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AUTOMOVILES
J. y M. FERNÁNDEZ, S.L.

Avda. Rosalía de Castro, 67
15895 Milladoiro
(Santiago de Compostela)
Tel.: 981 524 966
        981 522 498

 Abierto sábados 
por la mañana.

Consumo (l/100 km): 5,3-7,0. Emisiones de CO2 (gr/km): 139-183.
PVPR Kia Sportage 1.6 GDI Concept 4x2 (incluido impuestos, transporte y acción promocional). Oferta válida limitada para vehículos en stock en 
concesionarios de Península y Baleares hasta fi nal de mes. Modelo visualizado no corresponde con el ofertado. *Consultar manual de garantía Kia.

EMPIEZAS RECOGIENDO ELOGIOS 
Y ACABAS COLECCIONANDO 
PREMIOS.
Kia Sportage, ganador del prestigioso 
red dot design award 2011.

Novo Citroën C4
Cambio manual ou CMP?

Zero Motorcycles
Unha nova era para as motocicletas

S-Street 2010: silencio e... rodando!
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ZERO MOTORCYCLES ❱❱
 UNHA NOVA ERA

NEUMÁTICOS PERNAS: Milladoiro. Tel.: 981 53 62 55  -  SANTIAGO DE COMPOSTELA
NEUMÁTICOS PONTEVEA: Pontevea – Teo (A Coruña). Tel.: 981 80 90 49  -  Fax: 981 80 91 78

VENDA • REPARACIÓN VENDA • REPARACIÓN 
• MONTAXE E EQUILIBRADO • ALIÑADO ELECTRÓNICO • LA• MONTAXE E EQUILIBRADO • ALIÑADO ELECTRÓNICO • LA--

MIAS DE ALIAXE LIXEIRAMIAS DE ALIAXE LIXEIRA

O delegado territorial da Xunta na 
Coruña, Diego Calvo, deu conta este 
mes das actuacións en materia se se-
guridade viaria que se levan a cabo en 
oito estradas da provincia da Coruña 
nestes primeiros meses do 2011. Así, a 
través da xefatura territorial de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, 
a Xunta está a mobilizar preto de 900 
mil euros (867.746 €) en diversas obras 
de mellora e acondicionamento das 
infraestruturas viarias da provincia.

O delegado territorial da Coruña, 
explicou que a meirande parte delas 
consisten en actuacións de reforzos 
do firme, rehabilitación periódica do 

pavimento e reposición de estruturas. 
Calvo sinalou que a longo deste ano 
acometeranse diversas actuacións en 
materia de seguridade viaria “a fin de 
manter o estado das estradas da pro-
vincia nas debidas condicións de via-
bilidade, seguridade e comodidade”.

Asemade, o delegado da Xunta na 
Coruña, fixo fincapé no obxectivo de 
reducir a cifra de accidentes de tráfi-
co mediante a mellora das infraestru-
turas e a concienciación social e lem-
brou que o Plan de Seguridade Viaria 
2011-2015 do Goberno galego supón 
un investimento de preto de 2.500 mi-
llóns de euros.

É a quenda dos vehículos 
100% eléctricos pensados 
para a cidade e os arredores. 
Servíndose da tecnoloxía 
Full Electric, Citroën traballa 
para acadar a redución: no 
consumo de carburante, na 
contaminación acústica, nas 
emisións contaminantes e 
nas de gas con efecto inver-
nadoiro. Falamos do C-Zero.

Un parágrafo como o an-
terior antes parecía unha 
cousa do futuro, sen embar-
go agora xa podemos dicir 

que é unha realidade. Pois si, 
o Citroën C-Zero xa se pode 
mercar en Santiago. O con-
cesionario oficial da marca, 
Noyamóvil, xa o ten á ven-
da, é máis xa está na exposi-
ción das súas instalacións no 
Polígono do Tambre. A con-
tinuación lembraremos un 
pouco as características des-
te vehículo.

Cunhas medidas de 2,55 
m de batalla, 3,48 m de lonxi-
tude e 9 m de diámetro de 
xiro, o C-Zero conta cun mo-

tor síncrono con imán per-
manente que achega 64 cv. 
Este modelo ten unha veloci-
dade máxima de 130 km/h e 
unha autonomía de 150 km, 
dá acubillo a 4 ocupantes e 
conta cun maleteiro de 166 
litros. Alén disto, o seu equi-
pamento non esquece nada: 
dirección asistida, ABS, ESP, 
AFU, elevaxanelas eléctricos, 
6 airbags, climatización, Ci-
troën eTouch (chamadas de 
emerxencia e asistencia lo-
calizada) e Bluetooth.

Citroën ponnos as cou-
sas doadas e, para acender 
o C-Zero, abonda con xirar a 
chave de contacto ata ouvir 
un “bip”, confirmado polo 
prendido dun piloto verde 
“Ready” no panel de instru-
mentos. De seguida, coloca-
remos a panca de cambios 
na posición de marcha 
adiante e... listo. Tamén no 
cadro de mandos atopare-
mos un indicador de agulla 
(substituto do tradicional in-
dicador de carburante) que 
nos amosará o nivel da bate-
ría. Dicir que a batería -situa-
da no centro do automóbil- 
é de ións de litio de última 
xeración, axudada por un 
sistema de recuperación de 
enerxía na desaceleración 
e na freada que permite re-
cargar as baterías. A recar-
ga da batería pode facer-
se de 2 xeitos: nunha toma 
eléctrica tradicional (220 v) 
ou cunha conexión a unha 
toma exterior para unha re-
carga rápida (de 125 A a 400 
v). Informar que unha recar-
ga ao 80% non precisa máis 
de 30 minutos e as baterías 
están deseñadas para sopor-
tar 1.500 ciclos de carga-des-
carga.

O prezo do Citroën C-
Zero High Line é de 34.870 
euros.

A Xunta mobiliza preto de 900 mil euros en obras de 
seguridade viaria en 8 estradas da provincia da Coruña

O C-Zero xa chegou a Noyamóvil

2 Sprint Motor >> Ráfagas

No seguinte cadro, detállanse 
as estradas da provincia nas que se 
realizan as actuacións de mellora 
de seguridade viaria:

» As Pontes  AC-564 104.700 € 
» Melide AC-840 177.500 €
» Lousame AC- 543 42.132 €
» Cambre AC-214 58.998 € 
» Narón AC-112 235.705 €
» Fene AC-133 48.458 €
» Fene-Ares AC-124 58.948 € 
» Ordes-Cerceda AC-413 141.305 €
» TOTAL 867.746 €

Plan de Seguridade Viaria 2011-2015
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VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES

CEPEDA - OZA (TEO)
T 981 807 027 • M 696 936 272

ESPECIALISTAS 
EN MOTOS DE 

T R I A L
Gran variedad en Desayunos

y Platos Combinados

Montero Ríos, 39 • SANTIAGO
Teléfono 981 593 636

Cafetería

Rosalía de Castro, 23 - Esq. Montero Ríos
Teléfono 981 590 538

Bocadillos
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Hamburguesas

y Pollos Asados

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

981 94 11 86

as empresas gale-
gas da automoción 
queren reducir 
drasticamente custos 
para manter moitas 
auxiliares en Galicia e 
competir no exterior.

■ EMILIO BLAnCO | TexTo

Os directivos ana-
lizaron hai uns días 
a situación do sector 
durante a asemblea 
do Cluster de Empre-
sas da Automoción de 
Galicia (CEAGA), que 
se celebrou en Vigo. 
A patronal advirte da 
ameaza que nestes 
momentos representa 
Portugal para a indus-

tria galega da auto-
moción. ¿En que sen-
tido? Os empresarios 
din que producir no 
país veciño é a meta-
de máis barato que en 
Galicia. Por iso, avo-
gan aquí por reducir 
custos e pídenlles ós 
sindicatos que senten 
a falar desta cuestión 
coas empresas auxi-
liares.

A patronal deixa 
entrever que, se se 
queren conservar en 
Galicia moitas indus-
trias do sector, os em-
pregados teñen que 
traballar máis polo 
mesmo salario. Fran-
cisco Anguera, presi-

dente do Cluster de 
Empresas da Auto-
moción, afirma que 
“é importante que 
uns e outros enten-
damos a necesidade 
de rebaixa-los custos 
unitarios, aumentan-
do as horas de traba-
llo, eliminando o ab-
sentismo e situando 
os soldos ó nivel que 
corresponde”.

O director da 
planta de PSA en 
Vigo, Pierre Ianni, 
propón tamén outras 
medidas para afron-

ta-los problemas do 
sector. Convida a que 
as industrias auxilia-
res e os sindicatos 
negocien o que cha-
ma “ERE preventi-
vos” como solución a 
problemas puntuais 
duns poucos días. 
Por exemplo, en caso 
de situacións xeradas 
por caídas de produ-
ción pola non chega-
da a tempo de pezas 
por folgas ou desas-
tres naturais como os 
recentes terremoto e 
tsunami de Xapón.

Nestes casos, 
Pierre Ianni preten-
de que o Goberno 
asuma gran parte 
do custo que para 
as empresas supón 
aplicar estes Expe-
dientes de Regula-
ción de Emprego de 
días, como xa se fai 
en Alemaña ou Fran-
cia. Na asemblea de 
CEAGA, o director 
da fábrica de PSA 
Vigo dixo: “Invítovos 
a negociar un ERE 
preventivo para fa-
cer fronte a calque-
ra eventualidade 
futura, aínda que o 
obxectivo é non uti-
lizalo”.

as empresas galegas 
da automoción queren 
reducir drasticamente 
custos para manter 
moitas auxiliares en 
Galicia e competir no 
exterior.

■ EMILIO BLAnCO | TexTo

Por provincias, os 
establecementos da 
Coruña comerciali-
zaron 1.403 unida-
des. En Pontevedra, 
as vendas ascende-
ron a 963 automó-

biles. Os concesio-
narios de Ourense 
e Lugo proseguen 
co seu particular via 
crucis. Dos conce-
sionarios ourensáns 
saíron unicamen-
te 367 vehículos en 
marzo. Aínda peores 
son os números dos 
lugueses, con 336 
coches.

Porcentualmen-
te, a maior caída o 
mes pasado corres-
pondeu a Lugo, cun-
ha baixada dun 48,7 

por cento; segui-
da de Ourense, dun 
46,1; Pontevedra, 
dun 45,9; e A Coru-
ña, dun 43,1. No pri-
meiro trimestre, o 
mercado galego da 
automoción acumula 
un descenso de ven-
das dun 41,9 por cen-
to respecto ó mesmo 
período de 2010. No 
conxunto de España, 
a caída entre xaneiro 
e marzo tamén é sig-
nificativa, aínda que 
menor: dun 27,3.

As auxiliares avogan por traballar 
máis polo mesmo prezo

Marzo afonda na ferida 
do mercado

Advirten da “ameaza” de Portugal para o sector galego

As vendas caen un 45 por cento en Galicia

Pierre Ianni anima a negociar ERE preventivos

Os concesionarios galegos pechan o trimestre cun descenso histórico
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A situación económica que vivimos 
incide de distinta forma no sector da 
automoción. A maioría das análises que 
podemos observar nos medios de comu-
nicación implica directamente á compra-
venda de atomóbiles, xa sexan novos ou 
usados. Pero as implicacións van máis aló 
destes actores, pois os talleres indepen-
dentes, os seguros, os desguaces e as em-
presas de recambios, entre outros, tamén 
sofren de diversas maneiras esta crise.

O sector do recambio, ademais de con-
tar con milleiros de traballadores no noso 
país, empeza a encaixar duramente este 
momento económico. Ata agora logrou 
resistir mellor a crise que o conxunto da 
automoción. Por exemplo, en 2010 os ta-
lleres lograron pechar o ano, segundo a 
Asociación Nacional de Vendedores de Ve-
hículos a Motor, Reparación e Recambios 
(Ganvam), apenas cunha caída de entre un 
7% e un 12%. Nada que ver coa caída en 
picado na venda de automóbiles: un 39% 
entre 2007 e 2010. Está claro que os con-
dutores optan por non substituír o seu co-
che por un novo. Fariña doutro costal son 
as reparacións, que, chegado un punto, hai 
que facelas obrigatoriamente. Doutra for-
ma arriscámonos a que o vehículo diga 
“basta” e nos deixe tirados. Ata o momen-
to a facturación en reparacións mantívose. 
Isto ocorre nun escenario onde o envelle-
cemento do parque móbil foi decisivo. En-
tre os anos 2007 e 2009 a porcentaxe de 
automóbiles con máis de 10 anos subiu do 
32% ao 36%. Está claro que o negocio da 
posvenda está intimamente ligado ao ta-
maño do parque móbil.

Contra todo prognóstico, parece que 
chegou o momento en que a mala situación 
económica de moitos condutores os leva a 
non lle faceren o mantemento correcto ao 

seu vehículo; só fan as reparacións impres-
cindibles. Isto afecta directamente aos ta-
lleres e aos establecementos de recambios. 
Está situación crítica empezou a preocupar 
ao sector, integrado pola industria de com-
poñentes, a distribución de recambios e os 
talleres. “Algúns condutores xa non lembran 
cando foi a última vez que lle cambiaron o 
aceite e os filtros ao seu vehículo”, comentá-
banos hai pouco un xefe de taller.

A crise afecta a todos os talleres, e máis 
intensamente aos de chapa e pintura, pois, 
aínda que o coche teña algunha abolladu-
ra ou rozadura hai moita xente que non 
o amaña. Algo complicado para o sector, 
pois o servizo de chapa e pintura ocupa 
máis da metade da man de obra do sector.

Tanto as reparacións de chapa e pintu-
ra como o baixo uso dos servizos de man-
temento repercuten directamente no sec-
tor dos recambios que subministran tanto 
a pintura como os aceites, pasando por 
unha morea de pezas e referencias auto-
mobilísticas, e agravándose máis se mira-
mos cara ao futuro. Porque, ademais do 
envellecemento do parque móbil, este 
está decrecendo, co que a curto e medio 
prazo haberá menos coches circulando 
para as mesmas empresas reparadoras e 
de recambios. Algunhas indubidablemen-
te terán que reestruturarse ou pechar.

Como consecuencia de todo isto, cada 
vez son máis os vehículos que están fóra da 
lei, sen seguro ou sen a correspondente ITV. 
A Administración debería poñer énfase en 
“cazar” os pilotos que circulan en calquera 
destas circunstancias. Os condutores temos 
que ser suficientemente responsables para 
circular co seguro e a ITV ao día, e saber que 
un mantemento correcto é máis barato que 
ter unha reparación futura por non dedicar-
lle os coidados necesarios á nosa máquina.
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O sector dos recambios e os 
talleres tamén se ven afectados 

polos petos baleiros e a 
irresponsabilidade dos condutores

• SPRINT 170.indd   5 17/04/11   14:41



Lancia estreou ao novo 
Ypsilon 5 portas e á súa edi-
ción especial Première Co-
llection... e fíxoo ao grande. 
A marca italiana pertencente 
ao Grupo Fiat quixo chamar 
a atención do público coa 
inauguración do seu mode-
lo Ypsilon, para isto fixo un 
chamamento dobre convo-
cando aos interesados/as 
por medio da internet e de 
xeito persoal.

Máis polo miúdo, Lancia 
presentou ao Ypsilon en per-

soa -do 7 de abril ao 14 de 
maio- nun showroom situado 
no madrileño barrio de Sala-
manca (Rúa Jorge Juan, nº11). 
Na Lancia Pop Up Store amais 
de ver o coche italiano, os 
asistentes puideron gozar de 
diversas actividades culturais, 
artísticas e sociais co gallo de 
render homenaxe á moda es-
pañola.

Emporiso, Lancia quixo ir 
alén desta convocatoria físi-
ca e emprazou aos curiosos/
as na Rede para que puidesen 

vivir -en tempo real- todo o 
acontecido no showroom ma-
drileño. Twitter e a propia web 
de Lancia (www.lancia.es) fo-
ron os instrumentos para ac-
ceder á devandita estrea.

E falando do protagonis-
ta, o novo Ypsilon 5 portas 
é un vehículo compacto de 
3,84 metros con motoriza-
cións diésel e gasolina eco-
lóxicas de alto rendemento. 
Cómpre engadir que aque-
les que reserven o Ypsilon 
5p, antes do 30 de xuño, po-
derán facerse cunha edición 
especial limitada de 100 uni-
dades. Trátase do Première 
Collection, que achega: pin-
tura Collection Ébano, la-
mias de aliaxe de 15”, cli-
matizador, faros antinéboa, 
tapizaría en Castiglio Urban 
Black e 4 anos de garantía.

Coa introdución da eco-
FLEX Technology e o meca-
nismo Start/Stop, o Astra 2.0 
CDTI 160 cv con caixa de cam-
bios manual de 6 velocidades 
reducirá o consumo de com-
bustible (nun 13%) e as emi-
sións de CO2 (de 129 a 119 g/
km). Cómpre informar de que 
o dispositivo Start/Stop está 
baseado na redución do tem-
po en que o motor está fun-
cionando ao ralentí. 

Dicir que este sistema Start/
Stop está composto de máis de 
20 subsistemas e novos com-
poñentes, entre eles: un motor 
de arrinque máis robusto, unha 
batería específica de altas pres-
tacións, un control intelixen-
te da batería cun sensor, unha 

xestión específica da enerxía 
ou un botón denominado “eco” 
(co que o condutor/a desacti-
va de xeito manual o dito sis-
tema). Outra tecnoloxía que ta-
mén forma parte do paquete 
ecoFLEX Technology -introdu-
cida no novo Astra- é a de com-
bustión CleanTech, unha axuda 
que garante unha combustión 
limpa e unha diminución do 
ruído do motor. Engadir que 
este mecanismo de ciclo pe-
chado axusta a inxección de 

combustible en tempo real ao 
proceso de combustión, con-
tribuíndo a un aforro do dito 
combustible. Alén deste dispo-
sitivo, todos os Astra (con caixa 
de cambios manual) virán cun 
indicador de cambio de mar-
cha que axudará tamén á redu-
ción do consumo de combusti-
ble.

Por último, hai que sina-
lar que os Astra 5 portas 2.0 
CDTI con Start/Stop non te-
ñen variación de prezo (so-
bre o modelo que non o 
equipaba) grazas a que as 
súas emisións de CO2 son 
de 119 g, feito que suprime 
o custo do Imposto de Matri-
culación.

Lancia Ypsilon 5p, pola Rede e pola rúa

6 Sprint Motor >> Novas

❱❱ o novo modelo de automóbil mG6, 
deseñado no Reino Unido aínda que 
construído maioritariamente en Chi-
na, saíu este mes da planta de pro-
dución de Longbrige, en Birmingham 
(norte de Inglaterra). Trátase dun 
novo modelo de vehículos MG e o pri-
meiro que sae ao mercado coa vetera-
na e coñecida marca en 16 anos.

❱❱ Ford lanzará 15 novos modelos en 
China e duplicará a súa rede comer-
cial no país asiático ata o ano 2015, 
período no que ademais prevé crear 
1.200 postos de traballo. O primeiro 
dos 15 novos modelos que Ford co-
mercializará no país asiático será o 
Focus, que se fabricará dende 2012.

❱❱ os prezos do sector do automóbil 
tiveron en marzo un reaxuste que 
rompe a tendencia alcista que se 
detectou nos dous primeiros me-
ses, segundo o Índice de Prezos de 
Consumo (IPC) que elabora o Insti-
tuto nacional de Estatística.

❱❱ a empresa catalana Volta presentou a
primeira moto eléctrica española 
que se prevé que saia ao mercado 
en 2012. Este vehículo poñerase á 
venda con dous modelos: unha ver-
sión limitada a 15 cv e outra cunha 
potencia de 38 cabalos.

❱❱ a demanda de automóbiles 
convertibles de segunda man in-
crementouse un 49 por cento no 
que vai do mes de abril, debido á 
chegada do bo tempo, segundo 
un estudo realizado pola platafor-
ma de vehículos en Internet Auto-
Scout24.

BreVeS

Peugeot quere abran-
guer máis mercado e, des-
ta volta, anuncia o propó-
sito de introducirse no país 
máis poboado do mun-
do: China. Para isto, a mar-
ca francesa estará presen-
te no Salón do Automóbil 

de Xangai -do 21 ao 28 de 
abril- co gallo de presentar 
ao seu Peugeot 508 e a un 
concept car creado de xeito 
específico para China.

Indo por partes, o 508 
(estreado hai mes e medio 
en Europa) vén a comple-

tar a gama superior que xa 
conta con nove vehículos: 
o 207 bicorpo e tricorpo, 
o 207 CC, o 308 CC e SW, o 
408, o 3008, o 508 e proxi-
mamente o RCZ.

O outro modelo que 
será visto no AutoXan-
gai 2011 será o concept car 
100% deseñado polo China 
Tech Center de Xangai. Trá-
tase dun vehículo crossover 
ou 4x4 de gama superior 
que contará cunha cadea 
de tracción híbrida gasoli-
na.

Segundo apunta Peu-
geot, o seu obxectivo de 
cara ao 2011 é vender 
200.000 vehículos en China.

Peugeot chega a Xangai

Opel Astra 2.0 CDTI: 
limpo e económico
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Audi vén de resolver unha 
ecuación impensable. A res-
posta é unha combinación 
abraiante, un vehículo: eléc-
trico, híbrido, enchufable e 
4x4. Falamos do e-tron quat-
tro. Este modelo posúe unha 
transmisión híbrida en parale-
lo xunto a un motor de gaso-
lina -o 2.0 TFSI de 211 cv- que 
convive con dous propulsores 
eléctricos de 33 e 60 kw. Infor-

mar que o embrague en seco 
é o responsable de conectar 
a motorización eléctrica tan-
to co propulsor TFSI coma coa 
transmisión automática de ca-
tro velocidades. Así, median-
te este compoñente o motor 
de combustión e o eléctrico 
dianteiro achegan o pulo pre-
ciso ás rodas dianteiras.

En canto á batería (de ión-
litio), dicir que é a encargada 

de amorear a enerxía eléctrica  
existindo a opción de poder en-
chufala a unha rede doméstica 
de 230 v, o proceso de recarga 
dura arredor de 2 horas.

O sistema de control de 
tracción é o que escolle a fon-
te de enerxía máis axeitada 
para cada intre: o mecanis-
mo híbrido (empuxe ás ro-
das dianteiras) para terra ou 
autoestrada ou ben o mo-

tor eléctrico para a acelera-
ción. Asemade, o condutor 
do e-tron quattro verase fa-
vorecido pola libre configu-
ración dos instrumentos dixi-
tais que achegan información 
polo miúdo sobre o estado de 
enerxía do vehículo.

De escollermos o modo 
eléctrico, a velocidade máxi-
ma sería de 100 km/h perco-
rrendo unha distancia de até 
40 km. Se o condutor acelera 
de súpeto, a potencia podería 
chegar durante un tempo aos 
110 cv, para distancias longas 
o motor TFSI toma o mando. 
O e-tron pesa menos de 1.6 
toneladas xa que o seu cha-
sis está construído cunha alta 
porcentaxe de aluminio, res-
pondendo á visión de Audi 
con respecto á mobilidade 
eléctrica.

Logo de ser presentado en 
sociedade no Salón de Xene-
bra (marzo), o novo Kia Picanto 
chega aos concesionarios. Cun 
deseño renovado e un meiran-
de tamaño, a grande abertura 
da reixa e os espléndidos gru-
pos ópticos dánlle un aquel de-
portivo a este Picanto. O mo-
delo da marca pertencente a 
Hyundai amosarase en catro 
versións: Basic, Concept, Drive 
e Emotion, as tres primeiras cun 

motor gasolina de tres cilindros 
e un litro de cilindrada con 69 
cv e a vertente Emotion cun 
propulsor 1.2 de 85 cv. Enga-
dir que todas as motorizacións 
irán asociadas a caixas de cam-
bio manual de cinco velocida-
des cunha redución tanto nas 
emisións de escape coma no 
consumo de carburante.

De referírmonos ao equi-
pamento do Picanto, de serie 
achegará: seis airbags, ABS, EBS, 

BAS, dirección asistida, compu-
tador multifunción, peche cen-
tralizado de portas, elevaxa-
nelas eléctricos dianteiros ou 
sistema de ancoraxe Isofix. Po-
rén, a versión Emotion contará 
con: ar acondicionado, ópti-
cas tipo Led, lamias de 
aliaxe lixeira, Blue-
tooth, mandos 
no volante...

Os prezos 
do Kia Pican-
to son: 9.290 
euros o Basic, 

10.590 euros o Concept, 11.140 
euros o Drive e 12.590 euros o 
Emotion. Dicir que toda a gama 
Picanto ten sete anos de garan-
tía.
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Chega o novo Kia Picanto

Hyundai persegue a con-
fianza do cliente, para iso 
vén de lanzar unha iniciativa 
precursora no eido do auto-
móbil. Tra-lo nome de Com-
promiso Hyundai atopamos 
unha garantía para o clien-
te en canto á devolución ín-
tegra do importe abonado 
pola compra dun vehículo da 
marca surcoreana. Isto é: se o 
comprador/a decide devol-
ver o coche ao concesionario 
(impostos e gastos de matri-
culación incluídos), Hyundai 
devólvelle os cartos.

O programa Compro-
miso Hyundai é de balde e 
abrangue a calquera mode-
lo da casa adquirido entre 

o 09/09/10 e o 31/12/11. O 
cliente poderá facer a devo-
lución nun prazo de 30 días 
desde a data de matricula-
ción e sempre que o vehículo 
teña menos de 2.000 km.

Asemade, Hyundai aco-
llerá aos automóbiles con 
desgaste normal de uso, sen 
modificacións, danos super-
ficiais ou de reparación non 
atribuíbles á garantía por un 
valor de até 700 euros que 
serían avaliados polo conce-
sionario e descontados do 
importe abonado polo clien-
te. Porén, non será recollido 
ningún coche sinistrado (aín-
da despois dunha repara-
ción), entendendo como tal 

a un modelo que posúa da-
nos cun valor superior ao in-
dicado anteriormente.

Con todo, non será res-
tituído o diñeiro asociado 
a calquera elemento adi-
cional contratado (exten-
sión de garantía, custos de 
financiamento, seguro...) así 
como tampouco se devol-
verá calquera vehículo en-
tregado ao concesionario 
no intre da compra. Neste 
último caso, a marca devol-

vería o importe no que foi 
valorado dito vehículo usa-
do no momento da transac-
ción.Emporiso, se posterior-
mente o cliente se decidise 
a mercar o mesmo vehículo 
(estando vixente o Compro-
miso Hyundai) aplicaríaselle a 
tarifa oficial de prezos válida 
na data da primeira compra.

Por último, dicir que só 
se admitirá a devolución dun 
vehículo por unidade fami-
liar.

Compromiso Hyundai: “o 
cliente sempre ten a razón”

Híbrido + eléctrico + 4x4 + enchufable  
= e-tron quattro
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Volkswagen segue a 
traballar no rumbo dos 
seus modelos, desta vol-
ta coa introdución da súa 

gama todoterreo. As novi-
dades da vertente comer-
cial dentro da casa xerma-
na véñense sentindo xa 

desde o 2010 coa achega 
da nova xeración dos T5, o 
lanzamento do Caddy ou 
a estrea (no eido dos pick-
up) do Amarok. Como ben 
sabe Volkswagen o segre-
do está en renovarse, por 
iso anuncia -para este mes-
mo ano- a chegada do Craf-

ter amais de diversas modi-
ficacións para a gama que 
se aproxima. As novidades 
afectarán aos deseños, os 
equipamentos, introduci-
ranse mecanismos de axu-
da á condución, unha tec-
noloxía de última xeración, 
todo asociado a uns moto-
res máis silandeiros dota-
dos de inxección common 
rail e tecnoloxía 4Motion.

Que é a tecnoloxía 4Mo-
tion? Estamos perante unha 
tracción total que aumenta 
a eficiencia e a comodidade 
na condución. Engadir que 
todos os sistemas empre-
gados (Haldex para Caddy 
4Motion e T5 4Motion; e Tor-
sen para Amarok) veñen xes-
tionados polo reparto da for-
za de tracción ás catro rodas 
segundo as necesidades de 
cada intre.
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Os Servizos Oficiais de 
Fiat, Alfa Romeo, Lancia e 
Fiat Professional queren 
celebrar o éxito cultiva-
do como centros especia-
lizados que se declaran en 
canto ao coidado estético 
e mecánico do automóbil. 
Para isto, Fiat Group Auto-
mobiles Spain agasalla aos 
clientes con vehículos de 
máis de 4 anos cos cha-
mados tratamentos “anti-
idade”, que abranguerán a 
revisión de 7 puntos cha-
ve do automóbil: cintos 
de seguridade, gomas da 
contorna, bisagras, pecha-
duras, peche do capó e do 

maleteiro, chave de con-
tacto e lavado do coche.

Baixo a denominación 
de balnearios urbanos ató-
panse os diferentes puntos 
oficiais nos que se levará a 
cabo esta promoción -fixa-
da desde o 1 de abril até o 
31 de maio- na que a pre-
vención de doenzas, do-
res mecánicas e “estrés” do 
motor serán tratadas dun 
xeito pormenorizado... e de 
balde.

Entre os tratamentos 
que se achegarán nos di-
versos servizos oficiais, 
salientan: o hixienizante 
bactericida (de filtros, con-
dutos e instalacións de cli-
matización); o abrillanta-
dor sen silicona (limpeza 
e abrillantamento de par-
tes plásticas do coche); es-
cuma de limpeza Magitec 
(limpeza de tapizarías, la-
mias...) e lubricante de sili-
cona (acción lubricante so-
bre partes corredizas).

Volkswagen Vehículos 
Comerciais anunciou que xa 
está en marcha a 8ª edición 
da concentración de furgone-
tas da marca, que se celebra-
rá a fin de semana do 4 ao 5 
de xuño na praia de Sant Pere 
Pescador (Girona). Foi no ano 
2004 cando a Volkswagen se 
lle ocorreu a idea de chamar 
polas apaixonadas e apaixo-
nados da senlleira furgo xer-
mana que ten as súas orixes 
en 1950. Co paso do tempo, 
este vehículo converteuse en 
algo máis que un medio de 
transporte, simbolizando un 
aquel de liberdade que nos 
remite ao espírito beatnik e 
posteriormente hippie, move-
mentos contraculturais que 
lle deron sona á creación ale-
mana.

Emporiso, xa van oito 
anos de Furgovolkswagen, 
un encontro no que: o sol, a 
música, a praia, o windsurf e 
a grellada son os ingredien-

tes principais... sen esque-
cérmonos da principal pro-
tagonista, a furgoneta.

Coincidindo co Campio-
nato do Mundo de Wind-
surf, centos de furgos partici-
parán nesta festa que ten a 
súa base no camping “La Ba-
llena Alegre Costa Brava”, no 
municipio da comarca do 
Alt Empordà, en Girona. Ase-
made, haberá tamén tempo 
para un concurso fotográ-
fico, proxección de cinema 
ao ar libre, grella nocturna 
na praia, música en directo 
co grupo francés Too Fanky 
e o desfile de furgos que per-
correrá durante o domin-
go a localidade de L’Escala. 
Engadir que serán premia-
das as 10 furgonetas que 
mellor transmitan a esen-
cia das principais cidades 
do mundo (París, Nova York, 
Moscova, Sevilla...). Máis in-
formación en www.vencon-
tufurgo.com.

❱❱ Goodyear lanzou unha nova cuberta 
de altas prestacións, denominado Eagle 
F1 Asymetric 2, que pode reducir a dis-
tancia de freado ata en tres metros, en 
comparación cos seus competidores, se-
gundo a información da empresa.

❱❱ audi arrincará esta primavera coa 
produción do Audi Q3 na planta de Seat 
en Martorell. Montarase nunhas instala-
cións de vangarda, concibidas para unha 
capacidade de produción anual de máis 
de 100.000 vehículos.

BreVeS

Fiat agasalla cun 
balneario... para coches

Ven coa túa furgo

Todoterreo e comercial?  
A resposta Volkswagen
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O lendario deportivo Cor-
vette volve a casa, e xa está 
dispoñible en España a través 
dos distribuidores ARG, aín-
da que os clientes poderán in-
formarse sobre o Corvette en 
cualquera concesionario da 

rede Chevrolet. Ademais dos 
mencionados distribuidores, 
tamén serán reparadores au-
torizados de Corvette: Colan 
SA, en Jerez de la Frontera, 
Romagosa, en Barcelona e 
Detroit Móvil, en Vigo.

Así mesmo, ofreceran-
se niveis de acabado pre-
mium en todos os modelos 
e se poderán escoller distin-
tas opcións de equipamento 
como, por exemplo, o siste-
ma de audio BOSE con nave-
gador, o panel de teito tinta-
do desmontable ou distintos 
acabados de pinas.

Para os Corvette existe 
unha estratexia de negocio 

común en toda Europa, polo 
que os prezos, agás o do Im-
posto Especial de Matricula-
ción, serán iguais en toda a 
Unión Europea. O Corvette 
se converteu nunha icona 
estadounidense que man-
tén o seu poderío case 60 
anos despois do seu naci-
mento, ofrecendo alto ren-
dimento e tecnoloxía avan-
zada.

Citroën sobe un chan-
zo máis na gama Jumpy 
coa estrea do Atlante Mil-
lenium, o punto álxido da 
dita familia Jumpy se fala-
mos de equipamento e co-
modidade.

Este monovolume vén 
asociado a un motor dié-
sel de última xeración -HDi 
120 ou HDi 135- cunha cai-
xa de cambio manual de 
seis velocidades e, de xeito 
opcional, control de esta-
bilidade (ESP), sistema an-
tiescorregamento (ASR) ou 
a axuda de estacionamen-
to traseiro.

En canto ao equipamen-
to, o Jumpy Atlante Mille-

nium non repara en detalles, 
pois conta con: climatizador 
automático bizona, connec-
ting Box (Bluetooth + USB + 
toma de audio), parabrisas 
atérmico, cristais supertinta-
dos traseiros (na 2ª, 3ª fileira 
e portón), segunda porta la-
teral corrediza, grupo de ca-
lefacción na zona traseira, 
pack look integral, regulador 
e limitador voluntario de ve-
locidade ou o oculta equipa-
xes.

De falarmos do prezo, o 
Citroën Jumpy Atlante Mi-
llenium vai desde os 22.075 
euros do HDi 120 6v até os 
23.375 euros do L HDi 135 
6v.

Lexus vén de ser elixi-
do como provedor oficial 
do Principado de Mónaco. 
O príncipe Alberto declarou 
que a razón principal da súa 
escolla era o uso de tecno-
loxías medioambientais po-
las que se rexe a casa nipona, 
máis polo miúdo: a tecno-
loxía Lexus Hybrid Drive de 
segunda xeración, que con-
tribúe á redución de emi-
sións de CO2. 

Asemade, o príncipe de 
Mónaco anunciou a intención 
de empregar un vehículo hí-
brido -o LS 600h L- no día da 
súa voda, que terá lugar o vin-
deiro 2 de xullo. Esta é unha 
das iniciativas que darán paso 
á estratexia do príncipe en 

termos de mobilidade sosti-
ble, outra delas é o proxecto 
que ten  o Principado para so-
licitar ao seu goberno un plan 
de actuación a 10 anos enca-
miñado á redución do impac-
to medioambiental dos vehí-
culos.

Cómpre dicir que o com-
promiso ecolóxico do prínci-
pe Alberto non fica neste xes-
to, pois el é o responsable da 
existencia dunha fundación 
(co seu mesmo nome) crea-
da en 2006 co obxectivo de 
protexer ao medioambien-
te e ás especies en perigo de 
extinción, promover o desen-
volvemento sostible ou levar 
a cabo estudos na xestión da 
auga, entre outras cousas. 

Atlante Millenium, o cumio 
da familia Jumpy

Lexus, o coche do 
Principado de Mónaco

PREZOS

C6
Coupé

C6 
Descapotable

Grand Sport
Coupé

Grand Sport
Descapotable

Corvette 
Z06

Corvette 
ZR1

81.501 € man.
84.847 € aut.

88.573 € man.
91.920 € aut.

83.743 € man.
87.089 € aut.

90.855 € man.
94.162 € aut.

104.481 € 153.442 €

Potencia
437 cv

Potencia
437 cv

Potencia
437 cv

Potencia
437 cv

Potencia
512 cv

Potencia
647 cv

O Corvette comeza a distribuírse 
a través da rede de Chevrolet
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A marca de automóbiles to-
doterreo Jeep quixo pór a pro-
ba ao seu novo Grand Che-
rokee, para iso participou nas 
Arjeplog Proving Grounds, un-
has probas de condución ex-
tremas levadas a cabo no mu-

nicipio de Arjeplog (rexión de 
Laponia), ao norte de Suecia. 
Cómpre informar que,  neste 
exame, avalíanse os sistemas 
de tracción dos todoterreos nas 
condicións climatolóxicas máis 
adversas.

O Grand Cherokee ofer-
ta dous motores de gasolina 
-un 3.6 litros Pentastar V6 e un 
5.7 V8- e dous mecanismos de 
tracción encamiñados a unha 
condución perigosa sobre xeo 
ou neve. 

Así, o 3.6 Pentastar equipa 
un dispositivo 4x4 Quadra-Trac 
II con control de tracción Select 
Terrain. E, pola súa banda, o 5.7 
V8 monta catro rodas motrices 
Quadra Drive II con Diferencial 
Electrónico Traseiro de Esco-
rregamento Limitado (ELSD), 
xunto á nova suspensión de ar 
Quadra Lift e o Select Terrain. 
Cando falamos do Select Terra-
in estamos a referirnos a un sis-
tema de control que agrupa to-
dos os mandos precisos para 
manexar de xeito correcto o to-
doterreo. 

Engadir que os compoñen-
tes eléctricos do Grand Che-
rokee tamén foron testados: o 
comportamento do climatiza-
dor foi quen de garantir unha 
temperatura axeitada do ar no 
interior do vehículo mantendo, 
asemade, os límites de humida-
de segundo as condicións.
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Seat afronta a crise coa 
campaña “En ningún lugar 
coma na casa”, unha oferta 
que abrangue aos servizos 
de posvenda, sendo aplica-
da a toda a gama Seat. 

Entre as promocións 
que trae esta novidade está 
o mantemento do vehículo 
que, baixo o lema: Mante-
mento Seat. Se atopas un 
prezo mellor, abonámosche 
a diferenza, promete abo-
nar a diferenza no caso de 
que o cliente presente un 
orzamento asinado pola 
competencia da Rede Seat. 
Asemade hai que informar 
que o prazo para realizar 

esta operación é de 10 días 
nun radio de 10 quilóme-
tros para a mesma activi-
dade de mantemento, iso 
si, realizada con métodos 
e recambios orixinais Seat.

Alén disto, a casa es-
pañola achegará axudas 
de cara á falta de financia-
mento coa campaña “0% 
TAE até 12 meses” servín-
dose da tarxeta Visa Seat. 
Esta operación tamén in-
clúe o cambio de aceite, 
filtro ou pneumáticos a un 
prezo económico, existin-
do a posibilidade de obter 
un vehículo substitutivo 
por 5 euros.

Vigo está de aniversa-
rio, máis polo miúdo, o Sa-
lón do Automóbil da cida-
de galega cumpre 20 anos. 
Aproveitando o aniversario, 
o certame vigués -que terá 
lugar do 30 de abril ao 8 de 
maio- renderá homenaxe a 
Citroën, marca moi ligada á 
comunidade galega grazas 
á súa factoría de coches.

Será o Instituto Feiral de 
Vigo (IFEVI) o que acollerá 
-nos pavillóns 1 e 2- a este 
encontro que dará acubillo 
a arredor de 40 vehículos 
Citroën, que serán expos-
tos nun espazo de máis de 
1.500 metros cadrados ao 
longo dos nove días que 
durará o Salón. Presencia-
remos a meirande mostra 
da casa francesa en Espa-
ña, no IFEVI daranse cita os 
seguintes modelos Citroën: 
Rosalie, 7 Lixeiro Cabrio, 11 
Lixeiro, 15 Lixeiro, BX 4x4 
TC Grupo B, Visa 1000 Pis-

tas, 
C X 
B r e a k , 
Quenlla, GS, AX, HY, Dyane, 
2 cv, Condesa, B12, HY, Six, 
etc. Amais destes vehícu-
los, moitos coleccionistas 
xa anunciaron que cederán 
os seus coches para formar 
parte desta ollada ao pasa-
do da firma do dobre che-
vrón.

Para que a festa conti-
núe, a organización do Sa-
lón de Vigo quere reunir ao 
maior número de vehícu-
los Citroën e fai un chama-
mento con feitura de con-
centración que terá lugar 
no propio recinto feiral o 
día 7 de maio. Poderán par-
ticipar todos aqueles que 
posúan un automóbil Ci-
troën de máis de 20 anos.

Jeep Grand Cherokee, levado ao límite

Seat: ao mal tempo, 
boa cara

Vigo 
homenaxea 
a Citroën
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Uns oito mil nenos par-
ticiparán este ano no novo 
curso que iniciou a Escola 
de Educación Viaria de At-
titudes e que nesta ocasión 
visitará as cidades de Gijón, 
Bilbao, Madrid, A Coruña e 
Valencia.

Este será o undécimo 
curso desta escola itineran-
te que viaxa cada ano por 
diferentes cidades do noso 
país e que nos seus dez anos 
de funcionamento acolleu a 
máis de 58.000 nenos espa-
ñois. O seú principal obxecti-
vo é promover a cultura via-
ria para contribuir a reducir 
os índices de siniestralidade 
en nenos e nenas de 8 a 12 
anos de idade.

Cun Programa de Edu-
cación Viaria máis centrado 
na adquisición e formación 
de actitudes e condutas 
viarias que na aprendizaxe 
de normas e sinais de trá-
fico, alumnos e alumnas 
de 2º e 3º ciclo de primaria 
poñen en práctica os coñe-
cementos adquiridos, de 
unha forma lúdica e diver-
tida, tanto en diferentes ta-
lleres como no circuíto de 
prácticas coa condución de 
karts eléctricos.

Novo curso de Educación 
Viaria de Attitudes

Chevrolet arrinca xa coa 
oitava xeración do Malibú, 
nado en 1964. Cun motor de 
catro cilindros e caracteriza-
do polo baixo consumo de 
combustible, o novo Malibú 
virá asociado a unha caixa de 
cambios de seis velocidades. 
Dicir que estamos perante o 
primeiro coche de tamaño 
medio da marca pertencen-
te a General Motors.

Cómpre subliñar que, con 
este modelo, a casa america-
na quere abranguer un novo 
mercado constituído por 
unha gama de automóbiles 

encamiñados á redución do 
consumo de combustible: o 
xa citado Malibú, o Spark, o 
Cruze, o Volt ou o novo Aveo 
serán os protagonistas desta 
nova aposta a prol do aforro 
de combustible.

O Malibú é o vehículo 
co que Chevrolet acadou o 
meirande índice de vendas 
en EE.UU. ao longo de 2010 
(case 200.000 unidades). 
Asemade, o Malibú foi galar-
doado con máis de corenta 
premios, entre eles “Coche 
do Ano en América do Nor-
te” en 2008.

Chevrolet Malibú, 
pensando no aforro

• SPRINT 170.indd   11 17/04/11   14:41



12 Sprint Motor >> Calendario

 

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PAÍS PROVINCIA

30 abril-1 maio Campionato de España de Ralis de Terra e Todoterreo Terra- Todoterreo (TT) Palma do Río Córdoba España

30 abril-1 maio Gran Premio Imola- Circuíto GP Open Circuítos  Imola Boloña Italia

1 de maio Campionato Galego de Karting do Porriño Karting Circuíto Go-Kart (O Porriño) Pontevedra España

1 de maio Trofeo Nacional de Motocross MX Sub-18 El Molar Motocross El Molar Madrid España

1 de maio Trofeo Nacional MXAlevín El Molar Motocross El Molar Madrid España

1 de maio Campionato Galego de Slalom de Muros Slalom Muros A Coruña España

1 de maio Campionato Galego de Trial Carnota Trial Carnota (Muros) A Coruña España

1 de maio Gran Premio de Portugal Moto GP Estoril Portugal

5-8 de maio Rali de Italia- WRC Rali- WRC Sardeña Italia

7-8 de maio Rali Asfalto Comarca da Ulloa Rali asfalto Comarca da Ulloa Lugo España

7-8 de maio Challengue Mini Portimão Circuítos Mini Portimão (Algarve) Portugal

7-8 de maio Superleague Fórmula Portimão Circuítos Superleague Portimão (Algarve) Portugal

7-8 de maio Rali de Talavera Histórico Hist. Regular./Velocidade Talavera de la Reina Toledo España

7-8 de maio Open Classic Series Jarama Circuítos Classic Series Jarama- S. Sebastián de los Reyes Madrid España

7-8 de maio Classic & Legend Series- Monteblanco Circuítos Classic Series Monteblanco- Palma do Condado Huelva España

7-8 de maio Copa Circuíto Clio Jarama Circuítos Jarama- S. Sebastián de los Reyes Madrid España

7-8 de maio Copa Circuíto Peugeot Jarama Circuítos Jarama- S. Sebastián de los Reyes Madrid España

7-8 de maio Copa de España de Resistencia de Jarama Circuítos Resistencia Jarama- S. Sebastián de los Reyes Madrid España

8 de maio Campionato Español de Velocidade Buckler Velocidade Motorland Aragón Teruel España

8 de maio Campionato de España de Enduro Priego de Córdoba Enduro Priego de Córdoba Córdoba España

8 de maio Campionato de España de Motocross MXElite Motocross Alhama de Murcia Murcia España

8 de maio Campionato de España de Motocross MXPromesas Motocross Alhama de Murcia Murcia España

8 de maio Copa Galega de Trial Clásicas Carnota Trial Carnota (Muros) A Coruña España

8 de maio Campionato de Europa de Enduro Enduro Kielce Polonia

8 de maio Campionato do Mundo de Superbikes de Italia Superbikes Monza Italia

8 de maio Gran Premio de Turquía Fórmula 1 Istambul Turquía

8-9 de maio Campionato GP2 Series de Montmeló GP2 Montmeló Barcelona España

14 de maio Campionato Galego de Autocross da Laracha Autocross A Laracha A Coruña España

14 de maio Campionato Galego de Supercross Ribeira Supercross Ribeira A Coruña España

14-15 de maio Cto. Galego de Montaña- Subida á Xunqueira de Ambía Montaña Xunqueira de Ambía Ourense España

14-15 de maio Cto. de Europa de Montaña- Subida ao Fito Montaña Fito -Asturies España

14-15 de maio Rali Cantabria Infinita Asfalto Santander Cantabria España

14-15 de maio GT Open Magny-Cours Circuítos Nevers Magny-Cours Francia

14-15 de maio Circuíto European Produción Monza Circuítos Monza Italia

14-15 de maio Campionato GP2 Series de Mónaco GP2 Circuíto urbano de Mónaco Mónaco

15 de maio Campionato de España de Quadcross Carballo Quadcross Carballo A Coruña España

15 de maio Campionato Galego de Enduro O Irixo Enduro O Irixo (O Carballiño) Ourense España

15 de maio Campionato do Mundo de Enduro Enduro Francavilla di Sicilia Italia

15 de maio Campionato de España de Supermotard Supermotard Oliva Valencia España

15 de maio Campionato do Mundo Trial Outdoor de Gefrees Trial Outdoor Gefrees Alemaña

21 de maio II Slalom de Luíntra Slalom Luíntra (Nogueira de Ramuín) Ourense España

21 de maio Campionato Supercross de Meis Supercross Meis Pontevedra España

21 de maio Campionato do Mundo de Resistencia Resistencia Circuíto de Albacete Albacete España

21 de maio Copa de España de Velocidade Clásicas Velocidade-Clásicas Circuíto de Albacete Albacete España

21-22 de maio Rali da Terra Chá Rali terra Terra Chá Lugo España

21-22 de maio Campionato Galego de Trial de Teo Todoterreo Teo A Coruña España

21-22 de maio Campionato de Montaña- Subida a Falperra Montaña Falperra- Braga Portugal

21-22 de maio Campionato Português de Velocidade Velocidade Braga Portugal

21-22 de maio Campionato do Mundo Trial Outdoor de Bréal sous Montfort Trial Outdoor Bréal sous Montfort (Rennes) Francia

21-22 de maio Challengue Mini 2011 Montmeló Circuítos Mini Montmeló Barcelona España

22 de maio Gran Premio de España Fórmula 1 Montmeló Barcelona España

22 de maio Kawasaki Team Green Cup Motocross Olvan (Berguedá) Barcelona España

22 de maio Trofeo Nacional de Motocross MX Sub-18 Motocross Olvan (Berguedá) Barcelona España

22 de maio Trofeo Nacional MXAlevín Motocross Olvan (Berguedá) Barcelona España

23 de maio Gran Premio de Francia- Le Mans Moto GP Le Mans Francia

26-29 de maio Rali de Arxentina- WRC Rali- WRC Arxentina Arxentina

28 de maio Campionato Galego de Autocross de Arteixo Autocross Arteixo A Coruña España

28-29 de maio Campionato de España de Karting Karting Cartaya Huelva España

28-29 de maio Circuíto Clio Monteblanco Circuítos Monteblanco- Palma do Condado Huelva España

28-29 de maio Open de España de Prototipos de Monteblanco Circuítos Prototipos Monteblanco- Palma do Condado Huelva España

28-29 de maio Campionato de España GT Jarama Circuítos GT Jarama- S. Sebastián de los Reyes Madrid España

28-29 de maio Rali de Regularidade Sport de Liérganes Hist. Regular./Velocidade Liérganes Cantabria España

29 de maio Campionato Galego de Enduro Baños de Molgas Enduro Baños de Molgas (Allariz-Maceda) Ourense España

29 de maio Campionato Galego de Trial Guláns Trial Guláns- Ponteareas Pontevedra España

29 de maio Campionato de España de Motocross MXPromesas Motocross Ponts Lleida España

29 de maio Trofeo Nacional de Motocross MX Sub-18 Motocross Ponts Lleida España

29 de maio Trofeo Nacional MXAlevín Motocross Ponts Lleida España

29 de maio Campionato de España de Trial Trial La Nucía Alacant España

29 de maio Gran Premio de Mónaco Fórmula 1 Monte Carlo Mónaco

29-30 de maio Gran Premio de Turquía- GP2 Series GP2 Istambul Turquía

30 de maio Cto. do Mundo de Superbikes Miller Motorsports Park Superbikes Tooele- Utah EE.UU.

Calendario  
de  probas maio 2011
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con frecuencia os comen-
tarios sobre ralis céntranse 
en falar dos pilotos e das 
máquinas. Que se tal piloto 
é mellor que cal, que se o 
coche corre moito, que se 
corre menos…

Pero poucas veces 
caemos na conta de que 
detrás de cada piloto hai 
un copiloto e un equi-
po humano que fai posi-

ble a súa presenza e con-
tinuidade. No noso caso 
podo presumir de ter un 
equipo consolidado, con 
experiencia e onde reina 
a ilusión. Aí, na ilusión, 
é onde creo que radica a 
nosa vantaxe compara-
tiva, e o que nos fai ser 
cada vez mellores.

Os pasados ralis do Co-
cido e Noia son un claro 
exemplo diso, coche vete-

rano pero bastante com-
petitivo, medios limitados 
(rodas usadas, gasolina 
98), pero ilusión e expe-
riencia por milleiros para 
sacarlle o máximo partido.

Realmente nós xa ha-
biamos conseguido o éxi-
to antes das carreiras ao 
reunir un orzamento para 
poder correr, e tentamos 
non defraudar aos que 
apostaron por nós.

As carreiras son moi in-
gratas, e en ocasións as 
avarías dan ao traste cun 
traballo de equipo moi 
ben feito. Pero aí é onde 
aparece a figura do depor-
tista de verdade, que é o 
que cando tropeza leván-
tase e segue correndo, aín-
da a pesar de sufrir danos 
físicos e morais.

Vin moitos equipos no-
vos, un ano máis, nos pri-
meiros ralis da tempada. 
Espero que non perdan a 
ilusión, e anímolles a se-
guir loitando por facer 

o que máis nos gusta, o 
automobilismo.

Nunca se pode per-
der a ilusión, como tam-
pouco as perden os miles 
de afeccionados que nos 
van a ver ás carreiras, aín-
da que chova ou faga frío. 
Como tampouco a perden 
os moitos voluntarios que 
colaboran coas escuderias 
organizadoras e fan posi-
bles as carreiras.

Se nos fixamos un 
pouco vemos que a ilusión 
é a que fai posible todo isto. 
En momentos de crises tan 
difíciles como os actuais, 
isto recobra se cabe máis 
importancia, e o resultado é 
un Campionato espectacu-
lar, multitudinario e envexa 
de moitas outras comunida-
des autónomas.

Grazas a todos polos 
ánimos que nos dais, e en 
especial ao noso equipo e 
patrocinadores polo seu 
incondicional apoio.

■ LUIS PEnIDO

13Opinión << Sprint Motor

O Poder da Ilusión
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Zero Motorcycles
S-Street 2010: silencio e... rodando!

■ XOSÉ ARUFE | TexTo
■ SPRInT MOTOR | FoTos

Por que todo o 
que vén de Cali-
fornia nos gusta 

tanto? Falamos de Zero, 
unha marca americana 
que rachou co mercado 
achegando as mellores 
motos eléctricas que 
se poden atopar hoxe 
en día. Cun grande 
equipo de enxeñería e 
fabricación, Zero está a 
desenvolver tecnoloxía 
innovadora a cotío.

Suzuka Zero -dis-
tribuidor nacional de 
Zero Motorcycles- tivo a 
amabilidade de ceder-
nos durante uns días un 
dos seus modelos para 
facer unha proba en 
Santiago de Compos-
tela e así poder com-
probar as sensacións 
de conducir unha moto 
eléctrica polas nosas 
rúas e estradas.

os vehículos eléc-
tricos serán no fu-
turo os únicos que 
poidan acceder ao 

casco histórico

Unha nova era para as motocicletas
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S-Street 2010
O modelo ao que nos estamos refe-

rindo é o S-Street 2010. Cunha soa olla-
da semella unha motocicleta normal 
mais, se volvemos o ollar por segun-
da vez sentimos que estamos perante 
unha moto distinta, todo desprende un 
halo de enxeño e deseño: chasis, bas-
culante , estribos, pata lateral... todo 
isto realizado en materiais de alta cali-
dade, moi lixeiros e ben encaixados.

Asemade, outro elemento chama 
a nosa atención, vemos que o oco do 
motor dá acubillo a unha caixa branca 
totalmente hermética -“é eléctrica!”- 
esa caixa branca é unha batería de ión-
litio Z-force de grande capacidade que 
nos garante unha autonomía de 80 qui-
lómetros con carga full. Engadir que a 
vida útil da batería é de 112.000 quiló-
metros.

rodando
O funcionamento é totalmente nor-

mal. Emporiso, atendendo a que esta-
mos perante unha moto impulsada por 
un motor eléctrico (non leva cambio 
de velocidade), temos diante nosa a un 
modelo -como dirían os nosos veciños 
portugueses- “acelera” e a verdade é 
que acelera, e moi ben. A S-Street 2010 
é a nova raíña dos semáforos, a xente 
repara nela... e iso mola.

A súa achega de potencia é limpa, 
lineal, potente e silandeira até acadar 
os 110 km/h (velocidade á que está li-
mitada), a sensación de moverse nunha 
moto eléctrica é moi agradable, distin-

ta e rara... gústanos. O 
desprazamento silan-
deiro do noso vehícu-
lo permítenos percibir 
todos os sons que pu-
lulan ao noso arredor. 
Decatámonos de que 
hai máis ruídos no trá-
fico urbano dos que 
escoitabamos condu-
cindo unha moto con 
propulsor de combus-
tión.

Batería
A carga da batería 

pode facerse nun en-
chufe normal cun ca-
ble adicional que trae 
a moto. O tempo de 
carga é dunhas ca-
tro horas, unha car-
ga completa pode saír 
por uns 72 céntimos, 
estimándose que en 
50.000 quilómetros 
teremos feito un gas-
to en electricidade de 
500 euros. Comparándoa cun vehículo 
de gasolina das mesmas características, 
teriamos gastado 5.000 euros,  sen ter 
en conta o gasto de cambios de aceite, 
filtros e buxías.

chasis e suspensións
En canto ás suspensións, freos e cha-

sis podemos cualificalos como correctos 
para un vehículo do seu peso. Emporiso 

(e por poñer algún “pero”), gustaríanos 
que no lugar de cadea de transmisión le-
vase correa, semella que a marca tomou 
boa nota e no modelo 2011 xa veremos 
este cambio. A verdade é que estamos 
emocionados coas novas tecnoloxías 
que se achegan no mundo da moto e, so-
bre todo, se se trata de vehículos de inno-
vación e calidade coma é o caso da prota-
gonista desta proba.

■ XURXO SOBRInO

A electricidade tamén alcanza ao 
mundo das dúas rodas. Unha sensa-
ción sonora que se achega máis á 
dunha bicicleta que á dunha moto-
cicleta convencional. Dous mundos 
contrapostos: o do vello rum-rum 
das dúas tempos urbanas fronte ao 
silencio das novas tecnoloxías.

As motos eléctricas son, en prin-
cipio, unha proposta máis realista 
que os automóbiles. Pois a filosofía 
das motos urbanas está encamiña-
da aos desprazamentos cotiáns que 
constan de percorridos de menos 
de 60 quilómetros. Con estes datos 
a autonomía é abonda, só teremos 
que facer unha recarga cada dous 
ou tres días.

A sinxeleza e a economía de 
mantemento, xunto aos baixos cus-
tos a nivel de consumo, convidan a 
considerar como unha boa opción 
de compra esta novidade que acaba 
de chegar a Galicia. 

As motos eléctricas,
outro cantar

15 << Sprint Motor

a súa achega de potencia é limpa, lineal, potente e silenciosa

o oco do motor dá acubillo a unha caixa branca totalmente hermética
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Unha vez máis grazas a Noyamóvil, 
o concesionario Citroën en Santiago 

de Compostela, puidemos facer 
unha proba real para os lectores de 

SPRINT MOTOR. Neste caso concreto 
comparamos un mesmo modelo -o 
novo C4- con cambio manual e con 

Cambio Manual Pilotado (CMP).

Non imos descubrir a estas alturas as 
virtudes do modelo C4, dado o seu éxito 

comercial, pero si que imos incidir nas 
sensacións de condución percibidas na 

proba destes dous modelos.

Emporiso, a nova xeración do  salienta 
por unha estética exterior máis actual 

e por uns acabados interiores moito 
máis coidados. Xa no interior, a calidade 

descuberta está francemte ben, cun 
nivel de equipamento a subliñar.

A nivel de suspensión, acádase unha 
meirande comodidade sen perder 

amarre á estrada, despois de revisar os 
axustes dos resortes e amortecedores da 

suspensión.

Novo Citroën C4
Cambio manual ou CMP?

Dous conceptos diferentes de condución

■ LUIS PEnIDO | TexTo
■ LUIS PEnIDO/SPRInT MOTOR | FoTos

O novo Citroën C4 dispón de 
numerosas conexións, algunhas 
delas inéditas no mercado das ber-
linas compactas, como a toma de 
230 V, situada na consola central 
elevada, indispensable para un 
cliente que fai un uso profesional 
do seu vehículo.

Esta berlina multiconectada 
conta tamén cun porto USB, unha 
toma audio e dunha toma de 12 V, 

todas elas situadas na parte dian-
teira da consola central e ilumina-
das por un feixe de luz. Unha toma 
de 12 V está dispoñible no maletei-
ro. Todas estas solucións garanten 
un gran confort ao condutor e aos 
seus pasaxeiros.

O novo C4 pode estar equi-
pado cun sistema de navega-
ción de última xeración integra-
do e cunha gran pantalla de cor. 

Esta navegación eMyWay dis-
pón dunha pantalla en cor de 
alta definición, memoria inter-
na, conexión USB compatible 
con todos os lectores de MP3, 
indicación da limitación de ve-
locidade, ou mesmo streaming 
audio bluetooth, é dicir, a po-
sibilidade de escoitar ficheiros 
musicais almacenados no telé-
fono móbil.

Unha berlina multiconectada
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Habitabilidade e espa-
zo, polivalencia e confort, o 
novo Citroën C4 teno todo. As 
súas dimensións mantéñen-
se compactas, criterio esen-
cial no seu segmento: 4,33 m 
de lonxitude (5 cm), 1,79 m 
de ancho (2 cm) e 1,49 m de 
altura (3 cm). A súa accesibi-
lidade e a súa habitabilidade 
están optimizadas, cun maior 
espazo para as cabezas nas 
prazas traseiras. O seu ma-
leteiro é unha referencia no 
mercado: é o máis grande da 
súa categoría (até 408 litros) e 
aproveitable ao 100% (forma 
cúbica, plano de carga baixo 
e delgado, revestidos interio-
res).

Ademais, o C4 tamén é 
unha referencia en compar-
timentos para deixar cousas. 
Son múltiples, voluminosos 
e enxeñosos: ampla guantei-
ra iluminada, ocos nas portas 
que poden acoller botellas de 
1,5 litros diante, caixóns baixo 
os asentos dianteiros, oco na 
consola central e como gran 
novidade, unha consola cen-
tral, alta, ancha e organizada 
en 4 zonas distintas. A máis in-
novadora destas zonas de al-
macenamento é multifuncio-
nal, refrixerada, iluminada na 
súa parte dianteira e pechada 
por unha cortina deslizante. 
Ofrece un espazo que pode 
conter até 4 botellas de 50 cl 
e un caixón escamoteable si-
tuado diante dos sistemas de 
conectividade do vehículo. 
O segundo espazo principal 
desta consola sitúase baixo 
o repousabrazos dianteiro. 
Pode acoller discos CD e in-
corpora unha toma de corren-
te de 230 V.

Dispoñible nas versións 
con cambio manual pilotado, 
esta consola central elevada é 
unha innovación real, inédita 
no mercado das berlinas com-
pactas. Asociada ao selector 
de marchas e ao freo de es-
tacionamento eléctrico, reor-
ganiza integramente o espa-
zo de vida a bordo e permite 
unha condución moderniza-
da. Máis aló de zonas portao-
bxectos e un repousabrazos 
central, ofrece unha nova ex-
periencia automobilística.

Confort polivalente

cambio manual ou cmP? Vostede elixe
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Centrándonos no referente 
á elección do cambio manual 
ou CMP temos que salientar o 
seguinte: o CMP é un cambio 
manual pilotado, non é unha 
caixa de cambios convencio-
nal automática. Isto é moi im-
portante, xa que o CMP carece 
do habitual convertedor de par 
que provocaba ese peculiar “es-
corregamento” e perda de cer-
ta efectividade na dinámica do 
coche que o equipaba.

No C4 o CMP é un cambio 
manual de seis relacións, fun-
ciona pilotado ou xestionado 
por unha centraliña electróni-
ca que actúa sobre o embra-
gue (o pedal non existe para o 
condutor) e introduce a mar-
cha axeitada a cada intre. De 
feito, a panca de cambio fica 
reducida á mínima expresión 
e no día a día emprégase moi-

tísimo menos do habitual. Ten 
catro posicións: P (aparcamen-
to), N (neutral ou punto morto), 
R (retroceso ou marcha atrás), 
A (avance en automático) e M 
(avance cambiando coas levas 
tra-lo volante).

O normal é subirse ao ve-
hículo (poñelo en Neutral para 
acendelo), situar a panca de 
cambios en A e acelerar máis 
ou menos segundo sexa nece-
sario. Dicir que o nivel de be-
nestar na condución é moi su-
perior a unha caixa de cambios 
convencional, na que teriamos 
que embragar e desembragar 
subindo e baixando marchas 
como en calquera automóbil 
con caixa de cambios manual. 
Malia a estar en posición auto-
mática (A), de actuarmos sobre 
as levas, o Citroën C4 tamén 
cambiará de marcha.

Manual e pilotado

Novo Citroën C4

Prezos recomendados Novo C4:
HDi 90 Business 15.950 € 

HDi 110 Business 17.050 € 
VTi 120 Business 15.250 € 
VTi 95 Business 13.950 € 
HDi 90 Sport 17.150 € 

HDi 110 Sport 18.250 € 
Sport Manual Pilotada (CMP6)Stop&Start 19.250 € 

HDi 150 Sport 20.250 € 
VTi 120 Sport 16.450 € 

Sport BOITE AUTO 4 VIT. 18.250 € 
HDi 90 EXCLUSIVE 19.500 € 

HDi 110 EXCLUSIVE 20.600 € 
EXCLUSIVE Manual Pilotada (CMP6)Stop&Start 21.600 € 

HDi 150 EXCLUSIVE 22.600 € 
VTi 120 EXCLUSIVE 18.800 € 
THP 155 EXCLUSIVE Manual Pilotada (CMP6) 20.900 € 

o seu maleteiro é unha 
referencia no mercado
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Nos dous casos experimentados, dis-
poñíamos de limitador e regulador de 
velocidade. Dende SPRINT MOTOR sem-
pre recomendamos este sistema de se-
guridade co que, alén de aforrar com-
bustible e sustos indesexables (a xeito 
de multas), conseguimos unha comodi-
dade de marcha extra ao non ter que cir-
cular pendentes do velocímetro.

Moitas son as virtudes dun cambio 
CMP: o xa citado benestar de uso, o afo-
rro de combustible, a capacidade de re-

tención e durabilida- de me-
cánica, entre outras. E todo isto por uns 
800 euros sobre a versión convencional. 
Na miña opinión, esta é unha opción 
ben recomendable que complementa 
as virtudes deste modelo.

No Citroën C4 utilizáronse as tecno-
loxías industriais máis avanzadas, como 
o ensamblado de chapas mediante sol-
dadura láser, unha primicia no grupo 
PSA Peugeot Citroën. Esta innovación 
industrial fai desaparecer toda forma de 

unión visible no teito do novo Citroën 
C4.

Fabricado en Francia, na planta in-
dustrial de PSA Peugeot Citroën de Mul-
house, certificado ISO 9001, a industria-
lización do novo Citroën C4 é en todos 
os puntos conforme ás exixencias da 
marca en termos de calidade. Para ga-
rantir unha fiabilidade óptima, durante 
o tempo que durou o desenvolvemen-
to do vehículo se percorrerón máis de 
dous millóns de quilómetros.

Para os máis inquedos 
(como é o meu caso), situan-
do a panca de cambio na po-
sición M (manual), o coche 
só subirá ou baixará mar-
chas cando actuemos sobre 
as levas que van baixo o vo-
lante: á dereita, se queremos 
subir marchas; á esquerda, 
se as queremos baixar. Deste 
xeito, podemos gozar cam-
biando de maneira secuen-
cial, coma se pilotáramos 
un Fórmula 1 ou ben em-
pregar a posición automá-
tica e beneficiármo-

nos do confort que supón 
que o propio vehículo se en-
cargue de enlazar a marcha 
máis axeitada para cada si-
tuación.

Segundo datos ache-
gados pola propia marca, 
un condutor medio nun C4 
sen cambio CMP gastaría 
0,2 litros máis de combus-
tible por cada cen quilóme-
tros percorridos. Ao mesmo 
tempo, coidaría menos o 
embrague nos 

cambios de marcha se o 
comparamos coa xestión 
electrónica do CMP.

Sobre o cambio manual 
tan só podemos dicir que, no 
caso do Citroën C4, as mar-
chas están ben graduadas 
e encaixan con suavidade, 
permitindo ao coche recu-
perar velocidade con axili-
dade e, asemade, acadar uns 
consumos realmente baixos 
se circulamos en marchas 
longas.

Outras cuestións

As levas, outra opción

o novo c4 pode 
estar equipado 
cun sistema de 

navegación de última xe-
ración integrado e cunha 
gran pantalla de cor

do cambio 
manual dicir 
que, no caso 

do citroën c4, as marchas 
están ben graduadas e 
encaixan con suavidade

Dende o principio e ata o final, o pilo-
to ourensán Francisco Pardo, con un Subaru 
Impreza WRC, marcou os mellores cronos 
da primeira edición do Rali en Terra da Gu-
diña, cita que inauguraba dezasete anos 
despois o Campionato Galego de Ralis de 
Terra, logrando unha aplastante vitoria que 
o sitúa como líder do novidoso campionato 
que acaba de comezar.

A pesares da distancia que ía ad-
quirindo dos seus rivais treito a treito, 

a proba se lle complicou por mor dun 
fallo no motor, de feito houbo un mo-
mento que pensou na posibilidade de 
abandoar. Así e todo Pardo conseguiu 
chegar á Estación de Ferrocarril da Gu-
diña, lugar de instalación do parque 
pechado, como gañador da proba.

Segundo clasificouse Juan Pablo 
Castro cun Subaru Impreza Spec, e 
terceiro o veterano piloto Juan Casares 
cun Mitsubishi Lancer Evo X.

Mais a batalla real estivo na loi-
ta que mantiveron Javier Ramos Gri-
lle (Renault Clio) e Andrés Manzano 
(Peugeot 206) polos primeiros pos-
tos na súa clase e a virtual clasifica-
ción de dúas rodas motrices. Á postre 
foi o compostelán Grille o que acadou 
a cuarta praza da xeral superando “in 
extremis” a Manzano que foi quinto.

O I Rali en Terra da Gudiña con-
tou coa presenza de numerosos afec-
cionados nas especiais que se disputa-
ron, e foi a antesala do que promete 

ser un animado campionato que des-
pois de tantos anos se acaba de recu-
perar.

I Rali en Terra da Gudiña

o pai de Francisco Pardo posa co seu fillo e 
a súa neta, que oficiou de copiloto

• SPRINT 170.indd   19 17/04/11   14:42



Cómpre dicir que o Ibiza 
Copa só abranguerá ao aca-
bado Style, dispoñible nas 
tres carrozarías do devandi-
to Ibiza (5 portas, SC, e ST). 
Alén disto, informar de que 
a achega do paquete Copa 
non implicará variación nin-
gunha nos prezos e equipa-
mentos de serie da gama Ibi-
za. 

O Seat Ibiza Style Copa 
traerá: Bluetooth, porto USB, 
paquete técnico (espello in-
terior anticegador, sensor de 
chuvia e de luz de marcha), 
cristais escuros, lamias de 
aliaxe de 16 polgadas e tapiza-
do específico. 

No caso do Ibiza ST Style 
Copa, aos elementos xa cita-
dos hai que sumarlle o paque-

te de almacenaxe que consta 
de: repousabrazos dianteiro, 
caixóns baixo os asentos dian-
teiros, redes no maleteiro, 
toma de 12 v no maleteiro, an-
coraxe Top lether nos asentos 
traseiros, caixón baixo o male-
teiro e compartimento baixo a 
tapa do maleteiro.

Os motores que terá o 
Ibiza Style Copa serán catro; 

na versión gasolina haberá 
un 1.4 de 85 cv e un 1.3 TSI 
de 105 cv Start/Stop Ecomo-
tive. Nos diésel teremos un 
1.6 TDI CR de 90 ou 105 cv.

O prezo do paquete 
Copa para o Seat Ibiza Style 
é de 480 euros co 0,00% de 
Imposto de Matriculación 
e 500 euros co Imposto do 
4,75%.

Ibiza Copa

20 Sprint Motor >> 

Outro Seat é posible, a versión Copa
a marca amosa o novo equipamento copa dispoñible nos ibiza, león, altea e altea Xl

Falamos da novidade que se 
agocha tra-lo nome de Copa. Seat 
preséntanos un meirande número 

de extras en catro dos modelos 
desta gama que se anuncia cun 
anagrama exclusivo, e todo a un 

prezo ben competitivo. Deste 
xeito, os acabados actuais do León 

-Reference e Style- fican substi-
tuídos pola nova dobre face Copa 
(Copa Reference e Copa Style). No 
caso do Ibiza, do Altea e do Altea 

XL a novidade encádrase en que a 
dita versión Copa converterase en 
opcional aos paquetes xa existen-
tes. A marca realizou a presenta-

ción oficial aos medios especiali-
zados galegos na Coruña, onde 

tivemos a oportunidade de tomar 
contacto con estes modelos e 

observar as melloras introducidas. 
De seguida analizaremos polo 

miúdo o fenómeno Copa e as súas 
consecuencias.

■ L. RIVERO DE AGUILAR/SOnIA PEnA | TexTo
■ L. RIVERO DE AGUILAR | FoTos

os motores que terá o ibiza Style copa serán catro
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O deportivo da marca Seat au-
menta equipamento e reduce o seu 
prezo coa nova achega Copa nas súas 
vertentes Reference e Style.

Así, o compacto León Copa na 
súa versión Reference contará desde 
agora con novos elementos como: 
climatizador, Bluetooth, tapizado es-
pecífico, axuste lumbar nos asentos 
dianteiros, ABS, TCS, XDS, ESP con 
asistente de freada de emerxencia 
(EBA), airbag frontal para condutor 
e acompañante, laterais e de cortina, 
desactivación do  airbag de pasaxei-
ro, asistente de prendido en penden-
tes, testemuña de perda de presión 
nos pneumáticos, ancoraxe Isofix nas 
prazas traseiras, elevaxanelas eléctri-
cos dianteiros con funcións One touch 
e sistema antipinzamento, retroviso-
res exteriores calefactados con regu-
lación eléctrica, faros dobres, antena 
no teito con mecanismo antirroubo, 
computador de a bordo, faros anti-
néboa con función Cornering, volan-
te multifunción, control velocidade 
de cruceiro, instalación combinada 
porto USB + Aux-in (CUP), radio CD/
MP3 con mandos no volante, 6 alto-
falantes e lamias de 16 polgadas Elio.

En canto a propulsores, o Seat 
León Copa Reference danos a op-
ción de elixir entre: un 1.2 TSI de 105 
cv, un 1.6 TDI CR de 90 cv, un 1.6 TDI 

CR de 105 cv ou un 1.6 TDI CR de 105 
cv E-Ecomotive (versión ecolóxica do 
León, con dispositivo Start/Stop e sis-
tema de recuperación de enerxía).

Ao acabado Copa Style do León 
engádenselle os elementos do Re-
ference e a maiores: navegador Seat 
Media System, volante multifunción 
de tres radios en coiro, panca de cam-
bio en coiro, elevaxanelas eléctricos 
traseiros, espellos retrovisores exte-
riores eléctricos calefactados con 
posición parking, función Coming 
Home, asento do condutor e pasaxei-
ro con regulación lumbar e en altura, 
lamias de aliaxe de 16 polgadas Enea 
con pneumáticos 205/55, sensor de 
chuvia, alarma volumétrica, espello 
interior anticegador automático con 
luces interiores de ambiente, pren-
dido automático de luces exteriores, 
pantalla Dot Matrix e 2 altofalantes 
adicionais. 

As motorizacións asociadas ao 
León Copa Style son: 1.4 TSI de 125 
cv, 1.6 TDI CR de 105 cv (cambio ma-
nual e DSG), 1.6 TDI CR de 105 cv E-
Ecomotive e 2.0 TDI CR de 140 cv.

Se queremos facernos unha idea 
do prezo total -incluído o paquete 
Copa- do Seat León as cifras irán des-
de os 17.440 euros do 1.2 TSI 105 cv 
Copa Reference até os 22.990 euros 
do 2.0 TDI CR 140 cv Copa Style.

León Copa

Hai que subliñar que a 
versión Copa nos Altea e Al-
tea XL comprenderá tanto 
ao acabado Reference coma 
ao Style. Asemade, é impor-
tante engadir que a escolla 
Copa non influirá no prezo nin 
no equipamento de serie da 
gama Altea e Altea XL.

O monovolume Altea e 
Altea XL na versión Referen-
ce Copa incluirá: Bluetooth, 

climatizador, axuste lumbar 
nos asentos posteriores, 2 al-
tofalantes adicionais, retrovi-
sores exteriores calefactados e 
tapizado específico.

As motorizacións para os 
Altea e Altea XL Reference 
Copa son un 1.2 TSI de 105 cv 
ou un 1.6 TDI CR de 105 cv E-
Ecomotive.

O prezo do paquete Re-
ference Copa no Altea e Al-

tea XL é de 528 euros co 
0,00% de Imposto de Matricu-
lación e 550 euros co Imposto 
do 4,75%.

O paquete Style Copa que 
acompaña ao familiar Altea e 
Altea XL achega o navegador 
Seat Media System e un tapi-
zado específico.

Os propulsores cos que 
se moverá o Altea ou o Altea 
XL Style Copa serán un 1.2 TSI 

de 105 cv, 1.4 TSI de 125 cv, 1.6 
TDI CR de 105 cv E-Ecomotive, 
1.6 TDI CR de 105 cv DSG ou 
un 2.0 TDI CR de 140 cv (cam-
bio manual ou automático 
DSG).

O prezo do paquete Style 
Copa para o Altea e o Altea 
XL é de 547 euros co 0,00 % 
do Imposto de Matriculación 
e 570 euros co Imposto do 
4,75%.

Altea e Altea XL Copa

21 << Sprint Motor

Outro Seat é posible, a versión Copa
      

GASOLINA DIESEL
1.4 85 CV EMOCIÓN 15.300,00 1.6 TDI CR 90 CV EMOCIÓN 17.350,00

1.2 TSI 105 CV COPA REFERENCE 17.440,00 1.6 TDI CR 90 CV COPA REFERENCE 18.340,00
1.4 TSI 125 CV COPA STYLE 19.740,00 1.6 TDI CR 105 CV Start&Stop E-ECOMOTIVE COPA REF. 19.890,00

1.4 TSI 125 CV SPORT 20.550,00 1.6 TDI CR 105 CV Start&Stop E-ECOMOTIVE COPA STYLE 21.440,00
1.8 TSI 160 CV 6 vel. SPORT 21.800,00 1.6 TDI CR 105 CV COPA REFERENCE 19.190,00

1.8 TSI 160 CV 7 vel. DSG SPORT 23.500,00 1.6 TDI CR 105 CV COPA STYLE 20.740,00
2.0 TSI 210 CV FR 26.500,00 1.6 TDI CR 105 CV DSG COPA STYLE 22.440,00

2.0 TSI 210 CV DSG FR 28.100,00 2.0 TDI CR 140 CV COPA STYLE 22.990,00
2.0 TSI 240 CV CUPRA 28.800,00 2.0 TDI CR 140 CV SPORT 23.900,00

2.0 TSI 265 CV CUPRA R 30.550,00 2.0 TDI CR 140 CV SPORT DSG 6 vel. 25.600,00
2.0 TDI CR 170 CV DPF FR 26.950,00

2.0 TDI CR 170 CV DPF FR DSG 28.600,00
a marca realizou a presentación oficial aos medios especializados galegos na coruña
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■ REDACCIón | TexTo

o dito informe vense de 
realizar sobre unha mos-
tra de 3.000 condutores/
as co propósito de avaliar 
a incidencia dos coidados 
do coche no benestar do 
condutor. Para isto, téñense 
analizado os hábitos de 
control do vehículo: desde 
os elementos máis sinxe-
los (limpaparabrisas...) 
até as partes esenciais na 
seguridade activa do coche 
(freos...). 

Neste senso, o 41,2% 
dos entrevistados reco-
ñecen non ter revisado os 
seus freos no último ano. 
Entre estes condutores, os 
que menos vixían o estado 
das pezas son os que po-
súen un automóbil de me-
nos de dous anos, xa que 
un 60% destes admiten 

non ter inspeccionado este 
elemento, abofé que movi-
dos pola confianza de ser o 
seu coche novo. Emporiso, 
aínda máis preocupante é 
que o segundo segmento 
que menos comproba os 
freos sexa o grupo de auto-
mobilistas cun vehículo de 
máis de 10 anos, xa que un 
43% non ten controlado o 
bo funcionamento deste 
dispositivo no último ano. 
Por idades, as persoas que 
menos vixían o estado dos 
freos -un 54%- son os maio-
res de 65 anos; dato que 
pode resultar desacougan-
te xa que, a partir desa ida-
de, a capacidade de reac-

ción perante un imprevisto 
é menor.

Outro dos compoñen-
tes do coche que se ana-
lizan neste estudo son os 
pneumáticos. Neste caso, a 
taxa dos que non teñen re-
visado as súas rodas nos úl-
timos doce meses ascende 
a un 34,6% e chama a aten-
ción que, por zonas xeográ-
ficas, os condutores/as que 
menos vixían os seus pneu-
máticos -até un 70% dos 
enquisados- sexan proce-
dentes de Galiza e Asturies, 
onde as características me-
teorolóxicas supoñen un 
coidado desta peza aínda 
máis preciso.

O coidado periódico 
do automóbil redu-
ce as probabilidades 
de sufrir avarías que 

poderían provocar un 
accidente na estra-
da. Asemade, estes 

controis preventivos 
poden evitar danos de 
meirande gravidade e 
máis custosos, co con-
seguinte aforro para 

o peto do condutor/a. 
Estas afirmacións des-

préndense dun informe 
realizado polo Grupo 

Inter Profesional do Au-
tomóbil (GIPA), co gallo 

da Semana da Pos-
venda que organizou 
en colaboración coas 
principais asociacións 

do sector, Motortec 
Automechanika Ibérica. 
Entre outros resultados, 
o traballo conclúe que: 

“Os coches que non 
fan revisións periódicas 
teñen un 12% máis de 
avarías que os que si as 
realizan. Isto supón un 

16,5% máis de gasto na 
reparación de avarías”, 

subliñaba Fernando 
López, director adxun-

to de GIPA.

Coidar o automóbil é aforrar
O mantemento periódico dun vehículo aumenta a súa seguridade

Vespa GTS Super y XEVO 
las mejores opciones para tu movilidad

c/ Gómez Ulla
Santiago de Compostela

Tfno.: 981 561 740
981 562 001

Fax: 981 588 070

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

VESPA

Os coches que non fan controis periódicos 
teñen un 12,8% máis de avarías que os 
que si os realizan
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importancia da posvenda
O traballo Comportamen-

to do condutor/a fronte ao 
mantemento preventivo rea-
lizouse con motivo da Sema-
na da posvenda, unha inicia-
tiva que pretende trasladar 
aos usuarios/as a necesidade 
de realizar un mantemento 
periódico do automóbil para 
aumentar a súa seguridade 
na estrada e aforrar así diñei-
ro nas reparacións. Con todo, 
a devandita campaña -amais 
da mensaxe de conciencia-
ción- serviu para que os pro-
fesionais do taller deseñaran 
ofertas para atraer aos seus 
clientes, creando deste xei-
to  unha ligazón con eles e 
mentalizándoos dos benefi-
cios que achegan os bos cos-
tumes en canto a coidado do 
automóbil. Dentro desta ini-
ciativa organizouse tamén a 
“I Carreira Popular: Corre ao 
taller, coida do teu coche, coi-
da de ti” que -o pasado 27 de 

marzo- reuniu a profesionais 
da posvenda, condutores/as 
e seareiros/as para dar a co-
ñecer os 10 puntos básicos 
do control do vehículo de 
cara a garantir o seu bo es-
tado. 

Coidar o automóbil é aforrar

■ REDACCIón | TexTo

Segundo datos achega-
dos por Coche.net o coche 
tipo de ocasión máis de-
mandado polos españois 
nestes primeiros meses do 
ano é a berlina diésel, de en-
tre 4 e 6 anos de antigüida-
de e cun prezo máximo de 
10.000 euros.

En canto ao tipo de ca-
rrozaría, máis da metade dos 
españois prefire un vehículo 
tipo berlina (51,38%), segui-
do do todoterreo (12,21%), 
do monovolume (8,02%) e 
do cupé (7,59%).

combustible
Se falamos de combusti-

ble, as preferencias inclínan-
se cara a un vehículo de oca-
sión diésel (60,85%) seguido 
do de gasolina (35,73%). En-
gadir que aqueles que se in-
teresan por un automóbil 
ecolóxico seguen a ser unha 
minoría. A tendencia a cur-

to prazo será que o gasóleo 
continúe a ser o combusti-
ble preferido.  

antigüidade
De referírmonos á anti-

güidade do vehículo, o co-
che máis demandado é o 
que ten de 4 a 6 anos de an-
tigüidade (30,71%). En can-
to ao prezo do automóbil, 
o 25,29% dos comprado-
res está disposto a investir 
un máximo de entre 5.000 
e 10.000 euros, seguíndolle 
aqueles que gastarían entre 
2.500 e 5.000 euros e, por úl-
timo, aqueles que non gas-
tarían máis de 2.500 euros, 
un 16,84%.

Dicir que estes prezos es-
tán totalmente condiciona-
dos coa carencia de créditos 
bancarios. Moitos usuarios 
amosan interese por vehícu-
los máis caros pero inaccesi-
bles sen o apoio dun finan-
ciamento bancario menos 
esixente.

O prezo máximo é de 10.000 euros

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

Os condutores que menos revisan os 
seus pneumáticos son os galegos e os 
asturianos

Os modelos e marcas de gama 
media-alta son os máis solicitados 

no mercado de ocasión
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Botándonos 
á estrada

Dispostas e dispostos para 
deixar Compostela, botamos 
unha ollada ao noso cader-
no de bitácora e vemos que 
o noso itinerario terá un to-
tal de 358 quilómetros cun 
tempo estimado de 6 ho-
ras e 45 minutos. En canto 
ao combustible, o custo será 
de arredor de 48,07 euros no 
caso dun vehículo diésel e de 
49,99 euros para un gasolina. 
As nosas estradas principais 
serán a N-634 e a N-642. Co-
mezamos coa nosa proposta.

Primeira parada: Viveiro
(Punto B no Google maps).

A distancia de Compos-
tela a Viveiro é de 145 km. 
Tempo aproximado: 2 horas 
e 37 minutos. Partimos de 
Santiago en dirección a Cur-
tis pola N-634 até chegar-
mos a Guitiriz, alí tomamos 
cara a  Xermade (LU-170), 
imos cara a Muras (LU-540) e 
pasaremos por Ourol (N-642) 
que nos levará dereitos a Vi-
veiro. Dentro da Mariña Oc-

cidental -e situada no val do 
río Landro- damos con Vivei-
ro, fundado na Idade de Fe-
rro. Como vila medieval que 
é poderemos percorrer a súa 
zona vella para apreciar de 
preto o seu patrimonio his-
tórico, civil e relixioso. Sa-
lientamos: a Porta Maior de 
Carlos V ou do Castelo, cons-
truída no século XVI e decla-
rada Monumento Nacional 
en 1942; a Porta do Valado 
-que conserva restos da pri-
mitiva muralla- e a Porta da 
Vila, do século XIII. Outro 
punto que se recomenda é 
a ponte da Misericordia ou 
Ponte Maior -século XV- que 
atravesa a ría até Covas. Non 
esquecemos a Praza Maior 
de Viveiro, que tamén me-
rece un intre de atención. 
Viveiro caracterízase, entre 
outras cousas, polas galerías 
das súas casas que se van es-
tendendo polo paseo princi-
pal da vila acollendo aos vi-
sitantes. Por último, lembrar 
que a nosa visita coincide 
coa Semana Santa (con orixe 
no século XIII), festa que en 
Viveiro foi declarada de In-
terese Turístico Nacional. A 

tradición déixase sentir nas 
rúas coas imaxes articuladas, 
a procesión dos vellos mari-
ñeiros, tamborradas...

Segunda parada:
San cibrao (Punto c)

Distancia Viveiro- San 
Cibrao: 16,6 km. Tempo 
aproximado: 23 minutos. 

Despedímonos de Vivei-
ro e continuamos na N-642, 
pasaremos por Casanova, 
Xove e Lieiro até darmos co 
noso destino: San Cibrao. Lu-
gar da parroquia de Lieiro e 
pertencente ao concello de 
Cervo, San Cibrao formouse 
trala unión dunha illa (Por-
to de Arriba) co continente 
(Porto de Abaixo ou Figue-
ras) por mor da acumula-
ción de area. San Cibrao é 
o sitio axeitado para gozar 
da tranquilidade e camiñar 
polo seu porto, observar o 
seu faro ou darse un baño 
nas praias coas que conta -O 
Torno e A Canosa- ámbalas 

dúas con bandeira azul. En-
gadir que a un quilómetro 
da costa están as illas dos Fa-
rallóns que deron acubillo á 
lenda da Maruxaina, un ser 
metade peixe metade mu-
ller que tocaba o corno. Por 
certo, existe unha festa (de 
interese turístico) que leva o 
nome dese ser mitolóxico, a 
festa da Maruxaina celebra-
da en agosto.

terceira parada:
cervo (Punto d)

Distancia San Cibrao-
Cervo: 2,4 km. Tempo 
aproximado: 5 minutos. 

Saímos de San Cibrao 
pola Rúa Bellavista até che-
garmos á estrada da Mariña 
(N-642) onde collemos cara 
a Cervo. Pertencente á Ma-
riña Occidental, e a medio 
camiño entre Viveiro e Riba-
deo, o motivo principal polo 
que nos deteremos en Cer-
vo é para facer unha visita 
á sobranceira fábrica de ce-

■ SOnIA PEnA | TexTo

Continuamos coa nosa teima da Peaxe aberta e 
neste terceiro capítulo visitaremos parte da Mariña 

Occidental e Central de Lugo. Asemade porfia-
mos na nosa máxima de desviarnos de autovías e 

autoestradas coa recompensa de gozar da paisaxe 
natural que nos irá acompañando ao longo do 

traxecto.  Atoparémonos coa beleza da contorna 
aberta e deixaremos atrás as barreiras da peaxe.

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

Cómpre dicir que no percorrido trazado para este nú-
mero de Sprint Motor a Semana Santa é a protagonista 
pois, alén de darnos unha oportunidade única para facer 
unha escapada, é unha das festividades máis longas do 
noso calendario. Emporiso, aproveitaremos o tempo que 
nos agasalla esta festa e tentaremos fuxir do tópico das 
procesións e os ritos (malia que visitaremos lugares nos 
que esta tradición se vive de xeito intenso), afastarémo-
nos do fervor relixioso para reparar no que nos agarda en: 
Viveiro, San Cibrao, Cervo, Burela, Foz e Barreiros.

Abandonamos Compostela e as autoestradas de cara á descuberta da Mariña lucense.

Semana Santa, a escusa perfecta para viaxar

a maruxaina, no porto de San cibrao, nunha fotografía de antonio Herrera
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rámica de Sargadelos, fun-
dada por Raimundo Ibáñez 
(marqués de Sargadelos) no 
século XVIII. Este complexo 
industrial de Sargadelos foi 
declarado Ben de Interese 
Cultural (BIC) en 1972 debi-
do ao pulo cultural e econó-
mico que supuxo para Gali-
za.

cuarta parada:
Burela (Punto e) 

Distancia Cervo-Burela: 
8,7 km. Tempo aproximado: 
13 minutos.

Logo de visitar a factoría 
de Sargadelos non abando-
namos a estrada da Mariña 
(N-642) que nos guiará sen 
problema até Burela. Xa na 
Mariña Central, Burela amó-
sasenos coma un exemplo 
a seguir de pobo multicul-
tural pois a día de hoxe mo-
ran nel comunidades de ca-
boverdianos, surcoreanos 
e filipinos que se asentaron 
no lugar por mor da forte 
demanda de postos de tra-
ballos derivados do mar. Es-
tamos perante o concello 
máis novo de Galiza, en can-
to a existencia do mesmo 
e en canto aos habitantes 
que residen nel (cunha ida-

de media de 36 anos). Bu-
rela está chea de recantos a 
descubrir, como o barrio do 
Cantiño, unha zona de lecer 
con praias de bandeira azul 
e un paseo marítimo con 
zona de grelladas. Asemade 
se procuramos unhas boas 
vistas da contorna, é reco-
mendable subir até o mon-
te do Castelo, onde temos 
un miradoiro, un campo de 
tiro, unha ermida e o Caste-
lo que dá nome á dita ele-
vación. Cómpre dicir que no 
porto de Burela -un dos máis 
importantes de Galiza- te-
remos a ocasión de visitar o 
Barco Museo Boniteiro “Raí-
ña do Carme”, unha home-
naxe á propia vila e ás súas 
xentes.

Quinta parada:
Foz (Punto F) 

Distancia Burela-Foz: 
14,4 km. Tempo aproxima-
do: 23 minutos. 

Seguimos avante pola 
estrada da Mariña (N-642) 
até vermos o vindeiro desti-
no dentro da Mariña Central, 
Foz. Vila de tradición mari-
ñeira que conta con diver-
sas praias de grande sona, 
o turismo é o eixo central 

da economía do lugar, ra-
zón principal da “destrución” 
do encanto deste lugar. Nu-
merosas edificacións ao es-
tilo marbellí fan difícil o feito 
de lembrar como sería a vila 
outrora. Con todo, Foz aín-
da conserva algo de fermoso 
nas súas praias da Rapadoi-
ra, Llas, Arealonga... (todas 
elas de bandeira azul) ou na 
basílica de San Martiño de 
Mondoñedo, o castro de Fa-
zouro ou o pazo do Conde 
de Fontao.     

Sexta parada: 
Barreiros (Punto G)

Distancia Foz-Barrei-
ros: 9 km. Tempo aproxima-
do: 15 minutos. 

Continuamos na estrada 
da Mariña (N-642) até albis-
car Barreiros, dentro xa da 
Mariña Oriental. 

Esta será a derradeira pa-
rada antes de retornar cara a 
casa, un descanso merecido 
na praia das Pasadas ou ben 
no monte Comado, onde 
disque se pode practicar o 
paracaidismo... un bo xeito 
de pechar a nosa viaxe. 

Barreiros- Compostela: 
o retorno 

O camiño de volta des-
de Barreiros a Compostela 
terá unha distancia de 162 
km, cun tempo estimado de 
2 horas e 49 minutos. Par-
tindo de Barreiros tomare-
mos a N-634 en dirección a 
Lourenzá, pasaremos por: 
Mondoñedo, Vilalba, Guitiriz 
e Curtis. 

Simboliza o paso do in-
verno ao verán, celébra-
se na primavera mais non 
coincide cunha data con-
creta pois vén fixada polo 
calendario luar. Dicir que 
a festividade deste ano 
abrangue desde o día 15 
até o 24 de abril. Así mes-
mo, é preciso sinalar que 
estamos perante o fes-
texo máis importante 
para os cristiáns, pero non 
todo é de carácter relixio-
so nesta celebración xa 
que nos últimos tempos 
vense observando unha 
viraxe cara o lecer promo-
vida polo descanso labo-
ral, encamiñado a viaxar á 
procura do bo tempo tan 
agardado logo do duro 
inverno. 

o noso percorrido a  
ollos do Google maps

Semana SantaSemana Santa, a escusa perfecta para viaxar

a Porta maior de Viveiro vista de noite
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o piloto de cambre, iván ares, comeza a poñer terra de por medio no campionato

o piloto da escudaría miño–
lugo, Pedro Burgo, estaba 
a liderar de xeito firme a 
segunda proba do campio-
nato galego de ralis cando 
unha avaría mecánica no 
Focus Wrc de Nupel o facía 
abandonar. coa renuncia de 
Pedro, Bamartí tiña vía libre 
para facerse coa primei-
ra vitoria da tempada a 
bordo dun escort Wrc, pero 
cometía un erro no treito 
B2 “Portobravo” e perdía 
arredor dun minuto, co que 
ficaba relegado á sexta 
posición da xeral, detrás de 
Vilariño e os Pais.

Iván Ares, que esti-
vo toda a mañá preto dos 
WRC, facíase co liderado 
da proba a falla de dispu-
tar a metade do rali.

Ao longo dos traxec-
tos da tarde, Iván Ares do-
sificou a vantaxe sobre os 
seus perseguidores -Luís 
Penido e os Pais- o que lle 
servía para chegar en pri-
meira posición ao parque 

pechado, obtendo o se-
gundo triunfo da tempada. 
O compostelán Luís Peni-
do, bo coñecedor dos trei-
tos do Barbanza, amarrá-
base á segunda praza da 
xeral e xa non a soltaba ma-
lia a contar cun vehículo de 
prestacións inferiores con 
respecto aos dos seus com-
petidores. Durante a tarde, 
Bamartí marcaba un scra-
cht detrás doutro pero isto 
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Segunda vitoria consecutiva para Iván Ares

Rali de Noia
Luís Penido volveu sorprender 

cunha carreira abraiante

O piloto coruñés Iván Ares venceu na XXVII edición do Rali de Noia. O compostelán 
Luís Penido finalizaba segundo a pouco máis de 10 segundos de Ares e cunha có-

moda vantaxe sobre Bamartí, que conseguía remontar até chegar á terceira praza da 
xeral logo de ceder preto dun minuto no treito de Portobravo.

Fran lago está a marcar o ritmo na racc
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non abondaba para 
culminar a remontada, 
tendo que conformar-
se coa terceira praza.

Luís Vilariño per-
deu moito tempo nas 
partes da mañá por 
mor dun problema 
nun palier. Así e todo, 
conseguía ser o me-
llor entre os vehícu-
los do Grupo N, rema-
tando na cuarta praza 
da clasificación xeral. 
Por detrás del finali-
zaban os irmáns Pais, 
quintos da xeral e pri-
meiros na Pirelli Top 
Ten Driver.

No Volante RACC 
Galicia, Francisco 
Lago -aos mandos 
dun Citroën C2 GT- 
tamén acadaba a se-
gunda vitoria conse-
cutiva da tempada. 
Lago non deu opción 
e marcou o mellor 

tempo da RACC nos 
oito treitos crono-
metrados. A segun-
da posición na Copa 
correspondeu a Fran 
Oviedo, que rematou 
por diante de Lisardo 
Abelleira.

A Copa Kumho 
converteu a Ricardo 
Vidal en gañador até 
o seu abandono no 
treito B1 “Portobra-
vo”. Disto tirou pro-
veito Francisco Pena 
para obter o triunfo 
final despois de loitar 
durante toda a tarde 
con Marcos Díaz, Da-
vid García e Álvaro 
Figueira.

Sergio Sánchez 
-do Siroco Team Na-
rón- foi o primeiro 
clasificado da Copa 
Racing Sport, segui-
do de Manuel Mayo 
e Santiago Romero.

27Competición << Sprint Motor

Clasificación do Rali de Noia:
Posto Piloto/Vehículo

1º. Ares-Pintor Mitsubishi Lancer Evo VIII
2º. Penido-Otero Mitsubishi Lancer Evo VI
3º. Martínez-Campos Ford Escort WRC
4º. Vilariño-López Mitsubishi Lancer Evo X
5º. Pais-Pais Mitsubishi Lancer Evo X
6º. Rico-Martínez Mitsubishi Lancer Evo IX
7º. Otero-Rodríguez Mitsubishi Lancer Evo IX
8º. Martínez-Montoto Renault 5 GT Turbo
9º. Silva-Matalobos Mitsubishi Lancer Evo
10º. Cousiño-Martínez Mitsubishi Lancer Evo IX

martínez Barreiro non ten a sorte de cara co escort Wrc

Bo coñecedor dos treitos do rali de Noia, luís Penido acadaba a segunda praza

Francisco Pena facíase coa vitoria na disputada copa Kumho
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Renault presentou a súa estratexia 
de competición para a tempada 2011

renault é a única marca de automó-
biles ligada á competición dentro do 
noso país, e de xeito ininterrompido 
desde 1968. emporiso, o 2011 non 
vai ser unha excepción, acadando 
a cifra de 43 anos consecutivos de 
presenza nas diferentes probas 
deportivas vinculadas ao automóbil 
na nosa terra.

■ FERnAnDO CUADRADO | TexTo
■ REnAULT PRESS | FoTos

A estratexia de competición en 
2011 ten como obxectivo primordial 
achegarse aínda máis aos pilotos no-
veis, diminuíndo os custos de acce-
so, aumentando de maneira parella a 
contía dos premios e, sobre todo, fa-
vorecendo produtos preparados: tanto 
desde o punto de vista das prestacións 
coma da seguridade, para a auténtica 
competición.

Con todo, a táctica da marca france-
sa materialízase en dúas competicións: 
a Clio Cup -que conmemora a 43ª pre-
senza de Renault en competicións de 

circuítos, mantendo viva a lapa dos len-
darios R8 e R5- e a Challenge Twingo 
R2 de Ralis. Isto asegura a concorren-
cia ao longo de todo o país -ben sexa a 
través de circuítos, ben a través de ralis- 
arrimando o encontro a pilotos e sea-
reiros de moitos lugares de España.

clio cup: unha proposta monomarca
Nada menos que 24 pilotos de nume-

rosas provincias daranse cita este ano na 
Clio Cup, que conta coa mesma mecáni-
ca que o pasado ano: motor 2.0 16v de 
208 cv, cun par máximo de 223 Nm, caixa 
secuencial de 6 velocidades e diferencial 
autoblocante. Dicir que os vehículos es-
tarán equipados cos pneumáticos Mi-
chelin S9C de novo composto.

Como principal novidade, informar 
que a segunda carreira de cada meeting 
será máis longa (45 minutos fronte aos 
25 da primeira), co gallo de aumenta-lo 
espectáculo.

Porén, esta non será a única novida-
de, aumentarase tamén o importe dos 
premios da segunda carreira amais de 
que, esta tempada, poderase compartir 

o vehículo por dous pilotos en cadan-
súa cita, un en cadansúa manga. Esta 
medida ten como finalidade ofrecer a 
posibilidade de competir compartin-
do gastos e, dando un paso avante na 
idea de que estes encontros se  tradu-
zan nuns orzamentos máis axustados. 
De certo, a puntuación no campionato 
sería independente para cadanseu pi-
loto, en cada unha das mangas.

Así e todo, manteranse as 6 probas 
nos circuítos nacionais máis senlleiros 
arestora: Valencia (26-27 marzo), Alcañiz 
(16-17 abril), Jarama (7-8 maio), Monte-
blanco (28-29 maio), Barcelona (23-24 se-
tembro) e Navarra (29-30 outubro).

Alén da Clio Cup, haberá galardóns 
para: a mellor fémina, o mellor amateur, 
o mellor júnior e o mellor adestrador. O 
vencedor absoluto tamén gozará dun-
ha xornada de test cun Mégane Trophy.

challenge twingo r2 de ralis:
óptima relación prezo/prestacións

Seguindo o calendario de 6 citas 
do Campionato Nacional de Ralis de 
Asfalto, a Challenge Renault deu un 
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A base para as súas carreiras son os modelos Clio e Twingo
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❱❱ chasis
monocasco de aceiro, arco Matter soldado

❱❱ motor
tipo: F4R RS 4 cilindros, 16 válvulas, 1598 cc
Potencia máxima: 160cv a 7.250 rpm
Par máximo: 160Nm a 5.500 rpm
diámetro x carreira: 79,5 x 80,3 mm
alimentación/prendido: xestión integral Magnetti Ma-
relli-caixa SRT

❱❱ transmisión
caixa de velocidades Sadev de 5 velocidades secuen-
cial a crabots
diferencial autoblocante tipo ZF
embrague monodisco de accionamento hidráulico
mando joystick no volante

❱❱ trens e suspensións
dianteiro: pseudo-McPherson, amortecedores de 
dúas vías regulables
traseiro: brazos tirados, amortecedores de dúas vías

❱❱ Freos
dianteiros: ventilados de 280 mm e estribos de 4 pis-
tóns Brembo monobloques
traseiros: macizos de 240 mm e estribos de 2 pistóns 
Brembo monobloques
Freo de man: hidráulico

❱❱ lamias
Speedline de aluminio 6,5 x 16

❱❱ medidas, peso e capacidade
lonxitude: 3.607 mm
Vía dianteira/traseira: 1.465 /1.445mm
Peso: 1.030 kg
depósito de carburante: 50 l

❱❱ chasis
monocasco de aceiro procedente do Clio Renault 
Sport Fase III

❱❱ motor
tipo: F4R 4 cilindros, 16 válvulas, 1998 cc
Potencia máxima: 208 cv a 7.300 rpm
Par máximo: 223Nm (22,74 mkg) a 5.500 rpm

❱❱ transmisión
caixa de velocidades secuencial de 6 velocidades con 
diferencial autoblocante.

❱❱ trens e suspensións
dianteiro: McPherson, triángulos, porta resortes e 
combinados de amortecedores específicos
traseiro: Cruzado con brazos tirantes, palieres ríxidos 
e amortecedores específicos

❱❱ Freos
dianteiros: ventilados de 302 mm
traseiros: macizos de 302 mm
Pastillas: Ferodo
dianteiras: FCP1667X-RE
traseiras: FCP1491H-RE

❱❱ lamias
monobloque de aluminio 8x17

❱❱ medidas, peso e capacidade
Batalla: 2.585 mm
lonxitude: 3.986 mm
anchura: 2.025 mm
Peso: 1.060 kg
depósito de carburante: 50 l
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significativo paso adiante 
na busca dun produto irre-
batible en termos de pre-
zo-prestacións coa incor-
poración do Twingo R2.

De novo vénse a perse-
guir, ante todo, converter a 
auténtica competición en 
algo asumible para os mo-
zos e mozas. Cun motor 1.6 
de 160 cv e un par máximo 
de 160 Nm, caixa Sadev se-

cuencial de 5 velocidades 
con mando joystick no vo-
lante, diferencial autoblo-
cante e pneumáticos de 
competición Pirelli, o Twingo 
R2 é unha pequena “xoia” á 
que se pode acceder grazas 
ás axudas postas en marcha 
este ano, de até 30.000 euros 
(sen IVE e sen montaxe).

Ao mesmo tempo, cóm-
pre dicir que se aumentou a 

contía dos premios nun 30% 
fronte ao ano pasado, cunha 
prima de saída de 400 euros 
e un importe total de 9.000 
euros por carreira.

A Challenge debuta na 
Vila Joiosa (1-2 abril), para 
continuar en Canarias (15-
16 abril) e logo nas Rías 
Baixas (28-29 maio). Con-
tinúa despois do verán no 
Príncipe de Asturies (10-11 

setembro), Serra Morena 
(5-6 novembro) para rema-
tar en Madrid, a fin de se-
mana do 26 ao 27 de nov-
embro.

En definitiva, a casa fran-
cesa segue fiel ao seu esti-
lo en 2011: presenza diver-
sificada, custos asumibles e 
premios atractivos. Compe-
tición e diversión asegura-
das.

Presentación aos medios da clio cup e challenge twingo r2

• SPRINT 170.indd   29 17/04/11   14:42



30 Sprint Motor >> Entrevista

o piloto galego José luís 
abadín comezou -no circuíto 
británico de Silverstone- o 
seu primeiro meeting da 
tempada no Fia Formula 
two championship. cómpre 
dicir que esta é a primeira 
vez que un deportista de Ga-
licia participa nun certame 
de tanta sona coma este, 
coñecido popularmente 
como “Fórmula 2”.

A cita inglesa, que tivo 
lugar no berce do automobi-
lismo deportivo, disputouse 
as xornadas dos días 16 e 17 
deste mes, con dúas carrei-
ras independentes con ca-
dansúa clasificación. De se-
guida falamos con Abadín 
que, antes da carreira, res-
pondía deste xeito ás nosas 
preguntas. 

Sprint Motor: Volve a 
competir. Como se sente 
logo de non poder rematar a 
tempada o ano pasado na F3 
e chegar agora á F2? 

José Luís Abadín: Ali-
viado. Foi un golpe moi duro 
ter que deixar de competir o 
ano pasado. Emporiso, gra-
zas a estas experiencias vól-
veste máis forte e tiras máis 
proveito das túas oportuni-
dades. Coido que deixamos 
unha boa impresión cando se 
puxeron en contacto connos-
co desde a F2. Estou moi mo-
tivado e convencido de que 

estamos indo na dirección 
axeitada. 

S.M.: Cambia a un mono-
praza -que é o dobre de po-
tente que o seu antigo F3- 
nota moito o cambio? 

J.L.A.: Hai moitos cam-
bios, se cadra o que máis no-
tei é o peso. O monopraza é 
moito máis grande e o estilo 
de condución é diferente con 
respecto ao F3. O coche ten 
unha meirande aerodinámi-
ca coa posibilidade de poder 
atacar moito máis nas curvas 

rápidas. Amais, as rodas dian-
teiras do F2 son do mesmo ta-
maño que as traseiras do F3, 
isto dános unha idea do cam-
bio. Porén, á potencia é ao 
que máis rápido me adaptei. 
E esta tempada por fin rea-
licei unha pretempada, polo 
que puiden coñecer mellor o 
coche e chegar cunha boa ex-
periencia a esta primeira ca-
rreira.  

S.M.: Supoño que o máis 
difícil terá sido chegar até 
aquí...

J.L.A.: Isto só é o come-
zo. Queda moito camiño por 
diante. Pero este ano temos 
un proxecto moi forte. Aos 
nosos patrocinadores ache-
gámoslles unha serie de pa-
quetes de inversión moi rendi-
bles a curto-medio prazo. Con 
todo, o noso obxectivo non é 
só chegar, senón seguir me-
drando e acadar as meiran-
des cotas. Así que iremos pasa 
o paso. O primeiro será este 
meeting de Silverstone. 

S.M.: E falando diso, que 
agarda desta primeira pro-
ba?

J.L.A.: Silverstone é un cir-
cuíto moi complexo... e máis 
para comezar. Vánsenos xun-
tar moitas cousas. Hai que ir 
aos poucos, desde os primei-
ros adestramentos libres irei 
á procura dunha mellora nos 
meus tempos. Non podo pen-
sar que será chegar e beixar 
ao santo. Traballarei para que 
me cheguen os resultados que 
estiven colleitando.  

S.M.: E tamén precisa-
rá sorte. Semella non ser su-
persticioso, por que escolleu 
o número 13? 

J.L.A.: A sorte sempre fai 
falla, pero hai que ir na súa 
busca. En canto á escolla do 
número 13, foi elixido pola 
xente que segue as miñas evo-
lucións: unha decisión por 
maioría. A verdade é que me 
alegra moito levar este dorsal, 
eu nacín un día 13.

José Luís Abadín comeza a tempada da chamada “Fórmula 2”

O piloto galego atópase moi 
cómodo no seu novo monopraza

o monopraza da Fórmula 2 é o dobre de potente co do ano pasado

abadín participou a pasada tempada na european F3 open

Abadín comezou clasifi-
cándose na proba de Silvers-
tone en 19º lugar para a saí-
da da primeira das dezaséis 
carreiras do campionato, un 
resultado que puido ser moi-
to mellor cando, case ó final 
da sesión, non puido comple-
tar a que ata o momento es-
taba sendo a súa mellor volta 
persoal por culpa de Clark, un 

dos pilotos do certame que, 
tras unha saída de pista, re-
tornou á mesma interrumpin-
do a progresión de José Luis. 
De todas formas, isto non foi 
un impedimento para que o 
galego comezase a carreira 
adiantando a varios rivais ata 
situarse na posición undéci-
ma xusto antes da primeira 
curva, onde por culpa do trá-
fico tivo que saír por fóra e re-
tomar a carreira practicamen-
te na mesma posición na que 
saíu. De todas formas, Abadín 

conseguíu conducir o seu co-
che de forma constante e pro-
gresiva a partir dese momen-
to, e pese a estar bastante 
distanciado da cabeza, logrou 
unha espectacular actuación 
conseguindo adiantar ata 
en 3 ocasións a outros rivais 
cunha experiencia superior á 
do piloto galego, terminan-
do na decimosexta posición. 
Un dato realmente esperan-
zador dada a dificultade que 
acarrexa comezar a competir 
a este altísimo nivel.

Abadín termina 16º en la 
primera carrera en Silverstone
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Dando voltas ■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo
■ SPRInT MOTOR  | FoTos

Competicións de todo tipo
Os da representación galega no nacional de autocross, nas mangas iniciais celebradas en Alcañiz 
e Lleida. Tamén apuntou un bo resultado  Perfecto Calviño coa primeira vitoria do Fiesta dentro 

da categoría superior de turismos, mentres que na segunda Ángel Pérez acadaba a primeira praza na inferior.

Quinta vitoria consecutiva do piloto de Benidorm no rali da Vila Joiosa, proba inau-
gural do estatal de ralis de asfalto. Pons e o asturiano Pérez completaron o podio, 

do que saltou no derradeiro intre Víctor Senra por mor dunha picada de roda. Mantecón, Ojeda, Diego e o vigués Pazó ven-
ceron respectivamente nas opcións: EVO Cup, R2, Renault e Suzuki.

Deste xeito se poderían resumir as dúas primeiras carreiras do autonómico de karting, levadas a cabo 
na pista lucense da Pastoriza e na pontevedresa de Soutelo de Montes. Dobre vitoria nas categorías 

Cadete e Alevín para González e Vilar respectivamente, como acontecía tamén en KZ2 na persoa de Abel Seijo. Asemade, 
dous vencedores diferentes déronse en X30, onde mandaron de forma sucesiva Muíño e Iglesias.

Falando de autocross -a nivel galego- 
houbo correspondencia de líderes nes-

ta modalidade máis na dos ralis. Os triunfos acadados en Lalín e noia 
súmanse ao éxito do de Cambre na manga inaugural de kartcross, ce-
lebrada na pista de Santa Comba. no circuíto do Xallas tamén venceron 
Serrano e López Zorrozua nas dúas categorías destinadas aos turismos.

O que conseguiu o 
Rali Rías Baixas na 

edición do presente ano. O encontro olívico -cuxa traxectoria foi 
louvada pola FIA- abre o minicalendario galego do nacional de 
ralis (a primeira fin de semana de xuño) e con esta consideración 
podería contar coa presenza de pilotos foráneos.

O piloto de Valga é o primei-
ro líder do slalom galego logo 

do  seu resultado favorable na manga inaugural, a novido-
sa cita de Vigo, celebrada nas rúas que conforman o viario 
do Campus Universitario. O veterano Luís Gil e García naya 
-con cadansúas unidades de Peugeot- facíanse coas restan-
tes prazas de honra.

Bos comezos

Fuster, primeiro líder

Repetindo

Dobre liderado

Carácter internacional

Abalo á cabeza
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NOMBRE DEL CONCESIONARIO. Tel. XXX XXX XXX. Calle. Localidad. 
Emisiones de CO2 (gr/km): Gama i10: 114-136. Gama i20: 110-144. Gama ix20: 119-140. Consumo mixto (l/100 km): Gama i10: 4,8-5,9. Gama i20: 4,2-6,1. Gama ix20: 4,5-6,0.
Sujeto a las condiciones del “Compromiso HYUNDAI” disponible hasta el 31 de diciembre de 2011. Consulta en tu Concesionario y en la web www.hyundai.es. Plan Triple Confianza disponible exclusivamente para los vehículos de la gama i:  
i10, i20, nuevo i30, nuevo ix20, ix35 y Genesis Coupe. PVP recomendado en Península y Baleares para i10 1.1 GL Classic AA, i20 3P 1.2 L Classic AA Key, ix20 1.4 CVVT  90HP GL Classic. Incl. IVA, transporte, impto. matriculación, dto. promocional, 
aportación de concesionario, Plan de Fidelización Hyundai, válido hasta fin de mes. Vehículos mostrados: i10, i20 y nuevo ix20.

era difícil pensar que la calidad fuese para 
todo el mundo, pero lo hemos hecho posible

desde 7.990€
desde 9.525€

desde 12.755€
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Tan só con introducir a 
marca, o modelo e a mo-
torización do seu coche, 
o usuario poderá facerse 
unha idea aproximada do 
importe das revisións re-
comendadas polo fabri-
cante. Esta información 
basease en datos oficiais 
de cada marca, e o seu im-
porte final orientativo va-
riará dependendo do im-
porte de man de obra que 
o usuario seleccione na 
aplicación, xa que o prezo 
de man de obra é o único 
concepto que depende de 
cada taller.

Ademais de mirar polo 
seu peto, os internautas 
que accedan a iManteni-
mientos obterán unha de-

tallada lista con todas as 
operacións e elementos 
que tamén deberán ser re-
visados no mantemento 
do vehículo: dende a com-
probación do líquido de 
freos, pastillas de freo ou 
embrague ata correas ou 
pneumáticos.

Este novo servizo bus-
ca animar ós condutores 
a “perder o medo” ó taller, 
xa que no último ano un 
de cada cinco vehículos 
que debería ter pasado al-
gunha revisión non o fixo 
por motivos, principal-
mente, económicos. Esta 
falta de mantemento pre-
ventivo dos vehículos –as 
operacións de mantemen-
to caeron entre un 7% e 

un 12% o pasado ano- ten 
un efecto directo sobre a 
siniestralidade viaria.

O director xeral de 
Audatex, Javier Velasco, 
considera que “O mellor 
modo de recuperar a cul-
tura do mantemento é po-
ñer a información en mans 
do condutor. Animamos a 
todos os condutores a que 
pasen todas as revisións 
mecánicas necesarias, é 
indispensable para garan-
tir ao máximo tanto a súa 

seguridade como a dos 
demais”.

O lanzamiento desta 
ferramenta –que coincidiu 
con Motortec Automecha-
nica e o seu lema “Corre 
ao taller; coida o teu co-
che, coida de ti”- realiza-
rase a través do portal Co-
ches.net, de manera que 
os seus visitantes poidan 
calcular os mantementos 
dos seus vehículos a tra-
vés dunha interfaz atracti-
va e doada de usar.

Audatex e Coches.net lanzan un servizo 
para que os usuarios calculen online o custe 

do mantemento do seu automóbil

Un servizo para que os condutores teñan o automóbil en óptimas condicións

Baixo o lema “Corre ao taller; coida o teu coche, 
coida de ti” Audatex, compañía especializada 

en soluciónes e servizos de valoración de 
sinistros e reparación, e Coches.net lanzaron 
iMantenimientos, un novo servizo online que 
permitirá a calquera automobilista coñecer de 

antemán o custe aproximado do mantemento do 
seu vehículo, eliminando así a incertidume previa 

ao paso polo taller.
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