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Gold Wing,
a locomotora das estradas

Unha expo de paixón polo motor
Sprint Motor no Museo de BMW en Múnich



Respecto da Crossrunner 
orixinal a VFR800X 
Crossrunner 2015 foi 

desenvolvida para proporcionar 
maior nivel de polivalencia e pres-
tacións. Neste último apartado o 
propulsor confía na coñecida dis-
posición V4 a 90º, con dobre árbo-
re na cabeza (DOHC), 16 válvulas 
e distribución variable VTEC, que 
unha vez sometido a unha pro-
funda revisión ofrece máis par a 
baixo e medio réxime a favor dun-
ha maior capacidade de tracción, 
ademais dun aumento de poten-
cia de ata 78 kW.

O bastidor dobre viga de alu-
minio incorpora un subchasis 

revisado, máis lixeiro, e un novo 
basculante de aluminio. As sus-
pensións contan con maior per-
corrido en procura dunha maior 
comodidade para o piloto. En can-
to ao equipo de freos, o tren dian-
teiro confía agora nunhas pinzas 
de 4 pistóns de ancoraxe radial 
que actúan sobre dous discos de 
310mm. O modelo conta con sis-
tema ABS de serie. Subliñar que 
agora o asento é axustable en 
dúas posicións de altura, ademais 
ten puños térmicos de 5 niveis, 
intermitentes auto-cancelables, 
ancoraxes directas para as male-
tas laterais, pantalla regulable e o 
novo sistema de iluminación LED.

O casco Stratos é un cas-
co modular Crossover. Con 
tan só 1.500 gr de peso. A 
súa calota está fabricada en 
ABS. O Stratos está dispoñi-
ble en 2 tamaños (XS-M e 
L-XXL). Dispón de apertura 
rápida da mentonera. Visera 
con tratamento anti-raia-
duras. Visera interna con 

parasol integrada. Tomas de 
aire na parte superior e ex-
tractores traseiros. O interior 
é desmontable e lavable. 
Ten un prezo de 99,95 euros.

A Mash “Five Hundred” 
foi deseñada cum-
prindo coa máxi-

ma da sencillez. Simple: 
400 cc, monocilíndrica, 
cárter en seco, 4 tempos, 

SOHC, 4 válvulas, refrixeraci-
ón por aire, 27 cv e inxección 
Siemens. Ten un peso de 151 
kg. Está dispoñible en dúas co-

res: Iron Black ou Cherry Rede. 
Este modelo chegará ao 
noso país en outubro. Prezo 
de lanzamento: 3.995 euros.

Hai uns días estaba a ver unha carreira ciclista cun amigo 
e pregúntame se ir á roda notábase no aforro de enerxía 
e se de verdade servía para algo.

Eu púxenlle o exemplo de que sacase a man pola fies-
tra do coche cando vaia a 30 km/h e que despois probase 
a colocala detrás do retrovisor. Seguramente ó facer isto 
enténdese o importante que é ir á roda nunha carreira. 
Porque un dos peores inimigos do ciclista, e ademais é 
un inimigo que non se ve, é o vento.

Cando o vento vén de cara fai que gastes máis ener-
xías para ir á mesma velocidade, que cando non hai vento. 
Se o vento é de “costado” pódense producir os tan vistosos 
abanos, facendo que o pelotón se rompa en varios grupos 
e os ciclistas se coloquen nesa posición tan característi-
ca. Cando o vento ven de costas, este feito é moi pouco 
probable, fai que pareza que andamos en bici sen esfor-
zo, pero hai que ter coidado porque teremos que gardar 
forzas para a volta se imos vir polo mesmo camiño, por-
que o vento daranos de cara.

Por todo isto é importante levar a algún compañeiro 
diante túa cando faga vento, para que así non gastemos 
tantas forzas para avanzar. Cando alguén vaia á roda dun 
compañeiro sempre irá máis cómodo, tamén en relación 
a marcha dos seus piñóns, respecto ó ciclista que leva 
diante súa. Se o que vai diante ten todos os piñóns me-
tidos a persoa que vai á roda, levará dous ou tres piñóns 
por enriba, para así ir máis “tranquilo”.

Ao levar a alguén diante túa fai que o aforro de enerxía 
sexa aproximadamente dun 30% en chan. En subida esta 
porcentaxe baixa e situase o redor do 5%, porque ao ir a 
unha velocidade inferior hai menos resistencia ao vento.

Nos clubes ciclistas ensináselle ós nenos a ir á roda 
para así poder loitar contra o vento.

Five Hundred

Stratos

■ mIguel del mortIrolo | TexTo e FoTo 

O vento, o inimigo invisible
Nova Honda VFR800X 

Crossrunner 2015
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As vendas de automóbiles acumulan  
un ano consecutivo de crecementos

O último cuatrimestre será decisivo para ver se a suba das matriculacións se consolida

Nos oito primeiros meses do ano vendéronse case 600.000 unidades

Declaracións
david barrientos, director de Comunicación de 

AnFAC afirmou que “Aínda que o mes de agosto é o mes 
con menos volume do ano, o mercado medrou de novo 
e acumula xa un ano facéndoo de maneira ininterrum-
pida, o que nos dá unha idea da fortaleza do Plan PIVe e 
o tremendo efecto tractor que ten sobre outros sectores. 
un Plan PIVe 6 que consumiu xa un 40% dos seus fondos. 
A estas alturas do ano, xa se matricularon 80.000 turis-
mos máis que no mesmo período do año anterior. este 
empurre do Plan está complementado polas excelentes 
ofertas comerciais que realizan marcas e concesionarios. 
estas cifras levan ao mercado nacional de novo a liderar o 
crecemento en europa. Así e todo, o parque automobilís-
tico nacional necesita incrementar a súa renovación por-
que a crise envelleceu de maneira importante o conxunto 
de vehículos que circula polas nosas estradas. outro bo 
dato é que a canle de empresas volve a medrar por séti-
mo mes de forma consecutiva, un dato que denota unha 
maior actividade nas empresas”.

segundo o presidente de gAnVAm, Juan Antonio 
sánchez torres, que representa a 4.600 concesionarios/
servizos oficiais e 3.000 compravendas, “estas cifras po-
sitivas son o reflexo da recuperación real do consumo in-
centivado polas distintas edicións concatenadas do PIVe 
que no caso do PIVe 6 e, en contra das previsións iniciais, 
non aguantará ata finais de ano, como estaba previsto. 
Con máis de 35.000 reservas xa validadas e a un ritmo 
de máis de 1.000 ao día, será difícil que dure máis aló de 
octubre ou novembroe, ao sumo. desta forma, o idóneo 
sería que para evitar un parón no mercado, se aprobase 
con certo anticipo a seguinte edición. Por experiencia sa-
bemos que un ‘parón’ retrae aos compradores”.

“só con continuidade aos programas de incentivo 
poderemos ser optimistas e pechar o ano no entorno das 
875.000 unidades, aproximadamente, o que suporía un 
incremento dun 21% con respecto ao ano anterior, o que-
nos situaría cada vez máis preto da barreira psicolóxica 
do millón, esa cifra horizonte que, podemos dicir, marca 
a recuperación real da venda e da posvenca, ferida polo 
déficit de matriculacións, a antigüidade do parque e a 
competencia desleal dos talleres ilegais”.

O Plan PIVE e as ofertas comerciais grandes 
protagonistas destes bos resultados

Sen dúbida, o esforzo comercial que están levando a cabo fabricantes e con-
cesionarios unido ao forte impulso do mercado grazas ao Plan PIVE, son os dous 
factores diferenciadores e dinamizadores do mercado de automóbiles, que á súa 
vez, significa, un maior movemento do consumo privado. Aínda non se recupe-
raron os niveis pre-crise, e, por iso, o parque automobilístico segue tendo unha 
antigüidade que non se corresponde co grao de desenvolvemento dun país como 
España. Estes resultados confirman que o camiño do automóbil é o correcto, xa 
que o efecto transversal que ten sobre outros sectores, multiplica os efectos des-
te tipo de plans e os extende a outros sectores económicos en directa relación 
co automóbil.

■ redACCIón | TexTo

O mercado de vendas de coches 
acumula un ano medrando de manei-
ra ininterrumpida. Neste mes de agos-
to, as vendas de automóbiles medraron 
un 13,7%, cun volume de 45.355 uni-
dades. No período enero-agosto, o 

mercado alcanza as 583.663 unidades 
matriculadas, o que supón un crece-
mento dun 16,4%, rexistrando a mellor 
cifra dos principais mercados euro-
peos. Este resultado, é a mellor cifra 
dende o ano 2010.

Matriculacións por canles
A canle de particular, é sen dúbida, 

a máquina tractora que tira do carro do 
mercado. Ata finais de agosto, se consu-
miron un 40% dos fondos totais previstos 
para o Plan PIVE 6.

En agosto, as compras de particula-
res alcanzaron as 31.377 unidades, cunha 
variación positiva dun 11,4%. No perío-
do enero-agosto, esta canle presenta 
un crecemento dun 20,2% cun volume 

de 306.187 unidades. Pola súa banda, a 
canle de empresas mantén a tendencia 
positiva e no mes medre un 19,1%, cun 
volume de 12.336 unidades. Nos oito pri-
meiros meses do ano, esta canle merdra 
un 10,9% cun volume de 137.349 uni-
dades. Por último, a canle de empresas 
de aluguer medra no mes un 20,9%, con 
1.642 unidades. No período acumulado, 
esta canle ten un crecemento dun 14,2% 
con 140.127 unidades.
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Nun mundo e nunha época onde se fala 
en todos os sectores e en moitas activida-
des sociais do marketing os automóbiles 
clásicos tamén teñen o seu espazo. É máis, 
ocupan un lugar de prestixio.

O interese polos vehículos antigos equi-
vale a unha sa curiosidade pola nosa historia 
máis próxima. En moitos países desenvol-
vidos estas máquinas trátanse con moito 
agarimo, protéxense dende distintas admi-
nistracións falicitando os trámites burocráti-
cos e hai múltiples profesionais, en todos os 
campos, especializados na súa restauración.

Onde podemos visualizar o pulo des-
ta recuperación de coches históricos 
claramente é nos distintos programas es-
pecializados de televisión que se dedican 
a recuperar coches históricos. Un dos máis 
famosos, cun índice de audiencia alto, é 
o británico “Xoias sobre rodas”. Nel pode-
mos observar a grandísima afección que 
hai nas illas británicas e noutros países eu-
ropeos, e a cantidade de profesionais es-
pecializados nos detalles máis pequeniños 
dun automóbil.

Tamén esta paixón queda reflectida en 
numerosos personaxes “con cartos” que in-
visten e gastan en recuperar ou posuír un 
coche clásico. Como anécdota fixémonos 
no debuxante belga Hergé, creador do ce-
lebre reporteiro Tintín, que era un grande 
afeccionado aos automóbiles. Na actuali-
dade esta afección plasmada nos seus te-
beos é aproveitada por Lucien Beckers, que 
traballa como asesor da Fundación Hergé. 
Beckers elabora con moitísimo cariño, den-
de hai anos, a lista dos vehículos que apare-
cen en todos os exemplares da revista Tintín 
entre 1946 e 1993. Con este motivo orga-
niza varias exposicións e xuntanzas sobre 
os vehículos que aparecen nas aventuras 
de Tintín, reunindo a diversos propietarios 
con modelos exactamente iguais aos que 
apareceron en distintos tebeos deste repor-
teiro. A última xuntanza deste verán foi un 
grande éxito de participación e de público. 
É unha forma máis de potenciar a memoria 
do debuxante e á vez de fomentar o cariño 
por estes vehículos.

Mesmo na comarca compostelá se 
organizan ao longo do ano un montón 
de eventos relacionados cos vehículos 
históricos. Por citar os máis próximos, o 
mes pasado celebrouse a “VI Exposición 
de Clásicos deportivos en Rarís”, unha 
cita aproveitada por EGCuatroMotor e 
Talleres Pontevea, que estiveron presen-
tes cos seus modelos. Máis cerca, este mes-
mo mes, está a proposta de Compostela 
Monumental, a “IV Concentración de 
Vehículos Históricos”.

Tamén temos que citar a exposi-
ción que se realizou este ano no Centro 
Comercial As Cancelas coa colaboración 
de Caeiro, onde este último expoñía a súa 
colección de clásicos Renault. Hai que des-
tacar que este evento tivo unha grande 
afluencia de público.

Pola nosa banda, temos que dicir que 
SPRINT MOTOR leva dous anos apoiando 
estes vehículos a través da nosa sección 
fixa “Retro-Visor”. Mesmo neste número 
presentamos un traballo gráfico sobre o 
Museo BMW en Múnich realizado polo 
noso colaborador Emilio Blanco.

Temos claro que os automóbiles clá-
sicos ou históricos dan imaxe e crean un-
has sinerxías positivas, ademais de ter un 
grande atractivo para o público en xeral. 
Por iso cremos que é interesante posuír, 
polo menos, unha unidade destes vehícu-
los para representar a calquera establece-
mento relacionado co mundo do motor en 
calquera dos moitos eventos que se reali-
zan na nosa comarca.

Chamémoslle paixón, tolería, afección, 
nostalxia... o caso é que algo teñen estas 
máquinas que nos cativan e provocan a 
nosa atención. Se combinamos isto e o 
marketing empresarial, o resultado pode 
ser moi bonito e interesante, dinamizan-
do a área de Compostela e potenciando a 
imaxe das nosas empresas. É o momento, 
agora máis ca nunca, de sermos creativos 
e aproveitarmos todas as oportunidades 
que se nos poidan ofrecer.

Señores empresarios do motor, poñan 
un clásico na súa empresa.

Coches clásicos e marketing

EDITORIAL

c/ Gómez Ulla
Santiago de Compostela
Tfno.: 981 561 740 • 981 562 001 • Fax: 981 588 070
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SYM lanza o seu 
novo HD 2 125 CBS 
(Combined Brake 

System), un scooter de roda 
alta, agora dotado de siste-
ma de freada combinada. 
Aínda que os SYM HD xa 

conta con freo de disco en 
cada eixe, o novo sistema 
combinado de freada per-
fecciona a súa seguridade. O 
sistema CBS facilita a deten-
ción do scooter: cando actua-

mos sobre o freo traseiro, o 
sistema transfire parte da 
potencia de freada á roda 

dianteira, logrando unha re-
tención máis eficaz. Segundo 
as probas realizadas poden 

chegar a reducir 
a distancia de 
freada nun 50% 
respecto doutro 
scooter sen este 
sistema.

O SYM HD 
2 125 CBS be-
nefíciase dunha 

interesante pro-
moción de lan-

zamento de 2.699 
euros. As cores dispo-

ñibles son branca, ne-
gra e gris escura metalizada.

Novo Peugeot 508
O novo Peugeot 508 
exhibe unha grella in-
édita, emblema dos 

futuros modelos da marca, e 
recibe novos equipamentos 
como a pantalla táctil, a cáma-
ra de marcha atrás ou o control 
do ángulo morto. Tamén es-
trea motores Euro6 eficientes e 
de elevadas prestacións como 
o 2.0 BlueHDi 150 BVM6 que, 

cunhas emisións de só 105 g 
de CO2/km, anúnciase como 
a mellor oferta do segmento 
neste nivel de potencia.

A familia 508, dispoñi-
ble en tres carrozarías dende 
2012, aumenta cunha inédita 
versión RXH 2.0 BlueHDi 180 
EAT6 que se poñerá á venda 
en Europa a partir de novem-
bro de 2014.

Golf GTE

SYM HD 2 125 CBS

A propulsión do Golf GTE 
está compartida polo potente 
motor turbo de gasolina e in-
yección directa 1.4 TSI de 150 cv 
e o motor eléctrico de 102 cv. O 

rendemento máximo de ambos 
motores combinados é de 204 
cv. Ambos propulsores combí-
nanse coa caixa de cambios auto-
mática DSG de seis velocidades, 

desenvolvida especialmente para 
a propulsión híbrida e que conta 
con tres acoplamentos: os dous 
do dobre embrague e o de des-
conexión. Este último desacopla 
o TSI do eixe de propulsión dian-
teiro, sempre que sexa posible.

Coa súa autonomía de 940 
km, é ideal para traxectos lon-
gos. O consumo deste híbrido 
enchufable pode baixar ata os 
1,5 l/100 km. O GTE chegará 
aos concesionarios en febreiro 
de 2015.
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‘Cité Lib by Ha:mo’, 
un novo sistema de 
mobilidade urbana 

baseado en vehículos eléc-
tricos ultracompactos conec-
tados ao transporte público, 
arrinca en Grenoble. Este in-
novador servizo de vehícu-
los compartidos pretende 
preparar a cidade e a área 
metropolitana de Grenoble 
para a mobilidade eléctrica, 
no marco dun completo plan 
de mobilidade multimodal. 

O proxecto de proba de 3 
anos aúna as competencias 
e os servizos de varios so-
cios: a área metropolitana de 
Grenoble, a compañía eléc-
trica francesa EDF e a súa filial 
Sodetrel, Toyota e Citei Lib e 
o operador local de vehículos 
compartidos.Haberá dispo-
ñibles 35 Toyota i-ROAD, de 
tres rodas, e 35 Toyota Auto 
Body COMS, de catro rodas, 
para traxectos urbanos den-
tro de Grenoble.

Honda acaba de fa-
cer públicas as pri-
meiras imaxes da 

versión europea do novo 
SUV. O deseño exterior único 
do novo prototipo do HR-V 
recorda ao dun cupé, con li-
ñas marcadas e dinámicas 
que fusionan a parte supe-
rior da carrozaría coa par-
te inferior, que ofrece unha 
imaxe estable e sólida. Este 
estilo próximo ao dun cupé 
conséguese sen renunciar á 
practicidade no interior do 
coche. No HR-V, o depósi-
to de combustible 
está situado en 
p o s i c i ó n 

central, co que se conse-
gue un dos habitáculos de 
maior amplitude e adaptabi-
lidade do segmento dos SUV 
compactos.

Os asentos Honda Magic 
Seats® fan uso desta versa-
tilidade ao permitir unha 
ampla diversidade de con-
figuración dos asentos, de 
maneira que se poden pre-
gar completamente os asen-
tos da segunda fila deixando 
o piso plano e gozar así de 
máis espazo de carga.

SYM HD 2 125 CBS

Primeiras imaxes do Honda HR-V

Mercedes-AMG GT

O GT é o segundo vehículo desenvol-
vido completamente polos especialistas 
de Mercedes-AMG. O seu concepto de 
motor dianteiro central, a disposición 
Transaxle da caixa de cambios e a cons-
trución lixeira intelixente de aluminio 

sentan a base para unha experiencia 
de condución extremadamente diná-
mica. O motor AMG V8 biturbo de 4,0 
litros, tamén de novo desenvolvemen-
to, subliña a filosofía da marca AMG, ex-
presada no lema Driving Performance. O 

primeiro motor con engrase por cárter 
seco e turbocompresor dobre monta-
do na «V» interior das bancadas que se 
incorpora nun vehículo deportivo está 
dispoñible en dous niveis de potencia: 
462 cv no modelo GT e 510 cv no GT S.
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En decembro estará no merca-
do europeo o modelo renova-
do da marca de luxo de Nissan. 
Posúe parachoques, faros e pi-
lotos distintos, cun interior me-
llorado na insonorización e no 
confort; o chasis recibe novos 

amortecedores e as rodas son 
máis grandes con pinas de ata 
18 polgadas. Ofrece un motor de 
2.2l turbodiésel de 4 cilindros, con 
167cv e un híbrido V6 de 3.5l com-
binado con outro eléctrico para 
entregar 364cv.

Opel Adam Rocks: á procura 
do mercado masculino
Esa é a idea de Opel ao crear 
esta variante do seu mini ur-
bano, ao que dota dun estilo 
máis duro, aventureiro e fun-
cional. Destaca o perímetro 
protector composto dunha 
peza fina de plástico e os pro-
tectores do mesmo material 
con aspecto metálico baixo 
os parachoques dianteiros 
e traseiros. Monta rodas con 
pinas de 17 ou 18 polgadas, 

inclúe 19 cores para facer tó-
dalas combinacións posibles 
e un teito de lona de alta resis-
tencia. Ofrece novos motores 
dun litro con 3 cilindros, tur-
boalimentados con inxección 
directa e promete consumos 
baixos: 4,5litros na versión de 
90cv e 5,1 na de 115cv. Amais 
equipa o propulsor 1.4 de 87 
e 100cv. Dispoñible desde de-
cembro a partir de 17.000€.

Infiniti Q70

Mazda MX-5: cuarta xeración
O bipraza descapotable xapo-
nés renóvase ao cumprir 25 
anos nas estradas mantendo a 
lixeireza, tracción traseira e os 
dous asentos como emblema. 
Cambia o piloto traseiro icóni-
co por un máis redondeado e 
os faros dianteiros son máis 
pequenos. Na zaga, luces 
LED redondas e intermiten-
tes ovala-
d o s . 

Perde dez centímetros de 
longo e 100 quilos de peso 
co emprego de aluminio no 
parachoques, no capó ou nas 
aletas dianteiras e medra en 
altura e anchura, ao tempo 
que a capota de lona tamén 
alixeira. Sen datos sobre a ci-
lindrada e as potencias dis-
poñibles, tódalas unidades 

disporán da tecno-
loxía Skyactiv-G 

de gasolina.❱❱ automovilistas europeos asociados (aea) opina que a sinalización para delimitar  
as zonas de estacionamento limitado (zona verde, laranxa ou vermella) “in-
cumpre” o regulamento Xeral de Circulación nun 70 % das capitais de provin-
cia españolas e, polo tanto, as multas “son nulas”.

❱❱ audi attitudes lanza a app attitudes ruta Segura, unha innovadora  
aplicación para smartphones que pretende educar aos nenos dun xeito 
divertido e responsable para que coñezan as rutas máis seguras entre a 
escola e a súa casa en colaboración cos propios pais.

❱❱ mercedes anunciou que reorganizará a produción en todo o mundo para reducir  
custos anuais entre un 5% e un 6%. A compañía quere estandarizar 
a produción e orientala á arquitectura do vehículo. A arquitectura 
do produto divídese en cinco grupos: accionamento traseiro, trac-
ción dianteira, os todocamiños, os deportivos e a produción chamada 
Powertrain.

❱❱ a firma de vehículos eléctricos BYd realizou a entrega do primeiro taxi  
eléctrico de barcelona, que corresponde ao modelo e6. bYd 
indicou que este automóbil ten un tamaño compacto 
de 4,56 m de lonxitude e capacidade para trans-
portar a cinco persoas. malia ser un eléctrico con-
ta cunha capacidade do maleteiro de 470 litros.

❱❱ altran españa, empresa dedicada á innova-
ción e á consultoría de enxeñería avanzada,  
finalizou o desenvolvemento do novo vehícu-
lo eléctrico modular emoC. o automóbil 
foi deseñado baixo as últimas tenden-
cias de mobilidade, conectividade e sos-
tenibilidade.

BreVeS

travesia de cacheiras nº 25 - 1ºa  -15886 teo (a coruña)
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No outono esta-
rán dispoñibles as 
actualizacións dos 

modelos da familia A6 con 
cambios no deseño que 

buscan un maior atractivo 
e refinamento. Incorporan 
un novo Infotaintment e 
sistema de axuda á con-
dución que inclúe control 

de cruceiro con función 
stop&go, asistente de vi-
sión nocturna ou Audi side 
assit e lane assist. A gama de 
motores ofrece 3 mecánicas 
TFSI con potencias de en-
tre 190cv e 333cv e 5 pro-
pulsores TDI que van dos 

150cv aos 320cv. Todos re-
ducen un 22% as emisións. 
A berlina e o Avant 1.8 TFSI 
custan desde 43.220€ e 
45.860 respectivamente; o 
A6 Allroad quattro 3.0 TDI 
62.900€ e o Audi S6 vénde-
se desde os 91.620.

O DS voa fóra do 
niño de Citroën e 
presenta un pro-

totipo no Salón de París de 
outubro como marca pro-
pia. O Divine é un compacto 
de 4 portas, con habitácu-
lo vangardista, carrozaría 
de 4,21 metros de longo, 
1,98 de ancho e 1,35 de al-
tura e pinas de 20 polgadas 

de diámetro. Posúe un tei-
to único no mundo que re-
corda as escamas dun réptil 
e ofrece detalles para cada 
cliente faga persoal o coche. 
Equipa unha mecánica 1.6 
THP turbo de inxección di-
recta de gasolina, motor de 
270cv con potencia máxima 
de 199kw a 6.000rpm e un 
par máximo de 333nm.

Divine DS Concept

Audi A6 e A6 Avant renovados

A marca xapone-
sa, que xa utilizara 
esta tecnoloxía no 

Lexus LFA,volve usala na fa-
bricación do novo RC F, en 
concreto, no capó dianteiro, 
no teito e no alerón trasei-
ro activo. Empréganse ata 
catro capas da fibra con va-
rios patróns de entrelazado 
para que dea maior rixidez 
ás pezas e, polo tanto, ao 
coche. Así, o RC F reduce 

peso respecto ás versións 
en aceiro e aluminio, au-
menta a firmeza da carro-
zaría e baixa o centro de 
gravidade. O proceso de 
instalación da fibra de car-
bono é artesanal e realízase 
nunha atmosfera de traba-
llo libre de partículas para 
non contaminar as pezas. O 
prezo do novo Lexus RC F 
Carbon Package en España 
é de 98.500 €.

Lexus introduce a fibra de carbono 
na produción en serie



A quinta xeración con-
vertible do BMW M3 
mantén as mesmas 

prestacións que o M3 e o M4 
Cupé pero presenta un deseño 

máis agresivo cos nervios do capó 
marcados, retrovisores exteriores 
de dobre soporte e os pasos de 
roda destacados. Pode montar pi-
nas de aliaxe de ata 19 polgadas 

e co motor M TwinPower Trubo 
de 6 cilindros con potencia máxi-
ma de 431cv, pode acelerar de 0 a 
100km/h en 4,4 segundos en aso-
ciación cunha caixa de cambios 

automática de 7 velocidades e 
embrague dobre. A capota me-
tálica abatible de tres segmen-
tos pode abrirse en 20 segundos 
conducindo 18km/h.

Novo BMW M4 Cabrio

A marca acaba de 
implantarse no mer-
cado ruso e debuta 

no Salón Internacional do 
Automóbil de Moscova con 
dúas novidades. O Datsun 
mi-DO, un compacto de cin-
co portas de carácter de-
portivo e masculino, con 
airbags frontais e ABS de se-
rie amais dun pack invernal 

que inclúe asentos e espe-
llos retrovisores calefacta-
bles. Ten un motor de 1.6l e 
8 válvulas de 87cv con trans-
misión manual de 5 veloci-
dades ou automática de 4. 
Idéntica equipamento ofre-
ce o Datsun on-DO, unha 
berlina moderna e robusta 
cun maleteiro líder na súa 
clase de 530 litros.

A marca británica 
presenta no Salón 
de París o todocami-

ño co que renova a súa gama 
intermedia; un 5 prazas con 
habitáculo versátil apto para 
7 persoas. Dótase cun novo 
airbag para peóns, un sistema 
de freado intelixente de serie, 
carrozaría de última xeración 
combinada con aceiro e alu-
minio e o avanzado sistema 

de infoentretemento Head 
Up Display. Lánzase con dous 
motores de 4 cilindros turboa-
limentados en versión diésel: 
TD4 e SD4, de 150 e 190cv e, 
en gasolina, a variante 2.0 Si4 
de 240cv con inxección di-
recta, con transmisións au-
tomáticas de 9 velocidades e 
manuais de 6 marchas. Estará 
á venda a primeiros de 2015 
desde 36.350 euros.

Datsun presenta novos modelos en Moscova
Novo Land Rover Discovery Sport
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“A elección dun nome 
para un coche é un 
proceso similar ao 

que teñen uns pais á hora de 
escoller como se chamará o 
seu fillo: é algo moi emocio-
nal e para toda a vida”, explica 
Vincenza Magliocco, responsa-
ble de Product Marketing do 
Ibiza en Seat. No caso do Ibiza, 
este bautizo tivo lugar nos 

anos 80 coa proliferación do 
turismo no noso país. No mar-
co da estratexia da compañía 
de ligar cada modelo a unha 
cidade española, a illa encaixa-
ba perfectamente co público 
obxectivo deste coche; mozo, 
cunha imaxe desenfadada e 
espírito mediterráneo.

Co lanzamento do pri-
meiro Ibiza, a compañía 

“empezou a trazar un novo 
camiño de independencia 
e internacionalización” e a 
illa de Ibiza, icona do turis-
mo internacional de tenden-
cia, representaba a opción 
“que máis ligaba co posicio-
namento que se lle quería 
dar ao novo modelo”, expli-
ca Magliocco. Na súa opinión, 
o nome dun coche é crucial, 

polo que “debe ser sinxelo de 
lembrar e mirar que encaixa 
en todos os idiomas”.

Na mesma liña exprésase 
o director do ESADE Brand 
Institut, Oriol Iglesias, que 
considera que o nome é “algo 
fundamental”. Segundo este 
experto, a elección de Ibiza 
para este modelo cumpre cos 
tres requisitos que ten que ter 
un nome para un produto: 
“reflicte uns valores que de-
finen a identidade da marca, 
é doado de pronunciar e lem-
brar, e funciona en diferentes 
contextos internacionais”.

Pola súa banda, a alcal-
desa de Ibiza, Virginia Marí, 
considera que Seat “fixo un 
bo uso da marca Ibiza” e axu-
dou a que o nome “transcen-
da fronteiras”.

Tras 30 anos, catro xera-
cións do modelo e preto de 
5 millóns de unidades vendi-
das, Vincenza Magliocco con-
sidera que a elección Ibiza 
para este modelo tan popu-
lar “foi un acerto”.

Por que se chamou Seat Ibiza?
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Efectivamente, ama-
ble lector, tóman-
nos o pelo. Perdoe 

que llo diga con tanta crueza. 
Tómanlle o pelo a vostede, ó 
seu veciño do terceiro, á súa 
curmá Conchiña, a esa agari-
mosa señora a quen lle merca 
o pan e tamén a min. Por que?, 
preguntarase curioso. Porque 
calquera de nós podemos ver-
nos metidos nunha longa rin-
gleira de coches á espera de 
pagar a peaxe da AP-9 un do-
mingo de verán de regreso da 
praia cara ós nosos queridos 
fogares. É dicir, a concesionaria 
Audasa, a Xunta e o Ministerio 
de Fomento actúan con nós 
como entrañables perruqueiros 
que prefiren, en tempo estival, 
que os nosos peiteados sexan 
máis militares ca guedelludos.

Pero dirá vostede que a 
Xunta xa lle enviou a Audasa 
unha carta de protesta para 
que poña fin a esas longas es-
peras. Claro que si, benquerido 
lector. Como o ano pasado ta-
mén o fixo o anterior consellei-
ro de Infraestruturas e actual 
flamante alcalde de Santiago, 
Agustín Hernández. Estou con-
vencido de que o Goberno ga-
lego seguirá no verán de 2015 
cultivando o xénero epistolar 
con Audasa, remitíndolle ou-
tra dura carta de protesta para 

rematar cos atascos nas peaxes. 
Con toda humildade, suxírolle á 
conselleira Ethel Vázquez que 
neste mes de setembro  xa a 
vaia preparando. Mellor iso cá 
súa pintoresca proposta de 
que as peaxes por quilómetro 
sexan iguais en toda España. 
Homoxeneizar tarifas, di ela. 
Como se a un usuario da AP-9 
de Ferrol, A Coruña, Santiago 
ou Vigo lle aliviase a súa car-
ga económica o feito de saber 
que un condutor habitual da 
ruta entre Cádiz e Sevilla paga 
o mesmo ou parecido.

Ademais, no asunto dos 
atascos estivais non está en dis-
cusión o prezo da Autoestrada 
do Atlántico, senón o servizo. 
Que non o enganen: pagar hai 
que pagar. O problema é que 
se paga por un servizo que non 
se presta. As cabinas de peaxe 
teñen cada vez menos persoal 
e hai algúns puntos, como en 
Sigüeiro, nos que non hai nin-
guén en horas nocturnas. Dirá 
vostede que o Ministerio de 
Fomento terá alguna respon-
sabilidade no tema ó non ac-
tuar con maior esixencia cara 

á empresa concesionaria. Claro 
que si, pero mira para outro 
lado. Ou iso é o que parece.

Do asunto do nebuloso trei-
to da Autovía do Cantábrico en-
tre Mondoñedo e Abadín, que 
quere que lle diga. Causaría hi-
laridade, se non fose porque no 
accidente múltiple deste verán 
nese tramo morreu unha mu-
ller. Non son técnico e, polo 
tanto, dou por sentado que a 
vía está ben construída e que 
se buscou a mellor solución 
de tránsito cando se escolleu 
o percorrido. Pero non deixa 
de ser paradoxal que en pleno 
verán un treito dunha autovía 
estea horas e horas pechado 
pola presenza de néboa. Algo 
que semella unha constan-
te durante todo o ano. Menos 
mal que aínda non apareceu 
ningún iluminado que xusti-
fique que algúns treitos das 
autoestradas centroeuropeas 
tamén se pechan no inver-
no se hai moita neve. O treito 
Mondoñedo-Abadín vai cami-
ño de se converter no noso par-
ticular aeroporto de Castellón. 
Unha autovía sen coches. En 
fin, asuntiños de verán. Deste 
verán. Se non hai remedio, o 
próximo estío repetiremos os 
episodios. Isto empeza a pare-
cerse a “Verano azul”. Só falta 
Chanquete.

 Compostela Monumental, a 
asociación que aglutina a co-
merciantes, empresarios e 
profesionais do casco histó-
rico da capital de Galicia, ce-
lebrará, en colaboración co 
Automóbil Club de Galicia e 
o Concello de Santiago, a IV 
edición da Concentración de 
Vehículos Históricos “Xornadas 
de Patrimonio”. A cita está pre-
vista para o sábado día 27 de 
setembro en plena Praza do 
Obradoiro, onde todos os ve-
hículos participantes estarán 
expostos ao público desde as 
11:30 ás 17:00 horas.

Dende a organización con-
fíase en poder reunir a máis 
de 85 automóbiles históricos 

e clásicos, e poder bater o ré-
cord establecido o ano pasado 
na capital galega. “Para nós é 
unha oportunidade única de 
poder reunir no casco histórico 
da capital de Galicia a vehícu-
los cun alto valor patrimonial e 
levar a cabo a Xornada Europea 

de Patrimonio que ese mes-
mo día, e organizada pola 
Federación Internacional de 
Vehículos Históricos, se leva 
a cabo nas principais capitais 
europeas”, sinala Juan Carlos 
Pérez Otero, Presidente do 
Automóbil Club de Galicia. 

“Nas edicións anteriores lo-
gramos congregar ese día no 
casco histórico máis de 15.000 
persoas”, engadiu.

Tómannos o pelo

 emIlIo blAnCo | TexTo

 @emilioblanco10 | TwiTTer

IV Concentración de vehículos históricos “Xornadas de Patrimonio”
Compostela Monumental organiza o evento o 27 de setembro

Luís Penido estará 
co seu BMW M3

Luís Penido, un dos me-
llores pilotos de ralis da 
historia de Santiago, con-
firmou que asistirá á con-
centración co seu BMW M3 
de 1986. “Acudín á todas as 
edicións e paseino xenial. 
Creo que será un día onde 
todos os amantes ao auto-
mobilismo e ao patrimonio 
histórico debemos acudir 
ao casco monumental” des-
taca o piloto santiagués.
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Mini de 5 Portas

❱❱ a “aventura en marruecos” é unha das  
propostas máis atractivas que ofre-
ce o programa Volkswagen driving 
experience. A viaxe, que terá lugar 
a primeiros de outubro, consta de 6 
etapas e un percorrido de 1.170 km, 
que combina rutas por area, terra e 
asfalto. Para esta aventura os partici-
pantes viaxarán, de dous en dous, en 
varios touareg cedidos pola marca.

❱❱ No salón de París toyota presentará o  
innovador prototipo C-Hr, que cons-
titúe a aposta única da marca polo 
segmento C-Crossover. este salón su-
poñerá, así mesmo, a primeira apa-
rición en europa do deseño exterior 
definitivo do vehículo de pila de com-
bustible Fuel Cell Sedan, o seu 
lanzamento está previsto para 2015.

❱❱ a nova xeración do corsa e o elegante tres  
portas opel Adam están a piques de 
dar a benvida a un novo membro do 
seu grupo. A partir do verán de 2015, 
unirase a eles outro coche pequeno: o 
Karl de cinco portas.

BreVeS

Chega a segunda va-
riante do novo Mini. 
Ofrece novas posibi-

lidades nun espazo máis am-
plo, contando ademais cun 
deseño propio. Novas dimen-
sións en comparación co Mini 
3 portas. Amplíase a distancia 
entre eixes en 72 mm.

Máis espazo nos asen-
tos traseiros proporcionando 

unha maior holgura á altura 
dos xeonllos. A distancia ata 
o teito vese aumentada en 15 
mm. Un habitáculo maior para 
todos os ocupantes (61 mm). 
Ademais conta cun maleteiro 
de 278 litros o cal supón un vo-
lume maior en 67 litros respec-
to ao modelo 3 portas.

O Mini 5 portas mantendo 
as formas e estrutura da carro-
zaría, adopta as súas propias 
proporcións e evoluciona cun 
deseño máis deportivo am-
pliando tamén a súa carroza-
ría en 161 mm.

A terceira xeración do Kia Sorento
O Novo Kia Sorento foi 
desvelado en Corea 
cunha mestura única 

de estilo, practicidade e tecno-
loxía baseada no éxito do mo-
delo anterior.

As liñas do novo todote-
rreo foron suavizadas e in-
troducen un maior nivel de 
sofisticación, ofrecendo unha 
aparencia premium, con máis 
espazo e un bo número de ele-
mentos innovadores.

Existen 5 motorizacións dis-
poñibles para o Novo Sorento 

(a disponibilidade dos mesmos 
variará en función do merca-
do), ofrecendo rangos de po-
tencia que van dende os 172 
aos 270 cv. Estes inclúen un 
motor 2.4 l gasolina de inxec-
ción directa (GDI), motores 2.4 
l e 3.3 l inxección multipunto 
(MPI), e os revisados moto-
res 2.0l e 2.2 l “R” turbodiésel. 
En Europa dispoñerase uni-
camente dos propulsores 2.2 
turbo diésel e 2.4 GDI, onde se 
espera que o motor diésel aca-
pare a maior parte das vendas.

Como eliminar as manchas 
causadas polos insectos, o 
alquitrán, a resina ou o pe-
gamento logo de pasar o 
verán nas estradas quentes?

Un simple lavado non 
pode acabar con insectos 
esmagados, nin manchas de 
alquitráns ou rastros de resi-
na ou pegamento que ensu-
cian a carrozaría dos coches 
aparcados baixo as árbores 
durante o verán. ProTech ® 
Monte Carlo propón 3 pro-
dutos específicos e eficaces:
1. Para os insectos ProTech® 

Monte Carlo suxire o 
Limpiador Insectos.

2. Para o alquitrán ProTech® 
Monte Carlo propón o 
Anti-alquitrán.

3. Para a resina ou pega-
mento, ProTech® Monte 
Carlo ofrece o Anti-resina.

Hixiene para o automóbil
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Honda fixo públicas 
as imaxes do proto-
tipo do novo Jazz. 

Este prototipo introduce 
unha carrozaría completa-
mente nova. As dimensións 
exteriores modificáronse 
aumentando a lonxitude 
15mm e a distancia entre ei-
xes 30mm, conseguindo así 
un habitáculo aínda máis es-
pazoso. A 3ª xeración do Jazz 
para Europa fabricarase 
coa platafor-
ma glo-
bal 

da Compañía. Adoptarase 
a configuración do depósi-
to de combustible situado 
en posición central como 
no modelo actual. No inte-
rior, os asentos Honda Magic 
Seats, de gran versatilidade, 
tamén serán unha caracterís-
tica do novo Jazz. Incorpora 
o novo motor de 1.3 litros i-
VTEC con tecnoloxía Earth 
Dreams.

O EOLAB é un proto-
tipo que explora as 
vías do consumo ul-

tra reducido e logra un valor 
de 1l/100 km, o que supón 
22 g de emisións de CO2/km 
en ciclo Mixto NEDC. Para al-
canzar este nivel, os dese-
ñadores traballaron en tres 
frontes: o alixeiramento de 

materiais, a aerodinámica e 
unha tecnoloxía «Z.E Hybrid» 
totalmente inédita que per-
mite circular con «cero emi-
sións» nos traxectos diarios. 
O EOLAB incorpora múlti-
ples avances tecnolóxicos 
cuxa vocación é incorporar-
se progresivamente aos ve-
hículos da gama.

Opel introduce a 
Resposta Automática 
de Choque (ACR) 

adiantándose á UE. Os ocu-
pantes do coche serán co-
nectados automaticamente 
cos servizos de urxencia logo 
da detección automática dun 

accidente OnStar responde a 
preto de 5.000 accidentes de 
automóbil a nivel global cada 
mes. Opel planea introducir 
o servizo de conectividade 
OnStar en toda a súa gama de 
turismos en España a partir de 
2015.

Honda presenta o prototipo do novo Jazz

Bentley Mulsanne Speed

Servizo de urxencia OnStar

Renault desvela o prototipo EOLAB

Bentley redefine o concepto de condución á máxima ve-
locidade e cos máximos niveis de luxo da man dun novo 
modelo insignia. O novo Mulsanne Speed é un automó-

bil pensado para o condutor, capaz de desenvolver 537 cv de 
potencia e un par de 1.100 Nm, e dotado de suspensión e direc-
ción deportivas activables baixo demanda. Co motor V8 e dobre 
turbocompresor de Bentley, impulsa ao Mulsanne Speed de 0 a 
100 km/h en 4,9 segundos e alcanza unha velocidade máxima 
de 305 km/h.
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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



Catro décadas nas estradas

Gold Wing 40th Anniversary
A Honda Gold Wing 
sempre se mantivo 
inimitable. Lanzada 

como GL1000 en 
1975, o seu motor 

de 4 cilindros 
horizontais opostos 
non só era diferente 
físicamente, tamén 

o seu tacto o era, 
cunha entrega de 

potencia suave 
como a seda, 

perfecto para pasar 
longos días sobre 

o seu sillín. En 
1987, un motor seis 
cilindros de 1.500cc 
confirmou unha vez 

máis a intención 
da Gold Wing de 

establecerse como 
a referencia total 

entre as máquinas 
de turismo.

■ FernAndo CuAdrAdo | TexTo

■ sPrInt motor | FoTos

Celebrando catro décadas de éxito e 
exclusividade, a Gold Wing 40 aniversario 
chega en 4 opcións de cor, incluíndo unha 
impactante versión bi-tono con chasis ne-
gro, ademais de emblemas especiais e man-
do a distancia do 40 aniversario.

No mundo do motociclismo os mode-
los chegan e vanse. Os tempos cambian e 
tamén os motoristas e as súas preferencias. 
Pero dende 1975 houbo unha moto den-
tro da gama da marca nipona que resistiu o 
paso do tempo, a Gold Wing. Evolucionou, 
por suposto, pero, tal como foi dende un 
principio, continúa ofrecendo unha das ex-
periencias máis especiais sobre dúas rodas. 
E non existe ningunha outra moto na gama 
actual de Honda que estea máis tempo á 
venda en Europa.

Moitos motoristas son auténticos adic-
tos ao seu impresionante par motor, propio 
dunha turbina, ou á súa manexabilidade ab-
solutamente equilibrada a baixa ou alta ve-
locidade. Algúns gozan coa súa facilidade 
para devorar quilómetros, a súa capacida-
de de carga e o seu confort para longas xor-
nadas de marcha a dúo. Cunha plataforma 
tan asombrosa, a Gold Wing deu lugar a ou-
tras dúas máquinas moi especiais, abrindo 
o seu atractivo campo de sedución: a Gold 
Wing F6B, co seu longo, baixo e escueto es-
tilo “Bagger” e a Gold Wing F6C, unha hot rod 
tipo dragster, unha street fighter sen conce-
sións que define o término “Power Cruiser”.

Para conmemorar 40 anos de constante 
fabricación da Gold Wing, Honda produciu 
unha máquina 40 Aniversario, celebrando 
este fito e tamén aquilo que, en términos 
motociclistas, foi unha viaxe incrible.

motor

Celebrando catro 
décadas de éxito e 
exclusividade, a Gold 
Wing 40 aniversario 
chega en 4 opcións 
de cor, incluíndo 
unha impactante 
versión bi-tono con 
chasis negro, ade-
mais de emblemas 
especiais e mando 
a distancia do 40 
aniversario.

No mundo do motociclismo os modelos chegan 
e vanse. Os tempos cambian e tamén os motoristas 
e as súas preferencias. Pero dende 1975 houbo unha 
moto dentro da gama da marca nipona que resistiu 
o paso do tempo, a Gold Wing. Evolucionou, por su-
posto, pero, tal como foi dende un principio, continúa 
ofrecendo unha das experiencias máis especiais so-
bre dúas rodas. E non existe ningunha outra moto na 
gama actual de Honda que estea máis tempo á ven-
da en Europa.

Moitos motoristas son auténticos adictos ao seu im-
presionante par motor, propio dunha turbina, ou á súa 
manexabilidade absolutamente equilibrada a baixa ou 
alta velocidade. Algúns gozan coa súa facilidade para 
devorar quilómetros, a súa capacidade de carga e o seu 
confort para longas xornadas de marcha a dúo. Cunha 
plataforma tan asombrosa, a Gold Wing deu lugar a ou-
tras dúas máquinas moi especiais, abrindo o seu atracti-
vo campo de sedución: a Gold Wing F6B, co seu longo, 
baixo e escueto estilo “Bagger” e a Gold Wing F6C, unha 
hot rod tipo dragster, unha street fighter sen concesións 
que define o término “Power Cruiser”.

Para conmemorar 40 anos de constante fabrica-
ción da Gold Wing, Honda produciu unha máquina 
40 Aniversario, celebrando este fito e tamén aquilo 
que, en términos motociclistas, foi unha viaxe incrible.

unha das súas “vir-
tudes moteiras” é 
a comodidade dos 

seus asentos
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Unha naked elegante e suave

Gold Wing
F6B 40th Anniversary

■ brAIs gArCíA | TexTo

■ sPrInt motor | FoTos

Espida, longa e baixa, co seu pro-
pio estilo Bagger clásico, o mode-
lo Gold Wing F6B 40 aniversario 
recibe control de crucero e mar-
cha atrás, ademais de emble-
mas conmemorativos e un 
exclusivo acabado en pintu-
ra prata Bullet mate.

O estilo Bagger alcan-
zou unha gran populari-
dade ao longo da última 
década. Está baseado en mo-
tos de turismo totalmente ca-
renadas, que quedan espidas 
ata deixar soamente un par de 
maletas, unha pantalla recortada 
e un carenado minimalista.

É un estilo que introduciu un ca-
rácter puramente custom no campo das 
turismo tradicionais, cunha combinación de 
descaro atractivo, auténtica funcionalidade 
e un estilo moderno e fascinante inspira-
do polas necesidades e o gusto dunha 
nova xeración máis nova de motoristas.

En 2013 Honda lanzou unha nova 
raza de Gold Wing en paralelo á incompa-
rable orixinal. A Gold Wing F6B era unha 
naked elegante e suave; en parte custom 
e en parte cruiser. Pero a Gold Wing F6B 
era sobre todo unha verdadeira Bagger: 
unha moto touring destilada ata a súa au-
téntica esencia, impulsada por unha das xoias 
da ingeniería Honda, o incrible e impresionante 
motor de seis cilindros horizontais opostos.

Para celebrar os 40 anos de produción 
da Gold Wing, a Gold Wing F6B 2015 recibiu 
dous importantes actualizacións en resposta 
aos requerimentos dos seus propietarios, ade-
mais de emblemas e mando a distancia con-
memorativos para remarcar este fito especial 
do motociclismo.

Detalles
O motor de 1.832cc que impulsa á 

Gold Wing F6B é sen dúbida unha obra 
mestra, pero o que inicialmente atrae 

a atención é o estilo da Gold Wing 
F6B. Dende a súa pantalla baixa, 
flúe armoniosamente dende a par-
te frontal á traseira, e para 2015 a 
nova pintura Prata Bullet Mate 
Metalizado, contrastada polo bas-
tidor, horquilla, pinas e basculan-
te negros, aporta á Bagger máis 

grande da marca xaponesa unha 
presenza sutil e cool. Os exclusivos 

asentos proporcionan confort de lon-
ga distancia ao condutor e ao pasaxei-

ro e o sistema de son con 4 altofalantes 
garante poder escoitar pracenteiramente 

o sistema estéreo RDS ata a alta velocidade.
A opinión dos propietarios levou á incor-

poración de dúas actualizacións en 2015. A mar-
cha atrás vén agora de serie na Gold Wing F6B. Activada 

dende a parte dereita do manillar e impulsada por un motor 
eléctrico, a marcha atrás axuda a mover a máquina cara atrás, 

especialmente dende unha praza de aparcadoiro en costa ou 
cun pasaxeiro detrás. A segunda incorporación, control de 
cruceiro electrónico, fai que os longos días de autoestrada 
pasen aínda máis agradablemente.

O bastidor dobre viga de aluminio proporciona solidez 
e permite unha gran manexabilidade á motocicleta, á que 

tamén contribúen a súa horquilla telescópica de 45 mm con 
anti-fundimento e a súa suspensión Prol-Link. Un sistema de 

freos ABS Dual Combinado asegura unha potencia de freada 
rápida e segura sobre unha gran variedade de tipos de superficie 

e condicións de marcha.
Construída para sentirse cómoda nunha contorna urbana e tamén en 

estrada aberta, a Gold Wing F6B 2015 é 29 quilos máis lixeira que a Gold Wing GL1800, pero 
dispón dun chasis, potencia e incrible entrega de par similares. Engádelle o seu impactan-
te imaxe e a súa imponente presenza, ademais dos emblemas do 40 aniversario na parte 
frontal e interior do carenado, e terás unha máquina que che ofrece unha experiencia en 
moto única. Esta xoia ten un peso en orde de marcha de 392 kg.

Motor
Poucos motoristas po-

derán esquecer a súa primeira expe-
riencia con este particular motor, a súa suave 

entrega de potencia e a súa instantánea avalancha de 
par convértense en adictivas rapidamente. Cunha mestu-

ra de gasolina e aire dosificada con precisión pola inxección 
PGM-FI, o motor da Gold Wing F6B, un seis cilindros horizontais 

opostos, de 1.832cc, SOHC e 2 válvulas, ten un diámetro e carreira 
de 74 mm x 71 mm, unha relación de compresión de 9,8:1 e produce 

un par de 167 Nm @ 4.000 rpm, cunha potencia de 87 kw a 5.500 rpm. 
A caixa de cinco velocidades inclúe unha marcha longa superdirecta e 
transmite o par motor por medio dun cardán.

Para 2015, a parte interna do escape da F6B modificouse para lograr 
unha nota de escape con “dobre personalidade” similar á da Gold Wing 
F6C power cruiser, un gruñido gutural a baixas revolucións que vai in 
crescendo ata un auténtico ruxido a lume de biqueira de revolucións.

Para un mellor rendemento medioambiental, ademais do sis-
tema de inxección de aire secundario que reduce a oxidación 

dos gases non queimados, o HECS3 (Sistema Catalizador 
Evolutivo Honda 3) emprega un proceso catalizador 

de tres vías e asegura unha gran redución dos 
niveis de emisión de óxido nitroso, hi-

drocarburos e monóxido de 
carbono.
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O Museo de BMW en Múnich representa 
un anaco da historia viva do motor no 
mundo. Está situado a carón da Torre 
BMW e é un dos museos máis visitados 
da capital bávara. Calcúlase que cada 
ano pasan polas súas instalacións 
arredor de medio millón de persoas. 
O edificio está nunha das zonas máis 
modernas e dinámicas desta cidade 
alemá. A poucos metros pódense 
contemplar a torre e as cubertas 
do Estadio Olímpico, símbolo da 
recuperación de Alemaña e da súa 
apertura ó mundo tras superar as 
dolorosas feridas da II Guerra Mundial.

Unha expo de paixón polo motor
Sprint Motor no Museo de BMW en Múnich

■ emIlIo blAnCo | TexTo e FoTos

O Museo de BMW é máis un espazo de ocio ca unha mera 
exposición de coches, motos e motores. A contemplación das 
unidades amosadas axudan ó visitante a retrotraerse por uns 
minutos a algúns dos episodios da historia do século XX en 
Europa. Ademais do lecer, a mostra tamén é un espazo de 
emoción para os amantes do motor. Para imaxinar as sen-
sacións que un sentiría ós mandos deses vellos vehículos. 
Auténticas xoias sobre rodas. Unhas emocións que SPRINT 
MOTOR trata de achegarlles a través desta escolma fotográfica.

moderno concesionario con vista parcial do estadio olímpico

Vista traseira do BmW turbo (1972)

moto BmW (1934)

moto BmW r 32 (1923-1926) BmW 3/15 ps (1930)
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M5, outra dimensión

BmW isetta (1955)BmW 507 nunha das salas maiores

BmW 700 (1964-1965)

BmW 1600 (1966-1975)

Brabham BmW bt 52 de Nelson Piquet (1983)

BmW 328 kamm racing saloon (1939)

Parte traseira do BmW 328 (1936)

edificio e museo BmW en múnich
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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!
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Sala de coches de competición da marca

admiración polos automóbiles modernos da marca

rolls 10 ex Phantom 1 (1926) luxoso rolls amosado no museo BmW

BmW 327/28 (1938-1940)
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■ XAVIer VIlArIÑo | Texto 
No caso de termos unha 

colisión, o que nunca debe-
mos facer é perder os papeis. 
Para solucionar os problemas 
dun sinistro temos á nosa dis-
posición o “parte amigable de 
accidentes”.

O tema do “papeleo” é 
sempre un asunto controver-
tido que xera dúbidas entre os 
condutores, sobre todo se te-
mos en conta que o 96% non 
sabe cubrir correctamente un 
parte amigable de accidentes. 
Para resolver dun xeito rápido 
estes trámites burocráticos, 
imos proporcionar aos con-
dutores unhas sinxelas pau-
tas para que todo sexa máis 
áxil e sen erros que atrasen a 
resolución do procedemento.
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Accidentes con ou sen contrario

É conveniente distinguir entre accidentes sen con-
trario, nos que non é necesario realizar declaración de 
danos por escrito, e os que impliquen outro vehículo 
(accidentes con contrario). Neste último caso, téñase 
ou non razón, o condutor debe tomar nota dos datos 
do resto de vehículos involucrados (matrícula, modelo, 
compañía de seguros, nome e teléfono do contrario), 
pero, ollo! antes de facelo, non debe esquecer poñer o 
chaleco reflector e sinalizar o lugar do sinistro.

Fóra discusións
Nestas situacións de tensión, a compañía Arval reco-

menda evitar calquera discusión cos condutores dos ve-
hículos implicados, e no caso de que non exista acordo, 
solicitar nome e contacto dunha testemuña ou a presen-
za das autoridades para que quede reflectido no parte.

A importancia do esbozo
Tamén é de grande axuda debuxar un esbozo 

que escenifique como se produciron os feitos e in-
cluír calquera detalle, por irrelevante que poida pa-
recer. Hai que lembrar sempre o apartado destinado 
a vítimas cos datos de todos os afectados, incluíndo 
tamén os máis leves.

A declaración de sinistro non 
se pode modificar

É importante ter claro que asinar a declaración de 
sinistro non implica asumir responsabilidades, pero si 
facilita a solución amistosa de calquera reclamación. 
En calquera caso, como non se pode modificar unha 
vez separadas as dúas copias do parte, se non se está 
seguro dalgún dos detalles reflectidos, non hai que 
deixarse levar pola présa porque, aínda que convén 
actuar con rapidez, disponse de 24 horas para comu-
nicar o sinistro á compañía aseguradora.

Os casos máis habituais
Existen situacións que non son favorables, aín-

da que así o pareza. O caso máis claro é o do condu-
tor indo marcha atrás: en caso de choque, sempre 
resultará culpable o coche traseiro, aínda que o ou-
tro automóbil saia, por exemplo, dun aparadoiro 
sen mirar.

Outra situación moi habitual é a do sinistro pro-
vocado por apertura de portas. Se existe disparidade 
de versións e ambos circulaban en paralelo, sempre 
“pagará o pato” o condutor que presente os danos 
no lateral dereito do coche.

Cando se produzan os danos por xiro simultáneo 
de dous vehículos, será culpable o que presente os 
danos no lateral dereito en caso dun xiro á dereita 
mentres que, pola contra, en caso de xiro á esquerda, 
será o que presente os danos no lateral esquerdo.

No caso de que o sinistro se produza como con-
secuencia de que un vehículo adianta e outro vira, 
resulta responsable o coche que realiza o xiro. Se, 
pola contra, os danos se producen na parte trasei-
ra cando o automóbil se está incorporando á cir-
culación, a carga sempre recaerá no condutor que 
se incorpora.

Conclusión
Ninguén está libre de ter unha colisión. Os seres 

humanos non somos perfectos. Por iso no caso dun 
accidente deberemos conservar a tranquilidade, algo 
que moitas veces é complicado. O contrario, ou sexa 
perder os nervios e ofuscarnos, só servirá para em-
peorar a situación. A sensatez e o “parte amigable” 
servirán para atenuar o sinistro, sobre todo cando 
son choques urbanos sen maiores consecuencias 
que as materiais dos propios vehículos.

“Parte amigable de accidentes”
Un bo instrumento para solucionar un conflito
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■ roCío PereIrA | TexTo      
■ sPrInt motor | FoTos

a posta de longo

No mencionado agosto 
de 1974 Volvo presenta unha 
nova xeración de vehículos 
denominada serie 240. Foi 
desenvolvida a partir da se-
rie 140 e era moi similar aos 
seus predecesores, aínda que 
abandonaba as liñas redon-
deadas. Os xornalistas que 
asistiron ao evento viron e 
conduciron por primeira vez 
o modelo. Con ese fin, foron 
trasladados nun avión fretado 
desde a sede central da mar-
ca en Torslanda ata Borlänge, 
onde os agardaba unha rin-
gleira de Volvo 244 GL de cor 
laranxa co interior de idéntica 
tonalidade para seren os pri-
meiros en probalos. O Volvo 
240 chegou presumindo de 
ser un referente en materia 
de seguridade e cun parecido 

visual forte ao Safety Concept 
Car VESC que a casa presenta-
ra dous anos antes. Deste xei-
to, conseguiu situarse como o 
coche preferido dos yuppies 
dos anos 70 e 80, eses “mozos 
profesionais urbanos” da cla-
se media alta estadouniden-
se. Así e todo, tamén recibiu 
críticas pola súa forma exce-
sivamente cadrada que non 
foi do gusto dunha parte do 
mercado. No cambio estético 
destacaba o renovado frontal, 
o grande parachoques, que fa-
cía que o automóbil crecera 
13 centímetros de longo, e 
un chasis perfeccionado que 
ofrecía un sistema de suspen-
sión das rodas dianteiras de 
tipo McPherson e dirección 
de cremalleira e piñón. Ao 

mesmo tempo, comezaron a 
empregar novos motores de 
4 cilindros con árbore de levas 
en cabeza. A anterior unidade 
de 4 cilindros seguiu ofrecén-
dose en versións básicas du-
rante un tempo.

a seguridade: sinal de
identidade no mercado

O 240 é unha das berli-
nas máis importantes da his-
toria de Volvo; fabricouse en 
varios formatos e conseguiu 
ser o máis vendido da casa 
ata este momento. De fei-
to, fabricouse máis tempo 
do que estaba previsto gra-
zas á aceptación que tivo en-
tre os condutores. Baixo o 
capó montaba o motor B21 
en dúas variantes; unha era a 

versión con carburador que 
rendía 97cv e a outra conta-
ba con inxección de combus-
tible que ofrecía 123cv. Para 
moitos é a mellor representa-
ción da seguridade no sector 
automobilístico e o exemplo 
de cómo a firma sueca situou 
na seguridade o principal va-
lor do seu traballo, primando 
a seguridade pasiva e a fiabi-
lidade mecánica por enriba 
doutras propiedades. De fei-
to, ao longo dos anos acadou 
recoñecementos nesta mate-
ria tanto en Europa como nos 
Estados Unidos.

Variantes de carrozaría
Coa seguridade como em-

blema, ao longo dos case 20 
anos de fabricación, o Volvo 

Neste mes de setembro o 
Retro-Visor ponse morriñen-
to para seguir instalado no 
verán, pero fiel á súa función, 
non pensa no recente estío 
senón no de hai 40 anos. En 
agosto de 1974 presentába-
se o primeiro Volvo da serie 
240 na pequena cidade sue-
ca de Borlänge. A España 
chegaba nun contexto no 
que todo o sueco se inter-
pretaba como sinónimo de 
moda e símbolo de liberda-
de, modernidade e progreso. 
A súa cidadanía fixo historia 
no noso turismo ao viren en 
masa a buscar o sol peninsu-
lar e expoñer os seus corpos 
sen medo; Abba gañaba o 
Festival de Eurovisión co fa-
moso Waterloo e Björn Borg 
vencía a Manolo Orantes na 
final de Roland Garros. Coa 
perspectiva do tempo, hoxe 
podemos dicir que o mode-
lo clásico de Volvo se conver-
teu en obxecto de culto para 
moitos coleccionistas.

Os 40 do 240
O Volvo máis vendido 
na historia da marca

a modificación 
máis visible foi 

unha grella máis 
pequena e faros 

cadrados
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240 vestiuse con diferentes 
estilos de carrozaría, adap-
tándose ao gusto dos con-
dutores e ás tendencias do 
mercado. Así atopamos mul-
titude de versións: dúas, catro 
e cinco portas, rancheira ou 
o cupé exclusivo deseñado 
pola firma italiana Bertone, 
chamado 262C, do que se fa-
bricaron 6.622 unidades en-
tre 1977 e 1981. Máis tarde 
chegarían o 264TE, e o 245T, 
que ampliaban dimensións 
cunha armazón que medra-
ba 70 centímetros de longo. 
O primeiro, era unha edi-
ción de limousine de luxo e 
o segundo destinouse entre 
outros moitos usos ao trans-
porte en zonas rurais.

a evolución do modelo: 
1974-1993

En outubro de 1974 lan-
zouse o Volvo 260 que era a 
serie máis exclusiva que, ori-
xinalmente se presentou en 
dúas versións: DL e GL. O 264 
ofrecía un motor novo de 2.7 
litros de 140 cabalos de for-
za chamado B27. O propulsor 
foi construído en Douvrin, no 
norte de Francia, e foi o resul-
tado da colaboración entre 
Volvo, Renault e Peugeot. 

Dous anos despois do seu 
lanzamento, en 1976, con-
verteuse no primeiro vehícu-
lo que equipou un catalizador 
de tres vías e sondas lambda. 
Isto implicaba que as emisións 

de hidrocarburos, monóxido 
de carbono e óxidos de nitró-
xeno se reducían nun 90%. 
Grazas á incorporación destes 
avances, o Volvo 240 gañou o 
Premio Nacional da Industria 
Ambiental de América en 
1977 e en 1978 foi nomeado 
o coche máis limpo dos EEUU. 

Durante os dezanove anos 
de fabricación, o Volvo 240 
tivo ao seu dispor un abano 
amplo de motores. O modelo 
do ano 1979 equipouse cunha 
variante de 6 cilindros desen-
volvido en colaboración con 
Volkswagen. Nalgúns merca-
dos estivo dispoñible o pro-
pulsor diésel de 5 cilindros e, 
en 1981, presentouse o Volvo 
244 Turbo con 155cv. Máis 
adiante, chegou o Volvo 245 
Turbo que acadou unha de-
manda grande no mercado 
de segunda man con carro-
zaría Station Wagon ou fami-
liar; un coche versátil no que 
cabía todo o que se puidera 
imaxinar, amais de ser cómo-
do e fácil de conducir.  

 Nas etapas finais o 240 
só se ofrecía como Station 

Wagon e experimentou un 
verdadeiro renacemento can-
do se converteu no vehículo 
de moda entre moitos dos 
chamados yuppies europeos. 
Isto aconteceu, sobre todo, 
en Italia, onde o 240 Polar era 
desexado polos condutores 
máis modernos e chegou a 
posicionarse como verdadei-
ro obxecto de culto.  

O clásico da firma sueca 
tamén tivo presenza en com-
peticións automobilísticas, 
sendo o título do Campionato 
Europeo de Turismos, conse-
guido por Thomas Lindström 
e Gianfranco Brancatelli, de 
1985 o máis importante.

a despedida do Volvo 240
O punto e final da fabri-

cación púxose en maio de 
1993, cando saíu o último 
coche da cadea de monta-
xe da planta de Torslanda en 
Gotemburgo. Foron 19 anos 
de produción ininterrompida 
nos que houbo que ampliar 
espazos de produción ata as 
factorías de Kalma en Suecia 
e de Gante en Bélxica. Na súa 
traxectoria vital dende 1974 
fabricáronse case 2,9 mi-
llóns de unidades, sendo así 
o Volvo máis producido na 
historia da marca. Desta ci-
fra total de vehículos 177.402 
correspondían á serie 240, 
máis exclusiva, e o resto per-
tencían á serie 240. Hoxe, o 
Volvo 240 é un coche de co-
leccionista e os datos reve-
lan que é un dos turbos máis 
demandados neste mercado. 
Os prezos que se pagan po-
los modelos máis comúns 
están subindo, coa vantaxe 
de que a casa sueca garante 
a dispoñibilidade dun gran 
número de pezas de reposto.

as modificacións: o 240 anfibio
Ser un modelo mítico, presente nas retinas de moitos 

afeccionados ao mundo do motor, provoca que haxa quen 
decide experimentar ata o punto de convertelo no 240 
Wagon Anfibio. O responsable de tal fazaña é un neoiorqui-
no chamado Theon Parseghian, un apaixonado das modi-
ficacións atoladas. Coa intención de mellorar a mobilidade 
do seu vello coche, decidiu quitarlle as portas deixándoas 
completamente seladas, retirou o teito para poder acce-
der ao interior e instaloulle un motor de Subaru Brat de 
1985 ao que lle colocou unha hélice para sucar as augas.

en 1974 Volvo presentou unha nova xeración de vehículos denominada Serie 240

  O modelo lendario da casa sueca 
acada a corentena coa etiqueta de icona no 
país nórdico.

  a produción rematou hai máis de 
vinte anos pero segue rodando nas estradas, 
especialmente nos Estados Unidos.
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Setembro é o mes da 
volta á rutina, da volta 

ao cole, da volta ao 
traballo, ás clases…
hai que preparalo 
todo para que o 

regreso se produza 
da mellor maneira 

posible. Hai moreas de 
cuestións que abordar 

pero, pensando nos 
máis pequenos da 

casa, unha das máis 
importantes é vixiar a 
seguridade nos seus 
desprazamentos ás 

aulas. Algúns escolares 
acoden camiñando 

aos centros 
acompañados de 

adultos pero moitos 
outros empregan o 
transporte escolar. 

Este é o punto que nos 
interesa. Imos coñecer 

tódolos aspectos 
que inflúen para 

evitar contratempos 
nestas viaxes e 

chegar a clase nas 
mellores condicións 

para estudar co 
máximo rendemento. 

Poñémonos en 
marcha!

Volta ás aulas con seguridade 
no transporte escolar

Repasamos as normas para previr accidentes nos desprazamentos ao cole

O Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, establece os requisi-
tos de seguridade no transporte escolar e de menores, recollen-
do aspectos como a antigüidade dos vehículos, as características 
técnicas ou as obrigas de inspección. Así, os autocares non de-
ben superar os 16 anos de antigüidade, teñen que levar o in-
dicativo de transporte escolar na parte anterior e posterior do 
vehículo e dispoñer de prazas para persoas con discapacidade. 
Para incidir na seguridade a bordo, os extremos da escaleira de-
ben presentar cores vivas para seren completamente visibles e o 

piso non pode ser esvaradío. As por-
tas deben dispoñer de barras para 
facilitar as subidas e baixadas dos 
pequenos, de maneira que poidan 
suxeitarse e non corres ningún ris-
co de caída e a duración máxima do 
tempo de viaxe en cada sentido non 
debe exceder unha hora. No tocan-
te á documentación, o autocar debe 
dispoñer dos documentos da apro-
bación da ITV, do seguro obrigatorio 
e doutro complementario que cubra 
a responsabilidade civil por danos e 
prexuízos. Ademais, ten que contar 
cunha autorización especial para o 
transporte escolar.

O autobús

Da infancia gardamos 
moitos recordos e, proba-
blemente, aquelas persoas 
que tiveran ido ao colexio en 
autobús terán boas ou ma-
las experiencias que contar, 
pero seguro que non o es-
queceron. Hai traxectos lon-
gos e curtos, cómodos ou 
non tanto, horas mellores e 
peores, condutores simpáti-
cos ou non, acompañantes 
estritos ou máis relaxados e 
autobuses de cores ou máis 
sobrios. Cada caso é particu-
lar pero cada desprazamento 
debe cumprir unhas normas 
para poder ser realizado nas 
óptimas condicións de se-
guridade. O transporte de 
menores ten unha relevan-
cia especial por mor da inse-
guridade dos seus usuarios, 
que cada vez son de idades 
máis temperás.

Ao cole 
en autobús

■ roCío PereIrA | TexTo      
■ sPrInt motor | FoTos

os autocares 
escolares non 
deben superar 
os 16 anos de 
antigüidade
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Vela pola seguridade dos 
menores, sendo obrigatoria a 
súa presenza nos transportes 
públicos escolares onde, polo 
menos, a terceira parte dos pa-
saxeiros, teña unha idade infe-
rior a 16 anos e sempre que se 
transporte a menores con algún 
tipo de discapacidade, aos que 
deben axudar tanto no acceso 
como no abandono do vehículo. 
No traxecto, asignan as prazas que deben ocupar os usuarios com-
probando que todos estean nos seus asentos, pasan lista anotando 
ausencias ou incidencias e controlan que non se moleste ao condutor. 
A súa figura debe cumprir tamén unha serie de requisitos, por exem-
plo, antes do inicio do traxecto, cando debe presentarse con cinco 
minutos de antelación. Amais, correspóndelle solicitarlle ao condu-
tor a comprobación regular dos mecanismos de seguridade, revisar 
a caixa de primeiros auxilios e, pola súa propia seguridade, debe ves-
tir o chaleco reflectinte. Nas paradas, deben comprobar a colocación 
correcta das mochilas, baixar primeiro e indicar o momento axeitado 
para a entrada e saída do autocar e acompañar aos cativos desde e 
ata o interior do recinto escolar encabezando a marcha.

Como responsables pri-
meiros e máis directos dos 
viaxeiros cativos deben 
comprobar a seguridade 
dos autobuses de trans-
porte escolar. Á hora da 
contratación dos vehículos 
deben solicitar que estean 
dotados de cintos de se-
guridade e comprobar que 
cumpren a regulamenta-
ción. Ademais, é fundamen-
tal que tamén respecten as 
normas de circulación, de 
maneira que non obstacu-
licen as paradas dos autoca-
res nin estacionen en dobre 
fila impedindo que estes se 
movan con normalidade. 
Por outra banda, a educa-
ción viaria na casa é básica 
para que os menores saiban 
comportarse, polo que son 
os pais e titores os que de-
ben ensinarlles as condu-
tas correctas á hora de usar 
este medio de transporte.

➜ Antes do traxecto: chegar cinco minutos antes da hora; 
se existe a parada, esperar nela; se non existe parada, es-
perar nun lugar seguro. Os máis pequenos deben estar 
sempre acompañados e non deben xogar preto da bei-
rarrúa nin empuxar aos demais nenos.

➜ Durante o traxecto: teñen que levar o cinto posto, non 
levantarse, nin berrar nin alborotar para non distraer ao 
condutor, senón que deben obedecerlle a el e á persoa 
acompañante. Non se poden deixar obxectos no corre-
dor, xa que poden provocar tropezos ao saír; da mesma 
maneira non deben tirar papeis nin desperdicios no in-
terior do autocar, xa que é o seu medio de transporte e 
hai que evitar calquera dano nel. 

➜ En paradas e arranques: non se pode correr para baixar 
e, para facelo, teñen que ir pola porta que corresponda, 
sen empuxar aos outros nenos. Namentres se agarda, 
hai que afastarse polo menos a 2 metros do tráfico e 
permanecer nun lugar seguro. O autobús é un vehículo 
de dimensións importantes polo que adoptar condutas 
de risco que impidan a súa visibilidade. Así, non poden 
agacharse por debaixo nin poñerse ao carón do autocar. 
Por último, nunca deben cruzar a rúa por diante nin por 
detrás do autobús, senón polos lugares autorizados e, 
con todo, hai que facelo sempre con moita precaución.

Ten a responsabilidade 
de coidar e vixiar os usua-
rios mentres permanezan 
no vehículo. Correspóndelle 
a revisión global do auto-
bús, respectar as normas 
de seguridade, os tempos 
de condución e descanso, 
así como levar o cartel de 
Transporte Escolar.

Segundo a Dirección 
Xeral de Tráfico, o autobús é 
un dos medios de transpor-
te máis seguros para viaxar 
e un dos máis utilizados po-
los menores para chegar ata 
o centro de estudos. 

En España, hai preto de 
17.000 autobuses, un 40% da frota privada, que se dedican 
a transportar aos viaxeiros máis novos. Estes servizos están 
expostos a incidentes e, segundo os datos oficiais, o 90 por 
cento dos accidentes ocorren nos momentos de subida e 
baixada do autocar, sendo a maioría dos casos atropelos por 
distracción.  

A razón disto, as autoridades queren que estes traxectos 
cotiás se desenvolvan coas maiores garantías de segurida-
de posibles.  

A Dirección Xeral de Tráfico ten á disposición da cidada-
nía unha guía para a prevención de accidentes nos autobu-
ses escolares para que poidan coñecela, tanto os pais como 
os nenos, e saiban así cómo poden viaxar mantendo a súa 
seguridade e como previr comportamentos incorrectos.  

Hai distintos elementos que entran en xogo neste campo: 
o propio autocar, o cinto de seguridade, os pais e titores, os 
menores, o acompañante escolar e o condutor.

A Directiva Comunitaria establece que dende outubro de 2007 
tódolos autocares deben levar instalados cintos de seguridade 
nos asentos. É útil e, sobre todo, necesario en calquera traxecto, 
ben sexa curto ou longo, e se realice nunha contorna urbana ou 
interurbana. Así, tódolos pasaxeiros deben empregar os cintos ou 
outros sistemas de retención homologados. Un menor, sen nin-

gún tipo de retención, multi-
plica por 5 as posibilidades de 
sufrir lesións mortais. E un dato 
máis para a reflexión: 9 de cada 
10 danos sufridos por cativos, 
de carácter grave ou mortal, 
poderían terse evitado empre-
gando estes dispositivos.

O acompañante 
escolar

Un medio seguro 
e empregado

O cinto de seguridade

O papel dos 
pais e titores

Consellos para os menores

O condutor

  O 90% dos 
incidentes prodúcense nos 
momentos de subida e 
baixada do autobús

  a maioría dos 
atropelos son por distracción
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Calendario  
de  probas OUTUBRO  2014

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

3-5 de outubro Cto. Mundo Rallys - Francia Mundial Rally Alsacia Francia

3-5 de outubro Copa España de Resistencia - Jerez Circuítos Resistencia Circuíto de Jerez Cádiz España

4-5 de outubro III Rali Ourense- Ribeira Sacra Rally Ourense Ourense España

4-5 de outubro XXXIV Karting A Pastoriza Karting Circuíto A Pastoriza Lugo España

4-5 de outubro Cto. España TT - Baja Tierras del Sur Todoterreo Córdoba Córdoba España

4-5 de outubro Rally Histórico de Asturias Históricos Asturias Asturias España

4-5 de outubro G.P Camión Europa y España - Jarama Camións Circuíto del Jarama Madrid España

5 de outubro Copa Galega de Trial Clásicas A Espenuca Trial Clásicas A Espenuca -Coirós A Coruña España

5 de outubro Cto. Galego de Velocidade Forcarei III Velocidade Circuíto A Magdalena 
Soutelo de Montes Forcarei Pontevedra España

5 de outubro G.P. F1 Xapón F1 Circuíto de Suzuka Xapón

5 de outubro Cto. España Enduro - Cuenca Enduro Campillos - Paravientos Cuenca España

5 de outubro Superbikes - Francia Superbikes Circuíto Magny - Cours Francia

11 de outubro XIII Autocross O Castro Autocross O Castro - Rianxo A Coruña España

11 de outubro Cto. España Motocross Motocross Bellpuig - Lleida Lleida España

11 de outubro XVI Slalom Concello de Touro Slalom Touro A Coruña España

11-12 de outubro Cto. España Rally - Cantabria Asfalto Santander Cantabria España

11-12 de outubro Cto. Europeo Camións - Francia Camións Circuíto de Le Mans Francia

12 de outubro Cto. Galego de Velocidade - Braga III Velocidade Circuíto de Braga Portugal

12 de outubro G.P. F1 Rusia F1 Circuíto de Sochi Rusia

12 de outubro G.P. Motociclismo Xapón Mundial Motos Circuíto de Motegi Xapón

12 de outubro Cto. Mundo de Rallys - China Mundial Rally Circuíto de Shanghai China

18 de outubro Cto. España Enduro - Priego de Córdoba Enduro Priego de Córdoba Córdona España

18 de outubro Copa Galega Trial Infantil - Bueu Trial infantil Polígono de Castiñeiras - Bueu Pontevedra España

18 de outubro Copa Galega Trial Clásicas - Bueu Trial Polígono de Castiñeiras - Bueu Pontevedra España

18-19 de outubro Circuíto F3 Cataluña Circuíto F3 Circuíto de Montmeló Barcelona España

18-19 de outubro I Rallymix Cerceda Rallymix Cerceda A Coruña España

18-19 de outubro Circuíto GT Open - Cataluña GT Open Circuíto de Montmeló Barcelona España

18-19 de outubro Cto. España Karting - Aragón Karting Circuíto de Motorland - Alcañiz Teruel España

19 de outubro Cto. Galego de Trial - Bueu Trial Polígono de Castiñeiras - Bueu Pontevedra España

19 de outubro G.P. Motociclismo Australia Mundial Motos Circuito Phillip Island Australia

19 de outubro Copa España Minivelocidade - Alcarrás Minivelocidade Circuíto de Alcarrás Lleida España

19 de outubro Superbikes - Sudáfrica Superbikes Circuíto Phakisa Freeway Sudáfrica

24-26 de outubro Rally Costa Daurada Rallys Costa Dourada Tarragona España

24-26 de outubro G.P. F1 Malasia F1 Circuíto de Sepang Malasia

25 de outubro VII Subida Santa María de Oia Montaña Oia Pontevedra España

25 de outubro VI Pedriña Todoterreo Todoterreo Pedriña - O Irixo Ourense España

25 de outubro Cto. España Motocross - Badajoz Motocross Don Benito - Badajoz Badajoz España

25 de outubro Cto. España Trial - Madrid Trial Cabanillas de la Sierra Madrid España

25-26 de outubro Open Karting Coruña 2ª cat. e outros eventos A Coruña A Coruña España

25-26 de outubro II Comarca do Deza 2ª cat. e outros eventos Comarca do Deza Pontevedra España

25-26 de outubro Cto. Mundo Turismos - Xapón Turismos Circuíto de Suzuka Xapón

26 de outubro Copa de España de Velocidade - Navarra Velocidade Circuíto de Navarra Navarra España
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CLASIFICACIÓN FINAL CAMPIONATO DO MUNDO FIM DE TRIAL 2014
POSTO PILOTO MOTO PUNTOS

1 Toni Bou** Montesa* 225
2 Adam Raga Gas Gas 201
3 Albert Cabestany Sherco 163
4 Jeroni Fajardo Beta 154
5 Takahisa Fujinami Montesa** 145
6 James Dabill Beta 113
7 Jorge Casales Gas Gas 107
8 Alexandre Ferrer Sherco 92
9 Pol Tarrés Sherco 87

10 Matteo Grattarola Gas Gas 60

*Toni Bou. Campión do Mundo de Trial 2014
**Montesa. Marca Campioa do Mundo de Trial 2014

Toni Bou, campión do Mundo de Trial por oitava vez
“Este título foi moi difícil, pero creo que aínda podo mellorar máis”

o piloto do equipo repsol Honda team 
proclamouse este mes campión do mun-
do de trial por oitava vez. opina que a 
rivalidade nesta tempada foi alta, pero 
que iso lle fai pensar en subir aínda 
máis o nivel.

■ redACCIón | TexTo      

SPRINT MOTOR: Felicidades, Toni, polo 
teu oitavo título. fixeches historia no mun-
do do motor. pensaras que poderías chegar 
a conseguilo? Que sensacións tes?

Toni Bou: Por moito que penses, nun-
ca podes facerche á idea de que sensacións 
sentirás ao terminar. Na última proba sentín 
a felicidade total. Foi un día perfecto, gañan-
do a carreira, e o título; máis non podo pedir.

SM: Como foron as zonas nesta pe-
núltima carreira?

T.B.: As zonas eran bastante complica-
das e iso permitiu poder mostrar práctica-
mente ao 100% o nivel que temos. Foi moi 
importante gañar nesta penúltima carreira 
-con Adam terceiro no podio-, foi fantásti-
co. Tamén a regularidade esta tempada foi 
moi boa para min, gañei sete carreiras, pero 
no resto de probas non me baixei do podio, 
terminando en segundo lugar. A regularida-
de é moi importante nun campionato como 
o Mundial.

SM: Vas moi cómodo enriba da moto. 
É tamén cuestión de confianza?

T.B.: Sen dúbida. Entre a Montesa Cota 
4RT e eu sempre hai un entendemento 
perfecto. Cando parece que eu non chego, 
sempre está a moto para acabar de con-
vencerme que si, efectivamente, é posib-
le. Estou moi contento de levar a Cota. Eu 
creo que, sen ela, todo isto non sería posible.

SM: A partir do mes de abril empe-
zaches oficialmente unha nova etapa 
como equipo 100% HRC. supuxo máis 
responsabilidade?

T.B.: Si, empezamos esta tempada con 
HRC e coido que non se pode pedir máis. O 

equipo traballou a fondo, e a min, ao prin-
cipio, fíxome sufrir, pola posibilidade de 
perder o título. Non foi o mellor xeito de em-
pezar esta excelente relación! Pero ao final, 
todo volveu onde tiña que estar. O equipo, o 
meu equipo, non cambiou, e eles son tamén 
parte dos éxitos que conseguín.

SM: Dos oitos títulos, o primeiro din 
que o lembras toda a vida. O oitavo? 
tamén o recordarás así?

T.B.: Si, seguro. O primeiro título de 
Campión do Mundo é o mellor, iso é in-
discutible, porque cando o consegues por 
primeira vez sempre hai a dúbida de non 
poder volver celebralo nunca máis. Pero 
este título é moi especial, non só porque 

se trata do oitavo título e iso é un dato 
para o futuro, senón tamén porque Adam 
[Raga] púxoo moi difícil e chegamos á 
última proba os dous con posibilidades. 
Superar a presión á que estaba sometido 
foi fantástico

SM: Que agardas da túa pilotaxe?
T.B.: Creo que hai cousas que aínda 

podo mellorar. O reto que nos marcamos é 
o de seguir sumando e mellorando. Aínda 
hai cousas nas que fallo e creo que podo 
mellorar. Algunhas as corrixín, e outras, hai 
que seguir apertando para facelo. Pero o 
que si teño claro é que a máquina é unha 
auténtica marabilla. Estou moi contento 
con ela.
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Decisivo un, case o outro

Todo para Ares: vitoria e títuloTodo para Ares: vitoria e título

De carreiras por Galicia: San Froilán e Ferrol

■ mIguel CumbrAos | Texto    ■ m.C. e tomás CumbrAos díAz | FoTos

Vanse queimando etapas nos respectivos calendarios, tanto ga-
legos como nacionais. Protagonismo desta volta para o San Froilán, 
a nivel autonómico; Ferrol, contando para o nacional. Mentres o rali 
lucense decidía o título do 2014, o da vila departamental aclaraba 
bastante o chanzo máis alto da xeral provisional.

Final de infarto na manga lucense, séptimo rali do calendario autonómico. Tras un inicio no que Ares foi o líder, a 
tarde foi protagonizada por Adrián Díaz, que remontou ata quedarse a 900 milésimas do piloto de Cambre. O lu-
cense decidiu non reclamar unha penalización imposta pola organización tras tocar un obstáculo no treito urbano 
que abría a competición. Deste xeito o Porsche coruñés levouse a vitoria, outorgándolle ao seu piloto o título do 
2014, o segundo en Galicia para o coruñés. Burgo, co seu 911 GT3, foi terceiro, liderando Muñiz, Cabarcos, García, 
Aneiros e Prieto as ofertas Pirelli, Propulsión Traseira, Volante FGA, Kumho e Base respectivamente.

EDICIÓN

SAN FROILÁN36
EDICIÓN

SAN FROILÁN36

o BmW de Vicente cabarcos liderou os Propulsión traseira Suma e segue aneiros na oferta Kumho

díaz quedouse a nada do segundo triunfo consecutivo en Galicia

Quinta vitoria do 2014 para ares, que xa é campión galego

Nun final rocambolesco muñiz levouse o trofeo Pirelli

Clasificación San Froilán
Posto Escuderia Piloto Vehículo

1 ESC. LALIN DEZA IVÁN ARES PORSCHE 911 GT3
2 ESC. MIÑO-LUGO ADRIÁN DÍAZ MITSUBISHI EVO X
3 ESC. MIÑO-LUGO PEDRO BURGO PORSCHE 911 GT3 2010
4 ESC. PONTENOVA ÓSCAR VEIGA SUBARU IMPREZA STI SEDAN
5 ONE SEVEN ÁLVARO MUÑIZ RENAULT CLIO CUP R
6 DESGUACES TINO RACING CELESTINO IGLESIAS FORD FIESTA
7 ESC. FERROL DAVID GARCÍA PEUGEOT 106 GTI
8 TERRA CHA SPORT ALBERTO LÓPEZ MITSUBHISI EVO X
9 TERRA CHA SPORT CÉSAR GONZÁLVES MITSUBISHI LANCER EVO VIII

10 ONE SEVEN PABLO ANDRADE MITSUBISHI LANCER EVO IX
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A un paso Unha picada, no penúltimo treito cronometrado, cortou a remontada no se-
gundo día de competición de Miguel Fuster, que necesitaba imperiosamente a 

vitoria. Líder na xornada inicial, Vallejo aproveitou ben as circunstancias para recuperar a cabeza do rali, asi-
nar así un novo triunfo nun terreo pouco propicio para o Porsche e dar un paso importantísimo na procura 
do título. Outro Porsche 911, o do lucense Burgo, foi finalmente 
segundo, mandando o andorrán Carchat no grupo N e na EVO 
Cup. A división II correspondeu a Antxustegui, liderando Rico 
e Fernández nas ofertas de Suzuki e Renault respectivamente.

Vallejo ten moi doado ser campión de españa por segunda vez

Novo podio para Burgo, desta volta segundo co Porsche nun rali que coñece ben

o grupo N foi cousa de Joan carchat

a remontada 
do sábado de 

Fuster quedou 
cortada por 
unha picada

Vitoria para antxustegui na división ii co seu coñecido S1600

rico foi profeta en casa, vencendo entre os Suzuki da copa

EDICIÓN

FERROL45 
Clasificación Rali de Ferrol

Posto Escuderia Piloto Vehículo
1 ESCUDERIA OURENSE SERGIO VALLEJO PORSCHE 911 GT3
2 ESC. MIÑO-LUGO PEDRO BURGO PORSCHE 911 GT3
3 AUTO LACA COMPEllCION ENE WATCH FUSTER FORD FIESTA R5
4 SUZUKI MOTOR IBERICA GORKA ANTXUSTEGI SUZUKI SWIFTS 1600
5 ACSM RALLY E TEAM JOAN CARCHAT MITSUBISHI LANCER EVO X
6 ESCUDERÍA OURENSE ALVARO MUÑIZ RENAULT CLlO CUP 111
7 RED OPEL ESPAÑA ESTEBAN VALLlN OPEL ADAM R2
8 ESCUDERIA A. FERROL FERNANDO RICO SUZUKI SWIFTSPORT
9 ESCUOERIA MIÑO-LUGO ADRIÁN DIAZ SUZUKI SWIFTSPORT

10 DIOGO GAGO DIOGO GAGO SUZUKI SWIFTSPORT
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Voltas... aínda estivais

51º Rali Príncipe de Asturias-Ciudad de Oviedo. Os dous Dacia 
Sandero que tomaron parte na clásica proba asturiana supe-
raron sen problema algún os máis de douscentos quilómetros 
de treitos cronometrados que compoñían o percorrido do rali 
e sumaron os seus primeiros puntos na clasificación xeral do 
Campionato de España. Alberto Monarri e Rodrigo Sanjuán vol-
veron a exprimir ao máximo o Sandero, terminando no posto tre-
ce da xeral scratch e na cuarta posición da categoría ‘Nacional 3’.

Cada vez máis preto do título portugués de montaña está 
o compostelán Pedro Castañón. Foi terceiro na Rampa do 
Caramulo, nas proximidades de Viseu, tralos lusos Torres e 
Nogueira, de volta ao volante da Juno de “Convial Racing”. O 
santiagués reforza deste xeito a súa privilexiada posición e 
podería sentenciar o campionato na rampa da Penha, que se 
disputa a finais deste mes.

Volkswagen volveu alzarse co título de marcas do Campionato 
do Mundo de Ralis da FIA (WRC) tras conseguir un excelente 
triplete no Rali de Australia. Con tres probas por disputar ata 
final de tempada, o mellor resultado da historia do equipo ale-
mán significa que VW xa non poderá ser apeada do primeiro 
posto da clasificación xeral.

Sorpresiva, poderiamos dicir, pero á par merecida. De ro-
cambolesco definiríamos o desenvolvemento final do Rali de 
Alemaña, proba de asfalto contando para o WRC. Tras o aban-
dono de Ogier, por saída de estrada, Latvala parecía ter moi 
preto a súa segunda vitoria consecutiva do ano, pero acci-
dentouse o último día de competición. O Citroën de Meeke 
heredou a posición, para golpearse nun treito despois e verse 
obrigado a abandonar. Desta volta quen no fallou foi o belga 
Neuville, que lle deu a Hyundai a súa primeira vitoria abso-
luta no Mundial de ralis, ben respaldado polo español Dani 
Sordo, que foi segundo.

A carreira de Riolobos, 
na localidade andalu-
za, vai ser determinan-
te no desenvolvemento 
do Nacional de Ralis de 
Terra. Despois dos triun-
fos de Suárez, o galego 
Amador Vidal –por 
partida dobre– e Nani 
Roma, foi o turno de 
Nil Soláns, desta volta 
sobre pistas catalanas 
de Cervera. Varios pilo-
tos, entre eles o citado 
coruñes, optan ao títu-
lo absoluto. A sentencia 
dependerá dos resulta-
dos que se dean na de-
rradeira cita do ano.

Sen títulos acabaron 
a tempada os pilotos 
galegos seguidores 
do nacional de auto-
crós, tralas probas ce-
lebradas en Arteixo e 
Miranda de Ebro. Quen 
máis opcións tiña era o 
coruñés Maikel Vilariño 
en Kartcrós, pero os re-
sultados acadados na 
cita burgalesa non lle 
permitiron ir máis aló 
do terceiro posto final. 
Mesma posición aca-
dou Dario en Kartcrós 
Junior, acadando o de 
Cerceda a vitoria na 
manga castelá.

■ mIguel CumbrAos | Texto    ■ sPrInt motor | FoTos
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Valentino Rosi
“Estou moi contento de gañar, sobre todo 

en Misano en fronte dos meus familiares, ami-
gos e fans. Durante as sesións de adestramen-
tos, a miña Yamaha e o meu equipo estaban 
funcionando moi ben e sentiamos que tiña-
mos unha pequena vantaxe en Misano. Os 
dous días da fin de semana atopeime moi for-
te e sabía que podía loitar pola vitoria, pero 
era consciente de que sería unha dura loita 
co resto de pilotos. Dei o máximo no inicio da 
carreira e sabía que si podía resistir ao resto de 
pilotos tiña unha oportunidade xa que o meu 
ritmo era bo, e ao final non podía desexar un 
resultado mellor aquí.”

■ XAbIer VIlArIÑo | Texto 
■ sPrInt motor | Fotos 

Partindo dende a primeira fila, 
Rossi estivo involucrado nunha emo-
cionante batalla a tres bandas polo 
liderato nas primeiras etapas da ca-
rreira, co seu compañeiro de equipo, 
Jorge Lorenzo e o piloto do Repsol 
Honda, Marc Márquez, conseguindo 
facerse co liderato da carreira na cuar-
ta volta. Tras defenderse dun ataque 
de Márquez -que se estrelou na curva 
catro na loita polo primeiro posto vol-
vendo reincorporarse á carreira- Rossi 
foi capaz de sacar vantaxe respecto de 
Lorenzo e finalmente, cruzar a liña de 
meta 1,578 segundos por diante do 
seu compañeiro de equipo, aseguran-
do o doblete para Yamaha. O terceiro 
lugar en Misano foi para o piloto de 
Repsol Honda, Dani Pedrosa, que cru-
zou a liña de meta un par de segun-
dos por detrás da parella líder.

O domingo foi o día máis caluro-
so da fin de semana, aínda que a tem-
peratura da pista máxima foi de 37°C, 
só 3°C máis alta que a temperatura 

máxima do sábado. Como consecuen-
cia, a elección de pneumáticos para a 
carreira foi similar á que os pilotos fi-
xeron durante as simulacións na cuar-
ta sesión de adestramentos libres do 
sábado. A elección de pneumáticos 
dianteiros foi bastante unánime en-
tre os vinte e tres pilotos da grella, e 
todos, agás Jorge Lorenzo, selecciona-
ron o composto medio, o mallorquín 
optou polo duro. En canto á elección 
para os pneumáticos traseiros dividiu-
se de xeito uniforme, doce pilotos se-
leccionaron o composto medio para o 
slick traseiro, e os outros once pilotos, 
elixiron o composto brando.

Malia que só conseguiu un pun-
to en Misano, Márquez aínda mantén 
unha vantaxe de setenta e catro pun-
tos na clasificación do campionato 
respecto do seu compañeiro de equi-
po, Pedrosa, a cinco xornadas para o 
final. Grazas á súa primeira vitoria da 
tempada, Rossi recorta a vantaxe res-
pecto de Pedrosa e ponse a só dous 
puntos, intensificando a loita polo se-
gundo posto.

Valentino Rossi conseguiu alegrar aos afeccionados 
italianos, en Misano despois de que o piloto estrela do 

Movistar Yamaha MotoGP gañará a súa primeira carreira 
da tempada nun interesante GP de San Marino e Rimini.

Pos. Piloto equipo tempo
  1  Valentino rossI movistar Yamaha motogP 44'14.586 
  2  Jorge lorenzo movistar Yamaha motogP 44'16.164 
  3  dani PedrosA repsol Honda team 44'18.862 
  4  Andrea doVIzIoso ducati team 44'20.096 
  5  Andrea IAnnone Pramac racing 44'26.357 
  6  Pol esPArgAro monster Yamaha tech 3 44'33.585 
  7  bradley smItH monster Yamaha tech 3 44'37.686 
  8  Alvaro bAutIstA go&Fun Honda gresini 44'51.044 
  9  Cal CrutCHloW ducati team 44'53.066 
10  Yonny HernAndez energy t.I. Pramac racing 45'00.464 

clasificación GP San marino

O italiano demostrou que é un “gran piloto”

Vitoria de Valentino 
Rossi en Misano

rossi estivo 
involucrado 

nunha emocio-
nante batalla na 
primeira mitade 

da carreira

rossi recorta 
a vantaxe 

respecto de 
Pedrosa e ponse 
a só dous puntos
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■ redACCIón | TexTo e FoTos

Tres décadas prevendo o futuro. Con 
este motivo organiza no “Museo da aventura 
Peugeot” unha exposición especial na que reú-
ne 30 dos seus concepts car: dende a triloxía for-
mada polo xa mencionado Quasar, o Proxima e 
o Oxia, ata o Onyx ou o 208 HYbrid FE.

O estilo do Quasar está inspirado por 
tendencias futuristas para a época. Ideado 
no Centro de deseño da marca, é un cou-
pe bipraza no que destaca a súa bóveda 
acristalada, o ángulo de apertura das por-
tas de 180º respecto ao chan ou a visión 
que ensina dende a parte traseira onde se 
sitúa, descuberto, o seu bloque motor. A 
dianteira é angulada e incisiva e as liñas 
da carrozaría acentúan o seu carácter de 
deportividade.

No seu interior, para reforzar o contex-
to tecnolóxico, a ambientación presénta-
se en tons vermellos dende a palanca de 
cambios ata o volante ou o salpicadeiro. O 
panel de instrumentación é dixital e, como 
grande avance, o Quasar tamén inclúe un 
navegador, anticipándose varios anos á in-
clusión desta tecnoloxía nos automóbiles.

O Quasar móvese mediante un pro-
pulsor de catro cilindros 1.6 biturbo equi-
pado cun intercooler aire-aire que ofrece 
aproximadamente 600 cv.

O camiño comezado polo Quasar se-
guiu na década dos 80 con dous concept 
cars máis: o Proxima e o Oxia. Dende 1984 a 
marca francesa continuou ofrecendo nume-
rosas propostas tras estes compases iniciais.

oxia_1988

Quasar

Proxima_1986

En 2014 cúmprense 
30 anos dende que 

Peugeot presentou o 
Quasar no Salón de 

París de 1984. Naquel 
momento supuxo o 
primeiro concept car 

da súa historia. Hoxe, 
é un súperdeportivo 

que introduciu moitas 
das innovacións en 
materia de deseño, 

equipamento e 
motorizacións que 

se poden ver nos 
modelos actuais.

Peugeot: 30 anos de concept cars


