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Harmonía en movemento

Mazda CX-5

30 anos do Seat Ibiza



Ten 56 anos e segue 
dando guerra no as-
falto. Vendida en máis 

de 160 países, en marzo alcan-
zou a cifra de 87 millóns de uni-
dades producidas de maneira 
continuada. Adiantada ás esi-
xencias ecolóxicas, sempre uti-
lizou un motor con tecnoloxía 

de 4 tempos de baixo consu-
mo e emisións reducidas e, nos 
últimos anos, engadiu a inxec-
ción electrónica. Na actualida-
de, fabrícase en 15 plantas de 
14 países diferentes de todo o 
mundo. A clave do éxito: ofre-
cer mobilidade con baixo man-
temento e baixo consumo.

No pasado Giro de Italia puidemos observar como 
máis dun seareiro case tira a algún ciclista, debido 
a que o estaba animando moi preto ou por intentar 

empurralo.
Cando os ciclistas están a subir algún porto de montaña, 

centos de seareiros agrúpanse nas cunetas e intentan animar 
os seus ídolos, esta práctica non sería perigosa se todos respec-
tásemos os ciclistas, pero algúns intentan correr ao lado dos 
ciclistas, tocalos ou empurralos. O ciclista cando esta a subir 
un porto, e aínda máis se é final de etapa, ten o corpo e as súas 
forzas ó límite. Un pequeno toque pode facer que vaia o chan. 
Se os empuxóns son continuados pódenlle ocasionar o ciclis-
ta unha sanción, por iso e moito mellor animar os corredores 
dende unha distancia prudente e en ningún dos casos tocalos.

Se os empuxóns benefician a algún ciclista en particular 
isto faría que a carreira estivese adulterada e perdería a súa 
espectacularidade. Así que se vas a ver algunha carreira en 
directo intenta non empurrar o teu ídolo, porque lle poderías 
provocar unha caída.

Unha anécdota bonita que nos deixou o pasado Giro foi a 
petición de man que lle fixo o ciclista Jos van Emden do equipo 
Belkin a súa noiva. Durante a cronoescalada o Monte Grappa 
na 19ª etapa, o ciclista parou para trocar a bicicleta pero en 
troques o que fixo foi buscar a súa noiva, Kimberly Herpelinck 
que o estaba a animar, e pedíulle matrimonio. A resposta de 
Kimberley foi un rotundo si, como puidemos observar na imaxe 
que subiu Dimitri van Boxstael, auxiliar do equipo Belkin, o 
twitter. Non creo que o tempo que perdeu Jos van Emden pre-
to da meta, case doce minutos, lle importase moito.

■ mIgUel del mOrtIrOlO | TexTo e FoTo 

Hai que ter coidado

A Ducati Monster 821 chega en xullo
A terceira xeración 
do modelo icónico 
de Ducati é unha 

versión de media cilindrada 
que emprega o mesmo cha-
sis que a Monster 1200, in-
tegra as últimas tecnoloxías 
Ducati na relación máquina-
piloto e equipara compo-
ñentes de calidade premium. 
Preséntase co mo-
tor Testatretta 
11º con 
821cc de 
c i l i n d r a -
da e faise 

manexable ao combi-
nar 112cv e 91Nm de par 
con 179.5 kg de peso seco. 
Ofrece un sistema innova-
dor de axuste da altura do 
asento, control de tracción 
de oito niveis, ABS de serie 
e boas suspensións. Á venda 
dende xullo.

Honda Super Cub: a motocicleta 
máis fabricada da historia

Sprint Motor >>2 Dúas rodas
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■ emIlIO blAncO | TexTo

Despois de que en abril se frease un 
chisco a evolución positiva das vendas du-
rante este ano en Galicia, maio permitiu re-
cuperar o terreo perdido. As matriculacións 
subiron o mes pasado un 26,5 por cento na 
comunidade galega, con 3.083 vehículos. 
Os concesionarios de Pontevedra foron os 
que tiveron o mellor comportamento en 
maio, ó subir un 30,7 por cento. A seguir 
quedaron Lugo, cun incremento dun 28 por 
cento; A Coruña, cun aumento dun 24,1; 
e Ourense, cunha revalorización dun 21,6. 

En números absolutos na Coruña matricu-
láronse 1.344 vehículos novos; 1.042 en 
Pontevedra; 365 en Lugo; e 332 en Ourense.

No conxunto de España, as vendas su-
biron un 16,9 por cento, ó matricularse 
82.483 coches. Por comunidades, Cantabria 
liderou desta volta o mercado español. Os 
concesionarios cántabros conseguiron un 
incremento dun 35,9 por cento. A peor par-
te foi para a Comunidade Valenciana, que 
foi ademais a única que rematou maio en 
números vermellos cunha caída comercial 
dun 16,4.

Galicia recupera o pulso das matriculacións 
en maio cunha suba dun 26,5 por cento

A patronal considera que a renovación do Plan PIVE permitirá vender 850.000 coches en 2014

Usados
O mercado de vehículos de ocasión 
mantén igualmente o ton positivo 
no que vai de ano. As vendas de co-
ches usados aumentaron un 7,1 por 
cento nos cinco primeiros meses de 
2014 en Galicia. O incremento é máis 
significativo na Coruña, cunha suba 
acumulada dun 8,6 por cento entre 
xaneiro e maio. Este segmento de ve-
hículos de segunda man crece un 7,8 
en Pontevedra; un 5,1 en Lugo; e un 
2,5 en Ourense.
En total, nos cinco primeiros meses 
do ano as empresas galegas de auto-
móbiles usados suman unhas vendas 
de 40.642 coches. 15.970 correspon-
den á Coruña; 14.439 a Pontevedra; 
5.813 a Lugo; e 4.420 a Ourense.

■ emIlIO blAncO | TexTo

A boa marcha de 
Volkswagen en Galicia empeza 
a deixar de ser noticia. Os con-
cesionarios galegos da marca 
alemá volveron a liderar o mer-
cado no mes de maio, ó ven-
der 301 coches. O Polo e o Golf 
abandeiran a Volkswagen, que 
está a ter un excelente com-
portamento comercial nos 
cinco primeiros meses do ano 
en Galicia. Así mesmo, Peugeot 
mantén o ton positivo que tra-
dicionalmente tivo en Galicia. 
A marca francesa vendeu o 

mes pasado 253 vehículos, 
que lle permiten consolidar a 
segunda praza. A medalla de 
bronce correspondeu desta 
volta a Citroën, que comercia-
lizou 244 automóbiles.

Fóra do podio galego, apa-
rece unha das revelacións do 
mes en Galicia: Dacia. A mar-
ca de baixo prezo do Grupo 
Renault empata na cuarta po-
sición coa matriz da compañía, 
con 215 coches matriculados. 
As vendas do Sandero están 
impulsando a Dacia, mentres 
que Renault mantén as súas 

constantes comerciais grazas 
ó Clío e ó Mégane. Ford avan-
za ata a sexta posición, con 200 
vehículos e Opel baixa á séti-
ma, con 198.

Os concesionarios de Seat 
en Galicia non viviron en maio 
un mes tan positivo como 
abril. A marca española co-
mercializou 185 coches, co 
Ibiza e o León como estandar-
tes. Audi conservou a novena 
posición, con 170 automóbiles. 
Pola súa parte, Mercedes pe-
chou o TOP-10 galego en maio. 
Os concesionarios da estrela 

conseguiron vender 160 uni-
dades, co novo Clase A como 
principal atractivo.

toP 10 Galicia maio 

 1 Volkswagen 301
 2 Peugeot 253
 3 citroën 244
 4 dacia 215
 4 renault 215
 6 Ford 200
 7 Opel 198
 8 Seat 185
 9 Audi 170
10 mercedes 160

Dacia avanza en maio en Galicia
As vendas do Clase A meten a Mercedes no TOP 10 galego

Sprint Motor >>4 Informe
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A marca Dacia, pertencente ao grupo 
francés Renault e orixinaria de Romanía, 
vai gañando a batalla a un terrible enimi-
go grazas a utilización das técnicas das ar-
tes marciais.

Mentres que moitos fabricantes, a 
maioría, están pasando grandes apu-
ros para vencer a “besta negra” da crise, 
Dacia estaa facendo dobregar cun estilo 
impecable.

É importante comezar polo adestra-
mento. Un dos sistemas de adestramen-
to é a loita simulada cun compañeiro ou 
exercicios por parellas  no que se practican 
técnicas de loita con este e co obxectivo 
de aprender, a diferenza do combate ou a 
competición, no que o obxectivo é a vito-
ria. Dacia adestrou con Renault, facendo 
moitos exercicios prácticos e de enxeñería 
ata dar cos mellores sistemas produtivos 
e cos motores, aínda que descatalogados, 
máis fiables e menos custosos de fabricar. 
Posteriormente, e xa no ámbito da compe-
tición (léase mercado), Dacia conseguiu a 
vitoria. Os datos de vendas no noso país 
así o amosan.

A marca especialista en low cost tamén 
tivo sparring que saltaron ao tatami con an-
sias de vencer o irmán pequeno do coloso 
Renault, é o caso do fabricante indio Tata. 
Este último pelexou, ou intentouno, con 
ganas e ilusión, pero a súa técnica e sobre 
todo o seu estilo (unha calidade moi infe-
rior á do seu adversario) fixo que quedase 
bloqueado no tatami ao pouco de come-
zar a pelexa.

Seguindo este camiño das artes mar-
ciais, consistente en prácticas e tradicións 
codificadas co obxectivo de someter ou 
defenderse mediante a técnica, a marca 
romanesa utilizou as prácticas e tradicións 
do seu grupo para estudar en profundida-
de que nicho de mercado tiñan que abrir 
para defender a súa pemanencia dentro 
do grupo e o que é máis importante, so-
brevivir nun espazo tan hostil. As tradicións 

quedan patentes no uso de técnicas de en-
samblaxe, moldes, materiais, propulsores... 
que xa estaban presentes dende facía anos 
nas mesas dos enxeñeiros e nos almacéns 
do grupo.

Unha das filosofías e técnicas das artes 
marciais é aproveitar a enerxía do adver-
sario para convertela en positiva e utilizala 
contra el. Isto fixo Dacia, converteu o que 
para moitos foi un inimigo feroz, que in-
cluso o deixou moi mal ferido, para utili-
zala no seu beneficio propio. A crise foi o 
mellor rival que puido ter esta marca. Ou 
sen ela podería ter o éxito que está a ter no 
mercado nacional?

Esta modesta marca do gran grupo 
francés estudou con detemento o que ne-
cesitaban os mercados actuais, un produto 
fiable cun deseño práctico e un prezo ac-
cesible para un grande abano de usuarios. 
Con esta técnica, unha vez no tatami in-
ternacional as vitorias foron sucedéndose 
pouco a pouco, non sen un grande esfor-
zo. Hoxe podemos dicir que o seu adestra-
mento foi o axeitado, os seus resultados 
aválano.

Neste mesmo número titulamos unha 
información de Dacia como “A caravana 
da alegría”, e é certo é unha alegría que 
nun momento de coiuntura económica 
tan dura unha modesta marca de auto-
móbiles poida recoller uns resultados tan 
bos no mercado nacional. As perspectivas 
de futuro, segundo distintos analistas da 
automoción, aínda lle auguran un maior 
crecemento.

Titulamos este editorial como: “Dacia 
utiliza técnicas das artes marciais”, proba-
blemente as vivencias de Carlos Ghosn, 
xefe máximo do Grupo Renault, na súa 
estadía en Xapón haxan influído moito. 
Utilizando estas técnicas de código de boas 
condutas, moito adestramento e positivi-
zar e neutralizar as enerxías dos adversa-
rios logrou tamén reflotar a marca do sol 
nacente Nissan nun tempo récord.

Dacia utiliza técnicas das artes marciaisDacia utiliza técnicas das artes marciais

EDITORIAL

c/ gómez ulla
Santiago de Compostela
Tfno.: 981 561 740 • 981 562 001 • Fax: 981 588 070
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 Poucos produtos po-
den estes días manter-
se en condicións logo 

de dez anos de uso intensivo, es-
pecialmente se están suxeitos a 
unha vida útil extremadamente 
dura día tras día. Ford asegurou-
se de que a nova Transit de dúas 
toneladas manterá a súa solidez 
implementando un proceso de 
envellecemento acelerado que 
en só seis meses simula o trata-
mento máis duro ao que pode 
someterse nunha década.

Os prototipos cobren o equi-
valente a 11 millóns de quilóme-
tros -275 voltas ao mundo- con 
usuarios, en circuítos de probas 

de catro continentes a tempera-
turas entre 40º e -40ºC. As duras 
probas inclúen baños en sales 
corrosivas e lama, condución 
ininterrumpida durante dous 
meses a máxima velocidade. 
As exhaustivas probas leva-
ron a máis de 100 melloras de 
produto.

A nova Ford Transit sofre seis 
meses de intenso castigo

Bentley anuncia o 
lanzamento do novo 
Continental GT3-R, o 

membro máis excepcional e 
dinámico da admirada familia 
Continental de Gran Turismos. 
Só se fabricarán 300 unidades 
a man.

Os enxeñeiros de Bentley 
desenvolveron para este novo 
GT de dúas prazas unha ver-
sión recalibrada do motor V8 
de competición de 4 litros, 

dobre turbocompresor e al-
tas prestacións de Bentley. O 
Continental GT3-R desenvol-
ve unha potencia de 580 cv e 
un par de 700 Nm, o cal, xun-
to coa redución do peso en 
100 kg e as relacións de mar-
chas máis curtas, convérteno 
no automóbil de aceleración 
máis rápida xamais fabricado 
por Bentley. O GT3-R é capaz 
de pasar de 0 a 100 km/h en 
tan só 3,8 segundos.

Toyota rememora a vida do seu fundador
Toyota conmemo-
rará o 120 aniversa-
rio do nacemento 

do seu fundador, Kiichiro 
Toyoda (1894-1952), cele-
brando unha serie de expo-
sicións en centros culturais e 
museos de Xapón. O ciclo de 
exposicións conta coa parti-
cipación de cinco centros, e 
transmitirá o espírito de in-
vestigación e creatividade fo-
mentado por Kiichiro Toyoda 
de diversas formas, segundo 
o espazo no que se desenvol-
va a mostra.

A exposición especial ti-
tulada “O soño de Kiichiro”, 
que botará luz sobre a vida e 
a personalidade do fundador 
de Toyota, inaugurarase o 28 
de xuño.

Dinámica nunha nova 
forma superior: Audi per-
feccionou o RS 7 Sportback. 
Como o resto da gama Audi 

A7 Sportback, a versión máis 
deportiva tamén renova o 
seu deseño incluíndo novos 
faros LED, así como novas 

funcionalidades para o siste-
ma de infotainment. Con 560 
cv de potencia e un par má-
ximo de 700 Nm, o motor 4.0 

TFSI ofrece unhas prestacións 
impresionantes cun consumo 
medio de só 9,5 litros de com-
bustible cada 100 quilómetros.

Novo Audi RS 7 Sportback

Continental GT3-R

Sprint Motor >>6 Novas
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Chega o Mini 5 portas
 O exclusivo utilitario crece 161 milímetros de longo, medra 

11 de altura e aumenta a distancia entre eixes en 72 milíme-
tros. O maleteiro tamén amplía capacidade ata os 278 litros, 

67 máis ca antes. Incorpora a nova xeración de motores Twin Power 
Turbo en catro versións: o Mini Cooper S motor de gasolina de 3 ci-
lindros de 136cv; o Cooper S de 4 cilindros de 192cv; o Copper D ten 
propulsor diésel de 3 cilindros de 116cv e o Cooper SD un de 4 cilin-
dros de 170cv. Todas incorporan de serie caixa de cambios manual 
de seis velocidades coa posibilidade de caixa automática normal ou 
deportiva. Está dotado con airbags de cortina, capó con sistema de 
protección de peóns en caso de atropelo, climatizador de dobre am-
biente e iluminación ambiental de tons variables.

Toyota Yaris 2014
O renovado modelo urbano da 
marca nipona estará no mer-
cado a mediados de xullo con 

tres motorizacións: gasolina de 1.0 de 
tres cilindros e 69cv, gasolina de 1.33 

litros e diésel 1.4 de 90cv, amais da ver-
sión híbrida que supón xa un terzo das 
vendas. O interior simplifica as liñas, 
amplía cores nos tapizados e a decora-
ción e mellora a calidade dos materiais. 
Incorpora equipos multimedia avan-
zados cunha pantalla de 7 polgadas 

e ofrece versións máis deportivas ou 
máis elegantes. No exterior destaca o 
frontal con forma de X, que ata agora 
diferenciaba a versión híbrida, ademais 
das ópticas traseiras con tecnoloxía LED 
ou as pinas modernas, que lle dan un 
aire xuvenil.

Seat Ibiza CUPSTER, bipraza sen teito nin ventás
O encontro Wörthersee en Austria acollerá a presenta-
ción deste bipraza de exhibición, realizado sobre a base 
da versión CUPRA, e con el a marca celebra os 30 anos 

do Ibiza. O teito desaparece totalmente, tamén as ventás late-
rais e o parabrisas convértese nunha tira envolvente de cristal de 

pouca altura, pero o condutor e o acompañante van protexidos 
pola posición dos asentos; uns 80 milímetros máis baixa ca no 
modelo de serie. Preséntase en cor New Orange con tapizados 
de coiro e alcántara e dótase cun motor 1.4 TSI de 180cv e unha 
caixa de cambios DSG de dobre embrague e sete velocidades.



A empresa líder na fabri-
cación de maletas e asen-
tos para motocicletas lanza 
as SH36, cun novo siste-
ma de fixación lateral 3P 
System que permite que a 
maleta quede totalmente 
integrada na moto, redu-
cíndose o marco rectangu-
lar a un simple brazo no que 
apoian os tres puntos de su-
xeición. Son lixeiras, doadas 

de montar e con capacidade 
para albergar un casco mo-
dular de talle XXL. As liñas 
innovadoras e aerodinámi-
cas aumentan a seguridade 
e estabilidade do ciclomotor 
e poden acoplarse a calquera 
modelo, con variedade de co-
res, tapa de carbón e acaba-
dos mate. Véndense por 289€ 
máis IVE, con tapa negro me-
tal incluída.

Novidades no Toyota Hilux
Toyota introduce diversas 
novidades no Hilux, estas 
afectan ao equipamiento 
de serie, con novas pinas 
de aliaxe e novos sistemas 
de seguridade. Así, todas as 
versións do Hilux pasan a 
ter Control de Estabilidade 
(VSC), co obxectivo de 
cumprir a normativa que 
indica que, dende novem-
bro de 2014, este sistema 
de seguridade será obri-
gatorio para todos os ve-
hículos novos. O VSC vai 
asociado a outros sistemas 

de seguridade que tamén 
son de serie: ABS, Control 
de Tracción (TRC), Reparto 
Electrónico da Freada (EBD) 
e Asistente de Freado (BA).

Outra novidade é que as 
versións GX e VX, con motor 
2.5 D-4D de 144 cv, incorpo-
ran un novo diferencial trasei-
ro bloqueable manualmente 
por parte do condutor, o que 
supoñerá unha mellor res-
posta fóra do asfalto.

Está dispoñible nos 
Concesionarios Toyota den-
de 25.000 euros.

Novas maletas laterais de SHAD

BMW X6: segunda 
xeración

O novo Sports Activity 
Coupé estará dispoñible en 
decembro medrando en di-
mensións e equipamento. 
Ofrece de serie faros bi-xe-
non, pinas de 19 polgadas, 
acondicionamento auto-
mático do portón, caixa 
da cambios automática 

deportiva Steptronic con 
levas no volante, amais de 
tapicería de coiro ou clima-
tizador bizona. 

O consumo medio redú-
cese ata un 22por cento cun 
motor V8 de 330kW/450cv, 
un diésel de 6 cilindros en 
liña de 198kW/258cv e ou-
tro diésel de 6 cilindros 
en liña e tres turbos de 

280kW/381cv. Un mode-
lo de luxo con sistema in-
telixente de tracción total 
permanente BMW xDrive e 
Dynamic Drive que aumen-
ta a súa capacidade de ma-
nobra deportiva. 

Amais amplía a gama de 
sistemas de asistencia ao 
condutor e de servizos de 
mobilidade.

❱❱ Volvo celebra en 2014 o 60 aniversario  
do lanzamento do seu primeiro ve-
hículo deportivo, o Volvo Sport, que 
tiña unha carrozaría bipraza e un 
peso reducido, a produción do mo-
delo foi inferior a 70 unidades. Incor-
poraba un motor de gasolina de 1.4 
litros con dobre carburador e des-
envolvía unha potencia máxima de 
70 cv.

❱❱ europcar, empresa de aluguer de  
vehículos, ampliou o seu catálogo de 
produtos ao incorporar as tablets ga-
laxy tab3 de Samsung, co fin de ofre-
cer aos seus clientes un dispositivo mul-
timedia de última xeración para o lecer 
ou o traballo con conexión permanente 
a Internet.

❱❱ BP reforzou o seu BPpremierplus co  
lanzamento dunha aplicación para 
móbiles que converte en virtual a súa 
tarxeta de fidelización e permite ac-
ceder a novos servizos e vantaxes. 
grazas á xeolocalización, a nova app 
permite localizar as estacións de ser-
vizo máis próximas ao lugar onde se 
atope o cliente.

❱❱ audi iniciará despois do vindeiro verán a  
comercialización no noso país da 
versión actualizada do rS 7 Spor-
tback, que conta con faros led e con 
novas funcionalidades do sistema de 
infoentretemento. O novo rS 7 Spor-
tback monta un propulsor de gasoli-
na de 4.0 litros tFSI de 560 cv de po-
tencia.

BreVeS
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A liña de silenciosos MIVV foi 
pensada para un uso afeccio-
nado da motocicleta. Escapes 

para a Yamaha MT09 que se fabrican 
en materiais como titanio, carbono e 
aceiro inoxidable e son perfectamen-
te intercambiables co escape orixinal 
grazas a unha montaxe simple e rápi-
da. Este escape asegura un aumento 

da potencia, par motor e unha redu-
ción no peso, todo iso para conseguir 
unha condución deportiva. En MIVV 
están xa traballando en novos esca-
pes para a MT09 para un uso máis 
“profesional”.

Novos escapes MIVV para a Yamaha MT09 DMOT con MAX
MAX é unha empresa fundada hai 
máis de corenta anos, grazas á paixón 
do seu fundador Massimo Spriano. 

MAX segue fabricando os seus cascos na súa 
sede de Monferrato (Piamonte). Nos últimos 

anos, máis de 2.000.000 de cas-
cos foron enviados a 28 países 

diferentes.
Calidade, paixón e inno-

vación constitúen a base 
do éxito dos casco MAX. 
Grazas ás características 
estéticas dos cascos pro-
ducidos por MAX varias 

marcas, recoñecidas a nivel 
internacional, elixiron a MAX 

como socio creativo e operativo, 
creando para elas, liñas exclusivas 

dacordo á visión de cada marca. Entre 
as máis coñecidas destacan: Vespa, Piaggio, 
Cromwell, Moschino, Borsalino, Brembo, 
Pininfarina, Ferrari, Momodesign, Ducati, Louis 
Vuitton, Gucci, Trussardi.

A partir de agora DMOT GESTION S.L. en-
cargarase da xestión e representación dos 
cascos da firma MAX, no mercado español e 
andorrano.
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A casa francesa lan-
za o compacto 208 
Like enfocado na 

tecnoloxía e o deseño xuve-
nil. A estética exterior perso-
nalízase ao gusto do cliente 
combinando a carrozaría con 
detalles personalizados na 
carcasa dos retrovisores, 
nos adhesivos laterais ou no 

borde exterior da grella dian-
teira. Amais ofrece equipa-
mento de conectividade para 
Ipod e outros dispositivos 
móbiles e de MP3. Presenta 
dúas versións de motores 
eficientes: gasolina 1,0l Pure 
Tech 68 e o diésel 1,4l HDi 68. 
Dispoñible desde 8.900 euros 
co Plan Pive en 3 ou 5 portas.

Ford e a Fundación 
ONCE desenvolven 
un programa pio-

neiro para facilitar que as 
persoas con discapacida-
de poidan probar un coche 
adaptado antes de merca-
lo. Este mes de xuño a ca-
ravana de vehículos chega 
á Coruña para presentar a 
oferta dispoñible, que per-
mite cubrir as necesidades 
do 80 por cento das persoas 
con discapacidade autoriza-
das a conducir. Hai coches 

compatibles co uso da cadei-
ra de rodas, con mandos no 
volante ou equipados con 
asentos que saen do mes-
mo e facilitan o acceso aos 
pilotos e ocupantes. A marca 
dispón de sistemas de axu-
da extra como o aparcamen-
to asistido, a detección de 
obstáculos ou o control por 
voz. Amais ofrece plans de fi-
nanciamento para poder ad-
quirir estes vehículos. Máis 
información na web www.
fordplanadapta.com.

Serie especial Peugeot 208 Like

A familia Outlander 
acaba de aumentar, a 
nova versión é o 220 

DEI-D Motion 2WD cun mo-
tor diésel de 150 cv. Esta nova 
versión do Outlander ofrece o 
mesmo e extenso equipamen-
to de seguridade que a versión 

con tracción ás catro rodas, 
ademais destacan elementos 
como a terceira fila de asentos, 
que aporta un factor diferen-
cial único fronte á competen-
cia, sistema KOS de apertura 
sen chave e acceso do motor 
por botón, faros de xenon, 

pantalla táctil con cámara de 
visión traseira, pinas de aliaxe 
de 18” ou sistema de audio 
Premium Rockford Fosgate.

Esteticamente, o novo mo-
delo con tracción dianteira 
distínguese da versión 4WD 
nalgúns detalles como son a 

ausencia dos protectores dian-
teiro e traseiro ou as molduras 
dos pasos de roda.

O Outlander 220 DEI-D 
Motion 2WD terá un prezo fi-
nal de 30.900 euros, con cam-
pañas podería chegar a 25.900 
euros.

A familia Outlander segue medrando

Plan Adapta de Ford e a ONCE
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Citroën presenta o 
novo C1, que vén a 
substituir a un best-

seller do que se venderon máis 
de 780.000 unidades dende 
o seu lanzamento en 2005. 
Este novo modelo dá unha 
resposta optimista ás nece-
sidades de mobilidade urba-
na. Ofrecerase en versións de 

3 e 5 portas e cunha nova si-
lueta convertible Airscape. O 
novo C1 comercializarase en 
España a partir de outubro.

Novo Citroën C1

Os cursos “Audi Driving 
Experience”, impar-
tidos pola Escola de 

Condución Audi, arrincan este 
mes de xuño no circuíto de 
Jerez de la Frontera coa nova 
dirección de Jordi e Marc Gené, 
recoñecidos pilotos de carrei-
ras e con ampla experiencia 
na formación de condutores. 

O calendario deste ano con-
templa oito cursos que terán 
lugar en sete cidades españo-
las entre os meses de xuño a 
novembro. O obxectivo dos 
cursos é mellorar a segurida-
de e as técnicas de condución 
dos seus clientes ao volante 
dos modelos máis deportivos 
de Audi.

Cos cursos desen-
volvidos en Valencia 
e Barcelona concluiu 

a primeira oleada dos cursos 
prácticos e gratuítos do pro-
grama ‘Ford, Conduce a túa 
Vida’ en España. Grazas a esta 
iniciativa encadrada dentro 

dos programas de responsa-
bilidade Social Corporativa 
de Ford, máis de 1.000 mo-
zos puideron mellorar as súas 
técnicas de condución. Trátase 
duns cursos prácticos enfoca-
dos na seguridade viaria que 
se desenvolven sempre nunha 
contorna segura e supervisa-
dos por monitores de condu-
ción profesionais. Ademais, 
conta cunha Academia En liña, 
aloxada en www.conducetu-
vida.es, onde se poden ato-
par vídeos instrutivos sobre 
materias que se imparten de 
xeito presencial nos cursos.

Opel continúa a reno-
vación da súa oferta 
de motorizacións co 

novo 1.6 CDTI de catro cilin-
dros, o primeiro da nova xera-
ción de motores turbodiésel 
CDTI ECOTEC. Dispoñible ini-
cialmente en dúas versións 
de potencia, con 110 e 136 
cv, reemplazará ao 1.7 CDTI e 
ás versións menos potentes 
do actual CDTI de 2.0 litros, 
mellorando as prestacións, 
o consumo e a suavidade de 
funcionamento.

O novo 1.6 de catro cilin-
dros con bloque de aluminio é 
o motor diésel máis limpo, efi-
ciente e de mellor rendemen-
to que xamais produciu Opel. 
A gama Astra, o Zafira Tourer e 
o Meriva son os primeiros mo-
delos en beneficiarse da intro-
dución destes novos motores, 
como parte dun gran plan de 
desenvolvemento que verá 
como se renova o 80% da gama 
de propulsores de Opel cando 
finalice o 2018, e no que tamén 
se inclúen novas transmisións.

“Ford, Conduce a túa Vida”

“Audi Driving Experience”
Chega a segunda xeración de 
motores CDTI ECOTEC de Opel
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Resulta pouco frecuen-
te, por non dicir impo-
sible, que un directivo 

empresarial pida desculpas. 
Pero neste caso hai que apun-
tarlle o tanto á conselleira dele-
gada de General Motors, Mary 
Barra. A executiva do xigante 
estadounidense admitiu a res-
ponsabilidade da compañía no 
grave defecto no sistema de ig-
nición de millóns de vehículos 
de GM que causou a morte de 
trece persoas. Foi despois de 
recibir un informe interno ela-
borado por Anton Valukas, un 
antigo fiscal xeral dos Estados 
Unidos. Mary Barra asegura que 
o informe de Valukas descubriu 
“un patrón de incompetencia e 
neglixencia” nas actuacións da 
empresa con respecto ao defec-
to, con empregados que non 
revelaron información que po-
dería salvar vidas e outros que 
escorreron o vulto e non acep-
taron a súa responsabilidade.

O defecto afecta o sistema 
de ignición duns 2,6 millóns 
de vehículos en Norteamérica 
dos modelos Saturn Ion e 
Sky, Chevrolet Cobalt e HHR e 
Pontiac G5 e Solstices. A eiva 

pode provocar que o seu siste-
ma de airbag non se active en 
caso de accidente ao apagar-
se repentinamente o motor en 
marcha. Aínda que GM soubo 
do defecto hai máis dunha dé-
cada, a empresa non empezou 

a convocar para revisión os ve-
hículos afectados ata febreiro 
deste ano. Polo este atraso na 
chamada a revisión, General 
Motors terá que pagar unha 
multa récord de 35 millóns de 
euros nos Estados Unidos.

Como consecuencia des-
ta desfeita empresarial e fal-
ta de control na seguridade 
de millóns de vehículos, Mary 
Barra opta por unha decisión 
drástica. Despide quince altos 
executivos e ábrelle un expe-
diente disciplinario a outros 
seis. Tamén anuncia un plan 
para compensar economica-
mente as vítimas, aínda que 
non concreta a súa contía.

O aspecto positivo da me-
dida é que General Motors se 
compromete a facer a partir 
de agora os coches máis se-
guros do mundo. Igual non 
o consegue. Pero xa sería po-
sitivo que esta intención su-
poña unha mellora axeitada 
dos sistemas de seguridade. 
Mary Barra é conselleira dele-
gada de GM dende o mes de 
xaneiro. Aínda é cedo para sa-
ber se coa súa xestión a com-
pañía vai vender máis coches 
ca agora e aumentar os bene-
ficios (un dos seus retos é con-
verter Opel nunha marca de 
referencia da automoción en 
Europa). De momento, merece 
un voto de confianza. Despois 
xa veremos.

Esta nova versión 
ABS vén reforzar o 
posicionamento do 

modelo Xciting 400, lanzado 
no noso país a finais de 2013, 
que superou xa as 500 uni-
dades. de matriculación den-
de a súa presentación. Este 
novo modelo está equipado 
co módulo 9 de Bosch, dese-
ñado especificamente para 
vehículos de dúas rodas, cun 
peso de tan só 700 gramos e 
unha drástica redución dun 
50% en dimensións sobre a 
versión anterior.

Este modelo mantén to-
das as excelencias técnicas 
da gama: baixo unha nova ar-
quitectura de motorización 
coa nomenclatura “SK80”, foi 
obxecto dunha profunda re-
dución de peso e dimensións 
sobre o motor anterior de 500 

cc, e pese a unha redución 
dun 20% na súa cilindrada, 
mantén unha potencia moi 
similar de 36 cv a 7.000 rpm 
coa que se obtén unha cifra 
de potencia específica de 90 
cv/litro, sen dúbida a máis ele-
vada entre os scooters da súa 
categoría.

O tren traseiro está suspen-
dido por un soporte de motor 
de aliaxe, con pinas de 14” e 
novo disco de 240 mm. A 
estrutura dianteira dispón 
de suspensións de 41 
mm de diámetro e pina 
de aliaxe dianteira de 15” 
con dobre disco lobula-
do de 280 mm, mordi-
dos por senllas pinzas de 
anclaxe radial.

Estará dispoñible en xu-
llo en dúas cores: branca sin-
tetizada e negra intensa.

Mary Barra aplaca o 
escándalo GM

 emIlIO blAncO | TexTo

 @emIlIOblAncO10 | TwiTTer

Kymco Xciting 400 con ABS

travesia de cacheiras nº 25 - 1ºa  -15886 teo (a coruña)
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■ SeVI mArtínez | TexTo

O camiñar da factoría auto-
mobilística galega Little Cars é 
imparable. Nun marco de crise 
pertinaz souberon sacar adiante, 
dende o concello pontevedrés 
de Mos, un soño: facer da súa 
empresa dedicada á fabricación 
de coches eléctricos unha das 
máis importantes do mundo.

O seu catálogo viuse recen-
temente ampliado coa saída ó 
mercado da gama de vehícu-
los especializados en traballo. 
Baixo o nome de EBOX, estes 
pequenos pero versátiles ve-
hículos recibiron o bautizo en 
sociedade no marco incom-
parable das adegas Altos de 
Torona (www.altosdetorona.
com), no concello pontevedrés 
de Tomiño, á beira de Portugal.

As adegas, nas que nace 
un dos Rías Baixas máis pre-
miados dos últimos tempos, 
adquiriron unha frota de EBOX 
para o traballo entre as vides. 
Presentáronse ademais nunha 
data moi adecuada e pertinen-
te, como é a do Día Mundial do 
Medio Natural, que se celebra 
cada ano o 5 de xuño. Dentro 
do plan pola aposta das adegas 
pola conservación do medio 
ambiente e a extrema vixilan-
cia das condicións nas que se 
produce o seu viño, os EBOX 
traballarán en diferentes come-
tidos que teñen que ver co tra-
ballo diario nos viñedos. Neste 
sentido as emisións de CO2 dos 

vehículos industriais de Little 
Cars son nulas, polo que ga-
ranten unha mobilidade sosti-
ble en boa parte da produción.

Altos de Torona ten un com-
promiso firme co medio natural 
polo que desenvolve diferentes 
actuacións dentro do Plan de 
Impacto Medioambiental e o 
Plan de Produción Integrada da 
Xunta. Neste sentido o seu pro-
ceso produtivo é sometido a ri-
gorosos controis de residuos, 
de fertilizantes e de fitosanita-
rios tanto nos viños como en 
todo espazo físico que teña re-
lación coa produción.

As características do 
EBOX,compacto e polivalente, 
fan deste coche o utilitario per-
fecto para traballar neste tipo 
de contornas, incluso para os 
lugares protexidos polas nor-
mativas medioambientais 
máis severas. Little Cars permi-
te ademais personalizar cada 
un dos seus vehículos ofrecen-
do a posibilidade de adaptar a 
caixa ás necesidades de cada 
cliente. Así a carga útil vai dos 
200 quilos, na versión de dúas 
rodas motrices, ata os 500 de 
carga, que admite a versión 
4x4. Comparte tamén as ca-
racterísticas dos seus irmáns 
da factoría Little Cars: trátase 
de cuadriciclos, polo que se 
poden conducir dende os 16 
anos, teñen unha autonomía 
de 100 quilómetros, alcanzan 
os 45 km/h e a carga completa 

da batería,que se pode facer 
nun enchufe doméstico, faise 
cunha duración aproximada 
de 7 horas.

Máis información sobre a 
gama de vehículos eléctricos 
de Little Cars neste enderezo: 
http://little-cars.es/

O embaixador 
austríaco visitou o 
Centro de Innovación 
de Bultaco

Peter Huber, Embaixador 
de Austria en España, realizou 
unha visita oficial ao Centro 
de Innovación de Bultaco si-
tuado no Parque Tecnolóxico 
da Universidade Carlos III de 
Leganés. Coa súa visita quixo 
dar o seu simbólico apoio a 
este proxecto onde Austria é 
protagonista, xa que ademais 
de estar liderada polo austría-
co Gerald Pöllmann, alcanzou 
importantes acordos de tec-
noloxía con empresas puntei-
ras do país alpino.

Durante a visita Gerald 
Pöllmann mostrou ao 

embaixador os prototipos 
Bultaco Rapitán e Rapitán 
Sport, base dos modelos que 
se fabricarán no 2015 na fábri-
ca de Montmeló.

Os eléctricos son os vehículos ideais para coidar o medio natural

As Adegas Altos de Torona acolleron a presentación
Gama de modelos de traballo de Little Cars
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■ XUrXO SObrInO | TexTo 
■ m.cUmbrAOS e X. SObrInO | FoTos 

Sprint Motor: Centrándomonos na 
parte deportiva gustaríanos que nos 
contes como foi a túa carreira deporti-
va ata a actualidade. Como nola podes 
debullar?

Javier Ramos: Empecei facéndolle a 
asistencia a un amigo que competía cun 
Seat 127, o ano seguinte merqueillo. A 
partir de aí a miña traxectoria xa foi es-
tar vinculado ás carreiras ata a actua-
lidade. Polo camiño fun seleccionado 
pola Escudería Compostela nun progra-
ma que se chamaba “Buscamos piloto”, 
co cal tiven a oportunidade de correr 
cun Seat Arousa na tempada 2002-
2003. Unha vez rematado este ciclo, 
atopeime sen coche e cun orzamento 
nulo. Foi cando comecei a preparar un 
Renault 5 GT Turbo que tiña aparcado 
na casa, mercárao tempo atrás co mo-
tor roto. Nun principio pensei preparalo 
para a rúa, pero, cando me vin no dile-
ma de rúa ou competición, obtei polo 
segundo.

SM: Que lembranzas che trae o GT 
Turbo que te fixo popular en ralis, subi-
das ou slaloms? Como era aquel coche?

J.R.: Ao principio foi evolucionando 
moitísimo de carreira en carreira. Este 
modelo ten fama de ser pouco fiable; así 

e todo, eu teño que dicir que para min 
foi todo o contrario, moi fiable. Tamén é 
certo que botei moitas horas preparan-
do e mantendo o Renault. Creo que fixe-
mos uns 20 ralis con el e o coche só nos 
fallou, como moito, en 3. Era un vehícu-
lo económico e moi efectivo. Deixoume 
un bo recordo.

SM: Cal é a proba na que tiveches 
mellor resultado?

J.R.: O mellor resultado foi nun rali 
de Lalín, no que quedamos quintos 
na Xeral, aínda competindo contra un 
montón de Mitsubishi, e segundos do 
grupo X. Unha proba moi complicada 
é con chuvia dabondo. Lembro que fi-
xeramos un bo enfoque da proba... Uns 
bos pneumáticos, e novos, tamén nos 
axudaron.

SM: Cal é a proba da que gardas 
mellor lembranza?

J.R.: Hai moitas das que gardo bos 
recordos. Se teño que destacar unha se-
ría tamén un rali de Lalín no que tive-
mos unha dura loita Carracedo, Ferreiro 
e nós. Foi unha proba dura pero moi 
bonita.

SM: Que diferenzas hai entre o GT e 
o Sierra Cosworth que conduces ocasio-
nalmente na actualidade?

J.R.: A principal diferenza é que o 
GT Turbo ten tracción dianteira e o Ford 

Javier Ramos “Grille”
“Agora doume conta de que a afección de cando 

eu comecei a competir era un luxo”

Neste número traemos a 
estas páxinas a Javier Ramos 
Grille, un piloto de Mazaricos 
a quen aínda lle queda moito 

por dicir na competición 
automobilística. Coñecido 

popularmente como “Grille”, 
comezou a enredar no mundo 

da competición facéndolle 
a asistencia a un amigo que 

competía cun Seat 127. 
Pouco a pouco os treitos 

cronometrados, as fulgurantes 
aceleracións e as freadas 

brutais fóronse introducindo 
nas súas veas. Unha vez que o 
virus das carreiras estivo ben 
dentro del, optou por mercar 

o 127 do seu amigo para 
empezar a “sacar” o piloto que 

gardaba dende pequeno.
Desta maneira estreouse nos 
ralis no ano 2001 con motivo 

do de Noia, aos mandos do seu 
flamante Seat 127, vehículo 

co que posteriormente 
tamén tomaría a saída no 
Rali Botafumeiro e no San 

Froilán, todas elas probas do 
Campionato Galego de Ralis.

Na actualidade exerce de 
mecánico e é o propietario do 

taller Grille Automoción.

Piloto e mécanico de automóbiles
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traseira. Son dúas conducións total-
mente diferentes. O GT Turbo é un co-
che moi efectivo e do que gozas da súa 
condución; pero o Sierra Cosworth está 
nun nivel superior. Hai que ter en conta 
que falamos dunha máquina que está 
roldando os 300 cabalos, cunha suspen-
sión moi traballada.

SM: Como ves o automobilismo ga-
lego actual?

J.R.: Para min cambiou moitísimo 
dende que eu comecei na competición. 
Antes había unha afección máis purista 
e informada, que era incondicional dos 
ralis. Moitos acudían a máis dunha pro-
ba ao longo da tempada. Hoxe o públi-
co que presencia unha carreira é máis 
plural. Moitos achéganse a un treito 
cronometrado para ver máquinas de 
carreiras, pero descoñecen quen son 
os pilotos, copilotos ou equipos e que 
posición ocupan nas distintas clasifica-
cións. Na actualidade hai persoas que 
van a unha carreira como podían ir a 
unha festa calquera, é de balde.

Agora doume conta de que a afec-
ción de cando eu comecei era un luxo. 
Sabía quen era cadaquén e as posibi-
lidades reais dos distintos equipos, 
tanto a nivel mecánico como a nivel 
humano.

SM: Cal é o teu coche de ralis favo-
rito? É dicir, o que mercarías se che to-
case unha boa lotería.

J.R.: Sen dúbida, tería dous WRC: 
un para correr e outro de substituto. 
Os Subaru gústanme moito; de feito, 
puiden andar cun deles grazas á fami-
lia Posse. Tamén me gusta moito o Ford 
Focus, como o que tivo Pedro Burgos. 
Tería bastantes para elixir.

SM: Entre as túas facetas de empre-
sario, piloto e mecánico, con cal das tres 
estas máis cómodo?

J.R.: Realmente coa faceta de mecá-
nico; é o meu traballo diario e do que 
vivo. Gústame a miña profesión. Tamén 
me presta dar cursos de condución na 
Escola PTC. Teño a sorte de estar nun 
mundo moi bonito en todas as súas 
facetas.

SM: Como comezaches na 
mecánica?

J.R.: Comecei indo de rapaz nos 
veráns ao taller duns amigos da fa-
milia en Mazaricos, logo fixen a FP de 
Automoción no Politécnico de Santiago. 
Precisamente, cando chegou o momen-
to de facer as prácticas obrigatorias, eu 
quixen ir a talleres Bastón porque ti-
ñan fóra unha barqueta de competición 
e sempre andaba por alí pululando xen-
te das carreiras cos seus coches. Ao fi-
nal a min tocoume facer as prácticas 

no Grupo Brea, onde aprendín moito. 
Cando finalicei as prácticas, xa quedei 
alí traballando 10 anos. Rematada esta 
etapa profesional, decidín abrir unha 
nova con Grille Automoción.

SM: Cres que ao teu taller lle favore-
ce a túa faceta de piloto de ralis?

J.R.: Está claro que si. Moito do vo-
lume de traballo é de xente que está 
próxima ao mundo da competición, 
sobre todo afeccionados. O noso tra-
ballo queda perfectamente reflectido 
no Sierra Cosworth que preparamos 
en Grille Automoción para competir. 
Moitas persoas que veñen ás nosas ins-
talacións bótanlle un vistazo, é un estu-
pendo reclamo. É un automóbil que o 
fixo o meu equipo profesional partin-
do de “cero”.

Grazas a estar na competición ves 
mecánicas e cousas nos vehículos de 
carreiras que non ves nun coche de se-
rie. Por exemplo, eu aprendín moito de 
mecánica avanzada grazas ao Subaru 
WRC que me deixou a familia Posse e 
noutros coches de competición que pa-
saron polas miñas mans. Todos tiñan 
algunha novidade que co tempo se in-
corporou aos vehículos de serie.

SM: Na competición os patrocina-
dores son un elemento fundamen-
tal. Ás veces, falando con algún deles, 
quéixanse do pouco que os coidan os 
equipos. Que opinas?

J.R.: Nin se coidan nin a maioría dos 
equipos galegos saben coidalos. Falta 
cultura e coñecementos de marketing 
e imaxe e comunicación para estar á 
altura dos tempos actuais. Nós, dende 
Grille Automoción, axudamos, coas no-
sas limitacións, a algún equipo.

Todos os que estamos no automo-
bilismo de competición temos que ser 
conscientes da importancia dos patro-
cinadores e da boa imaxe. Algúns pen-
san que isto é como pedir cartos para 
as festas... nada máis lonxe. Hai que ter 
en conta que vendemos publicidade e 
imaxe de marca do patrocinador. Se se 
fai correctamente, teremos un patroci-
nador para tempo. Pero a este capítulo 
hai que dedicarlle máis traballo e tem-
po do que moitos pilotos lle dedican. É 
unha materia pendente dos equipos de 
competición galegos.

  grazas a estar na 
competición ves mecánicas 
e cousas nos vehículos de 
carreiras que non ves nun 
coche de serie
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a compañía xaponesa mazda, fundada 
en 1931 por Jurjiro matsuda, iniciou unha 
nova etapa baixo o concepto Skyactiv, eng-
lobando un conxunto de innovacións nos 
motores, as transmisións, as carrozarías 
e os chasis, que reducen notablemente as 
emisións e os consumos. cando probamos 
o novo mazda 3 comentabamos na nosa 
reportaxe o empeño do fabricante nipón 
nos últimos anos en poñer na rúa uns auto-
móbiles fiables, duros, a prezos asequibles 
e bastante aforradores. automóbiles cun 
toque deportivo que enganchan á xente 
nova, ao mesmo tempo que agradan aos 
máis maiores por ser vehículos conforta-
bles, cómodos, prácticos e innovadores. e o 
que comentabamos moi positivamente no 
mes de decembro do ano pasado, seguí-
molo mantendo a mediados de 2014. Boa 
proba diso é o novo SuV cX-5. Por certo, 
para que a xente, sobre todo nova, coñeza 
a tecnoloxía Skyactiv e os sistemas de 
seguridade i-activsense, mazda Skyactiv 
tour está percorrendo españa co mazda 3, 
o mazda 6 e o novo cX-5. os días 28 e 29 de 
xuño estarán na coruña e o 5 e 6 de xullo 
poderán verse en Santiago de compostela. 
Veñen acompañados por un coñecido dJ 
dos 40 Principais. ¡toda unha festa!

■ lUíS rIVerO de AgUIlAr| TexTo

■ mAríA Fdez. zAncA | FoTos

A tecnoloxía Skyactiv e o deseño Kodo 
(alma do movemento) desenvólvense ple-
namente no CX-5. Segundo a propia com-
pañía, Kodo é a nova linguaxe de deseño 
da marca e expresa forza e beleza a través 
do movemento. Toma como fonte de inspi-
ración a forma do instante no que se inicia 
o movemento, “o momento no que arrinca 
a carreira dun guepardo ou cando golpea 
unha espada no kendo, unha arte ascentral 
xaponesa”. Eses movementos instantáneos 
son aplicados á nova linguaxe de deseño. 
Efectivamente, aínda que pareza esaxera-
do, vendo o coche parado dá a sensación 
de movemento, coma se estivese circulan-
do. Os novos sistemas de transmisión e a 
súa construción máis lixeira tamén fan que 
os modelos Mazda ofrezan a capacidade de 
resposta propia dun coche deportivo, pero 
co confort dun modelo de cinco portas de 
primeira clase.

>>

Harmonía en movemento

Mazda CX-5
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O novo Mazda CX-5 é un 
SUV moi agradable á vista, 
confortable, robusto, seguro, 
cun baixo consumo e de mane-
xo moi sinxelo. Mide 4,55 me-
tros de longo, 2,16 de ancho e 
unha altura de 1,67. O ángulo 
de ataque é de 18 graos e o de 
saída é de 24. O maleteiro ten 
unha boa capacidade de 503 li-
tros que se poden ampliar ata 
os 1.620. Compite duramente 
cos SUV do segmento medio, 
como o Tiguan de Volkswagen, 
Nissan Qashqai, Kia Sportage, 
Honda CR-V ou Ford Kuga, des-
tacando o xaponés polos seus 
motores de baixo consumo e 
alto rendemento e por unha 
carrozaría moi agradable, moi-
tísimo espazo, moita segurida-
de e con pouco peso.

O deseño da carrozaría é 
bastante acertado, con certo 
aire deportivo, que nos trans-
mite vitalidade e axilidade. A 
antena en forma de aleta de ti-
burón dálle certo aspecto di-
námico, moi actual. Unha vez 
dentro, o salpicadeiro mós-
trase sinxelo, sen demasia-
das complicacións para que 
teñamos sempre a informaci-
ón á vista. A visibilidade, tan-
to frontal como lateral, é boa. 
Os asentos dianteiros son moi 
cómodos e envolventes, su-
xeitando moi ben nos late-
rais. Detrás hai sitio suficiente 
para tres persoas, cun bo es-
pazo para as pernas e a ca-
beza. A distribución traseira 
é 40/20/40 e poden abaterse 
os asentos por control remo-
to. Pódense tombar comple-
tamente cun só movemento, 
dando lugar a unha superficie 
de carga totalmente plana. Así 
pasará dos 503 litros con todos 
os pasaxeiros, aos 1.620 litros 
para levar calquera tipo de car-
ga. O portón traseiro mané-
xase facilmente e o plano de 
carga ten a altura apropiada 
para non ter que facer dema-
siados esforzos.

Hai diversos ocos para 
gardar pequenos obxectos. O 
apoiabrazos central é, quizais, 
un pouco baixo, pero coa su-
ficiente capacidade. O volante 
de coiro, agradable ao tacto, 
transmítenos unha dirección 
áxil e rápida ideal para circu-
lar por estrada e tamén para 
transitar por pistas de terra. 
Nel van diversos botóns para 

controlar distintas funcións do 
vehículo, como o son, o telé-
fono ou o limitador de velo-
cidade. Nas curvas mantense 
baixo control. Condúcese con 
lixeireza e rapidez e ten un bo 
radio de xiro. O novo propul-
sor responde aos nosos reque-
rimentos inmediatamente e 
móstrase bastante silencioso. 
O agarre é perfecto, a suspen-
sión está moi ben axustada e 
a caixa de cambios automática 
(na nosa unidade de probas) 
impresiona pola suavidade 
e pola ausencia de vibraci-
óns. Pode dicirse que o novo 
Mazda CX-5 ten un comporta-
mento extraordinario en todo 
tipo de camiños e que en cida-
de o manexo é excelente.

No apartado da segurida-
de non hai ningún reproche: 
ata incorpora de serie o siste-
ma de asistencia á freada en 
cidade, que a baixa velocida-
de controla mediante un láser 
a distancia e velocidade de 
achegamento entre o coche e 
o vehículo de diante e acciona 
os freos en caso necesario. O 
control de estabilidade, xun-
to co ABS e o control de tracci-
ón reduce a potencia do motor 
cando o estima necesario, ga-
rantindo que o vehículo tome 

as curvas (ou saia delas) coa 
máxima estabilidade. Tamén 
conta de serie co asistente de 
arrinque en pendente e co sis-
tema i-stop, que para o motor 
cando o coche se detén, por 
exemplo, ante un semáforo. 

Como opción podemos insta-
lar outros sistemas que axudan 
á condución e que a fan máis 
segura, como o sistema de 
alerta de cambio involuntario 
de carril ou o sistema de con-
trol de luces de longo alcance.

MODELO PREZO
Gasolina
Mazda CX-5 Skyactiv -G 2.0 165 cv (2WD) Style 25.470 €
Mazda CX-5 Skyactiv -G 2.0 160 cv (4WD) Aut. Luxury 34.300 €
Diésel
Mazda CX-5 Skyactiv -D 2.2 150 cv (4WD) Style 30.800 €
Mazda CX-5 Skyactiv -D 2.2 150 cv (2WD) Style 27.720 €
Mazda CX-5 Skyactiv -D 2.2 150 cv (2WD) Aut. Style 29.770 €
Mazda CX-5 Skyactiv -D 2.2 150 cv (4WD) Luxury 34.500 €
Mazda CX-5 Skyactiv -D 2.2 150 cv (4WD) Aut. Luxury 36.550 €
Mazda CX-5 Skyactiv -D 2.2 175 cv (4WD) Aut. Luxury 37.120 €

o novo mazda cX-5 atópase á venda cos seguintes prezos:
unidade probada: mazda cX-5 luxury 2.2d 150 cv aWd automático (36.550 €). 
cedido por noYaStar concesionario mazda en Santiago de compostela.

agora mesmo os concesionarios galegos dispoñen dunha oferta especial: todo un 
mazda cX-5 2.0 Skyactiv-G 165 cv Style por 21.360 euros e 5 anos de cobertura gratuíta.

PreZoS

 
As novas caixas de 

cambios de seis 
velocidades son 

cómodas de manexo 
e moi precisas

 
Conta de serie co 

asistente de arrinque 
en pendente e co 

sistema i-stop
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Equipa os novos motores 
Skyactiv -D diésel e Skyactiv 
-G gasolina, silenciosos e su-
aves. O novo propulsor de 
gasolina ofrece (segundo 
os datos que nos facilitaron) 
a relación de compresión 
máis alta do mundo: 14:1. 
Conseguiuse reducir o con-
sumo de combustible e as 
emisións de CO2. Isto su-
pón un aforro no imposto 
de matriculación do vehí-
culo. Co motor 2.0 de 165 
cv de transmisión manual 
consume en ciclo combina-
do cidade-estrada 6 litros 
por cada 100 quilómetros 
e desprende 139 gr/km de 
CO2. Alcanza a velocidade 
máxima de 200 km/hora e 
ponse de 0 a 100 km/h en 
9,2 segundos.

Si Mazda presume da re-
lación de compresión máis 
alta do mundo en gasoli-
na (14:1) tamén fai o pro-
pio en diésel, pero neste 

caso coa relación máis bai-
xa do mundo. Aplicando a 
nova tecnoloxía Skyactiv re-
duce considerablemente o 
consumo (4,6 l/km datos do 

fabricante) -cunha autono-
mía próxima aos 900 quiló-
metros- e as emisións (119 
gr/km de CO2). Un novo 
turbocompresor de dúas 

etapas fai que o motor 2.2 
de 150 cv alcance a veloci-
dade máxima de 202 qui-
lómetros por hora e ponse 
de 0 a 100 no mesmo tem-
po que o motor de gasolina: 
9,2 segundos.

As novas caixas de cam-
bios de seis velocidades, 
tanto a manual como a au-
tomática, son cómodas de 
manexo e moi precisas. Os 
cambios son suaves, sen 
vibracións e con gran pre-
cisión de movementos. 
Botamos en falta que o cam-
bio automático non leve le-
vas no volante.

O sistema de tracción 
ás catro rodas detecta au-
tomaticamente se as rodas 
dianteiras empezan a per-
der adherencia. Nese caso o 
sistema redistribúe de forma 
continua o par motor ás ro-
das traseiras ata un 50% co 
fin de garantir unha tracci-
ón óptima.

O novo Mazda CX-5 preséntase en 
dous acabados: Style e Luxury. Co pri-
meiro temos: sistema de asistencia á 
freada en cidade, asistente de arrin-
que en pendente, sistema de monito-
rización da presión dos pneumáticos, 
control de estabilidade e control de 
tracción, cristais tintados nas ventás 
traseiras, sensor de chuvia, faros ha-
lóxenos con aceso automático, faros 
antinéboa, luces Led de circulación 
diurna, airbags dianteiros, laterais e 
de cortina, antena de aleta de tibu-
rón, retrovisores térmicos de axuste 
eléctrico abatibles, sistema de esca-
pe dobre, asentos traseiros abatibles 
cun só toque, volante de coiro, radio 
cd mp3 con pantalla táctil, USB, con-
trois de audio no volante, bluetooth, 
pantalla multifunción interactiva con 
ordenador de a bordo, consola cen-
tral e bolsas no respaldo dos asentos, 
espello interior día/noite antideslum-
brante, botón de arrinque do motor, 
dirección asistida eléctrica, control 
de cruceiro, elevalúas eléctricos 

dianteiros e traseiros, aire acondicio-
nado dual automático, kit de repara-
ción de picadas e pinas de aliaxe de 
7 radios de 17 polgadas.

Co acabado Luxury engádeselle 
asistente de cambio de carril e su-
pervisión de ángulos mortos, cáma-
ra de visión traseira a cor, sensores 
de aparcamento, asentos dianteiros 
calefactados con mandos eléctricos 
de axuste, tapizaría de coiro, radio 
con sistema envolvente de son, siste-
ma de navegación, sistema de aceso 

con mando a distancia mediante tar-
xeta intelixente e pinas de aliaxe de 
19 polgada.

Tamén hai dous packs opcionais, 
confort: con sensores de aparcamen-
to dianteiros e traseiros e asistente 
de cambio de carril, e de segurida-
de: con faros bi-xenon direccionais, 
lavado de faros dianteiros, control 
automático de nivelación, sistema 
de cambio de carril, sistema de con-
trol de luces de longo alcance e tei-
to solar.

motoriZaciónS

acaBaDoS

A salientar

comportamento
motorización
capacidade

a visibilidade, tanto frontal como lateral, é boa

o maleteiro pasa dos 503 litros con todos os pasa-
xeiros, aos 1.620 para levar calquera tipo de carga
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❱❱ o portal tuasesordecoches.com realizou un estudo para coñecer os intereses  
de homes e mulleres á hora de elixir un vehículo novo. O 26% das mulleres 
valora que o seu próximo vehículo teña un consumo de combustible baixo, 
en cambio para os homes este requisito non resulta tan importante, só para 
o 21%. en canto ás preferencias sobre o deseño e a estética do novo vehículo, 
ambos o valoran practicamente igual, 17% no caso dos homes e 16% no das 
mulleres. A porcentaxe que prefire modelos considerados de prestixio é dun 
7% de homes e 9% das mulleres.

❱❱ mutua motera relacionou o incremento das mortes de motoristas nas estradas ao mal  
estado de conservación das infraestruturas e teme que esta tendencia poida 
seguir ao alza, tralas sete mortes rexistradas este mes nunha mesma fin de se-
mana. este colectivo convocou unha manifestación para o día 6 de decembro 
para “esixir ás administracións que cumpran coas súas obrigas”.

❱❱ volkswagen iniciou a venda no noso mercado dos seus modelos eléctricos e-up! e  
e-Golf, que se poderán adquirir en once concesionarios. A introdución des-
tes novos vehículos representa a aposta da marca pola mobilidade sostenible, 
así como a súa “firme formulación” de lograr o liderado en todos os aspectos, 
dende a produción ata a propulsión dos seus modelos. O e-up! ten unha poten-
cia de 82 cv e é capaz de alcanzar unha velocidade máxima de 130 km/h, cun-
ha autonomía de 160 km. O e-golf ofrece 110 cv, cunha velocidade máxima de 
140 km/h e unha autonomía de ata 190 km.

BreVeS

“A compra intelixente”
Xa son 2.700.000 de uni-

dades vendidas en 43 países 
de todo o mundo dende o seu 
lanzamento en 2004, e máis 
de 130.000 unidades comer-
cializadas por Dacia no noso 
país dende 2005, o que cons-
titúe un grande éxito comer-
cial para unha marca tan nova.

Dacia é o líder do mercado 
nacional de vendas a particu-
lares en 2013 e 2014 ata a data. 
Os seus modelos Sandero e 
Dokker, pola súa banda, son, en 
este mesmo período, líderes ab-
solutos do mercado español de 
vendas a particulares nos seg-
mentos de pequenos compac-
tos e de vehículos comerciais, 
respectivamente.

maría caeiro comezou a 
presentación á prensa 

destacando o modelo de 
negocio aportado por dacia
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Dacia Tour España 2014

■ XAbIer VIlArIÑO | TexTo

■ SPrInt mOtOr | FoTos

Dacia conmemora os 10 
anos do seu nacemento como 
marca. Para celebrar o seu éxito 
comercial, púxose a percorrer 
a xeografía española a través 
do Dacia Tour España 2014, que 
ten como misión, apoiándose 
na súa rede comercial, presen-
tar e dar a coñecer, mediante 
probas dinámicas, toda a súa 
gama actual, que xa conta con 
7 modelos diferentes.

A caravana da alegría

A terceira cita en Santiago de Compostela
maría caeiro, Conselleira 

Delegada de m. caeiro S.a., 
concesionario de Renault na 
provincia da Coruña dende 
hai 60 anos, comezou a pre-
sentación á prensa destacando 
o modelo de negocio aporta-
do por Dacia, que se susten-
ta na complementariedade 
óptima con Renault, cos seus 
produtos, os seus equipos e 
o seu savoir-faire industrial e 
loxístico, que permite lograr 
unha relación calidade/prezo 
inigualable.

María destacou que os re-
sultados comerciais da marca 
na provincia da Coruña son 
moi positivos, onde o Sandero 
é líder do mercado de clien-
tes particulares, dobrando os 

seus resultados fronte ao ano 
pasado. Dokker, pola súa ban-
da, está recibindo unha aco-
llida extraordinaria por parte 
da clientela, alcanzando unha 
cota de mercado en vehículos 
comerciais a particulares dun 
33%.

Xa son máis de 130.000 
unidades comercializadas de 
Dacia no noso país, e máis 
de 2.700.000 en 43 países de 
todo o mundo. Dacia, a nivel 
marca e tanto Sandero como 
Dokker, a nivel modelo, son 
líderes absolutos do merca-
do nacional de vendas a par-
ticulares e dos segmentos de 
pequenos compactos e de ve-
hículos comerciais a particula-
res, respectivamente.



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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tres décadas de alegrías
Seat celebra o aniversario 

do Ibiza por todo o alto: este 
mes lanza unha edición espe-
cial chamada “Ibiza 30 aniver-
sario”. E non é para menos. O 
modelo é un dos fillos predi-
lectos da casa de orixe espa-
ñola integrada en Volkswagen.
Tenlle dado moitas alegrías: 
permanece no primeiro pos-
to do seu segmento dende 

o ano 2001 e ostenta o títu-
lo de ser o coche de máis éxi-
to da marca rozando os case 
5 millóns de unidades ven-
didas. É o primeiro vehículo 
100% Seat, ao ser deseñado 
e desenvolvido plenamente 
pola marca de maneira inde-
pendente, e estreou a sede de 
Martorell. As catro xeracións 
do modelo caracterizáronse 
por amosar un espírito novo, 
deportista e polas boas pres-
tacións. Outro feito desta-
cado na súa traxectoria foi a 
súa elección como coche ofi-
cial dos Xogos Olímpicos de 
Barcelona no ano 1992.

catro xeracións do ibiza
O primeiro Seat Ibiza 

presentouse no Salón do 
Automóbil de París e, grazas 
a converterse nun éxito de 
vendas, serviu para iniciar a 
proxección internacional da 

compañía cun volume alto 
de exportacións que se cifra, 
nestes momentos, en arredor 
de 3,5 millóns de unidades. 
Na súa traxectoria vital distín-
guense catro etapas. 

Primeira xeración
(1984-1993). alianza
de grandes nomes

O desenvolvemento da ca-
rrozaría foi responsabilidade de 
Italdesign, a empresa do dese-
ñador italiano Giorgio Giugiaro, 
e de Karmann, mentres que 
Porsche foi responsable da tec-
noloxía dos motores “System 
Porsche”. A oferta de motores ía 
desde os 44cv ata os 100cv na 
versión gasolina e un propul-
sor de 55cv no diésel. Despois 
do lanzamento da versión de 
3 portas, en 1986 apareceron 
as de 5 portas.  No ano 1991 
remodelouse o modelo baixo 

o lema New Style afectando 
ao frontal, que adquiriu unha 
aparencia máis redondeada e 
aerodinámica, e tamén aos aca-
bados interiores, con melloras 
na dirección e insonorización.

Segunda xeración
(1993-2002). Primeiro
modelo fabricado na
planta de martorell

Iníciase unha etapa opti-
mista coa posta en marcha da 
nova fábrica. Isto tradúcese na 
remuda do modelo a cargo de 
Giugiaro cun salto estético evi-
dente, con liñas redondeadas 
e aerodinámicas e cun equi-
pamento e unha sofisticación 
mecánica que, naquela época, 
estaba reservada a gamas de 
segmentos superiores. Ofrecía 
seis motores: gasolina, diésel 
e turbodiésel con carrozarías 
de 3 e 5 portas e deu un salto 

O Retro-Visor deste mes de 
xuño tráenos ao presente 
imaxes que temos gardadas, 
a ben seguro, na nosa retina. 
O carismático Ibiza leva tres 
décadas circulando por es-
tradas de todo o país, den-
de que se lanzara no ano 
1984. Quizais moitas per-
soas lembren tamén o lema 
co se anunciaba daquela 
“feito para a súa xente”; esa 
xente moza dinámica, con 
ambición e con desexos de 
cambialo todo naqueles pri-
meiros anos dos 80. Viaxamos 
no tempo para lembrar a tra-
xectoria da icona por excelen-
cia de Seat; un modelo que 
segue pisando asfalto con 
números positivos.

30 anos do Seat Ibiza

A marca lanzó a 
edición especial  
“Ibiza 30 aniversario”

É o modelo 
máis vendido da 
compañía rozando 
os 5 millóns de 
unidades
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cualitativo ao ser o primei-
ro modelo do seu segmen-
to equipado cun motor TDI 
de 90cv. En 1996, equipouse 
cun motor de 110cv, sendo o 
propulsor diésel máis poten-
te do seu segmento. No ano 
1998 lánzase unha visión re-
novada na que destacaban 
os grupos ópticos de maio-
res dimensións e unha panta-
lla multifunción para amosar 
a información do ordenador 
de a bordo.

terceira xeración 
(2002-2008). o “chasis Áxil”

O actual director de dese-
ño do grupo Volkswagen, o 
italiano Walter de Silva, per-
filou as liñas da nova etapa 
dando pasos adiante na cali-
dade da fabricación, na gama 
de motores e no comporta-
mento dinámico. Avanzou 
nunha estética máis atracti-
va e lixeira co concepto do 

“Chasis Áxil”, desenvolvido 
polo Centro Técnico de Seat 
en Martorell. No ano 2006 o 
Seat Ibiza estrea unha nova 
imaxe máis deportiva e mo-
derna cun interior actualiza-
do e con novos parachoques. 
A finais de 2007 presentouse 
a versión ECOMOTIVE, un mo-
delo dos máis ecolóxicos do 
seu segmento.

cuarta xeración (2008). 
a unión de beleza
e tecnoloxía

O entón director de 
deseño da marca, Luc 
Donckerwolke, introduce no 

frontal do coche o concepto 
“Arrow Design”, que dá como 
resultado un Ibiza máis de-
portivo e distintivo, grazas ao 
emprego de trazos xeométri-
cos moi marcados. A isto sú-
mase a evolución introducida 
na clásica “Línea Dinámica” da 
marca no lateral. A nova xe-
ración aparece con dúas ca-
rrozarías diferentes: o Sport 
Coupé de 3 portas e 5 portas 
e o equipamento de serie in-
cluía ESP (control electróni-
co de estabilidade) en toda a 
gama amais de airbag de ca-
beza-tórax. A última actua-
lización realizouse no ano 
2012.

a historia de Seat
A multinacional naceu en 
Tortosa no ano 1950 e ten a 
súa sede central en Martorell, 
Barcelona. Desde 1985 
está integrada no Grupo 
Volkswagen

Exporta máis do 80% dos 
seus vehículos e ten presenza 
en máis de 75 países. 

No ano 2013 acadou un 
volume de negocio de 6.473 
millóns de euros, a cifra máis 
alta da súa historia. As ven-
tas sumaron 355.000 unida-
des en todo o mundo.

O Grupo Seat ten 
13.500 empregados e 3 
centros de produción en 
España: Barcelona, El Prat de 
Llobregat e Martorell, onde 
se fabrica o Ibiza e o León. 
Do Ibiza fanse cada día 700 
coches co traballo directo de 
1.600 persoas.

Ademais a compañía pro-
duce o Alhambra en Portugal, 
o Mii en Eslovaquia e o Toledo 
na República Checa. 

modelos deportivos
O primeiro foi o IBIZA SXI, cun motor de 
100cv, predecesor dos actuais CUPRA 
(acrónimo de Cup Racing) e FR (Fórmula 
Racing. Lanzouse en 1998.

En 1996 a compañía presentou a 
versión CUPRA con motor 2.0 de 150cv, 
que ofrecía un gran rendemento e unha 
imaxe deportiva. Foi un lanzamento es-
perado, co que Seat celebrou o triunfo no 
Campionato do Mundo de Ralis FIA de 2 
litros co Ibiza Kit Car. Repetiría o título nas 
edicións de 1997 e 1998. 

No ano 2004, a casa celebra o 20 
aniversario do modelo e as máis de 3,3 
millóns de unidades fabricadas coa apa-
rición de dúas novas versións deportivas: 
FR e CUPRA con nova mecánica diésel.

No 2009 a casa lanza o CUPRA con ca-
rrozaría SC de 3 portas, cambio DSG de se-
rie e motor de gasolina 1.4 TSI de 180cv e 
o FR 5 portas e propulsor 1.4 TSI de 150cv.

Un ano máis tarde aparece o FR TDI 
de 143cv. E a gama deportiva culmina co 
Seat 1200 Sport “Bocanegra”. 

Vendas por xeracións 
ibiza i (1984-1993)
1.308.461 unidades

ibiza ii (1993-2002)
1.522.607 unidades

ibiza iii (2002-2008)
1.221.200 unidades

ibiza iv (2008-hoxe)
924.183 unidades 

Segunda xeración
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Calendario  
de  probas XULLO  2014

 
PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

Cto. Galego de Montaña IX Subida Furriolo Montaña Celanova Ourense España

I Autocross Montalegre Autocross Montalegre 
Distrito de Vila 

Real
Portugal

Cto. España Trial - Pobladura de las Regueras Trial Pobladura de las Regueras - El  Bierzo León España

Cto. Galego e España de Autocross - Carballo Autocross Circuíto de Carballo A Coruña España

Cto. Europa F3 Open - Hungría F3 Circuíto de Hungaroring Hungría

8ª proba Superbikes - Portimao Superbikes Circuíto Internacional de Portimao Portugal

Cto. España Velocidade - Albacete Velocidade Circuíto de Albacete Albacete España

G.P. F1 Gran Bretaña F1 Circuíto Silversten
Gran 

Bretaña

Cto. Galego de Velocidade - A Pastoriza Velocidade Circuíto A Pastoriza Lugo España

Cto. Europa Motocross - Finlandia Motocross Finlandia Finlandia

Cto. España Freestyle - Castellón Freestyle Praza de touros de Castellón Castellón España

XI Rali Sur do Condado Rali Comarca O Condado Pontevedra España

Rali Histórico de Avilés Históricos Avilés Asturias España

Cto. Mundo Turismos - Rusia Turismos Circuíto de Moscova Rusia

G.P. Mociclismo Alemaña Motociclismo Circuíto Sachsenring Alemaña

Circuíto World Series by Renault - Alemaña World Series Circuíto de Nurburgring Alemaña

Copa de España de Minivelocidade - Segovia Velocidade La Higuera Segovia España

Copa Trial Infantil As Pontes Trial Infantil As Pontes A Coruña España

Dirt Track Carballo Dirt Track Carballo A Coruña España

Cto. España Supermotard - Villarcayo Supermotard Circuíto Karting Villarcayo Burgos España

I Slalom Concello de Moeche Slalom Moeche A Coruña España

Red Bull X-Fighters Motocross Estadio Olímpico de Munich Alemaña

6 horas resistencia Vespa ou Lambretta Resistencia Circuíto Motorland Aragón Teruel España

Cto. Galego Montaña - XLI Subida a Chantada Montaña Chantada Lugo España

XXI e XXII Karting a Magdalena - Forcarei Karting Circuíto A Magdalena-Soutelo de Montes Pontevedra España

I Redondela Todoterreo Todoterreo Redondela Pontevedra España

G.P. F1 Alemaña F1 Circuíto de Hocknheim Alemana

Cto. España Todoterreo - Baixa España Aragón Todoterreo Teruel Teruel España

Clio Cup 2014 - Portimao Asfalto Circuíto de Portimao Portugal

Cto. Europa F3 - Gran Bretaña F3 Circuíto de Silverstone
Gran 

Bretaña

Copa de España Velocidade Clásicas
Velocidade 

clásicas
Circuíto de Motorland Aragón Teruel España

Dirt Track Cambados Dirt Track Cambados Pontevedra España

XXI Rali El Bierzo Rali El Bierzo León España

Ralimix Albariño Ralimix Pontevedra Pontevedra España

Copa de España de Velocidade Velocidade Circuíto de Motorland Aragón Teruel España

Cto. Galego de Velocidade - Forcarei Velocidade Circuíto A Magdalena-Soutelo de Montes Pontevedra España

G.P. F1 Hungría F1 Circuíto de Hungagoring Hungría 

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

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

Síguenos en:

facebook twitter boletín diario google + google currents

faldón web.indd   1 20/09/2013   13:02:23
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■ SeVI mArtínez | TexTo

dezasete desgrazas menos 
e outros tantos milleiros de 
sustos nos que puido haber 
feridos. esa é a conclusión á 
que chega o estudo elaborado 
pola universidade carlos iii 
de madrid e que presentaron 
ó público, xunto co balance 
anual e a memoria do exerci-
cio 2013, os responsables da 
itV na nosa terra.

Nesta Universidade a través 
dun logaritmo con datos sobre 
accidentes con vehículos impli-
cados coa ITV pasada e non pa-
sada, concluíron que, grazas ás 
revisións obrigatorias, se evita-
ron mortes e accidentes.

O ano pasado realizaron en 
España a inspección obrigatoria 

1.300.000 vehículos. Este núme-
ro supón un aumento dun 6 por 
cento con respecto ó exercicio 
de 2012. Este aumento ten a súa 
orixe nunha mellor percepción 
por parte do usuario das súas 
obrigas e dos beneficios da revi-
sión tanto como no aumento da 
idade media do parque móbil. 
Os resultados destas revisións 
son similares ós de anos ante-
riores e, máis ou menos, un de 
cada catro vehículos foi rexei-
tado (24%). Un cuarto dos ve-
hículos revisados contaba cun 
defecto grave ou moi grave no 
seu estado que debeu ser repa-
rado para poder seguir en cir-
culación. A lexislación indica 
que, se se detecta un fallo deste 
tipo o coche queda inhabilitado 
para circular polas vías públicas.

Unha das razóns que de-
termina cantos e que nivel de 

gravidade teñen os achaques 
dos nosos coches é a idade. O 
parque móbil galego é, nes-
te sentido, dos máis vellos de 
España. En Galicia estiramos o 
uso do automóbil ata deixar a 
media de idade nuns moi longos 
doce anos. Os números de antes 
de comezo da crise económica 
reflectían unha media de idade 
de nove anos.

Os defectos detectados de 
maneira máis habitual son, sor-
prendentemente, os que teñen 
que ver coa seguridade: freos, 
pneumáticos, iluminación e sina-
lización. Parece que os conduto-
res non son conscientes de que 
os freos e os pneumáticos van 
perdendo eficacia porque au-
tomaticamente nos adaptamos 
ás circunstancias destes sistemas 
en cada momento, segundo pa-
labras de Carmen Fernández, 

portavoz de Supervisión y Control 
(SyC), que é a concesionaria dos 
servizos de ITV en Galicia.

Na mesma presentación re-
calcouse a importancia do ser-
vizo de revisión como promotor 
da condución segura, da con-
servación e coidado do medio 
ambiente e da eficiencia ener-
xética. Tamén se destacou neste 
informe a boa acollida por parte 
dos usuarios desta colaboración 
público-privada; realizáronse en-
quisas ó efecto que deixaron cla-
ra a coclusión deste estudo.

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

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

Síguenos en:

facebook twitter boletín diario google + google currents

faldón web.indd   1 20/09/2013   13:02:23

A ITV evitou 17 mortes e 1.100 accidentes en Galicia en 2013
Freos e pneumáticos seguen sendo materias pendentes na ITV

  O parque 
móbil galego é 
dos máis vellos de 
España
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■ redAccIón | TexTo

■ SPrInt mOtOr | FoTos

Os cativos son os pasaxei-
ros máis vulnerables porque o 
seu corpo é máis fráxil có dos 
adultos. Non falamos dunha 
cuestión menor; o risco de le-
sións en caso de accidente di-
minúe un 75% cando os nenos 
sentan no coche nunha cadeira 

axeitada para eles e ben coloca-
da. No caso de producirse unha 
colisión, se o neno non está ben 
suxeito, pode saír proxecta-
do contra o interior do coche, 
cunha forza superior á do seu 
peso, sendo moi probable que 
se produzan lesións graves ou 
mortais, mesmo se a velocida-
de  non supera os 50 km/h.

Seguridade infantil 
a bordo

Os sistemas de retención infantil dos vehículos

A seguridade infantil a bordo dos vehículos é obrigatoria 
por lei e ten avanzado moito, sempre co obxectivo de mello-
rar a protección dos pequenos. Malia que segue acontecendo, 
hoxe é menos habitual que os nenos viaxen sen ningún tipo de 
suxeición. Con todo é preciso tomar conciencia da necesidade 
de incorporar os sistemas de retención infantil (SRI) en cada 
desprazamento. Os traxectos curtos ou a incomodidade de 
mover as cadeiras dun coche a outro non valen como descul-
pa ante a magnitude das consecuencias que se poden evitar. 

No ano 2013, o 43% dos cativos falecidos en accidentes 
de tráfico non levaban ningún tipo de sistema de retención 
infantil. Perderon a vida 23 nenos que viaxaban en turismos 
ou furgonetas sen iren protexidos.

A maioría dos pais, preocupados por facer unha boa esco-
lla, deben dedicar tempo e cavilacións a este proceso. Pode ser 
unha tarefa complicada porque hai que considerar varias cues-
tións; fundamentalmente o prezo, xa que require unha certa 
inversión, amais hai que comprobar a efectividade do sistema 
para que cumpra coas necesidades de suxeición requiridas e 
asegurarse da homologación do produto, verificando a etiqueta 
que debe incluír. Dende finais do ano 2013 os SRI homológanse 
coa normativa ECE-R 129, coñecida popularmente como i-Size. 

Necesidade de protección A elección do sistema axeitado

Na actualidade, o mercado ofrece 5 sistemas 
principais de retención infantil. 

1. O GRUPO 0 - Capazo. Para bebés de 0 a 10 kg e menos 
de 76 cm. Instálanse nos asentos posteriores do coche en 
posición transversal coa cabeza do neno orientada cara 
ao interior do coche para protexelo mellor no caso dunha 
colisión lateral. 

2. GRUPO  0 e 0+ - Cadeira con arnés.  Para bebés de 0 a 13 
kg e menos de 92 cm. Son cadeiras aptas para seren fixadas 
na parte dianteira ou traseira, sempre no sentido contrario 
á marcha. Dispón duns arneses que protexen ao pequeno. 

3. GRUPO 1- Elevador con respaldo de 9 a 18 kg e de 92 a 
108 cm. O cativo suxéitase á cadeira e ao coche a través 
dun arnés. Pode colocarse en ámbolos sentidos da marcha 
pero é preciso ir axustándoa a  medida que o neno medra, 
para que agarre ben. Pode adquirirse con fixación Isofix.

4. GRUPO 2 – Elevador de 15 a 25 kg e de 98 a 123 cm. Estas 
cadeiras teñen un elevador para ir adaptando o corpo do 
pequeno ao cinto de seguridade do vehículo. Desta ma-
neira, o neno viaxa no asento dianteiro ou traseiro no sen-
tido da marcha. 

5. GRUPO 3 – Elevador de 22 a 36 kg e de 115 a 150 cm. 
Permite tamén o uso do elevador, podendo instalarse no 
asento dianteiro ou traseiro no sentido da marcha.

o 75% das cadeiras infantís cumpren con tódolos requisitos
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No ano 2013 morreron 23 nenos en 

accidentes de tráfico por non iren ben 
protexidos durante a viaxe

Case a cuarta parte das cadeiras infantís analizadas no úl-
timo Informe Europeo de Sistemas de Retención Infantil non 
aproba os controis de seguridade. A maioría, o 75%, si cum-
pre con tódolos requisitos. O estudo, realizado por distintos 
clubs automobilísticos europeos, entre eles os españois RACE 
e RACC, analizou 33 cadeiras divididas por categorías de peso. 
O obxectivo é avaliar a resposta das cadeiras ante choques la-
terais e frontais en catro parámetros: a facilidade de uso e a 
ergonomía, o contido de substancias perigosas, o confort, a 
limpeza e a confección. Soamente unha delas acadou a máxi-
ma valoración. Trátase da Recaro Privia& Recaro Fix.

A entrada en vigor da 18ª Lei de Tráfico o pasado 9 de maio 
vai completarse coa elaboración dun novo Regulamento de 
Circulación, que afectará aos criterios actuais de uso dos siste-
mas de retención infantil (SRI). A expensas de coñecer o texto 
definitivo, a forma na que os cativos viaxan no coche mudará 
en tres aspectos:

Os mecanismos de protección pasarán de distinguirse por 
idade e peso a facelo por altura, algo que recolle tamén a vi-
xente normativa i-Size que homologa estes sistemas. 

Deste xeito, os cativos de menos de 1,35 metros de altura 
estarán obrigados a viaxar nun SRI e soamente poderán facelo 
no asento dianteiro, coa súa cadeira, cando tódolos asentos 
traseiros estean ocupados por outros menores. O vehículo 
que non cumpra con esta norma poderá ser inmobilizado. Ata 
agora, os menores de 12 anos podían ir no asento dianteiro 
usando unha cadeira axeitada. 

Ademais, ata os 15 meses, os pequenos deberán ir senta-
dos no sentido contrario da marcha, sempre que a cadeira per-
mita esa colocación, non sendo obrigatorio desbotar aquelas 
non aptas para facelo.

Non tódolos modelos ofrecen 
a mesma seguridade Os cambios da nova Lei de Tráfico nos SRI

os cinco mellores sistemas de retención
1.  Recaro Privia & Recaro fix. Pertence ao grupo de ata 13 kg 

(0+), válido ata 1 ano e medio, aproximadamente. Obtivo 
a máxima puntuación en tres dos catro niveis, mentres que 
recibiu a cualificación de satisfactorio no de substancias 
nocivas. 

2.  Cybex Aton Q. Coa calificación final de satisfactorio, acadou 
a nota máxima en tres categorías, quedando con satisfac-
torio na de manexo e ergonomía. 

3.  Cybex Aton Q & Aton Q Base-fix. Suma a mesma valoración 
ca anterior. 

4.  Bebé Confort Pebble & 2way Fix. Cunha nota final de sa-
tisfactorio, conseguiu a máxima puntuación en manexo e 
ergonomía e mais en ‘limpeza e confección’, mentres nos 
outros parámetros só alcanzou un satisfactorio.

5.  Concord Airsafe. Recibiu a puntuación máxima nos pará-
metros de seguridade e limpeza e confort. 

Outros sistemas valorados como “satisfactorios” son: Besafe 
iZi Go X1, Kiddy Evolution Pro 2 e Chicco Oasys 1 Isofix.

Hai outros 24 sistemas de retención infantil que aproban en 
seguridade pero 8 non chegan aos niveis esixidos. Os modelos 
con cualificación “moi insatisfactoria” que non superaron a pro-
ba de impacto lateral son: 

› ABC Design Risus & Risus Isofix Base
› Inglesina Huggy Prime 
› Inglesina Huggy Prime&Base Huggy Isofix 
› Silver Cross Simplicity 
› Silver Cross Simplicity&Isofix-Base

o uso das ca-
deiras infantís 

reducen o 
75% o risco 

de lesións nos 
cativos en caso 

de accidente
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Carreiras... máis preto do verán
■ mIgUel cUmbrAOS | Texto    ■ SPrInt mOtOr | FoTos

Por décimo terceira vez Audi venceu nas prestixiosas “24 Heures 
du Mans”, que desta volta contaban co regreso de Porsche. 
Edición moi axitada, con diversos accidentes, varios cambios 
en cabeza e vitoria final para o trío formado por Fassler, Tréluyer 
et Lottérer aos mandos dun R-18 e-tron quattro.

Segue avanzando o mundial de ralis, que desta volta afrontou 
as lentas pistas de terra da illa de Sardegna para desenvolver 
unha nova manga. Era o turno de Italia e as cousas seguiron 
derroteiros similares. Nova demostración de Volkswagen e 
unha vitoria máis para Ogier, que segue como sólido líder.

Avanza o WTTC, é dicir o Mundial de Turismos, que consumiu 
desta volta as citas de Austria e Rusia. Citroën manda con man 
firma, tendo a tres dos seus catro pilotos ocupando as tres 
prazas de honra. A sorpresa está a ser o arxentino “Pechito” 
López, que manda de momento, seguido de Muller e Loeb.

Sen deixar a un lado o mundial de ralis, pero desta volta o de 
Produción. No derradeiro intre e na súa estrea mundialista este 
ano, o catalán Pons, baixo as cores do equipo galego ACSM, 
liderou no país transalpino. Vitoria co seu Lancer EVO X, á es-
pera do Fiesta R5 co que pelexará en vindeiras citas.

Do mundial ao 
Europeo, que recalou 
na súa quinta tirada 
do ano nas illas por-
tuguesas de Açores. 
E para comulgar con 
aquilo de “profeta 
en casa” vitoria para 
o portugués –nes-
te caso de Madeira– 
Bernardo Sousa, co 
seu coñecido Ford 
Fiesta.
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Variedade estase a dar tamén no certame asturiano de ralis. 
Así, en Boal, segunda carreira, primeira vitoria do 2014 para 
o excampión Jonathan Pérez, que desta volta recurría a un 
Citroën DS3.

E dos circuítos ás ramplas da montaña. Desta volta ao 
Campionato Portugués, que cumpriu unha cita máis, sendo 
agora o turno da Serra da Estrela. Vitoria nesta terceira reunión 
do ano de Pedro Salvador (Tatuus), flanqueado no podio polo 
santiagués Castañón e o ourensán Rodríguez.

Narón foi escenario da cuarta proba do ano. A carreira de 
Ferrolterra supuso o terceiro triunfo da tempada para Iván 
Ares e o seu Porsche, que desta volta segue liderando a xe-
ral provisional.

Outro campionato que avanza é o Nacional de Terra, que tivo 
en pistas andaluzas o seu terceiro envite do curso. Tralo triunfo 
de Suárez na carreira inicial e de Vidal en Curtis, foi a quenda 
do dakariano Nani Roma e o seu pequeno pero efectivo Mini.

Xa en Galicia, dúas 
probas máis den-
tro do popular 
Campionato de 
Ralis. Vintecinco edi-
cións poido final-
mente cumprir o 
Botafumeiro, onde 
Víctor Senra acadou 
a súa quinta vitoria, 
igualando deste xeito 
en triunfos ao seu pai, 
Manuel, co mesmo 
número de “ouros” na 
cita compostelá.
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■ mIgUel cUmbrAOS | Texto e fotos

Sprint Motor >>30 Ralis

O nacional de asfalto, 
con polémicas, 
inscricións moi 

oscilantes e demais, 
cubriu dous tercios 
do que en Galicia 
ven disputando. 

Historias similares, 
dunha banda e, 

diferentes, doutra, 
escribíronse en 
Vigo e Ourense, 
agardando polo 

de Ferrol en 
agosto para saber 
se hai variedade 
ou repeticións. 

Gocemos do 
álbum de fotos do 

acontecido nas 
xa veteranas citas 

galegas.

Tempo de reparto

50º Rali Rías Baixas
47º Rali Ourense “Ourense Termal”

Vallejo lidera o nacional tralos 
catro primeiros ralis. En Vigo 
pelexou con Meira, e cando 
este abandonou por acciden-
te, obtivo unha doada vito-
ria. Correu moito en Ourense 
pero un toque e un trompo 
limitaron a súa performance.

Ourense deu unha nova vitoria a Miguel Fuster, que sigue 
sumando primeiras prazas con coches diferentes na cita do 
interior galego. Desta volta conseguiu o primeiro triunfo dun 
R5 en España, pilotando con mestría o Fiesta de RMC.

Un podio en Vigo, onde foi terceiro, e un cuarto en Ourense, pelexando igual-
mente polo bronce. Magníficas actuacións do andorrán Vinyes en Galicia, sen 
rival entre os S1600 co seu coñecido Suzuki.

En claro proceso de adaptación pero deixando 
claro o piloto que é. Burgo e o seu novo Porsche, 
tras abandonar en Vigo por males mecánicos, foi 
de menos a máis en Ourense, onde accedeu por 
méritos propios ao chanzo máis baixo.
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Froito da súa regularida-
de o pequeno Opel Adam 
de Esteban Vallín chega-
ba a Ourense co liderato 
absoluto do CERA. Esa ra-
cha de puntos e ralis ter-
minados veuse truncada 
por un problema de tra-
pecio. Pese a ese contra-
tempo o asturiano e o 
pequeno coche da mar-
ca xermana deron claras 
mostras da súa eficacia.

Despois de rematar segundo na súa 
estrea co Porsche ex-Vallejo, no pa-
sado ralisprint de Fabero, o popular 
Jorge Antonio González “Rantur” tiña 
claro que na casa podía facer un bo 
papel. Superou males mecánicos para 
levar o 997 GT3 a quinta praza final.

Máis non pode pedir o andorrán Joan 
Carchat neste periplo galego. Liderou, 
tanto nun coma noutro rali, o grupo N 
e a Mitsubishi Cup, todo iso ao volante 
do seu coñecido Lancer EVO X.

Segue na páxina seguinte >> 



50º Rali Rías Baixas
47º Rali Ourense “Ourense Termal”

Pouco a pouco o lucense José Antonio 
Alonso vaise facendo un oco no mundo 
dos ralis, despois dunha longa traxectoria 
en pista. Tanto en Vigo como en Ourense 
acadou bos cronos e clasificacións, ao vo-
lante do coñecido Mini Rallye N2.

Aproveitando un perfecto coñecemento 
do terreo e a súa contrastada experiencia 
Pablo Pazó foi o mellor da oferta Suzuki 
en Vigo, por diante do tamén local Calvar 
e do seu irmán José.

Moi brillante no galego de ralis, 
onde xa asinou incluso un po-
dio como foi Santiago, o local 
Iago Silva deu outra mostra da 
súa clase. Quizais sexa este o 
seu último rali do exercicio, fal-
to de prespuposto, liderando 
en casa o apartado R2 e rema-
tando noveno co seu eficaz C2.

Boas perfor-
mances dese 
valor en alza do 
autombilismo 
asturiano cha-
mado Ángel 
Paniceres. En 
Vigo venceu a 
beca RMC e en 
Ourense foi o 
mellor dos máis 
novos, levando 
un trofeo doa-
do pola funda-
ción Estanislao 
Reverter.

Cuarto na cita da cidade olívi-
ca, o lucense Adrián Díaz quixo 
desquitarse en Ourense. Marcou 
un ritmo alto e forte que lle per-
mitiu mandar entre os Swift 
presentes, acadando así a súa 
primeira vitoria do 2014.

>> Vén da páxina anterior


