior 
presentaba os detalles do 
seu exclusivo equipamento: 
alfombras grosas, tapicería 
de luxo, un cadro de man-
dos con panel de madei-
ra auténtica, teito de vinilo, 
asentos reclinables, ventás 
eléctricas, espellos exterio-
res axustables dende o inte-
rior e incluía luces de cortesía 
nos pés dos pasaxeiros dos 
asentos traseiros. De serie o 
Diplomat ofrecía o sistema 
de freos hidráulicos e as lu-
ces antinéboa.

eVoluciÓN doS modeloS 
• 1965 Soamente un ano despois do seu lanzamento, Opel ampliou a serie de modelos KAD. O 

Kapitän e o Admiral pasaron a venderse co motor V8 de 4.6 cilindros e a caixa de cam-
bios automática do Diplomat. Mellorouse o seu chasis, reforzáronse as xuntas cardan, 
engadíronse novos eixes, pinas, pneumáticos e freos na oferta normal de prezo. E para 
manter o estatus dos dous coches, só se fabricaron 113 Kapitän e 622 Admiral. Pouco 
despois mellorouse a versión de serie co novo motor de seis cilindros e 2.8 litros.

• 1965 A clase premium de Opel recibiu un novo integrante: o Diplomat V8 Coupé, o máis ex-
clusivo da gama. Pola súa relación calidade-prestacións converteuse nun dos coches 
máis destacados de Alemaña.

• 1966 O Diplomat Coupé de catro prazas ofrecíase co motor V8 de 5.4 litros, o mesmo que 
levaba o Chevrolet Corvette. Con ese propulsor, coa caixa de cambios automática 
“Powerglide” de dúas velocidades mais os 230cv aceleraba de 0 a 100km/h en menos 
de 10 segundos e acadaba unha velocidade máxima de 206km/h. Por estas caracterís-
ticas pode presumir de ser o coche máis rápido que se fabricaba na Alemaña dos anos 
60 e tamén o Opel máis caro, reservado a un número reducido de compradores.

• 1969 Segunda xeración. Opel establece novos estándares técnicos no segmento de luxo para 
mellorar o confort, a seguridade e a economía. Os KAD pasaron a ter unha carrozaría 
e uns interiores que facían fincapé na seguridade pasiva. Amais, as dimensións eran li-
xeiramente inferiores e os motores de 6 e 8 cilindros eran máis eficientes.

• 1970 O Kapitän foi descartado e reemprazado polo Admiral N, mentres o Diplomat seguiu 
medrando.

• 1973 Lánzase a versión longa do buque insignia de Opel pensado para altos directivos, mi-
nistros e xefes de goberno. A distancia entre eixes crece en 150 mm e o espazo gañado 
destínase aos pasaxeiros das prazas traseiras.

• 1973  Aparece no mercado o Diplomat CD, un deportivo coupé de luxo, baseado no Diplomat B.
• 1977 Chega o final da serie B dos “tres grandes”. O Admiral despediuse con 31.827 unidades 

vendidas, o Diplomat con 18.725 e Kapitän con 11.017 coches vendidos.
• 1978 Lánzanse os modelos Senator e Monza de desenvolvemento completamente novo para 

substituír aos modelos de luxo de Opel.

a HiStoria de oPel
Adam Opel AG é unha socie-
dade anónima.
Ten a súa sede en Rüsselsheim, 
Alemaña.
O lema empresarial é “nós vi-
vimos os automóbiles”.
Filial da empresa estadouni-
dense General Motors que 
posúe o 90% do capital. O 
10% restante pertence aos 
traballadores.
Fúndase no ano 1862 como 
fábrica de máquinas de coser.
Anos despois, comeza a fabri-
car bicicletas.
En 1899 fabrican os primeiros 
automóbiles: un total de 11.
Outros modelos históricos: 
Olympia, Rekord, Commodore, 
Ascona, Kadett, Senator, 
Omega, Vectra, Monza, Manta, 
Calibra, Astra, Campo, Arena, 
Sintra, Monterrey, Frontera, 
Tigra, Signum, Adam, Insignia.

1969 opel Kapitaen B

1969 opel admiral B
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Calendario  
de  probas XUÑO  2014

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

1 xuño 4 Karting de Valga Karting Valga Pontevedra España

1 de xuño Cto. Galego de Trial - Teo Trial Lampai - A Grela, Teo A Coruña España

1 de xuño Cto. España Supermotard Supermotard Circuíto de Karting de Forcarei Pontevedra España

1 de xuño G.P. Italia de Motociclismo Motociclismo Circuíto de Mugello Italia

1 de xuño Cto. España Autocross - Mollerussa Ara Lleida Autocross Circuíto Parc de La Serra de Mollerussa Lleida España

1 de xuño Rali Baixa Andalucía TT Todoterreo Serón, Melilla España

1 de xuño Cto. Alemán Turismos - G.P. Hungría Turismos Circuíto Hungaroring

7 de xuño Cto. España Supermotard - Talavera la Real Supermotard Talavera la Real Badajoz España

7 de xuño Cto. España Motocross - Alhama de Murcia Motocross Circuíto Alhama de Murcia Murcia España

7 de xuño Copa de España de Trial Clásicas - A Rioxa Trial clásicas Alcanadre A Rioxa España

7-8 de xuño 27 Rali Cidade de Narón Rali Narón A Coruña España

7-8 de xuño Cto. España Velocidade - Motorland Velocidade Circuíto Motorland Aragón Teruel España

7-8 de xuño Cto. Mundo Turismos - G.P. Moscú Turismos Circuíto de Moscú Rusia

8 de xuño Cto. Galego de Velocidade - Forcarei Velocidade Circuíto A Magdalena - Soutelo de Montes Pontevedra España

8 de xuño Cto. España Minivelocidade - Villaverde de Medina Minivelocidade Circuíto Villaverde de Medina Valladolid España

8 de xuño G.P. F1 Canadá F1 Circuíto Gilles Villeneuve Montreal Canadá

8 de xuño Cto. Mundo Superbikes - Malasia Superbikes Circuíto de Sepang Malasia

8 de xuño Cto. Mundo de Ralis - Italia Rali Circuíto de Cerdeña Italia

14 de xuño Cto. España Freestyle - Valencia
Motocross 
Freestyle

Circuíto da Comunidade Valenciana Valencia España

14-15 de xuño 71 Autocross Arteixo Autocross Circuíto de Arteixo A Coruña España

14-15 de xuño 2 A Estrada Todoterreo Todoterreo A Estrada Pontevedra España

14-15 de xuño 46 Rali de Ourense Rali asfalto Ourense Ourense España

15 de xuño Cto. Galego Supercross - Ameixenda Supercross Ameixenda - Ames A Coruña España

15 de xuño G.P Motociclismo Cataluña Mundial Motos Circuíto Montmeló Barcelona España

21 de xuño Cto. España Rali TT - Lorca Todoterreo Lorca Murcia España

20-22 de xuño Cto. Mundo Superbikes - Italia Superbikes Circuíto de Misano Italia

20-21 de xuño XXIX Rali Norte de Extremadura Rali Plasencia Cáceres España

20-22 de xuño G.P. F1 Austria F1 Circuíto de Spielberg Austria

21-22 de xuño 32 e 33 Karting A Pastoriza Karting Karting A Pastoriza Lugo España

21-22 de xuño Rali de Terra do Bierzo Rali asfalto Ponferrada León España

21-22 de xuño Cto. Mundo Turismos - G.P. Bélxica Turismos Circuíto de Spa Bélxica

21-22 de xuño Cto. España Velocidade - Montmeló Velocidade Circuíto de Montmeló Barcelona España

21-22 de xuño Cto. España Supermotard - Villena Supermotard Circuíto La Chicharra - Villena Alicante España

22 de xuño Cto. España Trial - Andorra Trial Sant Juliá de Loria Andorra

26-28 de xuño G.P. Motociclismo Holanda Motociclismo Circuíto de Assen Holanda

28 de xuño Cto. España Freestyle - Lorca
Motocross 
Freestyle

Lorca Murcia España

28 de xuño Cto. España Motocross - Cáceres Motocross Miajadas Cáceres España

28-29 de xuño 1 Rallimix de Rois Memorial José Pose Ralimix Rois A Coruña España

28-29 de xuño Cto. España Karting Karting Circuíto de Recas Toledo España

29 de xuño Cto. Mundo Ralis - Polonia Rali Circuíto Imikolajki Polonia

29 de xuño Copa de España de Velocidade Velocidade Circuíto de Albacete Albacete España

29 de xuño Cto. España Motocross - Valencia Motocross Requena Valencia España

w w w . c o d i g o c e r o . c o m
D I A R I O  D E  N O VA S  T E C N O L Ó X I C A S  D E  G A L I C I A

Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i. 
O  noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia, 
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu 
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto do máis destacado en 
materia de novas tecnolóxicas. 
A que agardas? Subscríbete XA!

Síguenos en:

facebook twitter boletín diario google + google currents

faldón web.indd   1 20/09/2013   13:02:23
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O mercado profesional de 
vehículo de ocasión segue 
tendo dificultades para res-
ponder á demanda. Segundo 
datos da consultora MSI para 
a Federación de Asociacións 
de Concesionarios da 
Automoción (FACONAUTO), 
ata marzo houbo un défi-
cit de stock de coche usado 
dunhas 9.000 unidades. En 
concreto, a demanda de ve-
hículo de ocasión selectivo 
(de menos de dez anos) foi 
de 179.265 unidades, men-
tres que a oferta quedou nas 
170.101, segundo os mesmos 
datos.

“Esta falta de stock de co-
ches usados débese a que a crise 
creou unha cultura de vehículo 
de segunda man, o que dispa-
rou a demanda. A isto hai que 
engadir o feito de que esteamos 
notando os efectos da caída nas 
matriculacións dos últimos anos, 
o que está provocando o actual 
desabastecemento do merca-
do de ocasión, sobre todo de 
coches menores de cinco anos, 
os que venden principalmente 
os concesionarios”, comentou o 

presidente de Faconauto, Jaume 
Roura.

A primeira consecuencia 
desta falta de unidades está 
sendo o aumento do prezo me-
dio dos vehículos de segunda 
man, que se situou nos 11.167 
euros ata marzo, un 6,6% máis 
que durante o mesmo período 
do exercicio anterior.

Por outra banda, o valor 
residual medio (depreciación 
dun vehículo tendo en conta 
a súa idade, quilometraxe e 
imaxe de marca) dos coches 
vendidos no primeiro trimestre 
foi de 7.346 euros. Con todo, o 
groso das vendas (61,5%) está 
copado por modelos vellos, 
cun valor residual inferior a 
5.000 euros, correspondendo o 
resto (38,5%) ao mercado aten-
dido polos concesionarios.

As vendas de coches usados creceron un 17,7% ata mar-
zo, cun total de 440.998 de transferencias realizadas, o que 
supón que no primeiro trimestre se venderon 2,2 vehículos 
de ocasión por cada un novo, segundo datos do Instituto de 
Estudos de Automoción (IEA).

Por antigüidade, o 50% das vendas corresponderon a co-
ches con máis de 10 anos, que ademais creceron un 24,6%. 
Os que van de 5 a 10 anos supuxeron o 24% das transferen-
cias e incrementáronse un 8,2% ata marzo. Pola súa banda, os 
que teñen unha idade de 3 a 5 anos representaron o 8% do 
total, cun crecemento do 8%, e os seminovos (de 0 a 3 anos), 
incrementaron as súas vendas un 24,6%, supoñendo un 18% 
de todas as transferencias realizadas.

A maioría das compras que se efectúan refírense a coches 
de baixo prezo e alta quilometraxe. Trátase de vehículos de 
máis de sete anos de antigüidade e cuns 115.000 quilóme-
tros que agora encontran unha mellor saída, debido á crise 
económica, ás dificultades para acceder ao financiamento e 
á falta de liquidez dalgúns condutores. Estas circunstancias fi-
xeron que o parque automobilístico nacional se convertese xa 
no segundo máis envellecido de Europa. Segundo as últimas 
estatísticas, calcúlase que un 43,7% dos coches que circulan 
polas estradas do noso país ten máis de dez anos.

Segunda man, un mercado en ascenso
O groso das vendas corresponde a modelos vellos

Medran as vendas de V.O.

  O 50% 
das vendas 
corresponderon a 
coches con máis de 
10 anos

Depreciación, modelos e combustible
En canto á depreciación dos automóbiles, aqueles que 

teñen mecánicas diésel, debido á súa maior durabilidade e 
ao éxito comercial que tiveron ata agora, conservan mellor 
o seu prezo. Esta tendencia é máis significativa nos mono-
volumes e nos compactos.

Ademais, en todos os tipos de vehículos, os modelos 
que máis anos levan no mercado son os que antes perden 
o seu valor. Así e todo, os vehículos todoterreo constitúen 
o segmento que menos depreciación sofre. Polo contra, as 
berlinas, sobre todo as de luxo, son os vehículos que se des-
valorizan antes.

w w w . c o d i g o c e r o . c o m
D I A R I O  D E  N O VA S  T E C N O L Ó X I C A S  D E  G A L I C I A

Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i. 
O  noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia, 
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu 
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto do máis destacado en 
materia de novas tecnolóxicas. 
A que agardas? Subscríbete XA!

Síguenos en:

facebook twitter boletín diario google + google currents
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■ XurXO SObrInO | TexTo e FoTo

Moitos usuarios, que hai 
uns anos non pensaban en 
mercar un coche de ocasión, 
agora por circunstancias eco-
nómicas ven esta opción como 
unha oportunidade de renovar 
o seu parque móbil por un pre-
zo módico. Algúns incluso din 
que esta é unha compra inteli-
xente. Realmente este merca-
do ofrece bos produtos por un 
prezo bastante inferior que un 
novo. Evidentemente, as po-
sibilidades para escoller op-
cións de equipamento están 

limitadas ao que nos ofrece o 
mercado, igual que a cor do ve-
hículo, xa que moitas das veces 
mercamos a unidade que nos 
ofertan sen prestar maior inte-
rese a se é branco ou negro. A 
oferta é a que hai se queremos 
o levamos así (coa cor e o equi-
pamento ofertado) ou teremos 
que buscar outro coche.

Tecnicamente, para que se 
poida dicir que un coche é de 
segunda man ha de levar máis 
de 6 meses en circulación ou 
ben ter percorridos máis de 
6.000 quilómetros.

Vehículos de ocasión, unha opción para pasar a crise

Datos para mercar un V.O.
Para adquirir un coche de segun-

da man podemos acudir a un parti-
cular que nos ofreza directamente 
mercar o seu coche ou recorrer a 
unha empresa do sector especiali-
zada. Así e todo, é mellor desconfiar 
das exposicións de vehículos que ás 
veces se organizan na vía pública ou 
en aparcadoiros, xa que pode suce-
der que quen venda o vehículo non 
sexa o seu propietario real, e é impor-
tante reclamar unha serie de garan-
tías ao vendedor para previr posibles 
problemas.

En primeiro lugar, a venda ten que 
formalizarse por escrito mediante un 
contrato de compravenda. Nese acor-
do deben aparecer as identificacións 
do vendedor e o comprador, as ca-
racterísticas do vehículo, o prezo e 
a forma de pago. Tampouco está de 
máis, algo moi recomendable, acudir 
á Xefatura Provincial de Tráfico e so-
licitar o Rexistro de Vehículos. Neste 
certificado aparecen os datos ofi-
ciais do vehículo, que se poden com-
parar cos que ofrece o propietario. 
Revisar os datos da documentación 
tamén é importante, que coincidan 
os datos e sobre todo os números de 
identificación do motor e o bastidor. 
Tamén nos aseguraremos de que so-
bre o vehículo non recaia ningunha 
carga fiscal, ou sexa, que teña pasa-
da a ITV dese ano ou que non estea 
embargado.

Datos importantes
Tamén é recomendable compro-

bar por nós mesmos o estado de con-
servación do coche. Para iso podemos 
acudir a algún amigo ou mecánico de 
confianza con coñecementos de me-
cánica, concertar co propietario unha 
cita nun taller para unha revisión ou 

recorrer a unha das empresas dedi-
cadas a emitir certificados de calida-
de para vehículos de segunda man. 
Estas compañías encárganse de revi-
sar os vehículos usados e avalan me-
diante probas técnicas o seu óptimo 
estado. Podemos negociar co propie-
tario que se encargue el das cargas 
económicas derivadas deste exame 
mecánico ou ata asumir os gastos 
conxuntamente.

De todas maneiras, hai unha serie 
de sinxelas probas que podemos rea-
lizar nós mesmos para comprobar a 
conservación do vehículo:

› Revisar a carrozaría por se apare-
cen rabuñaduras, tons diferentes 
da mesma cor ou calquera outra 
anomalía que nos indicarán o es-
tado real do vehículo. Todo isto 
podería indicar estragos máis ou 
menos graves no automóbil.

› Inspeccionar sempre os baixos. 
Podemos observar un golpe ou 
ferruxe a simple vista.

› Verificaremos que a quilometraxe 
do contaquilómetros é a real. No 
certificado da ITV constan os da 
última revisión.

› Conduciremos o vehículo duran-
te un traxecto medio para ver in 
situ o seu estado e condución. 
Comprobaremos basicamente 
se o cambio de marchas funcio-
na ben e se a dirección é precisa, 
soltaremos o volante nunha rec-
ta e comprobaremos que o coche 
continua a súa traxectoria sen irse 
cara a un lado.

› Para rematar, hai que lembrar que 
o vendedor trala transacción terá 
que darnos, ademais da documen-
tación do vehículo, o último reci-
bo do Imposto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica.

Fiabilidade e seguridade

Segundo o Observatorio do 
Vehículo de Empresa a posesión me-
dia dun vehículo privado no noso país 
pasou de 9,1 anos en 2009 aos 10,7 do 
ano pasado.

Hai que ter en conta que a segurida-
de dun automóbil pode verse moi min-
guada co paso do tempo, sobre todo, se 
non se lle fixo un bo mantemento por 
parte dos seus anteriores propietarios. 
Isto non implica que un coche de oca-
sión sexa inseguro. Será “menos seguro” 
ca un novo cando o mantemento foi de-
ficiente ou se repuxeron algunhas par-
tes con pezas baratas que non teñen o 
mesmo nivel de calidade e fiabilidade 
ca as que montaba cando saíu de fá-
brica. Por exemplo, non é o mesmo un 
coche que monta uns pneumáticos ho-
mologados polo fabricante (como sae 
da factoría) cuns de “saldo” montados 
por un usuario que pensou máis no seu 
peto que na súa seguridade.

Por iso, hai que ser conscientes de 
que cando mercamos un coche con 
moitos anos ou moi quilometrado este 
non ten o mesmo nivel de seguridade e 
fiabilidade que cando era novo.

Conclusións
Queda claro que un vehículo de 

ocasión é unha alternativa que hai 
que ter en conta á hora de pensar en 
mercar un coche. Sobre todo cando 
intentamos facer unha economía de 
crise. Pode ter unha relación calida-
de/prezo moito máis vantaxosa ca a 
dun automóbil novo, a diferenza está 
en que corremos máis riscos e con 
menores garantías ao mercar un co-
che de segunda man. Por iso, é impor-
tante compralo nun establecemento 
profesional acreditado, probalo e ver 
ben cal é a garantía que nos ofrecen.
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■ XAbIer VIlArIÑO | TexTo

A maioría das fami-
lias nos últimos anos 
para chegar a fin de 
mes utilizaron o ve-
llo recurso de apertar 
o cinto. Desta forma, 
aproveitar ata o extre-
mo todos os bens con-
verteuse nunha máxima 
que ha ter o seu princi-
pal reflexo no automóbil. 
Segundo o Observatorio 
do Vehículo de Empresa 
(CVO) promovido por 

Arval, os españois esti-
ran a vida do seu vehícu-
lo ata os 10,7 anos, o que 
supón atrasar o seu cam-
bio 18 meses máis que 
antes da crise. Con todo, 
esta solución de aforro 
sae cara en termos de 
sinistralidade. En mar-
zo rompeu a tendencia 
baixista, contabilizándo-
se 76 accidentes, fronte 
aos 64 do ano anterior.

Concretamente, o 
estudo de Arval (que 

recolle a evolución da 
antigüidade do parque 
nos últimos cinco anos 
por canle e tipo de vehí-
culo) mostra como a par-
tir de 2010, data na que 
terminou o Plan 2000E e 
se acentuaron as restri-
cións ao crédito, cambiar 
de coche converteuse 
nun luxo ao alcance de 
tan só uns poucos.

O rexuvenecemen-
to do parque non ter-
mina de arrincar. Aínda 
que o impulso das su-
cesivas edicións do PIVE 
-coas que o Goberno 
retomou en 2012 os in-
centivos á compra- evi-
tou un baixón brusco do 
mercado, o certo é que 
arrastramos un déficit de 
máis de tres millóns de 
matriculacións nos últi-
mos cinco anos.

Este déficit unido ao 
auxe de vendas de co-
ches ‘mileuristas’, que 
pola súa alta antigüida-
de e quilometraxe se po-
den pagar en man polo 
seu baixo prezo, eleva-
ron a idade do parque 
ata os 11 anos de me-
dia, cos efectos nega-
tivos que supón para a 
seguridade viaria. Os ex-
pertos calculan que un 
automóbil de máis de 
dez anos triplica o risco 
de accidente.

O risco dos coches “mileuristas”
Os españois aguantan o seu automóbil un ano e medio máis que antes da crise

A antigüidade do parque móbil aumenta a sinistralidade

As empresas tamén atrasan 
a renovación da frota

Segundo o CVO, esta tendencia a alongar a vida 
do automóbil non é só patrimonio das economías 
domésticas. As empresas tamén preferiron conter o 
gasto, o que as levou a atrasar a renovación da fro-
ta por ser un dos capítulos máis gravosos nas súas 
contas, xunto cos recursos humanos e a informática.

Esta situación vén sendo moi significativa no sec-
tor do renting, onde as compañías optaron por pro-
rrogar os seus contratos cos operadores antes que 
investir en frotas, o que fixo ademais que a oferta 
de usados novos e de 
calidade no mercado 
de ocasión se reducise 
considerablemente. 
De feito, as empresas 
pasaron de conducir 
sempre o último mo-
delo, cambiando de 
turismo cada tres ou 
catro anos, a aguantar 
case cinco (4,6 anos) 
coa mesma frota.

Pero, se hai un co-
lectivo especialmente exposto aos vaivéns econó-
micos, ese é sen dúbida o dos autónomos; non en 
balde, entre 2009 e 2013 preto de 185.000 se viron 
obrigados a botar a pechadura pola caída da acti-
vidade, segundo datos do Ministerio de Emprego, 
o que explica que o parque de furgonetas (a súa 
principal ferramenta de traballo) non se renovou, 
envellecendo progresivamente ata alcanzar unha 
idade media superior aos 13 anos. Os datos do CVO 
mostran claramente que os autónomos que conse-
guiron manterse a flote entenderon que tiñan que 
estirar “á forza” a vida das súas furgonetas ata catro 
anos máis que antes da crise. De feito, pasaron de 
cambiar de vehículos cada 8,8 anos a facelo cada 13 
anos, conscientes de que, antes que comprar coches 
novos, hai outras prioridades económicas.

Tempo medio de posesión de vehículos privados*
Parque 2009 2010 2011 2012 2013
Turismos 9,1 9,5 9,6 9,7 10,7
Comerciais 8,8 11 11 11,1 13

*en anos. Fonte: CVO

Tempo medio de posesión de vehículos de empresa*
Parque 2009 2010 2011 2012 2013
Turismos 3,1 3,6 3,6 3,7 4,6
Comerciais 4,4 4,6 4,6 4,7 5,5

*en anos. Fonte: CVO

 
Un automóbil de 
máis de dez anos 
triplica o risco de 

accidente
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De carreiras... aínda máis primaverais
■ SPrInt MOtOr | Texto e FoTos

Moitos atrancos de índole diversa para Álex Riberas, represen-
tante nacional na prestixiosa Porsche Carrera Cup Alemana. 
A cita inaugural tivo como escenario a pista de Hockenheim, 
onde o piloto catalán rematou en sétima posición nas dúas 
mangas, acadando deste xeito os seus primeiros puntos da 
temporada.

Outros representantes hispanos, desta volta no espectacu-
lar DTM, non tiveron tampouco moita fortuna no arrinque 
da competición. Foi tamén no citado Hockenheim, onde 
Juncadella (Mercedes) e Molina (Audi) asinaron a 19º e 13º pra-
za respectivamente. Estrea no casilleiro de vitorias para Marco 
Wittmann, que deu a BMW o primeiro triunfo do exercicio.

Catro citas xa agotou o Mundial 
de Turismos no presente exer-
cicio, que visitou  Marrocos, 
Francia, Hungría e Eslovaquia. 
No trazado urbano do país nor-
teafricano, dominio Citroën, 
con vitorias para Loeb e López. 
Outro tanto pasou no circuíto 
francés, onde as primeiras pra-
zas foron copadas polo citado 
López e Yvan Muller. Certa va-
riedade deuse no recinto ma-
giar, onde repetiu Muller na 
primeira manga e mandou 
o Chevrolet de Morbidelli na 
segunda. Por último na pista 
eslovaca, as condicións me-
teorolóxicas obrigaron a sus-
pender a segunda manga, 
vencendo na primeira Loeb.

Outro certame que 
arrincou no presen-
te exercicio foi o 
das World Series by 
Renault, de momento 
liderado polo piloto 
Carlos Sainz. O madri-
leño venceu en dúas 
carreiras, a segunda 
de Monza e a primeira 
de Aragón, resultados 
que lle permiten estar 
en cabeza. O castello-
nense Roberto Mehri, 
acadou dous sextos 
postos na cita arago-
nesa, despois de ser 
terceiro nunha das 
mangas italianas.
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Inicio do Campionato Portugués de Montaña, coa Rampa da 
Penha, nas proximidades de Guimaraes. Dobrete galego con 
vitoria para o ourensán César Rodríguez, que estreaba unha 
BRC B 59, e segunda posición para a Juno 09 do compostelán 
Pedro Castañón, moi preto do vencedor.

O WRC cruzou o charco para desenvolver nas pistas arxentinas 
cercanas a Córdoba o quinto envite do ano. Rali díficil polo es-
tado das cronometradas, moi tocadas polas chuvias caidas e 
triunfo final de Latvala, que desta volta superou con creces a 
Ogier, líder do mundial, ámbolos dous con VW Polo.

Terceira comparecencia do Campionato de España de Ralis 
Históricos, desta volta en Canarias. Non houbo cor no primei-
ro posto, pois os galegos Ferreiro e Anido acadaron a terceira 
vitoria do ano, despois das logradas en Ávila e Lloret de Mar. 
Máis cor galega nas illas, pois os dous chanzos restantes do 
podio foron para o caldense Piñeiro e o vigués Borja, os dous 
con Porsche, como Ferreiro.

Avanza o Europeo de Ralis, que xa consumiu o seu cuarto en-
vite do ano. Foi no asfalto de Irlanda, un rali lendario e con 
paisaxes verdadeiramente espectaculares. Triunfo do finés 
EsapeKka Lappi, cun Skoda S2000, que pasa a liderar o certa-
me tras este resultado.

No seu programa coa 
firma Nissan avanza 
con bos resultados o 
piloto español Lucas 
Ordóñez. Asinando, 
no marco do SuperGT 
xaponés, un cuarto 
posto en Okajama e 
un quinto no históri-
co trazado de Fuji.
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Segunda manga do Nacional de Ralis de Terra, outra vez  por 
Galicia. Rali que pivotou ao redor da localidade de Curtis e 
que veu a vitoria do piloto de Vimianzo Amador Vidal, sobre 
o coñecido e efectivo Polo Proto. Villanueva, Senra e Otero li-
deraron respectivamente grupo N, dúas rodas motrices e Beca 
RMC, sendo Lista o mellor do apartado autonómico.

O tan traído e levado Rali Mix galego arrincou finalmente na loca-
lidade da Gudiña. Treito mixto de asfalto e terra, que foi do gusto 
de pilotos e afeccionados. No suroeste ourensán vitoria para o Ya-
Car do madrileño Pepe López, por diante do C2 de Víctor Senra e 
do Fiesta de Tino Iglesias, entre un total de 20 equipos clasificados.

A Baja Almanzora, por pistas andaluzas, supuso o segundo 
encontro dos habituais do Estatal de Raids. Todo un veterán 
como é José María Servia, copilotado pola súa dona Fina, foi o 
mellor, recurrindo para iso a un efectivo Mitsubishi L200. Entre 
os buggys presentes a primeira praza foi para Isidre Esteve.

Regresaron as augas ao seu cauce no Campionato de España 
de Ralis de asfalto co gallo da segunda manga do ano. O des-
envolvemento da cita andaluza, é dicir o cordobés Sierra 
Morena, pasou a disputarse no mes de maio, cambiando da-
tas con Cantabria. Interesante pelexa entre dous coches dife-
rentes, como o Ford Fiesta R5 e o Porsche GT3 2010 de Fuster 
e Vallejo respectivamente. E vitoria final para o galego, que 
desta volta acada o primeiro triunfo do curso actual, sendo 
para o cántabro Pernía o liderato provisional.

Quen avanza correctamente é o Galego de Autocross, que 
xa consumiu a estas alturas tres reunións. As dúas últimas, 
Viduedo e Arteixo, aclararon certas cousas, como o dobre 
triunfo en Kartcross de Iván Ares. Reparto de vitorias en SCC, 
unha para Esteban Pérez, outra para Perfecto Calviño, mentres 
que cousas similares aconteceron nas outras dúas divisións: 
Tino Iglesias e Gorín lideraron a de -1.600 cc e Jaime Pérez e 
Cancela na de +1.600.
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Jaguar está a piques 
de comezar a fabri-
cación de seis ré-

plicas perfectas do E-Type 
`Lightweight´, a versión máis 
carismática e exclusiva do ca-
rismático deportivo británi-
co. Estes Jaguar E-Type son as 
seis unidades `perdidas´ da 
serie orixinal de 18 vehículos 
que compoñían o proxecto 
`Lightweight´, unha iniciativa 

que comezou en 1963 co 
obxectivo de fabricar unha 
ducia e media de variantes de 
competición especiais para a 
categoría GT.

Só 12 dos E-Type 
`Lightweight´ con carrozaría 
de aluminio se fabricaron fi-
nalmente, deixando inacaba-
da unha serie de automóbiles 
únicos que agora volven á vida 
recuperando a numeración 

orixinal do chasis. O último dos 
E-Type `Lightweight´ orixinais 
abandonou as instalacións de 
Jaguar en 1964.

Os seis E-Type ̀ Lightweight´ 
fabricaranse completamente a 
man polos artesáns máis expe-
rimentados da marca. Cada ve-
hículo se construirá seguindo 
fielmente as especificacións 
técnicas dos modelos orixinais 
de 1963, incluíndo o propulsor 

de seis cilindros en liña e 3,8 li-
tros de cilindrada.

O aforro de peso conse-
guido polos modelos orixinais 
`Lightweight´ era de 114 kg 
respecto de un E-Type están-
dar grazas ao seu chasis mo-
nocasco, paneis de carrozaría 
e bloque motor fabricados 
completamente en aluminio, 
a ausencia dalgúns guarneci-
dos interiores e un gran nú-
mero de medidas adicionais 
destinadas a rebaixar o peso 
final, incluíndo as ventanillas 
de accionamiento manual.

A marca prevé unha gran 
demanda para cada un destes 
seis E-Type `Lightweight´. Os 
coleccionistas dos vehículos 
da enseña británica, especial-
mente aqueles que demos-
tren un interese especial nos 
vehículos de competición, te-
rán un lugar privilexiado entre 
todos aqueles interesados en 
adquirir un dos novos E-Type 
`Lightweight´.

O Jaguar E-Type ̀ Lightweight  ́renace

 
Só seis privilexiados 
poderán facerse con 

esta réplica


