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Audi RS4 Avant
Un familiar apoteótico

Opel Corsa: 32 anos nas estradas



Innocenti, creadora da 
mítica Lambretta, vol-
ve con forza ao mer-

cado español de scooters. A 
súa completa gama de mar-
cado deseño italiano, con sete 

modelos dende os 50cc ata os 
500cc, está adaptada ás necesi-
dades do usuario actual. O lan-
zamento comercial de Innocenti 
Moto en España terá lugar no úl-
timo trimestre deste ano.

Indian acaba de comercia-
lizar a nova Scout do 2015, 
unha interpretación con-

temporánea pero clásica á vez dun-
ha das motocicletas máis coñecidas 
e codiciadas, cun prezo dende 
12.990 euros en España. Con 255 
quilos de peso en valeiro (a máis li-
xeira da súa categoría) a Scout 2015 

é unha moto creada dende cero. O 
chasis está feito dun aluminio lixei-
ro e ríxido combinado cunha baixa 
altura do asento de 643mm para 
unha boa comodidade e un fácil 
manexo. Está impulsada por un 

motor V-Twin refrixerado 
por auga de 1.133cc que 

rende 100 cv.

Outro ano máis a Vuelta a España visitará Galicia, 
este ano será en setembro, dende o día dez ó ca-
torce, a Vuelta discorrerá polo territorio galego.

O día dez a etapa discorrerá entre Ortigueira e A 
Coruña. O día once a saída será dende A Estrada e re-
matará no Monte Castrove (Meis). O día doce a etapa 
comezará en Salvaterra do Miño e rematará en Cangas 
do Morrazo. O día trece Santo Estevo de Ribas de Sil aco-
llerá a saída da etapa e o porto dos Ancares a meta. O 
día catorce Santiago de Compostela terá a honra de ser 
a cidade onde rematará este ano a Vuelta a España, cun-
ha contrarreloxo individual dende a Cidade da Cultura 
ata a praza do Obradoiro. Ademais será unha contrarre-
loxo nocturna, algo que fará especial esta última etapa.

Moita xente pregúntame cal é a mellor zona ou sitio 
para poder gozar do paso dos ciclistas. Eu sempre res-
pondo que depende do que busque. Porque se queres 
ver os ciclistas para fotografalos ou pedirlle un autógrafo 
recoméndovos que vaiades a unha saída de etapa. Nas 
saídas de etapa os ciclistas están máis cercanos e soen 
atender as peticións dos seareiros sen ningún proble-
ma. Ademais teñen que pasar polo control de firmas, 
así que poderás ver a todos os ciclistas do pelotón sen 
ningún problema.

Ata podes achergarte á zona onde están os auto-
buses dos equipos, por se queres ver como son as súas 
bicicletas ou como se preparan antes de cada etapa.

Outro punto distinto ós habituais é o avituallamento, 
unha zona onde os auxiliares dos equipos danlle comi-
da, bebida... aos ciclistas. É todo un espectáculo ver os 
corredores coller as bolsas coa comida e como comen 
enriba da bici.

Na meta case non se ve nada, polo tema de que os 
ciclistas veñen demasiado fatigados e pasan por dian-
te do público só dez segundos. Despois cada ciclista di-
ríxese ó seu autobús e xa non tes opción de poder sacar 
unha foto ou pedirlle un autógrafo.

Se non che interesa ter a sinatura dos ciclistas, pero 
si ver como é a entrega de premios e todo o protocolo 
que leva consigo, así como ver o líder co maillot verme-
llo, esta é a túa oportunidade. Ao final de cada etapa po-
derás gozar da entrega de premios, e de todos os líderes 
das distintas clasificacións no podio.

Tamén podes ver ós ciclistas nun porto de monta-
ña, este ano a Vuelta pasará polos Ancares e subirase o 
Alto de Felgueiras de Aigas e o Porto de Ancares, dúas 
zonas idóneas para ver a carreira, porque chegará bas-
tante rota e poderás ver tanto os líderes como o grupo 
dos sprinters, coñecido habitualmente como o autobús.

Outras persoas observan a carreira na zona máis 
próxima a súa casa, nunha zona alta onde ven todo o pe-
lotón ou simplemente pasar ós ciclista por unha ponte.

Cal é o punto ideal para gozar dunha carreira? 
Depende de cada persoa. A min persoalmente gústa-
me pedirlle unha foto ou un autógrafo aos corredores 
por iso son máis partidario de ir ver as saídas de etapa. 
Pero isto non quere dicir que sexa a mellor zona, senón 
unha opción máis.

Creo que cada seareiro debe coñecer todas as zonas 
para poder gozar do paso dos ciclistas, e despois que 
cada quen elixa a que máis lle guste.

A Vuelta a España visitará 
Galicia en setembro

O regreso de Innocenti

Scout 2015

■ mIGuel del mOrTIrOlO | TexTo e FoTo 
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Case 540.000 coches vendidos nos 
sete primeiros meses de 2014

De seguir este ritmo poderiamos pechar o ano con 850.000 unidades vendidas

O Plan PIVE segue sendo fundamental

Declaracións
Segundo o presidente de Ganvam, Juan 

Antonio Sánchez, que representa a 4.600 
concesionarios/servizos oficiais e 3.000 
compravendas, “o bo comportamento que 
está tendo o mercado grazas á continuida-
de do PIVE permítenos revisar ao alza a pre-
visión de pechadura para 2014, onde nos 
movemos entre as 830.000 e as 850.000 uni-
dades, o que supón un incremento próximo 
ao 15%. Con todo, hai que ter os pés na terra 
e non pasar por alto que, malia esta aparen-
te bonanza, atravesamos aínda un déficit de 
matriculacións, faltando aínda dous ou tres 
anos para superar a barreira do millón de 
unidades; cifra que marcará, sen dúbida, un 
punto de inflexión para a venda.

Jaume Roura, presidente da patronal 
dos concesionarios Faconauto, afirmou que” 
A normalidade e a continuidade do crece-
mento nas vendas é a mellor noticia que nos 
deixaron as matriculacións do mes de xullo. 
A marcha do PIVE 6 mantén o bo ritmo dos 
seus antecesores, impulsando aínda máis 
a actividade comercial dos concesionarios, 
contabilizando unha media de case 1.800 
operacións diarias a cargo do orzamento do 
Plan, que está comprometido xa nun 21%, 
logo dun mes dende a súa posta en marcha. 
O resultado é que o “peso” do mercado co-
rresponde de novo ás vendas que facemos 
os concesionarios a familias e particulares, 
supoñendo máis do 60% de todos os coches 
que se están adquirindo en España”.

A importancia do Plan PIVE
Aniacam novamente se congratula da concienciación do Goberno acerca da 

importancia da renovación do parque automobilístico nacional a través da reno-
vación do Plan PIVE, cunha importante dotación presupostaria. Ninguén dubida 
xa dos grandes beneficios que aporta este plan tanto o medio ambiente como 
para a seguridade viaria xa que, grazas aos programas PIVE, máis do dobre dos 
vehículos con idades de máis de 15 anos que habitualmente se daban de baixa 
no país estanse renovando co devandito plan.

■ XAbIer vIlArIñO | TexTo

Parece que o mercado pouco a 
pouco, afortunadamente, vaise ani-
mando. As vendas de automóbiles 
medraron un 10,9 por cento no mes 
de xullo, alcanzando un volume de 
83.223unidades, o mellor xullo den-
de 2009. Con este mes, son xa once de 
crecementos continuados no mercado 
do automóbil. Sen dúbida, o impulso 
económico, fiscal e de confianza que 

está reportando o Plan PIVE 6, é unha 
das claves deste resultado. España, 
volverá a liderar o crecemento dos 
principais mercados europeos gra-
zas a este Plan. Superouse xa o me-
dio millón de turismos matriculados 
(538.166), cun alza do 16,6% e en-
camiñámonos cara ao obxectivo de 
alcanzar as 850.000 unidades neste 
exercicio.

Matriculacións por canles
O PIVE está marcando a evolución das 

matriculacións de turismos nos primeiros 
sete meses do ano, acompañado polo au-
mento da demanda de alquiladoras e, en 
menor medida, de empresas. En xullo, as 
compras de empresas de aluguer manti-
véronse estables, totalizando 12.230 uni-
dades, cunha variación do -0,9 por cento. 
No período xaneiro-xullo, esta canle pre-
senta un crecemento do 14,1% cun volu-
me de 138.478 unidades. Pola súa banda, 

a canle de particulares mantén un exce-
lente comportamento e no mes de xullo 
rexistra un crecemento do 14,3%, cun vo-
lume de 50.324 unidades. No período xa-
neiro-xullo, esta canle crece un 21,3% cun 
volume de 274.718 unidades, supoñendo 
máis do 50% do total das matriculacións. 
Para rematar, a canle de empresas volve 
medrar un 10,9% no mes, con 20.669 uni-
dades. No período acumulado, esta canle 
xa mostra un crecemento do 10,1% con 
124.970 unidades.
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Moitas veces temos escoita-
do que a Galicia lle falta I+D+i, 
algo que no caso do sector da au-
tomoción non é certo, pois esta 
terra ten un gran potencial neste 
terreo e así o amosa a industria 
auxiliar, onde hai un bo núme-
ro de empresas que están en pri-
meira liña a nivel internacional, 
cun prestixio certificado polos 
principais fabricantes mundiais, 
dos que son provedores.

A industria de equipos e 
compoñentes para automoci-
ón ten un importantísimo peso 
específico no conxunto do mer-
cado, pola súa contribución ao 
valor engadido dos automó-
biles, ao emprego e á balanza 
comercial, xa que a súa expor-
tación directa representa case 
as dúas terceiras partes da fac-
turación do sector. Todo isto sen 
restarlle un ápice de importan-
cia a ter unha gran fábrica de 
automoción en Vigo como é a 
de Citroën. Hai que ter en con-
ta que, no conxunto de España, 
Galicia supón un 18,77% da 
produción total de vehículos, 
situándose como líder en pro-
dución de automóbiles.

Mais continuemos coa in-
dustria auxiliar da automoci-
ón. As empresas que xurdiron o 
século pasado en Galicia e me-
draron á sombra dos fabrican-
tes de vehículos alcanzaron o 
nivel de liderado no desenvol-
vemento de novas tecnoloxías 
e produtos así como en calida-
de de colaboradores dos fabri-
cantes no desenvolvemento de 
modelos máis limpos, seguros e 
interconectados.

O sector da automoción é 
cada vez máis global e com-
petitivo e, por iso, o bo fun-
cionamento da industria de 

compoñentes ten a súa clave 
na calidade, a produtividade e 
no I+D+i. Este último potencia-
do polo Clúster de Empresas de 
Automoción de Galicia (CEAGA).

A industria de compoñen-
tes achega entre o 70% e o 75% 
do valor do vehículo. É eviden-
te que a crise nos afectou a to-
dos. Un dos problemas máis 
importantes foi o financeiro. 
Este sector esixe capital para a 
investigación, desenvolvemen-
to e innovación. É o sangue que 
circula polo seu corpo e garan-
te o futuro. Ademais, Galicia e 
a súa industria auxiliar da au-
tomoción están moi valoradas 
polos fabricantes de vehículos 
tanto a nivel nacional como in-
ternacional grazas ao excelente 
tecido industrial de provedores.

Ademais da flexibilidade, os 
custos e a calidade dos produ-
tos, o sector de compoñentes 
deberá continuar afrontando 
desafíos como a globalización 
das empresas.

Esta situación económica his-
tórica, aínda que máis radicaliza-
da, non é nova e forma parte da 
nosa xenética: prever o futuro, to-
mar decisións e, sobre todo, acer-
tar nelas. Por iso é tan importante 
non deixar de investigar e inno-
var. Para facelo os nosos gober-
nantes terán que apostar moi 
forte por darlle todo o seu apoio 
a este sector, que é unha pedra 
angular da economía galega. O 
tempo avanza rápido e o futu-
ro ten que collernos totalmente 
previdos. Para iso deberemos ser 
“punteiros” nas últimas tecnolo-
xías, nos procesos de fabricación 
e nas novas enerxías que utiliza-
rán os automóbiles nas décadas 
vindeiras. Por iso é tan importan-
te non despistármonos.

Galicia ten I+D+i mais non se pode despistar

EDITORIAL

c/ Gómez ulla
Santiago de Compostela
Tfno.: 981 561 740 • 981 562 001 • Fax: 981 588 070
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Lamborghini des-
velou a vindei-
ra xeración do seu 

coche de competición: o 
novo Huracán LP 620-2 
Super Trofeo. O coche fará 
o seu debut nos tres certa-
mes (Europa, Asia e América 
do Norte) da Lamborghini 
Blancpain Super Trofeo 
Series.

O Huracán Super Trofeo 
marca un novo punto de 
referencia para as Series 
de competición. “Huracán 
Super Trofeo é un coche 
completamente novo cons-
truído dende cero cun claro 

concepto de competición”, 
dixo Maurizio Reggiani, 
membro do Consello de 
Lamborghini.

Este modelo adopta o 
motor V10 de inxección di-
recta da versión de estrada, 
entregando 620 cv en modo 
competición, con tracción 
traseira e un set up específi-
co para as carreiras de GT. O 
vehículo pesa uns ultralixei-
ros 1.270 quilos, atribuídas 
ao chasis híbrido de fibra de 
carbono e aluminio, e a máis 
estrita redución de peso. A 
relación peso/potencia é de 
2,04 kg/cv.

C3 Picasso Tonic
O C3 Picasso estrea 
look coa nova serie 
especial Tonic. Este 

vehículo, agora, loce na par-
te dianteira molduras exterio-
res no paragolpes pintadas 
en negro brillante, detalles 
cromados na parte posterior 
do vehículo, así como novos 
embellecedores aerodinámi-
cos nas rodas.

A serie especial Tonic 
está dispoñible en dúas 

motorizacións, VTi95 e HDi90. 
Equipa uns pneumáticos de 
baixa resistencia á rodadura 
e uns embellecedores aerodi-
námicos Airflow de 16”.

Esta serie toma como 
base o acabado Attractional 
que suma faros diurnos dian-
teiros LED, faros antinéboa 
dianteiros, aire acondiciona-
do e radio CD con MP3 con 
mandos baixo o volante e 
toma de audio.

Range Rover Sport SVR

Lamborghini Huracán

O novo Range Rover Sport SVR 
é capaz de acelerar de 0 a 100 
km/h en tan só 4,7 segundos e 
alcanzar unha velocidade máxi-
ma limitada electronicamen-
te de 260 km/h. As melloras do 
Sport SVR respecto ao Range 

Rover Sport estándar inclúen 
un propulsor de 550 cv e 680 
Nm de par, unha transmisión ZF 
8HP70 de oito relacións optimi-
zada, novas pinas opcionais de 
22”, amplas melloras nos siste-
mas de suspensión e dirección 

e un habitáculo con detalles 
exclusivos.

Nos ensaios iniciais este 
modelo percorreu o lenda-
rio circuíto de Nürburgring 
Nordschleife en 8 minutos e 14 
segundos, un dos tempos máis 

rápidos xamais rexistrados por 
un SUV de produción en serie.

O equipamento de serie in-
clúe as novas pinas de aliaxe de 
21” que, combinadas cos pneu-
máticos 275/45 R21, ofrecen 
unha boa capacidade todoterreo.
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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

¡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

avda de lugo, 167
tedlf. 981 587 610 - 981 587 409

Vía Pasteur, 8 - Polígono del Tambre
telf.: 981 587 333 - 981 572 228

fax: 981 572 246
Santiago de Compostela

MATERIAL CORROCERÍA Y MECÁNICA
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

Lugar Igrexa de Reis, 2
telf. 981 809 053
mob. 650 196 956
tallerespontevea@gmail.com 15883 Pontevea - Teo (A Coruña)

TU TALLER DE CONFIANZA



Travesia de Cacheiras Nº 25 - 1ºA  -15886 Teo (A Coruña)

Xa está nos conce-
sionarios o novo 
modelo urbano de 

Mitsubishi: cinco prazas e 
dous motores eficientes de 
gasolina de 3 cilindros e 1.0 
e 1.2 litros, ambos con Auto 
Stop&Go en dúas versións. O 
100 MPI Challenge con aire 
acondicionado, control de 

tracción e estabilidade, air-
bargs dianteiros, laterais e 
de cortina, elevalúas eléctri-
co, equipo de son con porto 
USB ou retrovisores exterio-
res eléctricos. Dispoñible cos 
descontos desde 8.600 euros. 
O 120 MPI Motion suma ao 
anterior o climatizador auto-
mático, sensores de choiva e 

escuridade, acceso e posta en 
marcha do motor sen chave, 
pinas de aliaxe de 15” e faros 

antinéboa con luces diúrnas 
integradas. Cos descontos, 
desde 9.500 euros.

Chega o Mitsubishi Space Star

A presentación será 
no Salón de París 
de outubro pero a 

compañía surcoreana insi-
núa xa detalles da versión 
actualizada do i20, mode-
lo do segmento B, no que 
seguen a filosofía “Fluidic 
Sculpture 2.0” que procura 

sofisticación. Capó alonga-
do, proporcións xenerosas, 
laterais esculpidos, arqui-
tectura clara e sinxela, fron-
tal con grella hexagonal e 
unha nova banda horizon-
tal que conecta os faros. Na 
zaga, lúa traseira envolvente 
e ópticas destacadas.

O Nissan Pulsar de 5 
portas abrirá a marca 
a novos clientes que 

buscan un turismo máis tra-
dicional e asequible. Dende 
o seu lanzamento ofréce-
se nunha ampla gama com-
posta por dez versións, froito 
de combinar dúas motoriza-
cións, o avanzado propulsor 
DIG-T de inxección directa de 
gasolina e turboalimentado 
de 115 cv e o eficiente turbo-
diésel 1.5 dCi de 110 cv, cos 
catro niveis de acabado ha-
bituais; Visia, Acenta, N-Tec 

e Tekna. Así como a trans-
misión automática X-Tronic 
dispoñible co motor 1.2 en 
acabados N-Tec e Tekna.

O prezo de partida é de 
13.900 € para a versión 1.2 
Turbo gasolina de 115 cv 
con acabado Visia. No caso 
da versión equipada co mo-
tor 1.5dCi Turbo diésel de 110 
cv con acabado Visia o pre-
zo é de 15.450 € co mesmo 
equipamento que a versión 
de gasolina. Estes prezos xa 
inclúen o pack de lanzamen-
to así como o Plan Pive6.

Hyundai i20 de nova xeración

Nissan Pulsar
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Jeep inicia o pre lan-
zamento do seu novo 
modelo: Renegade. 

Dará comezo coa comerciali-
zación da exclusiva edición li-
mitada: ‘Opening Edition’ que 
estará dispoñible por 27.400 eu-
ros cun completo equipamento 
de serie.

O Renegade é o primeiro 
modelo na historia da marca 
Jeep en ser construído en Italia 

e o primeiro vehículo de Fiat 
Chrysler Automobiles en ser 
desenvolvido conxuntamente 
polos deseñadores e enxeñei-
ros italianos e americanos.

A edición especial ‘Opening 
Edition’ está equipada exclusi-
vamente co motor diésel de 1.6 
litros MultiJet II de 120 cv de Fiat 
con cambio manual de seis ve-
locidades combinado coa con-
figuración de tracción dianteira.

Novo Jeep Renegade: Opening Edition

Os días 2 e 3 deste mes 
celebrouse na parro-
quia de Rarís (Teo) a 

sexta edición de vehículos clá-
sicos deportivos. Cunha gran 
participación este ano foi a 
consolidación dun evento que 
promove a exhibición e venda 
de motocicletas e automóbi-
les clásicos, algo que empeza 
a coller forza entre o público 
da comarca de Compostela. 
Ademais de poder presenciar 
estas marabillosas máquinas, 

EG Cuatro Motor presen-
tou unha bonita colección de 
Porsche e Talleres Pontevea 
de clásicos, os asistentes pui-
deron participar en distintas 
actividades (rutas, xogos po-
pulares, sorteos, mercadillo…).

Despois do éxito deste ano 
os organizadores xa están pen-
sando na vindeira edición, na 
que de seguro haberá máis 
actividades e máis curiosos da 
historia deportiva do automo-
bilismo e do motociclismo.

VI Exposición de Clásicos 
deportivos en Rarís

EG Cuatro Motor e Talleres Pontevea 
exhibiron uns fermosos clásicos
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O 500L Living Pop Star pre-
sume de ser o monovolume 
de 7 prazas máis compacto da 
súa categoría. Reduce o equi-
pamento de serie pero ofrece 
dirección asistida “dualdrive”, 
aire acondicionado, radio con 
pantalla táctil, bluetooth, vo-
lante de coiro con man-
dos, ESP de serie e 6 airbags. 
Dispoñible desde 12.950 eu-
ros con motores diésel 1.3 

Multijet de 85cv e 1.6 Multijet 
II de 105cv. A nova variante 
500L Trekking Lite conserva o 
carácter de SUV e engade pa-
rachoques dianteiro e traseiro 
en cor negra mate e acaba-
dos cromados. Presenta catro 
motores: gasolina 1.4 de 95cv, 
diésel 1.3 Multijet de 85cv, 1.6 
Multijet II DE 105cv e a variante 
GLP asociada ao motor 1.4 T-Jet 
de 120cv. Desde 12.600 euros.

Jaguar Land Rover compra a maior 
colección británica de coches
543 automóbiles clásicos 
que o dentista James Hull 
reuniu ao longo do tem-
po como “a obra de toda 
unha vida”. Son máis de 
130 Jaguar e modelos ini-
ciais de Swallow Sidecars e 
Austin Seven con carrozaría 
Swallow, C-Type, D-Type, un 
XKSS, oito E-Type, 30 berlinas 

clásicas Mark de Jaguar, 19 
modelos XJS, máis de 20 ber-
linas XJ e modelos anterio-
res ao estalido da II Guerra 
Mundial como os serie SS ou 
os XK 120. Para a compañía 
este é un paso máis na crea-
ción da División de “Special 
Operations” coa que conser-
vará o seu legado de clásicos.

Novas versións de acceso para o Fiat 
500L Trekking Lite e 500L Living

Mitsubishi 
Montero 2015
O todoterreo icónico da 
casa nipona actualiza equi-
pamento e deseño en dúas 
versións: Spirit e 5AT Kaiteki 
con carrozarías de 3 e 5 por-
tas. No deseño, destaca o 
novo parachoques e grella 

cromada máis grande, luces 
diúrnas LED e portón trasei-
ro renovado no Kaiteki, que 
tamén incorpora un sistema 
de navegación multifunción, 
pantalla táctil, teito solar 
eléctrico e un paquete de 
insonorización. Ambos levan 
un sistema de monitorización 

de presión dos pneumáticos 
e indicador de cambio de 
marcha en modo de condu-
ción eficiente. O Spirit 3 por-
tas custará 37.900 euros e o 
5 portas 40.900; o Kaiteki de 
3 arrinca nos 45.500 euros e 
o de 5 custará un máximo de 
48.500.

❱❱ a comunidade de madrid emprega un  
vehículo “camuflado” para detectar po-
sibles fraudes nas gasolineiras median-
te un sistema que constata se a canti-
dade de combustible subministrado é 
a que marca o surtidor, e que permitiu 
comprobar que o 99% dos surtidores 
da comunidade funcionan ben.

❱❱ un estudo encargado por Ford revela que  
un de cada catro novos condutores 
europeos fíxose un “selfie” ao volan-
te, mentres que a metade deles reco-
ñece utilizar o seu “smartphone” para 
sacar fotos mentres conducía, unha 
actividade que a compañía cualifica 
de “altamente distractora”.

❱❱ Nissan cedeu dúas unidades de e-NV200  
a refrival, empresa líder na xestión de 
servizos integrais en punto de venda, 
con clientes e marcas líderes nas súas ca-
tegorías. A e-nv200 traslada o liderato 
global de nissan no campo dos vehículos 
eléctricos aos vehículos comerciais lixei-
ros para ofrecer unha solución que ga-
rante un 40% menos de custo de man-
temento e un custo de utilización ata 
catro veces inferior a un vehículo diésel.

❱❱ a multinacional francesa coyote  
actualizou a súa aplicación para 
smartphones iCoyote. A nova versión 
7.1 .1, que é de descarga gratuíta, per-
mite aos condutores coñecer de forma 
permanente a velocidade á que circu-
lan e os límites de velocidade durante 
todo o traxecto e non só cando vexan 
un radar móbil, fixo ou de tramo.

BreVeS
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A marca dos catro aros 
consegue que o motor 
diésel sexa aínda máis 

deportivo mediante o biturbo 
eléctrico; unha tecnoloxía que 
engade un compresor eléctrico 
adicional ao turbocompresor 

movido polos gases de escape 
para mellorar o rendemento. 
Está presente nos dous novos 
prototipos: o A6 TDI que par-
te do propulsor 3.0 TDI con 
sobrealimentación median-
te un único turbocompresor  

e acada unha potencia máxi-
ma de 326cv e un par máximo 
de 650 Nm, dispoñibles entre 
as 1.500 e 3.500rpm; e o RS 5 
TDI equipa un V6 TDI con do-
bre turbocompresor que rende 
385cv co par máximo a 750Nm 

entre as 1.250 e as 2.000rpm. 
Aínda que, por agora, é un pro-
totipo Audi espera lanzar esta 
tecnoloxía nos seus modelos 
de produción nun futuro non 
moi afastado.

Chegará a primei-
ros de 2015 como 
novidade mundial 

e será fabricado na plan-
ta de General Motors en 
Figueruelas. Con 32 anos 
de historia, o modelo re-
nóvase con faros diantei-
ros que incorporan luces 
diúrnas LED en forma de á, 
grella deportiva trapezoi-
dal baixa, laterais esculpi-
dos con forma de rama de 
árbore e na traseira, faros 

que ensanchan visualmen-
te o coche. No interior, ha-
bitáculo novo e materiais 
sofisticados e, no compor-
tamento, mellora o anti 
balanceo, a resposta da di-
rección e o amortecemen-
to. Dispoñible en dous 
chasis: Confort e Sport e 
en motores gasolina 1.4l 
Turbo 100cv coas versións 
melloradas dos 1.2 e 1.4 li-
tros aos que se suma o dié-
sel 1.3 CDTI de 75 e 95cv.

Quinta xeración do Corsa

Novos Concept de Audi

Seat celebra os 30 
anos de vida do 
Ibiza, xa convertido 

en icona da marca, co lan-
zamento dunha versión es-
pecial. Equipa un motor 1.6 
TDI CR de 105cv con acaba-
do Style e carrozaría SC de 3 
portas. No exterior, cor bei-
xe balea, faros xenon dian-
teiros e LED traseiros, pinas 

aliaxe de 17” negras, grella 
dianteira en negro e logo-
tipo exclusivo. No interior, 
inclúe cámara de visión tra-
seira, tapicería alcántara e 
no equipamento ESC, ABS, 
ancoraxes Isofix, sensor de 
presión de pneumáticos ou 
asistente de arranque en 
pendente. Xa á venda por 
20.769 euros.

Seat Ibiza “30 aniversario Edición Limitada”



Canto máis antigo é o vehículo menos respectamos os prazos recomendados polo fabricante
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■ XAbIer vIlArIñO | TexTo

Un estudo do RACE amosa 
a periodicidade coa que o pro-
pietario dun vehículo realiza as 
revisións segundo establece o 
fabricante, e o centro onde fai 
o mantemento. Nesta primeira 
análise destaca o feito de que 
o 73,5 por cento de usuarios 
realiza as revisións dentro dos 
prazos especificados no manu-
al do vehículo, fronte a un 21% 
que recoñece que atrasa estas 
inspeccións de mantemento, 
situándose por debaixo dos in-
tervalos establecidos pola mar-
ca. E un dato preocupante, un 
1,5% dos condutores entrevis-
tados recoñece que non somete 
ao vehículo a ningunha revisión.

Segundo a idade do ve-
hículo, canto máis antigo é o 
coche menos respectamos os 
prazos recomendados polo fa-
bricante, máis aumenta a por-
centaxe de usuarios que non 

revisan o seu vehículo, o que 
preocupa dende a perspectiva 
da seguridade.

Outra das cuestións plan-
teadas era coñecer o tipo de ta-
ller onde os usuarios realizan o 

mantemento. Case un 40% dos 
condutores prefiren levar o au-
tomóbil aos talleres da marca, 
mentres que un 37,4 por cento 
realiza as revisións no taller da 
súa confianza. Un 15,5% opta 

por ir a unha cadea de talleres, 
e un 7,6% mantén o coche de 
forma autonóma, xa sexa me-
diante coñecidos ou familiares 
(un 5,6%) ou o propio condu-
tor (un 2%).

A revisión do coche

Seguridade

Os usuarios poñen boa nota aos talleres
A satisfacción do usuario se tivo en conta nas enquisas realizadas a máis de 3.300 condu-

tores e propietarios de automóbiles. A nota que se dá aos talleres, tras realizaren a revisión, 
é de 7,88 sobre 10. Tan só un 3,2 por cento suspende ao servizo mecánico, e un 13,1 dá un 
aprobado xusto.

Que revisamos, e cada canto tempo o revisamos
Un dos puntos máis importantes deste estudo era coñecer 

os elementos que cada automobilista revisa, e a súa periodici-
dade, o que nos dá unha fotografía da seguridade dos vehículos. 
Xunto ás revisións oficiais é importante o papel de cada usuario 

á hora de manter o vehículo, dentro de revisións de control bási-
cas. Neste sentido, o nivel de líquido de freos, a revisión de 

luces, e o nivel do aceite son os elementos do coche que 
o propio usuario recoñece revisar con menos frecuencia. 

Pola contra, a presión dos pneumáticos contrólase periodica-
mente, así como o nivel de líquido limpaparabrisas.

O uso do vehículo vai directamente relacionado aos intervalos 
nos que sometemos o coche a revisión: a máis quilómetros, máis nos 
ocupamos de saber o estado do automóbil, controlando os elemen-
tos de seguridade con máis frecuencia, sobre todo o nivel de aceite 
e o debuxo dos pneumáticos.
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Os condutores 
coruñeses distráense 
co móbil, sobre todo 
para ler ou escribir 

mensaxes ao volante
BP, RACE e Castrol realizaron o es-

tudo observacional máis amplo de 
Europa, con máis de 36.000 datos re-
collidos en semáforos de avenidas ou 
rúas principais de 16 cidades españo-
las. Entre as capitais seleccionadas, o 
informe analiza o comportamento 
de 2.280 automobilistas na Coruña, 
detectando como un 2,27 por cen-
to de condutores estaba utilizando 
o móbil ao volante. Dos que facían 
uso do seu teléfono, o 59,62% está-
bao empregando para ler ou escribir 
mensaxes, unha das distracións máis 
graves á hora de conducir. Tendo en 
conta que un vehículo que circula a 
120 km/h percorre uns 33 metros por 
segundo, apartar a vista da estrada 
durante tres segundos para ler ou 
escribir unha mensaxe, implica per-

correr “a cegas” unha distancia 
superior á dun campo de fútbol.

O feito de que a condución 
sexa unha tarefa complexa, cun 
alto nivel de atención, provo-
ca que a distracción do condu-
tor sexa o motivo de máis dun 
50% dos accidentes de tráfico 
con vítimas, situándose como a 
primeira causa de sinistralidade 
no noso país, por riba da infrac-
ción á norma, a velocidade in-
adecuada, e o cansazo ou soño. 
O tipo de accidente máis relacio-
nado coas distracións son as saí-
das de vía, seguido do choque 
por alcance, e o atropelo.

Conclusión
Máis de sete de cada dez condutores afirma realizar as revisións do seu vehículo 
coa mesma periodicidade que aconsella o fabricante. Ditas revisións diminúen 
coa antigüidade do vehículo.

As revisións realízanse sobre todo no taller da marca (39,5%) ou no taller de con-
fianza (37,4%).

A satisfacción dos condutores nacionais coa súa última revisión é alta (7,88%). 
Dita satisfacción é maior nos talleres de confianza (8,01%).

O nivel do líquido de freos, a revisión das luces e o nivel de aceite son as revisións 
persoais ao automóbil que con menor frecuencia se realizan. Dita frecuencia me-
dra en relación á cantidade de quilómetros que realiza ao ano ao coche.



Probamos o Audi RS4 con 
carrozaría Avant e caben destacar 

dous conceptos: unha grande 
habitabilidade e, sobre todo, 

unha dinámica máis de turismo; 
moito mellor ca que poida 

ofrecer un monovolume e se 
a este concepto de vehículo 

familiar, versátil e amplo, 
sumámoslle unhas prestacións 

de auténtico deportivo, cun 
motor V8 de infarto e tracción 

integral, a combinación 
é apoteótica e o aspecto 

imponente. A grella, os baixos 
de caixa e as pinas de aliaxe 

afástano visualmente de calquera 
outro A4. Estamos claramente 

noutra órbita.

Audi RS4 Avant
Un familiar apoteótico
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A marca dos catro aros ofrece esta 
xeración do Audi RS4 (B8) unicamen-
te en formato familiar ou Avant. Por 
dimensións é 20 milímetros máis lon-
go, 24 máis ancho e 20 milímetros 
máis baixo que un A4 Avant normal. 
Ademais, loce detalles exclusivos como 
os paragolpes, os pasos de roda en-
sanchados, as pinas de grandes dimen-
sións ou elementos en aluminio mate 
(incluídos os retrovisores) como en 
todo RS. Miremos por onde miremos 
ten moito máis músculo.

Se botamos unha visual ao frontal 
atopámonos con grandes entradas de 
aire que non fan máis que avisarnos de 
que baixo o capó hai algo serio. A grella 

hexagonal con reixa e contornos cro-
mados ou o separador da zona inferior 
do paragolpes, de cor aluminio mate 
(opcional), son algúns dos elementos 
que definen a dianteira. Na parte tra-
seira atopamos un paragolpes espe-
cífico que loce unha moldura de cor 
aluminio mate, un alerón de teito moi 
ao estilo RS e dúas grandes saídas do 
escape.

No RS4, temos un coche familiar 
cunha estética moi, moi rechaman-
te. A nosa unidade de probas en con-
creto lucía unha cor Azul Sepang, moi 
atractiva, e unhas enormes pinas de 20 
polgadas cun deseño espectacular de 
cinco brazos, marca da casa.

>> Sprint Motor 15



Interior e Equipamento
O interior do Audi RS4 cumpre coas expectativas, con materiais de alta 

calidade e un deseño francamente atractivo. Elementos específicos para esta 
versión son o volante deportivo multifunción de coiro microperforado, coa 
zona inferior achatada e distintivo RS4, así como levas de aluminio incorpo-
radas, ou as insercións de fibra de carbono, que opcionalmente poden ser 
de aluminio mate cepillado, de malla de aceiro inoxidable, de madeira Audi 
Exclusive ou de plástico en acabado negro piano.

Tanto o cadro de instrumentos, con contarrevolucións que marca ata as 
9.000 rpm e velocímetro de 320 km/h, como os limiares das portas, locen 
distintivos RS4. No pomo do selector do cambio pódense ler as siglas RS. No 
salpicadeiro, pola súa banda, aparece o distintivo Quattro sobre a moldura 
de carbono, xusto fronte ao asento do acompañante dianteiro.

A nosa unidade en particular equipaba asentos tipo backet (opcionais), 
que suxeitan o corpo de marabilla, revestidos en coiro con bordados RS4 
no repousacabezas.

No que a habitalidade se refíre o espazo para os ocupantes dianteiros é 
máis que suficiente, na parte traseira seguen viaxando comodamente dous 
ocupantes e o maleteiro mantén a súa capacidade de 490 litros, ampliable 
a 1.430 litros en caso de abater os asentos traseiros.

Entre os elementos máis destacados do equipamento de serie atopamos 
faros de xenon plus con luces LED de marcha diurna, pinas de 19 polgadas, 
suspensión deportiva RS, tapizaría de coiro/alcántara, Audi Drive Select, sis-
tema de asistencia ao aparcamento e pedais sport de aluminio.

Tracción Quattro
A tracción Quattro é o principal 

elemento utilizado pola marca para 
lograr pasar ao chan os 450 cabalos 
que ofrece o propulsor dotado ade-
mais dun par máximo de 430 Nm en-
tre 4.000 e 6.000 voltas. Pero non é 
o único, este deportivo-familiar dis-
pón dunha suspensión sport pero 

podemos incorporar á dotación de 
serie o tren de rodaxe deportivo 
Dynamic Ride Control. Trátase dunha 
suspensión pilotada cun sistema de 
amortiguación variable hidráulico 
(non magnético) que adapta a res-
posta dos amortecedores segundo 
tres modos de uso: normal, confort 
e dinámico.

Un motor espectacular
O propulsor é un V8 atmosférico da 

vella escola, que rende o mellor de si 
a réximes elevados, moi elástico, moi 
cheo, unha pasada! O motor é un dos 
mellores que podemos atopar actual-
mente nun coche deportivo. Así, tal 
cal. Ten ademais, o mérito engadido de 
que non recorre á tecnoloxía de moda 
da sobrealimentación, queda como 
unha “rara avis” cos seus oito cilindros 
alimentados por inxección directa ca-
paces de xerar 450 cabalos a nada me-
nos que 8.250 revolucións por minuto.

Un motor tremendo montado nun 
chasis disposto a domalo. Ten un em-
purre constante e ininterrumpido den-
de 2.500 voltas que se manteñen ata 
que a agulla do contarevolucións se vai 
a unha zona vermella que empeza pa-
sadas as 8.000 revolucións! As presta-
cións son excepionais. Ten moita forza 
a calquera réxime, recupera cunha faci-
lidade asombrosa e, sobre todo, apór-
tanos unha sensación de que non se 
acaba nunca.

o interior cumpre coas expectativas, con materiais 
de alta calidade e un deseño francamente atractivo
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Case podemos dicir que as senacións fo-
ron impresionantes! Nas estradas con curvas 
de amplo radio é onde máis a gusto se ato-
pa. Neste tipo de terreo é imbatible. A nosa 
unidade de probas venía equipada con esta 
suspensión pilotada, a xestión da mesma in-
clúese dentro do chamado Audi Drive Select, 
de serie no RS4. Este elemento permite con-
figurar diferentes parámetros do vehículo ta-
mén nos tres modos citados; esencialmente, 
a resposta da dirección, que se endurece no 
modo dinámico; a resposta do motor e da 
caixa de cambios, máis reactivo o primeiro 
e apurando máis o réxime en modo automá-
tico o segundo; por último, o son do motor 
(auténtica música).

Hai que ter en conta que o Audi Drive Select 
ten tamén un modo individual que permi-
te poñer cada elemento ao gusto do condu-
tor por separado. Mediante o MMI podemos 
configurar os sistemas do coche en modos 
confort, automático ou dinámico ou perso-
nalizalos. Polo que respecta aos freos, esta 
unidade venía equipada cuns freos carbo-
nocerámicos dispoñibles en opción, unha 
brutalidade! Non dan síntomas de fatiga, a 
deceleración é impresionante e acorde coas 
enormes prestacións do RS4. Seguridade ante 
todo!

En estradas moi reviradas non se atopa 
menos a gusto. O comportamento dinámico é 
excelente. Cando un ten un motor como este 
e unha formulación xeral que non se pensou 
para aloxar semellante cabalería, debe traba-
llar moito e moi ben para conseguir que o que 
non era un deportivo orixinariamente, mereza 
ese cualificativo.

A marca xermana non fixo outra cousa 
que buscar e conseguir ese difícil equilibrio. 
A montaxe dunha suspensión pilotada, un-
has pinas enormes, uns freos descomunais, 
unha tracción ás catro rodas moi evoluciona-
da e unha infinidade de controis electróni-
cos, conseguiu que se poida gozar ao volante 
sen ter esa desagradable sensación que se 
dá nalgúns automóbiles deportivos de que 
o motor está moi por enriba das posibilida-
des do chasis.

A sensación ao volante é dunha estabi-
lidade impresionante. En calquera tipo de 
estradas o comportamento do RS4 é unha 
marabilla. A reseñar o equilibrio entre o bas-
tidor cunha capacidade de tracción exemplar, 
que é capaz de transmitir ao asfalto sen inmu-
tarse a tremeda potencia do seu propulsor 
de oito cilindros en V cunha contundencia e 
elasticidade case sen límites. En resumo, que 
estamos ante unha máquina tremendamen-
te rápida e equilibrada. Un coche que require 
dun piloto con moita experiencia e cualidades 
para quitarlle todo o seu zume.

Único inconveniente? O consumo. Ou 
sexa, que xa sabedes: se non hai problemas 
de orzamento, é o coche familiar por excelen-
cia; para pilotos expertos, por suposto!

Conclusións

 cilindrada: 4.163 cm³
 motor: 8 cilindros en v  
  (450 cv)
 Par máximo: 430 nm Cee entre  
  4.000 e 6.000 rpm
 Peso en baleiro: 1.795 kg.
 Velocidade máxima: 250 km/h
 aceleración de 0 a 100 km/h: 4,7 s
 cambio: Automático de  
  7 velocidades
 consumo urbano: 14,6 l/100 km
 consumo extraurbano: 8,5 l/100 km
 consumo mixto: 10,7 l/100 km
 combustible: Gasolina
 capacidade do depósito: 61 litros
 capacidade do maleteiro: 490 litros – 1.430  
  litros (asentos  
  abatidos)
 Pneumáticos: 265/30 Zr 20
 Prezos do audi rS4 avant
 Versión probada (sen extras)
 rS4 avant 4.2 FSi Quattro: 87.740 €

Ficha técnica rS4 avant 4.2 FSi

Caixa
Este imponente mo-

tor V8 vai axustado a unha caixa 
de cambios de dobre embrague con 

sete marchas que vai francamente ben. A 
potencia se transmite ao asfalto a través dun 

sistema de transmisión integral Quattro coa 
nova variante estreada no RS5 que inclúe un di-
ferencial central de coroa que reparte o par entre 
ambos eixes priorizando o traseiro en condicións 
normais (40 a 60), pero que é capaz de bloquear-
se parcialmente para enviar máis par ao eixe 

que conte con mellor tracción. Este sistema 
pode combinarse cun diferencial traseiro 

controlado electronicamente que re-
parte o par entre ambas rodas.

carrozaría avant e V8 de 450 cv, 
unha combinación apoteótica
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■ luÍS rIverO de AGuIlAr | TexTo e FoTos  

Pasou por Galicia a caravana 
BMW M Drive Tour 2014, con tres 
modelos a disposición dos xorna-
listas do motor: o M235i Coupé, 
o M4 Coupé e o M5 berlina, traí-
dos neste caso por Novomóvil, 
concesionario da marca alemá 
na Coruña. A verdade, é que im-
presiona pilotar un vehículo de 
semellantes características, cun-
ha potencia impresionante, uns 
propulsores que roxen como bó-
lidos de carreiras e un agarre á es-
trada tan forte que ás veces dá a 
impresión de que vas circulando 
sobre os raís dun tren.

O BMW M3 Coupé da cuar-
ta xeración, do que se fabrica-
ron máis de 40.000 exemplares, 
cede o paso ao novo modelo M4 
Coupé. E a versión berlina de ca-
tro portas leva a denominación 
M3. Os dous son baixos e anchos, 
con grandes entradas de aire e 
con diversos compoñentes da 
carrozaría de plástico reforzado 
con fibra de carbono. A filosofía 
da marca é facer coches que poi-
dan usarse diariamente para ir ao 
traballo como berlinas e que ao 
mesmo tempo teñan o seu lado 
deportivo para os amantes des-
te tipo de condución. Gústache 
conducir? é o slogan da marca 
xermana e, en realidade, o que 
leve un coche da serie M gozará 

Son impresionantes, espectaculares, 
fermosas e superpotentes… Señoras e 
señores benvidos ao máxico mundo M. 
Ímoslles presentar máquinas que chegan 
ata os 560 cabalos de potencia e que poden 
alcanzar unha velocidade máxima de 250 
quilómetros por hora e cunha aceleración 
fulgurante; de 0 a 100 km/h en pouco máis 
de catro segundos. Estamos falando, claro 
está, dos novos BMW M 2014, coches que 
encarnan a deportividade en estado puro 
da marca xermana. A serie M son versións 
de altas prestacións con estilo deportivo, 
sendo o primeiro da serie o mítico M3 
lanzado en 1978.

BMW M Drive Tour 2014
Toda unha experiencia deportiva!

Quen leve un serie m gozará plenamente coa condución

o m5 acelera 
de 0 a 100 

km/h en tan só 
4,3 segundos

o m3 coupé da 
cuarta xeración 

cede o paso ao m4 
coupé. a versión 
berlina de catro 

portas leva a 
denominación m3

o modelo “básico” da gama m e o m235i coupé
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plenamente coa condución, sexa 
en plan tranquilo e familiar, ou 
sexa en plan deportivo “adre-
nalínico”. A diversión e o goce 
están garantidos. Iso si, pagan-
do cristianamente os oitenta 
e tantos mil euros que custa o 
divertimento.

O novo motor turbo de seis 
cilindros en liña biturbo, cunha 
potencia máxima de 431 caba-
los, combina as vantaxes dun 
motor aspirado de altas revolu-
cións coas calidades da tecno-
loxía turbo. Para que o sistema 
de refrixeración sexa apropiado 
para os circuítos, o coche dis-
pón dun radiador principal e ra-
diadores laterais para os circuítos 
de alta e de baixa temperatura. 
A nova caixa de cambios de seis 
marchas é máis compacta e lixei-
ra que a anterior, xa que pesa 12 
quilos menos. Incorpora unha 
nova función que ao baixar de 
marchas, activa un toque do ace-
lerador para facilitar o cambio. 
Como opción, pódese equipar a 
caixa de cambios M automática 
de sete marchas e dobre embra-
gue. Ademais do cambio auto-
mático das marchas, esta caixa 
tamén permite cambiar de mar-
chas manualmente de xeito 
especialmente rápida e sen in-
terromper a transmisión da for-
za de tracción.

Do mesmo xeito que o seu ir-
mán maior M5, Tamén a suspen-
sión adaptativa M permite elixir 
entre os tres modos Comfort 
(reglaxe da amortiguación máis 
ben confortable para conducir na 

cidade), Sport (reglaxe máis dura 
para conducir deportivamente 
por estradas sinuosas) e Sport M 
(suprímese os movementos da 
carrozaría ao mínimo e permite 
unha condución extremadamen-
te dinámica en circuítos).

A utilización consecuente 
de materiais lixeiros desembo-
ca nunha redución do peso en 
80 quilogramos en comparación 
co modelo antecesor, un grande 
esforzo realizado pola marca en 
busca da mellor relación peso/
potencia. Todo está deseñado 
para que destaquen as calidades 
deportivas do M4 Coupé: dous 
dobres saídas de escape con 
“flaps” controlados electricamen-
te, pulsadores na consola central 
para configurar a resposta diná-
mica do coche, subchasis dian-
teiro e traseiro en aluminio, barra 
antitorsión en fibra de carbono, 
capó dianteiro en aluminio, tei-
to de fibra de carbono (pesa en-
tre 5 e 6 quilos menos), tapa do 
maleteiro en material plástico 
reforzado con fibra de carbono, 
dirección electromecánica con 
Servotronic e eixe de transmi-
sión en fibra de carbono.

No equipamento de serie 
destacamos, entre outros, a cha-
mada de urxencia avanzada, na-
vegador profesional, BMW Head 
Up display con contido M, volan-
te M multifunción, reglaxe eléc-
trico dos asentos con memoria 
para o condutor, climatizador bi-
zona, asentos envolventes tipo 
baquet e faros bi-xenon con 
lavafaros.

O novo BMW M5 (presentado 
por primeira vez en 1984 no Salón 
do Automóbil de Amsterdam) 
conxuga a tecnoloxía do motor e 
do chasis correspondente a un au-
tomóbil deportivo de altas presta-
cións coa elegancia dunha berlina 
-de case cinco metros de lonxitu-
de- correspondente ao segmen-
to automobilístico máis selecto. 
A nova grella co emblema M5 si-
tuado entre as luces desprende 
beleza e seguridade. O seu novo 
motor de gasolina de 8 cilindros 
de altas revolucións con tecno-
loxía BMW M Twin Power Turbo é 
a combinación perfecta de dese-
ño e prestacións, cunha poten-
cia máxima de 560 cabalos e un 
par máximo de 680 Nm. Acelera 
de 0 a 100 km/h en tan só 4,3 se-
gundos. E se lle engadimos o “pa-
quete de competición” a potencia 
increméntase ata os 575 cabalos 
e a aceleración baixa ata os 4,2 
segundos.

Esta potencia transmítese 
ás rodas posteriores a través da 
caixa de cambios M Drivelogic de 
sete marchas con dobre embra-
gue, transmitindo unha sensa-
ción de control absoluto. O novo 
diferencial activo M é capaz de 
distribuír de xeito óptimo o mo-
mento de impulsión en situacións 
dinámicas extremas. O consumo 
promedio do M5 é máis dun 30 
por cento inferior ao consumo do 
modelo anterior, un tremendo es-
forzo da marca que se agradece. 
Concretamente, é de 9,9 litros aos 
100 quilómetros. Hai que ter en 
conta que está equipado coa fun-
ción Auto Start/Stop e coa regu-
lación intelixente do alternador 
que carga a batería cando o ve-
hículo se move por inercia.

Para alcanzar a perfección, 
pode equiparse co sistema de 
freos M de carbono e cerámi-
ca, especialmente desenvolvi-
do para este modelo, que ofrece 
un rendemento extraordinario 
grazas á súa resistencia elevada. 
Tamén vén equipado co control 
dinámico da suspensión M, o que 
permite axustar as características 
dos amortecedores a cada situa-
ción: Comfort, Sport e Sport M. 
Mediante dous botóns situados 
no volante poden activarse con-
figuracións preprogramadas, se-
gundo prefiramos condución 
deportiva ou cómoda. 

Toda unha experiencia deportiva!

M5, outra dimensión

BMW M235i     49.950 euros
BMW M3 manual    86.500 euros
BMW M3 automático DKG   86.500 euros
BMW M4 cupé manual   88.500 euros
BMW M4 cupé automático DKG   88.500 euros
BMW M5 berlina  120.650 euros

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

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

Síguenos en:

facebook twitter boletín diario google + google currents

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

■ redACCIón | TexTo     

Este ano, o BMW M5 cum-
pre 30 anos e para conmemo-
rar o nacemento da potente 
berlina da divisón ///M, lán-
zase ao mercado unha edi-
ción limitada 30 Aniversario. 
Baseada na actual xeración do 
M5, só se construirán 300 uni-
dades debidamente numera-
das a un prezo de partida de 
159.000 euros. Tecnicamente, 
o M5 “30 Jahre M5” ten un mo-
tor V8 de 4.4 litros de cilindra-
da que desenvolve 600 cv e un 
par máximo de 700 Nm. Grazas 
ao aumento de potencia, esta 
edición limitada do M5 acelera 
de 0-100km/h en tan só 3,9 se-
gundos. Ademais, con 600 cv, 
este modelo convírtese no co-
che de BMW máis potente da 
historia.

Respecto a unha versión 
estándar do M5, o aumento 

de potencia é de 40 cv. O mo-
tor V8 reaxustouse coidado-
samente para obtener esta 
potencia extra. O M5 “30 
Jahre M5” leva incorporado o 
Pack de competición que nun 
M5 é opcional. Grazas a este 
paquete, as pinas son de 20 
polgadas (265/35 ZR20 dian-
te e 295/30 ZR20 detrás) e 
ademais incorpora un chasis 

revisado cunha preparación 
máis deportiva e unha rebaixa 
de 10 milímetros na altura. 
Unido a estas melloras, o di-
ferencial activo M e un servo-
tronic con axuste específico M 
así como o M Dynamic Mode 
no DSC (Control dinámico de 
estabilidade), fan deste mo-
delo un pura sangue M, único 
en cuestións dinámicas.

As novidades técnicas 
únense á súa singular estética 
que inclúe a exclusiva pintu-
ra Individual Frozen Dark Silver 
Metallic en acabado mate, es-
capes en acabado cromo ne-
gro e anagrama do modelo “30 
Jahre M5” nas molduras de en-
trada. O seu interior é único. A 
tapizaría en combinación coi-
ro merino negro/alcántara in-
corpora unha costura especial 
da edición nos catro asentos. 
As molduras interiores son de 
aluminio negro con acentua-
ción cromada en negro. Este 
M5 incorpora asentos M mul-
tifuncionais cun agarre lateral 
óptimo e regulación eléctri-
ca. Outros opcionais incluídos 
na edición son un sistema de 
son Bang & Olufsen con 16 al-
tofalantes e 1.200W de poten-
cia, acceso confort e Driving 
Assistant.

600 cv exclusivos por 159.000 euros
BMW M5 “30 Jahre M5”

as molduras interiores son de aluminio negro e o vonlante está forrado en alcántara
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■ redACCIón | Texto 

Outra cousa distinta é cando se trata de 
mercar un coche de ocasión. Se estamos in-
teresados nun vehículo, ademais do que ve-
mos e escoitamos, tamén é importante o que 
“cheiramos”. Se o queremos vender, debe-
mos ter presente este detalle. Podemos evi-
tar malos olores no automóbil dependendo 
das causas. Algunhas veces este fedor pode 
ser por culpa do sistema de climatización e 
outras do propio habitáculo (fume, humida-
de, mascotas...).

O cheiro a coche novo é unha das carac-
terísticas de cando mercamos un vehículo. 

Incluso hai fabricantes que investigan para 
que este aroma perdure no automóbil. 
Mais, cos anos, os nenos, as masco-
tas… o “perfume” do coche cam-
bia a “ambiente con historia”. 
Se queres vendelo (ou 
se vas mercar un de 
segunda man), será 
case imprescindible 
que emita unha fra-
gancia agradable, 
neutra. Autocasion.
com propón oito puntos 
para acadalo.

1 Aínda que pareza que non cheira a nada, fai unha revisión e limpeza do coche. Habituado ao seu 
cheiro, a ti parecerache imperceptible, pero unha persoa cun nariz “non acostumado” pode perci-
bilo. lavar coa clásica “vaporeta” as tapizarías e alfombriñas será suficiente na maioría dos casos.

2 non deixes as ventás subidas mentres o interior do vehículo se seca ao sol: aparecerá un incon-
fundible aroma a humidade.

3 Os ambientadores soen ser un mal sinal: non camuflan o problema do cheiro (normalmente em-
peórano). Se estás interesado nun automóbil e ves moitos ambientadores no habitáculo, non o 
dubides, busca outro.

4 Pasa o aspirador insistindo nas xuntas dos respaldos e nos asentos e baixo a cuberta do maleteiro.
5 en calquera establecemento especializado podes encontrar “rodillos” cubertos cunha especie de 

papel pegañento: utilízao para quitar pelos da tapizaría.
6 Se es moi puntilloso cos cheiros, busca un vehículo con ta-

pizaría de pel; soe ser máis limpa e doada de coidar. Podes 
deixala impecable cos produtos específicos que existen no 
mercado, aínda que aplicalos leva tempo.

7 Os coches de fumadores son un problema, xa que o cheiro é 
moi característico. Aquí terás que limpar incluso o teito… 
e sen utilizar vapor, xa que o revestimento podería despren-
derse. Se non desaparece cunha esponxa, auga e xabón, 
pensa en substituír a peza.

8 Sempre se pode pactar co vendedor que sexa el quen asuma 
o acondicionamento e limpeza do vehículo nun centro espe-
cializado: o importe variará entre 80 e 250 euros, segundo o 
estado do vehículo.

O “cheiro” do automóbil é importante
O apartado olfactivo require dunha especial atención nos coches de ocasión

unha das cualidades que quedan na nosa memoria cando mercamos un coche novo é o seu cheiriño a 
materiais sen estrear. os plásticos, a moqueta, as tapizarías, os distintos materiais dos revestimentos... 
todo isto conforma un ambiente que agrada aos nosos sentidos e o identifica con un produto novo. 
Gustaríanos que este arrecendo se mantivese ao longo dos anos, mais non é así. o tempo e o uso do 
vehículo irá cambiando o “cheiro” do habitáculo.

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

Coidado con…
Mascotas. Os donos de animais de compañía xa están familiarizados 

co seu cheiro, pero os compradores vano advertir. De novo, 
a “vaporeta” ou unha esponxa con auga e deterxente son a 
solución.

Bebés. Vómitos e demais son un problema que hai que limpar de in-
mediato se non queremos que o cheiro –e a mancha- perma-
neza no coche para sempre.

Comida e bebida. Ademais de xogar unha multa (calquera actividade que se 
considere unha distracción ao volante é sancionable), é pouco 
recomendable: os líquidos azucrados causan estragos en plás-
ticos e tapizarías, ao igual ca a comida quente… por non falar 
dos restos, que sempre caen nos buratos máis inaccesibles.

>> Sprint Motor 21Cheiriño



■ rOCÍO PereIrA | TexTo      
■ SPrInT mOTOr | FoTos

1982-1993: nacemento
e primeira xeración

O Corsa deriva do Opel 
Kadett, o modelo predece-
sor que nacera en 1936, nun-
ha época na que conducir un 
coche era un auténtico luxo. 
O Kadett íase mellorando e 
adaptando ás esixencias dos 
clientes de maior poder ad-
quisitivo; facíase máis gran-
de e máis caro. Esta tendencia 
deixou un oco no mercado 
para un novo vehículo urba-
no máis pequeno e apto para 
economías discretas. Así, co-
meza a fabricarse o Opel 
Corsa en 1982 na planta de 
Figueruelas, en Zaragoza. A 
súa carta de presentación eran 
unhas formas cadradas e un-
has proporcións compactas 

dentro dunha lonxitude cur-
ta; de só 3.62 metros. Con 
todo, aproveitaba ben o espa-
zo, contando cun habitáculo 
no que podían viaxar de ma-
neira cómoda catro pasaxei-
ros, malia ser un cinco prazas. 
Erhard Schnell deseñou un co-
che pequeno deportivo, con 
liñas frescas e ciceladas, des-
tinado ao “home da casa”. A 
gama de modelos de 3 portas 
e dous e tres volumes aumen-
touse en 1985 co modelo de 5 
portas. Pero o máis destacado 
foi o GSi de 100cv, que tamén 
contaba con propulsores dié-
sel. Este primeiro Opel Corsa A 
converteuse nun modelo ad-
mirado e líder en vendas, xa 
que superou os 3,1 millóns de 
unidades fabricadas.

1993-2000: opel corsa B

A boa acollida do mode-
lo levou a que a fabricación 
se realizase tamén na planta 
alemá, situada en Eisenach no 
ano 1993. Malia o éxito aca-
dado pola primeira xeración 
grazas ao deseño deporti-
vo, na sede da compañía, en 

Rüsselsheim decidiron cam-
biar o seu posicionamento 
no mercado e o sucesor se-
ría presentado como un “co-
che feminino”, unha aposta 
contraria á primeira etapa. O 
novo Corsa B caracterizába-
se por un deseño máis redon-
deado e suavizado; era dez 
centímetros máis longo e isto 
derivou nun habitáculo máis 
espazoso. O autor do cam-
bio foi un dos nomes lenda-
rios do deseño de Opel, Hideo 
Kodama, que dotou ao vehí-
culo duns faros dianteiros de 
formas redondas, evocando 
o aspecto dun neno peque-
no. Ademais, esta segunda 
versión incorporou moitos 
elementos de seguridade, 
grazas ás evolucións tecno-
lóxicas, entre eles, un siste-
ma para evitar o bloqueo dos 
freos ABS, protección contra 
os impactos laterais ou os air-
bags frontais. Para os merca-
dos especiais, Opel ofrecía a 
variante berlina e versións fa-
miliares e pick-up. O Corsa B 
montaba motores gasolina de 
inxección e contaba con cata-
lizadores, mentres que o GSi 
pasou a ter 16 válvulas e os 
motores diésel recibiron tur-
bocompresores para seren so-
brealimentados. Fabricouse 
tanto en España como en 
Alemaña cun éxito no merca-
do que alcanzou os catro mi-
llóns de vehículos vendidos. 

De feito, segue a comerciali-
zarse nalgúns mercados baixo 
a denominación Chevrolet 
Classic, unha das que ten re-
cibido o Corsa nos seus 32 
anos de vida.

2000-2006: 
terceira xeración

Co fin de non mudar de-
masiado un coche que go-
zaba do apoio do mercado, 
Hideo Kodama foi o deseña-
dor elixido para darlle vida ao 
Opel Corsa C, que segue á ven-
da en moitos países. Cun es-
tilo claramente inspirado no 
seu predecesor, gañaba ou-
tros dez centímetros de lon-
go e aumentaba a distancia 
entre os eixes, mellorando 

Chegou ao mercado no ano 
1982 e fíxose querer, conse-
guindo situarse entre os elixi-
dos polos condutores. O que 
naceu como coche pequeno 
da casa alemá chega á etapa 
adulta sumando trinta e dous 
anos de historia, sen que se 
adiviñen intencións de po-
ñer o punto e final porque 
o vindeiro ano preséntase a 
quinta xeración do Corsa. O 
modelo vai camiño de con-
verterse en súper ventas con 
máis de 12 millóns de unida-
des vendidas en todo o mun-
do. No Retro-Visor deste mes 
de agosto, deixámonos guiar 
atrás no tempo para recoller a 
traxectoria de éxito deste au-
tomóbil fabricado, en parte, 
en España.

Opel Corsa: 32 anos nas estradas
As catro xeracións 
dun modelo que leva 
máis de 12 millóns de 
unidades vendidas
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De feito, segue a comerciali-
zarse nalgúns mercados baixo 
a denominación Chevrolet 
Classic, unha das que ten re-
cibido o Corsa nos seus 32 
anos de vida.

2000-2006: 
terceira xeración

Co fin de non mudar de-
masiado un coche que go-
zaba do apoio do mercado, 
Hideo Kodama foi o deseña-
dor elixido para darlle vida ao 
Opel Corsa C, que segue á ven-
da en moitos países. Cun es-
tilo claramente inspirado no 
seu predecesor, gañaba ou-
tros dez centímetros de lon-
go e aumentaba a distancia 
entre os eixes, mellorando 

de forma notable o espazo 
interior. Amais, por primei-
ra vez, a carrozaría estaba 
completamente galvanizada 
e engadía elementos de se-
guridade como o control de 
estabilidade ou os airbags 
de cortina. A terceira xera-
ción incorporaba motores 
de gasolina ECOTEC de ca-

tro válvulas por cilindro e os 
novos motores turbo diésel 
de inxección directa asegu-
raban unha alta potencia con 
menor consumo e valores de 
emisións reducidos. Foi o pri-
meiro Corsa en recibir unha 
versión deportiva co apelido 
OPC e un motor de 150cv, 
aínda que finalmente que-
dou como estudo de dese-
ño. Vendéronse 2,5 millóns 

de unidades e en Europa si-
tuouse entre os preferidos do 
continente. Comercializouse 
con carrozarías de tres e cin-
co portas, máis os derivados 
Tigra TwinTop e Combo.

2006-2013: cuarta xeración
Dende este momento, 

as versións de 3 e 5 portas 
tomarán camiños diferen-
tes con carrozarías e estilos 
únicos, xa que a variante de 
3 portas adquire un aspec-
to único de cupé deportivo, 
pensado para o mesmo tipo 
de condutores que o Corsa 
A. Namentres, a versións de 
5 portas convértese nun 
coche amplo e familiar. O, 
polo momento, actual mo-
delo D, está por debaixo dos 
4 metros de lonxitude, ten-
do exactamente 3,999 me-
tros. Presenta tecnoloxías 
de aforro de combustible 
ecoFLEX para arrancar ou 
deter o propulsor automa-
ticamente e motores efi-
cientes, de maneira que o 
1.3 CDTI ecoFLEX consome 
3,3l/100km en ciclo combi-
nado e emite 88gr/km de 
CO2.  Entre as novidades de 
equipamento, cabe desta-
car o sistema FlexiFix para 
o transporte de bicicletas 
e as ópticas con función 
direccional. Dende o ano 
2006, comercializáronse va-
rias series e edicións limita-
das como “Color Edition” e 

“Nurburgring Edition”. O 
Corsa D está chegando ao 
final da súa produción ten-
do vendidas máis de 2,8 mi-
llóns de unidades.

2015: chega a 
quinta xeración

A primeiros do próximo 
ano estará dispoñible o novo 
Corsa E que será fabricado 
na planta de Figueruelas, 
a matriz do modelo, e en 
Eisenach (Alemaña) con va-
riantes de 3 e 5 portas. Será 
presentado no Salón de 
París de outubro e anuncia 
novidades nas suspensións, 
na propulsión, nas transmi-
sións, axudas á condución e 
o sistema de conectividade 
Opel Intellilink, unha inno-
vación no modelo, con pan-
talla de 7 polgadas a cor e 
táctil que permite o mane-
xo de tódalas funcións e que 
é compatible con Android e 
Apple. Amais incorporará 
á mellora da seguridade o 
Opel Eye, unha cámara que 
le os sinais de tráfico, a aler-
ta de cambio de carril ou o 
aviso de precisión. No tocan-
te ao deseño, o novo Corsa 
cambia bastante, arriscan-
do cunha grella inspirada 
no Adam e montando na 
traseira uns grupos ópticos 
afiados con tecnoloxía LED. 
A habitabilidade interior se-
guirá sendo unha das virtu-
des do modelo.

os números do corsa
España ocupa un lugar es-

pecial na traxectoria do Opel 
Corsa, xa que dos 12,3 mi-
llóns de unidades vendidas 
en todo o mundo das catro 
xeracións do modelo, 11,7 
quedaron no mercado eu-
ropeo, e máis de 9,5 millóns 
producíronse na planta de 
Opel España en Figueruelas, a 
fábrica da que saíu o primeiro 
vehículo no ano 1982.

Na actualidade, o Corsa é 
o segundo modelo máis po-
pular da firma do raio, ten-
do por diante ao Astra, e é o 
terceiro integrante do seg-
mento B máis vendido de 
Europa.

derivados do corsa
Dende a entrada do 

Opel Corsa A no mercado en 
1982, outras marcas de todo 
o mundo decidiron fabricar 
os coñecidos como deriva-
dos globais do modelo, que 
foron varios: o Chevrolet en 
América Latina, o Holden en 
Australia, Buick Sail en China, 
Vita no Xapón ou Lite en 
Sudáfrica. No Reino Unido, 
Vauxhall comercializouno 
con pezas ensambladas en 
España, baixo a denomina-
ción Nova e retrasou o seu 
lanzamento ata o ano 1983 
porque os traballadores bri-
tánicos estiveron en folga 
durante meses, solicitan-
do que fose de fabricación 
nacional e non un vehículo 
importado.

Países de 
produción do corsa

Nestes 32 anos de vida, 
o Opel Corsa foi produci-
do en distintas partes do 
mundo, ben completa-
mente ou en réxime CKD, 
que consiste na recepción 
das pezas para seren en-
sambladas despois local-
mente: Zaragoza, Eisenach, 
(Alemaña), Shanghai (China), 
Bogotá (Colombia), Gurgaon 
(India), Quito (Ecuador), 
Rayong (Tailandia), Ramos 
Arizpe (México),  October 
City (Egipto), Port Elisabeth 
(Sudáfrica), Santa Fé 
(Argentina), Sao Caetano 
do Sul (Brasil) e Valencia 
(Venezuela).
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O chamado “caravaning” pode ser unha escolla ocasional ou un xeito de vida

Vacacións sobre rodas
Aluguer ou compra son dúas opcións para quen leva a casa ás costas

Agosto é o mes de vacacións por excelencia e 
o tempo no que as persoas afortunadas, que 

poden facelo, marchan do lugar de residencia 
habitual para descansar, desconectar, coñecer 
outros países e culturas ou simplemente non 
facer nada. Hai tantas maneiras de gozar do 

tempo de lecer como cores ten o arco da vella 
e ningunha é mellor ou peor, senón distinta. 
Viaxar coa casa ás costas, como os caracois, é 

unha alternativa que escolle quen quere maior 
autonomía e liberdade á hora de moverse, sen 
depender de medios de transporte públicos ou 

dispoñibilidade de aloxamentos. Como todo, ten 
vantaxes e inconvenientes e require ter en conta 

algúns consellos previos á saída á estrada. No ano 
2012, 19 millóns de cidadáns europeos dedicaron 
o seu descanso de verán a viaxar sobre rodas e un 

total de 3,1 millóns de caravanas percorreron as 
estradas europeas nos meses de estío. Á luz destas 
cifras, cómpre considerar esta tendencia viaxeira.

■ rOCÍO PereIrA | TexTo      
■ SPrInT mOTOr | FoTos

As vantaxes de marcar o rumbo propio
Independencia, autonomía, intimidade e practicar 

o turismo ao noso aire. Estes son algúns dos aspec-
tos que destacan as persoas que optan por pasar as 
súas vacacións desprazándose en caravana ou auto-
caravana. Ademais, en función do tipo de viaxe que 
se acometa, esta opción é máis económica que as es-
tadías en hoteis, xa que permite comer e durmir no 
mesmo espazo. É unha alternativa idónea para quen 
quere, por exemplo, percorrer un país na compaña 
da familia e con ritmo propio. Por outra banda, non 
implica renunciar totalmente ao confort, ao existiren 
modelos de vehículos que incorporan todo tipo de 
detalles dende o equipamento básico ata o máis ex-
quisito: camas, frigorífico, cociña, mobles de madeira, 
duchas, purificadores de auga e outras comodidades 
para que non se bote en falta o fogar. A liberdade 
de moverse coa casa permite improvisar e durmir ou 
parar a descansar en calquera punto do camiño; na 
beira dun río, nunha montaña e tamén nas áreas de 
estacionamento habilitadas para este fin. Para moitos 
“caravanistas” ou “autocaravanistas” este é un estilo de 
vida que lles permite evitar os hoteis, fuxir das rutas 
saturadas de turistas, estar en contacto coa natureza 
e coñecer lugares aos que non terían chegado coas 
viaxes organizadas.
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A responsabilidade de 
moverse coma os caracois

Aínda que poida parecer unha 
aventura incrible e que imaxinemos 
vivencias fascinantes  a bordo das 
roulottes, o certo é que o despraza-
mento esixe asumir a responsabili-
dade da condución, co engadido de 
que, na maioría dos casos, levamos á 
familia. A exposición continuada á es-
trada sempre entraña un risco que se 
debe afrontar sen medo pero toman-
do as precaucións oportunas, entre 
elas, ir provisto das ferramentas nece-
sarias para salvar contratempos como 
a picada dunha roda, que obrigue ao 
cambio de pneumáticos, ou a rotura 

dun parabrisas. As obrigas ao vo-
lante son as mesmas no verán, á 
fronte dunha caravana, que du-
rante o resto do ano, así que é 
preciso non relaxarse e poñer 
os cinco sentidos ao servizo da 
condución.

Autocaravana 
ou caravana?

A elección dun ou doutro vehícu-
lo vai depender da idea que teñamos 
para as nosas vacacións: se queremos 
sumar quilómetros e percorrer lugares 
distintos cambiando de localización 
con frecuencia, quizais sexa máis reco-
mendable a autocaravana. Con todo, 
o feito de poder separar a caravana do 
automóbil engade un matiz positivo 
no caso de que decidamos empregar 
o coche para desprazamentos, sen o 
peso da caravana. Esta última, remol-
cada, pode ofrecer máis espazo físico, 
pero a súa propia estrutura e o peso 
que arrastra impide que se lle incorpo-
ren elementos habituais das autocara-
vanas, que gozan de gran autonomía 
para instalarse case en calquera sitio, 
tendo en conta que nos despraza-
mentos curtos implica mover entre 
2.500 e 3.000 quilos de peso. Para 
evitar esta incomodidade, hai mode-
los que engaden soportes para trans-
portar motos e bicicletas. Así e todo, a 
autonomía da caravana nestes move-
mentos segue sendo maior.

O peso e as dimensións dunha ca-
ravana esixen que o coche que tire 
dela supere os 100cv de potencia. 
As autocaravanas están dotadas de 
motores turboalimentados que van 
dende os 85 ata os 116cv. Teñen unha 
altura superior aos furgóns de serie 
sobre os que están baseados, algo 
que debe terse en conta á hora 
de acceder a garaxes, peaxes ou 
no momento de conducir por 
tramos difíciles.

A experiencia de Caravanas New York
Suman 15 anos de traxectoria no sector do ocio, vendendo e alugando caravanas, 

autocaravanas e remolques, con taller e servizo técnico e sedes en Nigrán e Ordes. 
Ostentan a representación no norte e no sur de Galicia de Benimar, a empresa nacio-
nal líder na fabricación de autocaravanas. José Manuel Gómez, xerente de Caravanas 
New York confesa que neste 2014 a balanza vai equilibrada porque están vendendo 
e alugando na mesma medida, cando en exercicios anteriores as vendas eran maio-
res. Desde 20.000 euros poden adquirirse auto caravanas de segunda man e o prezo 
medio para as novas está nos 55.000 euros, aínda que as hai máis baratas. A auto cara-
vana é a raíña das vendas, superando por moito ás caravanas que poden conseguirse 
novas desde 12.000 ou 15.000 euros e que están dispoñibles de segunda man desde 
os 3.000 euros. Segundo José Manuel, é difícil atinar co perfil da clientela pero domi-
nan os compradores de mediana idade e maiores, por enriba da xuventude. Tamén 
no aluguer, a auto caravana colma o gusto dos viaxeiros sendo as de 6 prazas as máis 
demandadas, coa de 4 en segundo lugar. En temporada alta, de 4 prazas, custan des-
de 135 euros por día e, de 6, desde 160 ou 180 euros por día. Se o aluguer é dun mes, 
aplican un desconto do 10% na cota.

a caravana pode 
acoplarse a vehículos 

distintos
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Autocaravana nunha maleta
Ao noso dispor está unha terceira vía; unha al-

ternativa que se abre paso entre caravanas, auto-
caravanas e tendas de campaña. Trátase do novo 
sistema modular para o coche RoomBox® freeTech 
que, inspirado na famosa navalla suíza, ofrece as 
funcionalidades básicas dun cámping coa simpli-
cidade dunha maleta.

En 5 minutos, cunha montaxe doada e sen ne-
cesidade de ferramentas, o coche transfórmase 
para poder durmir, cociñar ou comer. Pode insta-
larse na maioría dos automóbiles: compactos, fami-
liares, ou minibús grazas ao sistema 3D sen realizar 
ningunha modificación. A estabilidade tanto da 
cama como das mesas queda garantida polo siste-
ma que incorpora para acoplarse, que se adapta á 
anchura interior do vehículo. O sistema cama pode 
axustarse tanto ao maleteiro como á zona do con-
dutor e a lonxitude e altura tamén varía segundo 
o espazo dispoñible. Pode facturarse como equi-
paxe na maioría das compañías aéreas e as rodas 
incorporadas facilita o seu transporte. O seu prezo 
oscila entre os 1.645 e os 2.220 euros.

Consellos para poñernos ao volante
Antes de botarnos á estrada debemos ter presentes algúns consellos 

dos experimentados nesta campo:
Calcular as reservas de auga e enerxía. Polo xeral, a dotación 
permite abastecer durante dous días a catro persoas para bebida, 
ducha curta e o uso do inodoro. Pasado este tempo é aconsellable 

recargar auga potable nun cámping e cargar as baterías de móbiles, cáma-
ras de foto e vídeo e os demais aparatos. Nalgunhas áreas de servizo hai 
surtidores de auga para encher os bidóns da auto caravana e para descar-
gar as augas residuais. 

Repasar todo o que precisamos: almofadas, toallas ou alborno-
ces, lanterna, caixa de ferramentas, ademais do enxoval de cociña 
e do fogar. Se optamos polo aluguer é posible que veña incluído, 

sendo un servizo que se cobra a parte e polo que normalmente hai que 
asinar un seguro por se ao regresar falta algo ou algún elemento está de-
teriorado ou roto. Por suposto, é imprescindible encher a casa con rodas 
de provisións en lata ou conserva para cociñar e aproveitar así o aforro que 
supón non ter que comer fóra tódolos días. 

 Estudar a información necesaria dos países que vaiamos visi-
tar se saímos fóra, especialmente todo o relacionado coas peaxes 
e coas viñetas, que son os adhesivos que indican que se superou 

a ITV. En cada país colócanse nun lugar distinto do parabrisas e as multas 
son importantes se non se dispón delas. Do mesmo xeito, é necesario co-
ñecer onde podemos aparcar, xa que non se lle permite a entrada a estes 
vehículos en moitos centros urbanos, especialmente nos cascos 
históricos.

Ollo cos ladróns. Os roubos nestes vehículos nalgunhas áreas de 
servizo ou gasolineiras son frecuentes, por iso se aconsella durmir 
nun cámping. Amais, é importante coñecer os espazos dispoñibles 

para aparcar a nosa casa no lugar de destino porque non existen en tódo-
los sitios. 

Seguridade. Non se permite que os viaxeiros vaian tombados nas 
camas durante a marcha; deben ir sentados co cinto de segurida-
de posto. Nos vehículos para seis persoas, amais dos asentos do 

piloto e copiloto, hai outras catro prazas colocadas ao redor dunha mesa 
que debe ir pregada durante a viaxe. 

Pregunta. Se é a primeira vez que afrontas a aventura, consulta as 
páxinas web e foros de “caravanistas” e “autocaravanistas” con con-
sellos, que abundan na rede.

como en casa! a modularidade interior é moi importante
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Calendario  
de  probas SETEMBRO  2014

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

5-6 de setembro XXXVI Rally San Froilán Rally Lugo Lugo España

5-7 de setembro G.P. F1 Italia F1 Circuíto de Monza Italia

6 de setembro Copa Galega Trial Clásicas Lugo Trial clásicas Lugo Lugo España

6 de setembro Copa Galega Trial Infantil Trial infantil Lugo Lugo España

6 de setembro VIII Enduro Indoor Deza Enduro A Latiza - Rodeiro Pontevedra España

6 de setembro Cto. Mundo Trial - A Rioxa (masculino e feminino) Trial Arnedo A Rioxa España

6 de setembro Cto. España Rali TT - Teruel Rally TT Teruel Teruel España

6-7 de setembro Circuíto F3 Spa - Bélxica F3 Circuíto Spa - Francorchamps Bélxica

6-7 de setembro Circuíto GT Open Spa - Bélxica GT Circuíto Spa - Francorchamps Bélxica

6-7 de setembro G.P. Velocidade Cidade Zamora Clásicas Velocidade clásicas Polígono de la Hiniesta Zamora España

7 de setembro Cto. Galego Trial Lugo Trial Lugo Lugo España

7 de setembro Cto. España Velocidade - Navarra Velocidade Circuíto Los Arcos Navarra España

7 de setembro Mundial de Motocross - Brasil Motocross Circuíto de Lierop Brasil

7 de setembro Cto. España Motocross - Benicarló Motocross Benicarló Castellón España

7 de setembro Cto. Mundo Turismos - G.P. Moscú Turismos Circuíto de Moscú Rusia

7 de setembro Cto. Mundo de Superbikes - Jerez de la Frontera Superbikes Jerez de la Frontera Cádiz España

12-14 de setembro G.P. Motociclismo San Marino Mundial Motos Circuíto de Pisano San Marino

12-14 de setembro WRC - Rally de Australia Mundial Rally Australia Australia

13 de setembro Copa Galega Trial Infantil - Culleredo Trial Infantil Culleredo A Coruña España

13 de setembro II Autocross Carballo Autocross Circuíto Municipal de Carballo A Coruña España

13-14 de setembro IV e V Slalom Universidade de Vigo Slalom Campus Univ. Lagoas-Marcosende Vigo Pontevedra España

13-14 de setembro LI Rally Príncipe de Asturias Cidade de Oviedo Rali Oviedo Asturias España

13-14 de setembro Mundial Enduro - Francia Enduro Circuíto de Brioude Francia

13-14 de setembro Cto. España Karting - Zuera Karting Circuíto Internacional de Zuera Zaragoza España

13-14 de setembro Copa España Velocidade - Estoril Velocidade Circuíto de Estoril Portugal

14 de setembro Cto. Galego de Velocidade M.C.Papaya Velocidade Circuíto de Torneiros - O Porriño Pontevedra España

14 de setembro Cto. Galego de Velocidade - Estoril Velocidade Circuíto de Estoril Portugal

14 de setembro Mundial de Motocross - México Motocross Circuíto de Goiania México

14 de setembro Mundial de Turismos - EEUU Turismos Circuíto de Sonoma EEUU

20 de setembro Copa Galega de Trial Infantil - Rianxo Trial infantil Rianxo A Coruña España

20 de setembro Cto. España Motocross Elite e MX - Cáceres Motocross Malpartida de Cáceres Cáceres España

21 de setembro XV Subida a Escusa - Poio Montaña Poio Pontevedra España

21 de setembro Cto. Galego Trial - Rianxo Trial Rianxo A Coruña España

21 de setembro G.P. F1 Singapur F1 Circuíto de Singapur Singapur

21 de setembro Cto. España e Castela e León de Autocross Autocross Miranda de Ebro Burgos España

26-28 de setembro G.P. Motociclismo Aragón Mundial Motos Circuíto Motorland - Alcañiz Teruel España

27 de setembro Cto. España Motocross - Murcia Motocross Molina de Segura Murcia España

27 de setembro Cto. España Rally TT -Valencia Rally TT Enguera Valencia España

27-28 de setembro IX e X Slalom Valga Memorial Xosé Ramón Santos Slalom Valga Pontevedra España

27-28 de setembro Copa España Velocidade - Valencia Velocidade Circuíto de Cheste Valencia España

28 de setembro Cto. Galego Velocidade Braga Velocidade Circuíto de Braga Portugal

28 de setembro Cto. Galego Enduro Culleredo Enduro Culleredo A Coruña España

28 de setembro Cto. España Trial - Ávila Trial Candeleda Ávila España

28 de setembro Mundial Motocross Letonia Motocross Circuíto de Kegums Letonia
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Carreiras en Galicia: Chantada, Lemos, A Ulloa

Na variedade…
…está o gusto, tende a dicirse. A Galicia automobilística segue 

consumindo etapas en todas as súas frontes. Os máis populares, 
dígase ralis e montaña, avanzan progresivamente sen faltas no seu 
calendario, definindo as cousas pouco a pouco, carreira a carreira.

Merecida recompensa
Adrián Díaz, o claro valor do automobilismo lucense e gale-
go, obtivo nas estradas da Ulloa unha merecida recompensa. 
Soubo aproveitar moi ben as ausencias de Meira (convalecen-
te) e de Ares (falto de presuposto) para asinar unha vitoria 
que ninguén puido poñer en dúbida. O seu primeiro triunfo 
absoluto, nunha xa experimentada vida deportiva, máis que 
merecido. O eficaz Fiesta de Tino Iglesias e o sempiterno GT 
Turbo de Carracedo completaron o podio do sexto rali gale-
go do exercicio.

7º Rali Comarca da Ulloa

■ mIGuel CumbrAOS | Texto e Fotos

Problemas coa caixa de cambios limitaron a parte final no rali de carracedo tras ser terceiro en Salvaterra, iglesias levou o Fiesta á segunda praza

merecida vitoria para adrián díaz na ulloa

espectáculo e eficacia na persoa de Burgo, o mellor entre os turismos co seu PorschePrimeira vitoria da tempada para a osella de Varela
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O turno de Varela
De menos a máis, e me-
llorando o domingo os 
seus cronos, Toño Varela 
obtivo en Monforte o seu 
primeiro triunfo do ano, 
engadindo ao mesmo 
tempo a súa candidatura 
ao título galego do 2014. 
Sobral e Rodríguez non 
puideron desta volta coa 
barqueta do pontevedrés, 
nunha subida con pouca 
participación, tónica na 
montaña este ano.

Por riba de todos
Era un dos reclamos da 
popular subida lucense, 
xunto cun Andrés Vilariño, 
que finalmente non par-
ticipou. O asturian López 
Fombona levou de forma 
maxistral o seu impoñen-
te Audi Quatro DTM e non 
deu opción nunha pro-
ba marcada tamén pola 
choiva. Un eficaz Sobral 
e o constante Toño Varela 
remataron tra-la este-
la do potente vehículo 
xermano.

2ª Subida Terra de Lemos

41ª Subida a Chantada

intratable estivo lópez Fombona no esvaradizo asfalto chantadino

Sobral, vencedor na estrada, asinou unha magnífica segunda praza

espectáculo e eficacia na persoa de Burgo, o mellor entre os turismos co seu Porsche
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De carreiras, baixo algo de sol… e de chuvia

En pleno Atlántico o portugués de ralis afrontou o seu quin-
to envite do ano. O Rali de Madeira veu o triunfo de Bruno 
Magalhaes, co novidoso 208 T16, mentres que os resultados 
producidos danlle o título a Pedro Meireles, campión co seu 
Skoda a falta aínda de dous ralis.

Habituais e clásicas especiais as de Finlandia, que albergaron 
unha nova manga do WRC. E máis ca nunca Latvala profeta en 
casa, obtendo o de VW unha incontestable vitoria co seu Polo.

Sen deixar Portugal, pero en estradas peninsulares. En con-
creto as de Paços de Ferreira, escenario dunha nova manga 
do luso de montaña. E segunda vitoria do ano para o santia-
gués Pedro Castañón, que deste xeito reforza o seu liderato.

Do norte de Europa ao centro, en concreto ós circuítos húnga-
ros e alemáns. Boas performances as obtidas polo catalán Álex 
Riberas, segundo na cita da SuperCup en Hungaroring e cuarto 
na manga da Porsche alemá celebrada no trazado de Red Bull.

Un pouquiño máis 
cara o noreste. En 
Estonia nova manga 
do Europeo de ralis 
e primeira vitoria do 
local Ott Tänak, aos 
mandos dun Fiesta R5. 
Esapekka Lappi man-
tense líder, pese a re-
matar quinto.

■ mIGuel CumbrAOS | Texto    ■ SPrInT mOTOr | FoTos
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Terceira vitoria para os irmáns Vallejo no nacional de ralis. Tras 
Sierra Morena e Vigo os de Lugo impuxeron o seu Porsche no 
asfalto leonés, en concreto da Comarca do Bierzo, un rali que 
contaba por primeira vez para o certame nacional.

Tamén en terras leonesas broche ao Campionato de España de 
Montaña. Foi co gallo da SubidaValle de Laciana, onde os títu-
los quedaron sentenciados a favor de Ángela Vilariño (catego-
ría I), Javier Villa (categoría II) e Raúl Borreguero (categoría III).

Xa en territorio nacional, a habitual 
Baja España cumpriu a súa cita co 
mes de xullo. Triunfo para o “daka-
riano” Nani Roma, que liderou coa 
súa habitual unidade, é dicir o Mini.

Cada día son máis habituais os descensos urbanos para bicicletas. 
Aproveitanse cascos vellos, parques, paseos, para debuxar percorridos 
que se caracterizan normalmente pola súa espectacularidade. Na tercei-
ra edición do da vila lucense de Sarria, coma sempre eficazmente orga-
nizado por DH Galicia, o trazado se marcaba por rúas da zona urbana 
do Camiño de Santiago en sentido contrario. Esta ruta definíuse pola súa 
beleza e esixencia nos seus dos quilómetros de corda. Participaron nesta 
competición “riders” de España e Portugal, sobresaíndo Manuel Lustres, 
o máis rápido cunha marca de 1’34”. A selección de imaxes amosa todo o 
que se pode facer cunha bicicleta de montaña, debidamente reforzada, 
cando hai obstáculos diversos por diante. Iso si hai que estar preparados 
e ben adestrados para facer o percorrido con rapidez e sen contratempos.

Voando, saltando, subindo, baixando…
■ mIGuel CumbrAOS | Texto    ■ TOmáS CumbrAOS dÍAZ | FoTos
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incorporar bos hábitos é a mellor forma de mellorar a seguridade:

Toma a condución de forma relaxada. O obxectivo é chegar, e chegar ben.
Cumpre as normas de circulación.

A fatiga e o sono están presentes en boa parte dos accidentes de tráfico.
Alcohol e condución son sempre incompatibles. nunca 

bebas si vas conducir, por curto que sexa o traxecto.
mantente hidratado, xa que a falta de líquidos no organismo provoca 

perda da atención, dor de cabeza, cansazo e fatiga muscular.
Algúns medicamentos poden provocar somnolencia ou afectar 

á visión ou a coordinación. Consulta ao teu médico.
Adopta as mesmas precaucións en desprazamentos 

curtos que en longos percorrido.

Neste período coinciden usuarios que inician 
as vacacións, os que retornan do seu des-
canso estival, e os que celebran as festas pa-
tronais de moitas localidades. Únense, deste 

xeito, tanto os longos traxectos como o número de 
desprazamentos curtos por estradas secundarias. Por 
iso, o RACE, a Asociación de Bebidas Refrescantes e 
a DXT lembran a importancia de parar a descansar 
e hidratarse, e evitar o consumo de alcohol si se vai 
coller o coche, poñendo especial precaución nos tra-
xectos curtos.

Nunha viaxe longa, como as que se producen du-
rante a época estival, conducir máis de dúas horas 
de forma continuada provoca, entre outras cousas, 
unha diminución da atención ao volante (déixase de 
ver ata un 30% de información do tráfico), aumentan 
os erros na percepción de distancias e velocidades, 
e increméntase o 86% o tempo de reacción ante un 
obstáculo. As probabilidades de sufrir un acciden-
te aumentan, como o demostran as estatísticas: o 

cansazo e a somnolencia son a cuarta causa de mor-
talidade en estrada no noso país.

Para alertar destes riscos, e potenciar a 
prevención responsable, a campaña “Un 
refresco o teu mellor combustible” lem-
bra a necesidade de parar a descansar 
cada dúas horas de condución (unha 
hora e media si se circula pola noi-
te), realizar estiramentos para recu-
perar o ton físico, e inxerir bebidas 
refrescantes, que manteñen os ni-
veis de hidratación recomenda-
dos e aportan a glucosa necesaria 
para manter a atención, axudan-
do a previr a fatiga e mellorando 
o tempo de resposta ante un im-
previsto. En moto, debemos ser 
conscientes do aumento do risco 
e da fatiga, polo que é aconsella-
ble aumentar as paradas.

Durante o verán prodúcense millóns de desprazamentos, sendo un dos momentos 
do ano con maior intensidade de tráfico polas estradas españolas. 

Durante as vacacións de verán realízanse millóns de desprazamentos por estrada

“Un refresco, o teu mellor combustible”


