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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

Coche SM 2014:

Monovolume SM 2014:

Todoterreo SM 2014: 

Piloto SM 2014: 

Nome:

Teléfono: 

Enderezo: 
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Para participar enviar o cupón a: 
Avenida da Liberdade nº16, 4º A  • Código Postal 15706 – Santiago de Compostela
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Tralo gran éxito da 
pasada tempada, 
Honda anunciou que 

seguirá dando o seu apoio aos 
pilotos novos cunha nova edi-
ción da emocionante Copa 
Honda CBR250R, que orga-
nizará a Federació Catalá de 
Motociclisme (FCM) e o con-
cesionario Impala, co apoio de 
Montesa Honda.

Esta Copa monomar-
ca volverase a disputar no 
Campionato de Catalunya/

Campionato do Mediterráneo 
de Velocidade.

O obxectivo da Copa 
Honda CBR250R é proporcio-
nar unha opción económica 
aos pilotos novos, xa que o 
custo de adquisición da moto-
cicleta máis o kit HRC será de 
5.600 euros máis IVE. Ademais, 
a probada fiabilidade do mo-
delo asegura un reducido custo 
de mantemento, aspecto que 
reforza o sentido económico 
desta interesante iniciativa.

O scooter de 125cc 
favorito en Europa e 
tamén un dos máis 

económicos recibe unha ca-
rrozaría totalmente nova, lu-
ces de LED, un adaptador de 
12V AC e logra unha eficien-
cia aínda maior no consumo 
de gasolina, que se traduce 
en 47,4 km/litro.
Quizais, o máis importante é 
que a PCX125 é agora aínda 
máis eficiente no consumo de 
gasolina, conseguindo un dato 
de 47,4 km/litro sen o Idling 
Stop (en modo WMTC), gra-
zas á incorporación de pneu-
máticos de baixa resistencia á 
rodadura e máis redución das 
friccións internas do motor. 
Un depósito de gasolina máis 
grande, de 8 litros (antes 5,9 

litros), fai posible unha auto-
nomía de máis de de 375 qui-
lómetros cunha repostaxe.

motor
O lixeiro e compacto motor de 
125cc, dous válvulas, SOHC e 
refrixeración líquida que impul-
sa á PCX125 ofrece fiabilidade 
e unhas excelentes prestacións 
para arrincar dende os semáfo-
ros de 0 a 50 metros en só 5,4 
segundos cun funcionamento 
suave e silencioso e unhas re-
ducidas emisións de CO2.

Accesorios
Haberá dispoñible unha gama 
de accesorios que inclúe kit de 
alarma Honda, trasportín tra-
seiro, top box de 26 litros, so-
porte top box, candado en U, 
funda de scooter para exterio-
res e pantalla.

Honda PCX125 2014

Copa Honda CBR250R

Esta tempada ciclista estará cargada de fantásticas ca-
rreiras e de emocionantes percorridos para todos os 
gustos.

Cabe destacar o comezo do Giro de Italia en Irlanda do Norte, 
máis concretamente en Belfast, o día nove de maio, cunha con-
trarreloxo especial por equipos. Como case sempre o Giro garda 
toda a súa dureza para as etapas finais. Outra peculiaridade des-
te Giro e que terá tres días de descanso.

Este ano a etapa raíña do Giro vai ser a décimo sexta etapa 
que unirá Ponche di Legno con Val Martello, e aínda que será 
algo curta, 139 km, vai ser unha etapa onde o ciclista que teña 
forzas poderá gañar moito tempo. Nesta etapa vanse ascender 
ou Passo Gavia, 2.621 m de altitude e 20,7 km de ascensión, cun-
ha porcentaxe media do 6.6%. Tamén se ascenderá o Stelvio o 
cume máis alto deste Giro, con 2.758 m, e 21,9 km de ascensión 
e cunha porcentaxe media dun 7,12%. Ou último porto que se 
ascenda nesta etapa será o Val Martello, un porto tamén esixen-
te con 22,7 km de ascensión.

O Tour de Francia tampouco vai comezar en territorio fran-
cés, senón que o fará dende Inglaterra, dende Leeds. Por chan 
británico discorreran tres etapas.

Unha dás etapas máis destacables do percorrido do Tour é a 
quinta, unha etapa de 156 km que unirá Ypres con Arenberg Porte 
du Hainaut, e que contará con 15,4 km con pavé (lastras). Nesta 
etapa seguramente non se gañe o Tour pero máis dun ciclista 
pode chegar a perdelo, porque vai ser unha etapa moi nervio-
sa, onde posiblemente se sucedan caídas, debidas ao nerviosis-
mo, e como consecuencia pódense producir cortes no pelotón 
o que ocasionaría que ciclistas importantes perderían tempo na 
liña de meta. Quizá esta etapa non sexa a etapa raíña pero será 
unha etapa moi importante.

A Volta a España por cuarto ano consecutivo visitará Galicia. 
Ademais este ano ten a peculiaridade que rematará en Santiago 
de Compostela cunha contrarreloxo individual. Durante a última 
semana varias etapas discorreran por territorio galego e a Volta 
visitará as catro provincias galegas.

Este ano a Volta conta con varios finais de etapa en portos 
de montaña, o que fará que haxa menos oportunidades para os 
sprinters. Isto repercute de forma positiva no telespectador por-
que fará que os líderes da xeral se involucren case todos os días. 
Outro dato a ter en conta e que como ven sucedendo estes últi-
mos anos non haberá moitas etapas de transición, porque todas 
na parte final sempre esconden algunha sorpresa.

A priori este sistema paréceme o máis axeitado para os sea-
reiros porque fará que haxa ganas de ver a carreira, e que todo o 
mundo interésese por cada etapa. Cada etapa vai ter emoción e 
iso e un punto clave nunha proba que dura tres semanas.

Outra proba a ter en conta o Mundial, este ano disputarase 
en España, en Ponferrada. Dende o ano 2005 non se disputaba 
o Mundial en territorio nacional, así que será unha cita moi agar-
dada. O percorrido do Mundial vai ser rompepernas o que favo-
recerá aos corredores españois.

■ MIguEl dEl MORTIROlO | TexTo e FoTo 

O que nos espera este ano
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Cousas curiosas pasan 
cos deportistas. Hai depor-
tes que parecen que forta-
lecen as persoas e as curten 
máis ca outros. PuIdémolo 
observar hai poucos días 
nunha televisión galega. 
Primeiro puxeron unha re-
portaxe cun triatleta e des-
pois un programa resumo 
da tempada pasada da 
competición do motor en 
Galicia.

A reportaxe co triatleta 
falaba da disciplina depor-
tiva do tríatlon, un depor-
te moi esixente e duro que 
inclúe tres carreiras: unha 
pedestre, outra de ciclis-
mo e outra de natación. O 
deportista falaba dos seus 
esforzados adestramen-
tos con ledicia, aínda que 
os horarios e o calenda-
rio que facía eran dignos 
dun guerreiro espartano. 
Isto ía acompañado dunha 
estrita dieta e dunha vida 
que, como el comentaba, 
“era máis de monxe ca dun 
mozo actual”. Ao longo da 
reportaxe ían saíndo ima-
xes del nadando, correndo 
e en bicicleta. O sorriso foi 
continuo. Falaba de ilusión 
e das ganas de superación 
continuas. Ao final o repor-
teiro preguntáballe polos 
gastos desta práctica de-
portiva. O triatleta dicía que 

os gastos en equipamento 
(bicicleta de competición, 
neopreno especial e apare-
llos complementarios para 
adestrar) son máis nume-
rosos do que nun primeiro 
momento poida parecer e, 
ademais, a estes había que 
engadir os custos dos des-
prazamentos ás competi-
cións e aos adestramentos. 
Isto resumíao tranquila-
mente dicindo que o seu 
orzamento para a tempa-
da era importante, e que 
el daba as grazas a un par 
de patrocinadores que o 
apoiaban con material de-
portivo e cunha pequena 
contía económica, e que 
o que faltaba o completá-
bao el mesmo do seu peto. 
Acto seguido e con total 
normalidade, e deixando 
unha gran pegada de ilu-
sión e deportividade, des-
pedía esta reportaxe.

O seguinte progra-
ma que emitían nesta te-
levisión era un resumo da 
tempada pasada de ralis. 
Vémolo na nosa redacción, 
sentimos unha mestura en-
tre noxo e pena. Agás uns 
poucos, moi poucos, pilo-
tos, o resto non facían máis 
que chorar cando chega-
ban ao capítulo de presu-
posto. As típicas frases de 
plañidera de “tal e como 

está isto é difícil atopar un 
patrocinador”, “tivemos sor-
te de non romper o coche 
porque, se non, teriamos 
que abandonar a tempada”, 
“o ano que vén non sabe-
mos se correremos porque 
nos faltan patrocinadores”, 
“é un deporte moi caro e 
nós non somos ricos”...

Se non tedes patroci-
nadores, será por algo; o 
mellor é porque sodes uns 
choróns. Deixade de laiar-
vos dunha vez e apren-
dede a buscar, negociar e 
engaiolar aos posibles pa-
trocinadores. Quen vos 
vai patrocinar se sodes 
plañideras.

Hai que partir dunha 
base clara: un patrocinador 
non é unha ONG. É unha 
entidade que busca publi-
cidade e imaxe a través, 
neste caso, dun deporte. 
Quere chegar aos afeccio-
nados, pero quere que isto 
sexa en positivo e coa me-
llor imaxe posible, e iso é un 
labor de todo o equipo que 
patrocina. Algo que nesta 
terra poucos equipos e pi-
lotos saben facer. O resto 
son unha tropa de choróns 
que non achegan o máis 
mínimo retorno do investi-
mento feito polo patrocina-
dor, se é que chegan a ter 
algún despistado.

Choróns, que sodes uns chorónsChoróns, que sodes uns choróns

EDITORIAL

Compostela Monumental sorteou o Renault 
Twingo da campaña de Nadal

 Graciela García Riveira, 
veciña de Vedra, é a afortu-
nada gañadora do Renault 
Twingo da campaña de Nadal 
2013/14 de Compostela 
Monumental. Mari Sol 
Vázquez, Directora Xeral de 
Comercio da Xunta de Galicia, 
foi a man inocente encarga-
da de quitar o boleto premia-
do entre os máis de 100.000 
que entraron no sorteo. O 
acto tivo lugar no Hostal dos 
Reis Católicos. Graciela rea-
lizou as súas compras de 
Nadal na Joyería Alameda, 

establecemento asociado a 
Compostela Monumental e 
que está situado na Avenida 

de Figueroa. Precisamente 
Joyería Alameda deu “o premio 
gordo” da campaña de Nadal 

de Compostela Monumental 
hai tres anos, polo que é a se-
gunda vez en toda a súa histo-
ria que regala un automóbil a 
un dos seus clientes habituais.

Graciela foi informada da 
consecución do premio polo 
seu marido, xa que no mo-
mento da tradicional chamada 
do Presidente de Compostela 
Monumental a agraciada deixou-
se o teléfono móbil en casa e foi 
o seu esposo o receptor da grata 
noticia. Graciela conduce e ade-
mais precisaba renovar o seu 
Seat Toledo de máis de 10 anos.

 >> Sprint Motor 5



■ EMIlIO BlANCO | TexTo

Os incentivos á compra 
dos plans PIVE e PIMA Aire 
propiciaron que 2013 rema-
tase cunha suba das vendas 
de coches, que romperon 
así a xeira de continuos des-
censos dos últimos exerci-
cios. O mes de decembro 
foi especialmente positivo 
para as matriculacións. En 
concreto, aumentaron nun 
26,8 por cento en Galicia e 
nun 18,2 no conxunto de 
España. Iso fai que as ven-
das se incrementen nun 7,5 
por cento no acumulado de 
2013 en Galicia. Os conce-
sionarios galegos matricu-
laron o ano pasado 30.250 
vehículos.

En números relativos, a 
provincia de Ourense foi a 
que mellor se comportou no 
exercicio pasado. Os estable-
cementos ourensáns subiron 
as vendas un 13 por cento. A 
seguir quedaron Lugo, cun 

avance dun 9,2; Pontevedra, 
dun 7,4; e A Coruña, dun 5,6. 
En  números absolutos, A 
Coruña segue acumulando 
preto da metade do merca-
do galego. Os concesionarios 
coruñeses comercializaron 
13.341 coches en 2013. En 
Pontevedra vendéronse 
9.606 automóbiles; en Lugo, 
3.709; e en Ourense, 3.594.

No conxunto de España, 
2013 pechou con 722.703 ve-
hículos matriculados. Esta ci-
fra representa un incremento 
dun 3,3 por cento. Por comu-
nidades, Canarias ocupou o 
ano pasado o posto de hon-
ra. Os concesionarios das illas 
venderon un 14,8 por cento 
máis. Unicamente dúas co-
munidades e as cidades au-
tónomas de Ceuta e Melilla 
remataron o exercicio con 
cifras negativas. Neste sen-
so, Baleares ocupou a última 
posición, ó acumular unha 
baixada dun 13,4 por cento.

O Plan PIVE salva as vendas de coches en 2013
As matriculacións aumentaron un 7,5 por cento en Galicia

Comercializáronse 30.250 automóbiles o ano pasado na comunidade galega

Moderación
Os empresarios acolleron cun moderado optimismo as cifras de 

2013, pero advirten de que o mercado automobilístico segue con-
tido. O director de Comunicación de Anfac, David Barrientos, avisa 
de que “o volume de vendas segue sendo baixo para o potencial do 
mercado español, que acumula durante os anos de crise un déficit 
de renovación de 2,2 millóns de vehículos e isto fai que o parque 
continúe avellentándose”. De feito, os datos reflicten que un de cada 
dous turismos que circulan polas estradas ten xa máis de dez anos.

O presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, ratifica 
que “as cifras de mercado son aínda baixas para os 1,2 ou 1,3 mi-
llóns de vehículos que nos corresponderían”. Non obstante, desta-
ca que “os plans de estímulo foron un auténtico revulsivo para o 
mercado nun momento no que a crise e a falta de financiamento 
eivaban a cifra de matriculacións e, como consecuencia, a saúde 
financeira das nosas redes de distribución”.

O presidente de Faconauto, Jaume Roura, afirma que “desde o 
punto de vista dos concesionarios, non podemos falar de que 2013 
fose un bo ano”. O máximo responsable desta asociación empresa-
rial explica que “as nosas redes están preparadas para vender máis 
dun millón de coches e as pouco máis de 700.000 matriculacións 
quedan aínda lonxe das expectativas que temos”. De cara a este 
exercicio, Jaume Roura sinala que “os concesionarios encaramos 
2014 cun pouco máis de optimismo e co propósito de que a maior 
parte das nosas empresas vaian entrando en números negros e si-
gan mantendo o emprego”.

travesia de Cacheiras nº 25 - 1ºa  -15886 teo (a Coruña)
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Peugeot foi a mar-
ca máis vendida no 
ano 2013 en Galicia. A 

compañía do león recupera así 
o liderado que nos últimos anos 
correspondeu a Seat na comuni-
dade galega. Peugeot matricu-
lou 2.703 coches. A diferenza foi 
de tan só cinco vehículos respec-
to a Volkswagen. A empresa ale-
má colgou a medalla de prata, 
con 2.698 automóbiles. O bron-
ce correspondeulle a Renault, 
que comercializou 2.398. A se-
guir quedaron Citroën, con 
2.291; Seat, con 2.133; e Opel, 
con 2.070.

O Top-10 das vendas 
en Galicia complétano 
Ford, con 1.756 coches 
matriculados; Toyota, con 
1.742; Audi, con 1.682; e 
Dacia, con 1.642. Fóra das 
dez primeiras posicións 
quedaron Kia, Mercedes e 
Hyundai.

No que atinxe ós ve-
hículos comerciais, 2013 
tamén foi positivo. As ven-
das aumentaron un 11,3 
por cento en Galicia e no 
conxunto de España. Na 
comunidade galega matri-
culáronse 2.700 vehículos 
e 85.392 en todo o Estado.

❱❱ A Asociación Nacional de Comerciantes  
de Vehículos (Ancove) reclamou ao 
goberno central a renovación dos 
plans de axuda PIVE e PIMA Aire este 
2014 para favorecer as vendas, que o 
ano pasado medraron un 3,3%. Ta-
mén reclamaron que o PIVE inclúa tu-
rismos de ata dous anos de antigüi-
dade.

❱❱ Volkswagen amplía a gama da VII  
xeración do golf coa versión con trac-
ción integral ás catro rodas 4Motion, 
que reduce un 15% o consumo en re-
lación co seu antecesor. O golf 4Mo-
tion comercializarase con tres niveles 
de acabado, e con dous motores tur-
bodiésel de catro cilindros que entre-
gan unha potencia de 105 e 150 cv, 
respectivamente.

❱❱ O novo Mazda 6 xa está nos concesionarios.  
Este modelo mostra o deseño ‘KOdO, 
alma do movemento’, e é, segundo 
a empresa, un dos modelos da firma 
máis seguros e eficientes ata a data. O 
prezo parte dos 27.180 euros do 2.0 de 
gasolina con 145 cv en acabado Style, 
e chega ata os 39.170 euros do Mazda 
6 co diésel 2.2 de 175 cv con acabado 
luxury e packs ‘premium’ e ‘travel’.

BREVES

■ EMIlIO BlANCO | TexTo

Os concesionarios 
evitaron a desfeita. 
Completaron 2013 

cun aumento significativo das 
matriculacións, pero aínda es-
tán substancialmente lonxe 
de números satisfactorios. 
Ademais, o incremento das 
vendas non leva consigo unha 
suba da facturación. Neste 
senso, haberá que esperar al-
gúns meses para coñecer polo 
miúdo un balance de ingresos 
máis ou menos real. Os 30.250 
coches vendidos o ano pasa-
do en Galicia supoñen un res-
piro e sacan do seu longo 
letargo o segmento comercial. 
Polo menos serven para man-
ter un nivel aceptable de cifras 
de negocio e de emprego, 
despois das importantes per-
das e dramáticos recortes de 
persoal dos últimos 
exercicios.

Pero non se pode esquecer 
que isto se debe sobre todo ós 

incentivos dos distintos plans 
PIVE e PIMA Aire. Polo tanto, o 
sector mantense con respira-
ción asistida e non por unha 
verdadeira recuperación eco-
nómica como consecuencia 
do consumo. Por iso hai que 
aplaudir que o Goberno acor-
dase prorroga-los programas 
de axudas, que están causan-
do un efecto psicolóxico po-
sitivo nos usuarios á hora de 
decidirse a cambiar de coche. 
Os incentivos son especial-
mente relevantes para o sec-
tor galego, que atravesa un 
momento delicado e que de-
pende case en exclusiva das 
vendas a particulares.

No eido das exportacións 
das fábricas españolas, as cou-
sas andan mellor. Pero hai indi-
cadores que prenden algunha 
luz vermella, como que o pu-
xante mercado de Alemaña 
baixase dos tres millóns de 
matriculacións en 2013. O 
dato non é preocupante polo 

momento, aínda que haberá 
que estar atentos. Como ta-
mén hai que poñer atención 
ós cambios empresariais nos 
próximos meses en Galicia. 
Todo apunta a que serán im-
portantes e pasan por maxi-
miza-los distintos grupos xa 
existentes. O minifundismo di 
adeus na automoción galega.

Incertezas

POSICIÓN MARCA UNIDADES

1º Peugeot 2.703

2º Volkswagen 2.698

3º Renault 2.398

4º Citroën 2.291

5º Seat 2.133

6º Opel 2.070

7º Ford 1.756

8º Toyota 1.742

9º Audi 1.682

10º Dacia 1.642

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

 
O sector mantense 

con respiración 
asistida e non por 
unha verdadeira 

recuperación 
económica como 
consecuencia do 

consumo

Peugeot recupera o liderado en Galicia
Pecha 2013 como a marca máis vendida
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GT4 Stinger
Retornando aos días de gloria 
dos coches deportivos “puro 
sangue” e asequibles, Kia pre-
sentou este mes, no North 
American International Auto 
Show (NAIAS), o vehículo 
tipo concepto máis provoca-
tivo da marca, o GT4 Stinger.

A rechamante linguaxe 
de deseño de Kia trasláda-
se cara a unha nova direc-
ción audaz coa introdución 
do GT4 Stinger. Este carro-
concepto empuxa os límites 
de rendemento cun eixe de-
portivo 2+2 de tracción tra-
seira que coloca ao condutor 

e ao vehículo en perfecta 
harmonía na estrada ou na 
pista. Non é ningunha sor-
presa que o GT4 Stinger 
sexa como o “fillo rebelde” 
do equipo de deseño de Kia 
en California, o fogar do seu 
predecesor de 2012, o con-
cepto Track’ster.

Novo Nissan Qashqai
O Novo Qashqai é 47 mm 
máis longo que o modelo 
precedente e lixeiramente 
máis ancho e máis baixo, o 
que lle proporciona unha 
presenza máis propor-
cionada e elegante man-
tendo o estilo crossover. 
Diferentes elementos de 
deseño, como o envolven-
te capó dianteiro, propor-
ciónanlle un aspecto máis 
agresivo pero mantendo 
o potente ADN visual do 
Qashqai.

Aínda que as versións 
de dúas rodas motrices 
serán as máis vendidas 
na maioría de mercados, 

tanto con caixa manual 
de seis velocidades como 
cunha nova caixa automá-
tica Xtronic, existirán ver-
sións All-Mode 4x4-i con 
tracción ás catro rodas 
con caixa manual de seis 
velocidades.

A gama estará compos-
ta por catro motores; dous 
de gasolina (115 e 150 cv) 
e dúas diésel (110 e 130 cv) 
coa opción de elixir entre 4x2 
e All-Mode 4X4i. Os clientes 
tamén poderán decidir se 
queren o seu Novo Qashqai 
con cambio manual ou coas 
novas caixas automáticas 
Xtronic.

Novo buque insignia de Mercedes
O Mercedes-Benz S 600 
con motor V12 biturbo li-
dera o elenco de mode-
los da lendaria Clase S e 
ofrécese unicamente con 
batalla longa e cun ex-
clusivo equipamento. As 
súas prestacións son de 
auténtico buque insignia: 
530 cv e un par motor de 
830 Nm. O lanzamento ao 
mercado do S 600 será a 
partir de marzo deste ano. 
Varias importantes novi-
dades aumentan unha vez 
máis o nivel de calidade da 
Clase S: o Head-up-Display, 
o panel táctil e o sistema 
Collision Prevention Assist 
Plus actualizan o equipa-
mento dos modelos da 
gama actual.

O amplo equipamen-
to de serie do S 600 su-
bliña o seu papel como 
estandarte da gama de 
turismos. O elenco in-
clúe, entre outros, o Led 
Intelligent Light System, o 
tren de rodaje Magic Body 
Control con Road Surface 
Scan e o paquete de asis-
tencia á condución Plus. 
Este último está forma-
do polo detector acti-
vo de cambio de carril, o 
control activo de ángulo 
morto, o sistema Bas Plus 
con asistente para cruza-
mentos, Distronic Plus 
con servodirección inte-
lixente e Stop& Go Pilot, o 
freo Pre-Safe® e Pre-Safe® 
Plus.

❱❱ Mazda presentou o seu novo modelo o  
Mazda6, que estará dispoñible en ca-
rrozaría Sedán e Wagon e convértese 
no primeiro vehículo da firma nipo-
na en incorporar o sistema de freada 
rexenerativa i-lOOP. Ofrecerase con 
catro motores, dous diésel e dous de 
gasolina, combinados con transmi-
sións manuais ou automáticas e co 
sistema de corte de ralentí i-stop.

❱❱ A lei que prohibe os pagos en efectivo  
superiores a 2.500 euros cando interveña 
un profesional está xerando problemas 
en concesionarios e compravendas de 
automóbiles, posto que a norma impide 
entregar un anticipo ou sinal en efectivo, 
sexa cal fose o seu importe total.

❱❱ Bosch desenvolveu un sistema arrinque  
e parada do motor con modo de “con-
dución a vela”, que permite que o co-
che circule durante longas distancias 
sen emisións, segundo informou a em-
presa, que sinalou que este dispositivo 
pode recortar o consumo ata nun 10%.

BREVES
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A seguridade ten unha 
longa tradición en 
Audi: hai 75 anos os 

enxeñeiros de DKW fixeron ro-
dar un F7 por un outeiro en 
prol da seguridade, provocan-
do un envorco controlado. 
Dende esta primeira proba de 
choque (crash-test) levada a 
cabo por DKW, unha das catro 
marcas que deu orixe á crea-
ción de Audi, a marca dos catro 
aros sempre prestou gran 
atención aos novos sistemas 
de seguridade. O subcompac-
to DKW F7 rodou por un outei-
ro en Golm, preto de Potsdam, 
a finais de 1938. Os enxeñeiros 
utilizaron unha rampla para 
envorcar o coche como de-
mostración da seguridade e a 
estabilidade do modelo. Ante 
unha cámara e espectadores 
atónitos, o pequeño vehículo 
deu varias voltas de campá an-
tes de deterse, co motor aínda 
en marcha e a carrozaría prac-
ticamente sen danos.

Este evento marcou o inicio 
das probas de choque de Audi 
e as posteriores innovacións no 
área da seguridade do auto-
móbil. Entre os múltiples fitos 
destaca o desenvolvemento de 
zonas de deformación para re-
ducir o risco de lesións para o 
condutor e os pasaxeiros. Un 
NSU Prinz de 1958, por exem-
plo, xa era capaz de absorber 
unha boa parte da enerxía 

dunha colisión frontal na zona 
de deformación. O desenvol-
vemento do NSU Ro 80 e o 
primeiro Audi 100 a finais de 
1960 marcou o inicio do uso 
de dummies, maniquíes es-
peciais deseñados para anali-
zar os efectos dun accidente 
no corpo humano. Para que 
os resultados dun choque fo-
sen aínda máis reproducibles, 
Audi inaugurou o primeiro 

laboratorio de probas de cho-
que en Ingolstadt en 1970. 
Aínda que foi modificado en 
numerosas ocasións, aínda está 
hoxe en día operativo. As me-
dicións fixéronse cada vez máis 
precisas co tempo, e isto, xunto 
co uso da tecnoloxía de cáma-
ras habilitadas para a investiga-
ción de accidentes, mellorou a 
análise dos puntos débiles dun 
automóbil.

75 anos de probas 
de choque en Audi
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Fiat faise co control 
de Chrysler

Fiat anunciou 
que alcanzou un 
acordo con VEBA 

Trust1 polo que Fiat North 
America, empresa controla-
da por Fiat, adquirirá toda 

a participación en mans 
de VEBA Trust en Chrysler 
Group LLC, que correspon-
de ao restante 41,46% do ca-
pital de Chrysler Group que 
FNA non detenta na actuali-
dade. O cerre da operación 
está previsto para finais des-
te mes.

Debido á venda da parti-
cipación posuída en Chrysler 
Group, VEBA Trust recibirá de 
Fiat a suma correspondente 
a 3.650 millóns de dólares.

Bosch recibe un premio á 
tecnoloxía e innovación

Bosch recibiu, o pasado 4 
de decembro, de mans do 

presidente federal alemán, Joachim 
Gauck, o premio “Futuro Alemán”, 
polo desenvolvemento do proxec-
to “láser de pulsos ultracurtos para 
a produción industrial en serie, o 
que se podería definir como fabri-
cación con escintileos de luz”. O 
equipo responsable deste innova-
dor proxecto desenvolveu novas fe-
rramentas baseadas nun láser que 
emite unha luz en forma de pulsos 
ultracurtos, de alta potencia, para 
perforar ou cortar materiais tales 
como metal, vidro ou plástico. Ata 
agora, a exactitude de procesamen-
to co uso de láseres convencionais 
era limitado, posto que o haz de luz 
sobre o material eleva a tempera-
tura da peza ata o punto que pode 
chegar a fundilo ou vaporizarlo par-
cialmente. Dado que o comporta-
mento da masa fundida pode ser 
tecnicamente difícil de dominar, 
pódense producir rebabas ou pro-
tuberancias, que obrigan a realizar 
un post-mecanizado da peza. En 
cambio, coa utilización dos novos 
láseres de impulsos ultracurtos pó-
dense evitar estes efectos indese-
xados. Dado que os pulsos de luz 
duran apenas uns picosegundos, 
aínda que se producen a alta po-
tencia, a luz láser rexistra unha alta 
concentración sobre o material. O 
resultado é que a peza que recibe 
o pulso de láser ultracurto se va-
poriza sen que chegue a fundirse, 
polo que a extracción de material 
se leva a cabo cunha altísima preci-
sión, cuantificable en micras.

Todo isto abre novas posibilida-
des para o procesamento sen con-
tacto de case todos os materiais: 
desde diamantes e vidros templa-
dos, pasando por aceiro e semicon-
dutores, ata cerámicas e materiais 
plásticos altamente sensibles. O lá-
ser de uso universal perfora, cur-
ta, estrutura ou fresa as formas 
desexadas.

 Audi presentou na feira de Las 
Vegas (CES) un fascinante proto-
tipo. O Sport quattro laserlight 

concept que recorda ao clásico Sport 
quattro de 1983 e, ao mesmo tempo, re-
mite ao futuro, incorporando as tecno-
loxías máis innovadoras da marca en 
canto a propulsión híbrida enchufable, 
manexo e indicación e tecnoloxía de 
iluminación.

“O novo showcar pon de manifesto 
que Audi está á vangarda da técnica a moi-
tos niveis”, declarou Ulrich Hackenberg, 
responsable de Desenvolvemento Técnico 
de Audi. “Contamos a bordo con tecno-
loxía e-tron, para conseguir unha poten-
cia de 700 cv e un consumo de tan só 2,5 
l/100 km; faros láser de alto rendemento 
e novos sistemas de indicación e manexo. 
Aquí mostramos o futuro de Audi”.

O coupé, unha evolución do Sport 
quattro concept, en cor Vermella Plasma, 
recorda ao histórico Sport quattro, cun-
ha carrozaría de voladizos curtos, e pro-
porcións equilibradas e deportivas. Cunha 
batalla de 2.784 mm, ten unha lonxitude 

de 4.602 mm, e resulta moi ancho (1.964 
mm) e inusualmente baixo (1.386 mm).

O sistema de propulsión híbrido en-
chufable confire unha potencia de sis-
tema de 700 cv que se transmiten ata o 
sistema de tracción quattro a través dun 
tiptronic de 8 relacións modificado; a 
tracción quattro incorpora un diferencial 
deportivo no eixe traseiro. De media, o 
showcar obtén un consumo segundo a 
norma correspondente de 2,5 l/100 km.

Como motor de combustión utilízase 
un V8 de catro litros con sobrealimenta-
ción biturbo, que rende 560 cv. O siste-
ma cylinder on demand (COD), que en 
réxime de carga parcial desconecta ca-
tro cilindros, e un sistema de arrinque e 
parada converten ao oito cilindros nun 
motor moi eficiente. Entre o 4.0 TFSI e 
a caixa de cambios montouse un motor 
eléctrico con forma de disco que entrega 
150 cv. Obtén a enerxía necesaria para o 
seu funcionamento dunha batería de ións 
de litio refrixerada por líquido situada na 
zaga, suficiente para percorrer ata 50 km 
en modo eléctrico.

Audi Sport quattro laserlight concept
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Lexus lanza a versión 2014 do CT 200h
Lexus lanzou no 
noso país o Novo 
CT 200h, cun novo 

deseño exterior, novidades 
interiores, así como un reno-
vado sistema multimedia que 
inclúe a pantalla de 7 polga-
das Lexus Media Display coa 
posibilidade de instalar o sis-
tema de navegación Navibox. 
O novo CT 200h adopta a gre-
lla en dobre punta de flecha 
Lexus, para ter unha nova 
imaxe frontal, en liña cos mo-
delos actuais da marca, como 
o IS 300h. Co actualizado 
frontal do CT 200h, complé-
tase a introdución da grella 
en dobre punta de flecha en 
toda a gama Lexus.

As principais novidades 
exteriores do novo CT 200h 
son as seguintes: Novo pa-
ragolpes dianteiro con nova 
grella. A nova parrilla infe-
rior ensanchouse lateral-
mente en máis de 20 cm, e 
rebaixouse a súa altura apor-
tando unha imaxe de maior 
aplomo. Novo paragolpes 
traseiro. A altura do paragol-
pes traseiro rebaixouse en 2 
cm e incorporouse un difu-
sor traseiro de novo deseño 
de faros antinéboas, incor-
porando faros antinéboas de 
LED para as versións F Sport 
e Luxury. Novo deseño da 
antena en forma de aleta de 
tiburón.

Co novo Huracán, 
Lamborghini presen-
ta non só o herdeiro 

do emblemático Gallardo, 
tamén eleva o punto de re-
ferencia entre os membros 
do seu mesma clase. A par-
tir deste mes, o Huracán será 
presentado en máis de 130 
eventos privados en máis de 
60 cidades de todo o mundo.

A procura sistemática 
de ligereza na fase de dese-
ño e a extensa experiencia 
de Lamborghini no campo 
da fibra de carbono alcan-
zan a máxima expresión no 
deseño híbrido do chasis do 

Huracán, que elementos de 
fibra de carbono e alumi-
nio. Cun peso en seco de só 
1.422 kg, esta carrozaría non 
só permite lograr unha exce-
lente relación peso/potencia 
de 2,33 kg/cv, senón que ta-
mén garante unha precisión 
digna de pilotar un coche de 
carreiras grazas a unha ex-
traordinaria rixidez. O novo 
motor V10 de 5.2 litros de ci-
lindrada desenvolve 610 cv 
a 8.250 rpm/min. Co novo 
sistema de “inxección direc-
ta estratificada”, IDS, a inxec-
ción directa e indirecta de 
combustible combínanse de 

forma intelixente para conse-
guir máis potencia e máis par 
motor, á vez que reducen o 
consumo de combustible e 
as emisións en comparación 
co V10 montado no Gallardo, 
para alcanzar as normas Euro 
6. A velocidade máxima, de 
máis de 325 km/h, unha ace-
leración de 0 a 100 km/h en 
só 3,2 segundos, e de 0 a 
200 km/h en 9,9 segundos 
só describen parcialmente 
a excepcional dinámica de 
condución do Huracán. O 
consumo de combustible en 
ciclo combinado reduciuse a 
12,5 litros aos 100 km.

Citroën DS 5LS, luxo asiático
Citroën deu coñecer 
a súa última creación, 
o DS 5LS. Trátase 

dunha nova berlina de gama 
alta que sairá da factoría de 
Shenzhen (China) e se comer-
cializá no devandito país a par-
tir de marzo de 2014.

Este modelo toma como 
base os concept car Numéro 9 
e Wild Rubis. Ten unha lonxitu-
de de 4,70m, 1,84m de ancho e 
de 1,50m de alto. A súa distan-
cia entre eixes de 2,7 m é a máis 
longa do segmento C, conver-
téndoo en líder do seu seg-
mento en termos de confort.

A carrozaría de elegantes 
curvas conta con detalles cro-
mados na parte dianteira e 
uns faros traseiros de LED con 
efecto 3D que potencian o seu 
carácter áxil e moderno. Este 
modelo, que posúe a esencia 
do DS de 1955, incorpora deta-
lles como o emblema DS que se 
integra na súa grella, denomi-
nada “DS Wings” e unha firma 
lateral cromada que se estende 

dende as fiestras ao maleteiro 
e atravesa a lúa de custodia tra-
zando unha sutil aleta de tibu-
rón na parte traseira.

En materia de seguridade, 
a tecnoloxía do DS 5LS per-
mite un acceso e arranque 
sen chave, detector de án-
gulo morto, cámara traseira 
e axuda ao estacionamiento 
dianteiro e traseiro.

O DS5LSincorpora motores 
como o THP160 yel THP200de 
inyección directa secuencial, 
alimentado por unha bomba 
de alta presión e turbocompre-
sor tipo Twin Scroll. Estes mo-
tores asócianse a unha caixa 
de cambios automática de 6 
velocidades. Estará dispoñible 
en nove colorees, incluído o 
Nocciola Brown, unha cor con 
sutís reflexos brillantes.

Lamborghini 
Huracán

❱❱ Daimler acorda con Ford e Nissan  
desenvolver unha pila de combustible. 
daimler destacou nun comunicado 
que os tres fabricantes traballarán es-
treitamente no desenvolvemento dun 
sistema de propulsión sobre a base do 
hidrógeno, cuxas emisións serán ex-
clusivamente de vapor de auga e calor.

❱❱ BMW Motorrad, a división motociclista do  
grupo automobilístico alemán, vendeu 
a súa marca filial Husqvarna a Pierer In-
dustrie, propietario da marca KTM. A 
acción forma parte dunha “reorienta-
ción estratéxica” de BMW Motorrad.

❱❱ O automóbil máis caro do mundo, cun  
prezo de 2,5 millóns de euros, ex-
púxose por primeira vez no Salón do 
Motor de Catar. O “lycan Hypercar”, 
fabricado por unha empresa liba-
nesa, ten un motor de 750 cv, conta 
con faros incrustados de diamantes 
e asentos de coiro cosidos con fío de 
ouro, ademais dun sistema de aper-
tura de portas á inversa e unha pan-
talla virtual 3d holográfica con inte-
racción táctil de última xeración.

❱❱ Volvo desenvolveu o novo S60 Polestar  
Concept, capaz de entregar unha poten-
cia máxima de 508 cabalos. Este mode-
lo monta un propulsor turboalimenta-
do de seis cilindros en liña optimizado. 
É capaz de acelerar de cero a cen quiló-
metros por hora en 3,9 segundos.

BREVES
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O novo Mercedes 
Clase C, que chega-
rá ao noso mercado a 

finais do primeiro trimestre de 
2014, aumenta en case 10 cm 
a lonxitude, 4 a anchura e 8 a 
batalla respecto de a súa an-
tecesor, para alcanzar os 4,69 
m de longo e 1,81 de ancho; 
a distancia entre eixes pasa a 
ser de 2,84 m. O maleteiro, con 
480 litros, apenas gaña 5 litros. 
Exteriormente, como é habitual 
nos modelos da marca será po-
sible elixir entre dous tipos de 
deseño para o frontal, un máis 
deportivo coa estrela centrada 
na grella, ou coa clásica estrela 
sobre o capó nas versións con 
acabado estándar e Exclusive.

Nunha primeira fase, o Clase 
C chegará con tres motores, o 
C 180 de 156 cv e o C 200 de 
184 cv en gasolina, e o C 220 
BlueTec de 170 cv en gasóleo. 
Os tres son motores coñecidos 
da gama actual do Clase C, aín-
da que se rebaixou o consumo, 
en gran parte porque o novo 
modelo é, segundo versións, ata 
100 kg máis lixeiro, ao utilizar 
aluminio no canto de aceiro en 
distintas partes da carrozaría e 
do chasis. O fabricante xermano 
chámao construción “híbrida”, e 
asegura que só con esta medi-
da afórranse 70 quilos. O capó, a 
tapa do maleteiro, o teito ou as 
aletas das portas pasan a ser de 
aluminio en vez de aceiro.

A estes tres propulsores 
engadiranse á gama un novo 
1.6 turbodiésel estreados na 
Clase A en versións de 115 
e 136 cv, unha versión per-
feccionada o actual 2.2 ta-
mén turbodiésel con 204 cv, 
e unha variante aínda máis 
ecolóxica do C 220 BlueTec 
denominada BlueEFFICIENCY, 
con 170 cv e aerodinámica 
optimizada.

Fálase de catro novos mo-
tores de gasolina -con catro 
e seis cilindros, e potencias 
de ata 333 cv-, e tamén por 
primeira vez na Clase C dun-
ha versión híbrida, o C 300 
BlueTEC HYBRID, con motor 
de gasolina de 204 cv e un 
eléctrico de 27 cv, unha po-
tencia total de sistema de 231 
cv, e un consumo medio ho-
mologado de 3,9 l/100 km.

Nova liña de pintura para 
vehículo industrial de Hella

Hella continua coa 
súa estratexia de di-
versificar as súas li-

ñas de negocio para cubrir 
todas as necesidades do 
Taller. Precisamente con este 
obxectivo, acaba de lanzar 
unha nova liña de pintura 
para vehículo industrial, de-
nominada VIM (Valspar 
Industrial Mix).

Con esta nova liña, Hella 
ofrece xa o seu servizo de re-
pintado para calquera tipo de 
vehículo, turismo e industrial, 
completando a súa oferta de 
solucións en pintura con sis-
temas e produtos que garan-
ten un gasto mínimo e, á vez, 
reducen os tempos de traba-
llo, algo fundamental para a 

rendibilidade dos negocios 
de posvenda. Neste sentido, 
a tecnoloxía que utiliza VIM 
destaca porque permitirá afo-
rros de ata un 30% nos custos 
para o Taller , xa que a súa ra-
pidez no secado é máxima, 
tanto ao aire como por seca-
do forzado. Ademais, permi-
te pintar áreas máis grandes 
con menos produto e en me-
nos tempo, xa que o seu po-
der de cubrición é total. Así 
mesmo, a liña de pintura VIM, 
do fabricante estadouniden-
se Valspar, caracterízase por-
que protexe da abrasión, a 
corrosión e dos efectos das 
condicións meteorolóxicas, 
algo fundamental para este 
tipo de vehículos.

 O novo Lancia Delta 
Model Year 2014 xa 
está nos concesiona-

rios da marca. A actualización, 
que perfecciona o buque insig-
nia compacto, presenta varias 
novidades estéticas. A gama ta-
mén se renova presentando 
máis contidos de serie e unha 
maior racionalización da oferta.

A familia do Lancia Delta 
MY 14 articúlase en 4 niveis 
de equipamento (Steel, Silver, 

Gold e a versión especial “S”), 
3 motorizacións (1.6 Multijet 
105 cv, 1.6 Multijet 120 cv e 1.4 
Turbo-Jet GLP 120 cv), 12 cores 
de carrozaría, 4 delas bicolor. e 
5 lamias de aliaxe de 16, 17 e 18 
polgadas. Os prezos van dende 
os 23.400 euros do 1.6 Multijet 
105 cv, co equipamiento Steel, 
ata os 26.700 euros da edición 
especial “S” 1.6 Multijet 120 cv, 
que conta cun carácter depor-
tivo máis marcado.

Lancia Delta Model Year 2014

Novo Mercedes Clase C
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O Beetle é un fenómeno en 
todo o mundo. A xente sempre 
se alegra de ver este coche; 
xa sexa no Detroit hibernal, 
o asollado San Francisco ou 
o venerado Boston. Sucede o 
mesmo en Europa e nas me-
trópolis asiáticas; tamén nas 

grandes cidades do hemisfe-
rio sur como Sídney ou Cidade 
do Cabo. O Beetle é un coupé e 
convertible. Canto máis nume-
rosa é a presenza desta icona 
do deseño nas rúas, máis inten-
so é o fenómeno de simpatía 
que xera. Agora, Volkswagen 

engade unha nova versión co 
estreo mundial do Beetle Dune, 
que se presentou no Salón de 
Detroit. É un Beetle cun am-
plo, fresco e robusto aspecto 
off-road.

O prototipo Beetle Dune é 
unha potencial versión Cross 

do icono de deseño suspensión 
todoterreno, deseño persona-
lizado e portaesquís detrás. O 
motor de 210 cv turboalimen-
tado, combinado coa caixa de 
cambios DSG de 6 marchas, 
leva ao Dune a alcanzar os 100 
km/h en 7,5 segundos.

Lixeiro + híbrido
O Mitsubishi Concept 
AR está propulsado 
por un sistema hí-

brido suave con xerador de 
arrinque accionado por co-
rrea (BSG), que consta dun 
motor MIVEC de cilindrada 
reducida, de 1.1 litros, tres 
cilindros, inxección directa 
e turbocompresor, axustado 
a un circuíto de transmisión 
de par BSG de baixa tensión.

A batería de ión litio de 
48V e o conversor CC-CC re-
frixerado por aire, montados 
na parte posterior, funcio-
nan de modo conxunto para 
proporcionar un arrinque 

instantáneo do motor de 
gasolina logo dunha para-
da a ralentí, e para propor-
cionar un par enérxico en 
aceleracións.

O motor eléctrico utilí-
zase para recuperar ener-
xía cinética durante a freada 
rexenerativa, e para accio-
nar o compresor do aire 
acondicionado mentres o 
propulsor de gasolina está 
parado, co fin de obter unha 
economía de combustible 
aínda maior e proporcio-
nar ao mesmo tempo unha 
experiencia de condución 
consistente e satisfactoria.

Birkin Mulsanne
Bentley Motors aca-
ba de presentar o 
Birkin Mulsanne, un 

novo modelo de edición li-
mitada destinado en exclu-
siva aos clientes europeos.

Este novo modelo inspí-
rase en Sir Henry «Tiger Tim» 
Birkin, o lendario Bentley 
Boy protagonista de nume-
rosas viaxes e carreiras por 
toda Europa durante as dé-
cadas de 1920 e 1930, e pre-
senta numerosos detalles 
de deseño exclusivos.

A edición limitada de tan 
só 22 unidades está dispoñi-
ble en tres especificacións 

de cor: o novidoso e con-
temporáneo Ghost White, 
o vivaz Damson e o sofisti-
cado contraste do Fountain 
Blue e o Dark Sapphire, 
unha reinterpretación mo-
derna do clásico deseño 
de dous tons de pintura de 
Bentley.

Sir Henry Ralph Stanley 
«Tim» Birkin, a inspiración 
deste Mulsanne de edición 
limitada, é toda unha len-
da do automobilismo e foi 
no seu tempo unha icona 
do estilo sen ostentacións, 
a encarnación perfecta do 
piloto-cabaleiro británico.

Beetle Dune
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Dacia Sandero 
Rali Cup 2014

A Real Federación 
Española de Automo-
bilismo e Renault 

presentaron conxuntamente 
unha nova Copa Monomarca 
para a vindeira tempada 2014, 
a Dacia Sandero Rali Cup 
RFEdA. O vehículo desta Copa 
é o Dacia Sandero 1.2 75cv.

A marca pon a disposición 
dos pilotos un Kit Deportivo: 
arco de seguridade multipun-
to, protector arco de segurida-
de 40 50 cm, pechaduras de 
seguridade do capó, desco-
nectador de batería 6 polos, 
cable tirador desconectador, 
kit de extinción mecánico, ex-
tintor de aceiro manual, luz 
flexo para copiloto, dous cin-
tos de 6 puntos, dous baquets, 
volante, pisantes para piloto e 
copiloto, pastillas e líquido de 
freos, suspensión con especi-
ficacións de asfalto (amorte-
cedores Bilstein monotubo e 
muelles H&R), liña de escape 
e cubre cárter. Ademais, o Kit 
incluirá os monos para piloto e 
copiloto, así como a carpa ofi-
cial do equipo. Todo iso (Coche 
e Kit), polo prezo de 12.000 eu-
ros, máis impostos.

Peugeot Partner optimiza a motricidade co Grip Control
Grip Control é o sis-
tema de optimiza-
ción da motricidade 

en condicións de baixa adhe-
rencia, patentado polo Grupo 
PSA. Un dos principais retos 
aos que se enfrontan os pro-
fesionais é o de ter que traba-
llar en zonas que responden 
a este tipo de características. 
E para satisfacer estas nece-
sidades, Peugeot incorpora 
a súa tecnoloxía Grip Control 
a modelos como o Partner 

Furgón e o Partner Tepee 
Outdoor.

Esta tecnoloxía actúa so-
bre as rodas motrices diantei-
ras, independentemente do 
escenario. Grip Control, que 
funciona en combinación cos 
pneumáticos M S, actívase a 
través do mando xiratorio si-
tuado na consola central. O 
condutor pode elixir entre un 
dos cinco modos de uso dispo-
ñibles, segundo os cales limita 
a transferencia do par motor 

sobre o tren dianteiro e xestio-
na a freada, segundo o terreo.

O condutor pode determi-
nar en todo momento se per-
mite que o sistema interveña 
de forma intelixente ou si o se-
lecciona manualmente.

O Partner Furgón HDi 75 
con Pack Aire e Radio CD e sis-
tema Grip Control está dispo-
ñible dende 12.950 euros e o 
Partner Tepee Outdoor HDI 92 
con Grip Control, dende 16.100 
euros.

A cámara auto-limpiable de Nissan
O mal tempo é responsable 
de innumerables accidentes 
de tráfico e, por este motivo, 
os enxeñeiros de Nissan des-

envolveron unha cá-
mara con sistema de 
auto-limpeza para 

asegurarse que os usuarios 
do Nissan Note conducirán 
sempre cunha importante 
vantaxe, a cámara traseira 
con sistema de auto-limpeza 
intelixente.

O novo Nissan Note está 
equipado cunha innovadora 
tecnoloxía que aumenta a se-
guridade ao volante. O Aviso 
de Cambio Involuntario de 
Carril, o Control do Ángulo 
Morto e o Detector de 
Movemento combínanse coa 
Cámara de Visión 360º que 
ofrece unha vista cenital de 
todo o que hai ao redor do 
coche para facilitar as ma-
nobras de aparcamento para 
crear o Escudo de Protección 
Intelixente de Nissan.

Unha pequena pero inte-
lixente innovación asegura 
que todas esas funcións es-
tean sempre dispoñibles de 
forma óptima. Trátase da cá-
mara traseira con sistema de 

auto-limpeza intelixente de 
Nissan. Este sistema comple-
tamente automático baséase 
nun sofisticado algoritmo que 
procesa máis de tres millóns 
de píxeles da imaxe que envía 
a cámara traseira cada segun-
do para determinar se a imaxe 
se escureceu.

Montada xunto á parte 
superior da matrícula tra-
seira, a cámara intelixente 
queda exposta á suciedade 
e ás salpicaduras do auga da 
estrada que poderían che-
gar a escurecer e distorsio-
nar a imaxe que se proxecta 
na cámara de 5,8 polgadas 
do sistema NissanConnect o 
que comportaría un funcio-
namento deficiente dos sis-
temas de seguridade que 
dependen da imaxe de dita 

cámara. No entanto, a lente 
analízase de xeito constan-
te para determinar si se en-
suciou e identificar o tipo de 
suciedade que evita que emi-
ta unha imaxe nítida. O sis-
tema é capaz de determinar 
se a suciedade é debida ao 
barro ou ao auga e utiliza o 
sistema de auto-limpeza in-
corporado e un exector de 
aire comprimido para limpar 
e secar a lente.

A cámara tamén podería 
distorsionar a imaxe por mor 
da choiva e posto que as pro-
bas revelaron que o mellor 
xeito de manter a cámara li-
bre de pingas de gran tamaño 
era mantela mollada, o siste-
ma xera unha pequena pero 
constante película de auga 
para evitar a formación de 
grandes pingas na imaxe que 
se procesa.

❱❱ Piaggio retomou a distribución da súa  
marca Moto guzzi no mercado nacional, 
xestionada ata agora por un importador. 
Entre as principais novidades para a pre-
sente tempada, Moto guzzi lanzará en 
breve o modelo California 1400, dispoñi-
ble tanto en versión Touring como Custom.

❱❱ Endesa resultou a empresa adxudicataria  
para a instalación dos primeiros pun-
tos de carga de vehículo eléctrico na 
provincia de Badajoz, tras un concur-
so aberto pola Axencia Extremeña da 
Enerxía. Nos vindeiros meses instala-
rá 40 puntos de recarga repartidos nas 
cidades de Badajoz (22) e Mérida (18).

❱❱ Skoda incorporou o novo logotipo da  
compañía aos seus modelos Fabia e 
Roomster, que tamén incorporarán a nova 
tipografía corporativa. O novo logotipo foi 
incorporado por primeira vez no modelo 
Citigo e, posteriormente, no Rapid.

BREVES
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Qoros 3 Hatch
O deseño e a enxe-
ñería do compacto 
(segmento C) Qoros 

3 Hatch baséase principal-
mente no primeiro modelo 
da marca, o Qoros 3 Sedán, 
aínda que se inspira de 
forma similar ao estilo dos 
construtores europeos con-
temporáneos, e mostra unha 
sutil e xuvenil evolución das 
liñas básicas de deseño de 
Qoros para inxectar unha 
maior deportividade á apa-
rencia do coche.

Ademais dos grupos de 
faros traseiros e o portón 
traseiro específico para o 
hatchback, o Qoros 3 Hatch 
conta con sutís cambios vi-
suais na parte dianteira que 
o diferencian do Sedán, en 
particular na grella dianteira, 

paragolpes dianteiro e os 
faros antinéboa diantei-
ros, estes crean unha “cara” 
máis audaz e un aspecto 
máis compacto, dinámico e 
deportivo.

Cada Qoros 3 Hatch es-
tará equipado de serie co 
innovador sistema de infor-
mación e entretemento con 
pantalla táctil de oito pol-
gadas -Qoros MMH- que é 
operado con xestos dos de-
dos similares aos dos teléfo-
nos móbiles e que permiten 
unha mínima distracción 
do condutor. O hardware, o 
software e os gráficos foron 
deseñados e desenvolvidos 
internamente por Qoros co 
apoio de especialistas lideres 
en sistemas de información 
e entretemento.

Toyota presentou a escala 
mundial o seu novo prototipo 
de cupé deportivo de atrevido 
deseño, o Toyota FT-1, no Salón 
de Detroit. O FT-1 é un concep-
to que apunta a dirección dos 
futuros deseños de vehículos 
deportivos de Toyota. A súa de-
nominación provén de ‘Future 

Toyota’ (FT) e o número ‘1’ sig-
nifica ‘o definitivo’.

O obxectivo do Toyota FT-1 
é demostrar o que se pode 
conseguir se se quere crear un 
vehículo deportivo que emo-
cione de verdade. Un equipo 
de Calty Design Research, Inc. 
(Calty), o Centro de Deseño de 

Toyota en California (EEUU), ca-
nalizou a súa paixón no FT- 1 á 
vez que repasaba o legado de 
vehículos deportivos da marca 
nipona, que se remonta ata o 
2000GT, lanzado en 1967.

A configuración de motor 
dianteiro e tracción traseira fai 
que o habitáculo se sitúe moito 

máis atrás, entre os eixes, para 
mellorar así a distribución do 
peso e axudar a conseguir as 
proporcións clásicas dun de-
portivo. En canto ao deseño 
envolvente do parabrisas e 
as fiestras laterais, é un claro 
guiño ao deseño do lendario 
Toyota 2000GT.

Honda Civic 5 portas
Honda acaba de 
lanzar un renovado 
Civic 5 portas, cun 

deseño exterior mellorado 
e un interior máis refina-
do, o que confire ao mo-
delo unha aparencia máis 
deportiva. Ademais, revi-
sáronse algúns aspectos da 
suspensión, e as versións da 
gama reciben aínda máis 
equipamento.

O Civic 5 portas seguira-
se fabricando na planta de 
Honda en Swindon, Reino 
Unido. A gama no noso país 
estará formada por dous 
motores de gasolina i-VTEC 
de 1.4 e 1.8, e o motor dié-
sel i-DTEC 1.6 da serie Earth 
Dreams Technology. Os 

motores 1.4 e 1.6 xa se co-
mercializan e o 1.8 (dispo-
ñible tanto con transmisión 
manual como automática) 
chegará ao mercado en 
marzo deste mesmo ano.

En canto a versións, a mo-
torización 1.4 i-VTEC conta 
con Comfort e Sport e incor-
pora como novidade a ver-
sión Comfort Plus, que sobre 
a Comfort engade bluetooth, 
faros antinéboa dianteiros, 
volante e pomo en pel. A 
motorización 1.8l i-VTEC es-
tará dispoñible cos acaba-
dos Sport e Lifestyle. Pola súa 
banda, o propulsor diésel 1.6l 
i-DTEC conta coas versións 
Comfort, Sport, Lifestyle e 
Executive.

Toyota FT-1
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O novo concesionario ofi-
cial de Nissan en Santiago de 
Compostela, Talleres Caeiro, 
facíanos entrega do seu novo 
monovolume, o Nissan Note 
para experimentar as novas 
sensacións dinámicas que 
transmite este modelo. En con-
creto a unidade cedida foi un 
Note 1.2 de gasolina que rinde 
80 cabalos.

O primeiro que nos gustou 
do Nissan Note nada máis velo 
foi o cambio na traseira cuns pi-
lotos redeseñados que cambian 
totalmente, a mellor, a imaxe 

deste coche. Abrimos as portas 
e hai exactamente o que agar-
damos dun modelo deste seg-
mento, espazo e modularidade 
para unha familia.

Este modelo ten unha altura 
algo máis baixa cos seus compe-
tidores e un deseño renovado 
que o fai moito máis atractivo 
que o seu antecesor. Desta ma-
neira o coche está configura-
do sobre a mesma plataforma 
que utiliza o seu irmán Juke e o 
seu curmán o Renault Captur, 
gañando 2 centímetros en lon-
xitude respecto aos seus parien-
tes. Quedando o vehículo en 4,1 
metros de longo.

O novo concesionario oficial de Nissan en Santiago de Compostela, Talleres Caeiro, facíanos entre-
ga do seu novo monovolume, o Nissan Note para experimentar as novas sensacións dinámicas que 

transmite este modelo. En concreto a unidade cedida foi un Note 1.2 de gasolina que rinde 80 cabalos.
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Un práctico monovolume
Novo Nissan Note

Escudo de Protección Intelixente

O fabricante xaponés agru-
pa nesta opción denomi-
nada Escudo de Protección 
Intelixente o sistema de con-
trol de ángulo morto no re-
trovisor, a alerta por cambio 
involuntario de carril e o de-
tector de movemento cando 
se circula marcha atrás, que 
funcionan mediante unha 
cámara de video que vai co-
locada na parte traseira.

Este paquete de axudas 
á condución é unha opción 
que se ofrece xunto á de-
nominada cámara de visión 

360 graos, que utiliza catro 
cámaras para proporcionar 
unha vista cenital do coche. 
Aínda que a imaxe non sexa 
moi grande nin destaque 
pola súa resolución, é unha 
boa axuda á hora de aparcar, 
sobre todo en garaxes con 
columnas e zonas moi es-
treitas. O prezo total do “es-
cudo protector” e a cámara 
é de 1.100 euros, e está dis-
poñible a partir do acabado 
Acenta. Algo que recomen-
damos pola comodiade e se-
guridade que nos aporta.
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Comodidade interior

Considerando o compac-
to que é por fóra, o espazo 
para as pernas dos ocupan-
tes nas prazas traseiras do 
Nissan Note é excelente, 
e a altura moi xenerosa. 
Ademais, a apertura das 
portas permite entrar e saír 
con facilidade. A praza cen-
tral traseira é incómoda, 
para un terceiro ocupante, 
pola forma do respaldo.

Un aspecto importan-
te que marca a modulari-
dade do Nissan Note é a 
banqueta corrediza trasei-
ra. Son case 15 centímetros 
de desprazamento lonxitu-
dinal, aínda que o pequeno 
atranco é que, aínda que o 
respaldo estea partido en 
seccións 60/40, a banque-
ta é dunha soa peza, o que 
non permite, por exemplo, 
gañar espazo para o ma-
leteiro movendo un sec-
tor e deixando outro para 
que un ou dous ocupantes 
viaxen co máximo espazo 
dispoñible.

Nada máis sentarnos 
no posto do piloto dámo-
nos conta que non ten re-
gulación en altura para 

o volante, pero aínda así 
non é difícil atopar unha 
postura cómoda aos man-
dos do Note. A posición 
de condución é un pouco 
máis elevada que nun turis-
mo convencional isto para 
nós é un detalle de como-
didade, sobre todo en ci-
dade, xa que nos permite 
entrar e saír máis comoda-
mente e a posición dános 
unha mellor perspectiva no 
tráfico urbano. A aparencia 
dalgúns plásticos podería 
ser algo mellor, aínda que 
teñen bo tacto e o acaba-
do é correcto. A tapicería 
da versión Tekna Sport, 
que foi a que probamos, 
ten boa presenza, os asen-
tos son cómodos por dese-
ño e mullido, aínda que se 
bota en falta a regulación 
de apoio lumbar e algo 
máis de firmeza nos late-
rais para suxeitar mellor o 
corpo se conduces áxil en 
zonas de curvas enlazadas.

Os mandos principais 
son de grandes dimensións 
e quedan moi a man. No 
volante multifunción hai 
dous grupos de mandos 

aos que enseguida te acos-
tumas sen apartar a vista 
da estrada.

Tamén destaca o gran 
número de ocos para 
deixar obxectos reparti-
dos por todo o habitáculo, 
así como a dobre guanteira 
con tapa, ambas de xenero-
so tamaño, e coa superior 
moi adecuada para conec-
tar dispositivos en tomas 
de USB ou AUX, sen que 
estes queden á vista.

Ten unha instrumenta-
ción de moi fácil lectura, na 
que toma protagonismo o 
gran velocímetro central, a 
luz do indicador de marcha 
eficiente e o indicador do 
denominado “Eco Pedal”. 
Estes dous últimos actívan-
se ao pulsar o botón “ECO” 
situado na consola entre os 
asentos. Con el activado o 
condutor conta con indi-
cacións e cambio de cores 
nas luces do cadro para 
axudar a circular co míni-
mo consumo (maior efi-
ciencia cantas máis luces 
verdes se acenden), ade-
mais de modificarse a res-
posta ao acelerador.

Boa visibilidade e mandos suaves
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ContactoCapacidade

Motor

Coa opción de banqueta deslizante e colo-
cada na súa posición máis favorable para os pa-
saxeiros, o volume do maleteiro é de 325 litros. 
Desprazando os asentos traseiros cara a adiante 
gáñanse 85 litros, para chegar aos 410, unha cifra 
máis próxima á que se moven os monovolumes 
pequenos con mellor maleteiro da categoría.

O modelo que nos cedeu Talleres Caeiro foi o 
Note 1.2 G de gasolina (80 cv) Tekna Sport. O motor 
de gasolina está ben insonorizado e responde co-
rrectamente entre 3.000 e 3.500 voltas. Se quere-
mos buscarlle as “cóxegas” teremos que ir ás 4.200 
rpm. Así e todo, esta motorización está ben se lle 
imos dar un uso urbano e para realizar pequenas 
viaxes, se as nosas pretensións son máis ruteiras 
deberemos de ir a unha versión con máis potencia.

O Note leva de serie un sistema Start-Stop que 
ás veces se mostra algo lento ao volver arrincar 
para iniciar a marcha, pero que funciona moi ben 
e cumpre o seu cometido á hora de aforrar com-
bustible circulando en cidade. Tamén contan cun 
botón para activar o modo “ECO”, no que se modi-
fica a resposta ao acelerador; convén estar atento 
e desconectar esta función se nun momento dado 
queres a máxima capacidade de aceleración.

Boa visibilidade, mandos suaves, sensación de 
control, unha dirección de asistencia eléctrica e 
uns freos (discos dianteiros/tambores traseiros) 
que cumpren ben o seu cometido, suspensións 
que suxeitan ben a carrozaría nas curvas, pero que 
para o noso gusto son algo brandas. Non é que 
entusiasme, pero tampouco o pretende, e cum-
pre co que se agarda dun vehículo deste tipo: bo 
tacto e sensacións de turismo, e unha condución 
doada e segura.

O volume do maleteiro é de 325 litros
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Prezos

Gasolina
1.2 80 cv Visia 14.490 €
1.2 80 cv Naru Edition 15.740 €
1.2 80 cv Acenta 16.190 €
1.2 80 cv Tekna Sport 17.590 €

Diésel
1.5 dCi 90 cv Visia 16.000 €
1.5 dCi 90 cv Naru Edition 17.250 €
1.5 dCi 90 cv Acenta 17.700 €
1.5 dCi 90 cv Tekna Sport 19.100 €
1.5 dCi 90 cv Tekna Premium 20.200 €

NissanNote

En fin temos ante nós un 
monovolume ao que podemos 
acceder dende un modelo bá-
sico de todo ata un equipado 
“a tope” que fará que os quiló-
metros sexan máis cómodos e 
seguros.

Este mes hai unha cam-
paña especial do Nissan Note 
Naru Edition 1.2 G en Talleres 
Caeiro por 9.700 euros. Unha 
boa oportunidade de adqui-
rir un monovolume atractivo 
e moi modulable.

Versións

O Nissan Note ofrécese 
con cinco niveis de equipa-
mento, Visia, Naru Edition, 
Acenta, Tekna Sport e Tekna 
Premium. Os catro primei-
ros combínanse cos dous 
motores, mentres que o 
máis completo, o Tekna 
Premium, se reserva para o 
1.5 dCi.

O acabado Visia, para 
ser a opción máis básica, 
xa inclúe elementos como 
o indicador de baixa pre-
sión dos pneumáticos, li-
mitador de velocidade, 
control de cruceiro ou o in-
dicador Eco Drive de mar-
cha eficiente, pero o Naru 
Edition engade aire acon-
dicionado e radio CD con 
bluetooth e conexión para 
iPod; merece a pena dar o 
“salto”. Os Acenta engaden 
elevalúas eléctricos trasei-
ros, lamias de aliaxe, retro-
visores exteriores eléctricos 
e calefactados e regulación 

en altura do asento do con-
dutor, elementos dos que 
podes prescindir, pero de-
berás elixir como mínimo 
este acabado se queres 
montar o sistema de na-
vegación NissanConnect 
ou as axudas á condución 
incluídas no “Escudo de 
Protección Intelixente”.

Por 1.400 euros, o acaba-
do Tekna Sport engade aos 
Acenta o arrinque por bo-
tón, chave intelixente, sen-
sor de chuvia e luces, lamias 
de aliaxe de 16 polgadas, 
climatizador, faros anti-
néboa e o NissanConnect. 
Interesa se o que buscas 
é un Note ben equipado. 
O Tekna Premium xa en-
gade todo de serie, den-
de o Escudo de Protección 
Intelixente e a cámara 360 
graos ata tapicería mixta de 
pel e tea, e banqueta trasei-
ra deslizable e abatible por 
partes.

>> Sprint Motor 19Proba



■ ANTóN PEREIRA | TexTo 
■ SPRINT MOTOR | FoTos 

Deportivo, compacto e 
versátil. Con estes atribu-

tos fixo o seu debut no Salón 
de Detroit (NAIAS) o Audi all-
road shooting brake, un cros-
sover de dúas portas que non 
se limita ás estradas asfalta-
das. A súa funcionalidade fai 
que sexa o vehículo ideal para 
os afeccionados ao deporte, e 
o seu sistema de propulsión hí-
brida, tan poderoso como efi-
ciente, fai posible unha nova 
forma de tracción ás catro ro-
das: o e-tron quattro.

“O concept-car combina 
atractivo, tecnoloxía e-tron 
quattro altamente eficien-
te capaz de producir 408 cv 
de potencia cun consumo de 
só 1,9 l/100 km, e aplicacións 
electrónicas de última xera-
ción,” comenta o Prof. Dr. Ulrich 
Hackenberg, responsable de 
Desenvolvemento Técnico de 
AUDI AG.

Cunha distancia entre ei-
xes de 2,51 metros, o prototi-
po, en cor Ice Blue, mide 4,20 
m de lonxitude, 1,85 m, e a súa 
carrozaría ten unha altura de 
1,41 m.

Audi allroad shooting brake
Un crossover compacto

Prezos

Propulsión: sistema 
híbrido enchufable

O sistema de propulsión 
híbrido ofrece un rende-

mento impresionante, con 408 
cv de potencia de sistema, e un 
par máximo de sistema de 650 
Nm. O concept-car, que ten un 
peso de ao redor de 1.600 kg 
sen condutor, acelera dende 
parado ata unha velocidade de 
100 km/h en 4,6 segundos, e 
alcanza unha velocidade máxi-
ma limitada electronicamente 
de 250 km/h. Coa norma ECE 
para este tipo de vehículos, 
o consumo deste crossover 
compacto é de só 1,9 l/100 km, 
e a autonomía alcanza os 820 
km. O motor de combustión 
do Audi allroad shooting brake 
é o 2.0 TFSI con 292 cv de po-
tencia e un par máximo de 380 
Nm. Este catro cilindros mon-
tado en posición transversal 
conta con sobrealimentación 
mediante turbocompresor, e 
en réxime de carga parcial un 
sistema de inxección indirecta 
complementa á inxección di-
recta principal para mellorar a 

economía de combustible. O 
colector de escape integrado 
na culata permite un eficien-
te control da xestión térmica.

O motor 2.0 TFSI funciona 
xunto a un motor eléctrico en 
forma de disco axustado me-
diante un embrague. O motor 
eléctrico xera 40 kw de po-
tencia e un par de 270 Nm, e 
está integrado no cambio de 
seis velocidades e-S tronic. A 
transmisión de dobre embra-
gue, que permite rapidísimos 
cambios de marcha, transmite 
o par motor ás rodas diantei-
ras do vehículo. No eixe trasei-
ro móntase un segundo motor 
eléctrico independente desta 
unidade dianteira. Cunha po-
tencia máxima de 85 kw e un 
par máximo de 270 Nm, sub-
ministra potencia de propul-
sión a velocidades baixas e 
moderadas, e tamén pode 
funcionar de forma conxunta 
co grupo propulsor montado 
no eixe dianteiro se o sistema 
de control decide que o vehí-
culo funcione con tracción ás 
catro rodas.
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Sprint Motor: Cantos pneumáti-
cos calculas que levas montados na 
túa vida?

Juan Pernas: Xa hai tempo que per-
dín a conta, pero sen dúbida que cam-
biei milleiros de rodas en todo o tempo 
que levo traballando neste oficio.

SM.: Juan, a que idade e como co-
mezaches nesta profesión?

J.P.: Comecei de pequeno axudando 
ao meu pai, na gasolineira familiar, ao 
regresar da escola. Daquelas eran pou-
cas unidades pero chegaban para terme 
entretido. Despois fixen automoción e 
xa empecei a traballar máis en serio. Aos 
30 anos establecinme pola miña conta 
en Galeras (preto do hospital vello), en 
Santiago de Compostela. No 93 trasla-
damos as instalacións para O Milladoiro.

SM: En que nos fixamos máis os 
condutores á hora de mercar unhas 
rodas?

J.P.: Coa crise que temos, erronea-
mente, no prezo. É unha mágoa, porque 
ás veces ves automóbiles que montan 
pneumáticos nada recomendables, iso 
si, baratos.

O primeiro que ten que ter claro o 
cliente é que non é o mesmo un estable-
cemento especializado en rodas que un 
taller onde tanto montan uns pneumá-
ticos como cambian un palier. Por que?, 
porque un especialista está cambiando 
rodas e equilibrándoas e aliñando direc-
cións, xornada tras xornada. Ademais dis-
to, estámonos formando continuamente 
coas mellores marcas (que son as que fan 
os cursos para familiarizarnos coas novi-
dades) e, por último, engadir algo tan im-
portante como é a experiencia.

En Neumáticos Pernas todos os que 
traballamos temos unha experiencia de 
moitos anos. Teño que engadir que hai 
unha competencia moi desleal, por non 
dicir ilegal.

Cunhas gomas 
desgastadas 

estamos 
xogando coa 

nosa seguridade 
e a dos nosos

Se hai un apelido vencellado 
ao mundo dos pneumáticos 
da automoción na comarca 
de Santiago de Compostela 
ese é “Pernas”. En concreto 

Juan Pernas, que dirixe 
Neumáticos Pernas no 

Milladoiro (Ames), é 
un home que coñece á 

perfección todo o que hai 
que saber sobre as gomas 

dos vehículos. Ás súas costas 
ten moitos anos de oficio 
reparando e montando 

pneumáticos novos.

Juan Pernas, director-xerente de Neumáticos Pernas
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Eu como profesional recoméndolles 
sempre aos meus clientes ir a primeiras 
marcas. Son as que van dar o mellor ren-
demento tanto en auga coma nunha frea-
da extrema. Hai unha gran diferenza entre 
algúns fabricantes asiáticos e os, digámo-
lo así, de toda a vida. A seguridade que 
nos ofrecen as primeiras é moi deficiente, 
iso si, son “baratas”. Os seus produtos son 
incomparables cos das marcas que levan 
investigando e probando os seus pneu-
máticos nas competicións máis duras 
dende hai décadas. Son incomparables!

SM: Moitas veces os usuarios atopá-
monos despistados ante a cantidade de 
ofertas e diferentes prezos que hai no 
mercado, a que se deben estas diferen-
zas económicas tan grandes?

J.P.: As diferenzas de prezo importan-
tes nas primeiras marcas é debido á com-
petencia desleal e, ás veces, como xa dixen 
antes, ilegal. Estou a falar de talleres clan-
destinos que non cotizan á Seguridade 
Social polos seus traballadores e outros 
impostos ou taxas e eluden o IVE.

Entre os verdadeiros profesionais as 
diferenzas son mínimas. Hai que contar 
tamén con ofertas puntuais que pode-
mos facer todos coa intención de atraer 
novos clientes ou de vender outro pro-
duto ou servizo. Ou sexa, poñemos ese 
pneumático ofertado como “gancho” 
para atraer ou fidelizar clientes.

Por outra banda, teño que engadir 
que a montaxe e o equilibrado son máis 
importantes do que a xente pensa. Isto 
require duns bos profesionais e de ma-
quinaria específica.

SM: Desgastamos de máis os pneu-
máticos ou normalmente cambiámo-
los cando as testemuñas nolo indican?

J.P.: Nestes momentos son maio-
ría os que van “pasados” de desgaste. 
Tamén hai xente que prefire pasar sen 
outras cousas, saben o valor da seguri-
dade que ofrecen unhas boas gomas. 
Desgraciadamente son minoría, pero 
estamos xogando a nosa seguridade e 
a dos nosos.

SM: Nas estacións da ITV preocú-
panse polo desgaste das rodas?

J.P.: Eu non o entendo, ás veces vai 
unha persoa cos pneumáticos moi “xus-
tiños” e pásanlla, e outros que van con 
máis profundidade do suco e bótanos 
para atrás. Creo que non teñen un cri-
terio claro.

SM: As gomas teñen data de 
caducidade?

J.P.: As rodas hai que telas ben alma-
cenadas nos estantes e sen que estean 
expostas aos raios solares. A partir de que 
as montamos no coche podemos dicir 
que a caducidade e duns cinco anos, para 
que a roda conserve o mellor das súas 
propiedades de flexibilidade e de agarre.

Nos nosos almacéns as rodas non per-
manecen máis dun ano, temos un nivel 
de rotación moi elevado.

SM: Cal é a recomendación que lle 
farias aos nosos lectores para manter os 
pneumáticos en óptimas condicións?

J.P.: Consello básico, que leven unha 
presión correcta. O equilibrado tamén é 
moi importante, deberíanse equilibrar 
cada 15.000 quilómetros, un mal equi-
librado das rodas, ademais de afectar a 
comodidade dos pasaxeiros, pode prexu-
dicar elementos mecánicos.

O aliñado tamén é moi importante, 
isto podemos velo se as rodas teñen un 
desgaste uniforme, isto indica que a di-
rección está ben. Inflalas con nitróxeno 
tamén é moi recomendable, mantense 
mellor a parte metálica do pneumático 
e a presión é máis estable.

Quero engadir que normalmen-
te os nosos clientes atenden as nosas 
recomendacións.

SM: É certo que agora non se pican 
tanto as rodas como hai 20 anos atrás?

J.P.: Os materiais e os novos deseños 
fixeron que os automóbiles non teñan 
picadas como antano. Antes, cos pneu-
máticos con cámara, máis dunha viaxe 
converteuse nun sufrimento. Agora, coas 
gomas actuais sen cámara, hai conduto-
res que levan un cravo incrustado nas go-
mas ao mellor un mes e non se decatan, 
porque a roda non perde case aire. Na 
actualidade hai máis problemas cos bor-
dos das beirarrúas, xa que os coches, ás 

veces, arriman moito e hainos moi cor-
tantes, isto para as rodas pode ser mortal.

Teño que dicir que un bo avance fo-
ron os “chivatos” da presión que incor-
poraron os automóbiles nos últimos 
tempos, é seguridade.

SM: Nitróxeno para inchar os pneumá-
ticos, mousse de goma para non picalos... 
Que nos vai traer o futuro neste campo?

J.P.: O camiño actual é buscar maior 
eficiencia enerxética tanto no proceso de 
produción como no de uso e unha maior 
comodidade de rodadura para os ocupan-
tes do vehículo. Eliminar os ruídos de ro-
dadura ao mínimo e outro dos obxectivos.

M: As pinas tamén son importantes, 
que tal as tratamos? Preocupámonos 
delas?

J.P.: Nós temos unha máquina que nos 
avisa que está unha pina “tocada”, cando 
isto ocorre enviámola reparar a un centro 
especializado. Os condutores agora van 
con máis coidado cando se trata de apar-
car ou de facer algunha outra manobra 
con bordos porque saben do risco que co-
rren tanto as pinas como os pneumáticos.

SM: Se imos ter parado un vehículo 
durante un longo período de tempo nun 
garaxe, como por exemplo un coche clá-
sico, como manteremos en bo estado as 
rodas?

J.P.: O ideal sería telos no aire, como 
facían antano moitos emigrantes que co-
locaban o automóbil sobre uns tacos de 
madeira. Outra alternativa é movelo de 
cando en vez para cambiar as rodas de 
posición e que non collan mala forma.

  Nestes 
momentos son maioría 
os que van “pasados” 
de desgaste

  hai unha 
competencia moi desleal, 
por non dicir ilegal

A montaxe e o equilibrado son moi importantes, isto require duns bos profesionais e de maquinaria específica.
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A batería, un elemento clave
A batería é o que máis se avaría no coche durante o inverno

Manter a batería en 
óptimas condicións 
ou cambiala cada 
certo tempo pode 
evitarnos quedar 
“tirados” na estrada, 
algo que adoita ser 
bastante molesto. 
É cuestión de preo-
cuparnos un pouco 
por este elemento 
fundamental para o 
noso vehículo.

Durante o inverno, o número de 
avarías no automóbil ascenden con-
siderablemente. Por iso, dende o 
Comisariado Europeo do Automóbil 
(CEA) recoméndase non escatimar 
nas revisións para que o noso vehí-
culo aguante mellor as duras condi-
cións climatolóxicas.

Segundo datos proporciona-
dos polos socios desta entidade, a 
batería foi a avaría máis común re-
presentando un 23 % do total. Este 
elemento sofre coas baixas tempe-
raturas podendo quedar inhabilita-
do se conta con máis de tres anos 
de antigüidade. CEA aconsella re-
visar ou cambiala antes dos meses 
invernais e revisar o alternador, xa 
que se este elemento non propor-
ciona suficiente electricidade non 
poderá recargar a batería de forma 
idónea. Tampouco está de máis le-
var un xogo de pinzas no maletei-
ro que nos poida sacar dun apuro.

Para darnos conta da impor-
tancia deste acumulador de elec-
tricidade podemos acudir aos datos 
estatísticos. Por detrás das avarías 
da batería atópanse os condutores 
que ven como o seu vehículo pa-
rou mentres circulaba (16%), fallos 
no funcionamento do motor (15%) 
e fallos no sistemas eléctricos (6%).

Xa que falamos deste tema, 
convén dar un pequeno re-
paso aos pasos a seguir para 
arrincar un coche con pinzas, 
pois algúns usuarios terán al-
gunha vez que recorrer a este 
arrinque de urxencia. A pre-
gunta que se fan moitos con-
dutores é se hai que conectar 
primeiro os cables unindo os 
bornes positivos ou os nega-
tivos, e se esta operación se 
realiza co coche en marcha ou 
non é necesario.

En realidade, pódese empe-
zar conectando os cables positi-
vo con positivo e negativo con 
negativo, ou ao revés, comezar 
cos bornes negativos e logo os 
positivos. Con todo, recomén-
dase empezar conectando os 
bornes positivos por motivos 
de seguridade. Todos os co-
ches teñen o borne negativo 
conectado a un punto do cha-
sis (o que se chama “masa”). Se 
conectamos primeiro os bornes 
positivos, sempre podemos rea-
lizar a última conexión unindo 
o negativo da batería que ten 
carga cun punto calquera da ca-
rrozaría do vehículo coa batería 
descargada, polo que se evitan 
as faíscas que adoitan saltar se 
se conectan directamente os 
bornes.

Toda a operación de cone-
xión debe realizarse cos mo-
tores desconectados. Pódese 

accionar o arrinque do vehícu-
lo cuxa batería queremos car-
gar sen necesidade de poñer en 
marcha o vehículo que ten a ba-
tería cargada, pero a batería car-
gada sofre menos se poñemos 
primeiro o motor en marcha.

Como arrinco usando as pinzas?

■ ANTóN PEREIRA | TexTo       ■ SPRINT MOTOR | FoTos

Sempre 
que se vaia 

instalar un 
accesorio electrónico no 
coche convén consultar 
cun técnico se a potencia 
da batería será suficiente

A protección e unha boa instalación da batería é moi importante

Porcentaxes de avarías 
dos automóbiles
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En moitos automóbiles 
que teñen incorporado 
o sistema de arrinque e 
parada automática Start-
Stop, un dos bornes da 
batería leva incorpora-
da unha pequena cen-
traliña electrónica que 
se encarga de subminis-
trar información ao sis-
tema principal do estado 
da batería (intensidade, 
tensión…) en cada mo-
mento. Por iso existe un 
borne auxiliar conectado 
á batería (é fácil de loca-
lizar, pero se non se ato-
pa, haberá que mirar no 
manual do vehículo, se-
guro que aí o indica) que 
serve precisamente para 
iso, para poder conectar 
unhas pinzas, sen risco a 
que un exceso de tensión 
merende a centraliña.

› Comprobe que os ter-
minais da batería están 
limpos e conectados 
firmemente.

› Comprobe os niveis 
de carga da batería 
e recárguea se fose 
necesario.

› É un erro habitual pen-
sar que o alternador 
recargará totalmente 
a batería simplemen-
te cun arrinque enér-
xico e unha condución 
prolongada. Non é así, 
o alternador soamente 
cargará parcialmente a 
batería. Despois dese 
primeiro percorrido, 
deberase recargar a ba-
tería, ou descargarase 
rapidamente de novo.

A protección da batería é ex-
tremadamente importante á 
hora de evitarlles aos con-
dutores as molestias e os 
gastos xerados por unha 
batería descargada. Isto é 
especialmente importante 
para os vehículos que per-
manecen sen usar durante 
longos períodos de tempo, 
como os vehículos agrarios 
de uso estacional, os coches 
clásicos ou de época, ou as 
motocicletas.

As baterías inactivas du-
rante un longo período, ine-
vitablemente se descargan 
aos poucos e, se non reci-
ben algún mantemento, fi-
nalmente danaranse.

Os especialistas en motor 
aseguran que unha batería 
ben coidada e utilizada co-
rrectamente garante e alon-
ga o seu bo funcionamento.

Para iso débese ter en 
conta o que pode afectar á 
boa saúde dunha batería:
› O mal funcionamento do 

sistema de carga, debido 

a un fallo no regulador 
da voltaxe. Por iso, re-
coméndase que se car-
guen en presenza dun 
experto.

› O secado das celas por-
que non ten os niveis de 
auga suficientes.

› Un dos factores que máis 
danan a batería é a vi-
bración, polo que se re-
comenda que vaia ben 
suxeita ao vehículo.

› Os fallos no sistema de 
arrinque, polo que lle esi-
xe máis forza á batería.

›  Nivel de auga. É necesario verifi-
car a miúdo o nivel do auga e que 
o mantemento sexa periódico, 
como mínimo dúas veces ao ano.

› Corrente eléctrica. Sempre que 
se vaia instalar un accesorio elec-
trónico no coche convén consul-
tar cun técnico se a potencia da 
batería será suficiente, porque é 
posible que interese substituíla 
polo aumento de demanda de 
corrente eléctrica.

› Con chuvia. A chuvia obriga a lim-
par a miúdo o acumulador para 
evitar que se ensucien os conec-
tores e se perda o contacto, o que 
impide que se recargue a batería. 
Ademais, coa sucidade córrese o 
perigo de que penetre algunha 
impureza no electrólito e a batería 
dure menos. Por iso é importante 
que os tapóns estean ben postos.

› Con frío e neve. É bastante común 
que nas mañás frías, despois de 
xear, o coche non arrinque ou tar-
de máis en arrincar. Nestes casos, e 
sempre que se sospeite que é de-
bido á batería, recoméndase non 
manipular a batería e acudir a un 
taller ou un centro especializado.

› Coa calor. A calor desgasta os 
materiais da batería, de manei-
ra que se debe comprobar con 
maior coidado en calquera outra 
época do ano o nivel do auga e o 
limpado dos postes.

› Recomendación. Para evitar que 
se descargue a batería, manteña 
unha carga habitual constante. Se 
dispón dunha toma de corrente 
no seu garaxe ou lugar de alma-
cenamento, pode utilizar un car-
gador de baterías intelixente para 
manter o nivel de carga, conser-
var a batería en boas condicións 
e garantir que o vehículo estará 
listo sempre que o necesite.

Coches son sistema 
Start/Stop

Antes de volver 
arrincar o vehículo:

Coidados básicos

Como coidar 
unha batería

Batería >> Sprint Motor 25Batería



■ XABIER VIlARIñO | TexTo      
■ SPRINT MOTOR | FoTos

O 85% de todos os vehículos novos debe ser 
reciclable, segundo a Directiva Europea de Final 
de Vida dos vehículos. E esta normativa farase 
aínda máis esixente: A partir de 2015, o 95% do 
peso total dos vehículos novos debe poder reci-
clarse. Opel está perfectamente preparado para 
cumprir esta esixente directiva, xa que o fabri-
cante alemán leva traballando con compoñen-
tes reciclados desde 1990. Inicialmente, no Opel 
Calibra utilizáronse catro tipos de materiais re-
ciclados, hoxe en día utilízanse máis de 200 en 
toda a gama de modelos. Isto permite a Opel uti-
lizar un total de 45.000 toneladas de materiais 
reciclados en novos vehículos cada ano.

No Opel Adam, un total de 170 compoñentes 
que poden supoñer potencialmente un récord, 
están realizados a partir de material reciclado. 
Esta é unha harmonía perfecta co pequeno co-
che lifestyle que aforra recursos grazas ao seu pe-
queno tamaño, baixo consumo de combustible 
e gran número de compoñentes reciclados. Isto 
tamén supón que o impacto medioambiental 
deste reciclador da ecoloxía xa se reduciu duran-
te a súa produción, a cal lévase a cabo na planta 
alemá de Eisenach. E, esta é outra característi-
ca especial do Adam é o único coche pequeno 

dun fabricante alemán que tamén se produce 
en Alemania. As presións e temperaturas nece-
sarias para procesar os pellets (boliñas de mate-
rial plástico) feitos de materiais reciclados son 
menores que as que son necesarias cando se 
utilizan materiais novos. O aforro de enerxía leva 
a unha redución dun 30% nas emisións de CO2.

A materia prima para as armazóns dos faros 
dianteiros, os soportes dos paragolpes e o de-
flector de auga entre o compartimento motor e 
a mampara están todos fabricados con plásticos 
reciclados. Os tapóns das botellas de plástico 
son a base para os devanditos pellets non adul-
terados, puros. Os compoñentes de alta tecno-
loxía créanse xa que logo a partir destes pellets 
negros, por exemplo nun proceso de moldeado 
por inxección de plástico. Os reciclados poden 
ata ser superiores aos produtos de plástico no-
vos, xa que son menos propensos a deformar-
se e expandirse ou contraerse. No Opel Adam, 
incluso o colector de admisión é de material re-
ciclado. É extremadamente duradero, soportan-
do temperaturas que van dende os -40º ata os 
200ºC durante a recirculación dos gases de es-
cape. Outras vantaxes dos materiais reciclados 
inclúen o seu comportamento ante as vibracións 
(baixo risco de rotura), a súa resistencia aos raios 
UV e a adecuada precisión dos compoñentes 
creados ao efecto.

“Opel é actualmente unha industria líder no 
desenvolvemento e uso de materiais reciclados 
que son producidos por provedores que seguen 
meticulosamente as nosas directrices. Utilizamos 
plásticos reciclados alí onde ten un sentido téc-
nico. Deste xeito, aforramos materia prima e 
enerxía, e reducimos o impacto medioambien-
tal sen a menor desvantaxe tecnolóxica”, ma-
nifestou Michael Ableson, Vicepresidente de 
Enxeñería, explicando o concepto de sosteni-
bilidade de Opel.

Reciclaxe ultramoderna
O Opel Adam  
aforra materia  
prima e enerxía

O pequeno coche lifestyle tamén aforra recursos grazas ao seu pequeno tamaño
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Audi, prepara Le Mans
Dende hai 15 anos Audi demostrou o espírito do seu 
lema, “Á vangarda da técnica”, na carreira de resistencia 
máis dura do mundo. Coa última xeración do R18 e-tron 

quattro a marca dos catro aros continúa a súa serie de innova-
cións técnicas nas 24 Horas de Le Mans.

A conta atrás para as 24 Horas de Le Mans xa deu comezo: 
o próximo 14 de xuño iniciarase a edición 82 da clásica carrei-
ra de resistencia francesa. O interese é excepcionalmente alto 
este ano: por primeira vez, Audi e Porsche, as dúas marcas con 
maiores éxitos da carreira, enfrontaranse entre si. Audi foi o pri-
meiro participante que conseguiu gañar en Le Mans cun siste-
ma de propulsión híbrida e, polo tanto, volveu facer historia no 
automobilismo. 2012 viu a primeira vitoria do Audi R18 quat-
tro e-tron, un prototipo deportivo coas rodas do eixe traseiro 
impulsadas por un motor de combustión TDI, e cun propulsor 
eléctrico axustado ao eixe dianteiro. Unha estratexia de control 
totalmente electrónica era a única conexión entre os dous sis-
temas de propulsión.

En competición, o novo R18 e-tron quattro con especifica-
cións 2014 marca o camiño cara ao futuro. Os enxeñeiros da 
marca xermana rediseñáronno radicalmente, xa que o proto-
tipo ten que administrar unha cantidade limitada de enerxía e 
lograr os mellores tempos por volta.

Kenny Noyes 
destaca no 

Superprestixio Dirt 
Track Barcelona 2014

Kenny Noyes, do 
equipo Suzuki Català, 
cosechou un dobre 

podio no Superprestixio Dirt 
Track celebrado no Palau Sant 
Jordi de Barcelona. O piloto ca-
liforniano, que o pasado mes 
de outubro pasou a formar 
parte da disciplina do Team 
Suzuki Speed Racing, conse-
guiu dúas meritorias tercei-
ras posicións nas finais do 
Superprestixio e na Superfinal. 
O evento, que contou cun car-
tel de auténtico luxo, fixo as de-
licias de todos os afeccionados 
grazas ás excelentes carreiras 
de dirt track protagonizadas 
por pilotos do talle de Marc 
Márquez, Brad Baker, Perico 
Rabat, Álvaro Bautista ou o 
propio Kenny Noyes. O piloto 
de Suzuki Català foi terceiro na 
Categoría do Superprestixio, 
onde venceu o actual campión 
do mundo de Moto GP, Marc 
Márquez. Na Súperfinal, onde 
ambos se citaban co cam-
pión da Categoría Open, Brad 
Braker, Kenny Noyes acabou 
conseguindo unha merito-
ria terceira posición. Braker,de 
KTM, alzouse co triunfo por 
diante de Márquez.

Michelin no 
Campionato FIA 

de Fórmula E
Como prove-
dor oficial do 
Campionato FIA de 

Fórmula E, Michelin desen-
volveu un innovador pneu-
mático para equipar esta 
primeira competición de mo-
noprazas eléctricos, que co-
mezará o próximo mes de 
setembro baixo o auspicio da 
Federación Internacional de 
Automobilismo (FIA). Todas 
as escuderías montarán este 
pneumático nas dúas primei-
ras tempadas do campionato.

Entre as innovacións 
propostas por Michelin, a 
integración dun chip elec-
trónico RFID no pneumáti-
co será unha gran primicia 
nun campionato interna-
cional de monoprazas. Isto 
permitirá a identificación 
por radiofrecuencia dos 
pneumáticos postos a dis-
posición dos participantes 
na carreira. A implanta-
ción desta tecnoloxía abri-
rá novas posibilidades na 
xestión dos pneumáticos 
e favorecerá importan-
tes evolucións do regula-
mento deportivo de varias 
disciplinas.
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Ata oito modalidades dife-
rentes de competición sobre ca-
tro rodas serán potencialmente 
realizables con puntuabilidade 
galega. Nove son os ralis calen-
dados, coa gran novidade para 
pechar a lista dunha proba entre 
Tui e Valença do Minho. Non hai 
cambios na montaña, cunha lista 
de nove costas, e si no autocrós, 
onde entre as once marcadas hai 
dúas no trazado portugués de 
Montalegre, cercano á vella fron-
teira de Verín. Os seguidores do 
karting disputarán un total de 
nove probas, todas elas nos circuí-
tos permanentes de A Pastoriza, 
Magdalena e Valga, mentres que 
o slálom se disputa en cinco man-
gas repartidas en tres provincias. 
A gran novidade é a especiali-
dade denominada Ralimix (dous 
percorridos, un de asfalto e outro 
de terra), sobre a cal hai algunhas 
incógnitas. Están calendadas un 
total de sete reunións nas locali-
dades de Abegondo, A Gudiña, 
Touro, Cambados, Barbadás, As 
Pontes e a citada antes lusa de 
Montalegre.

■ MIguEl CuMBRAOS | TexTo         ■ MIguEl CuMBRAOS E SPRINT MOTOR | FoTos

Campionatos de galicia

Liñas similares e 
certas dúbidas

Oferta automobilística 2014
Cousas de sempre… cousas novas

Na parte derradeira do ano anterior e nos primeiros días do actual defínense nas sedes 
federativas os respectivos calendarios automobilísticos. Analicemos nesta reportaxe as 

opcións de competición en Galicia, as citas da nosa comunidade válidas para campionatos 
nacionais e o que tamén temos de máximo nivel no veciño país, Portugal.
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O 2014 aportará dende a Galicia au-
tomobilística para a nacional cousas co-
ñecidas, así como outras máis novidosas. 
Non pasa por un bo momento o nacional 
de asfalto, con controversia no tipo de ve-
hículos admitidos ou que deben partici-
par, ofertando un calendario onde seguen 
estando presentes Rías Baixas, Ourense 
e Ferrol. Os nosos organizadores tamén 
permitirán a presencia de pilotos que 
compitan no nacional de autocrós, des-
ta volta coa dobre visita aos trazados de 
Carballo e Arteixo. Ausente dende o ano 
2009, o campionato de España de ralis de 
terra volve a este curruncho do Atlántico 
de man da Escudería A Coruña, que orga-
nizará en abril unha proba con epicentro 
na localidade de Curtis. Por último tra-
la ausencia o pasado ano os Históricos 
de Velocidade e Regularidade retoman 
de novo ás nosas cronometradas, aínda 
que cambiando as estradas de Melide 
polas do sur pontevedrés, co gallo dun 
inédito Rías Baixas puntuable para esta 
modalidade.

Portugal está a vivir un momento de 
crise no que atinxe á organización de pro-
bas, que non parece coincidir co nivel de 
participación. Non se agardan listas de ins-
critos superiores ás das últimas tempora-
das, pero si un incremento de vehículos de 
nova xeración, como é o caso dos novido-
sos vehículos da categoría R-5.

Un total de oito citas compoñen o ca-
lendario do escalafón máis alto. O certa-
me luso empeza en febreiro co Serras de 
Fafe e conclúe en novembro co Castelo 
Branco. Polo medio Guimaraes, Vidreiro –
novidade- e Mortagua, sen esquecer o Rali 
de Portugal, Açores e Madeira, que pola 
súa puntuabilidade mundial e europea, 
limitan para o nacional a primeira etapa 
de cada un deles.

Non debemos deixar a un lado que 
o país veciño ofrece outras modalidades 
como a montaña ou a velocidade en pista, 
con citas diversas non moi lonxe da xeo-
grafía galega, así como un campionato de 
ralis Norte, con carreiras, entre outras loca-
lidades, en Viana do Castelo ou Amarante. 
Para os interesados en ter o calendario ac-
tualizado e detallado aconsellamos visitar 
a páxina web da Federación Portuguesa 
(www.fpak.pt).

Campionatos de España:  
Citas galegas puntuables

Máis… e mellor

Campionato Nacional de Ralis (Portugal)

Mesmo número, 
máis nivel
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Recepción triunfal en 
Mónaco, os gañadores do 
Rali Monte Carlo, Sébastien 
Ogier e Julien Ingrassia 
(Francia) recibiron os seus 
trofeos como vencedo-
res do “Monte” de mans do 
Príncipe Alberto II diante 
do Palacio do Príncipe de 
Mónaco. Os franceses de 
Volkswagen fixéronse cun-
ha contundente vitoria na 
primeira proba puntuable 
da tempada do Campionato 
do Mundo de Ralis da FIA 
(WRC), grazas a unha gran 

remontada ao volante do 
seu Polo R WRC.

Para Volkswagen, esta é 
a súa primeira vitoria no mí-
tico Rali Monte Carlo.

Na edición deste ano do 
“Monte”, os equipos tiveron 
que facer fronte unha vez 
máis a unhas cambiantes 
condicións climatolóxicas 
extremadamente difíciles. 
Coa chuvia nos vales e ata 
30 centímetros de neve nas 
zonas altas das montañas, 
a elección dos pneumáti-
cos Michelin foi o principal 

quebradizo de cabeza da ca-
rreira máis antiga do mun-
do. Volkswagen completou 
a mítica proba cos seus tres 
Polo R WRC nos puntos. 
Jari-Matti Latvala/Miikka 
Anttila (FIN/FIN) e Andreas 
Mikkelsen/Mikko Markkula 
(NOR/FIN) sumaron uns 
valiosos puntos tras ser 
quintos e sétimos respecti-
vamente. Latvala e Ogier, fo-
ron primeiro e segundo no 
Power Stage final do Rali, lo-
grando tres e dous puntos 
extras para as clasificacións 

do Campionato do Mundo. 
Os gañadores, xunto ao 
Director de Volkswagen 
Motorsport, Jost Capito, ti-
veron a honra de celebrar a 
vitoria co Príncipe Alberto e 
a Princesa Charlene na tra-
dicional cea de gala.

Montecarlo

1. Sébastien Ogier / Julien 
Ingrassia (Volkswagen 
Polo R WRC) 3:55:14.4
2. Bryan Bouffier / Xavier 
Panseri (Ford Fiesta RS 
WRC) +1:18.9
3. Kris Meeke / Paul 
Nagle (Citroën DS3 WRC) 
+1:54.3
4. Mads Ostberg / Jonas 
Andersson (Citroën DS3 
WRC) +3:53.9
5. Jari-Matti Latvala 
/ Miikka Anttila 
(Volkswagen Polo R WRC) 
+6:08.3
6. Elfyn Evans / Daniel 
Barritt (Ford Fiesta RS 
WRC) +8:37.4
7. Andreas Mikkelsen 
/ Mikko Markkula 
(Volkswagen Polo R WRC) 
+11:42.3
8. Jaroslav Melicharek 
/ Erik Melicharek (Ford 
Fiesta RS WRC) +21:56.2
9. Matteo Gamba / Nicola 
Arena (Peugeot 207 
Super 2000) +23:50.7
10. Yuriy Protasov / Pavlo 
Cherepin (Ford Fiesta R5) 
+25:43.1

Clasificación final

Primeiro podio WRC para Kris Meeke
Ao final dun Rali de 

Montecarlo disputado en 
condicións extremas, os dous 
DS3 WRC do Citroën Total Abu 
Dhabi World Rali Team clasifi-
cáronse en terceira e cuarta 
posición. Por primeira vez na 
súa carreira, Kris Meeke e Paul 
Nagle soben ao podio dun-
ha proba do Campionato do 
Mundo de Ralis.

Mads Ostberg e Jonas 
Andersson terminan en 
cuarta posición na súa pri-
meira aparición a bordo dun 
Citroën DS3 WRC. Con iso au-
mentan a súa confianza para 
a vindeira proba, que se dis-
putará en Suecia e Noruega 
do 5 ao 8 de febreiro.

Só quedaban catro es-
peciais antes da chegada 
da 82ª edición do Rali de 
Montecarlo. ¡Pero que espe-
ciais: dúas pasadas, primeiro 
de día e logo de noite, pola 
Bollène Vésubie-Moulinet, 
por Col de Turini, e Sospel-
Breil sur Roya!

Con muchísima auga en 
todas as estradas e moita neve 
no cume do Col de Turini, a 
primeira pasada constituía 
xa toda unha proba de valor. 
En terceira e cuarta posición 
respectivamente, Kris Meeke 
e Mads Ostberg reafirmaban 
as súas posicións.

De noite, mentres a ne-
varada se intensificaba, os 

organizadores decidiron 
neutralizar a segunda pasa-
da por Col de Turini. A Power 
Stage, disputada baixo unha 
forte chuvia e con néboa, 
permitiu a Kris Meeke mar-
car un punto suplementario. 
Terceiro na clasificación fi-
nal, Kris converteuse no pri-
meiro británico en subir ao 
podio do Rali de Montecarlo 
dende a edición de 2003… 
Ese ano, Colin McRae e Derek 
Ringer colocáronse en se-
gunda posición, tamén con 
Citroën! Cuartos na chega-
da, Mads Ostberg e Jonas 
Andersson conseguían ta-
mén un bo debut co Citroën 
DS3 WRC.

Sébastien Ogier gaña o Montecarlo
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¡Conseguiuno! “Nani” Roma, 
co Mini All4 Racing amarelo, ga-
ñou o Rali Dakar 2014. O piloto 
do Monster Energy X-raid Team 
terminaba o Rali máis duro do 
mundo apenas 5:32 minu-
tos por diante do seu compa-
ñeiro de equipo Stéphane 
Peterhansel (FR) co Mini All4 
Racing negro.

Nasser A o-Attiyah (QT), co 
Mini All4 Racing branco, termi-
naba terceiro. O podio queda-
ba firmemente en poder dos 
coches Mini, que unha vez máis 
se mostraron tan fiables como 
rápidos durante toda a proba.

É a primeira vitoria de Nani 
Roma en coches no Dakar. O 
catalán xa gañara a proba en 
moto cando aínda se celebra-
ba no norte de África, en 2004. 
“Séntome moi aliviado e feliz,” 
dicía Roma. “O meu grande 
obxectivo era gañar o Dakar 

non só en motos, senón ta-
mén en coches. fixen realida-
de o meu soño e quero dar as 
grazas a todos en X-raid e Mini 
polo gran traballo que fixeron”.

O Rali Dakar 2014 foi un dos 
máis duros de todos os tem-
pos. A ruta de 9.374 km ía den-
de Rosario (Arxentina) a través 
dos Andes e o esixente deser-
to de Atacama ata Valparaíso 
(Chile) na costa do Pacífico. Os 
pilotos tiveron que enfrontarse 

a moitas condicións meteoro-
lóxicas distintas, así como su-
perficies. Gravilla nosAndes e 
gran cantidade de area fina no 
caluroso deserto de Atacama. 
Mini superou todos os retos 
e gañou 11 das 13 etapas. foi 
a terceira vitoria consecutiva 
dende que Mini fixo o seu de-
but no Rali Dakar en 2011.

A gran fiabilidade do Mini 
All4 Racing, que está baseado 
no Mini John Cooper Works 

Countryman, quedou de-
mostrada polo feito de que 
os once coches que empeza-
ron a proba cruzaron a meta 
de Valparaíso. Sete deles en-
tre os dez primeiros, incluíndo 
os do Monster Energy X-raid 
Team de Orlando Terranova/
Paulo Fiúza (AR/PT), que aca-
baron en quinto lugar da xe-
ral, e Krzysztof Holowczyc/
Konstantin Zhiltsov (PL/RU), 
que cruzaron a meta sextos.

■ REdACIóN | TexTo   

Laia volveu gañar o trofeo 
feminino de motos e se con-
verteu na muller que conse-
gue un mellor resultado de 
etapa (7º posto) en máis de 
tres décadas de rali.

Superou todas as expec-
tativas e logo de rodar entre 
os mellores, pelexando cos 

homes, terminou na 16ª posi-
ción absoluta de motos.

“Chorei como o primei-
ro ano pero estou máis con-
tenta polo sufrimento e os 
bos resultados”, confesa a 
piloto.

O idilio entre Laia Sanz e 
a historia mantense. A pilo-
to, aos mandos dunha Honda 

CRF450 Rali, cruzou a meta 
da última etapa do Dakar na 
16ª posición, a mesma que 
logrou na clasificación final 
absoluta de motos. Pecha, 
así, o seu mellor resultado 
nesta competición (en 2011 
e 2012 foi 39ª e en 2014, 93ª) 
e supera en moito o obxecti-
vo que se marcou antes de 

empezar: acabar entre os 25-
30 primeiros.

Esta foi a súa cuarta par-
ticipación consecutiva e a 
cuarta que termina, o que 
dá boa conta da fiabilidade 
e coraxe da 15 veces cam-
pioa do mundo (13 de trial 
e 2 de enduro). E aínda por 
riba, volveu gañar o aparta-
do de féminas do Dakar, sen-
do ademais a única moza 
que alcanzou a meta sobre 
dúas rodas.

“É incrible terminar catro 
Dakar consecutivamente e 
máis este último, porque foi 
o máis duro de todos e creo 
que o fixen mellor ca nun-
ca. Estou moi, moi conten-
ta. Non puiden evitar volver 
chorar como cando termi-
nei a primeira vez, aínda que 
esta vez creo que estou máis 
satisfeita e orgullosa por 
todo o sufrimento, pero ta-
mén polo regular que fun e 
polos bos resultados”, reco-
ñeceu emocionada.

Laia Sanz culmina un Dakar histórico

“Nani” Roma gaña o Rali Dakar 2014
Tres MINI ALL4 

Racing no podio
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Tralo éxito da última edición 
Santiago prepárase para 
acoller unha vez máis aos 
afeccionados ao motor da 
Comunidade Galega e norte 
de Portugal os días 14, 15 e 
16 de febreiro.

Entre as moitas atraccións 
con que contará o salón gale-
go nesta nova edición destaca 
sen dúbida a homenaxe que 
polo seu 60 aniversario se lle 
renderá a un dos coches máis 
exclusivos e bonitos que xa-
mais se fabricaron: o Mercedes 
300 SL Gullwing, máis coñeci-
do como “Ás de Gaivota”. No 
espazo que se lle dedicará a 
esta icona da industria auto-
mobilística, ademais dunha 

unidade orixinal do ano 54 ta-
mén se mostrará un Mercedes 
SLS do 2014.

Outro dos automóbiles 
que cumpren anos neste 2014 
será o Ford Mustang, neste 
caso medio século dende a 
súa aparición. Dende o ano 
do seu nacemento en 1964 
ata hoxe en día, seis foron as 
xeracións que viron a luz deste 
modelo, o que unido ás moitas 
actualizacións que sufriu, fixo 
posible que hoxe en día poida 
haber máis de 20 versións dife-
rentes circulando polas nosas 
estradas. Como non podía ser 
doutro xeito, en Retro Galicia 
tamén haberá un espazo dedi-
cado a este outro referente da 
industria automobilística; Nel 

poderanse apreciar diferentes 
carrozarías de distintos anos e 
modelos, como a Fastback, a 
Cupé ou a Convertible.

Se das dúas rodas fala-
mos, ademais dos máis va-
riados stands de pezas e 
accesorios, tamén se levará a 
cabo a presentación oficial do 
Campionato Galego de Motos 
Clásicas, así como das 6 Horas 
de Resistencia de Scooter 
Clásica. No espazo que lidera 
o Moto Club Compostela ta-
mén se presentará a XX Ruta 
Rosaliana que se celebra-
rá, como é tradición o 17 de 
Maio “Día das Letras Galegas” 
e mostrarase unha exposición 
de motos clásicas de compe-
tición, unha colección de cas-
cos de diferentes pilotos de 
todos os tempos, e os dife-
rentes clubs de motos clásicas 
de Galicia darán a coñecer os 
seus calendarios de probas e 

concentracións que se levarán 
a cabo durante o 2014.

Como xa sucedeu nas an-
teriores edicións, Retro Galicia 
terá un marcado carácter co-
mercial, o que permitirá non 
só admirar os vehículos que 
se expoñan, senón adquirilos.

Retro Galicia
Homenaxe ao Ford Mustang e ao  
Mercedes 300 SL “Ás de Gaivota”

A IV edición da cita galega terá lugar en Compostela do 14 ao 16 de febreiro


