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Triumph lanzou a 
promoción EXTRA 
Adventure con no-

vos kits de equipamiento 
sen custo adicional para todo 
aquel que se faga con calque-
ra destes modelos antes do 
próximo 30 de abril. Todos 
os que adquiran unha nova 
Tiger 800, Explorer 1200, ou 
as súas versións XC, levaran-
lla repleta de complementos 
sen engadir nin un só euro 
de máis. Sen abonar ningún 
custo pola instalación dos 
accesorios.

As Tiger 800 e 800 XC 
sairán do concesionario 
cun kit de accesorios va-
lorado en case 1.000 euros 
e composto por un baúl 
traseiro de 36 litros de ca-
pacidade, grella portaequi-
paxes, puños calefactables, 
pantalla alta axustable e 
respaldo para o pasaxei-
ro. Son as máis peque-
nas da gama Adventure, 
pero a súa solidez e espíri-
to ruteiro non teñen nada 
que envexar ás súas irmás 
maiores.

Harley-Davidson 
elixiu o emblemá-
tico Teatro Goya de 

Madrid e ao actor Roberto 
Álamo para presentar esta 
trike. Harley marca un novo 
fito en 2014 co lanzamento 
ao mercado da nova Tri Glide 
Ultra ClassicTM, unha autén-
tica Harley de tres rodas que 
non require ter o permiso de 
moto de gran cilindrada, só 
co de automóbil basta para 
subirse a ela.

A Tri Glide Ultra ClassicTM 
vén impulsado por un motor 
Twin Cam 103TM máis poten-
te, luces LED DaymakerTM, 
un carenado remodelado 
e sometido a estritas pro-
bas en túnel de vento, uns 
mandos redeseñados doa-
dos de alcanzar e de ler, un 
asento máis cómodo para 
o pasaxeiro e máis e mellor 
espazo para a equipaxe. De 
feito, a anchura desta trike é 
case a dun coche. O seu cha-
sis, de deseño único, ofre-
ce a máxima comodidade 

sobre o asfalto e unha ma-
niobrabilidade de alta preci-
sión, á que se engaden unha 
horquilla máis longa e gro-
sa e un amortecedor de di-
rección novo. No noso país 
pódes adquirir a partir de 
40.500 euros.

Tri Glide Ultra 
ClassicTM

Promoción Triumph EXTRA Adventure

Cando saio a dar unha volta en bici sempre intento saudar a to-
dos os ciclistas cos que me cruzo, tanto se van en bici de estrada 
ou de montaña, teñan vinte anos ou oitenta. O saúdo é un acto 
que non costa ningún esforzo.

Tamén cando estas subindo unha pendente sempre se agra-
dece un saúdo ou unhas palabras de ánimo, cando che adiantan 
ou viceversa.

Este xesto creo que hoxe en día se está a perder porque moitos 
ciclistas van pensando nas súas cousas e preocupacións e cando 
te cruzas con alguén nin che saúda. Isto deberíase recuperar por-
que é unha práctica de compañeirismo e ao fin e ao cabo todos 
imos polas estradas.

As veces cando coincides con alguén no mesmo sentido da 
marcha, sempre percorres uns quilómetros con esa persoa. Ao fi-
nal acabas compartindo unhas palabras e algunha que outra ex-
periencia e anécdota. A min esta situación pasoume máis dunha 
vez. Teño que dicir que ademais de ser un detalle de camarade-
ría e moi satisfactorio compartir algo de charla con outro ciclista. 
Todos compartimos a mesma arela polo ciclismo e as súas cousas.

Este é un deporte no que podes saír só pero case sempre te 
encontras con algún ciclista co que compartir a ruta. Este feito 
fará que a ruta sexa moito máis entretida.

■ mIguEl dEl mORtIROlO | TexTo e FoTo 

O saúdo
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■ EmIlIO BlAncO | TexTo

O sector da automo-
ción inicia ben o ano 2014. 
Despois de que o Plan PIVE 
5 comezase a súa andaina 
case ó final de mes e con 
varios días de atraso desde 
o seu anuncio por parte do 
Goberno, as vendas pecha-
ron xaneiro cunha suba sig-
nificativa. As matriculacións 
aumentaron un 7,5 por cento 
en Galicia e un 7,6 no conxun-
to de España grazas ó pulo do 
programa de incentivos.

Os concesionarios ga-
legos matricularon en 

xaneiro un total de 2.493 
automóbiles. Na Coruña 
vendéronse 1.060 unida-
des; 839, en Pontevedra; 
302, en Ourense; e 292, en 
Lugo. En números relati-
vos, os establecementos 
ourensáns foron os que ti-
veron un mellor compor-
tamento no primeiro mes 
de 2014, ó subi-las vendas 
nun 12,6 por cento. A se-
guir quedaron Pontevedra, 
cun incremento dun 9,8, 
e A Coruña, cunha revalo-
rización do mercado dun 
6,6. O segmento comercial 

en Lugo pechou xaneiro sen 
cambios.

No conxunto de España, 
2014 comezou con 53.436 
novas matriculacións. 
Por comunidades, as Illas 
Baleares lideraron as ven-
das en xaneiro, cun aumen-
to superior ó 26 por cento. 
Pola contra, a Comunidade 
Valenciana e Navarra foron 
as dúas autonomías que 
acumularon números ver-
mellos o mes pasado. No 
caso de Valencia, a caída do 
segmento comercial foi dun 
13 por cento.

As vendas de coches  
comezan o ano en positivo

As matriculacións soben un 7,5 por cento en xaneiro en Galicia

Os concesionarios fixan como obxectivo comercializar 800.000 vehículos en 2014

Previsións
As distintas asociacións pa-
tronais xa empezan a face-
las súas previsións de cara 
a este 2014. O director de 
Comunicación de Anfac, 
David Barrientos, afirma que 
“o pulo do Plan PIVE 5 permi-
tirá que o mercado supere as 
800.000 unidades este ano e 
poidamos seguir dando pasos 
cara á recuperación económi-
ca do país”.

Non obstante, os empre-
sarios pensan que os 800.000 
coches que se esperan ven-
der en 2014 son máis un mo-
tivo para ser prudentes que 
para amosar satisfacción. 
Consideran que o mercado 
aínda mantén un “nivel baixo” 
en España. Neste senso, ani-
man ó Goberno a seguir cos 
plans de estímulo. O presiden-
te de Ganvam, Juan Antonio 
Sánchez, cre que o Executivo 
“non debe titubear coa con-
tinuidade dos programas, 
máxime cando supoñen un 
investimento e non un gasto 
para o Estado, e a medicina 
para que as redes de distribu-
ción se manteñan este ano e 
volvan actuar como xeradoras 
de emprego”.

InformeSprint Motor >>4
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Moitos mozos e mozas pensan que o coche 
é o lugar idóneo para escoitar a súa música 
favorita. Incluso a maioría levan un volume 
esaxerado, algo que impide prestar a debi-
da atención aos ruídos que rodean a condu-
ción e que poden ser decisivos, como pode 
ser un aviso acústico doutro condutor por 
unha situación de perigo.

Os mozos e as mozas distráense máis e 
cometen máis erros e infraccións na estra-
da se escoitan a súa música favorita ao vo-
lante, segundo un estudo da Universidade 
Ben-Gurion (Israel) publicado na revista 
Accident Analysis and Prevention. Para rea-
lizar este estudo pediuse a 85 mozos, con 
idades comprendidas entre os 16 e os 30 
anos, que conducisen un coche durante seis 
traxectos de 40 minutos cada un: dous deles 
mentres soaba unha lista de cancións que 
eles escolleran, dous temas sen música de 
fondo e outros dous con música específica 
deseñada polo investigador Warren Brodsky 
e o compositor Micha Kisner para aumentar 
a seguridade dos condutores. Os resultados 
revelaron que escoitando a súa música fa-
vorita o 98% dos condutores cometeu polo 
menos tres erros, que en moitos casos esti-
veron a piques de provocar un accidente, e 
que sen música o 92% cometeu algún erro. 
Con todo, coa música creada por Brodsky 
e Kisner soando de fondo(temas descoñe-
cidos para os participantes), o número de 
erros ao volante reduciuse a un 20%.

Aquí non estamos dando a nosa opi-
nión, senón que estamos a falar dun estu-
do específico, onde con rigor científico nos 
avisan dos auténticos perigos da música, 
ou, mellor dito, do mal uso desta. Hai outros 
informes sobre este tema que corroboran 
estes datos. Aínda así, a falta de formación 
e de educación viaria fan que se sigan co-
metendo os mesmos erros todos os días e 
que, en vez de que a música sexa para fa-
cernos a vida máis agradable, pode ser que 
produza un sinistro.

Podemos ver acotío a mozos e mozas 
conducindo e escoitando, cun volume ex-
cesivamente alto, a súa música preferida. Os 
estudos avalan que isto nos distrae moito 
máis do que pensabamos. Por iso, pensé-
molo e reflexionemos tranquilamente que 
a música na condución ten que ser cun vo-
lume correcto e que en ningún momento 
nos pode distraer, senón o mellor será apa-
gar o equipo de audio e deixar a audición 
para outro momento e lugar máis adecua-
do. O primeiro, a seguridade nosa e de to-
dos. Coidado coa música!

Coidado coa música!Coidado coa música!

EDITORIAL

Pantomima cubana
■ EmIlIO BlAncO | TexTo

2014 comezou en Cuba coa aplica-
ción das medidas que eliminan as 
restricións existentes no merca-
do da automoción na illa. Ata 
agora era precisa una carta 
de autorización para que 
os cubanos puidesen ac-
ceder a un coche novo ou 
usado de poucos anos a pre-
zo taxado nos concesionarios do 
Estado. A autorización era habitual-
mente outorgada a altos funciona-
rios do Estado, médicos ou grandes 
deportistas e deu lugar a un incipien-
te mercado negro. Ese permiso espe-
cial suprímese agora e permite que 
calquera cidadán poida adquirir o ve-
hículo que desexe. Sempre que teña 
os cartos abondos para facelo.

A meirande parte dos coches 
novos á venda partiron con prezos 
de entre 90.000 e 200.000 dólares. 
Por exemplo, un Peugeot 508 figura 
como o máis caro: 262.000 dólares. 
Entre os máis económicos están o 
Volkswagen Polo de 2007, o Renault 
Clío de 2005 e o Toyota Yaris de 2003, 
a 25.000 dólares. Estes exemplos ser-
ven para ilustrar que a “liberalización” 
do mercado da automoción decre-
tada polo Goberno de Raúl Castro é 
unha farsa. Sobre todo nun país onde 
o soldo medio dun traballador oscila 
entre os 12 e os 15 euros ó mes.

O Executivo cubano di oficial-
mente que cos recursos obtidos 
con esta iniciativa pretende mello-
rar o obsoleto sistema de transpor-
te público e, aínda que non se cite 
expresamente, mandar unha men-
saxe exterior de apertura económica 
e de incremento do benestar social. 
Pero todas esas cousas están lonxe 
de conseguirse. Unhas por unha pre-
sumible falta de rendibilidade da me-
dida liberalizadora da automoción e 
outras pola inercia das últimas dé-
cadas. Por iso, todo apunta a que o 
transporte público seguirá sendo du-
rante moito tempo malo e insalubre, 
o modelo económico ineficiente e o 
sistema social inxusto. A Revolución 
Cubana precisa unha revisión. Ai se 
o Che levantase a cabeza!

OPINIÓN
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Celerio
O Celerio, o novo 
modelo do segmen-
to A de Suzuki fará o 

seu debut europeo no Salón 
do automóbil de Xenebra 
que terá lugar do 4 ao 16 de 
marzo. O Celerio fixo o seu 
debut mundial este ano no 
Salón do Automóbil de Nova 
Delhi.

O modelo, de 
e s p e c i f i c a -
cións euro-
peas, 

será desvelado no Salón 
International do Automóbil 
de Xenebra e presentará un 
interior incriblemente amplo 
para un coche do segmento 
A, ademais dunhas emisións 
de CO2 líder na súa clase, co 
que cumpre os requisitos 
medioambientais europeos.

Opel presentará un no Salón 
do Automóbil de Xenebra 
o Astra OPC Extreme. O 

estudo continúa a tradición do 
Concepto Astra OPC X-treme 
presentado en 2002. Entón, 

igual que agora, un auténtico 
coche de carreiras atopou o ca-
miño dende o circuíto á estra-
da. Mentres que o OPC X-treme 
vermello de hai 12 anos segue 
sendo un exemplar único, o 
novo Extreme, nas cores típicas 
de Opel Motorsport, será a base 
para unha produción en serie 
limitada. Este OPC Extreme 
será o Astra de rúa máis rápido 
da historia, reflectindo o lema 
do Performance Center: “OPC. 
Pura Paixón”.

O OPC Extreme é un de-
rivado directo do coche de 
carreiras Astra OPC Cup do 
Campionato Nürburgring de 
Resistencia. Varios compoñen-
tes de fibra de carbono de alta 
calidade reducen o seu peso 
con respecto ao OPC de 280 
cv de 2012. Unha estrutura de 
seguridade integrada, asentos 
baquets de competición e cin-
tos arnés de seis puntos, sig-
nifica que vén equipado para 
utilizarse en circuíto.

Opel Astra OPC Extreme

Kwid Concept
O deseño de Kwid 
Concept contou coa 
achega tecnolóxi-

ca de Renault Design India 
e encarna o segundo pé-
talo -chamado «Explore»- 
da estratexia de deseño de 
Renault, o «ciclo da vida». 
O aspecto lúdico do dese-
ño interior contrasta co look 
robusto que lle proporcio-
nan as proteccións e aletas 
de formas cadradas das que 
emana unha sensación de 
forza. O vehículo conta cun-
ha transmisión de dúas rodas 
motrices pero proxecta unha 
silueta de coche todoterreo.

Así mesmo, Kwid Concept 
propón unha distribución 
dos asentos pouco habitual, 
con tres pasaxeiros diante 
e a praza do condutor no 
medio, nunha posición li-
xeiramente adiantada para 
máis espazo á altura dos 
ombreiros, así como dous 
asentos na parte traseira. 
A posición de condución 
central que aporta esta dis-
tribución responde ás esi-
xencias internacionais e fai 
que o coche estea adapta-
do tanto aos mercados con 
condución á dereita como 
á esquerda.

6 Sprint Motor >> Novas



O BMW Serie 4 Gran Coupé 
combina as virtudes estéticas 
dun cupé de dúas portas coa 

funcionalidade que ofrece un 
coche de catro portas, de gran-
de espaciosidade e cun portón 

de maleteiro que se abre nun 
grande ángulo.

Estrea con motores de ga-
solina de seis e catro cilindros, 
ademais de dous motores dié-
sel de catro cilindros. Cando 
se lance ao mercado o Serie 
4 Gran Coupé, o cliente po-
derá elixir entre cinco poten-
tes propulsores. O motor tope 
de gama é o propulsor de seis 
cilindros en liña do 435i de 
3.000 cc e cunha potencia de 
306 cv. O 428i Gran Coupé e o 
BMW 420i Gran Coupé contan 
con motores potentes e lixei-
ros de catro cilindros de 2.000 

cc, un de 245 cv e o outro de 
184 cv. O 420d Gran Coupé 
con motor de 184 cv apenas 
consome entre 4,7 e 4,9 litros 
aos 100 quilómetros (depen-
dendo do tipo de pneumáti-
cos; entre 4,6 e 4,7 l/100 km 
coa caixa deportiva automáti-
ca) segundo criterios norma-
lizados, e é capaz de acelerar 
de 0 a 100 km/h en tan só 7,7 
segundos (7,5 segundos coa 
caixa deportiva automática). 
O motor do 418d Gran Coupé 
ten unha potencia de 143 cv e 
o seu consumo é desde 4,5 ata 
4,7 l por 100 km.

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

BMW Serie 4 Gran Coupé

O DS Faubourg Addict 
é unha creación de 
Citroën, inspirada nos 

barrios máis exclusivos da ca-
pital francesa. Ten un gusto 
polo refinado moi francés e 
chámase Faubourg Addict, en 
alusión ao luxo que se respi-
ra nos ambientes máis exclu-
sivos de Paris, ao que é difícil 
resistirse. A edición máis se-
lecta da liña DS vístese cun-
has tonalidades berenxena 
denominadas Whisper na súa 
carrozaría, complementadas 
con detalles como a trama DS, 
integrada no teito, e o emble-
ma DS gravado a láser nas car-
casas dos retrovisores.

Os Citroën DS3 e DS4 
Faubourg Addict engaden ao seu 
tintado Whisper, o equipamento 

do acabado Style, mecáni-
cas e-HDi, dotadas do sistema 
Stop&Start de última xeración, 
e pinas de aliaxe. O corazón que 
move ao DS5 Faubourg Addict 
entrega 163 cv. Este HDi, que se 
asocia a unha caixa automática 
de seis velocidades, engade ao 
equipamiento do acabado Sport 
pinas de aluminio de 18 polga-
das en cor negra brillante.

Prezos

Mod. PREZO MAX. RECOM.
dS3 e-Hdi 90 Airdream  
FAuBOuRg AddIct 22.845,00 €
dS4 e-Hdi 115 Airdream 6v  
FAuBOuRg AddIct 26.690,00 €
dS5 Hdi 160 Aut6   
FAuBOuRg AddIct 37.940,00 €

liña Faubourg

Citroën DS Faubourg Addict

Seat amplía a súa 
gama con dúas novas 
versións que destacan 

pola súa eficiencia, reducidos ni-
veis de consumos e emisións e 
uns custos de mantemento real-
mente económicos: o novo Seat 
León TGI e o novo Mii Ecofuel, 
que foron desenvolvidos para 
funcionar con gas natural com-
primido (GNC). Ambos modelos 

xa están dispoñibles na rede co-
mercial Seat e son os primeiros 
vehículos da marca equipados 
cun motor GNC.

Motor 1.4 de 110 cv para 
o León, cunha autonomía de 
1.300 km e emisións de 94 g/
km. O Mii Ecofuel 1.0 68 cv emi-
te tan só 79 g/km de CO2 e pre-
senta unha autonomía de 600 
quilómetros.

Seat León TGI e Mii Ecofuel

7>> Sprint MotorNovas



Novo Opel Vivaro
Con novo deseño, 
novos motores e 
novas tecnoloxías, 

tanto por dentro, como por 
fóra. A partir de principios 
de verán, o vehículo multiu-
so traerá un sopro de aire 
fresco ao segmento dos ve-
hículos comerciais. A nova 
xeración do Vivaro prome-
te motores con aínda me-
llores prestacións e máis 
económicos.

Tamén dispón de tecno-
loxías ultramodernas e dun 
equipamento que ofrece as 
típicas comodidades e en-
tretemento dos turismos 
para os condutores habi-
tuais no segmento de ve-
hículos comerciais lixeiros. 
O novo Opel Vivaro tamén 
presenta unha aparencia 
máis moderna e precisa. 
Cunha prominente gran gre-
lla dianteira e grafismos con 
forma de á, integra os ele-
mentos e formas distintivos 
dos turismos da marca.

 A última innovación 
da marca dos catro 
aros en material de 

iluminación aplicada a un ve-
hículo de serie son os faros 
matrix LED, que se estrean no 
novo Audi A8. Un seguinte 
paso nos sistemas de ilumi-
nación do futuro será a apli-
cación da tecnoloxía láser, 
que Audi ensaiará en compe-
tición este mesmo ano no 
seu prototipo para as 24 
Horas de Le Mans, o Audi R 
18 e-tron quattro. Outros 
avances afectan aos sistemas 
de iluminación interior, que 
no futuro interactuarán coa 
contorna e comunicaranse 
co condutor.

Os faros matrix LED su-
poñen un novo capítulo en 
tecnoloxía de iluminación. 
Funcionan de forma com-
pletamente electrónica e son 
moi flexibles á hora de xestio-
nar o haz de luz, que ofrece 
un brillo específico, similar ao 
dun cristal. Ademais, estes fa-
ros son moi atractivos e ofre-
cen un carácter diferenciador 
ata de día, grazas ás vantaxes 
que aportan en términos de 

deseño, o que permite utili-
zar tamén unha nova imaxe 
para as luces de circulación 
diurna. A luz de estrada está 
composta en cada faro por 25 
pequenos diodos luminosos 
que se agrupan en conxuntos 
de cinco, emitindo a súa luz a 
través dun reflector común.

A luz láser supón o se-
guinte paso na tecnoloxía 
de faros, e ten o potencial 
para complementar á luz de 
estrada LED. Xa en xuño de 
2014 terá lugar o seu debut 
no novo prototipo para Le 
Mans de Audi: unha vez máis, 

a marca dos catro aros pon a 
proba as súas novas tecno-
loxías no circuíto de compe-
tición. Os diodos láser emiten 
unha luz monocroma e co-
herente cunha lonxitude de 
onda de 450 nanómetros, e 
cuxa forma pura posúe un 
resplandor azulado. Unha 
película anteposta, provis-
ta dun fósforo luminiscente, 
transfórmaa en luz branca 
apta para a circulación. Con 
tan só uns poucos micróme-
tros de diámetro, os diodos 
láser son moito máis peque-
nos que os diodos LED.

Matrix LED e luz de estrada láser

Estrea dunha nova 
serie de modelos da 
marca BMW, o Serie 

2 Coupé. Trátase dun con-
cepto automobilístico único 
e propio, sen parangón no 
seu segmento, coa carroza-
ría típica de dúas portas dun 
cupé da marca BMW e clásico 
deseño de tres volumes, con 
catro asentos, tracción trasei-
ra e, ademais, cunha reglaxe 
da suspensión e cunha gama 
de motores orientados cara 

a un comportamento depor-
tivo. O lanzamento ao mer-
cado iniciarase a partir de 
marzo, incluíndo o mode-
lo de BMW M Performance 
BMW M235i Coupé.

O Serie 2 Coupé diferén-
ciase claramente dos mode-
los compactos da Serie 1 de 
BMW grazas ao seu deseño 
específico, determinado pola 
carrozaría, 11 centímetros 
máis longa, a liña do teito 
que se prolonga suavemente 

e con elegancia dinámica na 
zaga, e as formas propias do 
frontal e da parte posterior. 
A parte máis ancha da carro-
zaría atópase á altura das ro-
das traseiras, indicando así 
claramente que se trata dun 
coche de tracción traseira. 
Os modelos da Serie 2 po-
den personalizarse de varias 
formas cos acabados BMW 
Sport Line e BMW Modern 
Line, así como co paquete 
deportivo M.

BMW Serie 2 Coupé

❱❱ a empresa galega castrosúa, dedicada á  
fabricación de carrozarías e autobuses, 
investirá este ano 1 millón de euros en 
modernizar e renovar os seus equipos 
e para mellorar a productividade. O 
seu presidente, Juan luís castro Ro-
dríguez, avanzou que prevé alcanzar 
unha facturación de 40 millóns de eu-
ros este ano.

❱❱ os condutores poderían aforrar unha  
media de 219,3 euros ao ano cun cam-
bio de compañía de seguros, segun-
do un estudo do portal ‘Kelisto.es’ que 
analizou a evolución da prima en quin-
ce pólizas ás que os clientes foron fieis 
durante un período de entre dous e 
sete anos.

❱❱ os vehículos de autogás no noso país  
ascenden a 25.000 unidades na ac-
tualidade, á vez que o interese por 
este tipo de combustible vai en au-
mento, segundo o director xeral da 
Asociación de Operadores de gas li-
cuado de Petróleo (AOglP), José luís 
Blanco.

BreVeS
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Colección Phantom Drophead 
Coupé Bespoke Waterspeed

Rolls-Royce revelou 
un exclusivo boceto 
da colección Bespoke 

Waterspeed, unha serie de 
35 exemplares de Phantom 
Drophead Coupé concibida 
para conmemorar un impor-
tante acto británico de auda-
cia e esforzo.

O 1 de setembro de 1937, 
no máis álxido do combate 
entre Estados Unidos e Gran 
Bretaña para ser a nación 
máis rápida sobre a auga, Sir 
Malcolm Campbell dirixiuse 
cara ás acougadas augas azuis 
do lago Maggiore, na fronteira 
entre Suiza e Italia. Ao volante 
do seu hidroplano Bluebird K3 
con motor Rolls-Royce R-Type, 

converteuse en lenda cando 
estableceu o récord de veloci-
dade en 203,32 km/h. Ao día 
seguinte, superou dita marca 
cando a súa embarcación al-
canzou os 208,41 km/h e ao 
facelo, acabou co dominio 
absoluto que Estados Unidos 
mantivera durante cinco anos 
sobre o récord de velocidade 
sobre a auga.

Durante os próximos me-
ses, trala presentación des-
te boceto de deseño que dá 
unha clara idea sobre o con-
cepto do último proxecto de 
Bespoke de Rolls-Royce, reve-
laranse máis detalles que con-
tarán a historia da creación da 
colección Waterspeed.

Hai 20 anos que se 
presentou o Audi 
Avant RS2, fundador 

da dinámica familia RS. Para 
conmemorar este aniversario, 
a marca dos catro aros lan-
za unha edición especial do 
Audi RS 4 Avant. O RS 4 Avant 
Nogaro selection, que se pre-
sentará como primicia mun-
dial no Salón de Xenebra en 
cor azul Nogaro e cun equi-
pamiento exclusivo, estará 

dispoñible a partir de abril. A 
cor personalizada azul Nogaro 
con efecto perla, reminiscen-
cia do RS2, é o trazo visual 
máis destacado desta versión 
aniversario. O marco e a gre-
lla Singleframe, así como as 
molduras embellecedoras nas 
ventaniñas están acabadas en 
cor negra brillante, e os rieles 
do teito en negro mate. O sis-
tema de escape deportivo RS 
termina en dúas saídas ovais 

acabadas igualmente en cor 
negra de alto brillo.

Baixo o capó, o RS 4 Avant 
Nogaro selection equipa un 
motor V8 atmosférico de altas 
revolucións, cunha cilindrada 
de 4.163 cc. O 4.2 FSI entrega 
450 cv de potencia a 8.250 rpm, 
cun par máximo de 430 Nm 
dispoñibles entre as 4.000 e as 
6.000 rpm. O motor de oito ci-
lindros e son deportivo acelera 
o modelo aniversario de 0 a 100 
km/h en 4,7 segundos, e lévao 
a unha velocidade máxima au-
tolimitada de 280 km/h. O seu 
consumo medio homologado é 
de 10,7 litros aos 100 km.

Gama Sakura de Mazda
Mazda lanza unha 
gama especial, de-
nominada Sakura, 

nos seus modelos Mazda2, 
Mazda5 e Mazda MX-5. Esta 
serie limitada ofrece en cada 
un deles unha excelente re-
lación prezo-equipamen-
to. Os modelos Mazda2, 5 
e MX-5 Sakura atópanse á 
venda dende este mes en 
toda a rede de concesiona-
rios Mazda e baséanse todos 
eles nunha combinación de 
melloras estéticas, de confort 
e tecnoloxía, exclusivas para 
estas versións.

O Mazda2 Sakura ten un 
prezo de 15.520 € e conta 
cun desconto de 
2.950 euros. O 
Mazda5 

Sakura conta cun descon-
to de 5.050 euros sobre o 
seu PVP, que se sitúa entre 
24.480 e 26.340 € (gasolina 
2.0 l. 150 cv e diésel 1.6 l. 115 
cv, respectivamente). O po-
pular convertible da marca, o 
MX-5, na súa versión Sakura 
ofrece un desconto de 4.000 
euros e o seu PVP é de 29.550 
€ (1.8 l. 126 cv). No caso da 
versión con motorización 
de 2 litros, o seu prezo é de 
32.000 €, o que lle permite 
ofrecer unha relación equi-
pamento-prezo sumamente 
vantaxosa con respecto ao 
acabado Luxury, cuxo prezo 
é de 35.200 €.

Audi RS 4 Avant Nogaro selection, 
homenaxe a un clásico moderno ❱❱ o departamento de transporte de  

Estados unidos anunciou que per-
mitirá a introdución progresiva de 
novas tecnoloxías que permiten a 
comunicación automática entre 
vehículos para alertar do perigo 
de accidentes.

❱❱ madrid conta xa con tres estacións de  
subministro de gas natural com-
primido (gnc) abertas ao público, 
a última inaugurada este mes no 
distrito de San Blas-canillejas, e 
ao final deste ano serán seis trala 
apertura doutras tres en Villaver-
de, Vicálvaro e moncloa-Aravaca.

❱❱ o maserati Ghibli é o coche de entre os  
considerados máis seguros para o 
que a contratación do seguro re-
sulta máis caro, tanto na cober-
tura a terceiros como a todo ris-
co, dado que o prezo da póliza se 
sitúa en 946 e 6.659 euros, res-
pectivamente, segundo Rastrea-
tor.com.

❱❱ toshiba lanzará o ano que vén unha  
aplicación de “smartphone” que 
controla as constantes do condu-
tor e avísalle no caso de que se 
estea quedando durmido, infor-
mou o diario nikkei. A aplicación 
estará conectada a un sensor que 
mide o ritmo cardiaco do condu-
tor.

BreVeS
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A estrela do stand de 
Skoda no Salón de 
Xenebra será o estudo 

de deseño do espectacular 
“Skoda VisionC”. O seguinte 
paso na evolución da linguaxe 

de deseño da marca apunta 
as futuras liñas de deseño de 
Skoda. O deseño dos vehícu-
los Skoda está desempeñando 
un papel cada vez máis impor-
tante e demostra a vitalidade e 
a forza emocional da marca. A 
linguaxe de deseño do diná-
mico e elegante cupé de cinco 

portas tomará o papel de lide-
rado nos vindeiros pasos evo-
lutivos: o deseño da marca do 
grupo VW é cada vez máis ex-
presivo, dinámico e emocional. 
Ao mesmo tempo, o estudo 
cupé de cinco portas mostra a 
posibilidade de conceptos in-
novadores de carrozarías.

BMW reforza a súa 
aposta polas súas 
maxiscooter con 

dúas novas edicións espe-
ciais do C 600 Sport e o C 
650 GT.

O BMW C 600 Sport leva 
o pracer de conducir a un 
novo nivel. O deseño de-
portivo multicor en exclu-
siva en Branco Alpino, Azul 
Lupino ou Vermello Racing 
subliña o seu enérxico carác-
ter. Destaca especialmente 
o amortecedor traseiro con 
acabado en vermello. O seu 
prezo, 12.140 euros.

O C 650 GT ofrece unha 
maior comodidade. Esta 
edición especial inclúe de 
serie o paquete de equipa-
mento "Gama alta", que pro-
porciona aínda máis 
confort de pilotaxe 

con luz diurna e intermiten-
tes de LED, asentos e puños 
calefactables e o control 
de presión dos pneumáti-
cos. Ademais, inclúe de se-
rie a grella portaequipaxes, 
Topcase e acolchado dorsal 
para o acompañante. O re-
chamante deseño incorpora 
o acabado exclusivo en Gris 
Granito metalizado mate. O 
seu prezo, 13.009 euros.

O GTA Spano, ante o seu debut na 
gran pantalla en “Need for Speed”

O GTA Spano fará o seu de-
but na gran panta-
lla coa súa presenza 
en “Need For Speed”, 

a película de Dreamworks 
Pictures.

 “Need for Speed” é a 
crónica dunha carreira case 
imposible a través do país 
nunha loita contra o tempo 
que comeza como unha mi-
sión de vinganza pero resul-
ta ser unha redención. Está 
baseada na famosa franqui-
cia do video xogo máis po-
pular da historia, con máis 

de 150 millóns de unidades 
vendidas.

Fabricado pola empresa 
española Spania GTA, o GTA 
Spano do que se construirán 
99 unidades, dispón do seu 
motor propio, que lle permi-
te situarse nunha potencia 
de 925 cv e un par motor de 
1.220 Nm. Conta cunha acele-
ración de 0 a 100 km/h en 2,9 
segundos e unha velocidade 
punta superior aos 370 Km/h. 
O chasis foi realizado combi-
nando carbono, titanio e ke-
vlar, converténdoo en todo 
un referente no sector pola 

súa elevada rixidez e 
a súa lixeireza.

Skoda VisionC

Edicións Especiais 
para os C 600 
Sport e C 650 GT
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Fiat pon no mercado a 
versión “Black Code”, o 
tope de gama para o 

crossover 7 prazas Freemont. 
Dispoñible coa mecánica dié-
sel 2.0 Multijet II de 170 cv, e 
con tracción dianteira ou con 
tracción 4x4 e caixa de cam-
bios automática de 6 velocida-
des, o Black Code” caracterízase 
por un deseño exclusivo con 
detalles como a grella frontal e 
a reixa inferior, os biseles dos 
faros, as cubertas dos espellos 
retrovisores e as barras lonxi-
tudinais, todo iso acabado en 
negro brillante como mostra 
de distinción. Tamén as pinas, 
de 19 polgadas, teñen acaba-
do en negro e forman parte do 
equipamento de serie.

No interior destacan algúns 
contidos: climatizador automá-
tico tri-zona, control de crucei-
ro, interior en pel de cor negra 
con asentos calefactables e re-
gulación eléctrica para o do 

condutor, sistema de acceso 
e arrinque sen chave, senso-
res de aparcamento traseiros 
e retrovisores con plegado 
eléctrico.

No apartado de contidos 
infotelemáticos dispón de 
navegador por satélite con 
pantalla táctil de 8,4”, repro-
ductor de DVD e ranura SD, 
conexión Bluetooth, cáma-
ra traseira de asistencia ao 
aparcamento e equipo de 

son Premium Alpine con 6 
altofalantes.

Desta forma, a gama 
Freemont está composta de 
catro equipamentos Freemont, 
Urban, Lounge e Black Code, 
dous sistemas de tracción dian-
teira ou integral activa 4x4 tipo 
“on demand”, dúas caixas de 
cambios manual e automáti-
ca, ambas de seis velocidades, 
e dúas motorizacións diésel: 
2.0 Multijet II, de 140 e 170 cv.

O Code está dispoñible 
con 4 combinacións de co-
res para a carrozaría, ademais 
do negro: Branco Perlado, 
Vermello Allegro, Gris Argento 
e Gris Mestre. Os seus prezos 
son de 33.200 euros para a 
versión 2.0 Multijet II de 170 
cv e tracción dianteira, e de 
36.800 euros para o mesmo 
motor, con tracción 4x4 e 
caixa de cambios automática 
de 6 velocidades.

Fiat presenta 
o Freemont 
“Black Code”

>> Sprint Motor 11Novas



Un gran nome volve: 
Audi presenta o S1 e 
o S1 Sportback, os no-

vos modelos buque insignia da 
gama do compacto A1. O seu 
motor 2.0 TFSI desenvolve 231 
cv e 370 Nm de par motor, xun-
to coa tracción permanente ás 
catro rodas quattro e a suspen-
sión dinámica deportiva axu-
dan a transmitir a súa potencia 
sen esforzo á estrada. O seu 
“corazón” é neste caso un em-
brague multidisco hidráulico 
situado no eixe traseiro. O seu 
software de control está especi-
ficamente programado cunha 

configuración máis dinámica. 
O bloqueo electrónico do dife-
rencial, con control selectivo de 
par para cada roda, é unha fun-
ción do Control Electrónico de 

Estabilidade (ESC). Conta con 
dúas etapas de desactivación 
e complementa o traballo do 
embrague multidisco coa in-
tervención da freada selectiva 

adicional nas rodas do interior 
á curva. A interacción de am-
bos sistemas produce unha 
condución áxil, precisa e esta-
ble, segundo o fabricante.

O espírito Twingo volveu!
O pequeno modelo 
urbano gana en po-
livalencia ao propo-

ñer por primeira vez unha 
carrozaría de 5 portas. 
Doutra banda, tamén se ins-
pira nas claves do éxito do 

novo Clio: fluidez das liñas 
grazas aos tiradores traseiros 
disimulados, personaliza-
ción mediante a combina-
ción das cores da carrozaría 
cos elementos de decora-
ción exteriores como os 

retrovisores, as proteccións 
laterais ou os strippings. A 
elección de cores e de per-
sonalización fan que o novo 
Twingo poida lucir varias ca-
ras: feminino ou masculino, 
urbano ou deportivo.

 O Soul EV é un vehículo 
eléctrico de tracción 
dianteira cunha bate-

ría de polímero de iones de litio 
de 27kWh de alta capacidade, 
sendo esta batería líder na súa 
clase cunha densidade enerxé-
tica de 200Wh/kg. A potencia 
vén dun motor eléctrico de 
81,4kW (109 cv) que produce 
285 Nm de par motor. Sen dú-
bida un vehículo destinado 
para condutores urbanos xa 
que conta cunha autonomía 
próxima aos 200 km por carga.

 Toyota anunciou que, 
a partir de finais des-
te mes, iniciará as 

probas de verificación do seu 
novo sistema inalámbrico de 
carga de baterías para vehícu-
los con motor eléctrico, como 
híbridos enchufables e vehí-
culos eléctricos, na prefectura 
de Aichi (Xapón). Están previs-
tas probas similares en 
Estados Unidos e Europa máis 
adiante. O sistema permite 
cargar a batería de forma moi-
to máis práctica e sinxela.

Funciona transmitindo 
electricidade a través de re-
sonancia magnética. Permite 
estacionar tanto en batería 
como en liña.

Kia Soul EV

Audi S1 e S1 Sportback

Sistema 
inalámbrico de 

carga de vehículos
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Serie Especial 500L Beats Edition
Fiat acaba de pre-
sentar a nova serie 
especial 500L Beats 

Edition e a nova gama 2014 
do Fiat 500L, que racionaliza 
a oferta con novas cores, no-
vas tapicerías, novos opcionais 

e dous novos motores; o 1.6 
Multijet II de 120 cv, que co-
mezou a comercializarse a fi-
nais de 2013, e o 1.4 Turbo GLP 
de 120 cv, que comezará a pro-
ducirse no modelo 500L a me-
diados de marzo de 2014.

Civic Type-R Concept
A presenza de Honda 
no Salón de Xenebra 
vai estar liderada 

pola presentación mundial 
do Civic Type-R Concept, 
que mostrará a dirección do 
deseño exterior da esperada 
versión de produción que 

se lanzará en 2015. Definida 
polo equipo de deseño como 
un “coche de carreiras para a 
estrada”, a súa imaxe potente 
e atrevida reflicte o alto ren-
demento de condución polo 
cal foi sempre recoñecido o 
Type-R.

Lexus renova para 
este ano, a súa berlina 
híbrida de altas pres-

tacións, o GS 450h incorporan-
do os sistemas de seguridade 
que foron estreados co seu ir-
mán máis pequeno de gama 
o IS 300h. Os novos sistemas 
de seguridade que incorpo-
ra o GS 450h MY 2014 son os 
seguintes:

Head up display en cor. O 
Novo Head Up Display é en cor, 

para unhas indicacións máis cla-
ras e visuais.

Sistema RCTA (Alerta por 
tráfico posterior). O sistema de 
alerta por tráfico posterior de-
tecta os vehículos que se apro-
ximan na parte traseira ao saír 
dun aparcamento en batería, 
advertindo cun aviso sonoro e 
visual nos espellos retrovisores.

Melloras en deseño: sen-
sores de aparcamento inte-
grados, novos faros dianteiros 

antinéboas con tecnoloxía, no-
vas pinas e cores dispoñibles. 
Agora nesta versión 2014, a 
versión Hybrid Plus, incorpo-
ra unhas novas pinas de 18” 

multirradio. Tamén están dispo-
ñibles tres novas cores na gama: 
Negro Starlight, Azul Escuro e 
Branco Nova. Hai un Lexus GS 
450h dende 70.700 euros.

Nova Clase S Coupé. Un 
cupé fóra de serie

Unha novidade 
mundial dispoñi-
ble opcionalmen-

te na nova Clase S Coupé de 
Mercedes é o sistema Magic 
Body Control para o tren de ro-
daxe con función de inclina-
ción activa en curvas. Outros 
detalles técnicos destacados 
son o Head-up-Display e o pa-
nel táctil. Os faros dianteiros 
con 47 cristais de Swarovski 
en cada unidade que se ofre-
cen como equipo opcional 
confírenlle un aire singular.

Magic Body Control, o 
primeiro tren de rodaxe ca-
paz de ver da marca. Neste 
cupé engádese a función 

de inclinación activa en cur-
vas, outra novidade sen pa-
rangón nun coche de serie. 
O cupé inclínase lateralmen-
te ao tomar curvas, de forma 
similar a unha motocicleta. 
Por conseguinte, do mes-
mo xeito que sucede ao to-
mar unha curva peraltada, 
diminúe a aceleración trans-
versal que experimentan os 
ocupantes, que poden con-
servar unha posición confor-
table nos asentos.

Este cupé sae á venda 
inicialmente co motor V8 
biturbo de 4.663 cm3, que 
desenvolve unha potencia 
de 455 cv.

Lexus GS 450h versión 2014
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Novo Qoros 3 Hatch
Qoros, a marca chi-
nesa, presenta a es-
trea do seu segundo 

coche de produción en serie, o 
novo Qoros 3 Hatch, no Salón 
de Xenebra 2104. Será lanzado 
ao mercado a mediados deste 
ano. Este modelo contará con 
catro versións dende o seu lan-
zamento (Essence, Experience, 
Experience Plus e Elegance).

O Hatch comparte co seu 
irmán o Sedán os motores at-
mosférico e turbo 1.6 de ca-
tro cilindros combinados con 
transmisión manual de seis 
velocidades ou automática de 
dobre embrague.

O novo Skoda Scout ce-
lebra a súa estrea mun-
dial no vindeiro Salón 

de Xenebra. O novo Scout ten un 
aspecto distintivo off-road, unha 
innovadora tracción ás catro ro-
das e a máxima versatilidade.

O Scout incorpora tecno-
loxía de última xeración de trac-
ción total baseada no embrague 

Haldex de 5ª xeración que fai 
que o novo modelo sexa o 
mellor Scout de todos os tem-
pos. A tracción incrementou-
se nun 25% a un máximo de 
dúas toneladas. Ademais, o 

rendemento de posta en mar-
cha e o poder de escalada do 
Scout mellorou significativa-
mente. Grazas aos ángulos de 
ataque e saída de maior tama-
ño os usuarios poderán circular 

fóra do asfalto sen problemas. O 
Scout comercializarase con dous 
motores diésel e un de gasolina, 
uns propulsores que son un 20% 
máis económicos que os da xe-
ración anterior.

Lexus RC F, radical!
Á venda no outono, o 
Lexus RC F, vehículo 
híper deportivo que 

segue o ronsel do LFA, incorpo-
rará o novo motor 5.0 litros que 
entrega máis de 450 cv e máis 
de 520 Nm de par, convertén-
dose así no motor V8 máis po-
tente desenvolvido por Lexus 
na súa historia.

O novo RC F incorporará 
unha caixa de cambios com-
pletamente nova e recalibrada 
de 8 velocidades, incorporan-
do como novidade mundial 
nun cupé de tracción traseira 
e motor dianteiro, do sistema 
TVD para incrementar de forma 
exponencial o nivel de tracción, 
manexabilidade e prestacións.

 
 
Tamén por primeira vez 
en Lexus, o novo motor do 
RC F traballará tanto en ci-
clo Atkinson como no ciclo 
Otto, utilizando o primeiro 
para economizar combusti-
ble en condución conven-
cional e o Otto para altas 
revolucións e condución 
deportiva.

Skoda Scout

Sprint Motor >>14 Novas



O centenario

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

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

Sprint
Axenda

Talleres
BASTON

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

y accesorios racing

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

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

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

baston@adgruporegueira.es

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

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

www.senrasport.com

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

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

¿Necesita un coche?
Llámenos, somos especialistas.

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

Polígono do Tambre, calle C 75 • Santiago de Compostela
www.eg4motor.es
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XII Edición Premios Sprint Motor
Como ocorreu nas edicións anteriores os/as lectores/as de SPRINT MOTOR acudiron á chamada 

das urnas, votando nas catro categorías propostas pola revista. En total foron milleiros de 
papeletas recibidas na redacción da publicación. Malia o momento de conxuntura económica 

difícil que estamos a vivir, quedou demostrado que a ilusión polo mundo do motor segue 
estando moi alta. A gran participación segue animándonos a continuar cos nosos premios e 

incluso a potencialos. Graciñas a todos/as pola vosa participación e a vosa arela.

Monovolume Sprint Motor 2014

Citroën  
C4 Picasso

Un premio que quedou pa-
tente dende os primeiros 
días da votación foi o do 
Monovolume Sprint Motor 
2014. O Citroën C4 Picasso 
levouno dunha maneira con-
tundente. Os participantes 
coincidiron en que a marca 
francesa tenlle “collido per-
fectamente o punto” a este 
tipo de vehículo, aportan-
do cos seus monovolumes 
distintas solucións aos pro-
blemas de transporte tan-
to familiares coma 
profesionais.
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Todoterreo Sprint Motor 2014

Coche Sprint Motor 2014

Seat León
O título de Coche Sprint Motor 
2014 foi para o novo Seat León. 
Queda confirmado con este ga-
lardón que a marca do grupo 
xermano VW acertou con esta 
liña deportiva nos seus mode-
los. Cuns coidados interiores 
este coche non deixa nada ao 
chou, e as súas depuradas liñas 
exteriores así o amosan. Unhas 
curvas que xa lle veñen dando 
repetidos éxitos tanto de ven-
das como de galardóns a Seat. 
Neste caso este bo facer queda 

ratificado polos nosos/as lec-
tores/as ao outorgarlle 

este trofeo o novo 
Seat León.

Renault Captur
O todoterreo, o mellor chamado SUV urbano, Renault 
Captur levou o terceiro dos trofeos, non por iso menos im-
portante, o de Todoterreo Sprint Motor 2014. A marca gala 
acertou con esta proposta, así o están a confirmar as vendas. 
Un vehículo racional e urbano que ten unha gran cantidade 
de adeptos (neste momento ten unha demora de tres me-
ses na entrega). Un vehículo que dará moitas satisfaccións 
aos seus usuarios tanto no espazo urbano como por algun-
ha corredoira que fará, dentro das súas posibilidades, que 
os ocupantes gocen da condución off-road.

Piloto Sprint Motor 2014

Xesús Ferreiro
O premio Piloto Sprint Motor 
2014 foi para o piloto de Melide 
Xesús Ferreiro. Os seareiros do 
automobilismo galego tiveron 
distintas e variadas opcións para 
outorgar este trofeo, decantán-
dose finalmente polo melidense. 
Un piloto que comezou a súa an-
daina deportiva en 1989. Despois 
de múltiples éxitos deportivos, 
o primerio foi en 1994 (Campión 
Galego de Clásicos de Velocidade), 
a pasada tempada logrou o se-
gundo posto por detrás de Carlos 
Sainz.

Galardón Sprint Motor 2014

Urovesa
O Galardón Sprint Motor 2014 
foi para a empresa de Santiago de 
Compostela UROVESA, polo seu la-
bor no sector empresarial da auto-
moción dinamizando e dando pulo 
ao sector do motor compostelán. A 
redacción da revista votou por una-
nimidade esta proposta en recoñe-
cemento á súa experiencia de case 
catro décadas de experiencia na fa-
bricación de vehículos especializa-
dos para usos todoterreo e por ser 
unha referencia a nivel nacional den-
de Santiago. Unha empresa punteira 
na investigación no seu segmento 
e que demostra que é 
posible fabricar vehí-
culos na capital de 
Galicia.
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■ REdAccIón | TexTo     

O motor turbo de 8 cilin-
dros, 3.855 cm3 e inxección 
directa vai montado no chasis 
nunha posición moi baixa, na 
parte central dianteira, e pro-
duce 560 cv a 7500 rpm. É dicir, 
ten unha potencia específica 
de 145 cv/l (a máis elevada da 
súa categoría) e un par motor 
máximo de 755 Nm. Grazas a 
todo isto, o California T é capaz 
de acelerar de 0 a 100 km/h en 
tan só 3,6 segundos.

Do mesmo xeito que no mo-
delo de Fórmula 1 desta tempa-
da, utilízase o turbo para reducir 
o consumo de combustible e as 
emisións de CO2. En compara-
ción co modelo anterior, o con-
sumo de combustible reduciuse 
ao redor dun 15 por cento malia 
ter 70 cv máis e un 49% máis de 
par. As emisións baixaron ata os 
250 g/km en ciclo combinado; 
é dicir, reduciuse a taxa CO2/cv 
nun 20% (0.44 g/cv). O propul-
sor do California T presenta unha 

serie de solucións que se utili-
zaron no monopraza, como as 
turbinas compactas de mínima 
inercia tipo Twin-Scroll, que lle 
confiren unha resposta de acele-
ración moi fiable. A metodoloxía 
e maquinaria da Scuderia deixa-
ron a súa pegada en certas fases 
da súa produción, concretamen-
te na fundición.

O sistema de freos carboce-
rámicos CCM3, ademais, é extre-
madamente eficiente con discos 
e pastillas de novos compostos. 
Os freos están integrados co sis-
tema ESP 8.0 premium, que con-
trola o ABS de alto rendemento 
e consegue pasar de 100 a 0 
km/h cunha distancia de freada 
de tan só 34 metros.

O habitáculo do California 
T deseñouse para ser o máis er-
gonómico posible e que des-
prenda calidez e artesanía, con 
luxosos acabados en coiro de se-
mianilina Frau. O espazo interior 
outorga flexibilidade ao propie-
tario para darlle o uso máis efi-
ciente posible á súa capacidade, 
ata co teito retraído, grazas ao 
espazo entre o compartimen-
to da equipaxe e os asentos 
traseiros.

o california t goza 
dun elevadísimo nivel 
de innovación, un 
refinado interior e, por 
suposto, o teito duro 
pregable que permite 
transformar o elegan-
te cupé nun sofisticado 
spider en apenas 14 
segundos.

Presentación do Ferrari California T en Xenebra

o habitáculo do 
california t ten uns 

luxosos asentos 
acabados en coiro 

de semianilina Frau
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Xa sabiamos que exte-
riormente ten un deseño 
espectacular e innovador, e 
que este se traslada o seu in-
terior. Pero cando te poñes 
os seus mandos, aprecias de 
inmediato o enorme salto 
tecnolóxico que supón este 
vehículo, xa non só dentro 
da gama BMW senón para o 
sector da automoción en xe-
ral. Para os que cren pouco 
nos eléctricos só lles dicimos 
que proben este modelo e 
logo dean a súa opinión so-
bre estes vehículos.

Impresiona a súa suavi-
dade e a ausencia de ruídos 
mecánicos e, sobre todo, a 
súa brutal capacidade de 
aceleración. Para que vos fa-
gades unha idea, o BMW i3 
debe precisar pouco máis de 
sete segundos para alcan-
zar os 100 km/h dende pa-
rado. Os 170 cabalos están 
aí, coa omnipresencia de par 
dende baixas revolucións, e 

movendo unha carrozaría 
cuns compoñentes que, ade-
mais de coidar o medioam-
biente, fanna moi liviá. Con 
todos estes elementos o seu 
favor resulta un vehículo tre-
mendamente áxil.

A súa impulsión é 100% 
eléctrica. Na unidade pro-
bada incorporaba un motor 
de explosión independente 
(Range Extender), que recar-
ga as baterías coa finalidade 
de extender a súa autono-
mía. Entre moitos gadgets 
podemos escoller tres mo-
dos de condución: Confort, 

ECO ou ECO+, obtendo con 
este último unha maior re-
tención para recuperar 
máis enerxía e que permite 
non pisar practicamente os 
freos. Se somos suaves e coi-
dadosos poderemos superar 
os 300 quilómetros. Unha 
autonomía que é mais que 
suficiente para un condutor 
medio que pode recargalo 
con total comodidade pola 
noite na súa casa.

Obviamente non exis-
te o cambio de marchas e a 
condución é moi particular 
xa que en poucos minutos 

estás afeito ao vehículo e 
practicamente só usas o pe-
dal do acelerador/decelera-
dor e o volante para marcar 
cara onde queres despra-
zarte. Nas trazadas das cur-
vas síguese percibindo a 
precisión típica da marca 
xermana.

Moitas outras axudas á 
condución fan que a proba 
dun BMW i3 sexa unha expe-
riencia incrible. Pero non si-
gades lendo, solicitade unha 
proba gratuíta no concesio-
nario BMW Amiocar, e que-
daredes impresionados.

BMW i3

Un eléctrico moi áxil
Por cortesía do concesionario Amiocar 

BMW en Santiago de Compostela, 
poidemos probar unha unidade do incrible 

BMW i3. Só vos podemos asegurar que 
quedamos gratamente sorprendidos do 
seu rendemento, e que ademais superou 

enormemente as expectativas iniciais.
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Prezos

A presenza dos smartphones na vida diaria 
é unha realidade que confirma a Fundación 
Telefónica cun dato: o 63% dos españois ten 
un. Como compatibilizar a tecnoloxía e a con-
dución, garantindo a seguridade, é un tema 
que preocupa ós fabricantes de automóbiles.

Na estrada, a maioría dos condutores que-
re coñecer o estado do tráfico en tempo real, 
atopar aparcamentos ou gasolineiras ou sa-
ber a meteoroloxía do seu lugar de destino. 
Hai aplicacións que ofrecen esa información, 
pero sábese que empregar o móbil ó volante 
é unha das peores distraccións. A cidadanía 
recoñece que lle custa quedar desconecta-
da nos desprazamentos e a oferta de apps ó 
servizo do condutor é cada día máis ampla.

Medra a oferta de apps para a estrada

Case a metade dos condutores 
emprega o móbil ó volante

Segundo un estudo realizado por Ford, o 47% dos conduto-
res europeos usa aplicacións para móbiles ó volante. No caso 

dos Estados Unidos a cifra sobe ó 58%. É unha porcentaxe alta, que 
deixa ver a escasa percepción do risco por parte dos condutores.

O sector do automóbil traballa no desenvolvemento de tecno-
loxías que permitan integrar os smartphones nos coches, para poder 
usalos de forma segura durante a condución. Con ese fin nace o sis-
tema AppLink, de Ford, que permite usar as aplicacións sen apartar 
a vista da estrada e sen sacar as mans do volante porque se controla 
con comandos de voz.

Aplicacións ó servizo do condutor
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A rede de talleres Vulco, 
abanderada polo gru-

po Goodyear Dunlop, lanzou 
a versión 2.0 da súa exito-
sa aplicación gratuíta para 
smartphones que inclúe no-
vas funcionalidades que per-
mitirán aos usuarios manter o 
seu vehículo en óptimas con-
dicións e, ademais, aforrar nos 
gastos mensuales.

Con esta útil aplicación 
que se descarga dende a páxi-
na web de Vulco (http://www.
vulco.é/app-vulco.asp), agora 
os usuarios poden consultar o 
prezo do combustible que uti-
lizan nas 5 estacións de servizo 
máis próximas á súa situación. 
Ademais pódense buscar por 
provincia así como o tipo de 
combustible e o prezo dunha 
en concreto. Esta información 
se actualiza diariamente. Unha 
vez atopada a estación de ser-
vizo que interesa, é posible ver 
o camiño ata ela desde a posi-
ción do condutor.

Ligado a isto, unha das fun-
cionalidades estrela da aplica-
ción segue sendo o control 
de consumo do vehículo, que 
está entre as preferidas polos 
condutores. 

Por outra banda, a seguri-
dade é clave para Vulco, e por 
iso incorporou tamén unha 
consulta dos valores de pre-
sión óptimos para os pneumá-
ticos, dependendo da marca 
do vehículo e da súa carga de 
equipaxe. Por suposto, conti-
núan na app as funcionalida-
des de alerta para cambio de 
aceite, filtros, paso da ITV e 
pago do seguro.

App Vulco
Unha aplicación para reducir os gastos do coche

Para o tráfico. A DXT dispón 
dunha aplicación oficial con in-
formación actualizada sobre es-
tado das estradas, as incidencias, 
os tramos afectados por obras, 
o emprazamento dos radares 
fixos, a meteoroloxía ou a situa-
ción dos portos. Ademais, a   DXT e a Fundación AMA, a 
mutua dos profesionais sanitarios, desenvolveron Baby 
Protect App para fomentar o bo uso dos sistemas de 
retención infantil. TRAPSTER é unha comunidade in-
ternacional con máis de 20 millóns de condutores que 
comparten información sobre obstáculos nas estradas, 
obras, atascos, presenza policial ou consellos de viaxes. 
A gratuíta WAZE recolle información dos usuarios para 
informar de accidentes, controis de velocidade ou pre-
zos da gasolina con instrucións vocais.

Para a repostaxe. Gasolina App, Gasolineras España ou 
Gasolineras Baratas son apps de balde coas que consul-
tar as estacións de servizo máis próximas e, mesmo, in-
clúen datos sobre o prezo do combustible.  

Para non perder a 
atención á estrada. A 
app Hatomico xestio-
na o teléfono desde o 
coche con segurida-
de: permite descolgar 
e ler as mensaxes sen 
necesidade de tocar o 
terminal. Drive Safe.Ly 
le os SMS e o mail, si-
nala a procedencia da 
chamada para non ter 
que mirar a pantalla e 
non permite responder 
mentres se conduce. 
Text´nDrive le as mensa-
xes e o correo en tempo 
real e deixa responder 
co simple son da voz.

Apps ó dispor da condución

Apps para loitar contra o sono ó volante
Segundo a DXT, o 20 por cento dos accidentes de tráfico es-

tán relacionados directa ou indirectamente coa somnolencia. As 
empresas tecnolóxicas traballan no desenvolvemento de siste-
mas que axuden ó condutor a manterse esperto.

Toshiba lanzará o próximo ano unha aplicación que controla 
o ritmo cardíaco do condutor e avísao se lle entra o sono. Usará a 
tecnoloxía do fabricante de accesorios para automóbiles Car Mate 
e quere conseguir 50.000 usuarios en tres anos, en compañías de 
autobuses, camións e taxis. Cunha fórmula similar, Fujitsu traba-
lla nun dispositivo que alerta ó condutor no caso de que estea 
quedando durmido, a través dun sensor colocado na orella que 
calibra o ritmo do seu corazón.

empregar o móbil ó volante é unha das peores distraccións

Outros servizos. Car Locator Trial localiza o lugar de 
aparcamento; Join Up Taxi serve para compartir taxi 
e gastos en cidades como Madrid, Barcelona, Bilbao e 
Valencia;  Torque posibilita controlar varios parámetros 
do coche como as emisiones CO2, a temperatura da 
transmisión ou o tempo do traxecto.

"Os fabricantes de coches buscan sistemas que permitan 
un uso seguro do teléfono durante a condución"

O sistema AppLink, de Ford, permite usar as aplicacións 
sen apartar a vista da estrada e sen sacar as mans do vo-
lante, contrólase con comandos de voz
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orixe
O 12 de setembro de 1968 

Peugeot lanza ao mercado o 
504, que sucedía ao 404 e que 
sería relevado polo 505. Neste 
baile de números cos que a 
marca francesa bautiza os seus 

modelos, o 504 ocupa un lugar 
privilexiado porque, soamen-
te un ano despois de comer-
cializarse, foi elixido Coche do 
Ano en Europa e era o primei-
ro Peugeot que acadaba ese 
recoñecemento. 

Presentouse no Salón 
de París de 1968 coa novi-
dade da suspensión traseira 

independente e coa etiqueta 
dun coche moderno e de luxo, 
polo seu interior con tapicería 
de coiro e pola seguridade que 
ofrecía con cintos de seguridade 
de serie, freos de disco nas ca-
tro rodas ou dirección asistida e 
prestacións como a radio con ca-
sete, os elevalunas eléctricos e 
o aire acondicionado. Robusto, 

Peugeot 504 Presentouse no Salón 
de París de 1968
Deseñado polo italiano Pininfarina

Neste número botamos a vis-
ta atrás coa axuda do Retro-
Visor para lembrar un coche 
que sumou quilómetros ao 
longo de catro décadas. O 
Peugeot 504 fixo historia no 
sector do automóbil ao ser 
un adiantado no seu tem-
po e, tamén, dentro da casa 
francesa por ser un dos de 
maior produción; fabricou-
se dende 1968 ata o 1983, 
sendo o terceiro máis vendi-
do da marca. 
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sólido, cun andar único, 
confortable e fiable son al-
gúns dos cualificativos que 
recibiu este modelo deseña-
do polo italiano Pininfarina, 
quen creara tamén o 404. 

características
O 504 é o terceiro mode-

lo de Peugeot máis vendido, 
despois do 206, que ocupa o 
primeiro lugar e do 205, que 
está no segundo. Ofrecía 
unha gama ampla, con case 
tódolos tipos de automóbi-
les: de pasaxeiros, de carga, 
todoterreo e ambulancia, 
entre outros. As carrozarías 
tamén exploraron tódalas 
posibilidades: sedán 4 portas, 
familiar 5 portas, cupé 2 por-
tas, cabriolé 2 portas e pickup 
con cabina simple e dobre.

Tódalas versións do 504 
contaban con tracción trasei-
ra, menos a chamada Dangel, 
que a incorporaba nas catro 
rodas. Isto facía máis ma-
nexable a dirección, ofrecía 
maior confort na marcha, ao 
ser máis longa a distancia en-
tre os eixes, e permitía un bo 
radio de xiro para as súas di-
mensións. As versións familia-
res de máis sona foron a GL e 
a TI, que presentaba un equi-
pamento moi completo, ade-
mais de dispoñer dun motor 
alimentado por inxectores e 
freos de disco nas catro rodas.

A produción en Francia 
rematou no ano 1983, a 
factoría viguesa de Citroën 
Hispania fíxoo en 1980, na 
Arxentina no 1999, en Kenia 
no 2005 e en Nixeria no 2010. 
Precisamente, o punto e final 
da historia do Peugeot 504 
escríbeo a planta nixeriana 
de Kaduna, que fabrica a úl-
tima unidade a finais dese 
2010. O derradeiro coche foi 
o 3.771.556, o número to-
tal dos vendidos en todo o 
mundo.

 Evolución
1968:  preséntase no Salón de París
1972:  aparece a versión “E” con faros trapezoidais, unha 

grella de saída de aire no frontal e o novo motor 
1800cc. 

1973:  lánzase a serie X, con tres modelos XE, XL E XSE, o 
máis luxoso dos tres. 

1976:  sae a serie dos motores 2000cc en tres modelos: 
2000E, 2000L e 2000SE. 

1977:  comercialízase o modelo TN-2000 coa intención de 
introducilo nas competicións deportivas, cos seus 
110 CV podía acadar os 175 km/h e acelerar de 0 a 
100 en 12 segundos. 

1979:  aparece a gama S, cos modelos SES e SED, que foi o 
primeiro 504 diésel arxentino. 

1980:  iníciase a produción das primeiras versións familia-
res dentro da nova gama de modelos, GLS, GLD E SL, 
que era de luxo. 

1981:  comeza a fabricarse a pickup, na que destacaba a 
grella frontal cun faro redondo a cada lado.

1982:  sae o 504 GR en versións de 4 e 5 velocidades. 
1986:  actualízase a pickup xa con faros trapezoidais.
1990:  modifícase totalmente o panel traseiro do 504, in-

corporando luces alongadas e dando lugar ó SRX, 
que realizou o seu creador Pininfarina.

o 504 arxentino
O “Yeyo”, como se coñe-

cía na Arxentina ó 504, co-
mezou a fabricarse en 1969, 
só un ano máis tarde ca en 
Europa, o que supoñía un 
acontecemento naqueles 
anos. Nomeado Auto do Ano 
no país en 1969, considérase 
un dos modelos míticos, xa 
que se fabricou durante 30 
anos, batendo tódalas mar-
cas de produción e vendas. 
Foi o primeiro coche que dis-
poñía de radio para as cin-
tas de casete e parabrisas 
con desempanador eléc-
trico. Houbo tamén unha 
versión deportiva inédita 
do 504, chamada TN (turis-
mo nacional), de cor celes-
te con bandas anchas de cor 
branca que percorrían unha 
carrozaría estilizada e que o 
distinguía das versións máis 
moderna a nivel mundial, 
a XS e a SRX. A fabricación 
mantívose ata o ano 1999, 
16 anos máis ca en Europa.

as versións superiores tiñan o 
interior con tapicería de coiro

Presentación do 504 no Salón 
do automóbil de París (1968)
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a incorporaba nas 
catro rodas
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para o merca-
do arxentino
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Michelin, CEA, Protéus 
(Grupo PCAS) e SDTech des-
envolverán dúas innovadoras 
vías para valorizar pneumáticos 
usados. Este proxecto, dirixido 
por Michelin e denominado 
TREC (Tyre Recycling1) pre-
tende desenvolver dúas vías 
de valorarización dos pneu-
máticos usados: a primeira, 
TREC Rexeneración, consiste 
en rexenerar o composto de 
goma para fabricar pneumá-
ticos novos. A segunda, TREC 
Alcohol, permitirá producir un 
intermediario químico necesa-
rio para sintetizar as materias 
primas usadas na fabricación 
de pneumáticos. Conta coa co-
laboración de CEA, 

O alcohol que se xere usa-
rase especialmente no sector 
industrial francés de fabrica-
ción de butadieno BioButterfly, 
como complemento dos alco-
hois extraídos de azucres, ma-
deiras, residuos agrícolas…

trec rexeneración
SDTech e Protéus compar-

tiron con Michelin os seus co-
ñecementos en materia de 
micronización e de desvulca-
nización selectiva mediante fe-
rramentas biotecnolóxicas co 
fin de crear “micropulverizados” 

que poderán utilizarse como 
materia prima na fabrica-
ción de pneumáticos novos 
eficientes.

trec alcohol
Por segunda vez, Michelin, 

o CEA e Protéus van desenvol-
ver unha cadea de tecnoloxías, 
que van dende a gasificación 
dos pneumáticos usados á pro-
dución de alcohol por fermen-
tación do gas de síntese que se 
obteña (sintegas).

TREC cobre todas as etapas 
dos procesos de investigación 
e desenvolvemento, dende os 
conceptos científicos ata a va-
lidación nun demostrador in-
dustrial, pasando pola fase 
piloto, baseándose na comple-
mentariedade das competen-
cias e experiencias dos socios.

Cunha duración de oito 
anos, TREC dispón dun orza-
mento de 51 millóns de eu-
ros. O proxecto recibirá un 
financiamento global do 
ADEME (Axencia francesa de 
Medio Ambiente e Xestión da 
Enerxía) de 13,3 millóns de eu-
ros para Michelin e SDTech, 
no marco dun programa de 
Investimentos de Futuro2.

Con previsións de crece-
mento do mercado mundial 
do pneumático, a demanda de 
materias primas vai aumentar 
considerablemente nos próxi-

mos decenios. A pos-
ta en marcha de novas 
vías de valorización de 
pneumáticos usados é 
especialmente opor-
tuna. Coa reincorpo-
ración á industria das 
materias recicladas de 
pneumáticos usados 
para os novos pneu-
máticos, as tecno-
loxías desenvolvidas 
por TREC reforzarán o 
nivel de coñecementos 
en Francia para desen-
volver unha economía 
circular en correspon-
dencia cos sectores 
existentes.

Reciclaxe de 
pneumáticos usados
Un grupo de empresas desenvolverán dúas 
innovadoras vías para valorizar pneumáticos usados

Pneumáticos de inverno

■ XABIER VIlARIñO | TexTo      

O triángulo vital de seguridade dun coche radica na per-
fecta conxunción de estado e mantemento de amortecedores, 
freos e pneumáticos. Nove de cada dez condutores europeos 
consideran que os pneumáticos cos que pisan os seus coches 
son un elemento crave de seguridade, que atravesan un reto 
especial e esixente no inverno. Na concienciación do uso dos 
pneumáticos de inverno xoga un papel esencial a climatoloxía 
da zona. Por iso, os países do norte e centro de Europa, pro-
pensos á neve e as xeadas, este compoñente é case de uso 
masivo dos automobilistas.

Un dato, mentres en Europa estes pneumáticos especiais 
de inverno representan o 30% das vendas totais deste com-
poñente, en España a cota apenas chega ao 3%. Dende estes 
fabricantes preténdese rachar coa idea preconcibida de que o 
pneumático de inverno é remedio exclusivo para neve e xeo, 
coa aseveración de que é aconsellable o seu uso en firmes 
mollados e contornas meteorolóxicas por baixo dos 7 graos, 
condicións que coinciden en boa parte da xeografía nacional 
durante a estación invernal.

No noso país, os pneumáticos de inverno son unha alter-
nativa legal ao uso das cadeas e os axentes de tráfico dan o 
visado a este tipo de roda se inclúe no seu perfil o anagrama 
dunha montaña de tres picos e a inserción M S (iniciais en in-
glés de barro e neve).

As probas subliñan determinadas conclusións sobre a efec-
tividade de rodar con estes pneumáticos, xa que a distancia 
da freada en firme mollado a unha velocidade de 80 km/h é 
de 34 metros co de inverno e de 40 co convencional. Levado 
este parámetro á neve, pero a unha velocidade de 50 km/h, 
a distancia co de inverno é de 32 metros e de 63 co estándar.

As vantaxes para o usuario radican no intanxible da seguri-
dade, pero non na vertente económica. O sobrecusto de ven-
da dun pneumático de inverno é entre 15 e 20 euros superior 
a un normal e como se recomenda o equipamento das catro 
rodas, hai entre 60 e 80 euros de sobrecusto por xogo, den-
tro dunha gama de primeiras marcas. A iso hai que engadir 
os custos doutro xogo de rodas convencional, porque non é 
aconsellable circular con pneumáticos de inverno fóra da súa 
tempada polo rápido desgaste que lles supón.
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A situación económica 
afecta a todas as empresas 
da automoción, entre elas os 
talleres. Moitos deles están 
compostos e dirixidos por un 
só mecánico que fai as veces 
de recepcionista, xefe de re-
cambios, administrativo, xefe 
de taller e de todo o que xur-
da na rutina diaria do nego-
cio. Outros están formados 
por un mecánico-xerente e 
uns poucos empregados. Ao 
seren a maioría destes esta-
blecementos pequenas em-
presas, a actualización e unha 
xestión adecuada son un tan-
to complicadas e requiren 

dunha organización e dun es-
forzo moi grande por parte 
do propietario. Así e todo, os 
tempos que vivimos e os que 
veñen “impoñen” a todos es-
tes pequenos empresarios se 
actualizaren forzosamente en 
todos os parámetros empre-
sariais. Hoxe poderiamos dicir 
máis claro ca nunca “renovar-
se ou morrer”. O futuro non vai 
perdoar ao que quede atrás. 
Por iso os talleres terán que 
ser conscientes e próximos á 
realidade do “seu mercado”, ter 
un estudo das necesidades dos 
seus clientes e da vontade de 
satisfacer as súas necesidades 

de mantemento e reparación. 
Adaptarse á súa contorna é 
fundamental. Hai un novo ca-
miño que percorrer, onde se 
encontrarán coa experimenta-
ción, a formación continua e a 
transformación. Está claro que 
faltan moitas cousas por inven-
tar e innovar neste campo.

Os talleres multimarca, na encrucillada
Están preparados para o futuro?

Organización, xestión e formación puntos clave

Mecánico ou empresario?
Un taller multimarca é 
unha empresa que se 
dedica á reparación de 
vehículos de todos os fa-
bricantes. Partindo desa 
base, aínda que só estea 
composta por un autóno-
mo, primeiro é empresario 
e logo mecánico.

Erros na xestión
Os asesores especializa-
dos neste tipo de em-
presas din que unha boa 
parte dos males está na 
falta de xestión e nunha 
atención practicamente 
monolítica na cuestión 
da reparación e o mante-
mento da mecánica dos 
vehículos. Segundo estes 
especialistas, hai algún ta-
ller que moitos trimestres 
non saben se o seu traba-
llo é rendible ou non.

Opinións diversas
Hai profesionais que din que 
sobran talleres porque faltan 
automóbiles. A outra meta-
de da botella (a chea) di que 
ter un parque automobilísti-
co envellecido debería me-
llorar a carga de traballo e 
a rendibilidade dos talle-
res, máis reparacións e máis 
custosas.

Na actualidade é fre-
cuente escoitar como se 

laian algúns responsables 
de talleres do mal que vai o 
seu negocio. Frases usadas e 
manidas multitude de veces 
como “así non chego a final 
de mes”, “cánsome de fa-
cer presupostos para nada”, 
“non teño nin para pagar 
aos meus provedores”, “o que 
pasa é que hai moito ilegal 
traballando nas súas casas”, 
“non teño os mesmo clientes 
que hai uns anos”...

Unión

Pode que os vindeiros tem-
pos obriguen forzosamen-
te a moitos autónomos e 
pequenas empresas des-
te ramo a asociarse. Buscar 
o acubillo dunha grande 
asociación ou grupo tanto 
para achegar formación, 
“marketing” ou mesmo re-
cambios, será unha das al-
ternativas para sobrevivir e 
avanzar dignamente. Algo 
que na actualidade xa exis-
te e ao que algúns talleres 
están asociados. Así e todo, 
hai asesores empresariais 
que din que son poucos e 
que as relacións comerciais 
son insuficientes. As siner-
xías sempre foron positivas 
e, por que non, rendibles.

■ FERnAndO cuAdRAdO | TexTo      
■ F.cuAdRAdO/SPRInt mOtOR | FoTos

Hai algún 
taller que moi-
tos trimestres 
non saben se 
o seu traballo 
é rendible ou 

non
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Calidade no traballo
Todas as accións deberían 
estar dirixidas a que o resul-
tado final aumente, medre e 
mellore. Para iso, como xa di-
xemos anteriormente, unha 
fórmula útil é investir todos 
os esforzos como empresa-
rios en mellorar a organiza-
ción a través dunha xestión 
profesional e actualizada e 
saber optimizar todos os re-
cursos dispoñibles.

É básico ter definido un 
método de traballo. Esta de-
finición de procedementos é 
xestión e organización. Terán 
que estar presentes en todos 
os nosos procesos.

O proceso comeza e re-
mata no cliente; polo tanto, 
empeza na recepción do ve-
hículo. Tomar os datos unha 
soa vez e realizar un diagnós-
tico preciso co fin de que a 
orde de reparación entre no 
taller con tempos, materiais 
e solución definida. Parece 
sinxelo, pero na práctica co-
métense moitos erros, ou 
simplemente a recepción é 
nula. Como di erroneamen-
te un vello mecánico, “eu a 
recepción fágoa rápido. Hai 
que dar un saúdo cordial e 
colocar o coche no elevador”.

Xestión e organización
A calidade técnica e os 
recursos para solucio-
nar os problemas mecá-
nicos dáse por suposto 
que xa os teñen os ta-
lleres, ao igual que os 
profesionais que saben 
atender aos clientes. 
Con ambos apartados 
temos parte do éxito 
garantido, pero, aínda 
así, os resultados non 
chegan como antano. 
Moitos destes empre-
sarios optaron por me-
llorar o servizo e ofrecer 
prezos máis competiti-
vos. Pero hai que inno-
var e mellorar todo o 
posible a xestión inte-
gral do taller. Se non se 
opta por esta vía e non 
se innova, sobre todo, 
no modelo de nego-
cio, cunha boa xestión 
e organización, o taller 
verase abocado a sim-
plemente sobrevivir 
(algúns desaparecerán) 
en vez de ter un posi-
cionamento de avan-
zar correctamente cara 
ao futuro. Quizais can-
do a enfermidade estea 
algo máis adiantada, xa 
sexa tarde para corrixir 
o rumbo.

Os erros que eles sina-
lan como máis usuais son:
›› Incorrecta xestión e va-

loración das horas re-
ais traballadas.

›› Mala xestión na com-
pra e venda das pezas 
de recambio.

›› Comunicación defi-
ciente cos clientes.

›› Nula política de fideli-
zación dos clientes.

›› Planificación xeral a 
curto/medio prazo 
inexistente.

Futuro
Está claro que o futuro dos talleres multimarca é totalmente 
impredicible. Podemos dicir que a próxima década os auto-
móbiles van evolucionar a unha velocidade de vertixe. As 
novas tecnoloxías e a informática farán que vexan a luz no-
vos materiais, novos propulsores con enerxías alternativas 
e un montón de novidades.

Os profesionais do sector terán que “poñer as pilas”, se 
non queren quedar fóra do mercado. A formación continua 
será imprescindible e a adaptación aos novos métodos e sis-
temas de reparación serán fundamentais.

Por exemplo, se analizamos a evolución dos automóbi-
les eléctricos, vemos que estes chegaron ao mercado para 
quedar. A recarga rápida e unha maior autonomía en pouco 
tempo terán un avance moi positivo. Simplemente adaptarse 
a estes vehículos será un gran “hándicap” para moitos talleres 
multimarca. E isto só será o comezo dunha nova época cos 
vehículos digna dos mellores soños de Xulio Verne.

 Un taller é 
unha empresa e 
hai que xestiona-
la como tal 

 É impor-
tantísimo abrir 
correctamente a 
orde de repara-
ción cunha co-
dificación o máis 
exacta posible de 
traballos que hai 
que realizar

Hai talleres 
que descoidan 

totalmente a 
imaxe
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Consideracións

O mercado non o podemos cambiar dende o 
taller, tampouco que deixen de existir talleres 
ilegais clandestinos. Si debemos analizar outros 
apartados. Evaluar a nosa carteira de clientes dos 
últimos 8 anos e ver cantos seguen reparando na 
nosa empresa. Os que nos “abandonaron” onde 
están? Hai que deixarse de perrenchas e estu-
dar polo miúdo “un por un” a onde acoden ago-
ra e por que.

Que estamos a facer para evitar diagnósticos 
fallidos que alongan o traballo e non podemos 
facturar?

En todos estes temas e noutros máis só de-
pendemos de nós. Nas horas laborais hai que 
poñer todo o empeño en mellorar, iso si depen-
de de nós. Un taller é unha empresa e hai que 
xestionala como tal. Gañar ou perder depende 
dunha boa ou mala xestión.

Unha boa forma de aprender e mellorar é ter 
un punto de vista externo, que alguén coñecedor 
do tema e da nosa empresa nos dea o seu pare-
cer cunha argumentación crítica profesional. Se 
nos descobren cales son as cousas que estamos 
realizando deficientemente na nosa rutina diaria, 
poderemos corrixilas. Incluso desas cousas mal 
feitas podemos aprender moito. O primeiro será 
non volver facelas.

É importantísimo abrir correctamente a orde 
de reparación cunha codificación o máis exacta 
posible de traballos que hai que realizar, e reflec-
tilo o máximo posible na ficha.

Sempre deberemos estar atentos a aumen-
tar as vendas, a imaxe profesional da empresa e 
a minimizar os custos loxísticos.

As reparacións tamén están en crise
O volume de reparacións des-

cendeu un 7,8% en 2013 enca-
deando xa seis anos de caídas 
consecutivas dende o comezo da 
crise en 2008, segundo datos de 
Audatex, consultora experta en si-
nistros. A antigüidade do parque, a 
caída das matriculacións e o auxe 
dos talleres ilegais contribuíron ta-
mén a unha caída da facturación da 
posvenda do 11,7% no último ano.

O estudo constata como as re-
paracións precipitaron drastica-
mente a súa caída no último ano, 
malia que xa en 2012 marcaron un 
acusado descenso do 5,2%. Nos úl-
timos seis anos o volume de repa-
racóns descendeu un 26,5% nos 
talleres españois.

Así, en liña con estes datos, 
non sorprende que a contribución 
da actividade de taller á rendibili-
dade dos concesionarios baixase 
case cinco puntos se se compara 
co ano anterior, representando só 
un 14% do total, segundo datos de 
Ganvam.

O informe atribúe esta caída 
da actividade reparadora a múlti-
ples causas e indicadores, entre os 
que destaca a baixada das vendas. 
Dende que estalase a crise deixaron 
de entrar ao mercado preto de tres 
millóns de vehículos o que acele-
rou a antigüidade do parque, con-
verténdoo nun dos máis vellos de 
Europa. Na actualidade, preto da 
metade dos coches que circulan 
polas nosas estradas rolda os dez 
anos e se prevé que en 2017, preci-
samente estes vehículos mileuristas 
alcancen os 16 millóns, fronte aos 
4 millóns de menos de cinco anos.

Neste sentido, a consultora ex-
perta en sinistros lembra que son 
precisamente os vehículos máis no-
vos os que deixan máis ingresos aos 
talleres debido, por unha banda, a 
que contan con sistemas electróni-
cos e de seguridade máis sofistica-
dos, pero tamén a que son os que 
máis quilómetros percorren. Un au-
tomóbil de entre un e dous anos fai 
unha media de 22.900 km, rodaxe 
que vai descendendo a medida que 
o coche “faise maior”.

De feito, en contra do que pui-
dese pensarse, os vehículos máis 
vellos son os que menos visitan o 
taller e menos beneficios deixan, 
xa que polo xeral o seu valor venal 
non compensa o prezo da repara-
ción, contando con coberturas de 
seguro menores que as dos coches 
máis novos cuxas reparacións aca-
ban limitándose ás meramente im-
prescindibles. O envellecemento do 
parque é tamén culpable do desvío 
dunha cuarta parte das reparacións 
que se realizan no mercado nacio-
nal cara aos talleres ilegais nos que 
a calidade non importa e só man-
da o factor prezo para conseguir 
que a reparación non supere o va-
lor venal do vehículo e, en definiti-
va, compense.

Evolución do volume de reparacións 
en España 2008-2013

Anos Porcentaxe
2008 -3,6%

2009 -2,1%

2010 -2,9%

2011 -4,9%

2012 -5,2%

2013 -7,8%

innovar e mellorar todo o posible a xestión integral do taller é básico
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Calendario  
de  probas MARZO  2014

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

1-2 marzo VI Rali Histórico de España Históricos Ávila Ávila España

2 de marzo Cto. España Cross Country - Guadalajara Cross Country Guadalajara Guadalajara España

6-9 de marzo Cto. Mundo de Rali - México Ralis Guanajuato México México

8-9 de marzo XX Rali do Cocido Ralis Lalín Pontevedra España

8-9 de marzo Cto. España Autocross - Motorland Aragón Autocross Circuito Motorland Aragón- Alcariz Teruel España

9 de marzo Cto. Galego Enduro de Rodeiro Enduro Rodeiro Pontevedra España

9 de marzo Cto. España de Motocross - Lleida Motocross Circuito el Temple - Almenar Lleida España

15 de marzo Cto. Mundo X-Trial Indoor - Milán X- Trial Indoor Mediolanum Forum - Milán Italia

15-16 marzo Cto. Galicia Karting - A Pastoriza Karting A Pastoriza Lugo España

15-16 de marzo LXII Ralli Histórico Costa Brava Históricos Lloret de Mar Girona España

16 de marzo G.P. Fórmula 1 de Australia Fórmula 1 (F1) Circuito Albert Park Melbourne Australia

16 de marzo Cto. Galego de Trial - Entrimo Trial Entrimo Ourense España

16 de marzo Cto. España Cross Country - Cartaya Cross Country Cartaya Huelva España

21-23 de marzo Cto. España de Ralis Todoterreo - Lorca Ralis Todoterreo Lorca Murcia España

21-23 de marzo Cto. España de Ralis de Terra - Lorca Ralis Terra Lorca Murcia España

22-23 de marzo I Ralimix Abegondo Ralis Abegondo A Coruña España

22-23 de marzo Cto. España Élite Mx-Motocross - Talavera de la Reina Motocross Circuito Cerro Negro - Talavera de la Reina Toledo España

23 de marzo Cto. Mundo Moto GP Qatar Mundial Motos Losai International Circuit - Qatar Qatar

28 de marzo Cto. Mundo X-Trial Indoor Madrid X- Trial Indoor Pazo de Deportes - Madrid Madrid España

29-30 de marzo XXIX Autocross Santa Comba Autocross Santa Comba A Coruña España

29-30 de marzo II Rali Todoterreo Mondariz Rali Todoterreo Mondariz Pontevedra España

29-30 de marzo Cto. España Élite Mx Motocross - Calatayud Motocross Circuito de Ayud - Calatayud Zaragoza España

29-30 de marzo Cto. España Enduro - Antas Enduro Antas Almería España

29-30 de marzo Cto. España Ralis de Asfalto - Canarias Ralis Gran Canaria Gran Canaria España

30 de marzo Cto. España Trial - Sigüenza Trial Sigüenza Guadalajara España

30 de marzo G.P. Fórmula 1 Malasia Fórmula 1 (F1) Circuito de Sepang - Kuala Lumpur Malasia

30  de marzo Cto. Galego de Velocidade Velocidade O Porriño Pontevedra España
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Dando… as primeiras voltas
■ SPRInt mOtOR | Texto e FoTos

Sen rival. Así amosouse o experimentado piloto catalán Xevi Pons 
nunha nova edición das GSeries BPA disputadas no circuíto andor-
rán de Grand Valira. Pilotando un Mini, Pons liderou as cinco primei-
ras probas, o que lle deu o título absoluto incluso antes de rematar 
este espectacular certame.

Novo proxecto. Para un das 
promesas máis sólidas do au-
tomobilismo nacional de cir-
cuítos. Estamos a falar de Jordi 
Oriola, que tomará parte na 
novidosa Seat León Eurocup. 
Integrado na estrutura da es-
cudería “Target Competición” 
o catalán disporá dunha das 
potentes unidades do Seat 
León Cup Racer (330 cv) para 
afrontar un total de seis pro-
bas dobres a disputar en 
diversos países europeos, in-
cluído España.

A primeira. O calendario europeo de citas para históricos 
en pista da o seu bandeirazo de saída a principios de abril 
en Montmeló. Será co gallo dunha nova edición do “Espíritu 
de Montjuich”, que contará para as categorías seguintes: F-1 
Histórica, Grupo C, Sports Car, Gentlemen Driver’s, Turismos Pre-
68 e Trofeo Javier del Arco.

Híbrida. Deste xeito será a motorización que empregue o Nissan 
Z EOD RC, ao volante do cal estará o español Lucas Ordóñez nas 
vindeiras “24 Heures du Mans”. Ordóñez, que tamén participará no 
campionato GT xaponés, disporá na prestixiosa carreira de resis-
tencia francesa dun coche con dous motores, un eléctrico e outro 
convencional-turbo.

A segunda e a ter-
ceira. Dúas vitorias 
leva o Polo WRC 
no mundial de ra-
lis e tres Latvala 
en Suecia. Trala vi-
toria de Ogier en 
Montecarlo, foi a 
quenda do piloto 
finlandés na neve 
escandinava, vito-
ria que lle permite 
pasar a liderar o 
mundial.
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Porsche quenta motores para Le Mans

Porsche preséntase con catro coches no 
Campionato Mundial de Resistencia e as 24 Horas 
de Le Mans. O organizador de Le Mans anunciou 
a lista de competidores seleccionados para parti-
cipar na 82ª edición da carreira clásica de longa 
distancia os días 14 e 15 de xuño de 2014.

A marca xermana realizou a inscrición do seu 
novo equipo de fábrica para os dous 919 Hybrid 
como “Porsche Team” na categoría superior de 
prototipos de Le Mans (LMP1). Os dorsais para 
os innovadores coches deportivos híbridos son 
os números 14 e 20. O equipo de fábrica para 
os dous 911 RSR na clase GTE Prol denomínase 
“Porsche Team Manthey”. Os gañadores por par-
tida dobre do ano pasado presentaranse de novo 
cos números 91 e 92.

Bernhard e Dumas dividen as súas forzas
Os pilotos de fábrica Porsche, Estafo 
Bernhard (dorsal 20) e Romain Dumas 
(dorsal 14), foron asignados a cada un dos 
dous prototipos de Le Mans no WEC. Esta 
serie comprende oito carreiras, incluíndo 
as 24 Horas de Le Mans.

O 919 Hybrid desenvolveuse para 
cumprir os novos regulamentos de efi-
ciencia para a categoría superior de pro-
totipos de Le Mans. O 919 Hybrid ten un 
sistema de impulsión híbrido sumamente 
complexo, cun motor de combustión V4 
sobrealimentado, un motor eléctrico que 
impulsa as rodas dianteiras e dous siste-
mas de recuperación de enerxía.

Porsche desexa repetir a 
súa dobre vitoria en GT
Na categoría GTE Prol, Porsche, 
con dous coches 911 RSR do 
Porsche Team Manthey, enfrónta-
se de novo cos equipos de fábrica 
de Aston Martin, Corvette, Ferrari 
e SRT Viper. Revisáronse moitos 
detalles do coche para a última 
carreira na tempada 2013. A ae-
rodinámica modificada da parte 
dianteira, un alerón traseiro máis 
ancho, xunto cun chasis optimi-
zado, garanten un maior equili-
brio e unha mellor capacidade de 
control dentro dos seus límites.
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Programación deportiva 2014 de Nissan
Nissan presentou os seus 

programas deportivos para 2014.
Disputarán as 24 Horas de 

Le Mans, no “Garage 56”, co 
prototipo eléctrico máis rápido 
do mundo, o Nissan ZEOD RC.

Participará na categoría 
GT500 do Súper GT xaponés 
cos Nissan GT-R Nismo GT500.

Apoio global para todos 
os equipos que compiten cos 
Nissan GT-R Nismo GT3.

SUPER GT (categoría 
GT500)

Coche: A nova nor-
mativa técnica para 
esta tempada, pro-
vocou que os coches 
deban de seguir os 
parámetros técnicos 
dos vehículos do DTM 
(Campionato Alemán 
de Turismos), polo 
que o chasis e o mo-
tor foi desenvolvido 
por Nismo. Utilizando 
como base o deseño 
do Nissan GT-R, fabri-
couse un vehículo co 
obxectivo de ter un 
excelente rendemen-
to tanto competitivo 
como en términos de 
fiabilidade.

24 Horas de Le Mans/
Nissan ZEOD RC

O prototipo eléctrico máis rá-
pido do mundo, o Nissan ZEOD 
RC disputará a edición de 2014 
das 24 Horas de Lle Mans enca-
drado no “Garage 56”. O coche 
será o primeiro en completar 
unha volta completa ao Circuíto 
de Le Mans utilizando soamente 
un motor eléctrico. Por cada xiro 
co propulsor eléctrico, o ZEOD 
RC consumirá un depósito de 
combustible co seu motor turbo 
DIG-T de 1.5 litros e tres cilindros 
que produce 400 cv cun peso de 
só 40 kg. O Nissan ZEOD RC está 
actualmente en fase de desenvol-
vemento. O innovador prototipo 
é o primeiro paso para a chega-
da de Nissan á categoría de LMP1 
en 2015.



máis de 200 equipos e ao 
redor de 3.000 estudantes 
de entre 16 e 25 anos par-
ticiparán na maior mostra 
de innovación e eficiencia 
enerxética no campo da 
automoción. como novida-
de, este ano poderase seguir 
o evento en 54 países, entre 
eles españa, a través da 
canle eurosport.

Vinte equipos proceden-
tes de distintas universida-
des e institutos españois, sete 
máis que o ano pasado, parti-
ciparán en Shell Eco-marathon 
2014, que se celebrará en 
Rotterdam entre os días 15 e 
18 de maio. Os equipos proce-
den da Andalucía (1), Asturias 
(2), Cataluña (2), Comunidade 
Valenciana (8), Madrid (1), 
Murcia (4) e País Vasco (2). 
Deste xeito, España é o segun-
do país con maior representa-
ción nesta competición, xunto 
con Alemaña e Turquía, só por 
detrás de Francia.

O obxectivo é deseñar e 
construír un vehículo que per-
corra a maior distancia posible 
nun circuíto con só un litro de 
combustible ou un kilovatio de 
potencia/enerxía. Competirán 
contra outros 200 equipos 
procedentes de 26 países de 
Europa e, por primeira vez 

incorpóranse á competición 
europea algúns equipos pro-
cedentes de África.

En total, máis de 3.000 
estudantes participarán na 
maior mostra de innovación e 
eficiencia enerxética no cam-
po da automoción.

Para o devandito even-
to, Shell Eco-marathon con-
tará co apoio de compañías 

como HP, Michelin, The Linde 
Group e Southwest Research 
Institute, e ademais, como 
novidade, este ano poderase 
seguir por primeira vez por 
televisión en 54 países, entre 
eles España, a través da can-
le Eurosport, que realizará un 
seguimento dos equipos.

Segundo Martín Roda, 
Presidente de Shell España: 

“É un orgullo para nós que 
España sexa un dos paí-
ses con maior número de 
participantes en Shell Eco-
marathon, demostrando o 
crecente talento dos nosos 
estudantes. Co seu esforzo 
axúdannos a atopar esas solu-
cións que permiten construír 
día a día un futuro sostenible 
e eficiente”.

Shell Eco-marathon 2014

 Participarán 
vinte equipos de 
distintas universi-
dades e institutos 
españois 
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