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Lexus F SPORT Bike: o legado do LFA
Con motivo da finaliza-

ción da produción das 500 
unidades do LFA, Lexus 
creou en homenaxe ao sú-
per deportivo a bicicleta de 
estrada Lexus F SPORT, em-
pregando tecnoloxía CFRP 
(fibra de carbono reforzado 
con plástico). Esta mesma 
tecnoloxía é a que se em-
pregou tamén á hora de fa-
bricar o exclusivo LFA.

A bicicleta está equipa-
da cun cambio de 22 velo-
cidades, de tipo Dura-Ace 
Dei2, accionadas por un 
mecanismo eléctrico, que 
permite ao ciclista cambiar 
de marcha moito máis rápi-
do, inspirándose nas levas 
no volante que montan nu-
merosos vehículos da gama 
F SPORT de Lexus. Cada bi-
cicleta foi pintada tamén 

baixo os rigorosos estánda-
res de pintura do LFA. O de-
seño do chasis da bicicleta 
F SPORT, comparte a mes-
ma filosofía que os chasis F 
SPORT dos vehículos Lexus. 
Esta baséase na filosofía “ge-
ometry confort”, que se cen-
tra na redución da fatiga e 
fai pleno uso da excelente 

flexibilidade e vibracións 
características de amorte-
cemento propias da fibra 
de carbono. Ao utilizar fibra 
de carbono conséguese re-
ducir notablemente o peso 
total da bicicleta e permite 
alcanzar máis velocidade e 
máis desprazamento con 
menos esforzo do ciclista.

PROL4, o pneumático Michelin para bicis de estrada
A marca de pneumáti-

cos Michelin lanzaba a co-
mezos do pasado ano 2012 
unha nova gama de pneumá-
ticos de bicicleta para estra-
da, os Michelin PROL4. A día 
de hoxe -anuncian dende a 
firma francesa- xa se levan 
vendidos un millón destes 
pneumáticos de bici pen-
sados tanto para seareiros 
coma para ciclistas profesio-
nais. Asemade, a gama des-
tes Michelin PROL4 abrangue 
seis versións, dispoñibles en 
seis cores e seis dimensións. 
Máis polo miúdo, está o 
pneumático Michelin PROL4 
Service Course, que achega 
o equilibrio perfecto entre a 
deportividade e a duración, 
mellorando a seguridade e 
a velocidade (+16% como 
media, en curva na estrada 
mollada). Outro deles é o 
Michelin PROL4 Endurance, 
encamiñado a corredores 
que priman a duración dos 
seus pneumáticos, achegan-
do reforzos contra as pica-
das e os cortes, unifica altas 
prestacións cunha grande 

duración. O Michelin PROL4 
Comp Service Course, pen-
sado para ciclistas esixentes 
que van á procura de rende-
mento e eficacia, cunha re-
sistencia á rodaxe cun nivel 
moi baixo combinada cunha 
adherencia sobre chan molla-
do sen precedentes. Michelin 
PROL4 Comp Limited Service 
Course, á procura da veloci-
dade, conta cunha menor 
resistencia á rodaxe e per-
mite percorrer catro metros 
máis por minuto co mes-
mo esforzo, é o pneumático 

máis lixeiro da gama con só 
165 g na dimensión 23-622. 
Michelin PROL4 Grip, ideal 
para afrontar condicións di-
fíciles, permite rodar con to-
tal seguridade con tempo 
frío, sobre mollado e/ou en 
estradas en mal estado. E 
por último, o Michelin PROL4 
Tubular, deseñado para co-
rredores de alto nivel, é un 
pneumático “tubular” de úl-
tima xeración con reforzos 
antipicadas de alta densi-
dade, para os ciclistas máis 
esixentes.

Que ten de especial 
o Giro de Italia?

O Giro de Italia para min é unha das 
mellores carreiras que existen porque 
cadansúa etapa trae sempre emoción 
e nos últimos quilómetros téntase bus-
car ese porto de montaña onde os ci-
clistas procuran romper a hexemonía 
dos sprinters.

Outro factor a ter en conta é que os 
ciclistas atacan moito máis que no Tour 
de Francia e, sobre todo, o Giro convi-
da a equipos de segunda división, que 
son os que en moitas etapas moven a 
carreira, sendo asemade os máis com-
bativos, porque o Giro é un gran esca-
parate para amosarse a todo o mundo.

As paisaxes que ten Italia son moi 
fermosas e sempre tentan emitir pola 
televisión imaxes abraiantes de estra-
das que soben a sitios imposíbeis e pai-
saxes marabillosas de cumios nevados.

En canto á parte deportiva deste 
Giro, o gañador foi Vincenzo Nibali que 
demostrou ser un dos mellores esca-
ladores deste intre, ao impoñerse nas 
Tres cimas de Lavaredo nunha etapa 
que tivo unhas condicións meteoroló-
xicas moi duras... mesmo a neve estivo 
presente nos últimos quilómetros do 
percorrido. Mark Cavendish tamén foi 
protagonista ao facerse coas cinco eta-
pas e levarse o maillot da Regularidade. 
O mellor español na clasificación xeral 
foi Beñat Intxausti, que rematou oitavo, 
amais de obter a vitoria nunha etapa e 
ser líder do Giro durante un día.

Para o mes de xullo agárdanos o 
Tour de Francia, vai ser un Tour moi 
igualado entre contrarreloxistas e es-
caladores, polo menos a priori, xa que 
presenta catro etapas con final en alto 
e tres contrarreloxos. Oxalá os ciclistas 
respondan ás expectativas e demos-
tren porque o Tour é unha das mello-
res carreiras.

■ mIgUel del mOrtIrOlO | TexTo
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Pouco dura a alegría na 
casa do pobre. Despois da 
suba de abril, as vendas de 
coches regresaron en maio ás 
cifras negativas. As matricu-
lacións descenderon un 1,3 
por cento o mes pasado en 
Galicia, ó se comercializaren 
2.437 vehículos. Os concesio-
narios de Pontevedra e Lugo 
remataron maio cunha caída 
significativa das vendas. Nos 
establecementos ponteve-
dreses baixaron un 9,6 por 
cento e nos lugueses, un 8,6. 
Desta volta as provincias da 
Coruña e Ourense salvaron os 
mobles. As vendas subiron na 
Coruña un 6,5 por cento e en 
Ourense, un 5.

En números absolutos, na 
Coruña matriculáronse 1.083 
coches; en Pontevedra, 797; 
en Lugo, 284 e en Ourense, 
273. O  mercado tampouco 
está mellor a nivel estatal. 

As vendas caeron un 2,6 por 
cento en maio no conxunto 
de España, ó comercializarse 
70.534 automóbiles. Por co-
munidades, destaca o avance 
das Canarias, cun incremento 
superior ó 21 por cento. Pola 
contra, o peor comportamen-
to en maio correspondeu ás 
Baleares, ó baixar máis dun 33.

O segmento de parti-
culares está facendo que o 
mercado da automoción en 
España manteña o pulso. O 
incremento dun catorce por 
cento que experimenta esta 
actividade así o corrobora. As 
vendas ás familias compen-
san en boa parte a debilidade 
das compras das empresas 
de alugamento de coches, 
que suman case un ano e me-
dio de baixadas constantes.

Prezos
Os empresarios insis-

ten en que este é un bo 

momento para cambiar de 
coche grazas ós incentivos 
do Plan PIVE 2. O director 
de Comunicación de Anfac, 
David Barrientos, afirma que 
“os prezos dos vehículos no-
vos descenderon un 4,5 por 
cento desde setembro do 
ano pasado”.

Malia festexar a boa mar-
cha do segmento de parti-
culares, a patronal segue 
preocupada polo mal mo-
mento das vendas a em-
presas. O presidente de 
Ganvam, Juan Antonio 
Sánchez Torres, recoñece 
que as firmas de alugamento 
de automóbiles “son extre-
madamente prudentes nos 
seus investimentos ata non 
ver unha situación econó-
mica máis favorable, o que 
explica que para o peche do 
exercicio esta canle poida si-
tuarse nunha caída dun 20 
por cento”.

Galicia volve ós números 
vermellos en maio

As matriculacións caeron un 1,3 por cento

As vendas a particulares sosteñen o mercado

Contrato único
■ emIlIO blAncO | TexTo

9:00 da mañá dun luns cal-
quera nun concesionario da 
automoción en Galicia. O 

director da empresa reúnese co 
xefe de Recursos Humanos para 
falar da estratexia de persoal. “Don 
Manuel, agora que xa está en vi-
gor o contrato laboral único, que-
ría saber se podemos reestruturar 
o cadro de empregados. Que pro-
pón?”, inquire o dono do conce-
sionario. “Señor director, temos as 
portas abertas para substituír os 
comerciais e empregados do ta-
ller máis antigos por outros máis 
novos, sen variar o número de 
nóminas”, responde con dilixen-
cia o responsable de Recursos 
Humanos. “É dicir, teriamos o mes-
mo número de operarios, pero 
máis baratos”. “Exacto. Só teriamos 
que afrontar dunha soa vez as in-
demnizacións por despedimento 
dos máis vellos e poderiamos re-
ducir custos laborais a longo pra-
zo”. “Déixemo pensar e xa lle direi 
que decido”, remata o director do 
establecemento.
O presidente do BCE, Mario Draghi, 
e a Comisión Europea apostan 
pola implantación en España do 
contrato único, que iguala as con-
dicións laborais dos fixos e dos 
temporais. Consideran que po-
dería ser unha boa solución para 
rebaixar as altas taxas de paro ac-
tual, especialmente entre os mo-
zos. Entenden que os indefinidos 
(normalmente os de máis antigüi-
dade) están sobreprotexidos labo-
ralmente respecto ós temporais 
(habitualmente máis novos).
Calquera iniciativa en relación ó 
mercado laboral español debe 
ser benvida. O nivel do paro é la-
mentable e o desemprego xuvenil 
xa ten esgotados desde hai tem-
po os peores cualificativos. Pero o 
contrato único resúmese fácil: non 
axudaría a contratar máis, senón 
peor. A súa filosofía é incorporar 
traballadores novos (máis baratos) 
que cubrisen as vacantes dos ve-
llos (con máis dereitos acumula-
dos). Calquera proposta seria debe 
ir acompañada dunha memoria 
explicativa de previsión de em-
pregos e a canto ascendería a re-
dución da taxa de paro. O demais 
son ocorrencias. Non creo que nin 
Draghi nin a Comisión Europea es-
tean para demagoxias.

O P I N I Ó N
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Chega a época das va-
cacións. As rutas, os quiló-
metros, os vehículos... serán 
os que determinen en boa 
parte o noso tempo de le-
cer e descanso. Isto non im-
plica que baixemos o noso 
nivel de seguridade viaria. 
Teremos que ter un espe-
cial coidado coa fatiga e o 
sono, pois, aínda que non 
o parezan, son elementos 
perigosos na estrada nas 
nosas vacacións. As estatís-
ticas así nolo indican.

Durante o ano 2011 
producíronse no noso país 
1.484 falecidos por acciden-
te de tráfico en estrada, sen 
contar os datos urbanos. 
Destes falecidos, un 10% 
foron  como consecuencia 
de circular baixo os efectos 
da fatiga, en concreto 148 
víctimas mortais. Se con-
sideramos os datos relati-
vos, isto é, as porcentaxes 
sobre o total, en decembro 
e en febreiro os falecidos 
por fatiga ou sono están 
por riba da media anual 
do 10%. Se temos en con-
ta os datos absolutos, os 
meses con maior número 
de falecidos son os meses 
do verán (xullo, agosto e 
setembro), dato que coin-
cide co maior número de 
desprazamentos.

Noutros meses tampou-
co podemos baixar a garda. 
O risco de falecer nun acci-
dente de tráfico por fatiga 
ou sono mantense incluso 
en meses sen desprazamen-
tos masivos, como pode ser 

febreiro. Así e todo ¿cantos 
destes sinistros se producen 
con pouca iluminación? Se 
temos en conta os datos da 
Dirección Xeral de Tráfico 
nos que se relaciona o fa-
lecemento do usuario, o 
tipo de vía e a iluminación, 
a proporción de falecidos 
por fatiga ou sono durante 
a noite en vías non ilumina-
das é o mesmo que durante 
o día, aínda que esta por-
centaxe aumenta cando se 
trata de estradas secunda-
rias: pola noite a porcentaxe 
de vítimas mortais é maior 
que durante o día.

Na enquisa realizada 
pola DXT o 74% dos con-
dutores consultados, den-
tro deste estudo de fatiga e 
condución, declarou que os 
momentos onde se fatigan 
máis ao volante son con 
pouca luz e de madrugada. 
Se consideramos este dato 
co de sinistralidade mortal, 
observamos que a circula-
ción nocturna ten un ris-
co maior cá diúrna, incluso 
cun menor tráfico. Por ou-
tra banda, un de cada cin-
co usuarios confesa que lle 
dá igual conducir polo día 
que pola noite. Aínda que 
o condutor considera que 
non afecta, o feito é que 
pola noite, cos cambios de 
ciclo de sono, o cansazo 
acumulado durante a acti-
vidade diúrna ou a falta de 
iluminación (que provoca 
un aumento da concentra-
ción), incrementan os niveis 
de fatiga e somnolencia.

Debemos ter ben pre-
sente que a fatiga e o sono 
poden malograr un des-
prazamento. Por iso, ago-
ra cando máis quilómetros 
imos percorrer a maioría 
dos condutores, o descan-
so estará presente sempre 
que collamos o volante. Se 
unha vez iniciada a ruta o 
noso corpo nos emite uns 
sinais de cansazo, debere-
mos deter o coche o antes 
posible, nunha gasolineira 
ou nunha área de descan-
so por exemplo, e botar 
unha “cabezada”. Moitas 
veces durmir un pedazo 
de tempo pode evitarnos 
un accidente. Debemos 
ser moi conscientes disto 
e non pelexar coa fatiga e 
o sono dando volantazos 
e levando e dando sus-
tos. Sustos que poden ser 
mortais.

Se imos saír de viaxe, de-
beremos descansar toda a 
noite. Está demostrado que 
durmir menos de seis ho-
ras triplica o risco de sufrir 
accidentes na estrada. Os 
descansos cada dúas horas 
farán que retomemos a con-
dución con maior vitalidade 
e atención.

Aínda que pareza pa-
radoxal é unha realida-
de estatística, na época de 
descanso a fatiga e o sono 
convértense no inimigo nú-
mero 1 da nosa seguridade 
viaria.

Felices quilómetros e va-
cacións! Reláxense e gocen 
do verán.

A fatiga e o sono, uns dos 
perigos estivais nas estradas

EDITORIAL

EDITORIAL
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Scénic Xmode, 
un monovolume 
todoterreo

Dende a factoría 
que Renault ten 
en Douai (Francia) 

chega o novo Scénic 
Xmode, un monovolu-
me con feitura de crosso-
ver pensado para circular 
por todos os terreos que 
tamén ten algo made in 
Spain, pois o seu interior, 
o motor e a caixa de velo-
cidades foron elaborados 
nas fábricas que a marca 
francesa ten en Valladolid 
e Sevilla. O novo Scénic 
ten un amplo abano de 
propulsores tanto diésel 
coma gasolina, salientan-
do o motor TCe 130, cunha 
redución do 15% en consu-
mo. Cómpre engadir que 
este modelo é o primeiro 
vehículo da gama en bene-
ficiarse do novo dispositivo 
Estendede Grip, un avan-
zado sistema de control de 
tracción, derivado do an-
tiescorregamento. Amais 
disto, co dispositivo Visio 
System, este Scénic ofrece 
seguridade e confort gra-
zas a unha cámara frontal 
situada detrás do retrovi-
sor interior, que achega 
unha alerta en caso de saí-
da do carril e luces de es-
trada automáticas.

O novo Renault Scénic 
Xmode xa está dispoñi-
ble nos concesionarios es-
pañois a partir de 21.250 
euros.

París, e máis en concreto 
a concept store Colette 
da rúa Saint-Honorè, foi 

o lugar elixido por Fiat e Smeg 
para a estrea mundial do novo 
frigorífico Smeg 500, un produto 
exclusivo dispoñible en diferen-
tes cores (branco, verde e verme-
llo) que se suma á listaxe da “Fiat 
500 Design Collection”, xunto a 
un sofá, unha mesa e unha con-
sola, obxectos todos eles inspi-
rados no automóbil que marcou 
toda unha era. Cómpre dicir que 
a unión destas dúas marcas italia-
nas nace nos anos 50, década na 
que Smeg e Fiat unían forzas por 
vez primeira, presentándose o 
novo Fiat 500 en Turín ao tempo 

que se desenvolvían os electro-
domésticos brancos por parte 
da marca de electrodomésticos. 
O frigorífico Smeg 500 ten un 
compartimento a temperatura 
moderada, pertence á clase ener-
xética A+, ten unha capacidade 
total neta de 100 litros, apertu-
ra e peche con 2 portas corre-
deiras, un termostato regulable, 
un consumo enerxético de 115 
kWh/ano e unhas dimensións de 
83 cm de alto x 125 cm de longo 
e 80 cm de ancho (altura máxima 
con capó aberto: 150 cm). 

O frigorífico Smeg 500 po-
derá encargarse a partir de 
xuño na web de Fiat500design.
com.

O V Eco Rali Vasco 
Navarro vén de procla-
mar como o máis afo-

rrador da súa categoría ao Ford 
Fiesta 1.0 EcoBoost. A catego-
ría en cuestión era a de Enerxías 
Fósiles (EF) e este non foi o único 
premio acadado por este propul-
sor, que se facía co galardón de 
Motor Internacional do Ano fai 
uns meses, quedando máis que 
demostrado que o EcoBoost 
de 1.0 litros non é só un motor 
pequeno en tamaño e cilindra-
da senón que salienta de xeito 
positivo polo seu rendemento 
en todas as situacións de uso. 
Gerardo Jiménez e Daniel Seijo, 

xornalistas dos medios especia-
lizados en automoción Auto10 
e DiarioMotor, foron os pilotos 
do Fiesta gañador, o que menos 
combustible consumiu, unha 
media de 4,56 litros aos cen qui-
lómetros. Ford estivo represen-
tado por parte de cinco equipos 
aos mandos de cadanseus Fiesta 
1.0 Ecoboost, obtendo unha se-
gunda vitoria aos mandos de 
Miguel Tineo (Autofácil)-Javier 
Llorente (Altagama). En canto 
á regularidade, os Ford Fiesta 
tamén estiveron á altura. Ao fi-
nal da primeira etapa, na que se 
chegaban a percorrer até 250 
km, o tándem Tineo-Llorente 

encabezaba a clasificación dos 
vehículos impulsados por ener-
xías fósiles penalizando tan só 
34 puntos. Na segunda etapa, 
máis longa (330 km), Salmoral-
Areas tomaban a substitución 
e acababan a proba en segun-
da posición, con Tineo-Llorente 
finalmente terceiros. O Fiesta 
subía tamén ao podio de regula-
ridade, ocupando os dous chan-
zos inferiores.

Dicir que o Eco Rali Vasco 
Navarro Vitoria-Gasteiz é o 
único en España puntuable 
para a Copa FIA de Enerxías 
Alternativas das 13 citas do ca-
lendario internacional.

Fiesta 1.0 EcoBoost, o máis aforrador

Fiat e Smeg, unha unión de máis de 50 anos

Sprint Motor >>6 Novas



❱❱ Volvo, pertencente ao grupo chinés  
geely, ten previsto iniciar a produción 
de vehículos en serie en china este 
mesmo ano, na planta situada na cida-
de de chengdu. O primeiro modelo que 
se fabricará nesta factoría será o Volvo 
S60l, unha versión longa do V60.

❱❱ a rede de estradas do estado demanda 
un investimento estable anual de 
1.289 millóns de euros, segundo a 
asociación Asefma. dado o deterio-
ro actual da rede polas políticas or-
zamentarias de rebaixa desta partida 
nos últimos anos, agora faise preciso, 
segundo esta organización, un inves-
timento de choque de 5.200 millóns 
de euros, “para devolver os firmes a 
un estado aceptable de conservación”.

❱❱ o ministro de industria, José manuel  
Soria, recoñeceu que o Plan PIVe e o 
plan de incentivos ao vehículo eficien-
te non son a salvación do sector á situa-
ción de baixas vendas pola que atrave-
sa. O titular de Industria apuntou que 
para revertir a situación do do automó-
bil hai que traballar na tripla vía do pro-
pio sector, o goberno e europa.

❱❱ toyota inicia a comercialización do novo  
Yaris Soho. este modelo está dispoñi-
ble cun motor de gasolina de 100 cv 
e cun propulsor diésel de 90. O pre-
zo de lanzamento é de 14.200 euros 
tanto para o gasolina, que incorpora 
cambio automático multidrive, como 
no diésel con cambio manual.

❱❱ o Grupo chrysler anunciou que terá que  
chamar a revisión uns 629.000 Jeep en 
todo o mundo tras detectar problemas 
de perdas de líquido de transmisión e 
no software do sistema de airbag. O de-
fecto provoca un atraso no despregue 
do airbag ou ata a anulación do siste-
ma de seguridade, segundo os docu-
mentos presentados por chrysler ante 
as autoridades estadounidenses. 

BreVeSLexus IS 300h, 
superando todos 
os retos

A marca de automó-
biles pertencente a 
Toyota -Lexus- vén 

de rematar a dura fase de pro-
bas do seu modelo IS 300h. 
Logo de máis de 1,6 millóns 
de quilómetros de probas e 
desenvolvemento -distancia 
equivalente a realizar dúas via-
xes de ida e volta á lúa- a meta 
perseguida era confirmar que 
este Lexus contaría cuns inme-
llorables aspectos dinámicos e 
de reforzo do chasis, sen es-
quecer a comodidade e todo 
isto cun aumento do espazo. 

Cómpre dicir que as probas 
ás que se someteu ao IS 300h 

tiveron lugar en todo tipo de 
estradas e circuítos de probas 
amais de ser analizado perante 
extremas situacións en canto a 
temperaturas (calor e frío) xun-
to con esgotadoras xornadas de 
traballo nos bancos de probas 
dos circuítos de Nürburgring 
(Alemaña) e Fuji (Xapón).

Segundo apuntou o enxe-
ñeiro xefe da marca, Junichi 
Furuyama, “a clave para acadar 
o concepto Fun to Drive -carac-
terístico do novo IS 300h- foi 

establecer un novo proceso 
de desenvolvemento que se 
centraría na dinámica de con-
dución, absolutamente prio-
ritario sobre todas as demais 
aptitudes”. O dito proceso de 
desenvolvemento deu lugar 
á adopción de novas técnicas 
de fortalecemento do chasis, 
incluíndo a soldadura láser de 
última xeración e a utilización 
dunha nova técnica de solu-
ción adhesiva para diversas 
partes do chasis.

Os novos C4 Picasso xa nos concesionarios

Será a partir da se-
gunda quincena de 
xuño cando se ato-

pen os novos modelos do 
C4 Picasso nos concesiona-
rios Citroën. Catro serán os ni-
veis de acabado (Attraction, 
Seduction, Intensive e 
Exclusive) e 5 motorizacións 
(VTi 120, THP 155, HDi 90, e-
HDi 90 Airdream con ETG6 e 
e-HDi 115 Airdream con caixa 
manual e ETG6). Dicir que 

todas as versións virán cun 
amplo abano d elemntos en 
canto ao equipamento, así o 
C4 Picasso Attraction contará 
con: dirección asistida eléctri-
ca, ABS con repartidor electró-
nico de freada e axuda á freada 
de urxencia, ESP e ASR, freo de 
estacionamento eléctrico, axu-
da á saída en pendente, regu-
lador e limitador voluntario 
de velocidade programables, 
pantalla táctil 7”, radio con 6 
Altofalantes + Bluetooth + 
USB + toma jack + audio strea-
ming, entre outras cousas. O 
C4 Picasso Seduction traerá: 
prendido de luces e limpapa-
rabrisas dianteiro automáticos, 
faros antinéboa, climatización 
automática bizona, lamias de 

aluminio 16”... O C4 Picasso 
Intensive posuirá: axuda ao 
estacionamento con cámara 
de visión traseira (novidade), 
faros diúrnos dianteiros e in-
termitentes LED, faros antiné-
boa con función “Cornering 
Lixeiro” (agás con Xenón), pan-
talla panorámica 12” HD... O C4 
Picasso Exclusive terá: cintos 
de seguridade activos, axuda 
ao estacionamento diantei-
ro, lamias de aluminio de 17”, 
Citroën eTouch, Park Assist, 
Pack Lounge, etc.

Os prezos do novo 
Citroën C4 Picasso van den-
de os 18.500 euros do VTi 120 
Attraction até os 28.050 euros 
do e-HDi 115 Airdream ETG6 
Exclusive.

O Quadrifoglio verde de Alfa Romeo cumpre 90 anos
En 1923 o Quadrifoglio 
convertíase nun sím-
bolo ligado para sem-

pre a Alfa Romeo cando por 
primeira vez o piloto Ugo 
Sivocci corría a Targa Florio con 
este emblema pintado sobre o 
capó do seu RL, facéndose coa 
primeira das dez vitorias da 
marca nesta senlleira competi-
ción. O éxito de Alfa Romeo foi 
completo, a partir dese intre 
os pilotos de Alfa Romeo de-
cidiron adoptar o Quadrifoglio 
verde que transmitía sorte ta-
mén en todas as demais carrei-
ras, pasando a ser o símbolo 
dos Alfa Romeo de carreiras 

e, a partir dos anos 60, de al-
gúns Alfa Romeo de produ-
ción normal. Emporiso, este 
ano o Quadrifoglio en cues-
tión cumpre 90 anos e volve 

facer acto de presencia nos 
modelos actuais do Giulietta 
e Mito. Así o novo Alfa Romeo 
Mito SBK Limited Edition 1.4 
170 cv QV, un concentrado de 

tecnoloxía e deseño derivado 
da versión Quadrifoglio Verde e 
do que se fabricaron 200 uni-
dades. En canto ao Giulietta 
1750 TBi de 235 cv en versión 
Quadrifoglio Verde, cómpre di-
cir que presenta o motor con 
mellores prestacións da gama 
e unha aliñación de auténti-
co deportivo con consumos 
e emisións ben reducidas se 
atendemos aos seus niveis de 
potencia.Os prezos do novo 
Citroën C4 Picasso van den-
de os 18.500 euros do VTi 120 
Attraction até os 28.050 euros 
do e-HDi 115 Airdream ETG6 
Exclusive.
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B-Max, o resultado 
feliz de Ford
 Informan dende 

Ford do recente 
éxito de vendas 

que supuxo o seu modelo 
B-Max, un compacto mul-
tiactividade que durante 
o primeiro trimestre de 
2013 acadou un 15,3% de 
cota de mercado. 

Traducido en cifras: os 
europeos mercaron máis 
de 18.500 unidades des-
te vehículo durante o pri-
meiro trimestre do ano. 
Cómpre dicir que máis do 
75% destes modelos con-
tan co Ford SYNC e o 42% 
dos compradores elixiron 
equipar ao seu vehículo 
co premiado motor de ga-
solina EcoBoost 1.0 litros. 
Outra das bazas xogadas 
pola compañía america-
na foi o sistema de portas 
“Easy Access” que achega 
características avanzadas 
como o Active City Stop e a 
exclusiva tecnoloxía Ford 
MyKey (chave intelixente).

Por último, engadir 
que o B-Max acadou as 
cinco estrelas nas probas 
de choque da EuroNCAP, 
o premio internacional 
Autobest 2013 e tamén 
o Autonis Award polo 
“Minivan máis fermoso de 
2012”, por parte da revis-
ta alemá Auto Motor und 
Sport.

Un Ranger RZR 
para Laia Sanz
 Polaris cedeu 

unha unidade 
do Ranger RZR 

XP 900 á 13 veces cam-
pioa do mundo Laia Sanz 
como recoñecemento á 
súa exitosa traxectoria 
deportiva. A entrega do 
vehículo realizouse na 
sé de Polaris Sales Spain, 
distribuidor español da 
marca norteamericana, 
na Garriga (Barcelona).
Trátase dun buggy ‘side 
by side’ de uso recreacio-
nal dotado de tracción 
4x4 e un motor de 900cc 
e 88 cv, unha cifra que 
unida ao escaso peso do 
vehículo (540 kg), permí-
telle desenvolver grandes 
prestacións.
Laia Sanz mostrouse en-
tusiasmada ao volante 
do Ranger RZR nada máis 
probalo: “É un buggy moi 
divertido, ideal para ir á 
montaña e percorrer pis-
tas. Loxicamente, é máis 
lixeiro que un coche to-
doterreo e sentes outras 
sensacións”

Octavia RS, máis rápido
 Haberá que agardar até o 10 de xullo para descubrir a 

face do novo Octavia RS, que se estreará no marco do 
Goodwood Festival of Speed. Apuntan dende Skoda que 

este será o Octavia máis rápido da historia, pois é quen de pasar 
de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, sendo a súa velocidade máxima 
de 248 km/h (coa caixa de cambios manual de seis velocidades), 
amais de achegar novidades (faros dianteiros bi-xenón con luces 
diúrnas Led integradas), moito máis espazo, máis seguridade e 
sistemas de asistencia de última xeración en termos de segurida-
de e comodidade.

Estamos a falar da terceira xeración do Octavia RS e Combi RS, 
que chegará movéndose grazas a dous novos motores: un gaso-
lina de dous litros e 220 cv ou un diésel de dous litros e 184 cv.  
Cómpre subliñar que os sistemas Start&Stop e o de Recuperación 
de Enerxía de Freada incorpóranse de serie. Unha caixa de cam-
bios manual ou unha DSG con dobre embrague están dispo-
ñibles como opcións para ambos os motores, sempre con seis 
velocidades.

Sen esquecer a seguridade, Skoda dota a este Octavia RS de 
Asistente Frontal con freado de emerxencia en cidade, Asistente de 
Carril para manter ao vehículo na súa traxectoria, Freo Multicolisión 
con freado automático no caso de accidente, Asistente de Protección 
de Ocupantes para protexer o vehículo en condicións de acciden-
te e o Asistente de Actividade do Condutor (detección de fatiga). 
Cando se produce un accidente, un completo paquete de elemen-
tos de seguridade pasiva actívase para fornecer a mellor protección 
posible para o condutor e os pasaxeiros, con até nove airbags entre 
outros elementos.
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R8 e-tron, o eléctrico de esencia deportiva
Audi quere desmon-
tar o tópico de que os 
eléctricos son vehícu-

los para ir devagar e faino co R8 
e-tron, un deportivo que con-
ta con dous motores eléctricos 
no eixo traseiro, alimentados 
por unha batería cunha capa-
cidade enerxética de 48,6 kWh 
e 380 cv de potencia. Este de-
portivo eléctrico de altas pres-
tacións acelera de 0 a 100 km/h 

en 4,2 segundos, a súa veloci-
dade limítase de xeito electró-
nico ao acadar os 200 km/h, e 
unha carga da batería é abonda 
para percorrer 215 quilómetros.

Hai que dicir que este R8 
e-tron non se vai producir 
en serie, pero serviu de base 
de coñecementos de cara ao 
desenvolvemento de futuros 
modelos da marca con esta tec-
noloxía de propulsión.

Un aspecto a salientar des-
te modelo é a súa tecnoloxía 
de construción lixeira Audi 
ultra: unha configuración 
Multimaterial Space Frame 
na que grandes pezas de ma-
terial plástico reforzado con 
fibra de carbono (CFRP) com-
plementan á estrutura de alu-
minio. O peso total do Audi 
R8 e-tron é de 1.780 quilo-
gramos e a estrutura da súa 

carrozaría só pesa, incluídas 
as pezas laterais, 199 kg, o 
que supón 23 kg menos que 
no R8 Coupé coa súa constru-
ción ASF (Audi Space Frame) 
en aluminio.

O Astra supera 
con nota unha 
proba de longa 
duración

A senlleira revis-
ta auto motor und 
sport vén de publi-

car as conclusións tiradas 
logo da proba de longa du-
ración desenvolvida polo 
Opel Astra Sports Tourer 
CDTI. E o resultado -segun-
do explica a publicación 
xermana- foi un aproba-
do con nota, pois o Astra 
completou os 100.000 qui-
lómetros con todas as hon-
ras, acadando o primeiro 
posto do índice de ausen-
cia de defectos da súa cla-
se. Na clase compacta, o 
Astra Sports Tourer atópa-
se por diante do VW Golf, 
o Mercedes Clase A e o 
Toyota Prius, sendo o úni-
co coche que non preci-
sou visitar o taller durante 
a proba de longa duración. 
Pola súa banda, o vicepre-
sidente de calidade de GM 
Europe -Thomas Simon- 
declarábase moi satisfei-
to co impecable resultado 
da proba de longa dura-
ción do Opel Astra. “A nosa 
ofensiva en calidade está 
en pleno apoxeo e abofé 
que está a ser un éxito real. 
Agora queremos ir un paso 
alén. Os valores típicos de 
Opel son a precisión, a efi-
ciencia e a fiabilidade. Isto 
obríganos a desenvolver  
e producir todas as novas 
xeracións de vehículos, ca-
rrozarías e grupos propul-
sores coa mellor calidade 
posible”. E o titular elixido 
pola auto motor und sport 
-en referencia ao éxito do 
Astra- así o confirma: “Opel 
o fiable”.

T3 Transporter Syncro, a furgo máis solidaria
Unha furgoneta 
Volkswagen Trans-
porter T3 Syncro de 

1988 é a protagonista dunha 
aventura cunha boa meta. Un 
xornalista de 39 anos (José 
Ramón Puig “Koke”) e unha 
fotógrafa de 31 anos (Claudia 
Maccioni) percorrerán máis 
de 20.000 quilómetros ao lon-
go de 11 países a bordo des-
te vehículo para levar a cabo 
a 10º FurgoVolkswagen, un 
proxecto solidario no que a 
marca xermana colabora re-
cadando fondos para apoiar 
a loita contra o cancro en 
África a través dos hospitais 
Peace & Love. Emporiso, a 
10º FurgoVolkswagen será o 
punto de partida desta viaxe 
que amais ten como obxec-
tivo achegar a situación das 
zonas máis descoñecidas dos 
países do noroeste de África. 
A aventura de “10fronteiras-
fotofurgo” comezará o 28 de 
xuño en Barcelona e durará 
tres meses, ao longo dos ca-
les se percorrerán: Marrocos, 
Mauritania, Senegal, Gambia, 
Guinea-Bisau, Guinea 
Conakry, Costa do Marfil, 
Burquina Faso, Gana, Togo e 

Benín. Alén disto, Volkswagen 
organizará un mercadiño so-
lidario para que todos os sea-
reiros/as das furgos poidan 
colaborar e facer achegas 
económicas por cadansúa 
furgoneta que se achegue a 
facer a foto de familia na con-
centración. O diñeiro recada-
do irá de xeito íntegro a un 
proxecto en Ghana, a través 
da ONG Breast Care Ghana, 
que centra os seus esfor-
zos na loita contra o cancro 
de mama mediante os seus 
hospitais Peace&Love. En 
canto á protagonista destas 
“10fronteirasfotofurgo” -a T3 
Syncro- dicir que é un mo-
delo exclusivo, foron fabrica-
das unhas 43.468 unidades 
en todo o mundo e 5.848 
deste modelo en concreto 

(panelado). Con todo, esta 
furgo-aventureira recibiu al-
gunhas modificacións co 
gallo de adaptarse ás dificul-
tades da viaxe: un motor TDI 
de 90 cv, uns amortecedores 
Trail Master de gran capaci-
dade de carga, faros frontais 
de longo alcance e dúas ba-
cas portaequipaxes no tei-
to. No interior, os viaxeiros 
contarán con cociña de gas, 
neveira, calefacción estacio-
naria, cama dobre (interior 
e superior), iluminación por 
LED’s, dobre placa solar, illan-
tes térmicos...

O proxecto “10frontei-
rasfotofurgo” pódese seguir 
a través dun blog (10fron-
terasfotofurgo.wordpress.
com) e nas redes sociais de 
máis sona.
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O novo Camaro á volta da esquina
Será a finais deste ano can-

do o novo Chevrolet Camaro 
chegue a Europa. Estamos 
perante a quinta xeración 
como concept car deste mo-
delo que nacía en 2006 e que 
vén con cambios no deseño: 
a grella inferior é máis ancha, a 
superior máis estreita e o res-
piradeiro funcional do capó 
contribúe a reducir a calor e 
a sustentación aerodinámica. 
Na parte traseira, loce unha 
feitura escultural na porta do 
maleteiro, nos faros horizon-
tais e no difusor.

O Camaro moverase gra-
zas a un motor 6.2 l con 432 
cv de potencia coa transmi-
sión manual de seis veloci-
dades de panca curta, ou con 
405 cv coa transmisión auto-
mática, que inclúe función de 
cambio manual TAP. É preciso 
salientar que este Chevrolet 

traerá sistema de entrada sen 
chave (incluído de serie) e os 
clientes que elixan un mode-
lo automático poden engadir 
a función de prendido a distan-
cia. Tamén de serie virá a tecno-
loxía Chevrolet MyLink, cunha 
pantalla táctil de sete polga-
das, cámara de visión traseira e 
sistema de recoñecemento de 
voz. Este último combínase coa 
nova pantalla HUD a cor para 
axudar ao condutor a manter 
a vista na estrada e as mans no 
volante. De xeito opcional, un 
sistema de navegación con co-
bertura para toda Europa. Dicir 
que o modelo cupé do Camaro 
tamén inclúe como opción 
asentos envolventes depor-
tivos Recaro con acabado en 
coiro e axuste asistido.

O novo Chevrolet Camaro 
terá un prezo en España de 
45.900 euros.

Volkswagen apoia aos 
creadores máis novos

Volkswagen colabora por segundo ano con SWAB -fei-
ra de arte contemporánea de Barcelona- para descubrir e 
promocionar novos artistas e deseñadores do país. Amais 
disto, a marca xermana será   vehículo oficial para dar mo-
bilidade ao seu Programa de Coleccionistas na celebración 
deste certame que se levará a cabo do 3 ao 6 de outubro. 
Emporiso, este ano Volkswagen e a SWAB idearon un con-
curso “As Sun as Possible”, no que se convidaba a diversas 
escolas de deseño españolas e aos seus alumnos a demos-
trar (de xeito individual ou colectivo) a súa idea para vestir 
ao Beetle Cabrio da maneira máis orixinal e artística, for-
mando os gañadores parte do Programa de Coleccionistas 
de SWAB Barcelona 2013. O xurado de “As sun as possible” 
-composto polo director de SWAB Joaquín Díez-Cascón e 
o deseñador Alex Trochut- elixía aos mellores deseños e 
descubríaos na rolda de prensa de presentación celebra-
da no CCCB, dando como gañadores a:

“Sol e Flores”, de Juan Manuel García; “Pentasun”, de 
Matteo Guarnaccia; “Enerxía Primaria”, de Teresa Hernando; 
“Escolle o sol”, de Cristina Melcior; “The sun is  everywhe-
re”, de Dolores Lohfeldt e “As sun as possible”, do lugués 
Mario López.

Nissan aposta polos eléctricos
Que a contaminación 

ambiental está a aumentar 
e que isto traerá consecuen-
cias fatais é algo sabido por 
todos. O caso está en facer-
mos algo para solucionalo e 
Nissan semella tomar con-
ciencia disto, pois vén de 
anunciar a posta en marcha 
dun proxecto que preten-
de construír sociedades nas 
que os vehículos eléctricos 
se convertan no medio de 
transporte cotián de todos 
os cidadáns.

A marca xaponesa afir-
ma que o uso dos eléctricos 
cambiará os estilos de vida 
da poboación de distintos 
xeitos e contribuirán, asema-
de, á redución da contami-
nación, o ruído e as emisións 
de efecto invernadoiro. Para 
acadar isto -apuntan den-
de Nissan- é preciso que se 

estenda o uso xeneralizado 
dos vehículos de cero emisións 
e para iso as cidades do futuro 
deberían seguir unhas pautas 
como facer máis doado o feito 
de cargar o vehículo (na casa e 
con enerxía solar); o establece-
mento dos chamados sistemas 
“park-and-ride” ou “aparcadoi-
ros disuasorios” (a xente dos 
arredores chega á cidade no 
seu vehículo convencional ou 
transporte público e cámbiao 
por un eléctrico para acceder á 
cidade); a disposición de carrís 
especiais para vehículos eléc-
tricos; áreas libres de gasolina 

(nalgunhas zonas da cidade, 
os coches con motor de gaso-
lina estarán restrinxidos e só se 
permitirá a circulación de ve-
hículos eléctricos); carga rápi-
da (disporanse en diferentes 
puntos postos de carga rápida 
e sistemas de carga rápida sen 
fíos, mediante placas de indu-
ción...) e todas estas medidas 
inseridas nunha comunida-
de intelixente (que empregue 
enerxía solar, eólica combina-
das con baterías recargables e 
vehículos eléctricos, o chama-
do concepto “LEAF to home” 
con baterías de ións de litio).

❱❱ Kia decidiu habilitar nos seus concesionarios  
un ‘espazo Pocoyó’ dedicado aos nenos, 
co fin de que a compra dun coche poi-
da ser unha experiencia divertida para 
os máis pequenos. durante os próximos 
meses este espazo instalarase en dife-
rentes concesionarios da rede comercial 
de Kia, e contará con xogos e outras sor-
presas para que os nenos poidan coñecer 
“en persoa” a Pocoyó.

❱❱ unha estrada en mal estado eleva o consumo  
de combustible dos vehículos nun 34% 
e diminúe en ata un 25% a súa vida útil, 
segundo asegura ao Asociación españo-
la de Fabricantes de mesturas Asfálticas 
(Asefma). Un firme de estrada en mal es-
tado supón un aumento de ata un 34% 
das emisións de gases efecto inverna-
doiro.

❱❱ a nova mV agusta F3 800 chegará “nos  
vindeiros días” ao mercado nacional. A 
F3 800 conta cun motor de tres cilindros 
en liña con 798 cc, que pesa só 52 quilos 
e é capaz de desenvolver unha potencia 
máxima de 148 cv a 13.000 rpm, 20 cv 
máis que a F3 675.

BreVeS
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O Porsche 911 cumpre 50 anos
O 23 de setembro é a data fixada por Porsche 
para o lanzamento da edición limitada do 911 co 
gallo de festexar o 50 aniversario do dito mode-

lo. O Porsche en cuestión -que será presentado no Salón 
Internacional do Automóbil de Frankfurt- contará cun 
motor bóxer de seis cilindros e tracción ás rodas traseiras, 
estará dispoñible en tres cores: gris 
grafito escuro, gris geyser metalizado 
e negro sólido, amais de numerosos 

detalles distintivos. Este Porsche 911 Edición 50 ani-
versario ten unha potencia máxima de 400 cabalos e é 
quen de acelerar de cero a cen quilómetros por hora 
en 4,5 segundos, sendo a súa velocidade máxima os 
300 quilómetros por hora. En canto ao consumo, si-
túase en 9,5 litros aos cen quilómetros, o que equivale 
a unhas emisións de 224 gramos de CO2 por quilóme-

tro percorrido.
Engadir que Porsche só producirá 1963 

unidades desta edición limitada, pois foi 
en 1963 cando viu a luz o primeiro 911.

Rossi, embaixador 
do sofisticado coche 
“lifestyle” Opel Adam

Valentino “Vale” Rossi é dende hai 
uns meses o novo embaixador da 
marca para o pequeno urbano 

chic Opel Adam. O mundialmente famoso 
pluricampión do mundo de MotoGP e o 
Adam comparten características comúns: 
personalidade, creatividade, enerxía e ao 
mesmo tempo a máis alta precisión. Co 
seu look atrevido, pouco convencional e 
absolutamente único, o Adam comparte 
as mesmas características que o campión 
italiano de motociclismo.

Hai un Adam, o XEL 1.2 Start&Stop de 
3 portas (70 cv), dende 13.650 euros.
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Potencia e  
tecnoloxía a prol do 
lecer: Opel Insignia

Haberá que agardar 
até setembro ao novo 
Insignia. Este modelo 

contará con novos propulso-
res de inxección directa ultra-
eficientes e potentes como 
son os dous motores turbo de 
gasolina de nova xeración e o 
turbo diésel de 99 g que am-
plían a gama. De falarmos de 
emisións, cómpre subliñar que 
estas experimentaron unha 
redución, situando ao novo 
motor 2.0 turbo diésel na cla-
se A+ de eficiencia. Ambas as 
versións (140 cv e 120 cv) con-
sumen, tanto para o sedán de 
catro portas ou a berlina de 
cinco portas con caixa de cam-
bios manual de seis velocida-
des e sistema Start&Stop, só 
3,7 litros cada 100 km en ciclo 
mixto (Sports Tourer: 3,9 l/100 

km). Por tanto, o Opel Insignia 
2.0 CDTI é o coche diésel máis 
eficiente da súa clase.

No caso de España, o mo-
tor de gasolina máis salientado 
é o turbo de inxección direc-
ta, un 2.0 l SIDI (Acendido por 
Buxía Inxección Directa) Turbo 
de 250 cv que pode ser asocia-
do a unha caixa de cambios 
manual de seis velocidades e 
función Start&Stop ou a unha 

nova caixa de cambios auto-
mática de seis velocidades de 
reducida fricción. Amais de 
contar con tracción dianteira, 
o 2.0 litros SIDI Turbo tamén 
está dispoñible con tracción 
ás catro rodas.

O novo Insignia conta 
cunha serie de sistemas de 

información e lecer que poden 
ser controlados nunha pantalla 
de cor de 8 polgadas de ma-
nexo táctil que integra moi-
tas funcións dos smartphones 
no coche e pode funcionar de 
xeito intuitivo e doado a tra-
vés dun touchpad na consola 
central.

As 24 Horas Ford, unha 
carreira solidaria

A décima edición das 
24 Horas Ford -orga-
nizadas pola ONG 

Fundación Gomaespuma e 
o seu patrocinador, Diario 
As- vían rodar polo circuí-
to do Jarama a dez mode-
los Ford Focus 1.0 EcoBoost, 
conducidos cada un deles 
por unha tripulación de 10 
persoas que se ían alternan-
do ao volante. A proba en 
cuestión consistía en dar o 
máximo número de voltas 
ao circuíto durante 24 horas 
ininterrompidas, empregan-
do un máximo de 235 litros 
de combustible BP Ultimate 
e 8 cubertas Continental 
ContiSportContact 5. 
Cómpre salientar que o éxi-
to nas 24 Horas Ford 2013 da 
Fundación Gomaespuma ten 
moito valor: en primeiro lu-
gar polo moi traballado que 
foi, ao vivirse unha gran com-
petencia na cabeza, en espe-
cial nos últimos compases, 

avantaxando practica-
mente no penúltimo xiro a 
Mensaxeiros da Paz. Amais, 
este foi o segundo triunfo 
consecutivo da fundación xa 
que logrou a vitoria na pasa-
da edición.

Como gañadora que 
resultou ser a Fundación 
Gomaespuma -creada en 
maio de 2002 por Guillermo 
Fesser e Juan Luís Cano- os 
38.000 euros que lle corres-
ponderon irán encamiñados 
a un proxecto que construi-
rá un centro preescolar para 
100 nenos de entre 1 e 6 anos 
en Sri Lanka. En canto ao se-
gundo posto destas 24 Horas 
Ford foi parar a mans de 
Mensaxeiros da Paz -entida-
de fundada e presidida polo 
pai Anxo- cos 25.000 euros 
desta segunda clasificación 
levarase a cabo un proxecto 
de comedores infantís e fa-
miliares, así como un banco 
solidario en España.

O Clio máis deportivo: 
GT 120 EDC

Baixo as siglas “GT” 
que fan referencia a 
“Gran Turismo” che-

ga o novo Clio GT 120 EDC, 
un Renault máis deportivo 
que goza da máis alta tec-
noloxía. Cunha feitura reno-
vada en canto a parachoques 
frontal especial con luces de 
día LED, difusor traseiro e do-
bre saída de escape croma-
da, lamias de aliaxe de 17” e 
a cor exclusiva Azul Malta, 
este Clio posúe un chasis 
sport, unha caixa de veloci-
dades de dobre embrague, 
secuencial con levas no vo-
lante, EDC (Efficient Dual 
Clutch), etc. Esta nova ver-
sión GT 120 EDC virá aso-
ciada a un motor TCe 120 

cv gasolina -fabricado en 
Valladolid- que salienta po-
las súas abraiantes acelera-
cións (9’4” en 0/100 km/h), 
asociadas a uns niveis de 
consumo e emisións axusta-
dos: benefíciase da exención 
total do imposto de matricu-
lación en España, ao non su-
perar os 120 g/km de CO2 e 
ten un consumo mixto de 5,2 
l/100 km. Este Clio levará, de 
serie elementos tan prácti-
cos como a navegación tác-
til (R-Link), cartón mans 
libres, radio Bluetooth® con 
porto USB, radar de proxi-
midade con cámara, axuda 
á condución, climatización 
regulada...

O novo Renault Clio GT 
120 EDC xa se atopa na rede 

de concesionarios a partir 
de 18.850 euros.
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Lexus participará na subida a Pikes Peak
O vindeiro 30 de xuño 
Lexus participará de 
novo na senlleira subida 

a Pikes Peak (Colorado, EE.UU.) 
cunha versión modificada da súa 
berlina de altas prestacións IS F.

O modelo protagonista 
desta competición será o cha-
mado IS F CCS-R cunha poten-
cia de máis de 420 cv e unha 
redución no peso respecto da 
versión convencional de máis 

de 300 kg. Esta versión vía a 
luz no Salón do Automóbil de 
Toquio en 2010 e, de cara á par-
ticipación de Pikes Peak, expe-
rimentou algunhas variacións 
como: unha carrozaría entei-
ramente realizada en fibra de 
carbono, xanelas realizadas 
en policarbonato que axudan 
a reducir o peso do vehículo 
estándar (como xa sinalamos, 
en máis de 310 kg), unha estru-
tura monocasco reforzada con 
gaiola antienvorque, freos de 
competición, suspensión mo-
dificada e o sistema de escape 
de carreiras.

O IS F CSC-R estará pro-
pulsado polo motor 2UR-GSE 

V8 de 5.0 litros que equipa a 
versión non de carreiras do 
IS-F e conta cunha potencia 
de 423 cv todo iso axustado 
a unha transmisión de cam-
bio de oito velocidades Sport 
Direct Shift, de tipo secuen-
cial con levas no volante. En 
canto ao piloto, por segun-
do ano consecutivo será Ken 
Gushi, competindo na Clase 
Exhibición desta subida a 
Pikes Peak. A carreira desen-
volverase a través dun traza-
do cunha distancia de 19,9 
km, unha pista moi sinuosa 
con 156 curvas que comeza 
a 2.862 metros de altura e re-
mata no cumio do pico a máis 
de 4.300 metros.

Little, marca galega de vehículos 
eléctricos, presente en Estremadura

Sete Hospederías de 
Estremadura veñen 
de apostar polos ve-

hículos eléctricos de cara a 
ofrecelos como servizo de 
desprazamento aos clientes 
que queiran coñecer os po-
bos e as comarcas dos arre-
dores. Deste xeito, a Xunta 
de Estremadura a través da 
empresa que se atopa detrás 
desta idea innovadora que é 
a marca galega Little, confía 
na achega destes vehículos 

100% eléctricos como par-
te da súa flota coa finalida-
de de dispor dun servizo 
novidoso, limpo e respec-
tuoso co medio ambiente 
para os clientes que se ani-
men a probar estes vehícu-
los ecolóxicos.

Por último, dicir que a 
compañía Little xa entregou 
as catro primeiras unidades, 
dun mínimo de 28 que es-
tán previstas, á Hospedaría 
Conventual Sierra de Gata.

O C4 Picasso comparte unha 
viaxe europea na Rede

Os seareiros/as de 
Citroën e do seu 
modelo C4 Picasso 

están de en hora boa, pois a 
marca francesa vén de anun-
ciar o comezo dunha andai-
na que ten como eixo central 
ao C4 Picasso e ás novas tec-
noloxías. Indo ao miolo des-
ta aventura, baixo o  título 
O mundo enteiro no teu co-
che chega o lanzamento do 
Social Détour, unha viaxe 
que se poderá seguir a tra-
vés das redes sociais e que 
moverá a este Citroën dende 
Francia até Gran Bretaña, pa-
sando por España, Bélxica e 
Alemaña. Alén disto, os que 
o desexen poderán estable-
cer contacto e interactuar en 
tempo real cos integrantes 
da equipa dixital Citroën, a 
bordo do vehículo, e mes-
mo proporlles novas etapas 
para que pasen preto da súa 
casa. O monovolume asume 

este reto dixital que dura-
rá 5 semanas atravesando 
parte de Europa e no que 
haberá tempo para entre-
vistar á xente pola rúa, levar 
a cabo probas en primicia 
do novo C4 Picasso, esta-
blecer encontros con sea-
reiros e coleccionistas da 
marca, conversar con blo-
gueiros, sesións de fotos 
ou vídeos... Do mesmo xei-
to, a equipa dixital Citroën 
poderá crear e intercambiar 
contidos con internautas 
de todo o mundo, fans e se-
guidores das redes sociais, 
amais de pendurar vídeos 
en YouTube e Facebook, 
fotos en Instagram e Flickr 
ou deixar as súas mensa-
xes en Twitter.O proxecto 
“10fronteirasfotofurgo” pó-
dese seguir a través dun 
blog (10fronterasfotofurgo.
wordpress.com) e nas redes 
sociais de máis sona.
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distribuidor oficial:
XACOBEO MOTOR SL
avda Cruceiro da Coruña 254 • santiago [981569 630]

SIN CARNET
Carga útil 205 kg
 
OFERTA DESDE:
4.900 EUROS 
matriculado

GARANTIA 2 AÑOS

AUTONOMIA DE 300 KMS

SÓLO POR 15 €

PIAGGIO  APE 50

Calendario  
de  probas XULLO  2013

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

5-6 de xullo Campionato Histórico de Avilés Históricos Avilés Asturies España

7 de xullo Copa de España de Minivelocidade de Villena Minivelocidade Villena Alicante España

7 de xullo G.P. Fórmula 1 de Alemaña Fórmula 1 (F1) Circuíto de Nürburgring Alemaña

7 de xullo Mundial de Trial Outdoor de Italia Trial Outdoor Barzio Italia

7 de xullo Cto. España de Trial La Nucia Trial La Nucia Alicante España

12 de xullo Cto. España de Freestyle Freestyle *Por confirmar *Por confirmar España

12-14 de xullo G.P.Alemaña Mundial Motos Circuíto de Sachsenring Alemaña

13 de xullo Copa de España de Velocidade Clásicas de Nafarroa 
(Navarra)

Velocidade Clásicas Circuíto de Nafarroa (Navarra) España

13 de xullo Cto. España de Supermotard de Samper de Calanda Supermotard Samper de Calanda Teruel España

13-14 de xullo Campionato de Autocross de Carballo Autocross Carballo A Coruña España

13-14 de xullo Cto. Circuítos Fórmula 3/ GT Open de Silverstone Fórmula 3 (F3)/ GT Open Circuíto de Silverstone Reino Unido

13-14 de xullo Subida ao Furriolo- A Bola Montaña Monte Furriolo- A Bola, Celanova Ourense España

14 de xullo Mundial de Trial Outdoor da República Checa Trial Outdoor Kramolin República Checa

14 de xullo Cto. España de Motocross de Benicarló II Motocross Benicarló Castelló España

19-20 de xullo Campionato de Terra de Cidade de Alcañiz Terra Alcañiz Teruel España

19-21 de xullo Campionato de Superbikes de Rusia Superbikes Moscova Rusia

19-21 de xullo G.P. EE.UU. Mundial Motos Circuíto La Laguna EE.UU.

20 de xullo Copa Galega de Trial Infantil das Pontes Trial Infantil As Pontes A Coruña España

20 de xullo Cto. Todoterreo O Castro Todoterreo O Castro España

20-21 de xullo Campionato de Todoterreo Baixa España Aragón Todoterreo Aragón España

20-21 de xullo Rali Sur do Condado- GEDAS Ralis Salvaterra de Miño Pontevedra España

21 de xullo Copa España de Minivelocidade de La Higuera Minivelocidade La Higuera Segovia España

21 de xullo Cto. España de Motocross de La Bañeza Motocross La Bañeza León España

21 de xullo Autocross de Viduedo Autocross Viduedo Ourense España

26-28 de xullo Subida a Chantada Montaña Chantada Lugo España

27-28 de xullo Copa de España de Vel./Vel. Clásicas- Motorland Aragón Velocidade/ Vel. Clásicas Motorland Aragón, Alcañiz Teruel España

27-28 de xullo Campionato Nacional de Karting de Zuera Karting Zuera Zaragoza España

27-28 de xullo Campionato de Montaña de Liébana Montaña Liébana-Cantabria España

27-28 de xullo Mundial de Trial Outdoor de Gran Bretaña Trial Outdoor Penrith Reino Unido

28 de xullo G.P. Fórmula 1 de Hungría Fórmula 1 (F1) Circuíto de Hungaroring Hungría
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Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

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

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

981 94 11 86

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

Sprint
Axenda

Talleres
BASTON

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

y accesorios racing

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

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

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

baston@adgruporegueira.es

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

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

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

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

981 94 11 86

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

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

981 94 11 86Tuning e 
mantemento 
do teu 
automóbil
Sánchez Freire, 71
Rotonda de Conxo
Santiago de Compostela

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

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

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

981 94 11 86 Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538

¿Necesita un coche?
Llámenos, somos especialistas.

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

polígono do tambre, calle C 75 • santiago de Compostela
www.eg4motor.es



Desta volta a proba do noso novo Toledo fíxose moi 
preto do Atlántico, máis polo miúdo, nos arredores 
do mosteiro de Santa María de Oia (Pontevedra), 
que comezou a construírse a mediados do século 
XII. No interior dos seus muros reuníronse monxes 
procedentes de distintos lugares. En 1185 
pasou a formar parte da Orde do Císter. 
Conta con elementos románicos, 
góticos e barrocos. A igrexa presenta 
tres naves dispostas en planta de 
cruz latina, sendo a súa fachada de 
estilo barroco de finais do século 
XVIII. Santa María de Oia xogou 
un importante papel na defen-
sa da costa galega. En 1624 os 
monxes conseguían desbaratar 
un ataque da frota turca, polo 
cal recibía o título de Real. 
E indo ao Seat Toledo, dicir que 
xa estamos coa cuarta edición do 
modelo español nado en 1991. 
O feito é que se venderon máis de 
900.000 unidades desde a aparición da 
primeira xeración do Toledo, todo un símbolo 
para os condutores españois de certa idade.

Capaz, fiable 

e a bo prezo

Novo Seat Toledo

O coche Seat 10 millóns, un Toledo, saíu da liña de pro-
dución da fábrica de Martorell en novembro de 1995. A 
segunda xeración do Toledo presentouse no Salón de 
París en 1998. Unha vez máis, SEAT optou por un deseño 
de tres volumes pero cunha tapa de maleteiro conven-
cional. Cun volume de 500 litros, o segundo Toledo ta-
mén achegaba unha grande capacidade de carga. Polo 

xeral, as liñas do Toledo II eran máis fluídas e suaves que 
a xeración anterior.

Cando Seat deixou de producir o Toledo II en 2004 xa se 
tiñan fabricadas máis de 860.000 unidades das dúas primei-
ras xeracións. Entre 2004 e 2009, a compañía creaba o Toledo 
III sobre a plataforma do Seat Altea. Cunha lonxitude de 4,46 
metros e maior altura, o Toledo III abandonou o tradicional 

››
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concepto de berlina para converterse nun 
monovolume familiar de tres corpos. Coa 
cuarta xeración Seat continúa o gran lega-
do do Toledo, combinando un amplo habi-
táculo e unha boa relación calidade-prezo.

Pero vaiamos directamente á proba 
do noso novo Toledo: cunha lonxitude 

de 4,48 metros, mide catro centímetros 
máis que o Toledo II. Nesta nova xera-
ción salienta a capacidade do maletei-
ro, cun volume de 550 litros, ampliable a 
1.490 litros cos asentos traseiros dobra-
dos. Asemade, a distancia entre eixos é 
de 2.602 milímetros, conseguindo máis 

amplitude interior para todos os pasaxei-
ros, sobre todo, para os que van detrás. 
As dimensións e o ángulo de apertura das 
portas permiten acceder de xeito doado 
ao habitáculo. O peso é outro dos logros 
do novo Toledo, reducido abondo para 
un vehículo deste tamaño, e vai desde 

■ lUíS rIVerO de AgUIlAr| TexTo

■ mª Fdez. zAncA | FoTos

O novo Seat Toledo chega con razóns de peso 
abondo para converterse nunha excelente 
opción como automóbil familiar. A súa gama 
de potencias abrangue desde os 75 cabalos 
do 1.2 TSI de gasolina até os 122 cv na versión 
máis potente deste motor. O seu prezo vai des-
de os 13.990 euros até os 22.150 euros.

Deseñado por Italdesign Giugiaro en Torino, o primeiro Toledo 
consolidou a reputación do modelo, xa case lendario, como un 

coche amplo e alcanzable. Un modelo que presentaba un 
concepto inédito na súa época: unha berlina de tres vo-

lumes cun amplo portón posterior. A súa abraiante 
relación calidade-prezo e a súa capacidade inte-

rior situárono como un dos vehículos favoritos 
dos clientes. 

O coche Seat 10 millóns, un Toledo, saíu 
da liña de produción da fábrica de Martorell 
en novembro de 1995. A segunda xeración 
do Toledo presentouse no Salón de París 
en 1998. Unha vez máis, SEAT optou por un 
deseño de tres volumes pero cunha tapa 
de maleteiro convencional. Cun volume de 
500 litros, o segundo Toledo tamén achega-
ba unha grande capacidade de carga. Polo 

xeral, as liñas do Toledo II eran máis fluídas e 
suaves que a xeración anterior.

Deseñado por Italdesign Giugiaro en Torino, 
o primeiro Toledo consolidou a reputación do 
modelo, xa case lendario, como un coche am-
plo e alcanzable. Un modelo que presentaba un 
concepto inédito na súa época: unha berlina de 

tres volumes cun amplo portón posterior. A súa 
abraiante relación calidade-prezo e a súa capacida-

de interior situárono como un dos vehículos favoritos dos clientes. 

o maleteiro ten unha capacidade de 550 litros

>> Sprint Motor 17 



os 1.140 quilos do 1.2 gaso-
lina 75 cv até os 1.254 kg da 
versión 1.6 TDI.

A feitura do novo Toledo 
amosa de certo a nova lin-
guaxe de deseño de SEAT 
aplicado xa de maneira siste-
mática no novo León. Salienta 
o deseño anguloso dos faros, 
xunto coa grella de forma tra-
pezoidal, a acentuada entra-
da de aire na parte inferior e 
a liña horizontal dos pilotos 
traseiros. No deseño da carro-
zaría deste modelo os técni-
cos de Seat arriscaron pouco 
esta vez, co fin de que sexa 
un coche que poida venderse 
en toda Europa durante moi-
to tempo, sen que por iso dei-
xe de aplicárselle as últimas 
técnicas da enxeñaría alemá.

Unha vez dentro, com-
probamos que ao volante 
este Toledo amósase moi se-
guro e áxil, con bo tento e 
manexo sinxelo. Está ben in-
sonorizado e o chasis demos-
tra moita nobreza nas súas 
reaccións. As suspensións, 
cos niveis de potencia adscri-
tos á gama, fan o seu traballo 
sen protestar e absorben de 
maneira axeitada as irregula-
ridades. O amarre á estrada é 
impecable e iso puidémolo 
comprobar en vivo na sinuo-
sa estrada que nos levaba 
cara a Santa María de Oia, 
pola costa atlántica. Os freos 
fan o seu traballo sen chegar 
a esgotarse, son potentes e 
facilitan unha freada moi es-
table. Todo iso, unido á boa 
sensación de habitabilidade 
interior (sobre todo nas pra-
zas traseiras), fan do Toledo 
un excelente coche para fa-
cer quilómetros dun xeito có-
modo e pracenteiro.

A calidade dos plásticos 
é bastante aceptable, con 
cores claras que lle dan moi-
ta luminosidade e un dese-
ño convencional, pero moi 
agradable á vista. A informa-
ción que nos dá o cadro é a 
precisa e pódese ver ben. O 
cadro de reloxos é de lectu-
ra sinxela, está formado por 

dous marcadores redondos 
e cun display central onde 
se amosa a información de 
consumos, marcha axeitada, 
contaquilómetros, etc. O vo-
lante abraiounos, cun fermo-
so deseño deportivo de coiro 
perforado e cosido a man. Na 
consola temos varios ocos 
abertos, dous pousavasos e 
un oco para deixar obxec-
tos soltos. Entre o mando do 
cambio e o freo de man hai 
outro oco alongado. Conta 
tamén cun repousabrazos 
dianteiro cun oco con tapa. 
Os asentos terman ben, son 
cómodos, aínda que quizais 
un pouco curtos de banque-
ta. Atrás hai espazo abondo 
para tres persoas (que non 
sexan moi corpulentas, cla-
ro) que irán bastante cómo-
dos sen apertóns. O que si é 
abraiante é o maleteiro que, 
como xa indicamos, ten unha 
capacidade de 550 litros. Aí 
poderemos cargar como-
damente e sen demasiados 
esforzos toda a equipaxe fa-
miliar, nun espazo diáfano 
sen recunchos. Para introdu-
cir a equipaxe contamos cun 
inmenso portón que nos fa-
cilita a carga sen ter que facer 
molestas manobras. En reali-
dade, é un cinco portas, aín-
da que pareza un coche de 
tres volumes con catro portas 
e maleteiro. A parte inferior 
do maleteiro, que está cuber-
to por un falso chan, oculta 
a roda de reposto de emer-
xencia, as ferramentas e un 
oco con compartimentos. Se 
tombamos o asento traseiro 
o espazo é, entón, enorme.

O novo Toledo circula sua-
ve e silandeiro, xa que o mo-
tor non fai demasiado ruído. 
Está ben insonorizado e os 

axustes interiores son im-
pecables, o que subliña o 
coidado que Seat pon na fa-
bricación de todos os seus 
vehículos. A dirección elec-
trohidráulica contribúe á boa 
condución e comunica ben o 
que pasa nas rodas dianteiras. 
A servoasistencia da dirección 
diminúe conforme aumen-
ta a velocidade de marcha. 

É imprescindible para unha 
condución tranquila sen so-
bresaltos, que é o que se agar-
da dunha berlina para levar a 
toda a familia. O ESC (Control 
Electrónico de Estabilidade), 
que vén de serie, ocúpase 
de achegar un máximo nivel 
de seguridade en calquera 
circunstancia. O motor dié-
sel, neste caso, responde á 

Motorizacións
A gama de propulsores do novo Seat Toledo inclúe tres 

avanzados motores TSI de catro cilindros que desenvolven 
85, 105 e 122 cv, amais dun motor 1.6 TDI CR de 105 cv.

O modelo de acceso á gama tamén monta un motor de 
gasolina 1.2 de tres cilindros con inxección multipunto e 
unha potencia máxima de 75 cv. Cunha cilindrada de 1.197 
centímetros cúbicos, o motor TSI é un exemplo da introdu-
ción de propulsores máis pequenos e lixeiros con inxec-
ción directa e sistema turbo para aumentar a eficiencia. 
Esta motorización TSI só pesa 89,5 kg e benefíciase dunha 
reducida fricción interna e menor tempo de quecemento 
do motor e catalizador.

Tamén salienta a eficiencia do 1.2 TSI Ecomotive: este 
motor con turbocompresor desenvolve 105 cv cun con-
sumo de só 5,1 litros aos 100 km e 118 g/km de emisións 
grazas ao sistema Start&Stop e á función de recuperación 
de enerxía. 

O motor de gasolina 1.2 TSI de 105 cv ten unha destaca-
da potencia, unha velocidade máxima de 195 km/h e acele-
ración de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos. Pola súa banda, o 
motor 1.4 TSI de 122 cv e caixa de cambios manual DSG de 
dobre embrague aumenta as prestacións, acadando unha 
velocidade máxima de 206 km/h e acelerando de 0 a 100 
km/h en 9,5 segundos.

A mecánica diésel 1.6 TDI CR Ecomotive salienta dentro 
da gama do novo Toledo pola súa eficiencia, cun consumo 
ponderado de 3,9 litros aos 100 km e emisións de 104 g/
km. Este motor diésel responde bastante ben e ten bas-
tante elasticidade. Este excelente rendemento débese en 
parte ao sistema Start&Stop e á función de recuperación 
da enerxía de serie. Neste 2013, SEAT ampliará a gama con 
outro motor diésel Common Rail de 90 cv cun rendemento 
inmellorable e reducidas emisións. 

En canto ás caixas de cambios que monta o novo Toledo, 
son igualmente avanzadas, tendo un funcionamento per-
fecto. Os motores TDI e as versións de gasolina 1.2 de 75 cv 
e 1.2 TSI de 85 cv combínanse con caixas de cambios ma-
nuais de cinco velocidades; mentres que na variante 1.2 TSI 
de 105 cv, a caixa de cambios manual é de seis relacións. 
Engadir que o cambio DSG de 7 velocidades achégase só 
asociado ao motor 1.4 TSI de 122 cv.

Gasolina
1.2 75 cv EMOCIÓN 13.990 €

1.2 TSI 85 cv REFERENCE 17.500 €
1.2 TSI 105 cv REFERENCE ECOMOTIVE 18.600 €

1.2 TSI 105 cv STYLE ECOMOTIVE 20.500 €
1.4 TSI 122 cv STYLE DSG 7 vel. 22.150 €

DiÉsEl
1.6 TDI CR 105 cv REFERENCE 19.400 €

1.6 TDI CR 105 cv REFERENCE ECOMOTIVE 19.850 €
1.6 TDI CR 105 cv STYLE 21.300 €

1.6 TDI CR 105 cv STYLE ECOMOTIVE 21.700 €
O novo SEAT TOLEDO 2013, atópase á venda 

en todos os concesionarios SEAT de Galicia cos 
prezos indicados. Unidade probada: 1.6 TDI CR 

105 cv STYLE : 21.300 euros

A salientar
Práctico

Relación calidade/prezo
Capacidade

Presenza

O volante abraiounos, cun fermoso deseño deportivo de coiro perforado e cosido a man
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perfección ás nosas deman-
das. Ten un excelente com-
portamento e facilítanos as 
manobras de adiantamento... 
Nada que obxectar.

Co novo Toledo amósase, 
unha vez máis, que se pode 
facer un bo coche a un pre-
zo razoable. Seat segue o ca-
miño que outros iniciaron hai 

algún tempo, como Citroën 
(co C-Elysee) ou Renault (co 
Dacia), pondo ao alcance dos 
condutores deste país coches 
amplos, cómodos, fiables, 

seguros e a moi bo prezo. 
Neste caso, todo un coche por 
tan só 13.990 euros, cantida-
de á que habería que restarlle 
1.000 euros do plan PIVE.

Acabados
O novo SEAT TOLEDO pre-

séntase en tres acabados: 
Emoción, Reference e Style. 
No acabado básico Emoción 
dispón, entre outros de: eleva-
xanelas eléctricos dianteiros, 
luces de freo palpabrexantes, 
6 airbags, ABS, ESC, radio CD 
MP3, limpalunetas, sistema 
Wiv de mantemento variable, 
peche centralizado, suspen-
sión confort, asento traseiro 
abatible, pousavasos en con-
sola central e lamias de aceiro 
de 15 polgadas.

No acabado Reference en-
gádeselle: volante multifun-
ción, portaluvas iluminado, 

computador de a bordo, com-
partimento para lentes, roda 
de reposto, aire acondicionado, 
asento do condutor regulable 
en altura, peche centralizado 
con mando a distancia, retro-
visores e manetas das portas 
na cor da carrozaría, saídas de 
aire cromadas, asento trasei-
ro abatible 60/40, e portaluvas 
iluminado.

Finalmente, no acabado 
Style atopámonos, a maiores 
con: climatizador, elevaxanelas 
traseiros eléctricos, faros antiné-
boa con función Cornering, vo-
lante e pomo do cambio en pel, 
retrovisores eléctricos e con ca-
lefacción, control de velocidade 

de cruceiro, conexión USB, la-
mias de aliaxe de 16 polgadas 
con pneumáticos 215/45, asen-
to do pasaxeiro regulable en al-
tura, repousabrazos dianteiro 
e traseiro, rede e ganchos de 
carga en maleteiro e compar-
timentos de almacenaxe no la-
teral do maleteiro.

O novo SEAT Toledo pódese 
personalizar aínda máis con va-
rios paquetes de elementos op-
cionais. Por exemplo, o Paquete 
Inverno achega: asentos dian-
teiros con calefacción, lavafaros 
e exectores tamén con calefac-
ción; mentres que o Paquete 
Almacenaxe -opcional para a 
versión Reference- inclúe unha 

serie de aneis e guías para variar 
a configuración do maleteiro ou 
para colocar redes ou separa-
dores, amais de repousabrazos 
dianteiro e traseiro.

Así mesmo, o novo Toledo 
conta cunha ampla oferta de 
equipamentos opcionais como: 
o asistente de prendido en pen-
dentes (útil e imprescindible 
para os condutores de certa ida-
de), sensor de parking traseiro, 
Bluetooth, gancho de remolque 
escamoteable (que tería que ser 
obrigatorio en todos os vehícu-
los que circulan polas nosas es-
tradas), lamias de aliaxe de 17 
polgadas, sensor de presión de 
pneumáticos e cristais escuros.

19 >> Sprint Motor 



� Fiscal
� Administrativo
� Mercantil

� Laboral
� Subvencións
� Familia

Telefóno: 981 80 73 01 • Cacheiras s/n, 1ºA • Teo  (A Coruña)travesia de Cacheiras nº 25 - 1ºa  -15886 teo (a Coruña)

os cambios
O novo Micra xa non é o que 
era... Os cambios máis salien-
tables atópanse no exterior: no 

frontal cunha nova grella, no capó, nas 
aletas, nos faros, no parachoques, nos 
pilotos Led, nas novas lamias de aliaxe 
de 15 ou 16 polgadas e no amplo aba-
no de sete cores a elixir (co novo Pacific 
Blue perlado). Xa no interior do Micra, 
vemos que cambiou a grafía da instru-
mentación (fronte ao condutor), a conso-
la central en negro brillante, os acabados 
do cambio en cor prata, as tomas Aux-
in e USB no cadro de mandos (conecta-
das co equipo de audio), a toma de 12 
voltios para cargar teléfonos móbiles ou 
equipos MP3, o novo sistema de navega-
ción e comunicación Nissan Connect 2.0 
cunha pantalla táctil de 5’8 polgadas e 
con mandos cromados. Engadir que este 
dispositivo conta coa tecnoloxía Google 
Send-To-CarTM para planificar a ruta e 
logo transmitir ao coche as instrucións 
precisas para levala a cabo, tamén se po-
den procurar puntos de interese a tra-
vés do software Google Point of Interest 
(POI), información actualizada do tem-
po, prezo do combustible, voos, “vista 
de saídas” para as autoestradas comple-
tada cunha guía por liñas para axudar 
ao condutor a recoñecer a saída que 
debe tomar, un avanzado mecanismo de 
asistencia ao aparcadoiro (Parking Slot 
Measurement-PSM), entre outras cousas. 

motores
Este Micra contará cun propul-
sor gasolina de tres cilindros 
de 1,2 litros de inxección direc-

ta sobrealimentado (DIG-S) de Nissan, 
tracción dianteira con caixa de cambios 
manual de cinco velocidades de serie e 
opcionalmente unha transmisión CVT de 
última xeración. A versión tope de gama 
-co motor DIG-S- desenvolve 98 cv, ache-
ga un consumo propio dun diésel (4,1 
l/100 km) e unhas emisións que parten 
dos 95 g/km. Dicir que o motor DIG-S dis-
pón de sistema Start&Stop automático, o 
que axuda a rebaixar o consumo nun 4%. 
Todas as versións do Novo Micra DIG-S 
locen o logotipo Pure Drive de Nissan, 
que se outorga aos modelos que emiten 
menos de 120 g/km. Sinalar que a ver-
sión de entrada -de 1,2 litros- desenvolve 
80 cv e ten unhas emisións de 115 g/km.

acabados
O novo Micra vén asociado 
a catro acabados: o Visia, o 
Acenta, o Tekna Sport e o Tekna 

Premium. O básico é o Visia que trae de 
serie: peche centralizado, elevaxanelas 
eléctricos dianteiros, dirección asistida 
eléctrica, lamias de 14”, airbags (fron-
tais para condutor e acompañante, la-
terais e de teito), ABS e ESP. O acabado 
intermedio Acenta engade: elementos 
decorativos cromados, lamias de 15”, 
spoiler traseiro, climatizador, volante 
tapizado en pel... A versión Tekna Sport 
suma o novo sistema Nissan Connect 
2.0, lamias de 15” de aliaxe, faros anti-
néboa, etc. En canto á versión máis alta 
-a Tekna Premium- contará coa chave in-
telixente Nissan i-Key con botón Start/
Stop, lamias de aliaxe de 16”, tapizaría 
de veludo e teito solar.

Novo Micra
Un Nissan diferente

Nissan vén de darlle unha viraxe completa a un dos seus modelos máis vendidos. O Micra renóva-
se por fóra e por dentro, engade unha maior calidade nos seus acabados, máis equipamento e máis 
tecnoloxía e a posibilidade de adaptalo ao gusto de cadaquén. En Sprint Motor seguimos de preto os 
cambios deste Micra e contámolos polo miúdo antes de setembro, data prevista para a chegada do 
novo modelo aos concesionarios europeos.

■ AntÓn PrereIrA | TexTo     
■ nISSAn PreSS | FoTos
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■ XAbIer VIlArIÑO | TexTo     
■ lUíS rIVerO de AgUIlAr | FoTos

Dende estas páxinas de 
Sprint Motor recompilamos 
o máis salientable que rodea 
á novidade que chega da man 
de Seat, estamos a falar do 
novo Alhambra. Aquí temos 
ao grande dos monovolumes 
que se presenta cunha boa 
listaxe de melloras en canto a 
calidade-prezo, equipamento, 
espazo, máis modularidade e 
o último en tecnoloxía.

As medidas
O novo Alhambra chega 

cunhas dimensións de 4,85 me-
tros de longo (22 cm máis que 
o seu predecesor) e 1,90 me-
tros de ancho (9 cm máis que a 
anterior versión). Asemade, os 
asentos da terceira fileira aco-
llen de bo grao a dúas persoas 
adultas. As portas corredeiras 
de gran tamaño (con apertu-
ra e peche eléctrico no acaba-
do Style) permiten acceder de 
xeito cómodo ao interior do co-
che. En canto ao compartimen-
to de carga, se se dobran os 
asentos da segunda fileira (da 
versión de 5 asentos) dispora-
se dun volume de 2.430 litros, 
o que significa que a capaci-
dade do maleteiro é de case 
2,5 metros cúbicos. Cómpre 

dicir que o Alhambra ofrécese 
con cinco ou sete asentos. Co 
novo sistema EasyFold é moi 
sinxelo encartar os asentos da 
segunda e terceira fileira, que 
quedan completamente ocul-
tos no chan. Amais, os asentos 
da segunda fileira poden regu-
larse lonxitudinalmente e, no 
caso de necesitalo, Seat ofrece 
asentos integrados para nenos.

Motores
O novo Alhambra chega 

con dous motores TSI e tres 
TDI, todos de inxección di-
recta e equipados con siste-
ma turbo. Os dous motores 
TSI teñen unha potencia de 
150 cv e 200 cv respectiva-
mente, mentres que os moto-
res TDI teñen 115, 140 (tamén 
dispoñible con tracción to-
tal) e 177 cv. Emporiso, este 
Seat achega tamén o siste-
ma Start&Stop e a función 
de recuperación da ener-
xía, que se inclúen de serie 
en todos os motores (agás 
no 2.0 TSI de 200 cv). Por se 
isto non abondase, os TDI es-
tán equipados cun cataliza-
dor SCR (Selective Catalytic 
Reduction), sendo deste xei-
to os propulsores diésel máis 
limpos do mercado. Engadir 
que a caixa de cambios coa 
que conta o Alhambra é unha 

manual de 6 velocidades, es-
tando dispoñible tamén a  
automática DSG de dobre 
embrague. 

Seguridade e equipamento 
De falarmos do equipa-

mento que porta o Alhambra, 
subliñariamos: os faros Bi-
xenon, o sistema automático 
de conexión e desconexión 
das luces longas, o dispositivo 
de axuda asistida ao aparca-
doiro, o mecanismo de cli-
matización con tres zonas de 
regulación, etc. No eido da se-
guridade, inclúense: sete air-
bags (incluído un de xeonllo 

para o condutor), o sistema 
eléctrico de bloqueo de segu-
ridade das portas posteriores, 
ESC con función de estabiliza-
ción de remolque e sistema de 
control da presión dos pneu-
máticos. O Alhambra atópase 
asociado aos niveis de acaba-
do Reference e Style.

Prezos
O novo Seat Alhambra 

ten un prezo que vai dende 
os 32.150 euros do 1.4 150 cv 
Start&Stop Reference, até os 
44.118,77 euros do 2.0 TDI CR 
177 cv DSG Start&Stop Style 
4Kids.

Seat Alhambra
Outro concepto do espazo
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■ XAbIer VIlArIÑO| TexTo

■ mArIO SObrInO | FoTos

o real automóbil club de es-
paña (race), en colaboración 
con BP e a súa marca caS-
trol, crearon o “ Primeiro Ba-
rómetro das distraccións en 
españa” que ten por obxecto 
identificar as distraccións ao 
volante máis perigosas para 
a condución. anualmente 
analizaranse os datos de 
siniestralidade, a opinión dos 
condutores e os seus compor-
tamentos máis frecuentes 
ao volante, para actuar cada 
ano sobre un factor de risco 
concreto e mellorar a forma-
ción dos condutores.

O barómetro contará para 
a difusión dos resultados coa 
campaña “Stop Distraccións” 
que se centrará en 5 mensaxes 
prioritarias: esquece o móbil, 

deixa fóra as preocupacións e 
o estrés, prepara o que necesi-
ten os nenos antes da viaxe, as 
mans ao volante e nunca apar-
tes a vista da estrada.

A condución é unha tarefa 
complexa que require dun alto 
nivel de atención, con todo 
frecuentemente observamos 
a condutores envoltos en dis-
tintas tarefas non relacionadas 
coa condución o que é poten-
cialmente perxudicial e pode 
provocar un accidente.

A distracción é a primei-
ra causa de siniestralidade no 
noso país por riba da infracción 
da norma, a velocidade inade-
cuada e o cansazo ou o soño. 
No 2012, dos 1.010 accidentes 
mortais ocorridos en estrada, 
517 tiveron como factor con-
currente a distracción, o que 
representa o 51%, é dicir, en 1 

de cada 2 accidentes mortais 
que se produciron en España 
existiu unha distracción (sen 
datos de Cataluña).

O tipo de accidente máis 
relacionado coas distraccións 
son as saídas de vía seguido 
do choque por alcance e polo 
atropelo.

Para a elaboración do 
“Barómetro das distraccións 
en España” consultouse a 
4.473 condutores, conseguín-
dose unha mostra ampla e 
representativa do censo de 
condutores españois. Os par-
ticipantes foron preguntados 
sobre as distraccións segundo 
diversos enfoques co obxecti-
vo de que as respostas reflecti-
sen as súas verdadeiras causas.

Distraccións propias: As 
distraccións que recoñecen os 
condutores cometer con maior 

frecuencia son en primeiro lu-
gar “Escoitar a radio ou músi-
ca” cun 85,3%, “Falar con algún 
ocupante” cun 77,7% e, en 
terceiro lugar, “Pensar nas pre-
ocupacións persoais” cun 56%.

Pola súa banda, as distrac-
cións que menos recoñecen 
os condutores como propias 
están relacionadas coa mani-
pulación do móbil así como 
utilizalo para xogar ou mane-
xar aplicacións, mandar SMS 
ou chatear.

Distraccións alleas: Ao 
preguntar polo comporta-
mento doutros condutores, 
o 90,8% dos consultados ad-
mite como conduta frecuente 
o ver ao resto de condutores 
“Falando con algún ocupante”; 
o 87,1% “Fumando”, o 85,3% 
“Mirando un accidente” e o 
85,2% “Falando por teléfono”. 

O risco das 
distraccións 
ao volante
Os despistes están 
presentes nun de 
cada dous accidentes 
mortais

Agora que imos comezar o período de vacacións case 
todos colleremos o coche para realizar máis quilómetros 
que de costume. Os desprazamentos de verán, xa 
sexan longos ou curtos, marcarán os meses de xullo 
e agosto. Serán quilómetros feitos coa familia e os 
amigos. Deberemos ser responsables e prestar a máxima 
atención á condución. A campaña “Stop Distraccións” 
pode aportarnos datos e consellos interesantes.
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Pola contra as condutas dis-
tractoras que menos aprecian 
nos outros condutores son 
“Ler”, “Buscar algo na guantei-
ra” ou “Asearse”.

Diferenza entre dis-
traccións propias e alleas: 
Destacar que os partici-
pantes na enquisa recoñe-
cen as distraccións do resto 
de usuarios en maior medi-
da que as dun mesmo. Este 
comportamento foi deno-
minado polos psicólogos do 
RACE como “Deseabilidade 
do condutor”.

As distraccións que máis 
vemos cometer ao resto de 
condutores e menos recoñe-
cemos como propias, son as 
relativas en primeiro lugar a 
“Fumar”, “Manipular o teléfono: 
SMS/WhatsApp” ou “Utilizar o 
móbil para chamar”.

Distraccións de maior ris-
co: Cando se pregunta sobre as 
distraccións que se consideran 
máis perigosas, nos primeiros lu-
gares aparecen as relacionadas 
coa manipulación dun teléfono 
móbil, como “Chatear polo mó-
bil” ou “Mandar un SMS” onde o 
99,3% e 99,2% dos pregunta-
dos respectivamente conside-
ran que se trata dunha conduta 
“Totalmente arriscada”, seguido 
de “Xogar ou utilizar aplicacións 
do móbil” cun 97,7%, e “Ler un 
SMS” cun 96,3%.

Pola súa banda, un 94,4% 
considera como conduta arris-
cada “Falar por teléfono sen 
mans libres”, mentres que se se 
fai co mans libres só un 45,1% 
dos participantes considérao 
unha conduta de risco.

Outras accións considera-
das de alto risco son “Ler” cun 
97,6 %, “Asearse” cun 93,4%, 
“Configurar o navegador” cun 
92,9%, e “Buscar algo na guan-
teira” cun 91,7%.

Pola contra, aquelas dis-
traccións que os condu-
tores consideran menos 
arriscadas coinciden coas dúas 
distraccións que precisamente 
os condutores máis admiten co-
meter como condutas propias: 
“Escoitar a radio/música”, que só 
o 14,5% considera arriscado, e 
“Falar cos ocupantes” cun 26%.

Factores determinantes: 
Respecto dos factores que 
contribúen en maior medida 
á condución distraída, os con-
dutores identifican o cansazo, 
consumir alcohol ou realizar 
comidas copiosas por encima 
de factores externos como 
a concentración de sinais, a 
intensidade do tráfico ou a 
meteoroloxía.

Principais distraccións e 
recomendacións para evitalas

Finalmente, de todos os datos recompilados no baróme-
tro, podemos apreciar que hai cinco tipos de distraccións 
principais:

os ocupantes do vehículo
Neste caso ocasionan distraccións frecuentes ao 77% 
dos condutores. Os nenos nos vehículos son unha sig-
nificante fonte de distraccións, ata o punto de que 3 de 
cada 4 condutores que viaxan con cativos vólvense ou 
miran polo retrovisor aos nenos que viaxan no asento 
traseiro.
lembra: planifica e prepara todo o que poidan necesitar os nenos 
antes do desprazamento.

os pensamentos e preocupacións persoais
Ocasionan distraccións frecuentes ao 56 % dos condu-
tores sendo o tipo de distracción que máis accidentes 
e situacións de risco lles provocou.
lembra: ao conducir debemos deixar fóra do vehículo as présas, o 
estrés, e as preocupacións persoais.

manipular dispositivos do vehículo
Ocasionan distraccións habitualmente ao 54% dos con-
dutores, desta forma manipular dispositivos como po-
den ser o navegador, unha tablet ou a radio, convértese 
na terceira causa de accidentes por distraccións. Existen 
tamén as distraccións tradicionais, por exemplo fumar, 
asearse, ou buscar algo na guanteira.
lembra: mantén sempre as dúas mans ao volante.

uso do móbil
Un 46% recoñece distraerse falando polo teléfono móbil 
incluso aínda que utilice o mans libres e, que chatear ou 
o xogar co móbil son as condutas máis perigosas para 
os condutores.
lembra: Para a túa total seguridade debes esquecerche do móbil 
mentres estás conducindo.

apartar a vista da estrada
Un 38% recoñece distraerse habitualmente ao pasar 
ante un accidente, desviando a atención do tráfico e pro-
vocando que se produzan novos accidentes. A 120 km/h 
percórrense uns 100 metros en tan só 3 segundos, apro-
ximadamente a distancia similar a un campo de futbol.
lembra: Nunca debes apartar a vista do tráfico e a estrada

Normativa
Un de cada 10 consultados recoñece que foi san-

cionado por unha distracción e 3 de cada 10, din co-
ñecer a sanción por “utilizar o teléfono móbil sen 
mans libes, usar auriculares, ou manipular o nave-
gador” pero na realidade, dese 30%, só 6 de cada 10 
responderon correctamente que sanción ten.

Respecto de as sancións, establécese como infrac-
ción grave, cunha multa de 200 euros e a retirada de 
3 puntos, o conducir utilizando cascos, auriculares 
ou outros dispositivos que diminúan a obrigatoria 
atención permanente na condución. Teñen a mesma 
gravidade e cuantía de multa o conducir utilizando 
manualmente dispositivos de telefonía móbil, nave-
gadores ou calquera outro sistema de comunicación.
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■ SOnIA PenA | TexTo     ■ SPrInt mOtOr | FoTos

›› Un número máis de Sprint 
Motor e unha reporta-
xe máis adicada aos máis 
nostálxicos seareiros dos 
coches antigos, eses mode-
los que cada vez se deixan 
ver menos e, cando o fan, 
“obrigan” a ollar de esgue-
llo polo retrovisor para ad-
mirar a eses superviventes 
doutros tempos. Desta vol-
ta o noso Retro-Visor par-
ticular orientarase cara a 
un vehículo querido por 
todos, estamos a falar do 
Volkswagen Escaravello.

›› Dise que o responsá-
bel da denominación de 
“Escaravello” para o mode-
lo ideado por Volkswagen 
foi a publicación america-
na New York Times, que 
empregaba ese termo nun 
artigo publicado o 3 de xu-
llo de 1938, onde aparecía 
por primeira vez o nome de 
“Escaravello” (Beetle en in-
glés), evocando unha visión 
na cal “milleiros e milleiros 
de pequenos insectos bri-
llantes axiña poboarían as 
autoestradas alemás”. Con 
todo, o coche foi chamado 
de xeito oficial “KdF-Wagen”. 
Logo de que o “Volkswagen 
Tipo 1” ou “Volkswagen 
Sedán” (nomes oficiais que 
recibiu despois da II Guerra 
Mundial), a comezos da dé-
cada de 1950 o Escaravello 
volveuse moi popular e o 
seu éxito saíu das frontei-
ras xermanas para dirixirse 
a todo o mundo baixo dife-
rentes alcumes, entre eles, 
salientaba o de “Escaravello” 
(Bug ou Beetle).

as orixes e os cambios
En 1933 Hitler encargaba 

a Ferdinand Porsche o estu-
do dun pequeno automóbil 
de gran difusión e robusto 
que puidese transportar ca-
tro adultos e a súa equipaxe, 
chegar aos 100 km/h e non 
consumir máis de 7 litros aos 
100 km. Outra condición im-
portante do ditador alemán 
era que o seu prezo non ex-
cedese os 1.000 Marcos. Aínda 
que se estipulou un valor final 
para o vehículo de 1.550 mar-
cos, a Federación da Industria 
Alemá do Automóbil desti-
nou a suma de 200.000 mar-
cos para a realización de tres 
prototipos nun prazo de 10 
meses. En febreiro de 1936 re-
matábase a nova berlina que 
achegaba conceptos innova-
dores como o chasis platafor-
ma con traveseiro central e 
suspensión independente no 
catro rodas mediante barras 
de torsión e amortecedores 
de fricción.

Emporiso, de entre todas 
as posibilidades de motoriza-
ción baralladas, a elixida final-
mente foi a de configuración 

de catro cilindros opostos 
(boxer) de válvulas en cula-
ta de 986 cc e 22,5 cv a 3.200 
rpm. En 1.937 eran montadas 
nas fábricas de Daimler-Benz, 
29 unidades da berlina co có-
digo VW30, sendo todas elas 
encamiñadas a probas. O 26 
de maio de 1937 Hitler poñía 
a primeira pedra da que sería 
a fábrica de Volkswagen (cuxo 
significado é “coche do pobo”) 
en Wolfsburg (Baixa Sajonia), 
e bautizaba ao modelo como 
“Kraft Durch Freude” (KDF), 
que significa “Forza Mediante 
a Ledicia”. Co comezo da II 
Guerra Mundial na fábrica 
comézanse tamén a fabricar 
os KDF militares en dúas mo-
dalidades: o vehículo lixeiro 
(Kübelwagen) e o vehículo an-
fibio (Schimmwagen). En xullo 
de 1941 volve a produción do 
KDF (Escaravello) como utilita-
rio, pero esta vez é denomina-
do Type 60 e a súa cilindrada 
aumenta até os 1.131 cc. En 
1953, adopta o cristal traseiro 
nunha soa peza e comeza a ser 
fabricado tamén no Brasil. En 
1955 a antiga saída de escape 
única é substituída por unha 
dobre. E en 1957 o cristal oval 
pasa a ser rectangular cunha 
superficie un 95% maior. En 
1960 as frechas de intermi-
tencia situadas nas aletas son 
substituídas por uns indicado-
res sobre os gardalamas dian-
teiros. En agosto de 1964 a 
superficie acristalada de todo 
o vehículo é aumentada e en 
1968 os faros inclinados son 
cambiados por uns máis rec-
tos e bombeados. Tamén fo-
ron redeseñados a liña traseira 

e os pilotos traseiros (agora 
máis grandes e chairos). O úl-
timo Escaravello alemán saíu 
das cadeas de Wolfsburg o 
19 de xaneiro de 1978, a par-
tir de entón só se fabricaron 
nas instalacións mexicanas 
de Puebla. Até a chegada da 
versión modernizada (New 
Beetle) deste senlleiro modelo 
en 2000, fabricáronse arredor 
de 22 millóns de Escaravellos 
en todo o mundo.

o derradeiro escaravello
Cara a 2003, a produ-

ción do Escaravello caía a 
30.000 unidades, dos 1,3 mi-
llóns acadados en 1971. O 
30 de xullo de 2003, o de-
rradeiro Volkswagen Sedán- 
Escaravello (o número 
21.529.464) era fabricado na 
factoría que Volkswagen tiña 
en México, situada na periferia 
da cidade de Puebla, 65 anos 
despois do seu lanzamento 
e 58 anos de produción sen 
precedente na historia, des-
de 1945. Volkswagen anun-
ciaba esta medida no mes 
de maio, xustificándoa polo 
nivel baixo de demanda, fe-
nómeno que viña dándose 
paseniño dende a segunda 
metade dos anos noventa. 
Para conmemorar a despe-
dida desta icona da indus-
tria automotriz, Volkswagen 
lanzou a “Derradeira Edición” 
conformada por 3.000 unida-
des con características úni-
cas. O 30 de xullo de 2003, 
sae da liña de produción o 
último automóbil que foi 
inmediatamente enviado 
ao museo de Volkswagen 

O Escaravello
Un coche de culto

o seu velocímetro é inconfundible
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localizado en Autostadt situa-
do en Wolfsburg (Alemaña). A 
publicidade presentou algúns 
anuncios cun certo aquel de 
saudade, nun deles amosába-
se un espazo pequeno para 
estacionar e algúns vehícu-
los que tentaban ocupalo sen 
éxito, entón aparecía a frase: 
“É incrible que un coche tan 
pequeno deixe un baleiro tan 
grande”.

unha icona cultural
Do mesmo xeito que acon-

tecera cos seus contempo-
ráneos o Mini e o Citroën 2 
Cabalos, o Volkswagen Sedán 
(ou Escaravello) foi considera-
do unha especie de automóbil 
“de culto” desde a súa aso-
ciación co movemento hip-
pie dos anos 60, sobre todo 
o Volkswagen Combi. Dende 
1968 a 2005, un modelo 1963 
de cor branca perla e co nú-
mero 53 e bandas azul, verme-
llo e branco, de nome Herbie, 
levou un papel estelar na se-
rie de películas de Disney cha-
madas “Cupido Motorizado”. 
Un Wunderkäfer, chamado 
DuDu aparecía tamén nun-
ha serie de películas para 
nenos en Alemaña. Da serie 
Transformers, outro non me-
nos famoso é Bumblebee, en 
cor amarela.

O Escaravello apare-
ceu nunha morea de filmes. 
Stanley Kubrick utilizou un na 
súa película “O Resplandor”. 
Tamén, Kevin Bacon condu-
cía un na película “Footloose”, 
onde interpretaba a un ado-
lescente rebelde. Ao longo 
dos anos 70, o Sedán foi em-
pregado artisticamente para 
a súa promoción. Non pode-
mos esquecer a sobranceira 
portada do disco Abbey Road 
de The Beatles, na devandita 
avenida -e onde o cuarteto é 
captado pola foto- aparece 

un Volkswagen Escaravello 
branco.

algunhas curiosidades 
Todos os signos dos 

primeiros modelos do 
Escaravello comezan coas le-
tras IIIA. Estas letras son, de 
feito, o prefixo para todos os 
automóbiles matriculados na 
rexión de Stuttgart (Alemaña) 
entre 1906 e 1945.

Segundo unha conversa 
co xornal chileno A Cuarta, 
por mor da austeridade na 
que vive, o presidente uru-
guaio Pepe Mujica empre-
ga como “Auto Presidencial” 
un Volkswagen Fusca (un 

Escaravello feito en Brasil) 
modelo 1986 para despra-
zarse nas súas actividades 
habituais.

O Escaravello xerou, pou-
co despois da posta en mar-
cha efectiva da súa produción, 
algunhas curiosas variantes, 
tales como camionetas e fur-
gonetas. Con todo, a través 
dos axustes realizados por 
empresas independentes, 
desde entón o coche conver-
teuse en modelos máis lu-
xosos, como os roadsters (o 
famoso Hebmüller), e mes-
mo automóbiles (cupé Stoll).

Malia a estar considerado 
como vehículo popular, este 

Volkswagen chegou a custar 
até 20.000 dólares.

A primeira idea orixinal do 
Escaravello foi de Mercedes-
Benz, debido á guerra os seus 
plans foron roubados por mor 
dunha bomba que estoupou 
na súa fábrica en Alemaña.

O Volkswagen Sedán, oficial-
mente chamado Volkswagen 
Tipo 1, é un automóbil de baixo 
custo producido polo fabrican-
te alemán Volkswagen entre os 
anos 1938 e 2003, (sendo así 
o automóbil con máis tempo 
de produción na historia) agás 
na época da Segunda Guerra 
Mundial. O popularmente coñe-
cido como Escaravello foi o pri-
meiro vehículo da marca e del 
construíronse e vendéronse 
máis de 21 millóns de unidades. 
É un automóbil de catro prazas 
con motor traseiro e tracción tra-
seira, dispoñible con carrozarías 
sedán e convertible de dúas por-
tas. O Escaravello é un coche que 
está moi presente en numer-
osas subculturas, como a hip-
pie ou a tuning, sendo tamén o 
eixo de moitos clubs de fans que 
o sitúan coma unha especie de 
obxecto de culto.

c/ Gómez Ulla
Santiago de Compostela
Tfno.: 981 561 740 • 981 562 001 • fax: 981 588 070

modelo de 1935

a derradeira versión deste modelo mítico
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■ XUrXO SObrInO | TexTo e FoTos

Sprint Motor: A nosa 
primeira pregunta é total-
mente persoal. Como e por 
que chegas a ser un profe-
sional da reparación do 
automóbil?

Pablo Alvela: Dende que 
era un rapaz xa me gustaba 
todo o que cheirase a ga-
solina; sempre me fascinou 
a mecánica. Comecei den-
de o máis básico, primeiro 
como aprendiz de mecáni-
co e, completando a miña 
formación cunha FP, pouco 
a pouco fun superando eta-
pas ata chegar a encargado 
de taller. O último paso foi o 
actual adquirindo esta em-
presa, na cal ademais levo 
directamente a xestión.

SM- Somos coidadosos 
co mantemento do noso 
automóbil?

PA- Claramente teño que dicir que non tanto como debe-
riamos. Tamén teño que matizar que depende moito do clien-
te, hainos máis curiosos e preocupados polo seu vehículo e hai 
outros máis “despistados”. Estes últimos poden selo por dous 
motivos: un económico e outro porque a propia forma de ser 
do condutor fai que sexa despreocupado do seu vehículo. A 
crise está facilitando que algúns propietarios atrasen os man-
tementos periódicos recomendados, por non dicir obrigados.

SM- Que é o que máis lle interesa saber a un cliente so-
bre unha reparación?

PA- Principalmente, e sobre todo nos tempos que estamos 
a vivir, o custo. Logo pasariamos ás consultas técnicas. O clien-
te cada vez está máis informado e gústalle ter todos os datos 
técnicos da reparación, en función da avaría que teña o coche. 
Se vén facer un mantemento, practicamente só pregunta po-
los materiais que hai que substituir e o tempo que imos tardar.

SM- Cres que a crise está aumentando a “picaresca” no 
sector cos chamados talleres piratas?

PA- Si, está aumentando esa mal chamada “picaresca”, 
porque realmente o que hai é unha fraude tanto a nivel pro-
fesional como a nivel fiscal. De todos os xeitos, a maioría da 
xente prefire pagar “o xusto” e ter unha garantía de que o seu 
vehículo está tratado por bos profesionais e que hai unha em-
presa que vai responder por ese traballo. Nós temos un per-
soal cualificado e uns útiles de última xeración que son moi 
ben valorados polos nosos clientes.

“Sempre me fascinou a mecánica”
Pablo Alvela, xerente de Vayper Automoción

Pablo Alvela, dende 
que era un rapaz, 
sentiuse atraído 

pola mecánica do 
automóbil. Des-

pois dunha década 
vinculado ao mundo 
do motor, na actuali-
dade é o xerente de 
Vayper Automoción. 
Entre elevadores e 

diferentes máquinas 
recíbenos nas insta-
lacións situadas no 

Polígono do Tambre.
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fai os mantementos corres-
pondentes. Ao longo prazo 
se unha mecánica non re-
cibe os coidados prescritos 
polos enxeñeiros da marca, 
que se supón que disto son 
os que máis saben, os di-
versos elementos que con-
forman o coche sufrirán as 
consecuencias. Compensa, 
e é máis económico, facer 
os respectivos mantemen-
tos periódicos que “aforrar 
no taller”. Temos dous exem-
plos mois claros. O primeiro 
coa correa de distribución; 
non facer o cambio cando 
lle corresponde pode signi-
ficar unha grave e custosa 
avaría. O segundo coas ro-
das; estanse apurando as 
gomas ata límites moi arris-
cados, tanto que poden ser a 
causa dun accidente.

“si ou si”. Pararse hoxe forma-
tivamente e estruturalmente 
pode ser a morte comercial 
de mañá.

Por outra banda, os híbri-
dos e os eléctricos xa son unha 
realidade. Dentro de nada po-
deremos ver novas enerxías 
alternativas que ata hai pou-
co eran impensables. Estou 
convencido de que van vir uns 
anos moi, pero que moi inte-
resantes. Algo que hai dúas 
décadas o chamariamos de 
ciencia ficción.

SM- Chegou o mo-
mento de confesar os no-
sos pecados. Onde fallamos 
os condutores coas nosas 
máquinas?

PA- Pois podemos di-
cir que a maior parte das 
veces as avarías se produ-
cen porque o vehículo non 

Eu engadiría neste tema que non hai por que agochar-
se nun baixo clandestino, sen pagar impostos e cunha baixa 
cualificación, incluso ás veces cunha formación deficitaria. As 
cousas hai que facelas o mellor posible e, se se destaca, que 
sexa por méritos propios.

SM- Avanzouse na especialización dos empregados en 
función das novas motorizacións ou hai un déficit formati-
vo nos talleres independentes?

PA- Dende o meu punto de vista, depende moito de cada 
empresa. Nós, en Vayper, contamos cun persoal altamente 
cualificado cunha experiencia contrastada e en permanen-
te reciclaxe a través de cursos e doutras accións formativas. É 
imprescindible estar actualizado e nós somos moi conscien-
tes de que é fundamental nos tempos nos que estamos e nos 
que están por vir.

SM- Podemos dicir que os mecánicos teñen unha for-
mación axeitada aos tempos (electrónica, novos materiais, 
informática...) ou necesítase máis nivel formativo?

PA- Sempre se pode avanzar máis. O ideal é encontrar un 
punto óptimo ou de equilibrio. Nós intentamos estar o máis 
adiante posible, sermpre buscando un punto de equilibrio en-
tre formación e a propia vida laboral, ás veces é difícil compa-
tibilizar estes dous últimos puntos. Intentamos sempre estar 
á altura do que demandan os nosos clientes.

SM- Como se pode darlle valor ao taller nestes momen-
tos de dura coxuntura económica?

PA- Basicamente con calidade, prezo e un bo servizo. 
Digamos que con estas tres cuestións podemos falar en ter-
mos positivos e satisfactorios para todos, complementándoo 
con seriedade e profesionalidade.

SM- Dende a vosa empresa como percibides que será 
a segunda parte deste ano?

PA- Nós somos optimistas. Estamos convencidos de que 
isto vai ir mellorando pouco a pouco e que o peor xa o pasa-
mos. Así nolo indican as nosas cifras de negocio. Sen que sexan 
para botar foguetes, si que podemos extraer datos positivos.

SM- Que servizos ofrece Vayper?
PA- Podemos dicir que ofrecemos á nosa clientela o que se 

di un servizo integral, pois somos especialistas en mecánica e 
electricidade e tamén dispoñemos da sección de chapa e pintu-
ra. Isto permítenos dar un servizo completo aos automobilistas.

SM- Como ves o futuro dos talleres independentes?
PA- É impredicible, tal e como estamos a ver os cambios 

tecnolóxicos que se producen case a diario. Está claro que 
teremos que estar moi espertos e que a formación continua 
será unha obriga para todos. Imos ter que avanzar cos tempos 

Pablo Alvela, nas instalacións de Vayper Automoción

Os coches antigos prefiren os talleres multimarca

■ XAbIer VIlArIÑO | TexTo e FoTos

O crecente envellecimento do parque automobilísti-
co como consecuencia da crise económica (cunha idade 
media que roza os 10 anos) parece estar inclinando nes-
tes últimos anos a balanza a favor do taller multimarca. 
Tanto é así que, a día de hoxe, o 63% das reparacións 
recaen nos talleres independentes, tal e como recolle 
o informe “A fidelidade ao taller é cuestión de idade” de 
Audatex, experta en solucións de valoración de sinistros.

Este estudo mostra como a idade do vehículo é unha 
variable que condiciona sobremaneira a actividade de ta-
lleres oficiais e independentes e, por derivación, a fideli-
dade do usuario. Conforme aumenta a idade, a tendencia 
a levar o vehículo ao taller multimarca é maior, ao contra-
rio do que sucede cun coche recentemente matriculado.

Así, dende a matriculación do coche e ata os tres anos 
de antigüidade -xeneralmente, cando se cumpre a garan-
tía do fabricante- o 54% dos condutores tende a repa-
ralo nos talleres oficiais, aproveitando esta garantía ou 
a ampla cobertura da póliza de seguros, normalmente a 
todo risco, que adoitan contratar nos primeiros anos de 
vida do vehículo.

Con todo, a partir do cuarto ano esta tendencia cam-
bia e son os talleres multimarca quen se levan o gato ao 
auga, ata o punto de que o 68% das súas reparacións 
correspóndense con vehículos que superan a década, 
sendo precisamente as realizadas en coches de máis de 
sete anos as que reportan maiores ingresos.
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 A maior parte das veces 
as avarías se producen porque o 
vehículo non fai os mantementos 
correspondentes



Correndo, correndo...!
Carreiras de todas as cores

■ mIgUel cUmbrAOS | TexTo  ■ SPrInt mOtOr | FoTos

Toma e daca. O que se está a dar no galego de ralis. Dous pilotos 
acaparan o protagonismo na edición do presente exercicio. Non 
son outros que Iván Ares, que venceu na Ulloa, o seu segundo tri-
unfo do ano, e Vilariño, que gañou en Narón, igualando ao seu ri-
val en números de primeras posicións e liderando o campionato 
tras cinco mangas.

Para Toyota. De forma paralela ao nacional de terra, disputouse 
na devandita Lorca a terceira cita do campionato de España de TT. 
Vitoria desta volta para o Toyota de Hinojo-Blanco, aínda que con-
tinua o liderato, tanto en pilotos como en marcas, da tamén firma 
nipona Mitsubishi.

Máis lider. Así saíu de Cantabria o canario Luis Monzón, líder do es-
tatal de asfalto. Baixo unhas condicións meteorolóxicas adversas 
o piloto do Mini WRC venceu na cita santanderina, onde o mellor 
galego foi o vigués Meira, terceiro.

Reforzando. 
A súa primeira 
praza, pese a at-
rancos mecánic-
os. Foi o caso do 
actual campión 
de España de 
ralis de terra, 
o catalán Xevi 
Pons. Volveu 
a liderar unha 
manga, a se-
gunda do ano, 
desta volta na 
localidade mur-
ciana de Lorca.

Tres de tres. Outro piloto que encadea participacións e primeiras 
prazas é o portugués Bernardo Sousa. Como fixera en Fafe, o pilo-
to das Açores liderou dous ralis máis do campionato nacional, que 
foron o novidoso Guimaraes e o Centro de Portugal.
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A medias. Falando de competicións en 
pista terceiro encontro do ano para o 
Campionato de España de Resistencia, ten-
do como escenario a pista de Xerez. Tras 
marcar a pole nos adestramentos o pon-
tevedrés Juan Campos obtivo prestacións 
irregulares nas dúas carreiras, sendo 2º entre 
os Ibiza na primeira e cuarto na segunda.

Nova vitoria. Para o coruñés Perfecto Calviño 
no campionato de España de autocrós. Tivo 
lugar na terceira carreira do ano, desta volta 
disputada no trazado lleidense de Mollerussa. 
Calviño mandou na división I co seu Fiesta 
Proto. Outro galego, Maikel Vilariño, foi segun-
do en Car-Crós.

A primeira. Nova cita do mundial de ralis, desta volta en Grecia. 
Triunfo para o finés Latvala, co Polo WRC, e histórica primeira pra-
za na Júnior WRC para a parella asturiana-galega, Suárez-Carrera. 
O equipo do Fiesta xa vencera nesta opción no asfalto de Cataluña 
2012, obtendo agora o seu primeiro triunfo sobre estradas de terra.

Estrea. O de Carlos Sainz nos podios da categoría GP3. Foi no cir-
cuíto de Valencia onde o madrileño acadou a terceira praza na se-
gunda carreira, tras ser quinto na primeira. Outros españois que 
destacaron no contexto internacional foron os seguidores do DTM, 
sendo Juncadella sexto e Mehri décimo na carreira de Lausitzring, 
que venceu Gary Paffett.

En casa. Por decilo así. Na manga francesa do Europeo de Ralis, cel-
ebrada na bela isla de Córcega, vitoria para todo un especalista do 
asfalto como é Bryan Bouffier. O piloto de Peugeot foi acompaña-
do no podio polo checo de Skoda, Kopecky, e polo Mini do tamén 
galo Stéphane Sarrazin.

Espléndido. Así estivo o compostelán Pedro Castañón no seu debut 
na Challenge Ibérica Super Seven by Kia. Foi no trazado madrileño 
do Jarama facendo equipo co portugués Pedro Araujo, na estru-
tura Comval Racing. Nas mangas que disputou o santiagués foi 
quen de asinar un cuarto e un terceiro posto, pese a certos atran-
cos mecánicos.
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Cuestión de lóxica

›› Aínda máis
En Vigo lideraba con comodidade pero 
unha picada retrasouno, rematando sex-
to. En Ourense empezou precavido, para 
pola tarde facer o “seu” rali. Monzón, co seu 
belo e potente WRC, segue liderando a xe-
ral provisional, cun Mini destinado a levar-
se o campionato.

46  
OURENSE49  

RIAS BAIXAS

O agardado desenvolvemento de dúas das tres mangas 
do nacional de asfalto en treitos galegos ofreceu moita 
intensidade. Rías Baixas, salvado economicamente no 

derradeiro suspiro, e Ourense, con moita dureza nas súas 
especiais, definiron historias que máis ou menos se agar-

daban. Álbum de fotos de dúas mangas que coma sempre 
amosaron alegrías e penas deste deporte.

■ mIgUel cUmbrAOS | TexTo  ■ m. cUmbrAOS/SPrInt mOtOr | FoTos

›› Cal e area
A dobre cita viguesa-ourensá tivo para os 
irmáns Vallejo un sabor agridoce. Cun orza-
mento moi escaso os de Meira arrincaron 
con bo pé na cidade olívica, onde correron 
e se beneficiaron das incidencias de rivais 
para vencer. En Ourense unha roda deixou-
nos fóra de combate na segunda especial. 
Cousas dos ralis... soese dicir.

›› Aí arriba
Moi completa está sendo a temporada no na-
cional do vigués Alberto Meira. Chegou a Vigo 
como segundo clasificado e a piques estivo de 
vencer na casa, privado diso por un lixeiro golpe 
que o retrasou. En Ourense estivo nos tempos 
de arriba, pero pola tarde cedeu para ser final-
mente quinto.

Llegó la emoción a la radio

A Coruña - Ferrol 102.7

Santiago 104.6

Vigo 97.1 y 100.3

Lugo 98.2

Ourense 89.3

Contratación de publicidad
direccioncomercial@esradiogalicia.fm

Teléfono: 981 564 088
Móvil: 609 807 405

Delegación Regional: C/ del Hórreo 37, Entreplanta A.
15701 Santiago de Compostela.
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›› Idéntico
Este foi o resultado aca-
dado polo coruñés Víctor 
Senra nos dous ralis. O de 
Dumbría, pese a diversos 
atrancos mecánicos, e re-
currindo a dous copilotos 
diferentes –Pintor en Vigo, 
López en Ourense– asinou 
a cuarta praza en ámbalas 
dúas carreiras, reforzando o 
liderato na EVO Cup.

›› Sumando
Desta volta están os irmáns 
Pais no campionato 2013. 
Na  carreira de casa rema-
taron sextos, á par que pri-
meiros entre os de serie. 
Mesmo resultado en grupo 
N en Ourense, puntos en 
ámbolos dous casos que 
lles permiten liderar con 
comodidade a Copa de 
España desta división.

›› Mal menor
O do catalán Xevi Pons, 
nestas dúas citas galegas. 
En Vigo o seu Porsche 911 
adoleceu males de presión, 
que o obrigaron o abando-
no a piques de empezar. 
Recurrindo o seu Lancer 
EVO X liderou Ourense du-
rante a mañá, pero pola 
tarde tivo que ceder ante 
Monzón e Fuster, para ser 
finalmente terceiro.

›› Á chita calando
Desta volta pasou por 
Galicia Miguel Fuster. O ac-
tual campión de España asi-
nou dous ralis tranquilos, 
nos cales obtivo sendos po-
dios. En Vigo foi finalmen-
te terceiro, para acadar en 
Ourense a segunda praza 
nun acertado punch final. 
Puntos para o alacantino, 
aínda lonxe dos mellores 
tempos e cun presuposto 
escaso que non lle permite 
correr todos os ralis.
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PVP recomendado en Península y Baleares para New Generation i30 1.4 MPI 100 cv base válido hasta fin de mes. Incluye IVA, transporte, impuesto de matriculación, descuento promocional, aportación de concesionario, y descuento equivalente al Plan PIVE del Gobierno. Modelo visualizado: New Generation i30 
Style. Garantía de devolución: sujeto a condiciones del programa “Compromiso de Devolución”. Infórmate en tu concesionario o en www.hyundai.es.
* Hyundai aplicará el descuento equivalente del plan PIVE en toda la gama excepto Santa Fe, ix55 y aquellos cuyo importe supere los 25.000 € (sin IVA). Ampliación descuento Plan PIVE aplicable exclusivamente a titulares de vehículos con un mínimo de 6 meses de antigüedad.

Porque Hyundai sigue haciendo imparable el plan PIVE,
aunque las ayudas se hayan acabado.
Ven a Hyundai y recibir�s el mismo descuento* en
toda la gama Hyundai sin importar la edad de tu coche.
Imparable, ¿no?

Adem�s de haberlo ampliado,
ahora lo mantenemos.HYUNDAI S� MANTIENE 
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›› Dobrete
O que acadou o vigués Pablo Pazó na opción de Suzuki. 
O piloto olívico mandou, tanto en casa como en Ourense, 
liderando con consistencia entre os numerosos pilotos do 
modelo Swift.

›› Alternancia galega
A que se deu no Trofeo Twingo, 
aínda que con dous gañadores 
galegos. Trala vitoria acadada en 
Cantabria, o melidense Otero repe-
tiu en Vigo, abandonando cedo en 
Ourense. Profeta en casa foi Jorge 
González “Rantur” que este ano re-
tomou as carreiras, vencendo entre 
os coches de Renault na cita termal.

›› Repartidas
Así estiveron 

as primeiras pra-
zas na categoría 
de tracción dian-
teira. Por unha 
banda vitoria do 
novidoso Mégane 
do andorrán Joan 
Carchat en Vigo, 
correspondén-
dolle dita hon-
ra en Ourense ao 
Citroën DS3 de 
García Ojeda, nes-
ta ocasión copilo-
tado polo lucense 
Mario González 
Tomé.
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