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Chega o momento máis agardado por moitos/as lectores/as da revista, o de deci-
dir e votar os vehículos e piloto que máis o merecen. Dous meses para saber o resulta-
do da elección dos amigos/as desta publicación que xa pasou a liña dos 200 números.

Como ben sabedes a maioría de vós, para participar na XII Edición dos Premios 
Sprint Motor hai que cubrir o boletín e envialo á redacción da revista. Este boletín sairá 
neste número (nadal) e no de xaneiro. Os nomes dos vehículos gañadores e persoas ou 
entidades premiados publicaranse no número de febreiro (nº 204).

Con esta nova edición queremos unha vez máis premiar o traballo e a ilusión das per-
soas que contribúen a diario a facer máis grande e mellor este mundo tan apaixoante do 
motor. Con esta filosofía naceron xa hai once anos os galardóns Sprint Motor, para premiar 
sobre todo, a través dos/as nosos/as lectores/as, a todos eses homes e mulleres que tra-
ballan por mellorar o noso deporte e a nosa industria do motor. Nesta edición os premios 
que se outorgarán son os seguintes:

Coche Sprint Motor 2014
Monovolume Sprint Motor 2014

Todoterreo Sprint Motor 2014
Piloto Sprint Motor 2014

Galardón Sprint Motor 2014

Todos os trofeos serán elixidos polos lectores, agás o “Galardón Sprint Motor 2014” que 
será concedido pola redacción do xornal á persoa ou entidade que co seu labor contribuíse a 
mellorar o mundo do motor nalgún dos seus diversos aspectos.

A participación dos/as nosos/as lectores/as e amigos/as nas votacións ten unha compen-
sación en forma de premios, exactamente temos tres estupendas camisolas de Sprint Motor 
que sortearemos entre todos/as os/as participantes. Concursar é moi sinxelo só tedes que cu-
brir o boletín e envialo á redacción de Sprint Motor:

Avenida da Liberdade nº16, 4ºA
Código Postal 15706 – Santiago de Compostela

Este cupón sairá nos números 202 (nadal) e 203 (xaneiro).

Tamén poderá facerse a través da páxina web do xornal:
www.sprintmotor.com

Hai que enviar o boletín a redaccion@sprintmotor.com

O resultado das votacións publicaranse no número 204, correspondente ao mes de febreiro de 2014.  
Máis información en www.sprintmotor.com
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■ EMILIO bLANCO | TexTo

Os efectos do Plan PIVE fortale-
ceron o mercado da automoción en 
novembro. As vendas subiron un 27,2 
por cento o mes pasado en Galicia, 
polo incremento dun 15,1 rexistrado 
no conxunto de España. En total, os 
concesionarios galegos matricularon 
2.711 automóbiles. Ourense foi a pro-
vincia cun mellor comportamento, ó 
avanzaren as vendas nun 46,6 por cen-
to. En Pontevedra subiron un 29,6; na 
Coruña, un 25,3; e en Lugo, un 9,8.

Por comunidades, Asturias lide-
rou o crecemento das matriculacións 
en novembro. Os establecementos 
asturianos venderon un 45,6 por cen-
to. Baleares foi a única comunidade 
na que as matriculacións descende-
ron, ó rexistrar unha caída dun 7,9.

Os concesionarios galegos aumentan nun 
27 por cento as vendas en novembro

As matriculacións soben un 15 por cento a nivel estatal

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

Avellentamento
A patronal está satisfeita cos resultados do mes pasado, pero alerta dalgunhas conse-
cuencias negativas no mercado da automoción. Os empresarios din que o sector leva 
un atraso no proceso de renovación de vehículos como consecuencia da crise. Avisa de 
que nalgunhas comunidades os graos de avellentamento do parque móbil está un ou 
dous anos por riba da media española, que está nos dez anos. Neste senso, o director de 
Comunicación de Anfac, David Barrientos, afirma que “o mercado aínda segue en volu-
mes modestos e lonxe do que debería ser o mercado natural de España, que por renda 
per cápita e desenvolvemento económico, debería situarse arredor de 1,2-1,3 millóns 
de unidades”.

O presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, insiste en que “o impulso dos 
plans de estímulo non só evitou a desfeita do mercado, senón que nos permitiu revisar 
á alza a cifra de mercado para este ano, que rematará cun crecemento das vendas de 
turismo de arredor dun tres por cento”.

Ademais dos plans PIVE e PIMA Aire, a patronal salienta os “esforzos promocionais” dos 
concesionarios. O presidente de Faconauto, Jaume Roura, di que 2013 rematará “cunha 
promoción media de preto de 4.000 euros por vehículo, un 19 por cento máis que hai un 
ano”. Os donos dos establecementos sinalan que iso vai situar o prezo efectivo medio dos 
coches por debaixo dos 20.000 euros, o que consideran un “mínimo histórico” no sector.

travesia de cacheiras nº 25 - 1ºa  -15886 teo (a coruña)
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Un dos principais investi-
dores en investigación e 
desenvolvemento no noso 
país e en Europa é o sector 
da automoción. Os fabri-
cantes do vello continente 
invisten máis de 24.000 mi-
llóns de euros neste apar-
tado, case o 5% da súa 
facturación.

Na actualidade as prio-
ridades fundamentais son 
enerxía e medio natural, 
desenvolvendo novas tec-
noloxías que minimicen 
o impacto, ambiental dos 
vehículos e aumentando 
a súa eficiencia enerxéti-
ca co fin de contribuir á re-
dución de accidentes e ás 
súas consecuencias conse-
guindo manter e mellorar a 
competitividade da indus-
tria do automóbil.

Neste sector, no noso 
país, hai unha importan-
te rede de centros tec-
nolóxicos e entidades de 
investigación, ligadas a 
universidades e empresas 
auxiliares que traballan 
igualmente nesas áreas an-
tes mencionadas. Uns ac-
tores que aproveitan todo 
o posible as súas sinerxías 
para aumentar o valor do 
seu traballo individual.

España tamén é un 
gran centro de innova-
ción industrial en materias 
como a electromobilidade, 

os propulsores diésel e o 
desenvolvemento de pro-
cesos na cadea de produ-
ción. Quizais isto non é 
moi coñecido pola cidada-
nía, pero é moi importante 
que o noso país estea pre-
sente nos desenvolvemen-
tos tecnolóxicos, co fin de 
trasladar a realidade dunha 
industria nacional innova-
dora e tecnolóxica ás ca-
deas de montaxe.

Por todo isto converté-
monos nun emprazamento 
industrial de primeira orde 
para os automóbiles eléc-
tricos, onde practicamen-
te todas as fábricas ou ben 
teñen unha versión de ve-
hículo eléctrico ou o van 
empezar a fabricar nun cur-
to prazo. Isto é moi impor-
tante e unha boa mostra 
máis do talento e da ver-
satilidade dunha industria 
exportadora e de clara vi-
sibilidade internacional. 
Para continuar gañando a 
confianza dos investido-
res estranxeiros é nece-
sario o pulo do Goberno, 
apoiado polas distintas 
administracións, á investi-
gación e desenvolvemento 
que acompañen o lidera-
do do sector privado nes-
te ámbito.

En Galicia temos unha 
industria do automóbil tre-
mendamente importante 

na nosa economía, aban-
deirada pola marca Citroën 
e cunha gran cantidade de 
empresas auxiliares que 
crean unha gran riqueza 
na nosa comunidade. O 
enriquecemento en coñe-
cemento e innovación des-
te sector é unha aposta e 
unha oportunidade úni-
ca que a Xunta non debe 
deixar pasar no contexto 
actual para incrementar a 
competitividade de todas 
as empresas situadas nesta 
terra. Isto, apoiado por to-
das as ferramentas econó-
micas que poidan estimular 
estas áreas estratéxicas, fa-
rán que Galicia siga a ser un 
emprazamento industrial 
de primeira magnitude 
para a industria automo-
bilística, sementando con 
tecnoloxía e coñecemen-
to as súas raíces empresa-
riais. Necesitamos de todo 
ese apoio para ter un me-
llor futuro. Debemos ter en 
conta que ensamblar auto-
móbiles con baixo custo de 
man de obra non asegura 
o futuro dun tecido indus-
trial. O coñecemento e a in-
novación son os elementos 
que diferencian e marcan 
a calidade dunha indus-
tria. Non debemos esque-
cer que este é un dos piares 
fundamentais sobre os que 
se apoia a nosa economía.

EDITORIAL

Un dos piares da nosa economía
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A marca de pneu-
máticos Metzeler 
vén de estrear un 

novo modelo encamiñado 
aos scooter e recomenda-
do para o inverno, falamos 
do Metzeler Feelfree Wintec. 
Este pneumático é quen de 
alongar a mobilidade sobre 
dúas rodas ao longo das es-
tacións, desestacionalizando 
así o seu uso.

Metzeler España puxo 
a proba a este modelo 
cunha ensaio de produ-
to desenvolvido ao longo 
de sete semanas por dous 
bloggers especializados nes-
ta tipoloxía de motos: Gerard 
Boadella, do TMax Club, e 
Yat Ming Mai Li (que se auto 
denomina Mat), do Club 
Honda.

O primeiro, que pilo-
ta unha Yamaha TMAX 500 
cc con cubertas de medi-
das 120/70 diante e 160/60 

detrás, realizou a maior par-
te dos seus traxectos por es-
tradas reviradas fóra da área 
urbana, mentres que o se-
gundo probou o Feelfree 
Wintec no seu Scoopy SH125 
cc, con pneumáticos 100/80 
diante e 120/80 detrás, por 
cidade así coma nun centro 
de probas. Os pilotos salien-
taron a excepcional sen-
sación de seguridade que 
transmitía o pneumático so-
bre calquera superficie.

Logo desta proba, a mar-
ca do elefante azul puxo en 
marcha unha promoción 
online a través da súa páxi-
na web, “Aprende a conducir 
a túa moto con total seguri-
dade”. Os 150 primeiros ins-
critos que mercasen un xogo 
de Feelfree Wintec entre o 15 
de novembro e o 15 de xa-
neiro de 2014, gozarán dun 
curso de condución segura 
gratuíto.

Axiña chegará aos 
concesionarios a 
CTX700, un mode-

lo pertence á familia CTX de 
Honda, un concepto novo de 
motocicleta que combina co-
modidade, condución doada 
e tecnoloxía. A CTX700 unifica 
o mellor das motocicletas crui-
ser e as de estrada. Así, a posi-
ción de condución co asento a 
baixa altura e os pés adiantados 
é propia dunha cruiser, mentres 
que o tento lixeiro, a axilidade e 
a manexabilidade remítennos 
ás motos de estrada. En can-
to ao deseño, o carenado e a 
pantalla baixa reflicten o esti-
lo “bagger” da Gold Wing F6B. 

A CTX700 equipa un motor bi-
cilíndrico en parello de 670 cc 
que salienta polo seu extraordi-
nario baixo consumo (3,58 l/100 
km) e resposta a baixas e me-
dias revolucións. Amais, conta 
co sistema de Transmisión de 
Dobre Embrague de Honda 
(DCT, Dual Clutch Trasmission), 
que achega a posibilidade de 
condución con dous xeitos au-
tomáticos (un de baixo consu-
mo e outro máis deportivo) e un 
secuencial. Por se isto non abon-
dase, a súa potencia de 35 kW 
faina totalmente compatible co 
novo carné A2. A gran capacida-
de de carga é outra das virtudes 
de CTX700, grazas ás dúas ma-
letas laterais que equipa de se-
rie, convértese nun modelo con 
carácter “touring” para gozar de 
longas viaxes. Engadir que ten 
unha autonomía de máis de 345 
km e conta con ABS de serie.

O prezo da Honda CTX700 
é de 8.899 euros.

A Honda CTX700 xa ten prezo

Metzler Feelfree Wintec, o 
pneumático invernal para scooter

Moita xente cree que en Galicia non hai tanta afección ao ci-
clismo como pode haber noutras zonas, ou non hai tantos 
seareiros, pero isto é un mito porque Galiza non hai tantos 

anos era unha potencia do ciclismo. Aínda que non o creades, non hai 
tanto tempo, tres representantes galegos foron chamados polo se-
leccionador nacional para representar a España nos Campionatos do 
Mundo de Ciclismo.

Este feito ocorreu no ano 2005, e eses Campionatos disputáronse en 
Madrid, e os tres corredores galegos seleccionados foron: David Blanco, 
Marcos Serrano e Óscar Pereiro. O seleccionador elixiu a tres corredo-
res galegos nunha selección que estaba formada por nove ciclistas, os 
outros seis integrantes foron: Alejandro Valverde, Constantino Zaballa, 
Miguel Ángel Martín Perdiguero, Juan Antonio Flecha, Ígor Astarloa e 
Francisco Mancebo.

O trinta e tres por certo da selección estaba formada por ciclistas 
galegos, hai menos de dez anos, algo impensable hoxe en día. Despois 
de este feito insólito, no ano 2007 xurdiu o Karpín Galicia, un equi-
po galego que lle deu cabida a moitos ciclistas, como foron: Gustavo 
César Veloso, Delio Fernández, David García, Serafín Martínez, Gonzalo 
Rabuñal, Ezequiel Mosquera, Gustavo Rodríguez… O soño de moitos 
nenos galegos estaba depositado neste equipo, porque se sobresaías 
en categorías inferiores podías dar o paso a profesionais, pero o Karpin 
Galicia, que posteriormente se denominou Xacobeo Galicia, desapa-
receu no ano 2010. E con el moitos dos soños de moitos ciclistas e de 
novas promesas. Este equipo non foi o único que desapareceu senón 
que outros moitos foron desaparecendo, facendo que moitos ciclistas 
galegos e españois tivesen que emigraren por todo o mundo para en-
contrar cabida nun equipo.

Dende o 2005 veño observando que cada vez os rapaces practican 
máis ciclismo, este feito pode ser motivado porque no ano 2006 Óscar 
Pereiro gañou o Tour de Francia, a carreira máis importante tanto a nivel 
internacional como comercial. Este feito fixo que as bicicletas volvesen 
as estradas durante os meses de verán, e que os rapaces se ilusionasen 
con poder gañar a proba francesa.

Na Vuelta a España de 2007, o primeiro ano que se creou o Karpin 
Galicia, un descoñecido ata o momento, Ezequiel Mosquera, logra re-
matar a súa primeira Vuelta a España no quinto posto, e demostra que 
podía ser un referente nun futuro. Durante os anos seguintes demostrou 
claramente que é un valor seguro nas grandes voltas.

Todos estes corredores tiveron o seu mellor momento hai uns anos, 
pero hoxe en día non hai un referente a nivel galego que lle dea o re-
levo, o único ciclista galego que milita na primeira división do ciclismo 
e Álex Marque, que fichou este ano polo equipo Movistar. Alex estivo 
toda a súa carreira deportiva correndo en Portugal.

O feito de que non haxa un equipo galego ou un ciclista carismático 
en Galicia actualmente, non resta a que a xente non se anime a saír en 
bici e a practicar este deporte, sexa a nivel amateur ou ciclodeportista. 
Algo que non me deixa de abraiar e que nos últimos anos, a venda de 
bicicletas estase a incrementar a nivel nacional. Este ano vendéronse 
en España 700.000 coches, e pola contra 780.000 bicicletas. Este dato 
revélanos que o mercado da bicicleta está en auxe e que cada día hai 
máis usuarios que se deciden a usala.

Seguramente a bicicleta sexa un dos regalos estrela deste Nadal, e 
ademais unha bicicleta nunca pasa de moda. Felices Festas!

■ MIGuEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo 

A bici non pasa de moda
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Opel Mokka, 
agora tamén 
versión GLP

Amais das vertentes 
gasolina e diésel, Opel 
vén de engadir unha 

opción máis para o seu mode-
lo Mokka, trátase da variante 
de Gas Licuado do Petróleo 
(GLP). A dita versión deste SUV 
xa está dispoñible en España 
con acabado Selective, lánzase 
cun prezo de saída de 23.075 
euros. O novo Mokka 1.4 GLP 
está optimizado para funcio-
nar con GLP pero pode con-
ducirse tamén con gasolina, 
é o condutor quen escolle o 
tipo de combustible preferido. 
Funcionando con GLP, o motor 
de 140 cv consume 7,7 litros 
de gas aos 100 km (ciclo com-
binado) e emite só 124 g/km 
de CO2. O Mokka GLP -com-
patible co medio ambien-
te- cumpre xa coa inminente 
normativa europea sobre emi-
sións (Euro 6).

Cómpre dicir que o motor 
1.4 Turbo GLP de 140 cv funcio-
na en xeito de propulsión con 
dous combustibles cun depósi-
to habitual de gasolina e co de-
pósito de GLP que pode conter 
até 34 litros. O depósito de ga-
solina ten capacidade para 53 
litros. No xeito de propulsión 
con dous combustibles, é po-
sible acadar unha autonomía 

de até 1.300 km. O depósito 
do GLP está inserido no oco da 
roda de reposto na parte trasei-
ra, preservando a capacidade 

completa do maleteiro. Con só 
premer un botón o condutor 
pode cambiar axiña o funcio-
namento con GLP a gasolina.

O Opel Mokka ofrécese en 
España con tres motorizacións: 
1.4 turbo gasolina, 1.7 diésel e 
1.4 turbo GLP.

Un deportivo de altas 
prestacións por par-
tida dupla é oq ue 

vén de presentar BMW cos 
seus dous modelos: o BMW 
M3 e o BMW M4 Coupé. Por 
primeira vez estréanse ao 
tempo a versión coupé e a ver-
sión de catro portas (a berlina 
BMW M3). O novo motor tur-
bo de seis cilindros combina 
as vantaxes dun motor aspira-
do de altas revolucións coas 
calidades da tecnoloxía turbo. 
O uso de materiais lixeiros 
desemboca nunha redución 
do peso de 80 quilogramos en 
comparación co modelo ante-
cesor. O motor de seis cilin-
dros en liña con tecnoloxía M 

TwinPower Turbo e de altas re-
volucións que montan os 
dous modelos ten unha po-
tencia máxima de 431 cv, ten-
do un consumo e unhas 
emisións inferiores en case un 

25 por cento. Unha das metas 
á hora de construír estes dous 
modelos consistiu en obter 
dous coches que fixeran bos 
tempos en circuítos de carrei-
ra. Por tanto, ambos teñen un 

sistema de refrixeración con-
figurado para o uso en circuí-
tos, capaz de garantir unha 
temperatura óptima do mo-
tor, do turbo e da caixa de 
cambios.

BMW M3 e M4 
Coupé, espírito 
competitivo

O Madrid Motors Days 
exhibirá un GTA Spano

Madrid acollerá este próximo Nadal o 
Madrid Motor Days, un ambicioso proxecto 
que contará coa presenza do GTA Spano, un 
un automóbil superdeportivo construído pola 
empresa valenciana GTA Motor dende 2012. 
Emporiso, esta gran festa do motor -que 
se celebrará do 20 de decembro ao 
5 de xaneiro- terá lugar no IFEMA 
(Institución Feiral de Madrid). 
Deste xeito, Spania GTA despra-
zará a Madrid unha das unidades 

do GTA Spano tras a súa exitosa presenza no 
Dubai Motor Show o pasado mes de novembro.

O GTA Spano quedará exposto no Pavillón 
4 do IFEMA, formando parte dunha recompi-
lación dos superdeportivos máis exclusivos do 
mundo para o deleite de todos os seareiros.

7>> Sprint MotorNovas



Os Nissan Leaf xa poden subministrar 
enerxía ás oficinas e aos fogares
Nissan levou a cabo unha exi-
tosa proba inicial sobre un 
sistema que permitirá ás em-
presas controlar as súas factu-
ras eléctricas mediante o uso 
das baterías dos Leaf cos que 
se despracen os seus empre-
gados. O sistema Vehicle-to-
Building permite a conexión 
de ata seis Leaf ao cadro eléc-
trico dun edificio. A carga rea-
lízase de xeito gradual durante 
o día coa finalidade de que ás 

horas punta, cando a electri-
cidade é máis cara, os coches 
subministran enerxía ao edifi-
cio. Durante as horas nas que 
a electricidade é máis barata, 
en cambio, o sistema funciona 
á inversa. Isto garante que os 
Leaf estean cargados comple-
tamente ao final da xornada 
laboral, cando os seus propie-
tarios volvan a casa.

O sistema Vehicle-to-
Building lévase usando dende 

xullo no Centro de Tecnoloxía 
Avanzada de Nissan en Atsugi 
City, Xapón, onde se conse-
guiu unha diminución de 25,6 
kw nas súas instalacións du-
rante as horas punta do ve-
rán, controlando o tempo de 
carga dos vehículos eléctri-
cos, sen que isto afectase os 
traxectos dos empregados 
nin os seus coches. Isto tra-
duciuse nunha redución de 
aproximadamente un 2,5 % 
do gasto eléctrico durante as 
horas punta.

Un Renault Twingo será o agasallo 
estrela da campaña de Nadal 
de Compostela Monumental

Por décimo ano consecutivo, 
Compostela Monumental 
sorteará un automóbil como 
regalo estrela da campaña 
de Nadal 2013/14. Nesta 
ocasión o vehículo será o 
novo Renault Twingo, un 
precioso utilitario de última 
xeración da firma francesa, 
froito da colaboración que 
manteñen desde fai sete 
anos a patronal da zona 
vella con Renault e Dacia 
Caeiro.

Ademais do Twingo, a cam-
paña de Nadal de Compostela 
Monumental ten outros aga-
sallos para premiar e fidelizar a 
todos os clientes que realicen 
as súas compras na zona his-
tórica no Nadal, como o sorteo 
de catro televisores da firma 
santiaguesa Blus:Sens e agasa-
llos variados (traxes, xoias, re-
loxos, comidas, almorzos, …). 
O valor dos premios que con-
forman a campaña de Nadal 
superan os 15.000 euros.

Pneumático sen aire
O Grupo Bridgestone pre-
sentou a segunda xera-
ción do seu concepto de 
“Pneumático sen aire (Non-
Pneumatic)” no Salón de 
Tokio 2013. Grazas a unha 
única estrutura de radios ao 
longo dos lados interiores 
dos pneumáticos que so-
portan o peso do vehículo, 
non é necesario inflar estes 
con aire periodicamente, o 
que significa que o pneu-
mático require un mante-
mento menor. Ao mesmo 
tempo, elimínase a preocu-
pación por posibles pica-
das. Ademais, a estrutura 
dos radios está feita con re-
sina termoplástica que, do 

mesmo xeito que o caucho 
da zona da banda de rodadu-
ra son materiais reciclables, o 
que contribúe a un uso efi-
ciente dos recursos. Tamén, 
grazas á extremada baixa re-
sistencia á rodadura consé-
guese reducir as emisións de 
CO2, o que fará posible me-
llorar os niveis de seguridade 
e preservación medioam-
biental. Bridgestone está 
levando a cabo este desen-
volvemento tecnolóxico co 
obxectivo de lograr un pro-
ceso que maximice, proac-
tivamente, o uso cíclico dos 
recursos dende os pneumá-
ticos usados aos pneumáti-
cos novos e a utilización de 
recursos reciclables.

❱❱ Unha nova ‘app’, denominada Cabmix,  
acaba de lanzarse no mercado nacio-
nal e permite aos usuarios compartir 
o custo total do taxi con outras per-
soas que vaian do aeroporto ao cen-
tro da cidade. Desta forma, os usua-
rios, a través de Facebook, poden 
localizar a alguén que vaia a realizar 
o mesmo traxecto.

❱❱ O novo monovolume Peugeot 5008, que  
está dispoñible en versións de cinco e 
de sete asentos, incorpora a nova es-
tética da firma do león, co novo fron-
tal, a entrada de aire e os embellece-
dores cromados, así como a ampla 
superficie acristalada. Pódese adqui-
rir desde 14.200 euros.

❱❱ O presidente da Asociación Nacional de  
Importadores de Automóbiles (Ania-
cam), Germán López Madrid, avanzou 
que as vendas de automóbiles crece-
rán o vindeiro ano en torno a un 4%, 
ata situarse nunhas 750.000 unidades, 
sempre que se manteña o plan PIVE.

❱❱ mclaren ten o obxectivo de abrir oito  
novos concesionarios oficiais no mer-
cado chinés ata finais do próximo 
exercicio, como parte da súa estra-
texia de expansión en China. McLa-
ren ha exportado 108 unidades dos 
seus modelos 12C e 12C Spider para 
a súa venda no país asiático.

BREVES
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Manter o coche a punto, 
revisar a batería, o motor e 
os circuítos eléctricos, axu-

daranlle a evitar dores de cabeza 
innecesarios, no entanto, circular 
con precaución e poñer atención 
ás condicións da contorna son 
fundamentais. CEA recomenda 
algúns consellos útiles para con-
ducir esta tempada:
1. Vento: O 4,5% dos accidentes 
por mala meteoroloxía atribúen-
se ao vento.

Cando o vento sopra excesi-
vamente forte, débese minorar a 
velocidade do vehículo e suxeitar 
con firmeza o volante, especial-
mente si se está adiantando a un 
vehículo de gran tamaño. Nestas 
situacións, manter un elevado 
número de revolucións no coche 
para que a forza do motor axude 
a manter a traxectoria.
2. Chuvia: Sete de cada dez acci-
dentes con mal tempo teñen lu-
gar con chuvia.

O coche pode producir o 
chamado efecto aquaplaning, 
que é un dos máis perigosos 

(deslizamento e descontrol do 
automóbil). Si se produciu, levan-
tar suavemente o pé do acelera-
dor e suxeitar con forza o volante, 
pero nunca frear.
3. Néboa: conleva o 3,4% dos ac-
cidentes con mala climatoloxía.

Do mesmo xeito que coa chu-
via, a néboa é un grande impe-
dimento para unha condución 
segura. O primeiro que se debe 
facer ao circular por unha zona de 
bancos de néboa é aumentar a 
distancia de seguridade, reducir 
a velocidade, acender as luces an-
tinéboa e circular fixándose, prin-
cipalmente, nas liñas da estrada.
4. Neve e xeo: son responsa-
bles do 3,1% de accidentes en 

condicións adversas. Ao pasar 
por unha placa de xeo, levantar 
suavemente o pé do acelerador, 
non frear, dirixa o volante cara ao 
lado a donde se vai a parte tra-
seira do coche. Se o vehículo ten 
ABS, o sistema actuará de forma 
que a perda de control sexa me-
nor. Igualmente, non poña o freo 
de man ante xeadas fortes, xa que 
as pastillas poden quedar pega-
das aos discos.
5. Cadeas: Para transitar por es-
tradas nevaradas é imprescindi-
ble o uso de cadeas. Circular, si as 
hai, polas rodeiras que deixen con 
anterioridade outros vehículos. 
En caso de descendimento por 
pendentes, facelo a velocidade 

moi reducida e utilizando o freo 
o menos posible, xogando cun-
ha velocidade curta que reteña o 
coche. Coas cadeas instaladas, o 
funcionamento do vehículo pode 
variar. Evite frear e acelerar brus-
camente e nunca circular a máis 
de 50km/h nin por terreo sen xeo 
ou neve.
6. Pneumáticos de inverno: 
acurtan a distancia de freada e 
ofrecen o máximo agarre, direc-
ción e tracción cando circulamos 
con temperaturas iguais ou infe-
riores aos 7º C. Nestas condicións, 
as cubertas normais ou de verán 
perden eficacia xa que a goma se 
endurece, adhírese menos e alon-
ga a distancia de freada.

Ollo! condicións meteorolóxicas adversas
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F-TYPE R Coupé, o 
deportivo “definitivo” 
de Jaguar

Jaguar vén de amo-
sar a súa gama F-TYPE 
R Coupé, presidida 

polo modelo que conta cun 
motor 5.0 V8 sobrealimentado 
de 550 cv de potencia, ache-
gando unha aceleración de 0 a 
100 km/h en tan só 4,2 segun-
dos e unha velocidade máxi-
ma limitada de 300 km/h. O 
F-TYPE R Coupé conta coa se-
gunda xeración do Diferencial 
Activo Electrónico de Jaguar, 
que funciona en parello cun 
novo control de repartición de 
par en curva mediante frea-
da para achegar unha maior 
axilidade e un comportamen-
to aproveitable até o límite. O 
F-TYPE Coupé baséase na am-
pla experiencia de Jaguar no 
uso do aluminio, sendo este 
modelo o máis resistente á tor-
sión até a data dentro da mar-
ca. Completan a gama o F-TYPE 
Coupé e F-TYPE S Coupé, que 
incorporan respectivamente as 
versións de 340 cv e 380 cv do 
motor 3.0 V6 sobrealimentado 
de Jaguar, cunha aceleración de 
0 a 100 km/h en 5,3 e 4,9 segun-
dos e unha velocidade máxima 
de 260 e 275 km/h, respectiva-
mente. Os motores transmiten 
a súa potencia ás rodas traseiras 
a través dun cambio de oito ve-
locidades ‘Quickshift’ que pode 
manexarse de maneira 100% 
manual, ben mediante as levas 
do volante ou ben mediante 
a panca SportShift situada na 
consola central.

Novos Volvo S60 e V60
Volvo xa ten lista a 
nova face dos seus mo-
delos S60 e V60. O co-

che protagonista está baseado 
na última xeración de Volvo S60 
e V60 e marca o comezo dunha 
ampliación na produción des-
ta gama de modelos Polestar. 
As melloras no chasis contan 
con modificacións realizadas 
para aumentar a súa rixidez, os 
resortes son 80% máis ríxidos 
en relación co estándar S60 R 
Design. Estes cambios combi-
nados cos amortecedores de 
alto rendemento Öhlins e as ro-
das de até 20 polgadas de diá-
metro Polestar permiten unha 
experiencia de condución pre-
cisa. O sistema de freos cam-
biou, agora conta cun xogo de 
371 mm na parte dianteira cun 
freo de 6 pistóns Brembo, ga-
rantindo un alto nivel de ren-
demento dos freos.

Para reflectir o aumento 
de rendemento do S60/V60 
Polestar, os efectos aerodiná-
micos positivos son visibles cos 
divisores dianteiros, optimizan-
do o fluxo de aire por baixo do 
coche, así como un novo alerón 
traseiro e difusor, o que aumen-
ta a carga aerodinámica.

O motor de seis cilindros 
turbo T6 experimentou un des-
envolvemento cun novo turbo-
compresor de dobre entrada 
para producir 350 HP/257 kW 
en 5.700 rpm e 500 Nm/369 en 
2.800 rpm, respirando o motor 
a través dun sistema de escape 
de 2.5” de aceiro inoxidable. A 
caixa de cambios automática de 
seis velocidades conta cun sis-
tema de tracción integral con 
embrague Haldex e acelera 0 a 
100 km/h en só 4,9 segundos, 
acadando unha velocidade 
máxima limitada de 250 km/h.

A entrega dos novos Volvo 
S60 e V60 Polestar comezará en 
xuño de 2014.

Nissan Qashqai Premier Limited 
Edition, exclusivo e limitado
 Baixo o anuncio de “edición exclusiva e li-

mitada” chega o novo Nissan, o Qashqai 
Premier Limited Edition. Só se fabricarán 

2007 unidades para toda Europa en referencia ao 
ano de lanzamento do crossover orixinal. A súa tec-
noloxía inclúe o avanzado escudo de protección 
intelixente con sistema anti-colisión frontal, a cá-
mara de visión 360º, o sistema NissanConnect e o 
asistente de aparcadoiro automático. Nun xesto que 
busca agradecer a fidelidade dos dous millóns de 
clientes do todoterreo orixinal, esta nova versión 
reservarase exclusivamente aos clientes de Nissan 
até o 31 de decembro de 2013. Cada coche irá per-
sonalizado coa súa propia placa numerada, este 
elemento garantiralle un lugar na historia de Nissan 
e acreditarao como un dos primeiros propietarios 
da nova xeración do Qashqai. Baseado no acabado 
Tekna, o máis alto da gama, o equipamento exclu-
sivo do Premier Limited Edition inclúe: tapizaría par-
cialmente en Alcantara, grella dianteira, acabados 
do portón traseiro e limiares de portas cromados 
co nome de Premier Limited Edition. A versión 
Premier Limited Edition do Qashqai estará dispoñi-
ble en catro cores: branca perlada, Night Shade me-
talizada, Negra metalizada e Vermella metalizada. 
Todas as versións Premier Limited Edition disporán 
do motor 1.6 dCi e do avanzado sistema de tracción 
integral All-Mode 4x4-i. O novo Qashqai ten un pre-
zo que partirá dos 18.200 euros.
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O Audi Q1 listo para o 2016
Audi vén de anunciar 
que a saga Q conta-
rá, a partir de 2016, 

cun novo membro que che-
gará baixo o nome de Q1. 
Deseñado sobre a base do 
concepto de plataforma mo-
dular con motor transversal, o 
modelo en cuestión será fabri-
cado na factoría principal que 
a marca dos catro aros posúe 
en Ingolstadt (Alemaña).

A familia de modelos Q 
abrangue na actualidade ás 
versións Audi Q3, Q3 RS, Q5, 
SQ5 e Q7. O Audi Q5 é líder 
do mercado global na súa 
categoría. Este ano, Audi xa 
entregara 194.430 unidades 
do Audi Q5 aos seus clien-
tes a finais de outubro, o que 

supón un aumento dun 17 
por cento respecto ao mes-
mo período do ano anterior. 
As previsións son fabricar 
arredor de 230.000 unidades 
deste modelo durante o ano 
2013, máis da metade do to-
tal da produción dos modelos 
da serie Q de Audi.

Asemade, a proporción 
de todoterreos (SUV) respec-
to ao total de vehículos fa-
bricados por Audi estará nun 
28% este ano, e prevese que 
pase a representar máis dun 
35% para o ano 2020. Audi xa 
comercializou máis de 1,5 mi-
llóns dos seus modelos da fa-
milia Q dende o lanzamento 
ao mercado do seu primeiro 
SUV no ano 2006.

Chega ao mercado 
español un segun-
do motor híbrido 

para a gama GS de Lexus, o 
novo GS 300h Híbrido. Co mo-
tor 2.5 LHD, o novo GS 300h 
desenvolve 223 cv, cun con-
sumo homologado de tan 
só 4.7 litros/100 km, e un-
has emisións de 109 g CO2/
km (versión ECO). O Lexus GS 
convértese así no primeiro 
modelo do mercado español 
con dúas alternativas de mo-
tor híbrido: o GS 450h e o GS 

300h. Agora, co lanzamento 
do GS 300h, o modelo é máis 
accesible e convértese nun 
competidor real para o 100% 
dos modelos do segmento E 
Premium. Este Lexus dispón 
dun completo equipamento 
que inclúe: lamias 18'', panta-
lla 12.3'', navegador, faros Bi-
Xenon, tapizaría tea, alarma, 
sistema de son con DVD 12 
altofalantes, asentos eléctri-
cos (10 axustes) con sistema 
Easy Access, sistema de con-
trol de presión pneumáticos, 

sensor luces con función 
Follow me home, sensor de 
chuvia, retrovisores interior 
e exterior electrocromáticos 
e retráctiles, cámara trasei-
ra (visualización na pantalla 
de 12.3''), Smart Entry, 10 air-
bags, freo de man electróni-
co, USB e Bluetooth. En canto 
ao GS 300h Hybrid Drive, adi-
cionalmente ten: tapizaría de 
coiro perforada, con calefac-
ción e ventilación, o sistema 
de son Mark Levinson de 17 
altofalantes, e sensores de 

aparcadoiro dianteiros e tra-
seiros. O GS 300h F SPORT 
conta con: deseño deporti-
vo, e características exclusivas 
de interior, exterior e dinámi-
ca de condución, tales como 
lamias de 19'' e suspensión 
adaptativa Avs. Para rematar, 
o GS 300h Hybrid Plus traerá 
un moi alto nivel de equipa-
mento e altos estándares de 
seguridade activa e pasiva.

A gama GS Hybrid de 
Lexus ten un prezo que parte 
dos 45.900€.

Génesis, o sedán premium de Hyundai
Hyundai acaba de 
presentar o seu pri-
meiro sedán pre-

mium de tracción traseira 
e catro portas, o Génesis 
(Xénese). A estrea trans-
corría nunha cerimonia de 
gala no Hotel Grand Hyatt 
de Seúl (Corea), á que asis-
tiron máis de 1.000 convi-
dados e representantes de 
medios de comunicación, 
entre eles o primeiro minis-
tro de Corea. Subliñar que 
o Xénese xa recibiu 3.500 
pedidos no primeiro día de 
pre-pedidos en Corea. Este 
Hyundai conta cunha lonxi-
tude total de 4.990 mm, un 
ancho de 1.890 mm e unha 
altura de 1.480 mm, sendo a 
súa distancia entre eixos de 
3010 mm, facendo do seu 
habitáculo o maior da 
súa categoría. A 

achega de novas tecnoloxías 
por primeira vez na súa cate-
goría inclúe varias novidades 
mundiais: o sensor de control 
da cabina de CO2, e caracte-
rísticas de seguridade tales 
como a Freada Automática 
de Emerxencia (AEB). A se-
guridade activa é impulsada 
por un sistema de detección 
do ángulo morto con Head-
Up Display, traballando en 
conxunto cun sistema de 
aviso de saída de carril e un 
Cruise Control controlado por 
radar. O debut do novo sis-
tema HTRAC All-Wheel-Drive 
e a nova suspensión trasei-
ra multi-link melloran os ca-
tro motores de gasolina V6 
e V8 dispoñibles para este 
modelo.

Lexus GS, dúas opcións híbridas
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Saab 9-3 Sedan Aero, 
un eléctrico sueco

O vehículo eléctrico 
Saab 9-3 Sedan 
Aero con motor ga-

solina xa se está a producir, 
estando prevista a súa ven-
da no mercado chinés, aínda 
que tamén se venderá unha 
pequena cantidade de vehí-
culos en Suecia directamen-
te a través da páxina web de 
Nevs. O primeiro vehículo 
fabricado é un Saab 9-3 
Sedan Aero con motor turbo 
de 2.0 litros e 220 cv, un mo-
tor de altas prestacións xa 
coñecido e con moi boa 
aceptación na anterior xera-
ción de vehículos Saab. Os 
clientes de Nevs vivirán 
unha experiencia premium 
totalmente innovadora, xa 

que tamén se lles ofrecerá a 
oportunidade de visitar ao 
corazón da marca Saab en 
Trollhättan (Suecia), onde se 
realizará a entrega dos seus 
vehículos.

O coche eléctrico basea-
do no Saab 9-3 lanzarase 
na primavera de 2014, con 
China como primeiro mer-
cado. As vendas en Suecia, 
a través de páxina web de 
Nevs, comezarán o martes 
10 de decembro. O prezo do 
Saab 9-3 SS Aero 2.0T 220 cv 
será de uns 31.000 euros, 
con transmisión manual e 
32.500 euros con transmi-
sión automática. Nos vindei-
ros meses iniciarase a venda 
no noso país.

Edición Platinum 
para o Porsche 

Cayenne
Porsche vén de dar-
lle unha viraxe ao 
seu modelo Cayenne 

de seis cilindros e faino cun-
ha serie especial denominada 
Platinum Edition. Esta nova 
variante do Cayenne e do 
Cayenne diésel dispón dalgúns 
elementos de equipamento e 
opcións renovadas.

Os Cayenne Platinum 
Edition montan de serie a 
caixa de cambios automática 
Tiptronic S de oito velocida-
des, os faros bixenón e a di-
rección Power Steering Plus, 
así como o sistema de axu-
da ao aparcadoiro ParkAssist, 
tanto diante como detrás. O 
retrovisor interior protexe 
automaticamente das luces 
que proveñen dos vehículos 
que circulan por detrás, e os 
cristais de privacidade, que 

tamén son de serie, illan aos 
pasaxeiros de atrás.

Amais do Branco e o 
Negro, Porsche achega ou-
tras cores metalizadas como 
opción: Gris Meteoro, Negro 
Basalto Metalizado e Caoba 
Metalizado. O Branco Carrara 
Metalizado tamén está dispo-
ñible en opción só para esta 
edición do Cayenne. O volan-
te de serie, de deseño depor-
tivo e coas levas do cambio, e 
o escudo Porsche gravado nos 
repousacabezas dianteiros e 

traseiros, salientan a alta cali-
dade do vehículo. O sistema 
de información e lecer Porsche 
Communication Management 
(PCM), que incorpora un mó-
dulo de navegación, tamén 
está dispoñible de serie. O 
PCM inclúe unha pantalla táctil 
de sete polgadas en alta reso-
lución e un sistema de son con 
11 altofalantes, que ten unha 
potencia total de 235 watios. 
O Cayenne Platinum Edition 
desenvolve 300 cv. En combi-
nación co cambio Tiptronic S, 

o consumo medio do vehícu-
lo no ciclo homologado NEDC 
é de 9,9 l/100 km (236 g/km 
CO2). O motor V6 de 3 litros 
do Cayenne Diésel Platinum 
Edition ofrece 245 cv e un con-
sumo de 7,2 litros de gasóleo 
por cada 100 km percorridos 
(189 g/km CO2). Os modelos 
Platinum Edition chegarán ao 
mercado en xaneiro e o seu 
prezo final é de 77.508 eu-
ros para o Cayenne Platinum 
Edition e de 75.569 euros para 
o Diésel Platinum Edition.

 Lamborghini creou un 
dos vehículos máis ex-
clusivos do mundo 

(non se construirán máis de 
nove exemplares en 2014) que 
será vendido ao prezo de 3,3 
millóns de euros, trátase do 
Veleno Roadster, un prototipo 
de carreiras convertible. 
Estamos perante un coche sen 
ningún teito, só un robusto roll-
bar para asegurar a máxima se-
guridade e unha potencia 
máxima de 750 cv, o  Veleno 
Roadster acelera de 0 a 100 
km/h en apenas 2,9 segundos 
e acada unha velocidade máxi-
ma de 355 km/h. Empurrado 
por un motor de 12 cilindros 
con cilindrada de 6,5 litros, 

axustado a unha velocísima 
transmisión ISR con cinco mo-
dalidades distintas, a tracción 
é integral e o chasis racing 
monta suspensións de tipo 
push-rod e conxuntos resorte/
amortecedor horizontais.

O Veleno Roadster é o resul-
tado do coñecemento adquiri-
do por Automobili Lamborghini 
no desenvolvemento de vehí-
culos súper lixeiros baseados 
na tecnoloxía CFRP (materiais 
compostos en fibra de carbo-
no). A base do Roadster é, de 
certo, un monocasco realizado 
completamente en polímeros 
reforzados con fibra de carbo-
no, realizándose tamén todas 
as partes exteriores en CFRP.

Lamborghini Veleno Roadster, 
só para uns poucos
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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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O Pagoda festexa os seus 
50 anos no Auto Retro

No salón do vehí-
culo de época Auto 

Retro Barcelona -que se cele-
brou do 5 ao 8 de decembro 
na Fira de Barcelona- o Club 
Mercedes Benz España rendía 
homenaxe ao Pagoda (prede-
cesor do actual SL) que cum-
pría 50 anos de vida. Na caseta 
que a marca xermana dispuxo 
no Auto Retro Barcelona pui-
déronse ver cinco unidades 
do sobranceiro Pagoda nas 
súas distintas versións, tanto 
descapotable coma co carac-
terístico hardtop que lle deu o 
sobrenome de Pagoda. E ollan-
do cara o pasado, foi noutro sa-
lón do automóbil (Xenebra), 
en 1963 cando o Pagoda des-
cubría a súa feitura por primei-
ra vez, inspirándose nos 300 SL 
e 190 SL, Paul Bracq deseña-
ba o 230 SL, que era a súa de-
nominación comercial, aínda 
que decontado sería alcumado 
"Pagoda" por mor da súa pecu-
liar forma do teito desmonta-
ble, que lembraba aos tellados 
dos templos orientais. Nestes 
50 anos catro xeracións de SL 
seguiron ao Pagoda, vehículos 
que marcaron fitos no segmen-
to dos roadsters e que arestora 
son pezas de coleccionistas.

O Mustang volve a Europa
Ford desvelou a face 
do novo Mustang, 
estamos a falar do 

primeiro Mustang que se 
comercializa en Europa en 
case 50 anos de produción. 
O Presidente Executivo de 
Ford -Bill Ford- presentaba 
ao novo Mustang no even-
to "Go Further" perante unha 
audiencia de 2.500 persoas 
en Barcelona, unha das seis 
cidades de todo o mundo 
nas que o Mustang se amo-
sou de maneira simultánea. 
O novo Ford Mustang, cupé 
e convertible, subliña o ca-
rácter e prestacións de case 
medio século como icona 
mundial.

Para definir a este Ford 
Mustang, cómpre subliñar 
varios aspectos como: altura 
de teito baixa e anchura, un 
elegante perfil grazas ao pa-
rabrisas e cristal traseiro moi 
inclinados, luces traseiras tridi-
mensionais de tres varras con 
intermitentes secuenciais e 
execución moderna do clási-
co morro de quenlla identifi-
cativa do Mustang. A grande 
e clara instrumentación pon a 
información do vehículo xusto 
diante do condutor no espa-
zoso habitáculo, mentres que 
a ergonomía mellorada e os 
interruptores e mandos tácti-
les proporcionan maior con-
trol. A anchura do coche e a 

súa nova suspensión traseira 
contribúen a mellorar a an-
chura interior a nivel de costas 
e cadeira para os pasaxeiros, 
e melloran o espazo do ma-
leteiro. En canto a motor, ao 
senlleiro 5.0 V8 de Ford, con 
máis de 426 cv, únese un novo 
motor EcoBoost 2.3 litros (cun-
ha potencia que se prevé su-
perior aos 309 cv) que achega 
tecnoloxía punta ao Mustang, 
ofrecendo prestacións de tur-
bocompresor cos consumos 
e emisións de CO2 requiridos 
polos consumidores euro-
peos. A isto hai que engadirlle 
unha transmisión automática 
opcional que presenta levas 
de cambio no volante.

RCZ R, Peugeot á máxima potencia
Peugeot presentaba 
ao seu RCZ R no pasa-
do Salón de Frankfurt, 

unha versión do seu coupé de-
portivo que estará dispoñible 
en España a comezos de 2014 
a un prezo de 39.900 euros. 
Con 270 cv, o RCZ R convér-
tese no coche de serie máis 
potente da historia da mar-
ca do león. Acelera de 0 a 100 
km/h en menos de seis segun-
dos e ten unhas emisións de 
CO2 contidas de só 145 g/km, 

resultado obtido grazas á xes-
tión do downsizing do motor, 
a optimización aerodinámica 
e o alixeiramento.

O novo motor THP turbo 
de inxección directa de ga-
solina de 270 cv con só 1,6 l 
de cilindrada establece unha 
marca de potencia específi-
ca na categoría con case 170 
cv/l, unha cifra que se conver-
te nunha das mellores para 
un motor dun coche de serie. 
O propulsor cumpre ademais 

coa norma anticontaminación 
Euro 6.

Dispoñible en 4 cores: 
Vermello Erythrée, Negro Perla 
Nera, Gris Sidobre e Branco 
Opale, o RCZ R propón unha 
oferta de personalización com-
posta por un teito de carbono 
brillante ou satinado, adhesi-
vos de carrozaría ou carcasas 
de retrovisores negras. O alto 
nivel de equipamentos de se-
guridade e comodidade com-
plétase con faros de xenón con 
lavafaros e o sistema multime-
dia WIP Nav Plus.

❱❱ Valeo lanzou unha competición mundial  
para que novos enxeñeiros desen-
volvan produtos ou sistemas que fa-
rán aos vehículos máis intelixentes e 
intuitivos no horizonte de 2030. Tres 
equipos pasarán á final, na que un 
xurado elixirá ao gañador, que recibi-
rá 100.000 euros de premio.

❱❱ O 64% dos profesores de autoescolas  
están a favor de que se ensine segurida-
de viaria no colexio. Así mesmo, un de 
cada dous profesores de autoescola (o 
51%) subliña a necesidade de iniciar a 
educación sobre seguridade en estrada 
a unha idade máis temprana, mentres 
que un 53% reclama unha aplicación 
máis estrita da normativa de tráfico.

BREVES
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A nova estratexia de deseño de Volvo
O Volvo Concept 
Coupé presentado 
en setembro repre-

sentou o primeiro paso a 
nivel mundial da nova direc-
ción de deseño da compañía. 
Este modelo tamén amosou 
as proporcións e a versati-
lidade da nova Plataforma 
Escalable de Produto, que 

sentarán as bases de todos 
os automóbiles medianos e 
grandes da marca no futuro.

O Volvo XC Coupé será 
presentado oficialmente no 
Salón do Automóbil de Detroit 
o 13 de xaneiro. Este modelo 
baséase na orgullosa histo-
ria dos Cross Country e os XC, 
creados por Volvo en 1997.

Dous anos logo de 
asinar un acordo con 
BMW para o subminis-

tro de motores diésel, o Verso 
1.6 D-4D será o primeiro mo-
delo de Toyota en montar un 
propulsor proporcionado pola 
marca alemá. Ten unha potencia 

máxima de 112 cv e un par de 
270 Nm entre 1.750 e 2.250 rpm.

O centro técnico de TME, 
con sede en Bélxica, encabe-
zou o desenvolvemento do 
Verso 1.6 D- 4D, para garan-
tir un encaixe perfecto entre o 
motor e a caixa de cambios e os 

sistemas electrónicos de Toyota, 
sen perder un anaco do confort 
e o comportamento dinámico 
do Verso.

Desenvolvéronse varios 
compoñentes novos, den-
de soportes para o motor ata 
un volante de dobre masa, un 

compartimento e engranaxes 
novas para a caixa de cambios 
e o sistema Stop & Start, para 
mellorar aínda máis a eficien-
cia e reducir as emisións. A pro-
dución comezará en xaneiro de 
2014 na planta que Toyota ten 
en Turquía.

Honda Civic Tourer 2014
O Civic Tourer 2014 
foi desenvolvido e 
deseñado en Europa, 

o que permitiu ao equipo eu-
ropeo de I+D de Honda li-
derar o proceso creativo e 
de deseño técnico. O coche 
deseñouse específicamen-
te en función das necesida-
des dos clientes europeos 
e das condicións de condu-
ción en Europa. Dado que o 
nome Civic é sinónimo de 

automóbiles compactos mul-
tifuncionais, o máis lóxico era 
que o equipo de desenvolve-
mento percorrese á base sóli-
da do Civic 5 portas.

O Civic Tourer é o coche 
familiar máis compacto do 
segmento C, con só 235 mm 
máis de lonxitude que o Civic 
5 portas. Tamén é o familiar 
máis baixo do segmento C, 
aínda que co maleteiro máis 
grande da categoría.

Verso 1.6 D-4D: 
o primeiro Toyota en montar 
un motor diésel BMW 
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■ LuíS RIVERO DE AGuILAR | TexTo     
■ MARíA FDEz. zANCA | FoTos

O primeiro coche que lanzou a 
nova empresa automobilística 
foi o modelo Go de tres rodas, 
moi popular en India e China. A 
finais dos 50, Mazda adquiriu o 
motor rotativo de Félix Wankel, 
incorporándoo a diversos mo-
delos, desde o Cosmo 110S até 
o RX-7 e RX-8. En 1960 iniciou 
a súa gran expansión comer-
cial, introducíndose en Europa 
e nos Estados Unidos. Nos anos 
80, combinando prezos adqui-
ribles con tecnoloxías innova-
doras, obtivo uns abraiantes 
resultados económicos. Logo 

da súa alianza con Ford, o 
modelo 323 desbancou ao 
Corolla de Toyota, chegando a 
ser o modelo máis vendido en 
Xapón naqueles anos. En 1991 
triunfou en Le Mans co seu co-
che de carreiras 787, equipa-
do con motor rotativo. Mazda 
en 2010 produciu 1.307.540 
de automóbiles, con ven-
das en Europa, Xapón, China, 
Norteamérica e América do Sur. 
Agora inicia unha nova etapa 
baixo o concepto SKYACTIV, 
abranguendo un conxunto de 
innovacións nos motores, as 
transmisións, as carrozarías e 
os chasis, que reducen de xeito 

notable as emisións e os consu-
mos. Temos Mazda para longo?

Mazda empeñouse nos úl-
timos anos en pór na rúa uns 
automóbiles fiables, duros, a 
prezos adquiribles e aforrado-
res de abondo. Teñen un aquel 
deportivo que engancha á xen-
te nova, ao mesmo tempo que 
agradan aos máis maiores por 
ser vehículos cómodos, prácti-
cos e innovadores. Parece ser 
que o novo ano será o do asen-
tamento definitivo da marca 
xaponesa no noso país, cun-
ha gama ampla que cobre as 
necesidades e expectativas do 
condutor medio. Aos poucos 

as vendas iranse incrementan-
do e a medida que pasen os 
vindeiros meses, cada vez ve-
remos máis Mazda’s nas nosas 
estradas galegas. E que a gama 
é ampla e completa: Mazda 2, 
Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, o 
CX5 e o mítico roadster coupé 
MX5. Para todos os gustos! O 
primeiro Mazda3 saíu da liña 
de montaxe en xuño do ano 
2003. En 2006 subiuse o listón 
coa incorporación do “3MPS” 
de altas prestacións (nada me-
nos que 260 cv de potencia). 
Até a data vendéronse da se-
gunda xeración (desde o ano 
2009) 1,4 millóns de unidades.

En 1920 Jujiro Matsuda fundou en Hiroshima, Xapón, a empresa Toyo Cork Kogyo adicada 
á fabricación de cortiza. Once anos máis tarde fundou Mazda, que fai referencia ao apelido 

Matsuda e tamén a Ahura Mazda, o deus da sabedoría, a intelixencia e a harmonía. 

Novo Mazda 3
Cómodo, práctico e innovador
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Tecnoloxía e deseño
Pero vaiamos ao noso: A 
tecnoloxía SKYACTIV e o 
deseño Kodo (‘alma do 
movemento’). Segundo a 
propia compañía, Kodo é 
a nova linguaxe de dese-
ño da marca e expresa 
forza e beleza a través do 
movemento. Toma como 
fonte de inspiración a fei-
tura do intre no que co-
meza o movemento, “o 
intre no que comeza a 
carreira dun guepardo 
ou cando golpea unha 
espada no kendo, unha 
arte ancestral xaponesa”. 
Eses movementos ins-
tantáneos son aplicados 
á nova linguaxe de dese-
ño. E abofé, aínda que se-
melle esaxerado, vendo 
o coche parado xa nos 
dá a sensación de move-
mento, coma se estivese 
a circular. O  “concept car” 
Mazda SHINARI foi o pri-
meiro vehículo deporti-
vo de catro prazas cuxas 
liñas e superficies amosa-
ban xa por onde ían as in-
tencións dos enxeñeiros 
e deseñadores de Mazda.

No noso país, a tercei-
ra xeración conta con 
dous tipos de carroza-
ría, catro mecánicas, 
dúas transmisións de 
seis velocidades (ma-
nual e automática) e 
tres niveis de acabado: 
Pulse, Style e Luxury. 
Atopámonos cunha ca-
rrozaría hatchback de cin-
co portas e outra de catro 
portas e amplo maletei-
ro denominada Sport 
Sedan. No caso de elixir 

esta última, teremos que 
pagar 500 euros máis.

O aspecto do novo 
Mazda 3 é máis ancho e 
máis baixo; aire depor-
tivo con liñas musculo-
sas, sobre todo nos pasos 
de roda e un habitáculo 
desprazado cara atrás. 
As dimensións denotan 
que a súa lonxitude non 
medrou, manténdose 
en 4.460 mm (4.580 mm 
para o Sport Sedan, un 
centímetro menos) pero 
gañou 40 mm de anchu-
ra (até os 1.795) e reduciu 
a súa altura en 15 mm, fi-
cando en 1.455 mm. O 
maleteiro ten unha ca-
pacidade de 364 litros 
na versión de cinco por-
tas, pasando a 419 se op-
tamos polo Sport Sedan. 
Se dobramos o respaldo 
dos asentos traseiros o 
volume aumenta até os 
1.263 litros. Tamén hai di-
ferentes espazos reparti-
dos no interior do noso 
coche: petos nas portas, 
portaluvas amplo, sopor-
te para lentes, pousavasos 
na consola central, etc.

Grazas ao novo dese-
ño aumenta o espazo 
para o motor e para os 
ocupantes (catro moi có-
modos e cinco un pouco 
apertados no asento tra-
seiro). O interior é máis 
amplo que no modelo 
anterior, tendo espazo 
abondo para as pernas. 
Os asentos son cómo-
dos e amarran moi ben, 
sen abalos cando circula-
mos pola estrada que nos 

leva cara aos nosos bos-
ques outonizos. A zona 
para os ombreiros é máis 
ampla e a banqueta é ta-
mén máis grande. A grella 
frontal, cos faros de novo 
deseño, ten feitura de á e 
as liñas laterais imprímen-
lle dinamismo e lixeireza. 
A entrada de aire do pa-
rachoques frontal conta 
cun novo obturador de 
aire activo, unhas láminas 
situadas que se abren ou 
pechan regulando a aero-
dinámica e permitindo un 
consumo de combustible 
máis baixo. Este dispositi-
vo só está dispoñible para 
o motor de 165 cv. O aca-
bado é impecable, todas 
as pezas axustan sen ruí-
dos molestos e o deseño 
interior é agradable tan-
to á vista, coma ao tento. 
Na parte traseira salien-
tan o portón cunha boa 
e sinxela apertura e uns 
pilotos circulares moi 
rechamantes.

Cos alicerces un pou-
co atrasados mellorouse 
a visibilidade frontal e ta-
mén o control do espazo 
en todas as direccións. O 
cadro de mandos é vis-
toso e moi agradable, 
con aparencia deportiva. 
Despois duns minutos 
axiña te afás ao mane-
xo dos seus mandos sen 
apartar a vista da estrada. 
No modelo da nosa pro-
ba contamos coa axuda 
especial que nos ache-
gaba o Head up display. 
Xusto enriba do volan-
te e sobre unha pantalla 
pequena de plástico, este 
dispositivo vainos propor-
cionando datos de inte-
rese, como a velocidade 
á que circulamos. Todos 
os mandos e controis 
son doados e cómodos 
de empregar. O Mazda 
3 estrea o novo sistema 
de conectividade MZD 
Connect, cuxo software 
é actualizable de manei-
ra periódica. Entre as súas 
funcións está a conexión 
bluetooth, a visualización 
e a lectura de mensaxes.

A salientar
Deseño deportivo

Motor diésel
Comportamento na estrada
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Contacto Monitorizacións
O Mazda 3 é un coche ledo, que cum-

pre satisfactoriamente na estrada, capaz 
de rodar con bastante axilidade, ofrecendo 
un gran nivel de comodidade tanto para o 
condutor coma para os pasaxeiros. Aínda 
que a suspensión é máis lixeira, tamén re-
sulta máis ríxida; mellorouse a xeometría e 
os amortecedores para absorber mellor as 
irregularidades da estrada sen afectar ao 
comportamento.

O illamento é bo e a rumorosidade man-
tense baixa con todas as mecánicas (aínda 
que o diésel déixase notar un pouco cando 
está frío), non hai vibracións, a dirección é 
precisa e a suspensión filtra moi ben as irre-
gularidades do asfalto sen ser branda en ex-
ceso. O cambio manual da unidade probada 
é extraordinario, suave e preciso. Este novo 
Mazda 3 gañou en estabilidade e en presta-
cións. Amais, tivemos a sensación de con-
ducir un coche moito máis ancho do que é 
en realidade.

As transmisións de seis velocidades 
Skyactiv, especialmente desenvolvidas para 
os novos motores, responden fielmente ás 
instrucións do condutor, achegan potencia 
lineal ás rodas dianteiras e melloran o con-
sumo de combustible. O cambio automáti-
co cambia tamén con suavidade e precisión.

O motor diésel responde ben aos nosos 
requirimentos, cunha resposta contundente 
que se traduce nunha boa aceleración. Como 
xa comentaremos máis adiante, pasa de 0 a 
100 km en oito segundos. Ah! E salientamos o 
baixo consumo, o que fai que rodemos duran-
te quilómetros e quilómetros sen ter que pa-
rar en ningunha gasolineira. Até o de agora só 
se comercializa o motor diésel de 150 cabalos.

Xa no eido da seguridade, conta con di-
versos dispositivos que farán máis sinxela a 
condución e a tranquilidade á hora de viaxar. 
O sistema de control de luces cambia auto-
maticamente entre luces de cruzamento e 
de estrada segundo as condicións do tráfi-
co. O sistema detecta os faros e os pilotos 
dos outros coches e cambia de xeito auto-
mático a luces de cruzamento para non ce-
gar aos outros condutores. Dispón tamén 
do sistema de asistente de cambio de carril, 
moi útil porque nos avisará con alarma so-
nora e luminosa da presenza dun vehículo 
na zona do ángulo morto, evitando unha si-
tuación que pode ter consecuencias fatais. 
Tamén para evitar sustos pódese equipar 
co sistema de alerta de cambio involuntario 
de carril, deseñado para avisar ao condutor 
cando comeza a saírse da calzada de manei-
ra involuntaria. Para aumentar a segurida-
de equipa o sistema de asistencia á freada, 
que funciona a velocidades de entre 15 e 200 
km/h. Detecta outros vehículos e obstáculos 
no sentido da marcha e reduce automatica-
mente a velocidade para impedir posibles 
colisións ou suavizar o seu impacto no caso 
de que se produzan.

Os motores atmosféricos de gasolina 
Skyactiv-G son os 1.5 de 100 cv, 2.0 de 
120 cv (5,1 litros por cada 100 km) e 2.0 de 
165 cv. Todos están dispoñibles con carro-
zarías de catro ou cinco portas e cambio de 
marchas manual, agás o máis potente que 
só se ofrece como hatchback. A transmisión 
automática é unha opción no propulsor de 
120 cv.

Como unha opción diésel polo momen-
to ofrecerase o 2.2 Skyactiv-D de 150 cv, cun 
consumo de 3,9 litros de gasóleo por cada 
100 km. Pasa de 0 a 100 km/h en tan só 8 
segundos con cambio manual e en 9,7 con 
cambio automático, acadando unha velo-
cidade máxima de 213 km/h. A mecánica 
de gasóleo de 150 cv tamén se poderá eli-
xir tanto na variante Sport Sedan coma na 
de cinco portas, aínda que só este último 
poderá gozar do cambio automático. Máis 
adiante sumarase un diésel menos potente 
de desenvolvemento propio, e aínda que 
non hai información oficial, supoñemos que 
será un 1.5 Skyactiv-D que roldará os 100 cv.

Todos os motores contan co sistema de 
prendido e parada automáticos i-stop. Os 
propulsores de gasolina tamén contan co 
sistema de freo rexenerativo i-Eloop.

O maleteiro 
ten unha 

capacidade 
de 364 litros 

na versión 
de cinco 
portas
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Prezos

Gasolina
MAzDA3 1.5 I. 100 cv MT PuLSE 17.750 euros
MAzDA3 1.5 I. 100 cv MT STYLE 19.800 euros
MAzDA3 2.0 I. 120 cv MT STYLE 20.600 euros
MAzDA3 2.0 I. 120 cv AT STYLE 22.400 euros
MAzDA3 2.0 I. 120 cv MT LuXuRY 23.100 euros
MAzDA3 2.0 I. 120 cv AT LuXuRY 24.900 euros
MAzDA3 2.0 I. 165 cv MT STYLE 22.100 euros
MAzDA3 2.0 I. 165 cv MT LuXuRY 24.600 euros

Diésel
MAzDA3 2.2 I. 150 cv MT STYLE 24.100 euros
MAzDA3 2.2 I. 150 cv AT STYLE 25.900 euros
MAzDA3 2.2 I. 150 cv MT LuXuRY 26.600 euros
MAzDA3 2.2 I. 150 cv AT LuXuRY  28.400 euros

CARROzARíA SPORT SEDAN +500 euros

Como promoción pódese mercar o novo 
Mazda 3 1.5 de 100 cv en acabado Style 
+ o pack Comfort (sensor de chuvia e lu-
ces, cristais traseiros tintados e sensor de 

parking traseiro) por 16.331 euros.

O novo Mazda 3 atópase á venda en 
todos os concesionarios Mazda de 
Galicia cos seguintes prezos: unidade 
probada: Mazda 3 SKYACTIV-D 2.2 
150 cv LuXuRY (24.400 euros), ce-
dido por NOYASTAR, concesionario 
Mazda en Santiago de Compostela, 
Polígono do Tambre.

Acabados
O novo MAZDA 3 preséntase 

en tres acabados: Pulse, Style e 
Luxury. O acabado Pulse dispón 
de sistema antibloqueo de freos 
ABS con distribución electrónica 
da forza de freada EBD e asisten-
cia á freada de emerxencia, con-
trol de estabilidade con control 
de tracción, sistema inmobiliza-
dor, antena de aleta de quenlla, 
faros halóxenos, lamias de aceiro 
de 16”, kit de reparación de pica-
das, aire acondicionado, asisten-
te de prendido en costa, peche 
centralizado, controis de volume 
no volante, sistema de acceso 
con mando a distancia, botón de 
acendido, dirección asistida, ele-
vaxanelas eléctricos dianteiros e 
traseiros, entrada AUX, compu-
tador de viaxe, radio con catro 
altofalantes, repousacabezas ac-
tivos, sistema de monitorización 
da presión dos pneumáticos, ta-
pizaría de tea, USB e cintos de 
seguridade con tensores activos.

Co acabado Style hai que en-
gadirlle o sistema de asistencia 
á freada en cidade, faros antiné-
boa dianteiros, retrovisores exte-
riores abatibles, lamias de aliaxe 
de 16”, climatizador dual, axuste 
lumbar no asento do condutor, 
control de cruceiro, bluetooth, 

compartimento interior para 
lentes, portaluvas iluminado, 
espello interior anticegueira, 
HMI Commander, pantalla táctil 
de cor de 7”, pomo da panca de 
cambio de coiro, radio CD con 6 
altofalantes e volante de coiro.

E xa, finalmente, co acaba-
do Luxury podemos contar, a 
maiores, con: Head-up display 
(información básica proxecta-
da nunha pequena pantalla en-
riba do volante), radio CD MP3 
con sistema de son Bose de 9 
altofalantes, anel cromado en 
luces antinéboa, control de ni-
velación das luces automático, 
cristais tintados traseiros, faros 
dianteiros bi-xenon, luces Led de 
circulación diúrna, moldura late-
ral das xanelas cromada, sensor 
de chuvia, sensor de luz, lamias 
de aliaxe de 18”, asentos diantei-
ros con calefacción, sensores de 
aparcadoiro dianteiros e trasei-
ros, sistema de acceso con man-
do a distancia mediante chave 
intelixente e asistente de cam-
bio de carril.

Tamén hai diversos paque-
tes que se poden instalar se-
gundo o acabado: pack Confort, 
pack Xenon, pack Safety, pack 
Premium e pack Navi.
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A marca vai moito máis 
aló dunha simple es-

tratexia de marketing, o que 
transmite este vehiculo é 
unha deportividade sen igual 
en Mercedes. O seu son bronco 

é embriagador, como cambia 
as sete marchas automatica-
mente co dobre embrague, 
o tacto de dirección, suspen-
sións, freos… non hai perdas 
de tracción nin movementos 

parásitos por unha suspen-
sión que busque comodida-
de. Aos poucos minutos de 
estar ós seus mandos estaba 
desexando circular con el por 
un circuíto ou un tramo pe-
chado ó tráfico. Pero a marca 

só nos deixou facer uns poucos 
quilómetros aos “privilexiados” 
xornalistas que lle puidemos 
botar a man enriba do volan-
te. Había que aproveitar cada 
segundo e estrada estaba 
agardándonos.

Xa sei que sabedes que ten 
360 cabalos, que é o motor de 
dous litros turboalimentado de 
serie mais potente do mundo, 
que ven moi equipado e que 
ten unha estética sorprenden-
te. O que non vos podo descri-
bir con palabras é a adicción 
que provoca o seu son, e que 
o seu tacto de condución é sen-
cillamente apaixoante. Parece 
que levas un World Rally Car, 
ademais é tremendamente in-
tuitivo e facilita moitisimo unha 
condución rápida. O Mercedes 
A 45 AMG non se conduce, sen-
cillamente pilótase.

Mercedes A 45 AMG 4 MATIC

Dende neno me encantaron os coches, cóntanme que con catro 
anos xa coñecia as marcas e modelos que vía pola rúa. Devoraba 
revistas de motor, e non me cansaba de ler e ver coches, falar de 
coches e… máis coches. Pronto asumín que Mercedes os fabri-
caba moi ben, era un referente tecnolóxico e os que tiñan cartos 
para comprar un coche bó, mercaban un desta marca alemana, 
tamén os había moi potentes… pero… non eran deportivos. Así 
foi ata que probei un Mercedes A 45 AMG 4 MATIC, e sorprendido 
compredín porque a marca alemana publicítase con “algo está 
cambiando en Mercedes”, e vaia se cambiou.

Non se conduce, pilótase

■ LuíS PENIDO | TexTo      ■ SPRINT MOTOR | FoTos

Prezos

MODELO Cv CC COns. (L) CO2 PREZO
Mixto 

(mín.-máx.)
(g/km) 

(mín.-máx.)
con imp.

A 180 122 1.595 5,8-5,4 135-127 26.750
A 180 BE Edition 122 1.595 5,2 120 27.190

A 200 156 1.595 5,8-5,4 136-127 30.500
A 250 AUT. (1) 211 1.991 6,4-5,9 148-138 35.925

A 250 Sport AUT. (1) 211 1.991 6,4 148 40.455
A 250 4MATIC AUT. (1) 211 1.991 6,6-6,5 154-152 38.000

A 250 Sport 4MATIC AUT.(1) 211 1.991 6,6 154 42.530
A 45 AMG 4MATIC AUT. (1) 360 1.991 7,1-6,9 165-161 54.750

A 180 CDI 109 1.461 4,0-3,8 105-98 26.450
A 200 CDI 136 1.796 4,6-4,3 121-111 29.575

A 220 CDI AUT. (1) 170 2.143 4,4-4,2 115-109 33.900

360 cabalos… 360 sensacións
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Presente
Modelos e vitorias

Nacemento e evolución

Maserati celebra este ano o seu 
100 aniversario coincidindo coa 
chegada ao mercado de mode-
los como os novos Quattroporte 
e Ghibli. Para celebrar os seus 
primeiros 100 anos, Maserati 
programou unha serie de even-
tos nos seus principais merca-
dos do mundo. A culminación 
das celebracións será unha 
concentración en Módena, do 
19 ao 21 de setembro de 2014. 
Estímanse que non menos de 
250 modelos de Maserati pro-
cedentes de todo o mundo se 
reúnan en Módena. O programa 
de tres días abranguerá unha ex-
periencia de condución por iti-
nerarios escenográficos unidos 
á historia de Maserati e sesións 
en pista. Na segunda metade do 
2014 Módena acollerá unha ex-
posición con algúns dos mode-
los máis evocadores da historia 
de Maserati. O Museo Casa Enzo 
Ferrari exporá varios modelos da 
marca (tanto de estrada coma 
de competición), elevados a ico-
nas da marca e reunidos polo va-
lor especial que representan na 
historia da firma de deportivos. 

Outra proposta para con-
memorar este século de 
Maserati é o libro oficial do 
centenario, que foi publicado 
a primeira semana de decem-
bro e presentado o venres 6 de 
decembro na exposición de 
Maserati en Módena. “Maserati: 
Un século de historia”, foi escri-
to por catro dos máis cualifica-
dos autores do sector e narra o 
século de Maserati a través de 
tres temas principais: historia 
da empresa, gama dos mode-
los e deporte. 

Asemade, no dito comezo 
das celebracións da marca ita-
liana debuta a sección especial 
na web institucional adicado 
aos grandes éxitos e o mito 
de Maserati desde 1914 até 
os nosos días. A nova sección 
permite coñecer a historia de 
Maserati a través dunha viaxe 
entre os seus coches inesque-
cibles, os heroes, a axenda dos 
eventos e proxectos máis im-
portantes, as innovacións e os 
fitos de Maserati nun século de 
carreiras. 

O ano do centenario 
Maserati chegará ao seu fin de 
xeito oficial o domingo, 14 de-
cembro de 2014.

Xa van cen anos dende o na-
cemento de Maserati. Hai pou-
cos días presentaba no Salón 
do Automóbil de Los Ángeles 
importantes novidades en 
cuestión de imaxe e estra-
texia de comunicación. A ins-
piración provén do concepto: 
“Absolutamente oposto ao ordi-
nario”, que sintetiza o patrimo-
nio dos primeiros 100 anos de 
historia empresarial e a liña de 
referencia para os vindeiros 100.

Con orgullo Maserati presen-
taba tamén hai pouco o logo do 
seu centenario: o Tridente, sím-
bolo de Maserati e de sona en 
todo o mundo, inspirado na es-
cultura italiana. Para celebrar o 
100 aniversario, a marca vén de 
esculpir unha imaxe que repre-
senta eses 100 anos de existencia.

Maserati construíu o seu primeiro automóbil en 1926. 
Tratábase dun coche de carreiras denominado Tipo 26. 
Debutou cunha vitoria na Targa Florio do mesmo ano. 
Foi aquela a primeira dunha infinita serie de éxitos que 
inclúen dúas edicións das 500 Millas de Indianápolis, 
9 triunfos en Fórmula 1 e o Campionato do Mundo de 
Fórmula 1 en 1957. En 1947 Maserati abraiaba ao mundo 
co seu primeiro vehículo de estrada, o A6 Granturismo. 
En 1963,  coa primeira xeración do Quattroporte, 
Maserati creou un segmento do mercado que non exis-
tía anteriormente, o da berlina deportiva de luxo.

Maserati era fundada en Boloña o 1 de decembro de 
1914, aínda que oficialmente comezaba a súa andai-
na o 14 de decembro do mesmo ano. O miolo da em-
presa estaba entón representado por Alfieri Maserati 
e por dous dos seus irmáns, Ettore e Ernesto. Todos 
eles amantes da mecánica e apaixonados da veloci-
dade. Malia a súa total adicación nos traballos técni-
cos e comerciais, sempre atopaban o xeito de pórse ao 
volante dun coche de carreiras nos anos de ouro das 
competicións. Un cuarto irmán, Bindo, uniuse á em-
presa á morte de Alfieri en 1932. En troques, atribúese 
a Mario Maserati (outro irmán) a creación do senlleiro 
logo Maserati, inspirado na fonte de Neptuno da Piazza 
Maggiore, no centro histórico de Boloña. A marca foi 
adquirida en 1937 polo empresario Adolfo Orsi, baixo 
cuxa dirección Maserati produciu os primeiros auto-
móbiles nos que o luxo recibiu a mesma atención que 
a potencia. En 1968 Maserati pasa a mans de Citroën, 
que á súa vez a vendeu en 1975 a un consorcio adminis-
trado polo expiloto arxentino de Fórmula 1 Alejandro 
de Tomaso. En 1993 Maserati é mercada por Fiat S.p.A.

O centenario

O fabricante italiano de deportivos 
de luxo, pertencente á marca Fiat, 
comeza neste mes de decembro a 
festexar o seu centenario. Dende 
Sprint Motor facemos un repaso 
a fondo polo que deu un sécu-
lo de existencia Maserati no eido 
dos deportivos máis exclusivos e 
comentamos todo o que a mar-
ca propón para celebrar estes cen 
anos de vida.

Maserati
100 anos de vida

■ XAbIER VILARIñO | TexTo

■ MASERATI PRESS | FoTos
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Enrique González é un home que 
leva o mundo do automóbil nas veas. 
Na actualidade dirixe unha empresa de 
compravenda de vehículos de ocasión, 
EG4Motor.

Sprint Motor: Para comezarmos 
esta entrevista, cóntanos como nace 
EG4Motor?

Enrique González: Na miña familia 
hai unha tradición automobilística de 
catro xeracións. Para min era case unha 
obriga crear a miña empresa de coches 
de ocasión. Somos unha empresa de 
compravenda. Nós tramitamos e xes-
tionamos tanto a compra como a ven-
da de automóbiles de ocasión; aínda 
que a miña experiencia persoal é máis 
ampla neste sector, pois tamén xes-
tionei un taller mecánico e de chapa 
e pintura.

SM: Ás veces podemos ler nalgúns 
medios de comunicación que o que se 

está a vender son os vehículos de ocasión 
(V.O.). Que hai de certo nesta información?

E.G.: É certa. Nestes momentos os 
usuarios buscan no mercado de V.O. 
a alternativa que mellor se axusta aos 
seus intereses. Nos últimos anos de 
dura situación económica, o mercado 
de V.O. tivo un mellor comportamento 
ca o de coches novos. Un dato: no exer-
cicio pasado chegou incluso a pechar 
en positivo, ao subiren preto dun 2% as 
vendas con respecto ao ano anterior.

Segundo os últimos datos de que 
dispoño, na actualidade, por cada co-
che novo véndense no noso país 2,3 
usados, unha proporción que aumen-
ta ano a ano e que nos achega máis ás 
cifras doutros países europeos.

Nestes momentos hai que ter en 
conta que mercar un vehículo de oca-
sión é unha opción intelixente.

SM: Que revisión lle facedes en 
EG4Motor aos vehículos que tedes 

“Mercar un vehículo de ocasión 
é unha opción intelixente”

Se vostede está pensando en 
mercar un coche e un novo 

parécelle moi caro, ten a opción 
de achegarse ao mercado de se-
gunda man. Este sector profesio-
nal está perfectamente regulado 

e nel atópanse moitos e varia-
dos vehículos con importantes 

reducións de prezos. Este sector 
nos últimos anos cambiou moití-

simo. Deu un salto moi grande 
na súa profesionalización. Isto 

redundou en beneficio dos 
clientes, máis transparencia e 

mellores garantías.
Para acertarmos na compra dun 
automóvil usado, debemos ter 
moi claro o que queremos. Para 
iso é importantísimo encontrar 
un vendedor que ofreza con-

fianza e garantía. Para falar deste 
tema, que mellor que facelo cun 

profesional do sector.

Enrique Gónzalez, xerente de EG4Motor
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para vender cando entran nas vosas 
instalacións?

E.G.: Primeiramente facemos unha 
proba dinámica na estrada para ver se 
detectamos algún fallo. Posteriormente, 
xa nas nosas instalacións, facemos 
unha comprobación exhaustiva dos 
puntos estratéxicos do vehículo. Unha 
vez superados estes dous apartados, 
procedemos a facer unha limpeza “a 
fondo” tanto interior como exterior 
para que o vehículo quede en perfec-
tas condicións.

SM: Imos poñernos do lado do 
cliente. En que se debe fixar un usua-
rio cando quere mercar un V.O.?

E.G.: É moi interesante, se pode ser, 
saber de onde procede e que uso se 
lle deu ao coche. Dar unha volta con 
el para comprobar que o seu estado é 
bo e que non fai ruídos raros é moi re-
comendable. Unha vez aparcado, hai 
que revisar unha serie de puntos neu-
rálxicos que delatan claramente en que 
condicións está o coche. Pero este é un 
labor que eu recomendo que se faga 
coa axuda dun profesional.

SM: Por prezo e antigüidade cales 
son os automóbiles máis demandados?

E.G.: O cliente de EG4Motor bus-
ca, a maioría das veces, coches dentro 
dun abano de prezos que van dende os 
4.000 ata os 9.000 euros.

Entre os modelos de ocasión 
máis demandados están o mítico 
Volkswagen Golf, o Ford Focus e o 
Citroën C4. Por outra banda, o seg-
mento dos monovolumes está a ter 
moita demanda pola polivalencia des-
tes vehículos (familia, lecer, traballo…). 
En canto a vehículos comerciais, as fur-
gonetas lixeiras empezan a estar moi 
demandadas.

SM: Cal é o equipamento e cales os 
accesorios máis demandados polos vo-
sos clientes?

E.G.: O aire acondicionado xa é 
un elemento imprescindible do equi-
pamento básico. Como accesorio os 
sensores de proximidade de “parking” 
solicítannolos moitos clientes antes de 
facerlles a entrega, o mans libres para 
o teléfono móbil e o “elemento” estrela 
indispensable, o que nós chamamos o 
“aforramultas”.

SM: Que diferenzas fundamentais 
hai entre mercar un V.O. en EG4Motor 
ou un particular?

E.G.: Fundamentalmente confianza 
e garantía. É máis, estamos convenci-
dos de que a experiencia que ofrece-
mos aos nosos clientes de adquiriren 
un bo produto revisado, que pasou to-
dos os nosos controis profesionais en 

EG4Motor, é un selo de calidade que 
significa confianza e garantía. Facer isto 
correctamente significa un cliente con-
tento. É unha forma de fidelización. Nós 
queremos que o usuario quede conten-
to, é a nosa mellor publicidade.

Por outra banda, mercar a un parti-
cular é un pouco como xogar á ruleta 
rusa. A maioría das veces sen ningún 
tipo de garantía.

De todos os xeitos, teño que dar o 
dato de que actualmente en España a 
metade das vendas de usados se reali-
zan entre particulares, sen a menor ga-
rantía do estado en que encontran o 
vehículo que compran.

Temos que ter claro o dito de que 
“ninguén dá pesos a catro pesetas”. Hai 
que escapar de choios baratos porque 
normalmente agochan algún tipo de 
problema.

SM: Como inflúe Internet neste 
mercado?

E.G.: Para nós é vital. Temos o 80% 
de clientes que se achegan a nós por 
esta canle. Estamos vendendo a toda 
España… e isto non fixo máis que 
empezar!

SM: Imos falar do apartado admi-
nistrativo dos vehículos. O papeleo en 
xeral xera moitos problemas?

E.G.: Isto témolo totalmente centrali-
zado nunha xestoría, de sona acreditada, 
que leva todas as documentacións das 
nosas transaccións cun estrito rigor, aquí 
non hai fallo. Se nós non vemos “clara” al-
gunha documentación, xa descartamos 
automaticamente esa operación.

SM: Que opinas das feiras e das 
“outlets” de coches de segunda man 
que proliferaron nos últimos tempos?

E.G.: É unha boa forma de ache-
garse ao mercado local, estimula este 
e dinamízao. Iso si, sempre que ofreza 
uns prezos atractivos e algunha pro-
moción interesante. Así e todo, quen 
estea interesado por un turismo usa-
do só ten que dar unha volta polos 
establecementos especializados, algo 
que ten ao seu alcance calquera día 
laboral.

SM: Para rematar, cal é o obxectivo 
de EG4Motor?

E.G.: Só dicir que nós o que que-
remos en EG4Motor é dar resposta ás 
necesidades de mobilidade dos nosos 
clientes e amigos que buscan no mer-
cado de automóbiles de ocasión a al-
ternativa que mellor se axusta aos seus 
intereses. Temos moi presente a con-
fianza que depositan en nós. A forma 
máis segura de seguir neste mercado, 
como dixemos antes, é dando calida-
de ao mellor prezo e unha garantía do 
vehículo.

  tramitamos e xestionamos tanto a compra como 
a venda de automóbiles de ocasión

  Entre os modelos 
de ocasión máis 
demandados están o 
mítico volkswagen Golf, o 
Ford Focus e o citroën c4
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Este modelo comezou a súa andaina comercial no mes de 
abril do ano 1972, aínda que a presentación oficial era feita 
na illa de Lanzarote durante o mes de abril de 1971, á vez 
que se presentaba no Salón do Automóbil de Barcelona. 
Tratábase dun automóbil de gama media-baixa que nacía 
coa idea de substituír ao senlleiro Seat 850, aínda que a lon-
go prazo tamén se converteu no substituto do Seat 600, por 
mor do aumento do poder adquisitivo da poboación. Cos 
seus 3,59 metros, era un coche de amplo habitáculo cun 
aproveitamento marca do espazo (80% de superficie ha-
bitable), e que posteriores rivais doutras marcas tentarían 
máis tarde igualar, facendo gala dunhas mesuradas dimen-
sións que o convertían nun vehículo manexable en cidade 
e cómodo na estrada.

Seat 127
Un pequeno clásico

■ XAbIER VILARIñO | TexTo      
■ SPRINT MOTOR | FoTos

O nacemento
En 1.971 era presentado o 

Fiat 127, aínda que non che-
garía a España baixo o escu-
do Seat até abril de 1.972. Foi 
o primeiro polivalente de Seat 

e tamén o primeiro coche da 
marca en achegar a configura-
ción motor-tracción dianteiros, 
liberando así espazo na parte 
traseira para acubillar un ma-
leteiro de dimensións acepta-
bles atendendo ao tamaño do 
coche, aínda que de accesibili-
dade limitada nas versións de 
2 e 4 portas. Cómpre dicir que 

este modelo supuxo un pulo 
enorme en canto a moderni-
dade, nunha gama cuxa ofer-
ta de utilitarios se baseaba no 
Seat 600 e o Seat 850, moito 
menos amplos e cunha con-
figuración “todo atrás” moito 
máis arcaica.

Versións
Existiron tres versións cla-

ramente diferenciables. A 
primeira serie posuía unha 
calandra de plástico negra con 
orificios rectangulares situada 
sobre cinco buracos de ven-
tilación tamén rectangulares, 
parachoques metálicos croma-
dos e pilotos traseiros alonga-
dos. Os faros e intermitentes 
dianteiros estaban inseridos 
na carrozaría. Nesta primeira 
versión as carrozarías eran de 
dúas ou catro portas. O acce-
so ao maleteiro realizábase por 

unha pequena porta situada 
entre a xanela e os pilotos tra-
seiros que limitaba o tamaño 
dos vultos a cargar. As últimas 
unidades desta serie solucio-
naron este problema cun por-
tón traseiro.

A mediados dos 70 apa-
rece a segunda serie, que se 
caracterizaba por ter unha ca-
landra máis grande na que ían 
inseridos os faros, intermiten-
tes dianteiros inseridos á súa 
vez no parachoques, uns pilo-
tos traseiros lixeiramente máis 
anchos (que incluían luz de 
marcha atrás) e parachoques 
de plástico lixeiramente máis 
envolventes. Nesta segunda 
versión o interior era máis có-
modo e, do mesmo xeito que 
o exterior, facía maior uso dos 
plásticos. Cómpre salientar 
que a segunda versión esta-
ba dispoñible en carrozarías 
de tres e cinco portas, xa que 
a pequena portiña de acceso 
ao maleteiro desapareceu defi-
nitivamente e só se ofrecía con 
portón traseiro, que aumenta-
ba (xunto coa posibilidade de 
encartar os asentos) a capaci-
dade de carga e por tanto a po-
livalencia do coche.

A partir de 1981 estivo dis-
poñible a terceira serie do 
127, denominada Seat 127 
Fura. Esta versión, que toma-
ba os detalles estéticos do 
Fiat 127 Especial Italiano era 
un profundo restyling da se-
gunda serie, con ópticas máis 
grandes, parachoques máis 

Poderiamos titular (ou 
máis ben subtitular) este 
apartado de Sprint Motor 
“Aqueles marabillosos 
anos” e neste capítulo do 
Retro-Visor máis que nun-
ca, pois adicámolo a un 
modelo que xa pasou á 
historia e case literalmen-
te, pois non se deixan ver 
moitos Seat 127 polas no-
sas estradas... Mágoa des-
te utilitario de tamaño 
reducido e feitura popu-
lar. Tentaremos renderlle a 
merecida homenaxe a este 
Seat 127.

Versión de catro portas

Retro-visorSprint Motor >>24 Retro-visor



envolventes e gran cantida-
de de adobíos de plástico por 
toda a carrozaría. 

o fin
En 1983 finaliza a licenza 

de fabricación do 127. Para 
poder seguir comercializán-
doo, Seat realizoulle un novo 
lavado de face no que basi-
camente se modificaron as 
ópticas e o frontal, os por-
telos dianteiros perderon os 
deflectores triangulares, e 
incorporáronselle uns retro-
visores e tapacubos moder-
nos, sendo a inscrición Fura 
dos laterais substituída por 
“Dous”. Denominouse Fura2, 
e oficialmente xa non era un 
127. Comercializouse, aínda 
que sen moito éxito, até 1986 
e hoxe en día son (xunto coas 
versións Crono) os máis difíci-
les de atopar.

motor
Durante toda a súa vida o 

127 contou con dous bloques 
un 903 cc dispoñible en dúas 
potencias 45 cv (alta compre-
sión e gasolina Súper) ou 43 
cv (baixa compresión e gaso-
lina normal) e outro de 1.010 
cc e 52 cv moi apreciado po-
los condutores da época polo 
seu nervio, que lle outorgaba 

ao coche un comportamento 
máis deportivo. Do 127 Fura 
existiu tamén unha versión 
deportiva -alcumada Crono- 
equipada co motor 1.4 e 75 cv 
procedente do Ronda. Entre 
1972 e 1983 uníronse 238.166 
unidades de Seat 127, 50.000 
delas nos 6 primeiros meses 
de vida.

Consecuencias
O Seat 127 converteuse 

nunha fonte de inspiración 
para modelos vindeiros, é o 
caso destes que sinalamos de 
seguido.

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

O Seat 127, fabricado até o ano 1982 (no que sería subs-
tituído polo Seat Fura), foi o primeiro modelo fabrica-
do baixo licenza Fiat por Seat, tamén foi o primeiro en 
achegar  tracción dianteira ideada polo deseñador Dante 
Giacosa, disposición mecánica que Fiat inaugurou comer-
cialmente coa súa Autobianchi Primula de 1964. 
A súa carrozaría -saída do lapis de Nino Manzu (Manzoni), 
estilista da casa matriz Fiat- tiña un certo ar de cupé de-
portivo. Na versión inicial de dúas portas, unha tapa de 
maleteiro clásica situada baixo a xanela traseira daba ac-
ceso ao seu amplo portaequipaxes (365 dm3). 
Tamén é salientable o capó envolvente sobre as dúas ale-
tas, a súa liña lateral ascendente cara á zaga, a ausencia 
dalgún tipo de marco nos faros, que emerxen directamen-
te da chapa pintada na carrozaría, ou os esveltos paracho-
ques cromados ceibes de ningunha clase de protección 
ou adobío.

› Seat 127 Samba. O Seat 127 Samba era un con-
vertible que se insería baixo licenza nos talleres do 
carroceiro catalán Emelba, situados en Arbúcies, no 
Montseny. Era unha reprodución do Fiat 127 Scout 
creado polo carroceiro italiano Rayton Fissore. 
Existían dúas versións, unha totalmente convertible 
e outra semirríxida que tiveron moi boa aceptación 
e podían verse con relativa frecuencia polas praias 
e costas. Vendíase como catro prazas, pero podíase 
facer bipraza quitando a banqueta traseira.

› Seat 127 Póker (tamén denominada Emelba 127 
Póker). Foi a primeira furgoneta de Emelba, presen-
tada en 1980. Levaba o motor do 127, o famoso 903. 
Vendeuse en versión pechada, mixta e pick-up. A mix-
ta tiña portelos traseiros e asento para dous ou tres 
persoas. Se se desexaba podíase desmontar. A versión 

pick-up tiña como opción unha lona para cubrir o es-
pazo de carga. Ao principio a caixa era totalmente ca-
drada, despois suavizouse un pouco, sen perder nada 
de capacidade. No teito tiña unha trampilla semellan-
te á da Renault Express, para cargar vultos altos.

› Versións especiais. Emelba tamén fixo un curioso kit 
de autocaravana para a súa furgoneta Póker. Era total-
mente desmontable, con capacidade para dúas persoas 
e moi completo, con fregadeiro e cociña, entre outros 
detalles. Todo isto montábase na caixa dunha furgone-
ta 127. Equipala custaba 130.000 pesetas. Tamén fixo 
versións especiais sobre o 127 pick-up, como unha in-
teresante versión porta-motores con capacidade para 
oito motores fora borda e tamén outro curioso pick-up 
porta-táboas de surf, estes dous paquetes eran total-
mente desmontables para recuperar o pick-up.

› Seat 127 Speedwell. Era un Seat 127 con prepa-
ración Speedwell. Trátase dunha versión moi rara 
equipada con lamias Targa e presumiblemente pre-
paración de motor ao estilo Abarth.

› Seat Fura. Cando romperon as relacións co Grupo 
Fiat, o deseño da primeira versión do Seat 127 Fura, 
tomado do Fiat 127 Super, tivo que ser modificado 
para diferencialo do mesmo, pasando este modelo (xa 
sen equivalente na casa nai italiana) a denominarse 
Seat Fura Dous. Tamén apareceu en 1983 unha ver-
sión de enfoque máis deportivo cunha cilindrada de 
1438 cc (empregaba o mesmo motor do Seat 1430) 
e que se denominou Seat Fura Crono. Este modelo 
tivo moito éxito en varios ralis celebrados no territo-
rio español, incluíndo a copa que levou o seu nome, 
a Copa Fura.

Liña de montaxe do Seat 127
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Conducir con abrigo
non é aconsellable

Segundo os datos solicita-
dos na enquisa realizada pola 
Fundación CEA a 1.025 condu-
tores, un 15,12% dos entrevis-
tados circula co abrigo posto 
durante o inverno. Este tipo de 
vestimenta non é recomenda-
ble porque, en caso de acci-
dente, o dano causado será 
maior ao verse desprazado o 
cinto de seguridade do corpo. 
Con todo, malia esta porcen-
taxe, o 96% cre que o fai coa 
vestimenta adecuada, o que 
denota un descoñecemento 
entre o que é recomendable 
e o que se cre apropiado.

Trala análise dos resulta-
dos, os condutores coñecen 
mellor o calzado adecuado 
que a roupa útil na condu-
ción. Isto ocorre porque as 
distintas administracións rea-
lizan campañas informativas 
con consellos, que case sem-
pre se centran no calzado ob-
viando o resto da vestimenta.

Diferente vestimenta
e hábitos de condución
segundo a zona do país

Na zona norte de España un 
de cada cinco automobilistas 
asegura conducir con abrigo 

durante o inverno e o 88% opi-
na que a súa vestimenta é ade-
cuada para a condución.

En cambio, en Madrid, o 
95% cre que conduce con rou-
pa adecuada, pero durante o 
inverno un 15% faino co abri-
go posto. Nas zonas interiores 
un 11% das persoas asegura 
conducir cunha temperatura 
superior a 24º no interior do 
seu coche. Con todo, só un 
6,8% de automobilistas do to-
tal nacional afirman o mesmo.

Estes datos demostran 
como a influencia da cultura 
e das condicións meteoroló-
xicas determinan os hábitos 
na indumentaria e de condu-
ción das persoas.

Que di o Regulamento
Xeral de Circulación?

Nesta materia, o 
Regulamento Xeral de 
Circulación non contempla 
ningunha prohibición ou 
restrición sobre a vestimen-
ta que os condutores de-
ben levar no vehículo, é dicir, 
non explicita nada respecto 
diso. Con todo, o artigo 18 
da Lei de Seguridade Viaria 
di que “o condutor está obri-
gado a manter a súa propia 

liberdade de movemento, o 
campo necesario de visión…”.

Segundo o artigo 18 da 
devandita lei, un axente da au-
toridade podería denunciar o 
automobilista porque consi-
dere que conducir con abrigo 
limita a liberdade de move-
mento para guiar un vehícu-
lo. O máis importante, máis alá 
da multa, é a seguridade viaria 
dos condutores, xa que un ele-
mento tan importante como o 
cinto, non ten a mesma efica-
cia de seguridade en caso de 
colisión se se leva coa folgura 
que presta un abrigo.

Os nenos deben ir sen o
abrigo posto na súa cadeira

Coa chegada do inverno a 
roupa de abrigo tamén pasa a 
formar parte da vida diaria dos 
neno incluídos os desprazamen-
tos, pero o que moitos pais des-
coñecen é que, cando un neno 
leva posta a roupa de abrigo na 
cadeira do coche, a súa seguri-
dade pode verse reducida.

Segundo o Departamento 
de Transporte do Reino Unido, 
ata o 80% dos asentos infantís 
utilízanse de forma incorrecta, 
sendo a tensión dos cintos das 
cadeiras o principal fallo. O xei-
to en que o neno se encaixa na 
cadeiriña cambia cando leva 
posta roupa de abrigo, xa que 
os cintos non se adaptan da 
mesma forma á constitución 
do pequeno, o que aumenta 
as posibilidades de que este 
saia despedido do asento ante 
unha colisión ou freada brusca.

Comproba se a roupa de
abrigo do cativo supón un
risco para a súa seguridade

Para ver se a roupa de 
abrigo é segura cando a leve 
posta na cadeira do coche, só 
tes que empregar uns minu-
tos en comprobar o grosor da 
peza e como se comprimirá 
durante o traxecto. Quita a 
cadeiriña do coche e lévaa 
á casa. Viste o neno coa rou-
pa de abrigo que vai levar na 
viaxe ou no traxecto. Senta o 
neno na cadeira, abróchalle 
o cinto e axústao para que se 
adapte ao tamaño deste. A 
continuación saca o neno da 
cadeira sen afrouxar o cinto. 
Quítalle ao cativo a peza de 
abrigo e volve sentalo na ca-
deira. Sen apertar os cintos, 
comproba que podes pasar 
dous ou máis dedos por de-
baixo do cinto, á altura do óso 
do ombreiro do pequeno. Se 
podes, a peza de abrigo non é 
segura para usala na cadeira.

A importancia de levar a vestimenta axeitada para conducir
É importante manter unha temperatura correcta no habitáculo

Conducir con abrigo ou cunha temperatura 
superior a 24º non é aconsellable

Segundo un estudo realizado pola Fundación CEA, case 
o 96% dos condutores entrevistados creen utilizar a ves-
timenta adecuada na condución. Así e todo, un 15,12% 
destes afirma levar o abrigo posto durante a condución.
Por outra banda, a temperatura no habitáculo do vehí-
culo é superior a 24º nun 6,8% dos casos analizados. Do 
mesmo xeito, no estudo constátase que a vestimenta que 
o automobilista cre adecuada non coincide coa que é 
recomendable.
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Tácticas de shock e simulacións dramáticas 
mellorarán a seguridade viaria
Os mozos europeos teñen máis posibilidades de verse impli-
cados en accidentes de tráfico que calquera outro grupo de 
persoas de máis idade, pero os profesores de autoescola son 
claros ao expresar que a maioría das campañas de concien-
ciación que se desenvolven actualmente non son o suficien-
temente impactantes nin dramáticas para captar a atención 
dos mozos e facer que pensen de forma diferente sobre a se-
guridade ao volante.

Os condutores mozos de hoxe en 
día teñen máis distraccións
Dous terzos (65%) dos instrutores españois cren que os mo-
zos condutores de hoxe en día (entre 17 e 25 anos) necesitan 
máis formación respecto á seguridade na estrada, xa que se 
presentan máis distraccións ca nunca tanto nela como dentro 
do vehículo.

Un número parecido de profesores (62%) afirma que a xe-
ración actual de condutores noveis creceu no medio dunha so-
ciedade frenética e impaciente, o cal provocou que conduzan 
de forma máis perigosa que as xeracións precedentes.

De forma preocupante, un 43% dos profesores de autoes-
cola cre que os condutores noveis mozos de hoxe en día non 
conceden ningún valor ás clases de conducir.

De acordo co estudo le-
vado a cabo polo fabri-
cante de pneumáticos 
Goodyear e a Asociación 
Europea de Autoescolas, 
para o 77% dos instru-
tores a causa principal 
dunha condución pe-
rigosa entre os mozos 
do noso país é a falta 
de conciencia das posi-
bles consecuencias dos 
accidentes.

Os condutores mozos 
teñen o dobre de posibi-
lidades de verse impli-
cados en accidentes que 
ningún outro grupo de 
idade. Segundo os pro-
fesores de autoescola, as 
principais causas da con-
dución perigosa entre os 
nosos mozos son:
•	 Falta	de	conciencia	das	

posibles consecuen-
cias dos accidentes 
entre os condutores 
noveis (77%)

•	 Consumo	de	drogas	e	
alcohol (70%)

•	 Distracción	polos	telé-
fonos móbiles (59%)

•	 Falta	de	experiencia	
(52%)

•	 Delirios	de	inmortali-
dade (42%)

•	 A	idealización	por	par-
te da cultura popular 
da condución temera-
ria (41%).

Que máis debería facer o Goberno?
Ademais de mellorar o seu en-
foque sobre as campañas de 
seguridade viaria, os profeso-
res de autoescola do noso país 
pensan que os gobernos po-
den tomar algunhas accións 
máis prácticas para crear unha 
nova xeración de condutores 

máis segura. Que se esixa que 
os colexios ensinen seguri-
dade viaria foi o máis citado 
(64%), seguido pola aplicación 
máis estrita das leis de tráfico 
existentes (53%), mentres que 
o 51% destacou a necesidade 
de comezar a súa educación 

sobre a seguridade na estra-
da a unha idade máis tempe-
rá. Tamén fan fincapé, un 50%, 
nunha mellora de investimen-
tos en autoescolas e profeso-
res, que son os responsables 
finais na formación dos futu-
ros condutores.
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Postais Madrileñas
IV Rali Comunidad de Madrid – RACE

Boa carreira do lucense José Antonio Alonso, 
que foi quen de clasificarse entre os mellores 

traccións dianteiras co seu Mini Cooper.

Profeta en casa resultou ser o local Álvaro Filip, 
que liderou o apartado R2 co seu Fiesta.

Moi boa participación no apartado Gr.A 
Legend Rally, onde un dos mellores foi o 

galego Víctor Magariños, primeiro do apartado 
Anos 80 co seu coñecido BMW M3.

A manga madrileña, cos seus coñecidos 
treitos pola serra e o protagonismo do 

circuito do Jarama, honrou tamén a pilo-
tos como Padilla, Guerrero ou Paniceres, 

que foron os mellores respectivamente na 
opción Renault, Suzuki e Junior.

■ MIGuEL CuMbRAOS | TexTo     ■ RACE | FoTos
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Calendario  
de  probas XANEIRO  2013

 
DATA PROBA EsPECIALIDADE LUGAR PROvInCIA PAÍs

4 de xaneiro Mundial de Trial Indoor de Gran Bretaña Trial Indoor Sheffield Gran Bretaña

4-18 de xaneiro Rali Dacar Ralis Dacar-Arxentina-Bolivia-Chile Senegal-Arxentina-Bolivia-Chile

16-18 de xaneiro Rali Monte Carlo Ralis Monte Carlo Mónaco

25-26 de xaneiro Fórmula Rali do Cocido Ralis (2ª cat. e outros eventos) Lalín Pontevedra España

Pese a rematar noveno o 
vasco Antxustegui procla-
mouse campión de España 
de dúas rodas motrices

Meira pelexou polo triunfo ata o 
último metro, obtendo coa segunda 
praza o subcampionato de España.

Volvendo a pilotar un Mitsubishi 
“Cohete”Suárez obtivo a súa 

primeira vitoria absoluta 
no estatal de asfalto.

De menos a mais no seu primeiro rali co Porsche de 
Vallejo, Álvaro Muñiz foi quen de rematar terceiro.O mellor dos pilotos madrileños resultou ser 

Monarri, falto de ritmo por poucas carreiras 
este ano, ainda que José Marban liderou o 

neste rali o campeonato autonómico.

Na parte final do rali Pons, que voltaba a 
conducir un S-2000, perdeu o chanzo máis 

baixo do podio madrileño.
De novo compreta performance de Esteban Vallín, que 
non tivo rival en N3 aos mandos do coñecido Opel Corsa
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A todo gas!
■ MIGuEL CuMbRAOS | TexTo  ■ SPRINT MOTOR | FoTos

Decidido. Outro campionato que quedou decidido na de-
rradeira cita do exercicio foi o de Raids. Foi co gallo da proba 
andaluza, disputada nas pistas almerienses de Serón. A vito-
ria absoluta recaeu no Mitsubishi do veterano José Mª Serviá, 
sendo campión Luis Recuenco, cunha unidade tamén da fir-
ma nipona.

Punto e final. Á temporada nacional de pista, coas 4 horas 
de Alcañiz. Na pista aragonesa reuníronse un total de 40 ve-
hículos, agrupados en oito divisións. Nova vitoria no asfalto 
turolense para o Ginetta G50 de Kanaroglou e Campos, que 
completaron un total de 114 xiros.

Pleno. O que conseguiu 
o catalán Xevi Pons no es-
tatal de terra. Venceu na 
derradeira proba do ano, 
onde xa chegaba como 
campión, celebrada na 
localidade extremeña de 
Riolobos, co cal asinou a 
sexta vitoria en seis ralis. 
Os resultados acadados 
nesta carreira e na pre-
cedente deron tamén o 
título en grupo N ao ca-
nario Alfonso Viera.

Ensaio. De cara a obter 
unha maior participación 
de vehículos clásicos en 
circuítos. Así foi o que 
buscou a primeira expe-
riencia da Michelin Pilot 
Series Classic que pe-
chou tamén en Alcañiz 
un mini calendario de 
tres citas. Os organizado-
res agardan aumentar de 
forma considerable a pre-
senza de pilotos na vin-
deira temporada.
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Repetindo. Trala súa boa actuación no 2013, o catalán Álex 
Riberas volve a competir na prestixiosa Porsche Carrera Cup 
alemá no vindeiro ano. Riberas, que rematou terceiro entre os 
rookies, será un dos pilotos que estree o novo modelo da fir-
ma bávara, o 911 GT3 Cup.

IX Slálom Nocturno Scratch Fene. A derradeira cita do galego 
de slálom, o xa veterano de Fene, de novo en formato nocturno, 
resultou decisivo para dilucidar o título do 2013. Curiosamente 
os resultados acadados nesta proba déronlle a primeira praza 
na xeral final deste campionato a Luís Gil, que non tomou parte 
nesta manga. A vitoria absoluta na proba disputada no polígo-
no Vilar do Colo correspondeu ao ferrolán Miguel Ángel Lago, 
co seu habitual Peugeot, acompañado no podio por Adrián 
Bouza e Ignacio Sanestebán. Un total de 42 pilotos competi-
ron nesta cita que chegaba a súa novena edición.

Novo reto. Para o cántabro Dani 
Sordo, tralos seus pasos mundia-
listas polas marcas Citroën e Ford, 
afrontando o vindeiro exercicio 
un programa de certos ralis con 
Hyundai. Tan só o belga Thierry 
Neuville fará o calendario comple-
to, alternándose Sordo -que recu-
pera a Marc Martí para o asento 
da dereita- Juhho Hanninen e 
Chris Atkinson en diversas man-
gas co novidoso i 20 WRC.

Tempada Porsche 2014
Porsche afronta a tempada 2014 co programa de com-
petición máis completo que xamais tivese. Ademais do 

seu novo proxecto LMP1, Porsche Motorsport terá dous equi-
pos oficiais de GT competindo nos circuítos de todo o mun-
do. Porsche AG Team Manthey inscribe outra vez dous Porsche 
911 RSR no Campionato do Mundo de Resistencia (WEC), así 
como nas 24 Horas de Le Mans. Pola súa banda, Porsche North 
America entra no novo Campionato Tudor United Sportscar 
con CORE autosport como equipo, que se estrenará o vindei-
ro 25 de xaneiro nas 24 Horas de Daytona.

Ford Racing no Dakar 2014
O Team Ford Racing debutará o vindeiro mes 
de xaneiro na máis importante competición 

de fóra de estrada do mundo, o Dakar, alineando 
dous Ford Ranger na categoría T1 pilotados polos 
arxentinos Lucio Alvarez/Ronnie Graue e polos su-
dafricáns Chris Visser/Japie Badenhorst. Os dous 
Ranger foron construídos baixo a supervisión de 
Ford Motor Company de Sudáfrica por técnicos de 
Neil Woolridge Motorsport (NWM) na súa base alemá 
de Pietermaritzburg, coa colaboración de Ford SVT, a 
división de enxeñería de desenvolvemento de pro-
dutos de Ford Motor Company.
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Nesta época do ano in-
creméntanse os xantares e as 
ceas cos colegas do traballo, 
amigos e familiares onde o al-
cohol está presente, en maior 
ou menor cantidade, en todas 
as mesas. Hai tamén quen in-
cluso consume drogas. É por 
iso que a Dirección Xeral de 
Tráfico ( DXT) lanzou unha 
campaña para evitar que con-
dutores que teñan inxerido es-
tas sustancias collan o volante.

Aínda que as cifras caen 
dende o ano 2003, só o ano 
pasado máis de 1.300 persoas 
morreron en estradas nacio-
nais. Sobre as causas, desta-
ca a presenza de alcohol no 
falecido. Segundo o informe 
anual do Instituto Nacional de 
Toxicoloxía, o 47% dos condu-
tores mortos e analizados, tiñan 
presenza no sangue de alcohol, 
drogas ou psicofármacos.

Ante este contexto, a DXT 
contempla dobrar o impor-
te das sancións económi-
cas na nova Lei de Tráfico, 

Circulación de Vehículos a 
Motor e Seguridade Viaria que 
entrará en vigor a principios do 
2014. Así, o control do consu-
mo de drogas móstrase como 
unha das intervencións máis 
eficaces na prevención de ac-
cidentes. Así o cre tamén o 84% 
dos condutores do noso país, 
quen opinan que o endurece-
mento de sancións conseguiu 
reducir o número de conduto-
res que circulan superando as 
taxas permitidas. Este é o resul-
tado que emerxe do “Estudo 
sobre Condución 2013” reali-
zado por Coches.net para unha 
mostra de 4.220 usuarios.

Neste sentido, a princi-
pal medida que levará a cabo 
a DXT é aumentar o importe 
das multas por alcoholemia e 
drogas a partir de 500 a 1.000 
euros. Así e todo, esta non é a 
medida máis popular entre os 
entrevistados, xa que só o 30 
por cento cre que o endurece-
mento debe ser de tipo econó-
mico. Outro tipo de sancións 
que os usuarios propoñen é en-
durecer a sanción penal (52%), 
ampliar o tempo de retirada do 

carné (49%) ou establecer o im-
porte da multa segundo a ren-
da do condutor (29%).

O estudo tamén mostra 
que os españois consideran 

que os controis de alcoho-
lemia son insuficientes. En 
total, o 76% dos usuarios opi-
nan que deberían realizarse 
máis.

Control de Velocidade
O exceso de velocidade tamén está no punto de mira da nova 
lei coa que a DXT propúxose para mellorar a seguridade viaria. 
Neste sentido, endurécese o tipo de sancións como é a perda 
de puntos, ademais da penalización financeira pertinente, por 
superar os 150 km/h.

Do mesmo xeito, o novo regulamento contemplará a prohi-
bición de detectores de radar. Así, a nova prohibición para com-
plementaria a vixente para os inhibidores, que entrou en vigor en 
2009. Con todo, esta medida parece non contar co apoio popular.

Segundo o “Estudo sobre Condución 2013”, o 80 por cento 
dos entrevistados declaráronse en contra de que se prohíba o 
uso dos dispositivos de detección de radar, xa que na súa maio-
ría consideran que contribúen a que os condutores controlen e 
reduzan a velocidade(63,3%). Do 20% que están a favor da pro-
hibición, o 70,3% faino por considerar que os condutores deben 
circular sempre á velocidade permitida e non reducila só cando 
hai un radar.

A DXT lanza unha campaña para controlar o 
consumo de alcohol e drogas ao volante


