
w w w . s p r i n t m o t o r . c o ma actualidade do motor [XULLO2013] nº 197 - AnO XVIII

Imos de viaxe!
Consellos para facer quilómetros cómodos e seguros

FCL_CT200h_GALICIA_250x70.pdf   1   06/03/13   17:16

Mini, o nacemento dos compactos



Descenso urbano de Sarria
A noite non confunde aos ciclistas

■ mIgUeL cUmbrAOs | TexTo e FoTos

Campionatos de España 
de ciclismo en estrada

Neste número vouvos falar dos Campionatos 
de España de Ciclismo que se disputaron en 
Bembibre dende o 20 ata o 23 de xuño.

Os Campionatos de España véñense cele-
brando dende 1897, ese ano gañou José Bento 
Pessoa. Aínda que pareza mentira, un portu-
gués de Figueira da Foz, foi o primeiro campión 
de España de ciclismo en ruta, nesa proba tan só 
participaron 17 ciclistas.

Este ano o percorrido dos Campionatos era 
un circuíto que pasaba varias veces por Bembibre. 
Persoalmente este formato de carreira pareceu-
me o máis axeitado porque o pasar varias veces 
polo mesmo punto, fai que a xente se anime moi-
to máis a seguir estes acontecementos. Os cam-
pionatos deste ano grazas a este feito foron un 
éxito, porque en cada paso dos corredores a rúa 
central estaba ateigada de xente. Isto non só ocor-
reu o domingo coa proba masculina profesional, 
senón tamén o resto dos días. Estes pequenos de-
talles fan que o ciclismo sexa máis seguido por 
parte dos afeccionados.

Os campións das distintas categorías foron os 
seguintes, na categoría feminina a gañadora da 
contrarreloxo foi Anna Sanchís, que demostrou 
un nivel moi alto o sacarlle 39 segundos a Leire 
Olaberria, que rematou segunda na clasificación 
xeral. A gañadora na categoría de ruta foi Ane 
Santesteban que gañou en solitario, dominou a 
carreira nos últimos quilómetros.

Na categoría masculina o gañador da contrar-
reloxo foi Jonathan Castroviejo, que pasa de ser 
unha promesa nesta disciplina a unha realidade, 
o impoñerse a ciclistas moi bos como son: Rubén 
Plaza ou Luís León Sánchez, este último xa gañou 
o campionato de contrarreloxo catro veces. Na 
ruta o vencedor foi Jesús Herrada (Movistar Team) 
que lle gañou ao sprint a Jon Izaguirre (Euskaltel-
Euskadi), os seus equipos dominaron claramente 
a proba e controlárona ata os últimos quilóme-
tros, debido a súa superioridade.

Este ano tiven a sorte de poder asistir os 
Campionatos e teño que dicir que a organizaci-
ón foi todo un éxito.

■ mIgUeL deL mOrtIrOLO | TexTo     ■ pUrOcIcLIsmO | FoTo

P A I X Ó N  P O L O  C I C L I S M O

Coñecida frase, sen ser ne-
gativa, e posta en primeira per-
soa. Acuñouna un famosete de 
terceira fila, amante da festa 
continuada e enemigo do tra-
ballo. Rescatámola agora nes-
tas páxinas, pero claro queda 
adaptada aos nosos contidos 
e con significado ben diferen-
te. Concretamente falamos de 
como os ciclistas dun descenso 
urbano aproveitaron as horas 
sen luz para deixar patente que 
eles non se equivocaban, nin de 
percorrido nin de espectáculo. 
Unha auténtica gozada para o 
todo o público que asistiu a este 
evento nocturno, que ademais 
coincidiu cunhas boas tempera-
turas que beneficiaron aos par-
ticipantes para render “a tope”.

Sprint Motor >>2 Dúas rodas
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■ emILIO bLAncO | TexTo

O primeiro semestre rema-
ta en Galicia cun descenso glo-
bal das matriculacións dun 3,3 
por cento. Iso significa que en-
tre xaneiro e xuño se vende-
ron 13.960 automóbiles polos 
14.442 do mesmo período do 
2012. O mes pasado, tradicio-
nalmente positivo, rexistrou 
unha caída das vendas do 5,7 
por cento na comunidade gale-
ga, ó comercializarse 2.408 vehí-
culos. En números relativos, os 
concesionarios de Lugo foron 
os que peor comportamento ti-
veron, ó sufrir unha baixada dun 
14,3 por cento. A seguir queda-
ron A Coruña, cunha caída dun 
9 por cento e Pontevedra, dun 
0,9. Ourense foi a única provin-
cia que pechou xuño en posi-
tivo, ó subir as vendas nun 2,5.

Os datos dos seis primei-
ros meses do 2013 demos-
tran que o sector comercial 
en Galicia segue cun pulso fe-
ble. Lugo e Ourense presen-
tan unha óptima evolución 
respecto ó primeiro semestre 
do ano pasado, pero partían 
de cifras baixas. Pola contra, 
os concesionarios da Coruña 
e Pontevedra continúan per-
dendo cota de mercado. No 
resto de comunidades, A 
Rioxa foi a que tivo o mellor 
balance en xuño, cunha suba 
das matriculacións dun 19 por 
cento. As Baleares rematou de 
pechacancelas o mes pasado, 
ó baixar un 27.

Así e todo, o segmento de 
coches usados aumenta en-
tre xaneiro e xuño en Galicia. 
Houbo 46.389 operacións 

relacionadas con vehículos 
de ocasión, o que se tradu-
ce nun incremento semestral 
dun 4,8 por cento na comuni-
dade galega.

empresas
Os empresarios destacan 

que as vendas a particula-
res creceron en xuño por ter-
ceiro mes consecutivo polo 
Plan PIVE 2. Pero lamentan 

os problemas existentes no 
segmento das empresas. O 
director de Comunicación 
de Anfac, David Barrientos, 
afirma que “é importante to-
mar medidas para revitalizar 
a actividade de pequenas e 
medianas empresas, autó-
nomos e emprendedores co 
fin de frear o desplome des-
ta canle e xerar un maior cli-
ma de confianza empresarial”.

O presidente de Ganvam, 
Juan Antonio Sánchez Torres, 
avoga por “medidas fiscais 
que beneficien a renovaci-
ón da frota de vehículos das 
empresas e facendo que flúa 
o crédito para así incenti-
var a demanda nun momen-
to en que investir nun coche 
se ve máis un luxo que unha 
necesidade”.

Galicia vende 482 coches menos 
no primeiro semestre

As matriculacións caen un 5,7 por cento en xuño

Sprint Motor >>4 Informe

 O segmento 
de coches usados 
aumenta entre 
xaneiro e xuño en 
Galicia
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Levabamos xa algún 
tempo dándolle voltas ao 
tema dos servizos, de todo 
tipo, nas gasolineiras e con 
ganas de dedicarlle un es-
pazo en Sprint Motor. Ao fi-
nal chegamos a conclusión 
de que merecía un editorial. 
Animounos o feito de ser 
testemuñas dun incidente 
nunha gasolineira que re-
flicte bastante ben como 
está o panorama.

Volviamos dunha viaxe 
varios membros da revis-
ta pola autovía que une 
Madrid e Galicia cando o in-
dicador de combustible do 
noso vehículo nos invitou a 
parar a repoñer. Chegamos 
ao surtidor e mentres uns 
estiraban as pernas outro 
encargouse de encher o 
depósito do combustible, 
que estaba practicamen-
te seco. Mentres tanto, un 
condutor achegouse ama-
blemente ao empregado 
da estación de servizo que 
estaba por alí e preguntou-
lle onde había “algo” para 
limpar o parabrisas, que 
o tiña sucio despois dun-
ha longa viaxe. O traballa-
dor díxolle, indicándolle 
un recipiente de plástico 
dun produto de limpeza 
grande cortado malamen-
te pola metade, alí ten. O 
condutor achegouse ata o 
lugar indicado e colleu un 

cepillo sacándoo do balde. 
De repente, parou a obser-
valo detidamente e viu que 
o cepillo estaba sucio e bas-
tante desgastado. Volveuse 
de novo cara ao encargado 
e preguntoulle “Non ten 
outro?”. O traballador díxo-
lle que era o único que ha-
bía. O cliente insistiu “Pero 
se non ten nin xabón!”. O 
encargado respondeulle 
“É que o xefe non lle que-
re botar”. E continuou dicin-
do, con certo embarazo, “Xa 
sabe, son cousas dos em-
presarios”. Serenamente, o 
cliente respondeulle ao ga-
solineiro “Estes non son em-
presarios son: ratas!”

A continuación, o con-
dutor subiu ao seu auto-
móbil e puxo a funcionar 
a auga do limpaparabrisas 
e os limpas e, como pui-
do, librouse de todos os 
cadáveres de insectos va-
riados que levaba incrusta-
dos no parabrisas. Arrincou 
o coche e continuou ruta. 
Probablemente non volva 
parar nesa gasolineira por 
culpa das ratas.

Si, probablemente son 
ratas. E hai máis ratas das 
que nos gustaría aos con-
dutores en moitas gasoli-
neiras. Un balde con auga 
e xabón e un cepillo decen-
te é un servizo imprescindi-
ble para os vehículos, sobre 

todo cando están realizan-
do unha viaxe e o para-
brisas se vai ensuciando 
quilómetro a quilómetro.

Non todo é maximi-
zar beneficios e “pasar” de 
dar un servizo correcto ao 
cliente. Ocorre moi a miúdo 
nas gasolineiras de “paso”, 
nas que están situadas ao 
longo dunha autoestrada 
ou autovía, que o cliente 
queda bastante desampa-
rado, sobre todo porque o 
“empresario” sabe que son 
clientes esporádicos.

Nestas estacións de ser-
vizo, das que facemos uso 
cando realizamos unha 
viaxe, fallan cousas tan ele-
mentais coma esta á que 
nos estamos a referir nesta 
páxina. Pero tamén os apa-
rellos de inflar as rodas, que 
adoitan ser pouco exactos, 
ou cousas tan elementais, 
e hixiénicas, como o de ter 
xabón e papel hixiénico nos 
baños.

Haberá que ir pensan-
do, aproveitando o poder 
das redes sociais, en ir mar-
cando estas estacións de 
servizo pouco recomenda-
bles ao longo da península. 
Así, cando vaiamos de viaxe 
saberemos en cal dan un bo 
servizo ao automobilista e 
en cales hai ratas! A estas 
teremos que aplicarlles un 
Ratibrom cibernético.

Ratas!Ratas!
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Country Tourer, 
o Insignia máis 
aventureiro

Será no Salón 
Internacional do 
Automóbil de 

Frankfurt (setembro) cando 
se dea a coñecer o novo inte-
grante da familia dos Insignia, 
o Opel Insignia Country 
Tourer. Estamos perante un 
tope de gama Sports Tourer 
con esencia SUV (Vehículo 
Deportivo Utilitario), un de-
portivo todoterreo cunha 
meirande distancia ao chan e 
distintivos elementos protec-
tores da carrozaría. Salienta 
deste novo Insignia o seu aga-
rre en calquera circunstancia 
grazas ao seu avanzado siste-
ma de tracción integral 4x4 de 
Opel con entrega variable de 

par motor. En canto a moto-
res, a casa xermana dotou a 
este Country Tourer de dous 
potentes motores turbo diésel 
con até 400 Nm de par motor. 
Máis polo miúdo, en España 
este modelo estará asociado 
a dous motores turbo diésel 
de inxección directa: o 2.0 
CDTI de 163 cv e o 2.0 BiTurbo 
CDTI de altas prestacións cun 
abraiante par máximo de 400 
Nm. Salientar, por último, a 
feitura atlética deste novo 
Insignia Country Tourer, que 
posúe unha gran grella dian-
teira cromada e unha saída 
dobre do escape que trans-
miten unha forza incompara-
ble a este vehículo.

Os prezos e equipamentos 
do Insignia Country Tourer se-
rán anunciados ao longo des-
te mes.

O EuroNCAP (Programa 
Europeo de Avaliación 
de Automóbiles Novos) 

é un programa de seguridade 
para automóbiles que premia 
aos construtores que equipan 
os seus vehículos con siste-
mas de seguridade avanzados. 
Desta volta, o EuroNCAP vén 
de recoñecer ao City Brake 
Control (Sistema de Mitigación 
de Colisión a Baixa Velocidade) 
co seu premio EuroNCAP 
Advanced 2013, estamos a falar 
dun dispositivo de seguridade 
activa que frea automaticamen-
te para evitar o impacto. 
O City Brake Control está activo 
até velocidades de 30 km/h sen-
do de grande axuda nos des-
prazamentos urbanos. Cómpre 
dicir que este mecanismo está 
dispoñible como opcional nos 
modelos Fiat Panda e 500L, 

sendo moi útil á hora de reco-
ñecer a presenza doutros ve-
hículos ou obstáculos situados 
fronte ao coche e freando au-
tomaticamente se o condutor 
non actúa directamente para 
evitar a colisión ou mitigar as 
súas consecuencias. O dito sis-
tema actívase ao acender o ve-
hículo e pode ser desactivado 
ou reactivado a discreción do 
condutor. 

O City Brake Control em-
prega un sensor láser tipo 
LIDAR (Lixeiro Detection and 
Ranging), situado na parte su-
perior do parabrisas, que dialo-
ga co ESP (Control Electrónico 
de Estabilidade). Engadir que 
este dispositivo integra tres 
funcións: freada automática 
de emerxencia (AEB), o Prefill 
e Asistencia de freado (Brake 
Assist).

Nissan segue apos-
tando polos vehículos 
prácticos e pequenos, 

así o amosa a posta en escena 
do seu trío de coches perten-
centes ao segmento B: Note, 
Micra e Juke. O Note atópase 
entre o Micra e o Juke, ache-
gando innovadoras tecno-
loxías inéditas até agora no 
seu segmento e un deseño 
que transmite dinamismo. O 
Micra vén cunha estética re-
novada e con máis tecnoloxía 
intelixente. En canto ao Juke, 
conta cun novo e avanzado 
motor diésel dCi de 1,5 litros 
e unha mellora no consumo 
dun 12,5% e unhas emisións 

de CO2 de 109 g/km. O novo 
Note inclúe numerosos equi-
pamentos premium que 
estarán dispoñibles por pri-
meira vez no segmento dos 
coches pequenos: o Escudo de 
Protección Intelixente, a avan-
zada Cámara de Visión 360º, 
que ofrece unha vista cenital 

do coche e a súa contorna nas 
manobras de aparcadoiro, etc.

O Micra trae un novo frontal 
e unha renovada parte trasei-
ra, unida a un habitáculo com-
pletamente diferente que usa 
materiais de superior calidade, 
achegando o estilo e a tecno-
loxía perfectos para o día a día 
dos condutores urbanos.

Pola súa banda, o Juke trae 
un novo propulsor diésel que 

vén agora co sistema Stop/
Start de serie por primeira vez, 
amais utiliza un cambio con 
desenvolvementos revisados 
para aumentar o pracer de con-
dución e o refinamento.

O novo Note estará dispoñi-
ble a partir deste outono, men-
tres que o novo Micra chegará 
a finais de verán. En canto ao 
Juke 1.5 dCi, xa está dispoñible 
en toda Europa.

Novos Nissan, 
por partida 
tripla: Juke, 
Micra e Note

O EuroNCAP premia un sistema 
de seguridade de Fiat

Sprint Motor >>6 Novas



❱❱ Volvo introducirá o detector de peóns na  
escuridade (identifica un obstáculo na es-
trada aínda que non haxa luz e actúa so-
bre os freos para evitar ou reducir a colisión) 
como novo sistema de seguridade na vin-
deira xeración do seu modelo Xc90, que se 
lanzará a finais do próximo exercicio.

❱❱ o Sistema integrado de Xestión de  
pneumáticos Usados alcanzou un acor-
do con distintas asociacións profesio-
nais de automoción para analizar a pro-
cedencia dos pneumáticos usados que 
se comercializan no mercado nacional.

❱❱ General motors e Honda asinaron un  
acordo para o desenvolvemento de 
tecnoloxía de pila de combustible 
co obxectivo dunha comercialización 
viable da pila de combustible e siste-
mas de almacenamento de hidróxe-
no en 2020. Ambas compañías son 
líderes no desenvolvemento de tec-
noloxías de pila de combustible.

❱❱ a actividade dos talleres de reparación  
de automóbiles reduciuse un 6,8% 
na primeira metade do ano en rela-
ción co mesmo período de 2012, se-
gundo informou a Federación espa-
ñola de empresarios profesionais de 
Automoción (conepa).

❱❱ un Skoda Fabia 1.9 tdi de 101 cv,  
fabricado no 2000, alcanzou un mi-
llón de quilómetros percorridos, unha 
distancia equivalente a 25 voltas á te-
rra. O propietario, o alemán peter Kir-
chhoff, recolleu as chaves do mesmo o 
3 de xullo de 2000, cando o contaqui-
lómetros marcaba 11 km. trece anos 
despois chegou ao museo de skoda en 
mladá boleslav con 999.999 km.

❱❱ tata renovou a gama do seu modelo  
Vista, que experimentou cambios es-
téticos e que pasa a contar con dous 
acabados en lugar do único Ls que 
se comercializaba ata o momento. O 
prezo de partida do modelo sitúase 
en 5.700 euros.

BreVeS

Novo Jaguar XFR-S
O segundo modelo da 
gama Jaguar, de ultra 
altas prestacións R-S, 

o XFR-S únese agora ao seu 
irmán o XKR-S, no exclusivo 
club dos 300 km/h. É a expre-
sión viva do lendario e antigo 
linaxe das berlinas deportivas 
de Jaguar.

O XFR-S incorpora carac-
terísticas técnicas tanto do 
XKR-S como do novo deporti-
vo bipraza F-TYPE, para crear 
a versión máis áxil, de máis rá-
pida resposta e máis orientada 
ao condutor, da galardonada 

gama de berlinas XF de Jaguar. 
O XFR-S foi desenvolvido por 
ETO (Engineered To Order), 
a división especializada de 
Jaguar Land Rover, que dese-
ñou especificamente o sistema 
de propulsión e o chasis, efec-
tuando á vez melloras na carro-
zaría para ampliar os límites do 
seu rendimento.

As súas electrizantes pres-
tacións obteñense da mecá-
nica de gasolina V8 de 5 litros 
sobrealimentada por compre-
sor, que agora conta con 550 cv 
de potencia e 680 Nm de par 

motor, 40 cv e 55 Nm máis, res-
pectivamente, que no XFR. Este 
aumento conseguiuse a través 
dunha importante revisión no 
sistema de xestión electróni-
ca, que propiciou unha nota-
ble optimización dos fluxos de 
aire de admisión e escape.

Unido a un cambio de 
oito velocidades que incorpo-
ra a tecnoloxía ‘Quickshift’ de 
Jaguar (desenvolvida para o 
F-TYPE), o aumento de poten-
cia do motor permite ao XFR 
acelerar de 0 a 100 km/h en 
tan só 4,6 segundos, e alcan-
zar unha velocidade máxima, 
limitada electronicamente, de 
300 km/h.

O novo Jaguar XFR-S, xa 
está dispoñible no noso país 
cun prezo de 126.202 euros. As 
primeras unidades para clien-
tes chegaran a partir de outu-
bro deste ano.

Citroën patrocina unhas vacacións máis seguras
Citroën pon a disposi-
ción dos seus clientes 
unha revisión gratuí-

ta “especial vacacións” de 12 
elementos básicos de segu-
ridade, que comproba, entre 
outros, o estado de pneu-
máticos, escape e fixacións, 

escobillas dos limpaparabri-
sas, fuelles de transmisión e 
fuelles de dirección.

Nesta nova campaña ta-
mén ofrece ata un 70% de 
desconto no segundo pneu-
mático, así como prezos es-
peciais en primeiras marcas. 

Ademais, aqueles clientes que 
realicen unha substitución de 
2 ou 4 pneumáticos recibirán 
unha camiseta deseñada pola 
firma “Cállate la Boca” en ex-
clusiva para Citroën.

Os vehículos da marca ta-
mén contarán cun desconto 
do 30% en pastillas, discos e 
amortecedores. Todas estas 
operacións de taller poden fi-
nanciarse ao 0% TAE a través 
de Citroën Bank.

Estas ofertas están en vi-
gor ata o 31 de agosto. Poden 
consultarse as condicións nos 
Servizos Oficiais Citroën adhe-
ridos. Máis información en: 
www.citroen.es

O Jeep Rubicon cumpre 10 anos
Hai dez anos Jeep po-
ñía no mercado o 
seu senlleiro modelo 

Wrangler Rubicon -nome toma-
do do  circuíto todoterreo máis 
duro de EE.UU.- para festexar 
este aniversario a marca vén de 
anunciar unha nova  serie espe-
cial 10th Anniversary, limitada a 
tan só 40 unidades e sen posibi-
lidade de produción adicional. 
En España, a versión 10º aniver-
sario comercialízase co extraor-
dinario motor turbodiésel de 2,8 
litros, con cambio automático e 
con control electrónico interac-
tivo (Electronic Range Select 

(ERS). O 2.8 CRD desenvolve 
unha potencia de 200 cv (147 
kW) a 3.600 voltas/min e un par 
de 460 Nm a 1.600-2.600 voltas/

min. Pensado para afrontar os 
percorridos máis duros, o Jeep 
Rubicon 10º aniversario dispón 
de eixo dianteiro e traseiro Dana 

44. As lendarias características 
do xenuíno todoterreo Jeep es-
tán garantidas polo sistema de 
tracción integral

Part-estafe Command-Trac 
NV241 con Shift-on-the fly de 
dúas velocidades, con relación 
para as marchas reducidas de 
4.0:1

Esta versión limitada do 
Jeep Wrangler Rubicon 10º ani-
versario está dispoñible den-
de mediados de xullo na rede 
de concesionarios, cuns prezos 
promocionais de 42.650 euros 
para o 2 portas e 45.000 para o 
4 portas.

›››››››››››››››››››››› ››››››››››››››››››››››
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Os Opel 
comerciais 
renóvanse
 Opel segue a 

pensar na mellora 
dos vehículos co-

merciais lixeiros e con esa 
meta vén de anunciar a 
chegada dunha gama re-
novada deste tipo de mo-
delos, en concreto: o 
Combo, o Vivaro e o 
Movano. Con máis de 330 
variantes dispoñibles de 
fábrica, e moitas máis dos 
especialistas en conver-
sión recomendados por 
Opel, estes tres modelos 
pódense axustar a case 
calquera requirimento nas 
categorías de peso máxi-
mo autorizado do vehículo 
de até 4,5 toneladas. Todas 
as liñas de modelos están 
encamiñadas a ofrecer 
custos operativos baixos, 
con propulsións de avan-
zada tecnoloxía, incluíndo 
motores diésel que cum-
pren co normativa Euro 5 
e a introdución da función 
de aforro de combustible 
Start/Stop para o Combo. 
O equipamento de seguri-
dade de serie para todos 
os modelos inclúe airbag 
de condutor, cintos de se-
guridade dianteiros de tres 
puntos de ancoraxe con 
pretensores e freos ABS 
con distribución de forza 
de freado electrónica. 
Tamén está dispoñible o 
ESP e vén de serie nas ver-
sións Combo de pasaxei-
ros (Tour M1), así como en 
variantes de Movano con 
tracción traseira.

Twizy Cargo
 A familia Twizy 

conta cun novo 
membro: o Twizy 

Cargo. Unha nova versión, 
monopraza, deseñada 
para o transporte de mer-
cancías, que dispón dun 
maleteiro de 180 litros e 
unha capacidade de car-
ga de 75 quilos.

Twizy Cargo fabrícase 
na factoría de Carrozaría-
Montaxe de Valladolid, e 
está dispoñible en versións 
45 e 80 a partir dun prezo 
de 6.420 euros, incluídas as 
axudas do goberno.

O acceso ao maleteiro 
realízase a través dunha 
porta exterior cun ángu-
lo de apertura ata 90º, a 
chave está conectada 
ao sistema de arrinque. 
A conversión de Twizy á 
versión Cargo foi posible 
grazas á eliminación do 
asento traseiro para o pa-
saxeiro. A funcionalidade 
de adaptación lonxitudinal 
da posición do asento do 
condutor non foi alterada.

Repsol e Suzuki unidas a prol 
dun vehículo máis limpo
 Co fin de promover o consumo do combustible alter-

nativo AutoGas en España, Suzuki Motor Ibérica e 
Repsol asinaron un acordo de colaboración para a ven-

da de vehículos AutoGas (GLP para automoción). Como dato a 
ter en conta, cómpre dicir que no mercado español circulan 
máis de 13.000 vehículos con este combustible alternativo, ve-
hículos que se benefician dos incentivos estatais por seren efi-
cientes e de baixas emisións, como PIVE-2 e PIMA AIRE, polo 
seu baixo custo e a súa contribución á mellora da calidade do 
aire. 

Tamén cómpre saber que Repsol dispón na actualidade 
de máis de 180 estacións de servizo que fornecen ao público 
AutoGas, e prevé aumentalas a un ritmo duns cen máis anuais 
até 2015, achegando a cobertura nacional necesaria a todos os 
clientes.

A alianza entre Repsol e Suzuki tamén prevé a colabora-
ción dos dous grupos empresariais en I+D+i, para mellorar 
o desenvolvemento tecnolóxico destes vehículos; así como 
cooperar en accións comerciais, de promoción e difusión do 
GLP aos organismos públicos e privados, medios de comuni-
cación e público en xeral.
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A serie limitada GT Edition de Infiniti xa está dispoñible
Infiniti -a marca de 
coches pertencente 
a Nissan- vén de es-

trear unhas series limitadas 
GT Edition para os seus mo-
delos FX e EX, dispoñibles 
dende 56.900 e 44.900 euros 
respectivamente.

Partindo do modelo Infiniti 
EX30d, con motor V6 diésel de 
238 cv e 550 Nm de par, este 
coche inaugurou co seu lan-
zamento un novo segmento a 

medio camiño entre un cros-
sover e un cupé.

Esta serie exclusiva conta 
cun equipamento na versión 
GT Premium, que achega de 
serie: sistema intelixente de 
tracción integral, cambio au-
tomático de sete velocidades, 
asentos de pel con calefac-
ción, lamias de aliaxe de cinco 
radios dobres de 19”, siste-
ma de navegación con disco 
duro de 30 xigas, que inclúe 

as Guías Michelin Vermella e 
Verde, recoñecemento de voz 
e Bluetooth, cámara de visión 
traseira con sensores de apar-
cadoiro dianteiros e traseiros, 
Around View Monitor, control 
de cruceiro intelixente con 
control de distancia en todo 
rango de velocidades, asis-
tente intelixente na freada, 
sistema de aviso de abando-
no involuntario de carril e pre-
vención de cambio de carril, 

alerta de ángulo morto, faros 
bi-Xenon con sistema de ilu-
minación dianteira adaptable, 
I-Key: chave intelixente que 
axusta automaticamente ao 
abrir (entre outros elementos, 
os asentos, retrovisores e luces 
ao gusto do condutor), espe-
llos retrovisores de regulación 
eléctrica e con calefacción.

Volkswagen 
lanza o novo 
Golf Variant

Volkswagen lan-
za ao mercado un 
Golf Variant com-

pletamente redeseñado. 
Coa base do Golf VII, este 
versátil modelo rebaixa o 
seu peso en ata 105 kg e 
amplía o seu espazo de 
carga en 100 litros, al-
canzando un máximo de 
1.620. Todo iso, cunha ca-
rrozaría de proporcións 
máis atractivas, novos sis-
temas de seguridade e 
confort, novos motores e 
novas tecnoloxías de cha-
sis. Ademais, é o primeiro 
Golf Variant que leva de 
serie o bloqueo electró-
nico do diferencial XDS+ 
mellorado, que propor-
ciona un mellor compor-
tamento nas curvas, e o 
sistema de suspensión 
adaptativa DCC.

O novo Golf Variant 
está dispoñible en 6 mo-
tores, 3 TSI de gasolina e 
3 TDI diésel, con potencias 
que van dende os 105 aos 
150 cv. Todos eles están 
equipados de serie co sis-
tema Start-Stop e o modo 
de recuperación de ener-
xía, e se combinan cunha 
caixa de cambios de 5 ou 6 
velocidades. Ademais, seis 
de eles tamén se poden 
combinar cun cambio DSG 
de 6 ou 7. Os seus consu-
mos apenas superan os 5 
l/100 km nos motores de 
gasolina e baixan ata os 
3,9 nos diésel BlueMotion 
Technology.

Fiat 500L, para toda a familia... e máis
O novo 500L com-
bina a mobilidade 
dun coche para cida-

de, o compacto dun automó-
bil medio, a comodidade e os 
elementos dun station wagon 
do segmento C e o espazo e a 
versatilidade de uso dun mo-
novolume, aí é nada... Un novo 
concepto de estar na estrada, o 
living space é polo que se rexe 
este Fiat, un espazo no que vivir 
e moverse dun xeito cómodo. 

Este automóbil con-
ta con 5+2 prazas en tan só 

4 metros e 35 centímetros, 
sendo o único do segmento 
cunha capacidade de carga 
de 638 litros. No seu lanza-
mento, o Fiat 500L Living 
equiparase con dous moto-
res de gasolina - 1.4 16v de 
95 cv e 0.9 TwinAir Turbo de 
105 cv- e senllos turbodié-
sel: 1.6 Multijet II de 105 cv 
e 1.3 Multijet II de 85 cv, este 
último tamén con cambio 
automático. 

En canto a equipamentos, 
contará con dous: ámbolos 

con 5 ou 7 prazas, 19 cores 
de carrozaría (incluídas 11 
bicolores) e 6 tapizarías in-
teriores, 15 tipos diferentes 
entre lamias de aliaxe e ta-
pacubos: en total 282 com-
binacións posibles. Ademais, 
o novo Fiat 500L Living con-
tará cun equipamento dig-
no dun segmento superior 
como o amosan os novos in-
teriores en pel, o sistema de 
navegación integrado e a cá-
mara traseira para axudar nas 
manobras marcha atrás.
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Un novo Alfa Romeo Mito, o Serie 2
Dende este mes os conce-

sionarios Alfa Romeo xa con-
tan coa presenza do novo 
Mito Serie 2. Un modelo que 
chega con novos propulsores, 
un novo propulsor diésel 1.3 
JTDm de 85 cv cun nivel de 
emisións de arredor de 90 g, 
e outro novo motor 0.9 Turbo 
TwinAir de 105 cv co consumo 
e os niveis de CO2 máis baixos 
do segmento. Conta con nu-
merosas novidades no estilo 
exterior: nova calandra cro-
mada, nova cor Gris Antracita 
e novo acabado dos grupos 
ópticos dianteiros.

En canto aos seus interio-
res, dicir que están 100% re-
novados: 3 novas tapizarías 
e 3 cadros de mandos inédi-
tos. Este Alfa Romeo conta ta-
mén co sistema Uconnect con 
pantalla táctil en cor de 5 pol-
gadas, con novas funcións e 

dispoñible tamén con sistema 
de navegación. 

Arestora a gama 2014 com-
ponse de 3 equipamentos 
e unha serie especial (Mito, 
Distinctive e Quadrifoglio 
Verde, así como a serie especial 
Superbike) e 10 cores de ca-
rrozaría, entre os que salienta 
o novo Gris Antracita; así mes-
mo achégase a posibilidade de 
elixir o teito e as tapas dos re-
trovisores en contraste no equi-
pamento Superbike. Amais, 
Mito confirma o seu amplo nivel 
de personalización con 10 mo-
delos diferentes de lamias de 
aliaxe. E de falarmos de cartos, 
este Mito Serie 2 chega cun pre-
zo que vai desde os 14.700 eu-
ros para a versión Mito 1.4 de 70 
cv e os 22.900 euros para a ver-
sión tope de gama Quadrifoglio 
Verde 1.4 Multiair turbo gasoli-
na de 170 cv.

Récord de velocidade nun eléctrico 
con pneumáticos Michelin

Na noite do 25 de xuño Michelin -cos seus pneumá-
ticos Endurance LM P1- e o prototipo do equipo Drayson 
Racing (co piloto Lord Drayson ao volante) batían unha 
nova marca de velocidade nun vehículo eléctrico en ca-
tegoría de menos de 1.000 quilos no aeródromo inglés 
de Elvington, situado nos arredores de York. Subliñar que 
este fito inscríbese no marco da asociación técnica entre 
o Grupo e Drayson Racing Technologies. Emporiso, logo 
de dúas tentativas, a nova marca mundial ficaba estable-
cida en 333,23 km/h. Dicir que estes pneumáticos son os 
mesmos que contribuían ao éxito de Audi na 90ª edición 
das 24 Horas de Le Mans, coa segunda vitoria dun vehí-
culo híbrido.

O prototipo eléctrico para Le Mans, Drayson B12 69/
EV, borrou a marca anterior de 285,6 km/h, en vigor duran-
te case 40 anos, mellorando a plusmarca en 47,654 km/h. 

En canto aos pneumáticos Michelin empregados nesta 
fazaña, os MICHELIN Endurance LM P1, están deseñados 
especificamente para altas velocidades en carreiras de re-
sistencia e desenvolvéronse en colaboración cos mellores 
equipos do Campionato do Mundo Endurance. O prototi-
po Drayson montaba pneumáticos dianteiros na dimen-
sión 33/68-18 e os traseiros na dimensión 37/71-18.

Nissan NV200, un vehículo isotermo e frigorífico
Os transportistas autó-

nomos e as empresas de 
distribución que vaian á 
procura de vehículos iso-
térmicos e frigoríficos es-
tán de en hora boa, pois 
Nissan vén de adaptar o 
seu modelo NV200 ás súas 
necesidades. Grazas á con-
figuración xeral do furgón 
NV200, estas variantes son 
máis compactas, áxiles e 
cunha gran capacidade de 
carga, e amais benefícian-
se da garantía de fábrica 
de 3 anos. Así este modelo 

está dispoñible en versións 
isotermo e frigorífico, conta 
cunha ampla gama compos-
ta por dous motores diésel 
de 90 e 110 cv de potencia, 
dous niveis de equipamento 
(Standard e Upper), variantes 
cun ou dous sifóns de desau-
gadoiro. O espazo para car-
ga do NV200 Isotermo é un 
dos máis grandes da súa ca-
tegoría con 2,2 metros cúbi-
cos de capacidade. O espazo 
interior ten unha lonxitude de 
1,73 metros por 1,24 de an-
cho e 1,15 de alto. A anchura 

entre os pasos de roda é de 
1,07 metros. O peso comple-
to da adaptación do módulo 
isotermo é de 149 quilos.

Os prezos da gama do 
NV200 Isotermo parten dos 
19.344 euros da versión 1.5 
dCi de 90 cv con acabado 
Standard. Co acabado Upper, 
o prezo é de 20.994 euros. O 
motor de 110 cv ten un sobre-
prezo de só 500 euros men-
tres que o resto de versións 
dependen do prezo do equi-
po frigorífico elixido e do aca-
bado do vehículo.

❱❱ unha de cada cinco revisións realizada antes  
de iniciar as vacacións de verán lévase a 
cabo nun taller ilegal, segundo advertiu 
a confederación española de talleres de 
reparación e Afíns. esta entidade destaca 
que os talleres legais manteñen uns es-
tándares de calidade e seguridade, á vez 
que outorgan unha garantía de tres me-
ses sobre calquera reparación.

❱❱ toyota iniciou a venda no noso país da nova  
variante familiar do seu modelo compac-
to Auris, o touring sports, que pode in-
corporar tecnoloxía híbrida. A gama de 
motores está composta por unha opción 
de gasolina de 1.6 l Valvematic (132 cv), 
mentres que haberá dúas mecánicas dié-
sel, de 1.4 l (90 cv) e de 2.0 l (124 cv). ten 
un prezo de partida de 15.990 euros.

❱❱ o 25% dos vehículos inspeccionados o  
pasado ano en galicia, uns 300.000, presen-
taban deficiencias graves ou moi graves en 
materia de seguridade e medio natural. en 
2012 realizáronse na nosa Autonomía en tor-
no a 1,2 millóns de inspeccións e os defectos 
máis comúns relacionáronse con sistemas de 
seguridade activa como freos ou alumeado.

BreVeS
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Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

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

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

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

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

¿Necesita un coche?
Llámenos, somos especialistas.

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

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



Peugeot RCZ R, 
espírito deportivo

Foi no circuíto inglés 
de Goodwood onde 
Peugeot amosou o 

seu novo RCZ R, a face máis 
potente do seu cupé depor-
tivo. Cun motor THP de 270 
cv para 1,6 l de cilindrada e 
unhas emisións de CO2 re-
ducidas a só 145 g/km, este 
modelo conta cunhas sus-
pensións específicas asocia-
das a un diferencial Torsen 
de deslizamento. Cómpre 
dicir que a estrea mundial 
deste Peugeot RCZ R será no 
Salón de Frankfurt (en set-
embro de 2013), estando a 
súa comercialización previs-
ta para comezos do vindeiro 
ano 2014. Cunha aceleración 

de 0 a 100 km en menos de 
6 segundos, a marca do león 
reduce as emisións de CO2 
a 145 g/km, obténdose este 
resultado grazas ao dominio 
nos campos do downsizing 
dos motores, da optimi-
zación aerodinámica e do 

alixeiramento. Dispoñible en 
4 cores (Vermella Erythrée, 
Negra Perla Nera, Gris Sidobre 
e Branca Opale), o RCZ R pro-
pón unha oferta de personali-
zación composta por un teito 
de carbono brillante ou sati-
nado, adhesivos de carrozaría 

e carcasas dos retrovisores en 
negro. En canto á segurida-
de e á comodidade, neste 
Peugeot haberá lugar para 
os faros de xenón con lava-
faros e o sistema multimedia 
con navegador WIP Nav Plus, 
entre outros elementos.

Opel ensaia coa 
comunicación Car-to-X

Vén de presentarse 
en Frankfurt un dos 
traballos de cam-

po máis pormenorizados do 
mundo co gallo de mellorar 
a seguridade e eficiencia do 
tráfico utilizando a comuni-
cación no vehículo (Car-to-X). 
Trátase do proxecto simTD 
(Safe Intelligent Mobility “Field 
Test Germany/Mobilidade 
Intelixente Segura”-Traballo 
de Campo Alemaña). Detrás 
deste ensaio está Opel, que 
uniu as súas forzas cun consor-
cio de 17 socios para probar a 
funcionalidade, a adecuación 
ao uso cotián e a eficacia das 
comunicacións Car-to-X en 
condicións reais por primei-
ra vez. Os vehículos estaban 
conectados electronicamen-
te entre si durante as probas 
e tamén á infraestrutura: isto 

permitiu o intercambio de 
información acerca de, por 
exemplo, as condicións cli-
matolóxicas e da estrada en-
tre vehículos, así como entre 
vehículos e a infraestrutura 
de tráfico e medio ambiente. 
Entre outras moitas funcións, 
Opel probou un novo dispo-
sitivo de alerta climatolóxica. 
Así, as alertas meteorolóxicas  
e os informes sobre o estado 
das estradas son exemplos da 
conexión entre a comunica-
ción Car-to-X e o HMI (Human 
Machine Interface- Interacción 
Home/Máquina).

Coa nova xeración de sis-
temas de información/lecer 
no Adam e no novo Insignia 
estableceuse a base tecno-
lóxica para reforzar a co-
nectividade do coche coa 
comunicación Car-to-X.

Aygo Cool Soda, azul metalizado
En 2005 Toyota lan-
zaba o Aygo, dende 
aquela a marca xa-

ponesa estrea cadanseu ano 
unha versión especial deste 
modelo cunha cor de carro-
zaría exclusiva e un interior 
único a xogo. Desta volta, no 
ano 2013, súmase á listaxe a 
nova versión Cool Soda, cun-
ha cor exclusiva Azul Soda 
metalizada, amais de inser-
cións interiores na mesma 
cor nas grellas de ventilación, 
nos altofalantes e no conta-
rrevolucións. Dispoñible co 
motor gasolina 1.0 VVT-i 
en carrozaría de 5 portas, 
con opción de transmisión 
manual de 5 velocidades 
ou manual automatizada 
ConfortDrive, o Aygo Cool 
Soda Edition conta con ele-
mentos de equipamento de 

serie como: climatizador ma-
nual, elevaxanelas eléctricos 
dianteiros, volante e pomo 
de cambio en coiro ou luces 
diúrnas de tipo Led. Dicir que 
o Aygo Cool Soda Edition 
está dispoñible no acabado 
City xunto co Pack Look que 
engade ao vehículo lamias 
de aliaxe de 14” así como fa-
ros antinéboa dianteiros. Os 
Aygo 2013 contan cun amplo 
abano de prestacións de se-
guridade de serie en toda a 
gama, como o Control de es-
tabilidade do vehículo (VSC, 
Vehicle Stability Control), air-
bags (de cortina e laterais), 
fixacións ISOFIX e recordato-
rio de cintos dianteiros.

O Toyota Aygo Cool Soda 
Edition xa se atopa nos con-
cesionarios cun prezo de 
8.865 euros.

travesia de Cacheiras nº 25 - 1ºa  -15886 teo (a Coruña)
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Novo Octavia RS, o máis rápido de Skoda
Foi no Festival da 
Velocidade de 
Goodwood (11-14 xu-

llo) onde Skoda presentou mun-
dialmente ao seu novo Octavia 
RS, a terceira xeración deste mo-
delo que chega sendo o máis 
rápido da historia, acadando os 
248 km/h. Os que decidan facer-
se cun destes Octavia poderán 
elixir entre o motor de gasoli-
na de dous litros con 220 cv e o 
motor diésel de dous litros con 
184 cv.  Os novos motores teñen 
até un 10% máis de potencia 
que os seus predecesores e afo-
rran até o 19% en combustible. 
Contan cos sistemas Start&Stop 

e de freada rexenerativa de se-
rie e ambos propulsores están 
dispoñibles con cambio manual 
ou DSG, sempre de seis veloci-
dades. Co motor 2.0 TSI de gaso-
lina e os seus 220 cv, o Octavia 
RS acelera de 0 a 100 km/h en 
só 6,8 segundos, malia a signi-
ficativa mellora do rendemen-
to, o novo motor de gasolina 
con cambio manual é un 17% 
ou 1,3 l/100 km máis económi-
co que o seu predecesor. Este 
novo Octavia RS só consume 
6,2 l/100 km, mentres que as 
emisións víronse reducidas en 
33 gramos até os 142 g/km. O 
motor diésel 2.0 TDI de 184 cv 

acelera de 0 a 100 km/h en 8,1 
segundos e acada unha veloci-
dade máxima de 232 km/h. A 
berlina con cambio manual de 
seis velocidades ten un consu-
mo combinado de arredor de 
4,6 l/100 km e emite 119 g de 
CO2 por 100 km, unha mellora 
do 19%.

Outra das bazas coas que 
conta Skoda para promocio-
nar a este novo Octavia RS é o 
seu alto nivel de seguridade. 
Algúns dos sistemas de segu-
ridade activa que inclúe son: 
o Asistente Frontal con freo 
de emerxencia, o Asistente 
de Carril, o freo multicolisión 

con freo automático no caso 
de accidente, Asistente de 
Protección de Ocupantes 
para protexer o vehículo e o 
Asistente de Actividade do 
Condutor. E, no caso de acci-
dente, un completo paquete 
de sistemas de seguridade pa-
siva maximizará a protección 
de condutor e pasaxeiros deste 
Skoda grazas aos nove airbags 
que traballan de xeito sincroni-
zado cos cintos de tres puntos 
de amarre para protexer a con-
dutor e  pasaxeiros de posibles 
lesións. Amais da suspensión 
deportiva con eixo multibrazo 
traseiro, o bloqueo electróni-
co de diferencial XDS e a longa 
distancia entre eixos.
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Lexus IS 300h, seguridade de alto nivel
A seguridade, tanto 
activa coma pasiva, é 
un dos aspectos  a ter 

máis en conta á hora de facer-
se cun vehículo. Lexus sábeo 
ben, é por iso que vén de dotar 
ao seu modelo IS 300h do máis 
alto nivel de seguridade den-
tro do segmento das berlinas 
premium. Amais da mellora 
da ergonomía no habitácu-
lo e de numerosas axudas ao 
condutor -como un monitor 
de visión traseira e aparcadoi-
ro e asistencia ao prendido en 

pendente- este Lexus achega 
varios elementos de segurida-
de activa e pasiva avanzados 
como son: un Sistema Pre-
Colisión mellorado (PCS) que 
ofrece aos condutores evitar 
unha posible colisión; un siste-
ma PCS que conta cun sensor 
de radar de ondas milimétricas 
que detecta obstáculos dian-
te do vehículo, mesmo en cur-
vas; o Blind Anuncio Monitor 
(BSM), ou monitor de punto 
cego; unha nova alerta de trá-
fico cruzado traseiro (RCTA); 

un sistema automático de lu-
ces de estrada (AHB); o LDA 
ou sistema de aviso de cam-
bio involuntario de carril; o Ao-
TPWS, que amosa os valores de 
presión para cada un dos catro 
pneumáticos e o capó emer-
xente POP-UP Hood, de novo 
desenvolvemento, que no caso 
de impacto contra un peón o 
capó elévase lixeiramente 
para evitar na medida do po-
sible o espazo entre a cabeza 
e o capó, diminuíndo a forza 
do golpe.

Rapid Spaceback, 
o compacto 
de Skoda

No Salón de 
Frankfurt (setembro 
de 2013) poderase 

ver a feitura do novo mode-
lo de Skoda, trátase do Rapid 
Spaceback. Estamos peran-
te o primeiro compacto da 
marca checa con forma de 
hatchback, moito espazo e 
unha longa distancia entre 
eixos (2.602 mm). Xa no inte-
rior deste Rapid Spaceback, 
atopámonos cun volante de-
portivo de tres radios e con 
numerosas solucións Simply 
Clever: un piso de carga do-
bre opcional no maleteiro 
(que permite que o maletei-
ro se divida en dous niveis 
horizontais que proporcio-
nan dobre utilidade), un ras-
cadoiro de xeo na tapa do 
depósito ou mesmo un so-
porte para o chaleco de se-
guridade baixo o asento do 
condutor, a cuberta do piso 
de dobre cara ou a papeleira 
no lateral da porta. En can-
to á seguridade, Skoda do-
tou a este modelo de airbags 
(frontais, laterais e de cabe-
za), cintos de seguridade 
axustables en altura de tres 
puntos con pretensores e re-
pousacabezas axustables en 
altura, sistemas ABS e ESC, 
faros opcionais de xenón, 
control de presión de pneu-
máticos, faros antinéboa con 
función Corner ou asistente 
de prendido en pendentes. 
Os motores que moverán 
ao novo Rapid Spaceback 
serán catro propulsores 
de gasolina e dous diésel, 
que van dende os 75 aos 
122 cv. Asemade, o Rapid 
Spaceback tamén achega o 
novo motor 1.6 TDI de 90 cv 
e a versión GreenLine, que 
consume 3,8 l/100 km.

O novo Skoda Rapid 
Spaceback chegará aos con-
cesionarios no mes de outu-
bro deste ano.

Mini Play Flúor, unha gama rechamante
Mini España marca 
como data límite o 
30 de setembro para 

que todo aquel/a que queira 
subliñar a súa presenza pe-
rante os demais o faga me-
diante a edición Play Flúor. 
Falamos dun abano de cores 
neón para os máis ousados, 
tonalidades que vestiron os 

anos 80 e que volven estar de 
actualidade, desta volta nos 
coches Mini.

Deste xeito, a edición 
Flúor Mini está composta por 
diferentes cores, como son: 
a amarela (Lemon Yellow), a 
rosa (Energy Pink) ou a verde 
(Alien Green). Logo de elixir a 
cor en cuestión, existe unha 

opción para combinala coa 
pintura de carrozaría Mini que 
se prefira e escoller entre as 
motorizacións One, Cooper, 
Cooper S, diésel ou gasolina.

Para facérmonos unha 
idea, o Mini One Flúor chega 
aos concesionarios cun prezo 
que parte dos 16.500 euros, 
cun completo equipamento.
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Durante o Festival da 
Velocidade de Goodwood, cita 
ineludible para os amantes dos 
vehículos históricos de compe-
tición, Citroën desvelou o DS3 
Cabrio Racing, un novo concept 
car que supón todo un guiño á 
traxectoria deportiva da marca no 
Campionato do Mundo de Ralis.

Este concept car fusiona 
toda a personalidade do DS3 

Racing co refinamento do DS3 
Cabrio. Unha formulación co-
herente, xa que o Citroën DS3 
Cabrio, ademais de ofrecer 
grandes posibilidades de perso-
nalización, adopta unha arqui-
tectura optimizada (só 25 quilos 
máis en relación á berlina).

O DS3 Cabrio Racing, trans-
mite enseguida esa ultraper-
sonalización e deportividade 

cunha pintura gris “Moondark” 
en acabado mate texturizado, 
pinas negras brillantes de 19 
polgadas e as insercións “Black 
Chrome” que decoran os tirado-
res, o embellecedor do portón 
do maleteiro e os retrovisores.

O selo deportivo queda pa-
tente nun kit de carbono e re-
glaxes específicas no equipo 
de freos e as suspensións. Esta 

nova edición conserva as pres-
tacións da versión Racing, cun 
motor de 1,6 litros que desen-
volve unha potencia de 202 
cabalos.

No interior, o Citroën DS3 
Cabrio Racing, combina de-
portividade e elegancia cunha 
reinterpretación en tres mate-
riais e diversos detalles de per-
sonalización deportiva.

Citroën DS3
Cabrio Racing
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Sempre é positivo preparar 
unha viaxe longa. Merece 
a pena pararse a organizar 
todos os puntos necesarios 
para facer quilómetros o 
máis cómodos e seguros 
posible. Anticiparse é a cla-
ve do éxito.

■ XAbIer VILArIñO | TexTo

■ sprInt mOtOr | FoTos

Milleiros de persoas sairán per-
correr centos de quilómetros 
estas semanas vacacionais. 

Moitos condutores a miúdo subestiman 
a importancia de preparar unha viaxe 
longa, un grande erro. Tamén temos 
que lembrar que a responsabilidade 
dunha boa viaxe non só é do condu-
tor, senón de todos os ocupantes do 
vehículo. Todos podemos contribuír a 
mellorar as condicións do ambiente do 
habitáculo durante a ruta, axudando a 
facer máis tranquilo e levadío ese per-
corrido tan anhelado durante os meses 
laborables.

Por iso, nestas dúas páxinas imos dar 
unha serie de pautas para mellorar todo 
o relacionado con eses quilómetros esti-
vais, xa que, deste xeito estamos conven-
cidos que entre todos podemos mellorar 
a seguridade viaria.

1/ reViSiÓN
1-a/ comprobar a posta a punto do auto-
móbil. Os coches de hoxe en día son moi fia-

bles, pero unha avaría no medio dunha viaxe longa 
pódese converter rapidamente nun pesadelo custoso. 
comproba os niveis dos líquidos e todo o necesario para 
que o coche cumpra todos os requisitos de seguridade, 
é dicir, que pasase sen problemas unha revisión da ItV.
1-B/ comprobar os pneumáticos. mención á par-
te merecen “as gomas”. Asegurarse de que os pneu-
máticos están en boas condicións é moi importante 
para ter unha viaxe cómoda e segura. non só com-
probar a banda de rodadura dos pneumáticos, senón 
tamén cerciorarse de que están inflados de forma óp-
tima para que coincidan coa necesidade dun coche 
a plena carga. se levas unha caravana ou un remol-
que, necesitarás asegurarte de que os pneumáticos 
tamén están en boas condicións, por non falar da 
dobre revisión dos mecanismos de enganche e cir-
cuítos eléctricos para comprobar que todas as luces 
traseiras e demais elementos necesarios funcionen 
correctamente.

2/ PlaNiFicaciÓN
organizar a ruta. Un gps é un invento mara-
billoso, pero un pouco de estudo sobre o tem-

po de condución, as estradas que coller e as posibles 
paradas reducirán considerablemente o noso estrés. A 
planificación sempre ten como recompensa unha viaxe 
máis pracenteira.

3/ PreViSiÓN
estar preparado. Isto pode soar bastante ob-
vio, pero a miúdo a falta de preparación pode 

converter pequenos problemas en grandes dores de ca-
beza cando se conduce centos de quilómetros. Verifica 
sempre que empaquetaches todo, que deixaches a túa 
casa baixo control e que acordaches cos teus amigos ou 
familiares que recollan o correo ou reguen as plantas. 
todo isto evita facer chamadas estresantes mentres se 
está conducindo ou ter que dar a volta. Unha lista de 
viaxe tamén é unha boa axuda.

4/ deScaNSo
estar descansado. Aplícase tanto para o con-
dutor como para os pasaxeiros. nunca hai que 

subestimar o fisicamente esgotador que é unha viaxe 
longa, sobre todo nas estradas que non coñeces ou con 
tráfico denso. Os pilotos deben descansar ben e ser ple-
namente conscientes da súa contorna durante a viaxe. 
Os pasaxeiros descansados tamén axudan a reducir o 
estrés no coche!

5/ eStiVar BeN
empaquetar apropiadamente. este é un 
xogo típico cando imos de viaxe: atopar vehícu-

los que están sobrecargados de equipaxe para as vacacións 
mentres circulas ao teu destino. evita sobrecargar o teu ve-
hículo e pensa dúas veces o que vas coller. por exemplo, un 
parasol de praia pode parecer importante, pero se sobresae 
da área de pasaxeiros do vehículo tal vez mereza a pena 
comprar ou alugar unha no destino. Unha solución é coloca-
lo na baca do teito do vehículo, para repartir mellor a carga.

6/ etaPaS
6-a/ conducir por treitos. todos os organis-
mos de seguridade viaria recomendan que as 

viaxes longas se dividan en treitos de condución. parar 

polo menos cada dúas horas axuda á concentración do 
condutor. tomar comidas lixeiras e beber moita auga evi-
ta esa sensación de saturación e cansazo que se ten tras 
un xantar pesado. O mesmo se aplica aos pasaxeiros, eles 
gozarán máis se se lles dá a oportunidade de parar e esti-
rar as pernas nun momento determinado.
6-B/ conducir por quendas. se é posible, é bo ato-
par un compañeiro de condución e rotar ata chegar ao 
destino. Isto permite que cada condutor descanse e 
axuda positivamente a aumentar a concentración. Un 
segundo condutor tamén pode avisar dende o asento 
do pasaxeiro cando un se enfronta a unha situación po-
tencialmente perigosa.
6-c/ utilizar só os carrís de urxencia cando sexa 
absolutamente necesario. estes carrís están deseña-
dos para situacións de urxencia, pero non garanten a 
seguridade. Os camións e os automóbiles pasan a unha 
distancia de só uns poucos metros, de modo que debe-
remos deter o coche onde sexa posible e seguro, po-
ñer un chaleco reflector, acender as luces de urxencia 
e protexer todo o mundo tras a barreira de seguridade 
é imprescindible. se temos algún pasaxeiro doente ou 
necesitado, o mellor é tratar de chegar á estación de 
servizo máis próxima, onde se poida aparcar de for-
ma segura.
6-d/ manterse descansado ao volante. O obxectivo 
dun traxecto longo é chegar sen incidentes e de bo hu-
mor. Hai que procurar que a velocidade non sexa a prin-
cipal preocupación. As viaxes longas esixen frecuentes 
paradas para descansar. A fatiga afecta a concentración, 
retarda os reflexos e a capacidade de decisión, aumen-
tando o perigo de sufrir un accidente.

É importante prestar atención á aparición de sen-
sacións de malestar xeral, dores musculares no pesco-
zo, brazos e ombreiros ou visión borrosa. son sinais que 
o corpo envía para advertir que necesita un descanso. 
subir o volume da música, tomar bebidas que conteñan 
cafeína ou parar para dar un paseo curto son alivios a 
curto prazo, pero non eliminan o cansazo. cando se em-
peza a sentir sono, é mellor que outra persoa conduza 
ou parar e botar unha “cabezada”.

Consellos para facer quilómetros cómodos e seguros

Obxectivo: chegar felices ao noso destino
a planificación é unha boa parte do éxito

asegurarse de que os pneumáticos están en boas condicións é moi importante para ter unha viaxe cómoda e segura
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Bosch facilita a asistencia en estrada
Chamada automática de urxencia (eCall)
■ redAccIÓn | TexTo

“Ola, escóitame?, que ocorreu?, 
como se atopa?” A voz preocupada que 
chega a través dos altofalantes fala en 
perfecto sueco ¡e iso nunha remota es-
trada de portugal! O noso protagonista 
non llo pode crer. Aínda ten o susto do 
accidente no corpo.

e agora vén a sorpresa: a agradable 
e pausada voz quere saber no seu idio-
ma como está e en que lle pode axudar, 
aínda que o noso sorprendido amigo só 
é capaz de describir de forma moi vaga o 
seu estado físico. pero a súa interlocutora 
noutro lado do teléfono sabe polo menos 
que ía só no coche e que circulaba por es-
trada, preto de braga, cando alguén co-
lisionó con forza contra o seu vehículo. 
Inmediatamente, a operadora do bosch 
communication center comunica todos 
estes datos ao centro 1-1-2 correspon-
dente a devandita rexión lusa.

Os operadores deste avanzado ser-
vizo non se atopan en portugal, senón en 
españa, onde coordinan dende barcelona 
todas as medidas de auxilio. este é un 
centro de seguridade altamente espe-
cializado que atende as urxencias acon-
tecidas a condutores de españa, portugal 
e ata dos países escandinavos (suecia, 
dinamarca e noruega). tras producirse a 
colisión, o sistema ecall avisou ao centro 
de seguridade de bosch e estableceu au-
tomaticamente unha canle de comunica-
ción co vehículo accidentado. Os mesmos 
sensores que activaron os airbag son os 
encargados de alertar automáticamente 
do accidente. A través do gps do vehícu-
lo sitúase a posición exacta e o sentido 
no que circulaba. esa é unha informa-
ción moi importante, especialmente se 

o accidente se produce en autoestradas. 
dado que, neste caso concreto, o nave-
gador estaba configurado en sueco, a 
comunicación establécese nese mesmo 
idioma. por iso, apareceu o aviso no or-
denador dunha operadora que domina o 
sueco, aínda que como todo o persoal que 
traballa neste servizo fala correctamente 
varios idiomas. A central de seguridade 
de bosch cubre actualmente uns 20 paí-
ses europeos cos idiomas máis comúns.

“Xa iniciamos no noso centro de 
barcelona o servizo de ecall 24x7, así 
como a recepción de chamadas que apor-
tan un valor engadido como ‘icall’, cha-
madas de información de clientes en ruta. 
Ofrecemos o servizo tanto para o merca-
do español como portugués e escandi-
navo”, explica carlos pérez gutthann, 
director do bosch communication center 
de barcelona.

O bosch communication center filtra 
as alarmas que se activaron erroneamen-
te, o que supón unha axuda extra para os 
servizos de urxencia. dende 2004, bosch 
colabora estreitamente coas institucións 
locais no marco de clearing services na 
tramitación de chamadas de urxencia.

a/ coidar dos pasaxeiros. Os pasaxeiros, sobre todo os cativos, adoi-
tan ser máis propensos a sufrir mareos. existen medicamentos contra 
este mal que se venden sen receita, e a maioría deben tomarse antes de 

iniciar a viaxe. É aconsellable consultar co noso médico antes de darlles aos ne-
nos un medicamento novo. Os mareos e as náuseas poden remitir temporalmen-
te abrindo a fiestra ou saíndo do vehículo para tomar o aire. deberemos dicirlles 
aos pequenos que miren pola fiestra, en lugar de fixar a mirada en obxectos do 
interior do vehículo.

B/ comer ao volante. Levar unha neveira ben provista de aperitivos sauda-
bles (froita fresca, froitos secos, barras de cereais ou outros produtos sans), ademais 
de moita auga. estas provisións poden vir moi ben, sobre todo se nos atopamos nun 
atasco e hai que permanecer no vehículo baixo a calor durante un longo período.

evitar as comidas pesadas ou graxentas durante a viaxe xa que, ao estar sen-
tado moitas horas seguidas, as comidas difíciles de dixerir poden provocar aletar-
gamento ou cansazo. As bebidas alcohólicas, nin mencionalas.

c/ Viaxar con nenos. tanto en traxectos longo coma en curtos, é importan-
te que os nenos teñan o cinto posto e non o quiten; ademais, dependendo da súa 
idade, terán que utilizar unha cadeira de viaxe ou un alzador.

en días calorosos hai que darlles sombra aos cativos. colocaremos parasoles 
nas fiestras e manteremos frescos os nenos con roupa adecuada, bebidas frías e, 
a poder ser, aire acondicionado.

Os pequenos aburridos e de mal humor son un perigo no interior do vehículo, 
posto que poden distraer a atención do condutor. evitar as rabechas e o aburri-
mento con xogos para o coche e efectuar paradas periódicas para que todos esti-
ren as pernas e queimen algo de enerxía será fundamental. As pantallas de dVd 
tamén son unhas boas colaboradoras para que os cativos viaxen máis tranquilos.

d/ descargar unha aplicación de seguridade. Hai moitas marcas do sector 
da automoción que ofrecen esta axuda. en concreto, goodyear ofrece unha aplica-
ción de seguridade viaria deseñada especificamente para os traxectos vacacionais 
por europa. Inclúe consellos útiles sobre as leis locais de tráfico e regulacións, así 
como frases en idiomas clave para axudarche cando te enfrontas a unha serie de 
problemas na estrada e necesitas axuda. está dispoñible para descargar, tanto 
para iphone como Android.

e/ conclusión. con esta preparación, as nosas vacacións comezarán nada máis 
arrincar, non haberá que agardar a chegar ao destino. A tranquilidade e o relax serán 
os nosos mellores froitos por anticiparnos e preparnos seriamente. Felices viaxes!

aNeXo

Viaxar pola noite 
require dunha 

maior atención por 
parte do condutor
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■ XUrXO sObrInO | TexTo e FoTos

Sprint Motor: Imos ver 
se comezamos con algo de 
optimismo esta entrevista. 
Cal é a previsión de vendas 
para os segundo semestre 
deste ano?

Fernando Viqueira: 
Cremos que a tendencia vai 
ser de melloría. De feito, nes-
tes momentos estivemos 
algo “estancados”, falo do pri-
meiro semestre, pero xusto 
este mes estase a notar unha 
lixeira mellora no tráfico da 
exposición que agardamos 
se traduzan nuns mellores re-
sultados. O que percibimos 
en Compostela Móvil é algo 
de alegría na xente. Vemos 
persoas que agora entran 
pola porta máis decididas 
a pechar unha operación. 
Digamos que dan menos vol-
tas que hai uns meses atrás.

SM: Como animarías a 
xente para mercar un vehí-
culo novo na actualidade?

F.V.: Dende logo agora mesmo as campañas son “sal-
vaxes”, tanto por parte da marca como do concesiona-
rio. De feito, as marxes comerciais son moi reducidas 
para nós, isto supón un mellor prezo final para o clien-
te. No futuro creo que os prezos non poden ser mello-
res ca os actuais.

SM: No mercado dos vehículos de ocasión a cousa 
anda tamén moi revolta. Un dos atrancos que hai é o 
intrusismo, persoas que actúan comercialmente como 
profesionais encubertos. Ata que punto isto contamina 
e prexudica ao mercado?

F.V.: A verdade é que moito. Estamos a falar de xente 
que posiblemente non pague impostos de ningún tipo, 
isto xa reduce os custos enormemente. Tamén implica 
que con gañar un mínimo nunha operación se dean 
por satisfeitos. Realmente é unha competencia ilegal e 
inxusta porque, entre outras cousas, utilizan a vía públi-
ca (rúas, rotondas, beirarrúas) como os seus locais parti-
culares. A xente non sabe realmente a quen lle merca o 
coche nin en que condicións o compra, logo veñen os 
problemas. O tema da garantía queda completamen-
te baleiro de contido, isto pode ser un problema grave 
para o comprador.

SM: Cal é o desconto medio que se está a aplicar nun 
dos vosos modelos?

F.V.: Aproximadamente estamos arredor dos 
3.000/4.000 euros de desconto, PIVE á parte. Algo im-
pensable hai uns anos atrás. Dicir que o desconto da 
marca no 2007 era de 500 euros e o resto poñíao o 

“Agora a xente vén máis 
decidida a comprar un coche”

O panorama económico 
está atravesando un 

momento complicado, 
o sector da automoción 

non é alleo a esta paisaxe. 
Así e todo, o plan PIVE é 
un pequeno oasis para 

as distintas marcas e 
os seus concesionarios. 
Desta volta quixemos 

achegarnos ata o 
concesionario oficial 

de Toyota en Santiago 
de Compostela, 

Compostela Móvil, para 
coñecer a realidade do 

sector de preto. Para 
iso mantivemos unha 

conversa con Fernando 
Viqueira, xefe de vendas 

do concesionario.

Fernando Viqueira, xefe de vendas de Compostela Móvil
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estes profesionais do vo-
lante buscan sobre todo 
fiabilidade e economía de 
uso e mantemento.

SM: Que opinas do 
desenvolvemento do Plan 
PIVE?

F.V.: É unha axuda moi 
grande para mover o mer-
cado. Moita xente con co-
ches antigos decidiuse 
grazas a esta proposta a 
cambiar o vehículo. O que 
non vemos tan ben é que 
non sexa proporcional. É 
dicir, que o Goberno dea 
unha axuda de 1.000 eu-
ros a unha persoa tanto por 
comprar un automóbil de 
7.000 coma un de 24.000 
euros, non é proporcional. 
Isto favorece inxustamen-
te os modelos “low-cost”. 
Creo que o PIVE se debería 
aplicar cunha proporciona-
lidade lóxica en base ao seu 
prezo, sería o xusto.

Destacando o popular 
Prius. Podemos dicir que 
cada día teñen máis acep-
tación estes automóbiles?

F.V.: Si. Hai uns seis 
anos a xente quedaba mi-
rando para atrás cando pa-
saba un dos nosos modelos 
híbridos sen facer apenas 
ningún ruído, agora á xen-
te xa non lle chama tanto 
a atención. Isto indica que 
se converteu nun tipo de 
coche moi coñecido. Cada 
vez véndense máis unida-
des e a súa fiabilidade é das 
mellores do seu segmento. 
O mantemento é económi-
co e o seu prezo está moi 
axustado.

A fiabilidade do Prius, 
que é o híbrido máis em-
blemático de Toyota, que-
da demostrada co dato 
de que é o automóbil 
máis vendido para taxi 
en España. Está claro que 

concesionario. Isto ilustra bastante ben das oportuni-
dades dos nosos vehículos, nunca estiveron tan ben de 
prezo e con tanto equipamento.

SM: Pódese dicir que o peso da posvenda incremen-
touse como consecuencia da baixa nas vendas de co-
ches novos?

F.V.: Por suposto, hoxe en día, o sostén das conce-
sións é a posvenda. As cifras das vendas son máis ben 
anecdóticas no volume de negocio dunha empresa 
coma a nosa. A posvenda está significando case un 70% 
no total do volume de negocio da empresa.

Agora mesmo é moi importante fidelizar o cliente na 
posvenda, algo que Toyota ben facendo dende os seus 
comezos. Nós a través de ofertas e de programas de fide-
lización estamos obtendo moi bos resultados. A resposta 
dos nosos clientes temos que dicir que é moi satisfacto-
ria. Estamos facendo grandes descontos nestes apartado. 
Tamén poñemos o acento en prestar unha boa atención 
a todos os que se achegan ás nosas instalacións.

Hai que destacar que o cliente de Toyota é moi fiel 
á marca. Co tempo levar o vehículo a un taller alleo á 
marca non supón ningún aforro. O noso persoal está al-
tamente cualificado e en permanente actualización téc-
nica. Son, sen dúbida, os que mellor coñecen un Toyota.

Fóra de garantía a mellor atención comercial por 
parte da marca será, evidentemente, para o cliente ha-
bitual. A fidelidade ten a súa recompensa, así o enten-
demos nós.

SM: Na actualidade de que se preocupa máis o clien-
te a hora de escoller un automóbil novo?

F.V.: Mira moito e compara “a tope”. Nós facemos 
especial fincapé en que a persoa que se achega a 
Compostela Móvil probe o vehículo no que está intere-
sado. Persoalmente creo que antes de mercar un coche 
hai que probalo. É moi importante coñecer as sensación 
que transmite un automóbil. A xente hoxe en día fíxase 
moitísimo no prezo. A posvenda e a garantía do coche 
tamén son moi importantes para o cliente.

En todos os casos nós intentamos darlles o mellor 
asesoramento posible en todos os apartados que lles 
poidan interesar. Somos conscientes de que a compra 
dun vehículo é unha decisión moi importante para o 
usuario.

SM: O financiamento é un deses apartados que in-
teresa ao futuro cliente. En que porcentaxe se financian 
os coches na actualidade?

F.V.: Nós facemos a maioría das financiacións coa 
nosa propia financieira. Agora mesmo a porcentaxe de 
operacións financiadas están ó redor do 40%. Temos un 
tipo de xuro neste momento moi atractivo e competitivo.

SM: Un dos puntos fortes de Toyota é a tecnoloxía. 
En concreto os seus modelos híbridos son un referente. 

Fernando Viqueira, xefe de vendas de Compostela Móvil

As vendas mundiais do Prius superan os tres millóns

■ XAbIer VILArIñO | TexTo e FoTos

Toyota comunicou que, ata o final de xuño deste ano, as 
vendas acumuladas en todo o mundo do seu emblemático 
híbrido de gasolina-eléctrico Prius superaron os tres millóns.

En 1997, Toyota lanzou o Prius, o primeiro turismo hí-
brido producido en serie do mundo. A segunda xeración 
chegou en 2003 e a terceira, en 2009. Da primeira á terceira 
xeración, a marca reduciu considerablemente o custo do sis-
tema híbrido, ata dous terzos, e tamén as emisións de CO2, 
de 114 g/km a 89 g/km (medidas segundo o ciclo europeo 
de condución combinado). Por outra banda, o fabricante 
nipón solicitou 1.261 patentes relativas á terceira xeración 
do Prius, e fixo avances dignos do nome do Prius (derivado 
da palabra latina que significa “pioneiro”).

Dende o desenvolvemento da primeira xeración deste 
innovador modelo, Toyota situou o sistema híbrido como 
unha tecnoloxía central, necesaria para o desenvolvemento 
de varios tipos de vehículos respetuosos co medio natural, e 
puxo o acento sobre o desenvolvemento e a produción de 
compoñentes esenciais, como motores, inversores, baterías 
e unidades de control electrónico (ECU, Electronic Control 
Units), o que deu lugar a un grande investimento empresa-
rial en Xapón.
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Citroën vén de amosar a imaxe do seu 
novo modelo Grand C4 Picasso, un 
monovolume que marca distancia co 
modelo predecesor de 5 prazas grazas 
á plataforma EMP2, paso avante cara 
a modularidade, a accesibilidade 
e, como non, o espazo. 
Deseguida desvelamos 
dende Sprint 
Motor todos os 
detalles deste novo 
monovolume.

■ XAbIer VILArIñO| TexTo  ■ sprInt mOtOr | FoTos

O exterior
O novo Citroën Grand C4 

Picasso aumenta a batalla (ata 
2,84 m, é dicir 11 cm máis que 
no vehículo ao que substitúe) 
grazas á plataforma modular 
EMP2, con isto consegue gañar 
espazo a bordo e  tamén volu-
me do maleteiro (69 litros máis 
que no modelo precedente). En 
canto ao deseño, dicir que o vo-
ladizo dianteiro viuse reducido 
en 11,6 cm (é o máis curto da 
categoría), o bloque motor e o 
chan van máis baixos (entre -50 
mm o motor; -20 mm o chan) e 
as vías ensancháronse (+82 mm 
a dianteira; +31 mm a traseira). 
O frontal amosa a nova identi-
dade do estilo da marca, cun 
bloque motor no que se reafir-
man as liñas horizontais e uns 
chevróns que se prolongan até 
virar ao redor das luces diúrnas 
de leds.

O Citroën Grand C4 Picasso 
estará dispoñible cunha gama 
de oito cores que van dende o 
branco Banquise, ao gris Shark, 
ao gris Aluminium, ao Hickory e 
negro Onyx, ao vermello Rubi, 
ao azul Teles e o azul Kyanos. E 
combinaranse con tres tipos de 
lamias de aliaxe de 16”, 17” e 18”.

O interior
As entrañas do novo Citroën Grand 

C4 Picasso foron pensadas atendendo 
á luminosidade e á amplitude dun loft. 
Unha sensación que se reforza co para-
brisas panorámico de serie e o gran tei-
to acristalado, que enchen de luz natural 
todo o habitáculo, que conta cunha su-
perficie acristalada de máis de 5,70 m2. 
De noite, a iluminación branca dos leds 
contribúe a unha sensación de benestar, 
ao crear un ambiente moi acolledor. Cada 
pasaxeiro do novo Grand C4 Picasso goza 
dun trato personalizado, a confección dos 
asentos dianteiros, cun deseño asimétri-
co, tratouse cun efecto gráfico que suxire 
a comodidade dun sofá. A 2ª fileira conta 
con tres butacas independentes, que in-
clúen regulación para a banqueta e para 
a inclinación do respaldo. Hai mandos de 

climatización para os pasaxeiros da 3ª fi-
leira, un detalle exclusivo dentro da ca-
tegoría. Outro detalle exclusivo é o Pack 
Lounge, que inclúe: asentos dianteiros 
con función masaxe, un asento Relax que 
permite ao pasaxeiro dianteiro estender 
as pernas e, para todos os ocupantes, re-
pousacabezas Relax para suxeitar a calu-
ga. Coma se viaxasen en primeira clase, 
os pasaxeiros da 2ª fileira poden apro-
veitar o pack Multimedia “Plug & Play” 
para ver películas nas 2 pantallas inte-
gradas nos repousacabezas dianteiros. 
Asemade, este Citroën achega unha in-
terface de condución 100% dixital, tan 
intuitiva coma estética. O harmonioso ca-
dro de mandos estrutúrase ao redor de 
dúas pantallas, situadas na parte central: 
unha tablet táctil de 7” e unha pantalla 
panorámica de 12” HD.

Grand C4 Picasso
Outra definición do espazo

as entrañas do novo Grand c4 Picasso foron pensadas atendendo á luminosidade e á amplitude dun loft
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Comodidade 
ao volante

A marca francesa pensou 
en facer o máis doado posi-
ble o feito de conducir a bor-
do deste Grand C4 Picasso, 
para isto dotou a este modelo 
de: acceso e prendido mans li-
bres, portón de maleteiro mo-
torizado, toma de 220 voltios, 
tabletas con retroiluminación, 
cámara de visión traseira, sis-
tema de Visión 360º. Con esta 
última achega, e grazas a ca-
tro cámaras colocadas arredor 
do vehículo, o condutor pode 
seleccionar unha imaxe do ve-
hículo “desde o alto”, unha vis-
ta exclusivamente traseira ou 
mesmo unha vista dianteira 
panorámica moi práctica can-
do se sae dun garaxe sen visi-
bilidade co fin de facer máis 
sinxelas as manobras. Outra 
novidade é o sistema Park 
Assist, que axuda ao condu-
tor cando busca unha pra-
za para aparcar, efectuando 
unha manobra automática 
unha vez que detectou o oco 
axeitado, tanto en fileira coma 
en batería. O condutor só ten 
que ocuparse da aceleración 
e do freado.

Seguridade
O novo Grand C4 Picasso conta con 

tecnoloxías ao servizo da anticipación e 
da asistencia como o regulador de ve-
locidade activo que, por medio dun ra-
dar integrado no parachoques dianteiro, 
detecta e avisa ante calquera demora 
na marcha do vehículo que circula por 
diante, á vez que mantén unha distancia 
constante actuando sobre o acelerador e 
o freo motor, dentro dun límite de arre-
dor de 25 km/h. Cando o carril volve estar 
despexado, o vehículo recupera de ma-
neira automática a velocidade selecciona-
da. A alerta anticolisión tamén emprega 
o radar dianteiro para avisar ao condutor 
cando o seu vehículo está moi preto do 
que circula por diante. É unha alerta que 
funciona a partir de 30 km/h con 3 niveis 
de aviso en función do risco detectado 
(visual, sonoro e axustando con forza o 
cinto de seguridade). O control de trac-
ción intelixente é un sistema electrónico 
que mellora a motricidade sobre os te-
rreos de baixa adherencia. Os cintos de 
seguridade activos van equipados 
cun motor que axusta de xeito auto-
mático a tensión do cinto para pro-
texer ao máximo cando se detecta 
unha situación de perigo. Ademais, 
coa Alerta de Cambio Involuntario 
de Carril, o condutor recibe un avi-
so cando se superan as liñas do ca-
rril polo que circula con vibracións 
no cinto. O tratamento das imaxes 

captadas pola mini-cámara integrada no 
retrovisor interior serve para xestionar 
os faros intelixentes Smartbeam, é dicir, 
a activación e desactivación automática 
da luz de estrada en función das condi-
cións de iluminación ou da circulación 
da zona pola que se circula. No sistema 
de vixilancia do ángulo morto, os ultra-
sons informan ao condutor da presenza 
dun vehículo nalgún dos ángulos mor-
tos ao iluminarse un díodo laranxa inte-
grado nos retrovisores exteriores. Por se 
isto non abondase, de cara á obtención 
dun nivel aínda máis superior de seguri-
dade, o Grand C4 Picasso tamén dispón 
de Citroën eTouch: un servizo que conta 
cun sistema de chamada de emerxencia 
e de asistencia localizada (en función de 
cada país). Os dous servizos son gratuítos 
e están dispoñibles as 24 horas e os 7 días 
da semana, grazas a un cartón SIM inseri-
do que garante unha localización precisa 
do vehículo e unha intervención rápida 
dos servizos de asistencia ou emerxencia 
de ser preciso.

Motor
A gama de propulsores do novo 

Citroën Grand C4 Picasso disporá na 
súa vertente diésel da mecánica e-
HDi 115, que emite 104 g de CO2 co 
cambio ETG6 (105 gramos de CO2 co 
cambio manual) e logra un consumo mix-
to de 4 l/100 km; amais de contar todas 
as motorizacións diésel coa tecnoloxía 
Stop&Start. Cómpre dicir que este novo 
Citroën é o primeiro modelo da marca 
francesa que disporá dun motor BlueHDi, 
que cumpre coa norma Euro 6. O BlueHDi 
150 presenta un nivel de emisións de CO2 
marca na categoría dado o seu nivel de 
potencia: 150 cv e só 110 g/km de CO2 
(117 g/km de CO2 con cambio automá-
tico). Integra un módulo SCR (Selective 
Catalytic Reduction), a única tecnoloxía 
capaz de reducir de xeito considerable 
as emisións de NOx (-90%), diminuín-
do tamén as emisións de CO2. O motor 
BlueHDi 150 tamén estará dispoñible 
cunha caixa de cambios automática de 6 
relacións de última xeración que achega 
varias melloras no consumo, grazas espe-
cialmente á redución das friccións inter-
nas; na rapidez de paso das marchas e nas 
vibracións, ao mellorar a absorción das 
irregularidades cíclicas do motor.

En canto á caixa de cambios manual 
de 6 velocidades -dispoñible en todas 
as motorizacións diésel- complétase 
cunha nova caixa de cambios pilotada 
6 velocidades e prestacións melloradas: 
a ETG6 (Efficient Tronic Gearbox 6 spe-
eds), que se ofrecerá cos motores e-HDi 
90 e e-HDi 115. É unha transmisión que 
permite ao condutor cambiar dun modo 
(manual ou automático) a outro en fun-
ción das súas necesidades e da contorna 
polo que se move. A caixa conta cunha 
función de desprazamento automático 
en manobras, con cartografía de pedal, 
para lograr unhas arrancadas máis sua-
ves e un maior agrado de condución. 
Por outra banda, tamén aproveita unha 
modulación máis eficaz nos réximes de 
paso dunha marcha a outra segundo a 
solicitación que marque o condutor para 
lograr un maior dinamismo ou máis con-
fort. En definitiva, é máis eficiente gra-
zas a que as leis de xestión do cambio 
optimizáronse.

Grazas á nova plataforma modular emP2 consegue gañar volu-
me do maleteiro, 69 litros máis que no modelo precedente
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equipamento
De falarmos de equipamento, este Audi A3 
Sedán terá tres versións a escoller: unha liña 
básica (Attraction) ou dúas máis completas e 

cun carácter ben diferenciado (Ambition e Ambiente). 
O sistema Audi drive select, de serie no Ambition, pó-
dese solicitar como opción nos outros acabados. O de-
vandito mecanismo permite ao condutor variar entre 
diferentes modos o funcionamento para a xestión do 
motor, a servodirección e o S tronic. Outro elemen-
to opcional é a regulación adaptativa do amortece-
mento Audi magnetic ride, que se achega xunto a 
dúas alternativas de trens de rodaxe deportivos. Para 
a personalización exterior existe un abano de lamias 
que vai desde as de 16 ás de 19 polgadas.

A marca dos catro aros inclúe no seu A3 Sedán un 
completo sistema de compoñentes de infotainment, 
entre os que salientan o sistema de son Bang & Olufsen 
e o MMI navigation plus. Dicir que a pantalla de 7 pol-
gadas emerxe electricamente do taboleiro de instru-
mentos. Engadir á listaxe de sistemas deste A3 Sedán, 
os de asistencia, que abranguen: o Adaptive cruise 
control, o Audi side assist, o Audi active lane assist, 
o recoñecemento de sinais de tráfico, o asistente de 
aparcadoiro con visualización da contorna, o sistema 
de seguridade Audi pre sense ou o sistema de infor-
mación ao condutor con recomendación de descan-
so (nas liñas de equipamento Ambition e Ambiente).

dunha ollada
O terceiro modelo 
da nova saga dos 
A3, salienta polo 

seu baixo peso, polo seu 
motor, pola tecnoloxía de 
última xeración coa que 
conta e polas súas medi-
das (4,46 metros de lonxi-
tude). En canto ao interior, 
dicir que é ben amplo e 
conta cun taboleiro de 
instrumentos estilizado e 
unha consola central enca-
miñada ao condutor, cuns 
grandes difusores de aire 
redondos, con molduras 
decorativas de formas plás-
ticas e cun elegante panel 
de mandos do climatizador, 
entre outras cousas. O ma-
leteiro, cunha capacidade 
de 425 litros, pódese am-
pliar dobrando os respal-
dos traseiros dos asentos.

motorizacións e transmisións
Para o seu lanzamento o novo 
Audi A3 Sedán achegará tres 
motores, dous deles TFSI de 

gasolina e un TDI diésel. Os de gasolina 
-de catro cilindros e con turbocompre-
sor- teñen 1.4 e 1.8 litros de cilindrada e 
desenvolven unhas potencias respecti-
vas de 140 e 180 cv. Pola súa banda, dicir 
que o diésel é un 2.0 de 150 cv. Tamén 
é preciso subliñar o emprego da tec-
noloxía cylinder on demand (CoD) que 
monta o 1.4 TFSI e que desconecta dous 
cilindros en réximes baixos para aforrar 
combustible, un sistema que funciona 
con gran suavidade e sen que case o 
perciba o condutor.

Con todo, logo do lanzamento che-
garán novas mecánicas, entre elas o 2.0 
TDI con clasificación 

Euro 6, o 1.6 TDI de 105 cabalos e 
unha variante do 1.4 TFSI con 125 cv. 
O Audi S3 Sedán -o máis potente de 
todos- aparecerá a continuación cun 
motor 2.0 TFSI de 300 cv, con cambio 
S tronic de seis velocidades, aceleran-
do de 0 a 100 km/h en apenas 4,9 se-
gundos e cun consumo medio de só 
6,9 litros por cada 100 quilómetros 
percorridos.

Polo que respecta á transmisión, o 
A3 Sedán ofrece diversas opcións en 
función da motorización concreta: unha 
caixa de cambios manual de seis velo-
cidades e o cambio de dobre embra-
gue S tronic, ben con seis ou con sete 
marchas. O cambio S tronic, en combi-
nación co sistema de condución diná-
mica Audi drive select, dispón dunha 
función de desacoplamento que reduce 
o consumo de combustible. Tamén es-
tará dispoñible, de xeito case inmediato, 
a tracción integral permanente quattro. 

Dende Sprint Motor damos conta da entrada de Audi no segmento 
dos compactos premium con carrozaría de tres volumes. Falamos 
do novo A3 Sedán, a estrea da casa dos catro aros que ten prevista a 
súa chegada aos concesionarios a finais deste verán cun prezo que 
partirá dos 25.450 euros e que chegará até os 37.010 euros.

■ AntÓn prereIrA | TexTo     
■ AUdI press | FoTos

A3 Sedán
O catro portas 
compacto de Audi
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■ sOnIA penA | TexTo     ■ sprInt mOtOr | FoTos

›› Desabafamos o noso 
Retro-Visor e ollamos cara 
o pasado para traer a estas 
páxinas de Sprint Motor a 
vida e obra dun dos vehí-
culos máis recoñecíbeis 
da historia, estamos a fa-
lar do Mini, un automóbil 
pequeno que co tempo 
se converteu en sinónimo 
de elegancia e distinción... 
Unha especie de David con-
tra Goliat, ou o triunfo do 
tamaño reducido perante 
a suposta clase dos mode-
los de grandes dimensións. 
Desmontando mitos, ache-
gámonos ao Mini.

›› Durante os anos 50 Gran 
Bretaña atopábase nunha 
situación de crise, feito que 
potenciou a aparición dun 
mercado de importación 
de coches de pequeno ta-
maño e baixo consumo.

›› É neste contexto no cal BMC 
(British Motor Corporation) 
encarga a Alec Issigonis 
o desenvolvemento dun 
pequeno automóbil que 
desprazase aos vehículos 
importados tipo Isetta. En 
marzo de 1957 comeza-
ban os primeiros estudos 
e en agosto de 1959 eran 
presentadas á prensa dúas 
variantes do futuro Mini, 
unha baixo a denominación 
Austin Seven e o outra baixo 
a de Morris Mini minor.

orixes
Todo comezou en 1957, 

cando o presidente da British 
Motor Corporation (BMC) en-
cargaba aos seus enxeñeiros 
o deseño dun utilitario de re-
ducidas dimensións, no que 
puidesen viaxar catro per-
soas. Logo de dous anos de 
xestión, en agosto de 1959 
presentouse o Morris Mini. 
Tratábase dun vehículo de 3 
metros de longo, 1,40 metros 
de ancho e 1,35 m de alto, 
que tiña unha grande esta-
bilidade e adherencia ao fir-
me, pero cuxo motor -de só 
848 cc- tan só achegaba 34 
cv. Co tempo, algúns técni-
cos comezaron a traballar co 

propósito de modificar o seu 
motor. En 1959 John Cooper 
engadiulle maiores presta-
cións ao motor do Mini e así, 
en outubro de 1961, naceu o 
Mini Cooper, cun propulsor 
de 997 cc e dobre carburador 
que xeraba unha potencia de 
55 cv, un coche ideal para ra-
lis. Foi entón cando os direc-
tivos da BMC decidiron crear 
o primeiro equipo oficial de 
ralis da historia, contratando 
a varios pilotos e copilotos, 
entre os que salientaba o fi-
nés Timo Mäkinen. Despois 
de obter bos resultados, au-
mentóuselle a potencia ao 
Mini, montando unha moto-
rización de 1.071 cc cunha po-
tencia de 70,2 cv. O modelo 
equipado con este novo mo-
tor denominouse Mini Cooper 
S (de “Special”). O Mini ga-
ñou todas as probas que se 
disputaron en Montecarlo 
desde 1962 até 1965. A fi-
nais de 1965 o propulsor do 
Mini Cooper S aumentaba a 
1.275 cc, desenvolvendo 77 
cv e pasou a comercializarse 
en serie. Asemade, en 1966 
en Montecarlo, tres Minis 
ocuparon as tres primeiras 
posicións, pero foron des-
cualificados por unha anoma-
lía nos faros. En 1967 a nova 
motorización de 1.275 cc au-
mentaba a súa potencia aos 
135 cv, o cal contribuíu a ga-
ñar un bo número de probas, 
pero ao ano seguinte víase 

obrigado a desaparecer pola 
superior potencia dos Porsche 
e os Ford Escort.

intencións do mini
O Mini debía ser un co-

che compacto, de non máis 
de tres metros de lonxitude 
e con espazo abondo para 
catro ocupantes. Optouse 
por unha carrozaría de fei-
tura cadrada e caída vertical 
aínda que con arestas redon-
deadas. O 80% do volume do 
coche ía encamiñada ao ha-
bitáculo e o 20% restante á 
mecánica. En canto á super-
ficie acristalada, era consi-
derable, o que facía que o 
habitáculo fose luminoso e 
cunha boa visión periférica, 
ideal para un coche tan ur-
bano. Ao tratarse dun coche 
económico os acabados inte-
riores eran espartanos e re-
nunciaban a luxos comúns 

Mini, o nacemento dos compactos
Un éxito que continúa 50 anos despois

o mini Van, 
unha opción 
máis ampla

un morris mini-minor de 1967
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da época como a madeira 
e o coiro, o que penalizou a 
acollida do coche.

motor
En canto á mecánica, o 

motor adoptado para o Mini 
dos comezos foi o que equi-
paban os Austin A35, aínda 
que a súa cilindrada aumen-
touse até os 848 c.c. Para 
aforrar espazo, o motor mon-
touse de xeito transversal, o 
que facía que o radiador se si-
tuase á beira esquerda, pare-
llo á roda, ficando o acendido 
detrás da calandra. Esta dis-
posición non xeraba  ningún 
problema de refrixeración, 
aínda que si provocaba pro-
blemas de prendido, xa que 
este quedaba moi exposto 

á chuvia. O motor e a caixa 
de cambios construíronse 
nun mesmo bloque co fin de 
aforrar espazo, e para evitar 
incómodos eixos de trans-
misión, que amais restarían 
espazo ao habitáculo, optán-
dose pola tracción dianteira, 
o que non gustou aos ingle-
ses, que afeitos á propulsión 
traseira, vían a tracción dian-
teira como un diabólico in-
vento continental. En 1967, 

coa segunda versión do Mini, 
apareceu unha versión máis 
potente de 998 c.c. denomi-
nada Mini 1.000.

Na continua loita por 
gañar espazo, montáronse 
pequenas rodas do tipo tu-
beless de 250 mm, malia aos 
problemas que estas carrexa-
ban como o rápido desgaste, 
pouco espazo para os freos, 
elevadas velocidades de xiro, 
gran sensibilidade aos obs-
táculos e sobrecarga de ro-
damentos. No apartado de 
suspensións, os resortes fo-
ron substituídos por elemen-
tos de caucho, que amais 
das súas propiedades elás-
ticas, tiñan un certo grao de 
amortecemento, o que per-
mitiu montar uns amorte-
cedores máis pequenos. En 
1964, incorporouse a suspen-
sión hydrolastic, que unía os 
eixos dianteiros e traseiros 
mediante condutos hidráuli-
cos, mellorando a comodida-
de de marcha e diminuíndo 
o abalo.

tipos de mini
Os comezos comerciais 

do Mini foron lentos, e o seu 
éxito comezou por Londres 
e as grandes zonas urbanas 
e desde alí foise estendendo 
aos poucos. Entre as versións 
do Mini salientan o furgón de 
chapa (Mini Van), do que logo 
derivou unha versión fami-
liar con acabados en madei-
ra (Mini Traveler), a pick-up, 
o Moke (un pequeno todo-
terreo) e por suposto as ver-
sións deportivas Cooper, 
equipadas con motores de 
34 a 75 cv.

o mini en españa
En España entre 1968 e 

1975 AUTHI fabricou baixo 
licenza na súa factoría de 
Pamplona 126.378 unidades 

de Mini nas versións 850, 
1.000, 1.000 E, 1.275 C, 1.275 
GT, Cooper 1.000, Cooper 
1.300 e Van. En Inglaterra, o 
Mini foi producido até 1980, 
cando foi substituído polo 
Metro, aínda que se seguiron 
fabricando pequenas series 
especiais até o ano 2000.

rodeiras culturais
O Mini aparece na televi-

sión e tamén logo no cine-
ma. É moi lembrado por ser 
o coche que conduce polas 

estradas inglesas o cómico 
personaxe Mr. Bean (Rowan 
Atkinson), máis en concreto 
estamos a falar dun coche 
British Leyland Mini 1000 de 
cor amarela.

E na música, puidemos 
ouvir falar do Mini na can-
ción Las casitas del barrio 
alto, do cantautor popular 
chileno Víctor Jara, na que se 
fai unha referencia ao partir 
unha das súas estrofas que 
di “Fuman pitillos en Austin 
Mini”.

A historia de Austin remóntase a 1895, ano no que Herbert Austin 
fabricou o seu primeiro coche. Non sería até 1905 cando se esta-
blece pola súa conta e comeza a fabricar coches baixo a marca 
Austin, converténdose decontado nun dos principais fabricantes 
británicos. A súa gama sempre foi moi completa, abranguendo to-
dos os chanzos: desde as máis exclusivas berlinas até os pequenos 
utilitarios, podendo elixir os seus clientes entre máis de 50 mod-
elos dispoñibles en 1934. Foron de certo os pequenos utilitarios 
os que deron á marca unha sona mundial. E máis polo miúdo, o  
modelo Mini, lanzado en 1959 manténdose en produción até o 
ano 2000. En 1982 a compañía British Leyland (grupo ao que per-
tencía Austin) foi renomeada como Austin-Rover Group. A continua 
mala publicidade sobre os defectos de fabricación e os problemas 
de óxido nos modelos Metro, Montego e Mestre, afundiu o nome 
da marca, que en 1989 pasaba a chamarse Rover Group. A finais 
dos 90 a marca é vendida a BMW, que rematou vendendo os de-
reitos a MG Rover, subsociedade creada dentro de BMW. En 2006 
MG Rover creba e desaparece de xeito definitivo. Na actualidade, 
os dereitos de fabricación do Mini atópanse en mans do grupo 
chinés Nanjing Automovile Group.

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

un mini de carreiras

Publicidade de mini procedente da factoría de Pamplona
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Calendario  
de  probas AGOSTO  2013

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

2-4 de agosto Cto. Superbikes de Gran Bretaña Superbikes Circuíto de Silverstone Gran Bretaña

3 de agosto Cto. Karting da Coruña Karting A Coruña A Coruña España

3 de agosto Slalom de Valga Slalom Valga Pontevedra España

3 e 4 de agosto Entrenos Arteixo 2ª categoría e outros eventos Arteixo A Coruña España

9-10 de agosto Rali do Bierzo (Preinspección) Asfalto O Bierzo León España

10 de agosto Cto. España de Freestyle Freestyle *Por confirmar *Por confirmar España

10 e 11 de agosto Cto. Montaña de Pontevedra Montaña Pontevedra Pontevedra España

11 de agosto Cto. Do Mundo de Motocross MXJunior de Jinin Motocross MXJunior Jinin Rep. Checa

16-18 de agosto G.P. De Indianápolis Mundial de Motos Circuíto de Indianápolis EE.UU.

17-18 de agosto Arteixo Cto. España Autocross Autocross Arteixo A Coruña España

17 de agosto Slalom de Chantada Slalom Chantada Lugo España

23-24 de agosto Rali de Ferrol Asfalto Ferrol A Coruña España

23-25 de agosto G.P. Da República Checa Mundial de Motos Circuíto de Brno Rep. Checa

24 e 25 de agosto Cto. Montaña de Peña Cabarga Montaña Peña Cabarga Cantabria España

24 e 25 de agosto Cto. Montaña da Pontenova Montaña A Pontenova Lugo España

25 de agosto G.P. De Fórmula 1 de Bélxica Fórmula 1 (F1) Circuíto de Spa Francorchamps Bélxica

30 de agosto-1 de setembro Cto. Superbikes de Alemaña Superbikes Circuíto de Nürburgring Alemaña

30 de agosto-1 de setembro G.P. De Gran Bretaña Mundial de Motos Circuíto de Silverstone Gran Bretaña

31 de agosto Autocross da Sta. Comba Autocross Sta. Comba A Coruña España

31 de agosto Slalom do Rosal Slalom O Rosal Pontevedra España

31 de agosto Cto. Todoterreo de Viduedo Todoterreo Viduedo Ourense España

31 de agosto-1 de setembro Cto. Terra de Pla d'Urgell Terra Pla d'Urgell Lleida España

31 de agosto-1 de setembro Mundial de Trial Outdoor de Francia Trial Outdoor Isola 2000 Francia
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Honda CRF125FB 2014, 
unha moto para o campo

A saga de motoci-
cletas CRF vén de 
engadir á súa lista-

xe un modelo máis, estamos 
a falar da CRF125FB 2014. A 
dita moto está inspirada nos 
modelos superiores de mo-
tocross da casa xaponesa e 
defínese  como a primeira 
moto de campo, cun motor 
de baixo mantemento e re-
frixerado por aire. O mode-
lo en cuestión é de pequeno 
tamaño, malia a isto aumen-
ta a súa cilindrada e conta 
cun motor de catro velocida-
des afinado especificamen-
te para axudar aos pilotos 
noveis cun abundante e li-
neal par a baixo réxime. 
Asemade, incorpora un 
prendido eléctrico que 
fai máis doado o seu mane-
xo, un chasis total-
mente novo e 
unha sus-
pensión e 
freos de alta 
calidade. 
Grazas a 
súa baixa 
altura de 
asento, 

ao contido peso e ao seu ta-
maño compacto esta Honda 
é unha motocicleta moi ma-
nexable. En canto á esta-
bilidade e á tracción, dicir 
que están aseguradas por 
unha roda dianteira de 19 
polgadas, complementada 
pola traseira de 16. Novos 
puntos de apoio, repousa-
pés e pedal de freo anchos, 
apoian ao manillar máis es-
treito e transforman a esta 
CRF125FB nunha moto de 
campo ben axeitada para as 
traxectorias offroad.

Sinalar que esta moto 
Honda CRF125FB chegará ao 
noso mercado en setembro.

Terremoto presentou o 
Piaggio MP3 City Tour

O 12 de xuño com-
pletando a súa xira 
Europea pasou por 

Santiago de Compostela o 
Piaggio MP3 City Tour. 
Terremoto organizou unha 
xornada de probas cos ve-
hículos Piaggio MP3 500 LT 
Sport e MP3 300 Yourban LT 
Sport, un total de 6 vehícu-
los que estiveron a disposi-
ción de todos os clientes e 
interesados en probar estes 
modelos de Piaggio, os ca-
les pódense conducir con 
carnet de coche ou B.

Aínda que o tempo non 
acompañou foron moitos os 
que se achegaron a probar 
os dous modelos. Co piso 
húmido os pilotos puideron 
comprobar as excelentes 
cualidades destes vehícu-
los en condicións meteoro-
lóxicas adversas para unha 
moto convencional.

Hai que destacar as 
14.000 unidades vendidas 
en Europa no ano 2012. A 
Súa característica princi-
pal é o seu excepcional sis-
tema basculante no tren 
dianteiro, formado por un 
paralelogramo articulado 
que nos ofrece sensacións 
de condución e segurida-
de ata agora descoñecidas 
en vehículos deste tipo. O 
seu sistema de bloqueo ma-
nual permítenos un mane-
xo moi fácil e cómodo coa 
moto parada.

Impresións dalgúns dos 
probadores:
→ luis Ferrán (mp3 500 Lt sport)
 “É a moto máis segura que probei”
→ Juan García (mp3 500 Lt sport)
 “condúcese igual en mollado que 

en seco”
→ Jacobo Seoane (mp3 Yourban 300)
 “na cidade é moi manexable e 

segura”

Givi quixo dotar 
de numerosos ac-
cesorios a un dos 

scooter de maior éxito do 
mercado, o X10. Givi desen-
volveu unha serie de acce-
sorios para facer do X10 o 
perfecto business class: un 
scooter GT aínda máis po-
livalente e que ofreza ao 

condutor o maior confort e 
a máxima seguridade.

Givi pretende aumen-
tar a capacidade de carga 
do X10 mediante portae-

quipaxes nas que al-
bergar baúles de 

diferentes tamaños 
segundo as ne-

cesidades de 
cada moto-
rista, ademais 
de acomodar 
a condución 
mediante as 
súas cúpulas 
e s p e c í f i c a s 

elevadas e as 
súas fundas 

c u b r e - s i -
llín. O X10, 

que conta cun 
excelente equipa-

mento de serie, complétase 
agora con este kit de acce-
sorios Givi feitos a medida.

Mediante 
este soporte 
permítese a 
instalación 
de calquera 
dos top case 
da gama 
Givi, xa que 
está dispo-
ñible cos 
sistemas 
de fixa-
ción Monokey 
(SR5604) e Monolock 
(SR5604M). Grazas a estes 
sistemas de anclaxe pódese 
montar e desmontar o baúl 
en breves segundos e con 
gran facilidade, o que per-
mite levar o baúl cun mes-
mo ao baixar da moto. A 
portaequipaxes específica 
ten un prezo de 211 €.

O parabrisas foi desen-
volvido en busca do maior 
confort para o motorista. As 

súas me-
didas de 85,5 
x 69 cm permiten 
resgardarse facilmente, 
outorgando unha maior co-
modidade e protección ao 
condutor fronte ao impacto 
do aire, a chuvia e a sucie-
dade. Este parabrisas está á 
venda por 161 €.

Accesorios Givi para o Piaggio X10
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Éxito arrollador dos Chevrolet Cruze
■ despFOtO.pt | TexTo e FoTos

Llegó la emoción a la radio
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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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FÍA WTCC @PORTO2013

O Porto foi o escenario da sétima 
proba do Mundial de Turismos (WTCC). 
Unha proba que foi unha auténtica ex-
hibición do poderío da marca Chevrolet 
nesta especialidade do mundo do mo-
tor. Unicamente Seat puxo un pouco 
de cor neste monopolio. Co circuíto de 
Boavista ateigado de espectadores e 
cun tempo favorable para desenvolver 
todo o potencial das máquinas os segui-
dores portugueses amosaron, unha vez 
máis, que son unha das mellores afec-
cións automobilísticas do mundo.

1ª carreira:
Yvan Muller en Chevrolet venceu a 

primeira carreira do Circuíto de Boavista 
na cidade do Porto. Esta foi a sétima 
proba do Mundial de Coches de Turismo 
(WTCC). Unha boa actuación do portu-
gués Tiago Monteiro cun Honda Civic 
levouno a rematar a proba na novena 
posición.

Chevrolet volveu dominar, e o líder 
do campionato, conquistou no Porto, 
a quinta vitoria da tempada, nos cin-
co primeiros lugares terminaron catro 
“Cruze 1.6T”.

Tom Chilton foi segundo, seguido 
polo danés Michel Nyskjaer na tercei-
ra posición.

O portugués Tiago Monteiro, tras 
“arrincar” na carreira na 17ª posición 
da grella de saída, conseguiu recupe-
rar algúns lugares e terminou a proba 
en novena posición, tras unha remon-
tada espectacular.
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Sébastien Loeb será o primeiro piloto do equipo

Citroën competirá no mundial 
de turismos FIA WTCC 2014

O deporte do automóbil é un elemento crave na identida-
de de Citroën, que presenta múltiples disciplinas e expresións. 
Logo de dominar en todos os terreos nos cinco continentes 
durante máis de 20 anos, a marca lánzase á conquista dos cir-
cuítos do Campionato do Mundo FIA de Turismos (FIA WTCC) 
a partir de 2014. Trátase dun novo reto para Citroën Racing, 
pero tamén para Sébastien Loeb, que pilotará un dos vehícu-
los implicados.

“Citroën Racing aproveitou os últimos meses para estudar 
exhaustivamente a oportunidade de lanzar este programa”, 
explica Frédéric Banzet, director xeral de Citroën. “O WTCC ba-
séase en varias liñas fundamentais para a nosa marca: unha 
notable visibilidade mediática, unha regulamentación que li-
mita os orzamentos e un calendario verdaderamente mundial”.

Citroën Racing participará en todas as probas do FIA WTCC 
2014. O nome do primeiro piloto é xa familiar. Logo de gañar 
nove títulos no Campionato do Mundo de Ralis cos Xsara, C4 
e DS3 WRC, Loeb non oculta o seu entusiasmo ante a idea de 
enfrontarse a este novo reto no seu equipo favorito: “En pri-
meiro lugar estou satisfeito de que se confirmou, é un soño 
pensar que estamos listos para escribir un novo capítulo na 
nosa historia. Estou impaciente por dar as miñas primeiras 
voltas co coche e empezar a testarlo. utilicei este ano de tran-
sición para aumentar a experiencia e mellorar os meus coñe-
cementos de condución. Non pretendo gañar á primeira, pero 
teño a intención de facelo algún día”.

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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

faldonsprintmotor.pdf   1   19/02/13   13:38

2ª carreira:
Tamén un Chevrolet volveu vencer no Circuíto de Boavista na 

segunda manga do día. James Nash, liderou e venceu de forma 
tranquila a segunda corrida, terminando cunha vantaxe de máis 
de cinco segundos sobre o segundo clasificado, que foi o actual 
campión do mundo Rob Huff (Seat).

Estivo sempre liderando a proba e de forma segura, xa que 
o piloto de Seat, Rob Huff, bloqueou aos seus adversarios. Nash 
xestionou a vantaxe e venceu comodamente esta sesión.

Rob Huff pasou a carreira defendéndose dos ataques de 
Michel Nykjaer, que acabaría en terceira posición, para comple-
tar o pódio.

O máximo representante do país anfitrión, o piloto Tiago 
Monteiro, partiu na 13º posición na grella de saída, pero des-
ta volta non conseguiu repetir a gran recuperación da primeira 
carreira. Superou só a dous pilotos para terminar sen chegar a 
sumar puntos.

>> Sprint Motor 29WTCC



Os coches non paran!
Carreiras e máis carreiras

■ mIgUeL cUmbrAOs | TexTo  ■ sprInt mOtOr | FoTos

Inalcanzable. Así se amosou o piloto belga Freddy Loix na manga 
do seu país para o Europeo de Ralis. Volveu gañar sen discusión 
no sempre difícil rali de Yprès, desta volta cun Skoda Fabia S2000.

Decididos. Parte dos pilotos laureados no nacional de ralis que 
aceptaron o desafío de Suzuki España para participar cun Swift en 
diversas probas de asfalto. Deste xeito Miguel Fuster será o encar-
gado en Ferrol, correspondéndolle a aposta a Hevia no Príncipe, a 
Marc Blázquez en Llanes e a José Mari Ponce en Madrid.

Espectacular. Deste xeito podemos catalogar a participación do 
pluricampión do mundo de ralis Sébastien Loeb na coñecida sub-
ida Pikes Peak. Na rampa de Colorado o galo, aos mandos dun 
Peugeot 208 T16 de 800 cv, pulverizou o récord, que agora queda 
en 8’13”878.

Outra vez Audi. 
Triunfando na pro-
ba de resistencia 
máis sobranceira, é 
dicir “24 Heures du 
Mans”. Foi grazas 
ao trio Kristensen-
McNish e Duval, 
que levaron o R-18 
número 2 ao po-
dio francés. Marc 
Gené, coa unidade 
número 3 rematou 
no chanzo máis 
baixo.

Progresando. Así se vén caracterizando a tempada do piloto 
madrileño Carlos Sáinz Jr. no campionato de monoprazas GP3. 
Pese a diversos atrancos mecánicos o home de Red Bull gaña en-
teiros, fai quilómetros e acada puntos, como os logrados no traza-
do alemán de Nurburgring.
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Reorientando. As súas 
miras profesionais. É o 
que veñen de facer os 
irmáns Millares, que 
deixan o mundo da 
preparación de vehícu-
los históricos. Toda a súa 
carteira de clientes e pe-
didos pasa a mans dos 
ourensáns Marvic, con 
experienza contrasta-
da no sector. Os de San 
Marcos emprenderán 
agora novos desafíos 
empresariais.

Reforzado. Así saíron os 
vigueses Borja-Lillo do rali 
de Avilés, válido tamén 
para o nacional de clási-
cos. O seu Porsche 911, que 
chegaba como líder da xe-
ral provisional, venceu na 
cita asturiana, reforzan-
do o seu liderato. Na vila 
do Principado outro equi-
po galego, o formado por 
Piñeiro-Álvarez, acadou a 
segunda praza.

Anulado. Seguimos falando 
de históricos, e con novas non 
moi halagüeñas. O Rali de 
Galicia Histórico, que se viña 
celebrando no mes de se-
tembro, non terá de momen-
to quinta edición. Segundo 
un comunicado emitido po-
los organizadores, Melide 
Motor Sport, a pouca axuda 
institucional obriga a non le-
var a cabo esta consolidada 
manga do estatal de históri-
cos no 2013.

A segunda. Terceira manga do 
galego de montaña, desta volta 
na localidade pontevedresa da 
Estrada. E como acontecera na 
Saleta, carreira inaugural, novo tri-
unfo de Sergio Varela, o segundo 
do ano, co seu coñecido mono-
praza. César Rodríguez e Jacobo 
Sobral acompañárono no podio, 
mentres que o Audi de Abad foi o 
mellor entre os carrozados.
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antonio Zanini co seu copiloto Sabater

un revival en homenaxe  ao dito equipo Talbot 
de 1978-1982. Cómpre dicir que o protagonis-
ta indiscutible desta celebración foi o Talbot 
Sunbeam Lotus, campión do mundo de Marcas, 
subcampión mundial de Pilotos e triunfador en 
dúas probas do mundial. Pola súa banda, Civade 
achegaba a este encontro cinco unidades exo-
ficiais: a KDU 111V, a EVC 666T, a NVC 777W e 
a LAC 999V. Na mostra púidose ver unha sex-
ta unidade que Civade posúe, é a NVC 444W, 
en proceso de restauración e outras 4 unidades 
exoficiais, propiedade doutros coleccionistas. O 
acontecemento -celebrado en Cloyes-sur-lle-Loir 
e Châteaudun, na senlleira subida de Guichet, a 
uns 100 km ao sur de París- contou coa partici-
pación de Jean Todt (presidente da FIA e copilo-
to oficial do equipo Talbot dos 80) e de Christian 
Bailly (xestor deportivo de Talbot nos 80), que ten 
no seu haber arredor de 1.000 clixés fotográficos 
e toda a documentación de prensa e as mencións 
e reportaxes aparecidas nas principais revistas 
automobilísticas francesas da época.

No evento estiveron presentes un bo nú-
mero de pilotos, copilotos e outras persoas 
do equipo oficial Talbot da época, como por 
exemplo: Stig Blomqvist, Russell Brookes, 
Andrew Cowan, Robin Eyre-Maunsell, Guy 
Fréquelin e Jean-Pierre Nicolas.

Emporiso, calquera propietario de Talbot 
Lotus de todo o mundo podía participar nesta 
xuntanza, celebrándose unha exposición dos 
coches para pasar logo a un pequeno perco-
rrido amosando a rexión aos convidados para 
rematar cunha cea de gala co gallo de ho-
menaxear ao mítico Des O’Dell (1927-1999), 
o pai do Sunbeam Lotus e do equipo oficial 
Talbot de ralis.

Na xornada do domingo, tiña lugar unha 
demostración dos pilotos de fábrica cos ve-
hículos exoficiais presentes no trazado da su-
bida a Guichet, en Châteaudun, no que os 
espectadores puideron ver correr aos co-
ches de rali pilotados por auténticas figuras 
do pasado.

A marca Talbot reci-
bía unha homenaxe 
en Francia este mes 

co obxectivo de conmemo-
rar aos homes e as máquinas 
que deron á marca francesa o 
primeiro título mundial de ra-
lis do país veciño. Sprint Motor 
desvela quen está detrás des-
ta idea e todo o que xira arre-
dor desta primeira celebración 
do chamado Talbot Sumbeam 
Lotus 2013 Revival.

O equipo Talbot de 1978-
1982 era campión do mundo 
de Marcas en 1981 co modelo 
Talbot Sumbeam Lotus como 
protagonista desta vitoria. 
Tomando isto como punto de 
partida, Michael Civade -co-
leccionista francés propietario 
de diversos vehículos de rali, 
entre eles cinco Talbot Lotus 
exoficiais- decidiu levar a cabo 

Talbot Sunbeam Lotus 2013 Revival


