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Renovación de imaxe e motores
Novo Opel Insignia

Mercedes A 45 AMG
Un deportivo que fai xirar as cabezas



Despois de vinte anos na elite o Euskaltel-Euskadi desapa-
rece, como está sucedendo ultimamente en todos os ámbitos 
por mor da crise económica, ao non atopar patrocinadores 
para que a súa continuidade fose posible.

A fundación do equipo remóntase ao 17 de xuño de 1993, 
cando se creou baixo o nome de Fundación Ciclista de Euskadi. 
A primeira vitoria do equipo conseguiuna Agustín Sagasti ao 
gañar o sector matinal da quinta etapa da Volta ao País Vasco 
no ano 1994.

A súa primeira vitoria nunha gran volta conseguiuna, un 
dos lendarios ciclistas do equipo, Roberto Laiseka, ao alcan-
zar a vitoria na Vuelta a España no ano 1999 na 19ª etapa, con 
final no Alto de Abantos. Despois desta vitoria chegaron moi-
tas máis.

A derradeira vitoria do equipo foi o 31 de xullo de 2013, no 
Circuíto de Getxo, e o seu artífice foi Juan José Lobato.

Entre os ciclistas máis salientables que pasaron polo 
Euskaltel-Euskadi destacan: Roberto Laiseka (unha etapa no 
Tour e tres na Vuelta), Iban Mayo (Vuelta o País Vasco, Dauphiné 
Libéré e unha etapa no Tour), Íñigo Landaluze (Dauphiné 
Libéré), Aitor González (Vuelta a Suiza), o campión olímpi-
co Samuel Sánchez (G.P. de Zúrich e Volta ao País Vasco, ade-
mais do maillot da montaña do Tour e podio e etapa no Tour 
e Vuelta), Ígor Antón (catro etapas na Vuelta e outra no Giro 
de Italia), Mikel Nieve (sendas etapas en Vuelta e Giro) e Ion 
Izagirre (unha etapa no Giro).

Ademais, pasaron polas súas filas novas promesas que 
despois lograrían bos resultados noutros equipos, como Ígor 
e Álvaro González de Galdeano, Joseba Beloki ou Aitor Osa.

A Fundación Ciclista de Euskadi tamén contaba cun 
equipo continental, Orbea, que servía de canteira para o 
Euskaltel-Euskadi.

É unha pena que futuros corredores non poidan pasar a 
profesionais por falta de equipos, e que bos corredores se per-
dan polo camiño ao non encontrar oco.

No ano 2006 había nove equipos españois entre a 1ª e a 
2ª división. En 2014 haberá un equipo en primeira (Movistar 
Team) e outro na segunda (Caja Rural). Tan só haberá un equi-
po español na máxima categoría do ciclismo mundial, o que 
fai que o pase de ciclistas españois a 1ª división se vexa moi 
reducida. As consecuencias disto ímolas ver dentro duns anos 
cando corredores como Joaquim Rodríguez, Alberto Contador 
ou Alejandro Valverde se xubilen. Quen vira despois para subs-
tituílos? Porque sen equipos onde encontrar oco, os ciclistas 
españois van escasear.

Espero que apostas como a de Fernando Alonso, saían 
adiante aínda que sexa para o 2015.

Por outra banda Jon Odriozola é o novo responsable de-
portivo e técnico da Fundación Euskadi e está facendo todo o 
posible por sacar un equipo vasco profesional para o ano que 
vén. Esperemos que o seu soño se faga realidade.

O  E u s k A lt E l - E u s k A d I  d E s A p A r E c E

Presentouse no Salón de Milán 
a nova aposta da compañía de 
motocicletas SYM, referímonos 
a Fiddle III, a terceira xeración do 
scooter retro da marca de Taiwán. 
A súa feitura vintage déixase sen-
tir no seu faro, na tapizaría de cor 
pel e nas formas redondeadas 
da súa carrozaría. Tamén o em-
prego de pinturas bitono é unha 
influencia da moda dos anos 50. 
Con todo, esta SYM non deixa de 
contar con elementos totalmen-
te modernos traducidos en segu-
ridade, é o caso da incorporación 
de dobre luz de posición por LED. 
En canto ás súas características e 

prestacións, o novo Fiddle III in-
spírase na gama SYM 125: o seu 
motor é común ao doutros scoo-
ters SYM, un sinxelo propulsor de 
4 tempos, refrixerado por aire for-
zado e alimentado por un tradi-
cional carburador, cunha robustez 
mecánica a toda proba, ao empre-
gar tratamento cerámico na ca-
misa do cilindro (unha técnica 
que provén do mundo da com-
petición) o cal lle achega máis 
resistencia ao desgaste e unha 
meirande lonxevidade. 

Subliñar que o seu prendido 
é mediante batería ou mecanica-
mente mediante kick-stárter.

A primavera de 1968 foi 
unha época decididamente re-
volucionaria, unha época de 
cambio e liberdade. A marca 
italiana de motocicletas Vespa 
quixo reflectir esa data nun dos 
seus modelos, e foi nese mes-
mo ano (1968) cando fabricou 
a súa primeira Vespa Primavera. 
Era pequena, manexable e rá-
pida. Corenta e cinco anos des-
pois, a Primavera retorna para 
subliñar o seu carácter lendario 
e faino pensando na protección 
do medio ambiente. 
Cun novo chasis 
de aceiro, novos 
t a m a ñ o s , 
áxil e aín-
da máis 
estable e 
cómoda, 
a Vespa 
Primavera 
c h e g a 

movida polos ultra-modernos 
e ecolóxicos motores de 50 2T, 
50 4T, 125 e 150 motores de 3V.

A aparición da nova 
Primavera coincide cun dos in-
tres máis importantes da his-
toria de Vespa, o ano en que 
tamén nacía outro dos modelos 
“estrela” da marca italiana, a 946.

A Vespa primavera está de volta

sYM Fiddle III, o scooter vintage
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■ EMIlIO BlANcO | TexTo

O Plan PIVE segue dan-
do alegrías ós concesio-
narios. A renovación dos 
incentivos do PIVE e do 
PIMA anunciados recen-
temente polo Goberno 
pode axudar a salvar un 
exercicio que comezaba 
sombría. As matriculación 
subiron un 37,5 por cen-
to en outubro en Galicia, 
fronte ó 34,4 do conxunto 
de España. Os concesiona-
rios galegos matricularon o 
mes pasado 2.872 coches. 
En todo o Estado, a cifra foi 
de 60.301.

As provincias do interior 
están amosando agora un 
maior dinamismo comer-
cial. As vendas creceron o 
50,3 por cento en outubro 

en Ourense. A seguir que-
daron Lugo, cun ascenso 
dun 44,6; A Coruña, dun 
35,2; e Pontevedra, dun 
33,3. Iso fai que a comu-
nidade galega sume un 
avance das matriculacións 
dun 3,7 por cento nos dez 
primeiros meses do ano. 
O acumulado do 2013 ta-
mén cambiou a tendencia 
a nivel estatal. Por primei-
ra vez en case tres anos, as 
vendas suman unha revalo-
rización dun 1,1 por cento 
no conxunto de España. Por 
comunidades, Aragón foi a 
que mellor se comportou, 
cunha suba dun 63,3 por 
cento en outubro. Pola con-
tra, as cidades autónomas 
de Ceuta e Melilla baixaron 
un 10,3.

O mercado dos coches 
de ocación tamén están en 
positivo, cunha suba dun 
3,4 por cento entre xanei-
ro e outubro en Galicia. Ata 
agora van realizadas 79.982 
operacións. Os avances 
do segmento de segun-
da man son especialmen-
te significativos en Lugo. 
Pontevedra tamén man-
tén unha tendencia inte-
ranual positiva, aínda que 
as vendas de vehículos 
de ocación están baixan-
do un chisco na Coruña e 
Ourense.

Así mesmo, os vehícu-
los comerciais viviron un bo 
mes de outubre. As matri-
culacións incrementáronse 
un 55,2 por cento en Galicia 
e un 32,2 en España.

As matriculacións encaran con boas 
perspectivas o último trimestre

Soben un 37,5 por cento en outubro en Galicia

As vendas acumuladas no 2013 sitúase por primeira en vez en positivo en case tres anos

Optimismo
A patronal empeza a ver o vaso 

medio cheo dentro da crise e aplau-
de a posta en marcha dos plans 
PIVE 4 e PIMA Aire 2. O director 
de Comunicación de Anfac, David 
Barrientos afirma que “o sector va-
lora de xeito moi positivo a sensibi-
lidade do Goberno nas aprobación 
destes plans de estímulo e de reno-
vación do parque de automóbiles”. 
Os empresarios admiten que o con-
sumo interno aínda atravesa por di-
ficultades, pero xa se albiscan algúns 
signos de mellora. Neste senso, citan 
que a canle de empresas despois de 
20 meses de caídas consecutivas, au-
mentou os seus números en outubro 
grazas á influencia do Plan PIMA Aire.

As organizacións empresariais 
dan por feito que este ano rematará 
con máis de 700.000 unidades ven-
didas. O presidente de Faconauto, 
Jaume Roura, considera que “a efi-
cacia dos plans de estímulo fai que 
sexamos optimistas non só de cara ó 
peche do 2013, senón a ver xa unha 
clara mellora da actividade comer-
cial no 2014”.
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Hai uns días coñecia-
mos unha noticia que a 
moitos propietarios deixou-
nos con dúbidas razoables. 
A nova en cuestión titu-
lábana diversos medios 
como “Estoupa un taxi da 
marca Toyota en Barcelona”. 
En concreto foi un mode-
lo híbrido, o Prius, o máis 
vendido da marca xapone-
sa con esta motorización 
mixta. Un coche ao que se 
lle modificou a instalación 
de combustible, por un 
terceiro alleo ás garantías 
da marca, para alimentar o 
propulsor con gas licuado 
do petróleo, coñecido po-
pularmente como GLP.

Rapidamente Toyota 
España emitiu un comu-
nicado onde considera-
ba que era “tecnicamente 
imposible” que un Prius de 
serie e sen modificacións 
estoupe nas condicións da 
deflagración como ocu-
rreu nun taxi de Barcelona, 
pero este fora modificado 
por un terceiro cunha ins-
talación de gas licuado do 
petróleo (GLP).

O fabricante continua-
ba o comunicado dicin-
do que “a instalación de 
GLP foi realizada por un 
terceiro completamen-
te alleo a Toyota ou á súa 
rede de concesionarios”, 
pero desprazou un enxe-
ñeiro co que agarda acce-
der ao vehículo e emitir un 

ditame técnico coas súas 
conclusións.

Este caso, sobre todo 
pola súa gran repercu-
sión mediática, chamou a 
atención de moitos usua-
rios. Máis cando as con-
secuencias puideron ser 
tremendamente graves ao 
estoupar o coche. As mo-
dificacións teñen que ser 
realizadas con todas as ga-
rantías posibles e dentro 
do marco da lei.

Hai usuarios que cam-
bian a medida das rodas, 
ben por motivos estéticos 
ou porque están convenci-
dos que con outras carac-
terísticas terán mellores 
prestacións. Outros, máis 
ousados, modifican al-
gúns compoñentes do 
motor para quitar uns ca-
balos “extra”. O máis común 
é actuar sobre a centraliña 
para espremer máis o pro-
pulsor. Sobre estes piares 
pódense facer múltiples 
“retoques”. Hai un denomi-
nador común nestas trans-
formacións: non sortearían 
unha revisión na ITV, pois 
as instalacións modificadas 
substancialmente alteran 
as condicións de funciona-
mento e non cumpren os 
requisitos técnicos homo-
logados polo fabricante.

De todo isto o máis preo-
cupante son as posibles con-
secuencias, e xa non falamos 
de estoupidos, simplemente 

de mala freada. Un exem-
plo desta mala práctica son 
os cuadriciclos, algún de-
les modificados polos seus 
propietarios en talleres alle-
os ás garantías do fabricante 
onde cunhas sinxelas modi-
ficación obteñen un maior 
rendemento mecánico. A se-
gunda parte é que este pe-
queno, e feble, vehículo foi 
deseñado polos enxeñeiros 
cunhas características de 
acordo ao rendemento do 
seu propulsor. Estámonos 
a referir aos freos, chasis e 
suspensión, todos eles nun 
correcto equilibrio coa po-
tencia do vehículo. Alterar 
calquera destes elementos 
pode implicar variar as con-
dicións técnicas do cuadri-
ciclo e como consecuencia 
teremos unha diminución 
da seguridade.

Este é un exemplo claro 
de modificación pero po-
deriamos escribir un am-
plo libro con todas as que 
se poden realizar, e que 
algúns “inconscientes” ou 
“temerarios” realizan sen 
pensar nas consecuencias 
que este feito poida ter.

Os automóbiles actuais 
están perfectamente estu-
dados, desenvolvidos e ex-
perimentados, quen que 
queira máis prestacións ten 
a opción de cambiar a ou-
tro modelo superior, a súa 
seguridade e a dos demais 
estarán máis garantidas.

Xogar con lumeXogar con lume
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Audi A8, a evolución do prestixio
A marca dos catro aros vén de 

darlle unha viraxe ao 
seu buque insignia, o 
A8. Novos sistemas de 

asistencia, faros matrix LED, no-
vos motores, entre outras cou-
sas. A salientar desta berlina é a 
súa construción lixeira: o A8 3.0 
TFSI quattro con batalla normal 
pesa 1.830 quilogramos en ba-
leiro, o valor máis baixo entre 
os competidores con tracción 
integral. O porqué desta re-
dución de peso atopámolo na 
carrozaría, fabricada case por 
completo en aluminio segundo 
o método de construción Audi 
Space Frame (ASF) cun peso fi-
nal de 231 quilogramos. Este 
A8 é unha berlina ben grande, 
mide 5,14 metros de longo, 

2,99 metros de batalla, 1,95 me-
tros de ancho e 1,46 metros de 
alto. Na versión A8 L súmanse 
13 centímetros tanto á batalla 
como á lonxitude. Ambas as 
versións de carrozaría posúen 
agora un maleteiro de até 520 
litros de capacidade. En canto 
ás luces LED, dicir que experi-
mentaron cambios en todas as 
motorizacións (agás a do S8), o 
sistema de escape desemboca 
en dous grandes embelecedo-
res trapezoidais dos tubos de 
escape a ambos os dous lados. 
Delicadas molduras cromadas 
e os marcos dos portelos en cor 
negra de brillo intenso comple-
tan o renovado deseño. Haberá 
doce cores para a carrozaría, 
cinco delas novas.

Corría o ano 1948 cando vía 
a luz a primeira creación da 
senlleira marca de deporti-
vos Porsche. Sesenta anos 
despois, a casa xermana ex-
pón no seu museo algúns dos 
seus modelos de máis sona, 
que se poderán ver até o 17 
de marzo do vindeiro 2014. A 
exposición en cuestión leva 
por título “60 anos de super-
deportivos” e nela poderanse 
ver de preto vehículos como 
o primeiro 550 Spyder da his-
toria (que será mercado por 
un cliente particular), un co-
che que se lle asignou ao pi-
loto Kurt Ahrens en xaneiro de 
1955. Hoxe en día o propulsor 
que equipa ao 550 Spyder é 
tan lendario como o propio 
vehículo, e chegouse a coñe-
cer como “Motor Fuhrmann”. 
Esta mecánica chaira de catro 
cilindros, con catro árbores de 
levas na cabeza, está conside-
rada unha das máis exitosas 
de Porsche. Outro lendario 

que se exporá no museo será 
o 904 Carreira GTS, que aca-
dou máis de 300 vitorias des-
de a súa presentación en 1963 
ata mediados dos 70. Os visi-
tantes tamén gozarán co úni-
co 911 Turbo RS do mundo, o 
único 911 Turbo que leva a ca-
rrozaría lixeira do Carreira RS, 
unha modificación solicitada 
polo seu famoso condutor, 
Herbert von Karajan. Tamén 
se poderá descubrir ao 959 
S, que se desenvolveu a par-
tir dun prototipo presenta-
do no Salón de Frankfurt de 
1983, o pioneiro para futuras 
xeracións de deportivos. Para 
completar esta mostra con-
tarase co Porsche Carreira GT, 
presentado por primeira vez 
como prototipo no Salón do 
Automóbil de París de 2000, 
un deportivo que foi especial-
mente deseñado para ache-
gar o carácter dun coche de 
carreiras nun vehículo de 
serie.

O Salón do Automóbil 
de Toquio, que abrirá 
as súas portas o vin-

deiro 20 de novembro, aco-
llerá a presentación de tres 
concept-cars por parte de 
Mitsubishi. A marca xaponesa 
achega con estes tres mode-
los un novo deseño que que-
re traducirse en funcionalidade 
e seguridade cun eixo común: 
a Tecnoloxía @ earth de MMC.

Indo por partes, o concept 
Mitsubishi GC-PHEV é un SUV 
(Vehículo Deportivo Utilitario) de 
tamaño grande e última xeración 
con tracción 4WD permanente. 
Conta cun motor dianteiro, e 
un sistema de tracción traseira 

plug-in hybrid EV (PHEV) que 
abrangue un V6 de 3 litros so-
brealimentado MIVEC axustado a 
unha transmisión automática de 
oito velocidades, e un motor de 
alto rendemento con batería de 
alta capacidade de cara a ache-
gar un rendemento todoterreo.

O outro concept que será 
amosado é o Mitsubishi XR-
PHEV, un SUV compacto de 
nova xeración que emprega 
un motor dianteiro, sistema de 
tracción dianteira PHEV confi-
gurado cun motor compacto 
de 1,1 litros de inxección directa 
turboalimentado MIVEC, máis 
un propulsor lixeiro e de alto 
rendemento conectado a unha 
batería de gran capacidade.

Por último, falar do concept 
Mitsubishi AR, un monovolu-
me compacto de nova xeración 

que combina a manobrabilida-
de dun SUV coa habitabilida-
de dun monovolume. Dispón 
dun sistema híbrido lixeiro que 
abrangue un motor MIVEC con 
turbocompresor e inxección di-
recta de 1.1 litros de tamaño 
compacto.

Os tres modelos contan 
coas tecnoloxías de axuda dos 
sistemas de información de úl-
tima xeración, cun sistema de 
detección de perigos e un de 
detección precoz de fallos de 
funcionamento.

Estrea tripla 
de Mitsubishi 
en toquio

porsche celebra os seus  
“60 anos de superdeportivos”
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Será a comezos do verán 
de 2014 cando chegue 
ao noso mercado o 

novo scooter de KYMCO, a K-XCT 
125i/300i ABS. Para perfeccionar 
o concepto Gran Turismo Sport, 
introducido nos K-XCT 125i e 
300i, a marca de Taiwán engade 
a estes scooters o sistema antiblo-
queo de freos ABS da man do es-
pecialista alemán Bosch. O 
modulador que achega é o 9.1 
MB, o último da novena xeración 
que representa un paso adiante 
en compactidade, lixeireza, rapi-
dez de reaccións, e todo a prol da 
seguridade do seu piloto. KYMCO 
achega unha nova ferramenta de 
éxito para o modelo K-CTX: o sis-
tema antibloqueo de freos ABS. 
O modulador empregado é de 
dúas canles, para tratar de xeito 
independente cada un dos freos 
do scooter, atópase no interior do 
escudo frontal e é un 9.1 MB, o 
máis recente de Bosch dentro da 
súa novena xeración. A carcasa da 
bomba é moi pequena, xa que só 
ten que dispor da tecnoloxía de 
regulación para dúas rodas. A pla-
ca de circuíto impreso do módulo 

de control móntase directamente 
sobre o sistema hidráulico, co 
que se aumenta a resistencia ante 
as vibracións. Debido a que os tu-
bos dos freos son máis curtos e 
os pistóns máis pequenos, póde-
se empregar unha bomba de re-
torno máis compacta, deseñada 
especificamente para este sis-
tema. Amais, a maneta de 
freos vibra menos e o sis-
tema adapta a presión de 
maneira máis rápida ao 
valor de fricción do 
tipo de pavimento 
correspondente.

kYMcO k-Xct 125i/300i ABs, 
seguridade garantida

7>> Sprint MotorNovas



Ford Motorcraft, 
o mellor 
mantemento

Nos tempos que co-
rren o correcto mante-
mento do coche pasa a 
ser unha prioridade. Ford 
toma boa nota disto e 
lanza unha campaña de 
mantemento chamada 
Motorcraft, baseada en 
prezos baixos e calidade 
alta. Esta gama de servi-
zos Ford Motorcraft está ava-
lada pola garantía de prezo 
mínimo, co compromiso de 
reembolsar a diferenza no 
caso de que o cliente atope 
o mesmo servizo a un prezo 
máis baixo e tres veces a di-
ferenza no caso de atopar un 
prezo máis baixo en pneu-
máticos. Entre os servizos 
ofrecidos está o mantemen-
to Ford Motorcraft, cun pre-
zo recomendado de 99 euros 
(incluído o filtro do aire). Ao 
tempo, Motorcraft poten-
cia o concepto “Tarifa Plana 
Ford”, financiando o importe 
cunha cantidade fixa men-
sual e achega o servizo ITV, 

para vehículos de certa anti-
güidade, imprescindible para 
circular con garantía mecáni-
ca e legal. Outra oferta Ford 
son os “Pneumáticos Ford 
Motorcraft”, consistente en 
seleccionar unha marca con-
creta para cada medida.

Ford Motorcraft lanza-
rá de xeito periódico varios 
paquetes para salientar os 
produtos máis demanda-
dos segundo a estación, por 
exemplo o cambio de anti-
conxelante e escobiñas pe-
rante a chegada do inverno.

Amiocar vén de presentar 
o novo BMW i3

Este mes nas instalacións 
do concesionario oficial BMW, 
Amiocar, en Santiago de 
Compostela o seu director-
xerente, Carlos Agrelo, facía 
a presentación en público do 
BMW eléctrico i3.

O novo i3 non se poderá 
comprar en calquera concesio-
nario, senón nalgún dos nove 
puntos de venda exclusivos 
que a compañía alemá fixou 
en sete comunidades españo-
las, un deles será Amiocar.

BMW vén de lanzar ao mer-
cado unha nova marca que 
chega baixo o nome de BMW 
i, sinónimo de sostible, eléctri-
co e futurista. BMW i pon na 
bandexa de entrada ao mo-
delo i3, un 100% eléctrico sen 
emisións fabricado en grandes 
series con arquitectura especí-
fica LifeDrive e tecnoloxía de 
propulsión BMW eDrive. Este 
coche posúe a tracción pos-
terior típica da marca e o re-
volucionario uso de materiais 
lixeiros. Ten un habitáculo es-
pazoso e dá acubillo a catro 
pasaxeiros, que irán acomo-
dados en asentos lixeiramen-
te elevados (con portas que se 

abren en sentidos contrarios), os 
ocupantes disporán dun volume 
de maleteiro que vai desde 260 
até 1.100 litros. Este BMW conta 
cun botón Start&Stop e a panca 
selectora de marchas na colum-
na do volante. O i3 dispón de ca-
tro liñas de acabado: Atelier, Loft, 
Lodge e Suite. A tecnoloxía BMW 
eDrive vai asociada a un motor 
eléctrico e batería de ión-litio de 
alto rendemento, desenvolvidos 
e fabricados por BMW Group.

O motor eléctrico é síncrono 
híbrido especificamente concibi-
do para este modelo cunha po-
tencia máxima de 125 kw/170 cv.

O novo BMW i3 acelera de 
cero a 100 km/h en 7,2 segundos, 
sendo a súa velocidade máxima 
de 150 km/h (con corte electróni-
co). O seu consumo de enerxía é 
de 12,9 kw/h por 100 km segun-
do ciclo de probas UE. Existe 
unha opción adicional cun pro-
longandor de autonomía (range 
estender) mediante un motor de 
gasolina de dous cilindros de 25 
kw/34 cv, empregado para man-
ter un determinado nivel mínimo 
de carga. Con este motor, a auto-
nomía do coche aumenta a arre-
dor de 300 quilómetros.

un Audi virtual chega a Hollywood
Audi métese de cheo no 

cinema e faino ao grande, 
pois vén de deseñar ao Audi 
fleet shuttle quattro, un mo-
delo futurista que se deixa-
rá ver na pantalla grande 
formando parte do reparto 
do filme “O xogo de Ender”, 
protagonizada por Harrison 
Ford que tomará os mandos 
deste Audi. O coche prota-
gonista expúxose perante 
os medios e elixiu a alfom-
bra vermella de Hollywood 
para facelo, trátase dun 
modelo a escala reducida, 
un coche de ciencia ficción 
que desfilou na estrea da 
película no Chinese Theatre 
de Los Ángeles, xunto coas 
estrelas protagonistas do 
filme: Harrison Ford, Asa 
Butterfield, Hailee Steinfeld, 

Ben Kingsley, Viola Davis e 
Abigail Breslin. Para o lanza-
mento da película, o equipo 
de deseño de Audi construíu 
un modelo iluminado a escala 
1:4. En contraste, o coche que 
se pode ver nas escenas existe 
só no mundo virtual. Trátase 
dun deseño futurista e avan-
zado tecnoloxicamente, que 
foi realizado para a adaptación 
cinematográfica do best seller 
“O xogo de Ender”. 

Cómpre dicir que os enxe-
ñeiros de Audi traballaron sen 
un modelo físico e deseñaron 
o coche completo nun com-
putador. Cando se rodaban 
as escenas, os actores condu-
cían un Audi A7 Sportback. 
Dixital Domain empregou 
imaxes xeradas por compu-
tador para substituír ao A7 
polo Audi fleet shuttle quat-
tro durante a posprodución.

O modelo a escala 1:4 
do Audi fleet shuttle quattro 
terá reservado un sitio de 
honra no AudDesign Studio.

❱❱ a esquerda Plural rexistrou, para o seu  
debate no Pleno do congreso, unha 
proposición non de lei na que susci-
ta a posibilidade de crear un servizo 
público de recuperación de vehícu-
los roubados, baseado fundamental-
mente nunha base de datos que sexa 
accesible para diferentes corpos poli-
ciais e administrativos.

❱❱ mazda asegurou que a introdución en  
2005 do libro dixital de Mantemen-
to contribuíu a evitar a manipulación 
do contaquilómetros por parte dos 
usuarios. O libro dixital de Mante-
mento é parte das opcións da aplica-
ción MyMazda.

❱❱ tesla e Panasonic alcanzaron un  
acordo para ampliar o seu acordo de 
subministro, polo que a firma nipo-
na fabricará 2.000 millóns de célu-
las de baterías de ións de litio para 
a compañía estadounidense de co-
ches eléctricos nos próximos catro 
anos.

❱❱ o presidente de Ford, José manuel  
Machado, afirmou que as matricula-
cións en España volverán alcanzar o 
millón e medio de unidades “en moi 
pouco tempo”, fronte ás 700.000 de 
2012, e reiterou que o obxectivo é 
chegar a vender dous millóns de co-
ches ao ano.

BreVeS
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citroën ds4, agora con 
caixa pilotada EtG6

Citroën fai unha 
nova achega de cara 
ao seu modelo DS4 

e-HDi 115 Airdream, tráta-
se da opción de contar coa 
caixa pilotada ETG6, que vén 
a substituír á CMP6. Nesta 
nova caixa de seis velocida-
des traballouse a xestión no 
paso de marchas para aca-
dar un maior nivel de agrado 
na condución. Conta cun-
ha cartografía específica do 
pedal do acelerador que fai 
máis doada a dosificación 
dos seus percorridos curtos, 
así como unha función de 
“resposta atenuada”, que fai 
máis sinxelas as manobras de 

aparcadoiro permitindo mo-
verse ao ralentí.

Asociada á motorización 
e-HDi 115 Airdream, esta 
caixa pilotada contribúe a 
que o DS4 rexistre unhas 
emisións de CO2 de 110g/
km, amais de contribuír a 
non pagar o imposto de ma-
triculación. A todo isto hai 
que engadir que o DS4 con-
ta agora cunha nova cor de 
carrozaría, a Whisper (un ton 
berenxena).

Os prezos son de 22.790 
euros para o e-HDi 115 
Airdream ETG6 Design e de 
25.150 euros para o DS4 e-
HDi 115 Airdream ETG6 Style.

porsche panamera s turbo, 
50 cabalos máis

Porsche acaba de 
renovar un dos seus 
modelos pertencen-

tes á gama Gran Turismo, fa-
lamos do Panamera, que se 
deixará ver en estrea no Salón 
do Automóbil de Toquio. 
Cunha potencia de 570 ca-
balos (50 cabalos máis que o 
seu predecesor) e unha velo-
cidade máxima de 310 km/h, 
que se complementan cun-
ha gran variedade de opcións 
da máxima calidade chega ao 
mercado o Panamera Turbo S. 
Dicir que por primeira vez ta-
mén estará dispoñible unha 
versión Executive para este 
modelo, cunha distancia en-
tre eixos ampliada en 15 cen-
tímetros, contribuíndo iso a 
máis espazo e unha meirande 
comodidade, especialmente 
na parte traseira. Portelos tér-
micos e insonorizantes, que 
inclúen cristais de privacida-
de, o paquete de iluminación 
interior deseñado para a zona 

posterior e unha gran conso-
la central tamén nesa parte 
de atrás, son só algunhas das 
opcións do completo equipa-
mento desta versión.

Outro dos detalles ex-
clusivos deste Porsche é o 
Palladium, unha cor exterior 
metalizada que só se ofer-
ta para o novo Panamera 
Turbo S. Asemade, é preciso 
facer mención ás lamias 911 
Turbo II de 20 polgadas, que 
non só son máis grandes se-
nón tamén máis anchas que 
as de serie que se empregan 
nas demais versións do Gran 
Turismo. O Panamera Turbo 
S traerá de serie todos os sis-
temas dinámicos de control 
dispoñibles na gama.

O prezo do Panamera 
Turbo S é de 207.334 euros 
e do Turbo S Executive de 
226.747 euros. Estarán dis-
poñibles nos Centros Porsche 
a partir do 31 de xaneiro de 
2014.

lexus presenta o seu cupé en toquio
Será o 20 de novembro 

cando Lexus desvele a face 
do novo RC e será no Salón de 
Toquio. Así, dous modelos do 
novo cupé de Lexus -o RC 350 
con motor V6 de 3,5 litros e o 
híbrido 300h RC con motor de 
2.5 litros- serán amosados no 
encontro nipón. As siglas RC 

(Racing Coupe) correspónden-
se coa imaxe dun cupé de dúas 
portas e unha grella 100% 
nova con feitura de dobre pun-
ta de frecha, sendo esta a máis 
grande e achegada ao chan 
xamais vista nun Lexus. Faros 
triangulares evocan as caracte-
rísticas deportivas do deseño 

do LF-LC, lamias de aluminio 
de RC de novo deseño pode-
rán ser con dúas combinacións 
posibles (unha roda de 10 ra-
dios e de 19 polgadas ou de 
cinco radios, unha versión de 
18 polgadas, todas elas meca-
nizadas con absoluta precisión 
e acabadas cunha elegante cor 
negra).

A cor protagonista do novo 
Lexus RC é a vermella cunha 
sombra máis brillante e un 
maior contraste grazas a un 
proceso de pintura novo que 
utiliza múltiples capas de con-
traste de cor. Acabados inte-
riores con fortes contrastes, 
incluíndo un novo ton inte-
rior de tapizaría Clove, sinó-
nimo de elegancia. Salientar 
os xa recoñecidos traballos 

shimamoku nas madeiras in-
teriores, cun proceso de centos 
de horas de traballo para escul-
pir as numerosas capas de ma-
deira, dan como resultado un 
contraste coa tapizaría.

A cabina do condutor di-
vídese en dúas zonas: a ope-
racional e a do display. A zona 
superior está centrada e enfo-
cada no panel de instrumentos 
e a pantalla de navegación de 
sete polgadas, mentres que a 
consola central integra o novo 
sistema Lexus Remote Touch 
Interface. Os asentos empre-
gan un método de constru-
ción de escuma integrada 
-como o moldeado de asen-
tos de carreiras- para garantir 
unha óptima comodidade dos 
ocupantes.
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Honda presentou 
o Vezel no salón 
de toquio

Honda desvelou no 
Salón de Toquio o 
Vezel, que se comer-

cializará en Xapón o vindei-
ro mes de decembro. O novo 
Urban SUV lanzarase en Europa 
durante 2015, e o nome para o 
mercado europeo comunica-
rase en datas próximas ao seu 
lanzamento.
En Xapón, Honda lanzará dúas 
versións do modelo Vezel: unha 
con motor de gasolina e outra 
con propulsor híbrido. Esta úl-
tima irá equipada co sistema 
Sport Hybrid i-DCD que com-
bina un motor de 1.5 litros 
de inxección directa cun mo-
tor eléctrico de alta potencia, 
mentres que a versión de ga-
solina montará un motor de 
gasolina 1.5l. de inxección di-
recta. Mediante a incorporación 
destas tecnoloxías de nova xe-
ración, o novo Vezel ofrecerá 
unha condución dinámica e un 
excelente consumo de combus-
tible en ambas versións, segun-
do o fabricante.

soul EV: o 
eléctrico de kia

Kia Motors vén de 
anunciar que xa ten 
lista unha nova versión 

do seu modelo Soul, a novidade 
está en que o dito vehículo será 
100% eléctrico. O seu lanzamen-
to será na segunda metade de 
2014. O Soul EV será o primei-
ro turismo de Kia de propulsión 
eléctrica e con cero emisións, 
comercializado fóra do mercado 
coreano e inserido no programa 
Clean Mobility de Kia para pro-
mocionar medios de transporte 
respectuosos co medio natural 
en todo o mundo.

O Soul EV é un vehículo fa-
bricado para uso cotián, equi-
pa unha batería de polímero de 
ións de litio de alta capacidade 
de 27 kwh que permitirán ao 
Soul EV percorrer 200 km cun-
ha soa carga.

Os prototipos do Soul EV 
con tracción dianteira baséan-
se en versións modificadas do 
Kia Soul 2014 e impúlsanse me-
diante un motor eléctrico de 
81,4 kw, capaz de producir 285 
Nm de par motor grazas a unha 
transmisión dunha soa veloci-
dade. Prevese que este modelo 
chegue aos 100 km/h en menos 
de 12 segundos e posúa unha 
velocidade máxima de 145 
km/h. Para maximizar a eficien-
cia e autonomía, o Soul EV conta 
cun sistema de freado rexene-
rativo que captura e recicla na 
batería a enerxía xerada men-
tres o coche avanza en punto 
morto e frea. En canto á recarga, 
do poderá realizarse conectan-
do o Soul EV a calquera enchu-
fe estándar doméstico, sendo o 
tempo de recarga de ata 5 ho-
ras para unha batería completa-
mente descargada empregando 
unha toma de corrente estándar 
de 230 ou 240 v, ou de 25 minu-
tos en “carga rápida”.

O compacto BMW: serie 2 coupé
 O segmento dos compactos xa conta cun 

novo modelo, falamos do BMW Serie 2 
Coupé. Estamos perante un concepto de 

carrozaría típica de dúas portas dun cupé da marca 
xermana cun clásico deseño de tres volumes, con 
catro asentos, tracción traseira e cun regraxe da sus-
pensión e unha gama de motores encamiñados 
cara a un comportamento deportivo. O lanzamento 
ao mercado iniciarase en 2014, incluíndo o modelo 
de BMW M Performance o M235i Coupé. Este Coupé 
diferénciase claramente dos modelos compactos 
da Serie 1 de BMW grazas ao seu deseño específico, 
determinado pola carrozaría 11 cm máis longa, a 
liña do teito que se prolonga na zaga, e a feitura da 
fronte e da parte posterior. A parte máis ancha da 
carrozaría atópase á altura das rodas traseiras, indi-
cando así que se trata dun coche de tracción trasei-
ra. Conta cos acabados: Sport e Modern , así como 
co paquete deportivo M.
En canto a motores, este modelo contará con pro-
pulsores de gasolina e gasóleo con tecnoloxía BMW 
TwinPower Turbo. Cómpre dicir que o 220i Coupé 
é o primeiro modelo compacto da marca que leva 
a versión do motor de gasolina de 2.000 cc e catro 
cilindros de 184 cv. Os motores diésel chegan con 
143 cv no 218d Coupé, 184 cv no 220d Coupé, e 
218 cv no 225d Coupé. Ademais, presente desde 
o inicio: o modelo tope de gama M235i, a versión 
máis potente de BMW M Performance con motor 
de gasolina. Motor de 3.000 cc de seis cilindros en 
liña con tecnoloxía M Performance TwinPower, 326 
cv, chasis con compoñentes de regraxe específico 
de M, así como diversos elementos da carrozaría 
optimizados dende o punto de vista aerodinámico.
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Novos motores Honda VtEc turbo
Honda anunciou a in-
trodución de tres no-
vos motores VTEC 

Turbo, que forman parte da 
nova serie de motores e trans-
misións desenvolvida por 
Honda baixo o nome Earth 
Dreams Technology. A gama 
de motores estará dispoñible 
con tres cilindradas (1.0 litros, 
1.5 e 2.0) e ofrecerán un rende-
mento dinámico excelente así 

como unha potencia e uns ni-
veis de aforro de combustible 
líderes na súa categoría.

Os tres novos motores de 
gasolina dispoñerán de turbo 
e de inxección directa unidos 
á lendaria e coñecida distribu-
ción variable VTEC de Honda. 
Xunto co motor diésel 1.6 –que 
no mercado europeo xa equi-
pa o Civic e o CR-V– e a tec-
noloxía híbrida desenvolvida 

pola marca, estes novos mo-
tores turbo incorporaranse en 
futuros modelos globais da 
Compañía.

Sobre a base dunha estru-
tura de motor completamente 
nova e utilizando sistemas tur-
bo de novo desenvolvemento, 
Honda reduciu o tamaño dos 
seus propulsores e fabricado 
un motor de 1.0 litros de 3 ci-
lindros altamente eficiente e de 
inxección directa, un motor tur-
bo de 1.5 litros de 4 cilindros e 

inxección directa e un turbo 2.0 
litros de 4 cilindros. Ademais, 
Honda logrou reducir tamén a 
fricción destes tres novos mo-
tores VTEC Turbo.

O primeiro VTEC Turbo que 
chegará a Europa é o 2.0 litros 
de inxección directa e 4 cilin-
dros, motor que equipará a 
próxima xeración do Civic Type 
R. Trátase dun motor de altos 
niveis de eficiencia e gran ca-
pacidade de resposta, cunha 
potencia superior aos 280 cv.

HOY ESTAMOS DE CELEBRACIÓN

Consumo mixto (l/100 km): 3,6 - 6,4. Emisiones CO2 (g/km): 94 - 150.
PVP recomendado en Península y Baleares para Honda Civic 1.4 i-VTEC Comfort: 14.000 € incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación, aportación del Concesionario y 
marca, 1.500 € de sobretasación por usado (antigüedad mínima de 3 meses) y Plan Pive 4. Entrada 5.016,70 €, 36 cuotas de 120 € y una cuota final de 6.600,00 €. Comisión de 
apertura financiada: 269,50 €. Coste total a plazos: 15.936,70 €. TIN: 6,80%. TAE: 8,34%. Pasados 3 años podrás quedártelo, cambiarlo o devolverlo como pago de la última cuota. 
Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. sujeta a aprobación de la entidad financiera. *5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión de garantía mecánica), según 
condiciones contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios Oficiales Honda. Pintura metalizada no incluida. Oferta válida este mes.

Máximas prestaciones, mínimo consumo: como el motor diésel 1.6 i-DTEC con 
Earth Dreams Technology, de 120 CV (88 kW) y un consumo de tan sólo 3,6 l/100 km.

Tecnología de última generación como la pantalla inteligente i-MID, sistemas Start/Stop 
y Eco Assist, entrada y arranque inteligente sin llave.

Interior de calidad muy versátil gracias a sus asientos multi-configurables.

Maletero más amplio de su categoría con 477 l. de capacidad,ampliable a 1.210 l. 
con los asientos traseros abatidos.

5 años de garantía* sin límite de kilometraje.

Honda Civic desde 14.000 € o por 120 € al mes. 36 cuotas. Entrada: 5.016,70 €. Cuota final: 6.600 €. TAE: 8,34%

PIVE 4 

Galcar. Avda. Finisterre, 275. Tel. 981 27 04 05*. LA CORUÑA. - Vía de la Cierva, 2-4 (Pol. Ind. Del Tambre). Tel. 981 52 17 70*. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Ctra. de La Gándara, 294. Tel. 981 38 99 70*. NARÓN-FERROL. *Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.
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Ganvam propón unha 
autoinspección dos talleres

A Asociación Nacional 
de Vendedores de 
Vehículos a Motor, 

Reparación e Recambios 
(Ganvam) -que representa a 
máis de 6.000 empresas de 
mantemento e reparación, 
tanto concesionarios e servi-
zos oficiais coma indepen-
dentes- vén de expor a súa 
vontade de que as conselle-
rías competentes en cada co-
munidade faciliten a data 
aproximada e o contido de 
cada inspección, de maneira 
que os talleres -advertidos 
previamente por Ganvam- 
poidan pórse ao día con ante-
rioridade á visita e evitar así a 
sanción correspondente. 
Deste xeito, segundo a patro-
nal, as comunidades autóno-
mas terán a oportunidade de 
amosar se realmente hai von-
tade política para contribuír a 
mellorar o sector da posven-
da ou, pola contra, as inspec-
cións aleatorias programadas 
polo Instituto Nacional de 
Consumo (INC) responden só 
a un afán recadatorio.

Emporiso, ata o de agora, 
só sete comunidades autóno-
mas responderon á solicitude 
da patronal, sendo maioría as 

que se amosan dispostas a 
colaborar para garantir que 
o sector da posvenda cum-
pra con todos os requisitos 
esixidos por Consumo. Foron 
Galicia, Murcia e Navarra as co-
munidades que facilitaron os 
protocolos de Inspección de 
Talleres, mentres que Madrid 
solicitou unha marxe de tem-
po máis ampla para poder ela-
borar a información requirida.

Pola contra, as comuni-
dades de Castela-A Mancha 
e Castela-León preferiron 
manterse á marxe desta soli-
citude cursada por Ganvam. 
Nunha posición intermedia si-
túase Andalucía, que conside-
ra que debe ser o Instituto de 
Consumo quen achegue di-
rectamente a Ganvam todas 
as esixencias administrativas.

toyota, líder europeo na redución de cO2
O informe anual pu-
blicado pola Comisión 
Europea e a Axencia 

Europea de Medio Ambiente 
subliñaba que a media de emi-
sións de CO2 de toda a flota de 
Toyota diminuía en 5,7 g/km, 
o que suporía unha redución 

dun 5% respecto ao ano an-
terior 2011. Este resultado co-
loca a Toyota Motor Europe 
(TME) coa cifra de 24,3 g/km 
de CO2 por baixo do obxec-
tivo específico da compa-
ñía, segundo o previsto pola 
Comisión Europea para o ano 

2012. Resumindo, Toyota si-
túase así como líder europeo 
do sector de automoción co 
menor nivel de emisións de 
CO2 de Europa con 103,6 g/km 
de media en 2012. Segundo 
o informe, as emisións de 
CO2 específicas de TME di-
minuíron un 29% nos 12 úl-
timos anos, até acadar 121,9 
g/km considerando o 100% 
da frota, mentres a media de 

redución do total do sector foi 
do 23% neste mesmo perío-
do. Cómpre dicir que Toyota 
e Lexus lideran o sector euro-
peo, coa maior porcentaxe de 
vehículos que emiten menos 
de 100 g/km de CO2, que su-
pón un 23 % da flota. Toyota 
Motor Europe conta con 11 
modelos Toyota e Lexus cun-
has emisións de CO2 de menos 
de 100 g/km.

Gold Wing F6c
Honda presentou 
no Toquio Motor 
Show a nova Gold 

Wing F6C, que pesa 70 qui-
los. menos que a Gold Wing 
e supón toda unha inxec-
ción de adrenalina dentro 

do segmento cruiser. O co-
razón deste novo modelo é 
o seu incrible motor de 1.800 
cc de seis cilindros horizon-
tais opostos, combinado 
cun estilo propio e cheo de 
personalidade.

O Zoom-Zoom sostible segue evolucionando
 A diversificación ener-

xética e a seguridade 
serán os puntos de in-

terese do stand de Mazda no 
Salón do Automóbil de Toquio 
2013. Entre as súas novidades 
máis destacadas cabe citar a 
presentación mundial do 
Mazda3 SKYACTIV-Hybrid. O 

novo compacto de Mazda con-
vértese así no primeiro modelo 
á venda en Xapón en versións 
diésel, gasolina e híbrida. E aín-
da haberá unha alternativa 
máis, porque Mazda fará a pre-
sentación do concept Mazda3 
SKYACTIV-CNG, que funciona 
con gas natural comprimido.
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Porsche desvelaba 
este mes tres novos 
modelos nos salóns 

do automóbil de Los Ángeles 
(EE.UU.), Toquio (Xapón) e 
Guangzhou (China), eventos ce-
lebrados de xeito simultáneo. 
A estrea mundial do Macan no 
Salón de Los Ángeles supoñía 
a introdución oficial do novo 
todoterreo compacto no mer-
cado. O 911 Turbo Cabriolet ta-
mén debutaba en Los Ángeles, 
mentres que os Panamera 
Turbo S e o Turbo S Executive 
amosábanse por primeira vez 
no Salón de Toquio. Case ao 
mesmo tempo, o superdepor-
tivo 918 Spyder era presenta-
do perante o público chinés e 
estadounidense nas mostras 

respectivas de Guangzhou e 
Los Ángeles.

Porsche amosou por pri-
meira vez o seu novo SUV en 
Los Ángeles, o modelo era des-
velado a véspera da apertura da 
mostra. En canto aos Porsche 
911 Turbo convertibles, dicir 
que contan cun motor de seis 
cilindros e 3.8 litros con dobre 
turbocompresor e unha poten-
cia de 520 cabalos no 911 Turbo 
Cabriolet e de 560 cv na versión 
S. Ambos acadan unha velocida-
de máxima de 318 km/h. Todo 
iso cun consumo de combusti-
ble por baixo dos 10 litros cada 
100 quilómetros percorridos.

De falarmos do modelo máis 
rápido, máis potente e máis luxo-
so da gama Panamera, cómpre 

sinalar que conta cunha poten-
cia de 570 cv e unha velocidade 
máxima de 310 km/h, ademais 
dunha ampla variedade de 
elementos de alta calidade, o 
Panamera Turbo S ten garanti-
do un status especial no seu seg-
mento de mercado. Por primeira 
vez hai dispoñible unha versión 
Executive no Panamera Turbo S, 
cunha distancia entre eixos am-
pliada en 15 centímetros.

O 918 Spyder conta con 887 
cv, cun silencio de marcha típi-
co dun vehículo eléctrico. Este 
coche é capaz de acelerar de 0 
a 100 km/h en 2,6 segundos e 
ten unha media de consumo 
de combustible que se sitúa en-
tre os 3,1 e os 3,0 litros cada 100 
quilómetros.

Breogán Ocasión na coruña
O Grupo Breogán 
-concesionario oficial 
das marcas: Toyota, 

Lexus, Porsche, Kia, Subaru e 
Saab- vén de inaugurar unha 
nova sede na Coruña, máis 
en concreto, na rúa Severo 
Ochoa, 14, no Polígono da 
Grela. Emporiso, Breogán xa 
contaba con instalacións na 
Coruña, e tamén en Ferrol, 

Carballo, Lugo, Barreiros e 
Vigo, pero con esta nova 
achega vén de completar 
-con Breogán Ocasión- a súa 
oferta de produtos e servizos. 
Neste novo centro, que con-
ta con máis de 3.000 m2 adi-
cados á exposición, compra 
e venda de vehículos de oca-
sión, ofrécese tamén a posi-
bilidade de mercar vehículos 

usados, ofrecendo unha ta-
xación sen compromiso. 
Breogán conta con máis de 
200 vehículos expostos de to-
dos os prezos, cunha ampla 
oferta de modelos así como 
ofertas especiais en financia-
mento de tres meses sen inte-
reses coa opción de contratar 
o mellor seguro para o vehí-
culo ao mellor prezo.

porsche, estrea por partida tripla 

un novo Nissan Qashqai
O Nissan Qashqai vén de re-
novarse e porase á venda a 
partir de febreiro de 2014. A 
tecnoloxía premium, un novo 
deseño crossover de segunda 
xeración e un comportamen-
to dinámico de referencia de-
finen ao novo Qashqai. Este 
modelo é 49 mm máis lon-
go que o modelo actual, algo 
máis baixo e ancho.

Cómpre salientar que a 
marca dotou a este mode-
lo da tecnoloxía do Escudo 
de Protección Intelixente 
que achega o Sistema Anti-
colisión Frontal, o Detector 
de Fatiga e o Identificador de 
Sinais de Tráfico xunto a ou-
tras axudas para o condutor. 
Pola súa banda, o Asistente 
de Aparcadoiro automático 
elimina a tensión nas mano-
bras urbanas. En canto aos 
motores, todos dispoñen de 
turbocompresor para reducir 
a súa cilindrada, as emisións 
e o consumo de combusti-
ble pero mantendo as súas 
prestacións  combinadas 
coas menores emisións de 
CO2 do segmento, desde 99 
g/km. A eficiencia mellorou 
tamén grazas a un detallado 
estudo para a redución do 
peso do vehículo mediante 
o cal se aforraron até 40 qui-
los malia que se engadiu un 
maior número de elementos 
de equipamento. Haberá ver-
sións equipadas co sistema 
de tracción ás catro rodas 
ALL-MODE 4x4-i combina-
do cunha caixa de cambios 
manual de seis velocidades 
ou coas novas transmisións 
XTRONIC. A gama de moto-
res estará composta por ca-
tro opcións; dúas de gasolina 
(1.2 DIG-T 115 cv e 1.6 DIG-T 
150 cv) e dúas diésel (1.5 dCi 
110 cv e 1.6 dCi 130 cv) coa 
opción de elixir entre dúas 
e catro rodas motrices. Os 
clientes tamén poderán deci-
dir se queren cambio manual 
ou automático XTRONIC.
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rieju city line, un 
scooter feito en España

A marca catalá de mo-
tocicletas -Rieju- vén 
de anunciar unha am-

pliación na súa gama. O eido 
dos scooter xa conta cun mo-
delo máis, a City Line. Logo da 
presentación no 2012 do scoo-
ter RS Sport e a Blast Urban de 
50 cc, Rieju lanza este ano o 
scooter City Line con motoriza-
cións Made in Europa de 125 e 
300 cc, converténdose no pri-
meiro scooter de 300 cc fabri-
cado en Girona. A Rieju City 
Line é un modelo deseñado e 
concibido para uso urbano e 
interurbano, con gran capaci-
dade de carga e con acabados 
de luxo como o computador 
a bordo, o cargador de móbil 
ou o cofre baixo o asento para 
gardar dous cascos Jet con luz 
de cortesía.

Volvo proba a carga indutiva para os eléctricos
Un proxecto de in-
vestigación avanzada 
estuda as posibilida-

des de carga indutiva para ve-
hículos eléctricos dando como 
resultado que esta tecnoloxía 
para a transferencia de ener-
xía a través dun campo elec-
tromagnético presenta un 
futuro prometedor. E detrás 
desta investigación atópase 
Volvo, que participou como 
socio neste estudo sobre a 
carga inalámbrica que em-
prega un campo electromag-
nético no canto dun cable que 
transfire a enerxía entre am-
bos os obxectos. Unha bobi-
na de indución crea un campo 

electromagnético alterno 
desde unha estación de car-
ga base. Unha segunda bobi-
na de indución no dispositivo 
portátil recolle a enerxía des-
de o campo electromagnético 
e convérteo en enerxía eléctri-
ca que carga a batería. A tec-
noloxía é común en aparellos 
eléctricos domésticos como 
cepillos de dentes pero aínda 
non está dispoñible para car-
ga de coches eléctricos. Coa 
carga indutiva colócase o co-
che sobre un aparello de carga 
e a carga comeza automatica-
mente, feito que suporía un 
grande avance cara o uso dos 
coches eléctricos.

O proxecto de investiga-
ción completo, que incluía a 
carga indutiva para coches 
e autobuses, foi iniciado por 
Flanders Drive. Está compos-
to por un consorcio de em-
presas, entre as que se inclúe 
Volvo Car Group, Bombardier 
Transportation e o fabricante 
de autobuses Van Hool. Volvo 
Cars foi o encargado de submi-
nistar o coche para o proxec-
to de carga indutiva: un Volvo 
C30 eléctrico cunha cunha po-
tencia de 89 kw ( 120 cv). Os 
tests amosaron que o Volvo 
C30 eléctrico pode ser com-
pletamente cargado sen un 
cable de enerxía en 2,5 horas. 

Novidades no toyota Yaris
A nova gama Yaris 
2014 xa se atopa dis-
poñible na rede de 

concesionarios Toyota. As prin-
cipais novidades atinxen ao 
acabado Active con carrozaría 
de 5 portas. Hai dous novos pa-
quetes de equipamento para 
o Yaris 5 portas, denomina-
dos Pack Look+ e Pack Cool+. 
O Pack Look+ está dispoñible 
para o Yaris 70 (gasolina) por 
100 euros, mentres que o Pack 

Cool+ comercialízase por 400 
euros para o Yaris 100 (gaso-
lina) e o 90D (diésel). Así, hai 
un 70 Active con Pack Look+ 
dende 12.441 euros e un 100 
Active con Pack Cool+ a par-
tir de 13.551 euros. O Yaris 90D 
Active con Pack Cool+ comer-
cialízase por 14.551 euros.

O Pack Look + de Yaris 70 
inclúe lamias de aliaxe modelo 
“Selena” e ópticas traseiras tipo 
LED, amais de faros antinéboa 

dianteiros. Pola súa banda, o 
Pack Cool + de Yaris 100 e Yaris 
90D achega tamén lamias de 
aliaxe “Selena” e as ópticas 
traseiras tipo LED, ademais de 
faros antinéboa dianteiros, cli-
matizador automático e porta-
luvas refrixerado.

As outras novidades de 
equipamento abranguen ao 
acabado City, de acceso á 
gama Yaris. O Pack Look, que 
inclúe lamias de aliaxe e fa-
ros antinéboa dianteiros, pasa 
a estar dispoñible non só no 
70 (gasolina) senón tamén no 
90D (diésel). A todo iso súma-
se a redución no consumo e as 
emisións de CO2 no Yaris 90D 
(1.4 D-4D). Así, supón que as 
emisións de CO2 no ciclo me-
dio homologado baixan de 
100 g/km.

A gama Yaris 2014 xa está 
dispoñible cuns prezos que 
parten dos 9.990 euros, incluí-
do o Plan PIVE 4.

❱❱ Ford lanzou unha nova versión do Festa,  
na que combina o motor EcoBoost 
de 1.0 litros e 100 cv de potencia coa 
transmisión automática Powershift de 
dobre embrague e seis velocidades. O 
Festa sitúa o seu consumo en 4,9 l aos 
100 km. O prezo parte de 16.950 euros.

❱❱ Kia iniciou a comercialización dunha nova  
serie especial do seu modelo Sportage, 
denominada ‘drive Plus’, que se carac-
teriza polo seu equipamiento adicio-
nal (faros de xenón, retrovisor interior 
polícrómico, navegador con cámara de 
asistencia ao estacionamento e sensor 
de luces por 900 euros máis). Á venda 
cun prezo de 21.739 euros.

❱❱ Barcelona e Palma de mallorca son as  
cidades españolas con maior conxes-
tión de tráfico, segundo o estudo ‘tom 
tom traffic Index’ correspondente a 
Europa e ao segundo trimestre do ano, 
que sitúa a Moscú, Estambul e Varso-
via como as cidades con máis atascos.

❱❱ o 26% das avarías producidas por unha 
neglixencia ou un erro ten a súa orixe 
nunha equivocación á hora de encher 
combustible (usar gasóleo en lugar 
de gasolina ou viceversa), e este fallo 
supón un custo de máis de 400 euros 
en reparacións.

BreVeS
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Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

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

Sprint
Axenda

Talleres
BASTON

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

y accesorios racing

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

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

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

baston@adgruporegueira.es

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

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

¿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

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
sandwich

Hamburguesas
y pollos Asados

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

E que ten o novo Opel 
Insignia (á parte da feitura 
máis baixa e ancha que o 
anterior) que saliente entre 
os demais do seu segmen-
to? Pois vaiamos dende o 
comezo: 3 motores de ga-
solina, 5 diésel e 1 GLP (Gas 
Licuado de Petróleo) que 
son extraordinarios. Os no-
vos turbodiésel CDTI de 120 
e 140 cabalos de potencia 
teñen un consumo medio 
de 3,7 litros por cada 100 
quilómetros. E o motor 1.4 
turbo de gasolina tampou-
co fica atrás, consume só 
5,2 litros de gasolina cada 
100 quilómetros, sendo o 
motor de acceso á gama de 
gasolina con caixa manual 
de 6 velocidades e sistema 
Start&Stop. O propulsor 
tope da gama Insignia dié-
sel é o 2.0 BiTurbo CDTI de 
195 cv. Esta motorización 
diésel de altas prestacións 
distínguese pola súa rápida 
resposta, así como pola súa 
exemplar potencia en toda 
a gama de revolucións gra-
zas ao sistema secuencial 

de dous turbocompreso-
res. Dicir que acelera de 0 a 
100 quilómetros en 8,7 se-
gundos e acada unha ve-
locidade máxima de 230 
quilómetros por hora, con-
sumindo 4,7 litros de gasó-
leo cada 100 quilómetros.

A versión tope de gama 
de gasolina -o deportivo 
Insignia OPC- leva un mo-
tor 2.8 V6 Turbo, con caixa 
de cambios manual, que 
desenvolve 325 cabalos e 
chega a unha velocidade 
máxima de 250 km/hora 
(limitada de xeito elec-
trónico). Ponse de 0 a 100 
km por hora en tan só 6 
segundos!

Outro factor que sa-
lienta no novo modelo 
de Opel é a aerodinámi-
ca, cun coeficiente Cx de 
0,25 para o Insignia 5 por-
tas e de 0,28 para o Sports 
Tourer, o que os converte 
nos máis aerodinámicos 
do mundo nas súas res-
pectivas carrozarías. Outro 
detalle que nos chamou a 
atención é o deflector ac-
tivo dianteiro que leva na 

grella. Normalmente o aire 
que entra pola grella suma 
até o 8% do coeficiente to-
tal do vehículo. Para redu-
cir este efecto, un deflector 
pecha de maneira auto-
mática a grella para evitar 
que o aire entrante cause 
turbulencias.

Os enxeñeiros de Opel 
fixeron unha serie de me-
lloras no chasis, incluíndo 
os amortecedores (teñen 
un 60% de elementos no-
vos), barras estabilizado-
ras e dirección, o que se 
traduce nunha mellora no 
comportamento fronte aos 
ruídos e vibracións, ele-
vando así os niveis de co-
modidade. O novo chasis 
achega o axuste electró-
nico do amortecemento 
e a dirección asistida sen-
sible á velocidade. O con-
dutor pode elixir entre 
tres modos de condución: 
o Normal (para unha con-
dución relaxada), o Tour 
(para unha condución 
máis suave e cómoda) e o 
Sport (para unha condu-
ción máis deportiva).

Novos motores de inxección 
directa, novo deseño interior e 
exterior e unha feitura máis afia-
da, lévannos a un nivel elevado 
de novas prestacións, baixos con-
sumos e desprazamentos cómo-
dos así como pracenteiros. Unha 
distintiva grella dianteira ensan-
chada e máis baixa dánlle un as-
pecto elegante e refinado. Os faros 
dianteiros son de novo desenvol-
vemento con luces diúrnas LED de 
serie. A inserción dos faros antiné-
boa foi redeseñada medrando en 
profundidade cara aos seus bor-
dos exteriores.

O Insignia mide: 4,842 metros 
de longo, 1,856 metros de ancho e 
posúe un maleteiro cunha boa ca-
pacidade de 500 litros. Cos asentos 
traseiros encartados (ata a altura dos 
respaldos dianteiros) a capacidade 
aumenta até os 1.015 litros. O alerón 
traseiro inserido esténdese en todo 
o ancho do coche até un punto no 
bordo dos pilotos traseiros.

Dentro do habitáculo hai no-
vos acabados decorativos e ta-
pizados dos asentos, amais dun 
novo deseño da consola central, 
con controis máis sinxelos. Os 
asentos son cómodos e hai espa-
zo abondo para cinco pasaxeiros 
coa súa respectiva equipaxe.

O novo Opel Insignia, nas súas cinco versións -sedán de 4 portas, berlina de 5 portas, 
Sports Tourer, OPC e Country Tourer- foi presentado recentemente en Madrid perante os 

medios de comunicación e a prensa especializada do motor.

Novo Opel Insignia
Renovación de imaxe e motores

■ luÍS RIVERO dE AguIlAR | TexTo e FoTos

16 PresentaciónSprint Motor >>



seguridade e lecer

O novo Insignia conta 
con diversos sistemas para 
a seguridade preventiva: 
como o control de cruceiro 
adaptativo, a alerta de án-
gulo morto, a de cambio 
de carril e de tráfico trans-
versal traseiro, o asistente 
de sinais de tráfico (que re-
coñece os sinais de tráfico 
e os límites de velocida-
de) así como a cámara de 
visión traseira e o sistema 
de iluminación adaptati-
vo, achegando numerosas 
configuracións de ilumi-
nación. O sistema avanza-
do de aparcadoiro detecta 
as prazas de aparcadoiro 
axeitadas ao tamaño do 
coche. O Insignia obtivo 
unha cualificación máxima 
de 5 estrelas nas probas da 
EuroNCAP.

En canto ao lecer a bor-
do deste modelo, engadir 
que dispón do sistema 
Intellilink (tecnoloxía mul-
timedia) cunha pantalla 
de 8 polgadas a través da 
cal controlaremos a radio, 
o navegador, o teléfono 
e o MP3. Este dispositivo 
pódese controlar de catro 
maneiras distintas: a tra-
vés do Touchpad na con-
sola central, premendo 
lixeiramente a pantalla tác-
til, cos mandos no volante 
ou a través de comandos 
de voz.

O Insignia -pertencente 
ao segmento D- comezou a 
súa andaina no ano 2008. 
Fabrícase na factoría alemá 
de Rüsselsheim. Segundo 
declarou Enrico de Lorenzi 
-director xeral comercial de 
Opel España- do modelo 
anterior vendéronse máis 
de 50.000 unidades no 
noso país, correspondendo 
un 60% á versión de 5 por-
tas, un 20% á de 4 portas 
e un 18% ao Sport Wagon. 
Un 90% con motor diésel e 
o 10% restante con motor 
de gasolina. O motor diésel 
de 130 cv foi o máis solici-
tado polos condutores do 
noso país. Como dato cu-
rioso, en China e América 
do Norte coñécese como 
Buick Regal, mentres que 
en Chile coñéceno como 
Chevrolet Vectra.

2013 foi o ano de Opel. 
Ao longo dos últimos me-
ses, foron renovadas as 
motorizacións (tanto en 
diésel como en gasolina) 
e viron a luz o exitoso to-
doterreo SUV Mokka e o 
pequeno urbano Adam, 
presentados antes do ve-
rán en terras galegas. Os 
modelos Astra e Corsa fi-
guran entre os 10 coches 
máis vendidos do merca-
do español. En 2012, a mar-
ca fundada por Adam Opel 
en 1862, vendeu máis de 1 

millón de turismos e vehí-
culos comerciais lixeiros en 
Europa.

Os prezos en España do 
novo Opel Insignia parten 
dos 25.875 euros co mo-
tor 2.0 CDTI de 120 caba-
los ecoFLEX e o sistema 
Start&Stop de aforro de 
combustible. Será un duro 
competidor para modelos 
tan asentados no noso país 
como o Volkswagen Passat, 
o Ford Mondeo, o Toyota 
Avensis, o Skoda Octavia 
ou o Peugeot 508.

 
A versión tope 

de gama leva un 
motor 2.8 V6 Turbo 

(cambio manual) 
que desenvolve 

325 cv
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Motor
Do mesmo xeito que todos os 
propulsores de oito e de doce 
cilindros, tamén o novo mo-
tor sobrealimentado de AMG 
con catro cilindros e 2,0 litros 
móntase a man de acordo coa 
tradicional filosofía de AMG. 
Un distintivo desta filosofía é 
a placa do motor AMG coa si-
natura do mecánico responsa-
ble do motor. Para facérmonos 
unha idea, o motor AMG de ca-
tro cilindros en liña con 2 litros 
de cilindrada e turbocompre-
sor desenvolve unha poten-
cia de 360 cv e un par motor 
máximo de 450 Nm. Isto que 
significa? Pois en palabras da 
casa: que estamos perante o 
motor de catro cilindros máis 

potente dos producidos en se-
rie en todo o mundo. 

En contra do que se pode 
supor, tamén se trata dun dos 
máis eficientes, cumprindo as 
esixencias da normativa de ga-
ses de escape Euro 6. En ter-
mos máis concretos, falamos 
dun consumo de combustible 
de 6,9 litros aos 100 quilóme-
tros no ciclo normalizado euro-
peo. Ambos os dous modelos 
son vangardistas pero tamén 
beben da historia, cousa im-
prescindible para ser moder-
nos. Para Mercedes-Benz (está 
claro que para a súa concep-
ción e desenvolvemento) tívo-
se moi en conta a experiencia 
recollida ao longo das últimas 
décadas no automobilismo 
deportivo e na construción 
de automóbiles e grupos de 
propulsión potentes de altas 

prestacións. Cómpre salientar 
elementos cos que conta este 
novo modelo A 45 AMG como 
son: o motor sobrealimenta-
do BlueDirect, a tracción inte-
gral e o cambio deportivo de 
7 velocidades SpeedShift DCT 
AMG.

A elevada oferta de poten-
cia e par motor e a achega de 
serie da tracción integral AMG 
4MATIC optimizada para unha 
condución dinámica tradúcen-
se en prestacións extraordina-
rias: o A 45 AMG acelera de 0 
a 100 km/h en 4,6 segundos e 
acada unha velocidade máxi-
ma de 250 km/h (limitada de 
xeito electrónico). Amais, en 
ambos os modelos fíxose todo 
o posible para unha redución 
sostida das emisións de partí-
culas. Con iso, o A 45 AMG satis-
fai xa hoxe o segundo nivel do 

normativa Euro 6 que entrará 
en vigor a partir do ano 2017. 

A base destas abraian-
tes cifras é o paquete de alta 
tecnoloxía incorporado por 
Mercedes-AMG no vehículo. O 
motor AMG de catro cilindros e 
2,0 litros con turbocompresor 
é un novo grupo de altas pres-
tacións da familia de propulso-
res BlueDIRECT, e traballa con 
inxección directa guiada de 
gasolina con catro inxectores 
pezoeléctricos centrados nas 
catro cámaras de combustión 
e unha presión de inxección 
de 200 bares. A combinación 
de inxección múltiple e aceso 
por faíscas múltiples mellora o 
aproveitamento do combusti-
ble e incrementa claramente o 
rendemento termodinámico, o 
que se traduce á súa vez nunha 
redución das emisións.

Ábrense novos tempos para Mercedes-AMG. E ábrense grazas ao A 45 AMG e ao CLA 45 AMG 
que, segundo a casa xermana, son os dous primeiros automóbiles de alto rendemento con 
motor de catro cilindros presentados pola marca de Mercedes-Benz ao longo dos seus 45 

anos de vida. En definitiva, que non poderiamos entrar de mellor xeito no mundo de AMG. 
Só a “música” do seu motor xa fai xirar as cabezas dos peóns.

Mercedes A 45 AMG
Un deportivo que fai xirar as cabezas
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Equipamento
O novo Mercedes A 45 AMG 
contará de serie con numero-
sos elementos que o converten 
nunha opción ben atractiva, 
entre eles: a grella do radiador 
AMG “Twin blade” cor gris tita-
nio mate, un faldrón dianteiro 
AMG con splitter frontal gris ti-
tanio mate, tomas laterais de 
grandes dimensións para o 
aire de refrixeración con flics 
negros, un distintivo “Turbo 
AMG” sobre o gardalamas dian-
teiro, un faldrón traseiro AMG 
con saídas simuladas de aire 
nos laterais, un insiro de difu-
sor na zaga con moldura de 
cor gris titanio mate, faros bi-
xenón, grupos ópticos trasei-
ros de diodos luminosos, cintos 
de seguridade vermellos, entre 
outras cousas.

seguridade
Mercedes sabe da importancia 
dun bo equipo de seguridade 

a bordo dos seus vehículos, 
para iso dota a este A 45 AMG 
dun programa electrónico de 
estabilidade ESP, que conta 
con tres niveis. O A 45 AMG 
dispón de tres programas de 
condución: “ESP ON”, “SPORT 
Handling Mode” e “ESP OFF”, 
que permiten variar indivi-
dualmente o dinamismo do A 
45 AMG con só premer un bo-
tón. O equipamento de serie 
inclúe amais o ESP con con-
trol de dinamismo en curvas. 
E, de ser preciso (por exemplo, 
ao tomar curvas con dinamis-
mo), este equipo intervén de 
xeito case inapreciable sobre 
o freo da roda traseira ao lado 
da curva, orixinando un intre 
de guiñada definido en torno 
ao eixo vertical. O efecto: o A 
45 AMG cínguese á curva con 
precisión e de maneira pre-
visible. Este Mercedes posúe 
tamén tren de rodaxe depor-
tiva AMG e equipo de freos de 

altas prestacións AMG. Unha 
sofisticada tecnoloxía de sus-
pensións a fin de mellorar o 
dinamismo, así, o eixo dian-
teiro McPherson distínguese 
polo uso de manguetas máis 
ríxidas e por parámetros elas-
tocinemáticos completamen-
te novos. Engadir que este 
modelo vén equipado de se-
rie con lamias de aliaxe AMG 
en deseño de radios dobres, 
cor gris titanio con pneumáti-
cos de formato 235/40 R 18.. 
Asemade, traerá dirección pa-
ramétrica deportiva AMG con 
servoasistencia variable en 
función da velocidade especí-
fica de AMG, aval de alta pre-
cisión e axilidade no manexo 
do volante. E non esquecemos 
mencionar o equipo de freos 
de alto rendemento AMG con 
discos de freo autoventilados e 
perforados en todas as rodas, 
que desacelera o vehículo con 
fiabilidade e espontaneidade.

destinatarios
Estamos perante coches fei-
tos para xente máis nova do 
que nos teñen afeitos mode-
los previos de Mercedes. Así 
nolo certifica a estimación 
de idade media do grupo 
destinatario do A 45 AMG, 
que vai dos 30 aos 45 anos, 
menor cá dos clientes ha-
bituais de AMG até a data. 
O A 45 AMG -segundo in-
dica a compañía- responde 
ás expectativas do público 
obxectivo que adoita vivir 
nunha contorna urbana e 
vai á procura dun vehícu-
lo áxil e suxestivo de altas 
prestacións. O CLA 45 AMG, 
pola súa banda, asume a fi-
losofía do CLS 63 AMG, para 
moitos o arquetipo dos cu-
pés de altas prestacións 
con catro portas. Achega 
ademais unha combinación 
de elementos a ter moi en 
conta: un número incon-
table de dispositivos ao 
servizo dunha condución 
deportiva, un deseño inno-
vador e unha clara arela de 
individualidade. 

os asentos “sport” son espectaculares en todos os sentidos
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Motores e cambios
O novo Audi A3 

Cabrio chega ao mercado 
con dous motores TFSI e un 

motor TDI; todos eles respec-
tan os límites da normativa 
Euro 6. Teñen unha cilindra-
da de 1,4, 1,8 e 2 litros, e a 

súa potencia vai dos 140 aos 
180 cv. Os tres motores son 
de novo desenvolvemen-
to; o seu consumo é até un 
13% menor que o dos moto-
res do modelo anterior. Un 
elemento que merece espe-
cial atención é a tecnoloxía 
Cylinder on Demand (COD) 
que monta o 1.4 TFSI e que 
desconecta dous cilindros en 
réximes baixos. Máis adian-
te estarán dispoñibles outras 
motorizacións.

No que respecta á trans-
misión da forza, o novo Audi 
A3 Cabrio tamén aposta po-
los últimos desenvolvemen-
tos tecnolóxicos. O 1.8 TFSI 
combínase co S tronic de sete 
velocidades; xunto co sistema 
de condución dinámica Audi 
drive select (de serie na liña 
Ambition). O 1.4 TFSI Cylinder 
On Demand e o 2.0 TDI clean 
diésel trasladan as súas forzas 
ás rodas dianteiras a través 
dunha caixa de cambios ma-
nual. A tracción integral quat-
tro, nova para o A3 Cabrio, 
tamén estará dispoñible.

Equipamento
O novo Audi A3 Cabrio 

contará no seu equipamento 
con numerosos elementos, 
entre os que salientamos: os 
sistemas de asistencia como 
o Adaptive Cruise Control e 
o Audi pre sense (dispoñi-
bles con carácter opcional). 
Asemade, gran variedade de 
compoñentes de infotain-
ment, entre eles o MMI navi-
gation plus con MMI touch e 
pantalla de 7 polgadas e o 
Bang&Olufsen Sound System 
terán cabida neste modelo. E, 
se o cliente o desexa, incluira-
se o Audi connect con tecno-
loxía LTE ou o Audi phone box.

A ceo descuberto
A3 Cabrio

Audi vén de darlle outra volta ao seu modelo A3 convertible. 
Dende estas páxinas de Sprint Motor contamos polo miúdo todo 
o que agocha o novo modelo da casa dos catro aros, trátase do 
A3 Cabrio. Un deportivo para gozar do aire libre ao volante e 
sentir máis de preto o que nos rodea, o catro prazas convertible 
salienta pola súa construción lixeira, polos seus novos motores 
e tamén polos sistemas de asistencia.

■ ANtóN PEREIRA | TexTo      ■ SPRINt MOtOR | FoTos

o novo modelo medrou, 
respecto ao seu ante-
cesor, de 4,24 a 4,42 
metros de lonxitude
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Medidas
De compararmos a este A3 Cabrio co 

seu predecesor, cómpre dicir que o novo mo-
delo medrou: de 4,24 a 4,42 metros de lon-
xitude, de 2,58 a 2,60 metros de batalla e de 
1,77 a 1,79 metros de anchura. Porén, a ver-
sión básica do A3 Cabrio pesa apenas 1.345 
quilogramos, o que supón uns 60 quilogra-
mos menos que antes. Moitos dos compo-
ñentes do habitáculo fabricáronse en aceiro 
de máxima resistencia, mentres que o capó 
do motor é de aluminio. A competencia de 
Audi en materia de construción lixeira tamén 
queda reflectida nos motores e no tren de ro-
daxe. Tamén este novo A3 Cabrio equipa unha 
lixeira capota de lona.

A capota
Co accionamento electrohidráulico 

a capota ábrese e péchase en 18 segundos, 
mesmo en marcha, iso si, mentres non se su-
peren os 50 km/h. Unha vez aberta, a capota 
alóxase nun receptáculo variable. Como alter-
nativa achégase unha capota acústica cunha 
escuma interior máis grosa que reduce aínda 
máis o nivel de ruído no habitáculo. O corta-
ventos inclúese no equipamento de serie da 
liña Ambiente, mentres que a calefacción para 
a zona da cabeza nos asentos dianteiros é op-
cional en todas as versións. No caso de envor-
que, un sistema activo protexe aos pasaxeiros.

O interior
No interior do ca-

tro prazas convertible o 
taboleiro de instrumen-
tos é esvelto, e a conso-
la central inclínase cara 
ao condutor. As moldu-
ras decorativas de feitu-
ras plásticas, os grandes 

difusores de aire redon-
dos e o elegante panel 
de mandos do clima-
tizador trasladan ao 
habitáculo a aparen-
cia propia do segmen-
to superior. Como en 
todo Audi, o manexo 
do novo A3 Cabrio é 

sinxelo e intuitivo e a 
calidade dos acabados 
non ten comparación. 
O volume do maletei-
ro, de 320 litros, pode 
ampliarse abatendo os 
respaldos traseiros; coa 
capota aberta, o seu vo-
lume é de 275 litros.
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O fabricante alemán de compoñentes para automóbi-
les Bosch vén de presentar perante os medios as súas 

últimas solucións tecnolóxicas e intelixentes que axiña 
se incluirán nalgúns automóbiles. Reducir o consumo 
dos vehículos diésel e de gasolina nun 30% adicional, 
acadar a devecida condución sen accidentes e prepa-
rarse para a transición gradual cara á electromobilida-
de son algunhas das motivacións polas que se rexe a 

compañía xermana. Dende Sprint Motor damos conta, 
polo miúdo, de todo o que acontece arredor de Bosch.

O sector do automóbil atópase nun período de transición e 
Bosch é unha forza propulsora cara ao cambio. Para acadar este 
tan desexado cambio de rumbo Bosch presenta innovacións nas 
áreas de propulsión, servizos, comodidade e seguridade aplica-
das á condución. Estamos a referírmonos a produtos estrela como 
o iBooster, o eClutch ou a videocámara estéreo, entre outros 
elementos tecnolóxicos a salientar. 

Bosch amplía as coñeci-
das prestacións do sistema 
Start&Stop cun sistema de pa-
rada por inercia e de asistente 
para o modo condución “a vela”, 
mediante un navegador que 
achega unha previsión sobre a 
proximidade e o radio das cur-
vas ou sinais de entrada en po-
boacións. Unha interconexión 
dos sistemas que, nas estradas 
nacionais, pode aforrar até un 
15 por cento de combustible 
en servizo real. Iso non só sig-
nifica unha redución dos custos 
de combustible, senón tamén 
unha redución das emisións de 
dióxido de carbono.

Bosch compact
tecnoloxía para a automoción

As armas secretas de Bosch

A filosofía do 
electrónico

o eclutch
Co eClutch de Bosch, os 

condutores dun vehículo con 
cambio manual poderán pren-
der o coche nun atasco sen ter 
que premer o embrague, xa 
que as funcións do embrague 
son reguladas de xeito elec-
trónico. Desa maneira, pécha-
se o baleiro existente entre 
os automóbiles con cambio 
automático e manual. Amais, 
o eClutch permite realizar a 
función de condución “a vela” 
que axuda a aforrar moito 

combustible. O embrague in-
dependiza, sen que o condu-
tor teña que intervir, o motor e 
o mecanismo de transmisión, 
cando o condutor non acele-
ra. Nese intre, o motor apága-
se, co que o consumo total de 
combustible redúcese unha 
media do 10 por cento.   

o iBooster
O servofreo con con-

trol electrónico non require 
unha presión baixa do motor 
de combustión e mantense 

activo, mesmo cando o co-
che funciona co motor eléc-
trico. A autonomía eléctrica 
aumenta co iBooster, segun-
do o deseño do vehículo, até 
nun 20 por cento. Asemade, 
xera a presión de freado tres 
veces máis rápido que un 
servofreo convencional. Isto 
pode reducir a distancia de 
freada en 1,5 metros condu-
cindo a 30 km/h. A freada au-
tomática de emerxencia unida 
á eficacia do ESP pode evitar 
a terceira parte dos atropelos 

frontais a peóns. Arestora, co 
iBooster, esa porcentaxe che-
ga ao 50 por cento. 

Videocámara estéreo
En 2014, Bosch comezará 

a fabricar en serie esta cáma-
ra con visión espacial. Desa 
maneira, para a protección 
de peóns só se requirirá a in-
corporación dun sensor para 
a freada automática de emer-
xencia. Unha gran axuda can-
do os nenos están a xogar e 
cruzan de súpeto a rúa. 

Boost recuperation System 
Con este sistema, Bosch 

fai posible o acceso á hibri-
dación dos automóbiles do 
segmento medio. O seu com-
poñente principal -un alter-
nador con maior tensión 
eléctrica- constitúe, ao mes-
mo tempo, a base para as po-
tentes redes de a bordo de 48 
v. As principais vantaxes es-
tán en que o dispositivo per-
mite o modo de condución 
“a vela” para reducir o consu-
mo de combustible e, grazas 
á súa maior potencia, apro-
veita mellor a freada rexene-
rativa que os alternadores 
convencionais. A redución 
do consumo de combustible 

acadada con este sistema cí-
frase en até un 7 por cento.   

Sistema de lecer cue
Bosch desenvolveu para 

General Motors un sistema de 
información ao condutor que 
se pode regular mediante en-
tradas de voz coa mesma li-
berdade coma se falase co 
seu copiloto. Este sistema es-
tréase nun novo modelo de 
Cadillac.  

displays tFt
Bosch é líder do mer-

cado de instrumentos de 
sinalización libremente pro-
gramables. Para modelos do 
segmento premium, Bosch 

desenvolve pantallas TFT que 
achegan as máis modernas 
tecnoloxías de display. Para 
iso, aposta por un sistema 
modular que se pode adap-
tar de moitos xeitos. 

aínda é posible 
reducir o consumo, 

nos motores de com-
bustión, nun 20% 

en comparación co 
nivel do ano 2012
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motores de combustión 
No camiño cara á mobilidade eléctrica, os avances técnicos 

nos coches de gasolina e diésel manteñen a súa importancia. 
Aquí aínda é posible reducir o consumo nun 20 por cento, en 
comparación co nivel do ano 2012. Grazas a esta tecnoloxía 
eficiente, pódense cumprir as estritas disposicións legais sobre 
emisións de CO2, como as que se albiscan para 2020 na Unión 
Europea. Dependendo do segmento de vehículo, será posible 
un maior ou menor grao de electrificación.  

Propulsións híbridas
Bosch aposta por un catálogo amplo para a electrificación 

do grupo propulsor. A solución axeitada para o segmento 
medio de vehículos céntrase no sistema Boost Recuperation 
cun alternador de 48 voltios e unha batería compacta de ións 
de litio. Máis aló disto, Bosch ofrece a tecnoloxía de híbridos 
hidráulicos, híbridos fortes e híbridos plug-in. Emporiso, no 
Salón IAA 2013 preséntase un Porsche Panamera coa tecno-
loxía híbrida plug-in de Bosch.

Propulsión eléctrica 
Chrysler fabrica en serie o Fiat 500e con compoñentes 

de Bosch para a súa propulsión eléctrica. Até o ano 2014, 
Bosch realizaría 30 proxectos de produción en serie arredor 
da mobilidade eléctrica. Aínda que estes proxectos aínda 

non están encami-
ñados aos mercados 
de grandes series, 
achegan a experien-
cia dun novo tipo de 
condución baseada 
nun motor silandei-
ro e unha aceleración 
potente con baixo 
nivel de revolucións 
que, sen dúbida, van 
abrindo o camiño 
emocional cara ao 
vehículo eléctrico.

unha condución eléctrica

os automóbiles eléctricos terán en 2020 unha 
autonomía superior aos 300 quilómetros

asistencia ao condutor
En Bosch traballan uns 

5.000 enxeñeiros en todo o 
mundo no desenvolvemento 
de sistemas de asistencia ao 
condutor. Para obter a máxi-
ma clasificación de cinco es-
trelas, EuroNCAP esixirá nos 
vindeiros anos a instalación 
de funcións de asistencia ao 
condutor. A partir de 2014, 
deberán achegar polo me-
nos unha función de asisten-
cia ao condutor e a partir de 
2016 unha protección predic-
tiva de peóns. Isto suporá un 
pulo de crecemento adicional.

asistente para atoamentos
Bosch presentará en 2014 

un asistente para atoamentos 
que manterá ao coche no ca-
rril a través de intervencións 
na dirección durante o tráfi-
co lento cando se circula en 
caravana. No futuro, esta asis-
tencia converterase nunha es-
pecie de piloto automático 
para atascos que automati-
zará tamén o cambio de carril. 

asistente de aparcadoiro
En 2015 comercializara-

se un asistente de aparcadoi-
ro mellorado de Bosch. A súa 

atracción principal será un 
mando a distancia para ma-
nobrar o coche desde o ex-
terior. No futuro, un sistema 
de sensores de vídeo de 360 
graos permitirá que o coche 
poida buscar só a súa praza 
nun parking.  

condución autónoma
Para a condución en au-

toestradas albíscase unha 
clara liña de desenvolvemen-
to: a combinación do Control 
de Cruceiro Adaptativo e o 
Asistente de Mantemento do 
Carril. A finais desta década, 
converterase nun piloto au-
tomático para autoestradas. 
Canto máis ambiciosas sexan 
as futuras funcións de seguri-
dade, máis se requirirá unha 
comunicación de coche a co-
che e un intercambio de datos 
en tempo real.   

mySpin
É unha solución de 

Bosch para a integración do 
smartphone no automóbil. 
Dese xeito, integramos tamén 
Internet no vehículo. A través 
de mySpin amósanse as Apps 
do smartphone na pantalla da 
consola central do vehículo.

Axudas na estrada
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A Volkswagen T1 é unha furgoneta producida polo fabri-
cante alemán Volkswagen dende o ano 1950. Dende os 
seus comezos denominóuselle Volkswagen Transporter ou 
Volkswagen Bus, no caso das versións de pasaxeiros. Existe 
en versións: furgoneta, kombi (furgoneta de pasaxeiros e de 
carga, denominada nalgúns mercados Volkswagen Panel), 
plataforma e cámper.

Volkswagen t1
A orixe do movemento

■ SONIA PENA | TexTo      
■ SPRINt MOtOR | FoTos

a orixe
En 1947 durante unha visi-

ta á fábrica de Wolfsburg, o en-
tón importador de Volkswagen 
en Holanda, Ben Pon, quedou 
abraiado coa plataforma de 
transporte ideada polos ope-
rarios sobre un chasis dun 
Volkswagen Escaravello. Ben 

Pon debuxou alí mesmo un 
bosquexo do que podería ser 
unha pequena furgoneta de 
carga e presentoullo aos di-
rectivos da marca. Finalmente 
o proxecto foi aprobado e 
a finais de 1948 iniciouse o 
proceso de construción do 
entón chamado Volkswagen 
Tipo 29. O 12 de novembro 
de 1949, logo de menos dun 
ano de desenvolvemento, o 
proxecto Tipo 29 foi presen-
tado oficialmente en socieda-
de como Volkswagen Tipo 2 (o 
Escaravello era o Tipo 1). A aco-
llida por parte do público foi 
inmediata e o 8 de marzo de 
1950 comezou a produción da 
que remataría sendo a furgo-
neta máis senlleira da historia 
do automóbil: a Volkswagen 

Transporter (Volkswagen 
Combi en América). Desde 
ese intre a casa xermana, 
amais dun coche do pobo pa-
sou a ofertar unha furgoneta 
do pobo.

a feitura da t1
Malia a crenza popular, a 

Transporter non estaba des-
envolvida sobre o chasis do 
Escaravello. Os estudos come-
zaron por ese camiño, pero o 
chasis de plataforma do KDF 
non era robusto abondo para 
a capacidade de carga dunha 
furgoneta. Finalmente optou-
se por unha carrozaría auto-
portante totalmente nova de 
formas rectangulares pero 
con arestas redondeadas que 
mellorasen a aerodinámica. 
Mecanicamente compartía 
gran cantidade de pezas co 
utilitario, entre elas o motor 
bóxer de 1.131 cc e 25 cv que 
case non lle permitía chegar 
aos 80 km/h. Inicialmente a 
gama das T1 estaba compos-
ta por dous modelos: Panelvan 
(sen cristais laterais nin prazas 
traseiras) e Kombi (con prazas 
e cristais traseiros). Ambos 
os modelos eran totalmen-
te espartanos: indicadores 
de dirección pequenos, pa-
rachoques chairo só diante, 
portelos de media apertura, 
ausencia de xanela traseira, 
cadro de mandos inexistente 
e contaquilómetros graduado 

Superados os 200 núme-
ros en Sprint Motor segui-
mos avante nesta sección 
que tamén desafía o tempo 
(máis ben o paso do tem-
po), pois neste apartado 
interesámonos polo que 
xa pasou, polos vehículos 
que xa non se deixan ver 
ou que case forman par-
te dunha especie de pre-
historia automobilística, 
pero nun senso positivo. 
Desta volta imos á procu-
ra do nacemento dun co-
che que é algo máis que 
un medio de transporte, 
un símbolo da contracul-
tura que é en si mesmo 
é unha peza desa contra-
cultura. Estamos a falar da 
furgoneta Volkswagen 
Transporter T1, un fito 
que marcou moitas vidas 
e que influíu en moitas xe-
racións que se viron acom-
pañadas por este vehículo 
que os axudou a traspasar 
fronteiras -e non só xeográ-
ficas- pois a T1 converteu-
se en algo máis que unha 
compañeira de viaxe.
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só até 80 km/h. En xuño de 
1950 aparece a versión Bus 
Standard, con máis prazas 
e laterais máis acristalados. 
En 1951 a gama T1 sufriu os 
seus primeiros grandes cam-
bios. Aparece unha pequena 
xanela traseira e son pre-
sentadas dúas novas varian-
tes: a ambulancia e o Bus de 
Luxe, tamén coñecido como 
Samba ou 23 cristais, con 
todo o equipamento do Bus 
Standard pero cunha segun-
da fileira de pequenos cristais 
sobre os portelos laterais, un 
luxoso interior e un teito co-
rredizo de lona. En 1952 ve a 
luz a versión Pick-up e un ano 
máis tarde aparecen os pri-
meiros cambios mecánicos 
de importancia, cunha nova 
caixa de cambios coa 2ª, 3ª 
e 4ª marchas sincronizadas 
e un aumento da cilindrada 
até os 1.192 cc. 

cambios
Despois de cinco anos en 

produción, en 1955 chega 
o primeiro gran restyling de 
carrozaría desta Volkswagen 
Transporter T1: o teito é alon-
gado cara adiante formando 
unha viseira sobre o parabri-
sas, a pequena xanela traseira 
deixa paso a un portón (que 
nalgunhas versións se abre en 
dúas partes) que obriga a re-
ducir a tapa do motor e as rei-
xiñas de ventilación do motor 
pasan a ser nove en lugar de 
oito. A iluminación tamén é 
mellorada; aparecen uns no-
vos intermitentes dianteiros 
alaranxados sobre os faros e 
os pilotos traseiros aumentan 
de tamaño. En 1958 aparece 
a Pick-up de dobre cabina e 
os parachoques (introdúcese 
tamén un parachoques tra-
seiro) aumentan de tamaño. 
A década dos 60 chega con 
grandes melloras mecánicas, 

a potencia aumenta até os 34 
cv grazas ao novo carbura-
dor Solex 28PCI e ao aumen-
to da relación de compresión, 
amais, a partir de 1961 a caixa 
de cambios é totalmente sin-
cronizada. En 1963 o motor 
de 1.493 cc. é incorporado á 
gama como opción. Ese mes-
mo ano a versión Bus de Luxe 
perde os dous cristais das es-
quinas traseiras, pasando a 
ser agora de 21 cristais. Malia 
ás desvantaxes do seu motor 
traseiro, a Transporter fixo 
gala dunha polivalencia sen 
igual, amosando a súa utili-
dade para todos os sectores 
da poboación. Logo de máis 
de 17 anos en produción (e 
2.268.000 unidades fabri-
cadas en todo o mundo), a 
Volkswagen T1 foi substi-
tuída en xuño de 1967 pola 
Volswagen T2, máis grande, 
potente e capaz, aínda que 
continuaría fabricándose en 
Brasil até 1975.

c/ gómez ulla
santiago de compostela
tfno.: 981 561 740 • 981 562 001 • fax: 981 588 070

A Volkswagen Transporter abrangue varias xeracións, de-
nominadas T (de Transporter), dende a T1 (1950) até a T5 
(dende 2003). A diferenza radica en que: a xanela dianteira 
da T1 é partida e pódese abrir, mentres que a da T2 é dunha 
única peza e fixa. A versión xermana da T1 rematou en 1967, 
mentres que o modelo brasileiro modificouse parcialmente 
en 1975. A T2 produciuse en Alemaña entre os anos 1968 e 
1979; a partir de 1970, e até 1994 foi producida en México, e a 
partir de 1953 do mesmo xeito producíase en Brasil. O fin de-
finitivo da venda da Transporter (modelo Kombi) foi en 2013.

A T1
Denominada Transporter e 
Komb en Europa, Kombi para 
toda a gama en Brasil.
1950-1967 (Alemaña)
1953-1975 (Brasil)
Nas primeiras tres xeracións 
o seu motor foi tipo bóxer 
refrixerado por aire. O 
seu deseño é sinxelo e de 
mantemento doado. Ao 
longo do tempo, o motor 
foi modificado para reducir 
o consumo e os niveis de 
contaminación.

A T1.5
Chamada Kombi para toda 
a gama en Brasil e Kombi ou 
Furgón para Arxentina (neste 
último país baixo a fusión 
Autolatina, de Ford e VW).
1975-1996 (Brasil)
1981-1988 (Arxentina)
A Volkswagen Kombi T1.5 

distínguese por ter o frontal da 
xeración T2 e a toma de aire no 
panel traseiro da xeración T1, 
incluíndo as súas portas laterais 
“de abrir” e non corredizas. É 
dicir, é practicamente unha T1, 
con cabina de T2.

A T2
Denominada Transporter e 
Kombi en Europa, Kombi en 
Brasil, Combi, Panel e Caravelle 
en México e Microbus en 
Estados Unidos e Canadá.
1967-1972 (Alemaña)
1970-2004 (México). En 1988 
adaptouse para a súa venda un 
motor de 1.8 litros arrefriado 
por auga con radiador frontal e 
grella proveniente do Golf 1.8.
 1976-actualidade (Brasil). En 
Brasil, seguindo a tendencia 
local, a finais de 2005 
substituíuse o motor bóxer 
por un de 4 cilindros en liña 
1.4 l refrixerado por auga con 

tecnoloxía Total Flex, podendo 
empregar etanol ou gasolina, 
indistintamente.

A T3
Coñecida como Transporter, 
Kombi e Caravelle en Europa; 
T25 en Reino Unido e Irlanda e 
Vanagon en Estados Unidos e 
Canadá.
1979-1992 (Alemaña)
1990-2003 (Sur de África)

A T4
Denominada Transporter, 
Kombi e Caravelle en Europa 
e Eurovan en México, Estados 
Unidos e Canadá.
1990-2003 (Alemaña)

a evolución da Volkswagen transporter
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Calendario  
de  probas DECEMBRO  2013

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

30 de nov. -1 de dec. Campionato Terra de Riolobos Terra Riolobos Cáceres España

30 de nov. -1 de dec. Campionato Histórico Rutas Cántabras Históricos Cantabria España

1 de decembro Trofeo Galego de Resistencia Enduro de Tui Resistencia enduro Tui Pontevedra España

6-8 de decembro Rali Show Santiago 2ª Cat. e outros eventos Santiago de Compostela A Coruña España

7 de decembro Slalom de Fene Slalom Fene A Coruña España

8 de decembro Campionato Trial de Aldán Trial Aldán, Cangas Pontevedra España

15 de decembro Copa de España de Enduro de Nenos de Basella Enduro Infantil Basella Lleida España

31 de decembro Campionato España Freestyle Freestyle *Por confirmar *Por confirmar España

tata Vista diésel
O coche máis económi-

co do mercado reforza a súa 
posición cunha nova moto-
rización turbodiésel de 95 
cv. Unha mecánica que lle 

outorga uns consumos de só 
4,9 litros aos 100 km no caso 
do ciclo combinado, segun-
do o fabricante. O novo Tata 
Vista diésel está dispoñible 
con dous acabados, o bási-
co LS e o máis equipado LX.

O Vista diésel esta propul-
sado por un motor Quadrajet 
de catro cilindros e 1.248 cc. 
Unha mecánica eficiente, ca-
paz de entregar 95 cv a 4.000 
rpm grazas ao sistema de 
alimentación de inxección 

directa por conducto co-
mún e á presenza dun tur-
bocompresor de geometría 
variable asistido por un in-
tercooler para refrigerar o 
aire de admisión. Entrega un 
par de 200 Nm, que está dis-
poñible cando o motor al-
canza as 1.750 rpm e ten un 
cambio de marchas de cinco 
relacións.

A versión LS xa conta con 
todo o necesario para facer 
confortable a vida a bordo e 
a versión LX inclúe un equi-
po adicional con airbag late-
rais, lamias de aliaxe, radio/
CD integrado e con mandos 
no volante, regulación de al-
tura do asento do condutor, 
pomo da palanca de cambios 
en coiro e retrovisores exte-
riores con regulación eléctri-
ca que lle outorgan un valor 
engadido considerable.

A versión LS custa 8.290 
euros e a LX 9.040.
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Este mes cumpríronse 60 
anos do primeiro modelo des-
ta marca, o 1400. O 13 de no-
vembro de 1953, tres anos 
despois da constitución da 
compañía, saía da cadea de 
montaxe da Zona Franca de 
Barcelona un elegante e lu-
xoso vehículo de gama alta 
baseado en boa medida nos 
vehículos americanos da épo-
ca. Dende o lanzamento do 
1400, Seat fabricou máis de 
16 millóns de vehículos, mo-
delos tan emblemáticos como 
o 600, o 127, a Ibiza e o León. 
Exporta máis do 80% da súa 
produción e ten ao redor de 
1.800 puntos de venda en 
todo o mundo.

A elección do 1400, impo-
ñente sedán, como primeiro 
modelo non é casual: os cor-
pos oficiais do Estado necesi-
tan motorizarse e, en paralelo, 
é un vehículo moi axeitado 
para o servizo público de taxis. 
En 1953, cando sae á rúa o Seat 
1400, deixa de estar racionali-
zada a gasolina en España.

A un prezo de 121.875 pe-
setas da época (o que equiva-
lería a 41.735 euros ao cambio 
de hoxe), o ritmo de fabricación 

inicial é de cinco coches dia-
rios e o equipo está formado 
por 925 empregados, cifras 
que crecerían de forma expo-
nencial e que constitúen o pre-
ludio da gran motorización do 
noso país.

Ao final do exercicio 1954 
xa se entregaron 954 unidades 
do 1400. Na Feira de Mostras 
de Barcelona de xuño, Seat pre-
senta o modelo en sociedade 
e consegue 10.000 peticións 
en carteira, o que lle permite 
rebaixar o seu prezo a 117.000 
pesetas.

Seat reacciona incremen-
tando a súa capacidade de 
produción. Un ano despois a 
produción anual roza as 3.000 
unidades, con case o 100% de 
compoñentes nacionais. O 5 de 
maio de 1955 inaugúrase ofi-
cialmente a factoría da Zona 
Franca de Barcelona, en 1956 
fabrícanse 7.000 vehículos ao 
ano e 10.000 o seguinte, cun-
ha media de 42 unidades dia-
rias. Ao cabo de dous anos, Seat 
emprega 5.000 persoas.

O 1400 cesou a súa pro-
dución en 1964, tras venderse 
máis de 98.000 unidades.

Seat 1400
Carrozaría: 4 portas 
(tamén familiar, taxi, 
7 prazas e furgoneta 

pechada)
Motores: Gasolina (44/58 cv)

Cambio: 4 marchas
Inicio fabricación: 1953
Cese fabricación: 1964
Unidades producidas: 

98.114

datos
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1400
sesenta 
anos do 
primeiro 
seat

Vendéronse máis de 
98.000 unidades

a produción, en 1953, era de cinco coches diarios

o 1400 deixou de 
fabricarse en 1964, tras 
venderse case 100.000 

unidades



correndo, correndo
■ MIguEl cuMBRAOS | TexTo  ■ SPRINt MOtOR | FoTos

Estrea. Tras unha tempada azarosa, con desgraciado incendio 
no rali de Ourense, as cousas cambiaron de matiz para o piloto 
cántabro Surhayen Pernia. Así, o seu Mitsubishi foi o mellor na 
penúltima cita do nacional de asfalto, Córdoba, onde venceu 
con man firme, estreando deste xeito o seu casilleiro de vito-
rias no campionato estatal.

Decisivo. Os resultados habidos no slálom de Touro 
deixan a derradeira manga do ano como determinante 
no galego de slálom. García Naya venceu no trazado da 
vila coruñesa, tendo moitas opcións de ser campión ga-
lego na cita de Fene no mes de decembro.

Repetindo. O Algarve portugués, desta volta sobre chan de 
asfalto, acolleu a última manga do campionato luso de ra-
lis. Poxaban Bernaro Sousa e Ricardo Moura, o primeiro con 
Ford, o segundo con Skoda. Foi finalmente Moura que levou 
o gato a auga, repetindo deste xeito o éxito do ano pasado, 
daquela obtido cun Mitsubishi, e elevando a tres as súas co-
roas no país veciño.

Variedade. Na penúlti-
ma reunión do WTTC, 
disputada no trazado de 
Shangai. Na primeira ca-
rreira o mellor foi Tom 
Chilton, aos mandos dun 
Chevrolet, mentres que 
na segunda retomou as 
meles do triunfo o portu-
gués Tiago Monteiro, cun 
Honda. A mellor posición 
dos españois correspon-
deu a Pepe Oriola, quin-
to na primeira das dúas 
carreiras.

Podio. Falando do mundial de 
turismos a bandeira a cadros do 
2013 se baixou no coñecido e 
complicado trazado urbano de 
Macao, onde vencer da un plus 
de prestixio. Carreiras moi com-
plicadas as dúas desenvolvidas 
na antiga colonia portuguesa, 
con respectivas vitorias para 
Muller e Huff. Moi brillante re-
sultado do español Pepe Oriola, 
segundo na segunda carreira e 
o piloto máis novo en facer un 
podio nesta modalidade.

Pendente. Dos tribunais está a resolución final do galego de monta-
ña, que arrastra así o acontecido en Chantada, no mes de xullo. Na de-
rradeira manga do exercicio, Oia, vitoria para Sergio Varela e segunda 
praza para César Rodríguez, este último de momento campión.
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Merecido. Así foi o podio que acadou o castellonense Roberto 
Mehri na reunión que pechaba o calendario do sempre especta-
cular DTM. Foi en Hockenheim, con vitoria do ex F1 Timo Glock, 
e onde o español se subiu ao chanzo intermedio do podio, aos 
mandos do seu coñecido Mercedes.

Cinco... vitorias en cinco probas. Desta forma dibuxouse o nacio-
nal de ralis de terra. O catalán Xevi Pons, o seu copi Amigo, co 
Lancer de Calm e as cores da formación galega ACSM, acadaron o 
título absoluto, sen ter rival que llo impedira. Terceiro título nesta 
modalidade para Pons, que en Almería pechou o ano como co-
mezou, vencendo.

Confirmada. A primeira fichaxe da marca Hyundai para o 
seu retorno ao Mundial de Ralis no 2014. Trátase dun dos 
valores en alza da especialidade, moi acertado no ano que 
está a piques de rematar. Falamos do belga Thierry Neuville, 
ex Citroën e Ford, que estreará deste xeito equipo e coche.

Un máis. E van nove. Estos foron os triunfos obtidos polo 
campión do mundo de ralis e o seu copiloto no 2013. 
Sébastien Ogier e Julien Ingrassia pecharon o ano vencen-
do, desta volta nun esvaradizo e frio como case sempre 
Rali de Gales.

Sétimo. Seguindo con 
Macao, outra das carrei-
ras previstas no traza-
do urbano asiático foi o 
prestixioso Gran Premio 
de F-3. Vitoria do británi-
co Alex Lynn, baixo as co-
res da escudería Prema, as 
mesmas coas que Ayrton 
Senna vencera neste tra-
zado hai 30 anos. A repre-
sentación española correu 
a cargo de Carlos Sáinz Jr, 
que rematou sétimo.

Final. Seguimos coa pista, neste 
caso a nivel nacional. O circuí-
to de Motorland, na localidade 
aragonesa de Alcañiz, pechou 
o Campionato de España de 
Resistencia. O título na clase 
1 recaeu na andorrana Amalia 
Vinyes, mentres que os mello-
res na clase 2 foron os italianos 
Demarchi e Salerno.
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Xa campión dende a 
manga anterior, o Rali de 
Alsace-France, o piloto de VW 
Sébastien Ogier fixo nos trei-
tos mixtos de Cataluña toda 
unha demostración de mes-
tría ao volante. Foi quen de 
recuperar o tempo perdido 
por culpa dunha picada, nos 
compases iniciais da segunda 
etapa, e levar con claridade a 
proba do RACC, despois de re-
cortar tempo a base de scrat-
ches. Sinxelamente, maxistral.

A penúltima manga do 
exercicio 2013, de quince trei-
tos contra o reloxo –oito en 
asfalto, catro en terra e tres 
mixtos– reuniu un total de se-
senta e catro participantes, o 
máis selecto do automobilis-
mo mundial, pertencentes a un 
total de trinta e cinco países. 
Finalmente saíron cincuenta e 
nove e remataron os tres días 
de competición corenta.

Entre todos eles, des-
pois de que Dani Sordo 

abandonase nos derradeiros 
compases cando buscaba a 
vitoria, por un mal mecáni-
co, houbo diversa cor espa-
ñola; como, por exemplo, a 
do canario Yeray Lemes, que 
venceu no apartado Júnior, 
proclamándose subcampión; 
tamén a do cántabro García 
Ojeda, que liderou con clari-
dade o apartado WRC3, ou a 
do preparador leonés RMC, 
cuxos Mitubishi fixeron dobre-
te no apartado de produción, 
encabezados polos surameri-
canos Fuchs-Mussano.

Barcelona acolleu a saída e 
Salou a chegada, co epicentro 
das asistencias no parque te-
mático de Port Aventura. Éxito 
de público e participación na 
proba que dirixe o experimen-
tado Aman Barfull, que xa pen-
sa como seguir innovando na 
edición que festexará as súa 
Vodas de Ouro, e que terá lu-
gar entre os días 24 e 26 de ou-
tubro do ano que vén.

Ogier, quen se non?
■ MIguEl cuMBRAOS | TexTo  ■ SPRINt MOtOR | FoTos

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

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

Síguenos en:

facebook twitter boletín diario google + google currents

faldón web.indd   1 20/09/2013   13:02:23
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A aseguradora AXA renovou as súas apli-
cacións móbiles para Android e iPhone, e 
para dar a coñecer estas novidades orga-
nizou en París o #AXAdriveday, evento ao 
que acudiron representantes de numero-
sos medios dixitais para poder coñecer as 
novas ferramentas e probalas en primeira 
persoa nos circuítos de competición de La 
Ferté-Gaucher.

Ata o momento AXA estaba a cen-
trar os seus esforzos na aplicación AXA 
Contigo (dispoñible para Android e iPho-
ne), que a finais de outubro actualizouse 
á versión 5.0, o que supuxo un importan-
te redeseño da ferramenta que busca ser-
vir de utilidade para os asegurados no 
caso de accidentes, xa que facilita a co-
municación de sinistros e a solicitude de 
asistencia, así como a localización de ofi-
cinas e talleres de AXA, así como doutros 
servizos de utilidade (hospitais, estacións 
de servizo, hoteis...).

Segundo comentan dende AXA, esta-
mos ante unha aplicación móbil que na-
ceu para atender a unha realidade, pois 
son conscientes que, tras un accidente 
de tráfico, o normal é chamar por teléfo-
no aos servizos de emerxencia (cando é 
preciso) e á familia, para despois chamar 
á compañía aseguradora, e este último 
paso pode facilitarse moito grazas ás fun-
cionalidades dos smartphones actuais, 
dotados de GPS, acceso á Rede e a posi-
bilidade de gravar voz e facer fotografías, 
detalles que resultan moi prácticos á hora 
de declarar un sinistro e facer un segui-
mento do mesmo a través da Internet.

A aseguradora tira proveito dos móbiles para mellorar a nosa condución

AXA drive, a condución 
con pingas de xogo

Pero a grande novidade da xornada non era a renovación 
de AXA Contigo, senón a estrea dunha nova aplicación, 

AXA Drive, que busca facilitar ao condutor o coñecemento e a 
mellora das súas habilidades ao volante, gravando e analizan-
do as súas viaxes mediante a aceleración, o freado e os xiros, 
xerando unha puntuación da condución final de cada viaxe. 
Conta tamén con desbloqueo de insignias, rexistra cando se 
gaña experiencia e da consellos para mellorar a condución, de 
xeito que temos unha ferramenta que aproveita o concepto de 
gamificación para axudarnos a mellorar a nosa condución (e 
instar aos usuarios a facer un uso a longo prazo da aplicación), 
permitindo incluso compartir os nosos resultados a través de 
redes sociais para competir cos nosos amigos, aínda que non 
sexamos clientes da aseguradora (e incluso sen rexistrarnos na 
aplicación, aínda que é recomendable facelo para tirar un me-
llor proveito da ferramenta).

AXA Drive está dispoñible para Android e iPhone, e cando 
emprendemos unha sesión de condución dedícase a rexistrar os 
movementos do acelerómetro do móbil (para o que hai que co-
localo nalgunha parte do vehículo na que poida manterse nunha 
posición estable) e a posición do GPS, o que permitiranos com-
probar logo se realizamos unha boa condución, amosando os 
puntos conflitivos (como os xiros bruscos ou as fortes freadas) 
no mapa, o que resulta de grande utilidade á hora de revisar as 
nosas sesións ao volante, o que pode axudarnos a mellorar os 
nosos hábitos e gañar confianza na estrada.

Cómpre destacar que esta aplicación móbil respecta a priva-
cidade dos usuarios, limitándose a rexistrar os datos relativos a 
puntuacións das distintas sesións, e non aproveitando a asegu-
radora a información recollida para determinar a taxe de seguro 
de automóbil, aínda que non desbotan aproveitar a aplicación 
no futuro para apoiar investigacións científicas que poidan re-
verter nun beneficio para todos.
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AXA drive

Para poder probar en primeira 
persoa a ferramenta aXa drive 

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

Síguenos en:

facebook twitter boletín diario google + google currents
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Aínda que a presen-
tación formal das aplica-
cións de AXA foi nunha 
cea nas augas do río Sena 
de París, para poder pro-
barse en primeira persoa 
a ferramenta AXA Drive 
organizouse unha visita 
aos circuítos de La Ferté-
Gaucher, para vivir unha 
completa experiencia que 
sería do agrado para cal-
quera amante do mundo 
do motor, repartindo aos 
asistentes en tres grupos 
para realizar organizada-
mente tres quendas de 
actividades.

A persecución sería 
a actividade máis pasi-
va, pois consistía en subir 
(de acompañante) a un 

Honda Civic type R que 
competía con outro nun 
circuíto, con curvas pro-
nunciadas e grandes ace-
leróns e freadas que facían 
agradecer en cada mo-
mento o contar con cin-
to de seguridade e casco 
dentro do vehículo, á vez 
que podiamos rexistrar o 
percorrido coa aplicación 
AXA Drive, comprobando 
claramente que os exper-
tos pilotos suspenderían 
en prudencia. A quen non 
lle chegase con esa expe-
riencia de velocidade, ta-
mén era posible montar 
de paquete a unha moto-
cicleta pilotada por un au-
téntico campión francés, 
para vivir unha sensación 

dificilmente reproducible 
fóra dun circuíto.

Máis participativas 
eran un par de competi-
cións que consistían en, 
por unha banda, supe-
rar uns conos cun tractor 
mentres se levaban postos 
uns lentes que simulaban 
a percepción dun estado 
de embriaguez e se sosti-
ña un vaso de auga para 
comprobar que equipo 
era capaz de completar a 
proba no menor tempo e 
conservando a meirande 
cantidade de augo; e, por 
outra banda, superar uns 
conos nun automóbil le-
vando os ollos vendados, 
atendendo ás indicacións 
dun compañeiro.

Pero a actividade máis 
envexada por moitos era a 
que consistía en poder pilo-
tar un vehículo GT nun cir-
cuíto, podendo elixir entre 
un Porsche 911 GT3 RS, un 
Audi R8 V10, un Ferrari F430 
e un par de Lamborghini 
Gallardo, para pór a proba 
os aparatos sobre os asfalto, 
coa asistencia dun monitor 
que explicaba o funciona-
mento do automóbil e o 
percorrido. Unha vez máis 
podiamos comprobar en 
AXA Drive o noso desem-
peño no circuíto, que cla-
ramente non correspondía 
ao de bos condutores, aín-
da que a poucos deixáron-
lle repetir para mellorar a 
súa puntuación.■ 
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