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Robusto e práctico

Citroën C4 
Cactus

Citroën C4 
Cactus

Range Rover: o todoterreo
Gañador do primeiro Rali París Dakar en 1979



SYM acaba de presen-
tar no Salón de Milán 
o novo Symphony ST 

125. Este scooter estrea un mo-
tor completamente novo, co 
que os enxeñeiros conseguiron 

melloras importantes na redu-
ción de emisións, a rumorosi-
dade e unha maior eficiencia 
electrónica da súa circuitería en 
estado sólido. A súa potencia in-
creméntase en 1 kW adicional, 
ata 7,3 kW a 8.500 rpm. SYM é 
o único fabricante que aplica, a 
toda a súa produción, tratamen-
to cerámico na superficie do ci-
lindro, que proporciona maior 
estabilidade térmica e un funcio-
namento máis preciso do motor. 
Na parte ciclo estrea novas pinas 
de aliaxe, de cinco radios dobres 
en V. Os discos de freo amplían o 
seu diámetro de 226 a 260 mm.

O coñecemento ad-
quirido durante anos 
coas vitorias en com-

petición do máis alto nivel 
permitiron a Aprilia supe-
rar uns límites que pare-
cían insuperables: a nova 
Tuono V4 1100. Estes son 
os datos: novo motor de 

175 cv e poderoso par de 
120 Nm, xeometría revisa-

da para obter o máximo de axilidade, novo APRC, capacidade de 
conectar o teléfono intelixente ao vehículo a través da plataforma 
PMP e dúas versións diferenciadas (Factory e RR).

Para esta KTM, creada a man 
para os pilotos privados que 
queren competir nos ralis 

aproveitando a experiencia do de-
partamento de competición de 
Mattighofen, Acerbis estudou es-
pecialmente os dous depósitos 
dianteiros, o depósito de auga, a 
cúpula e a protección para o gru-

po óptico dianteiro. Un traballo 
que empregou dúas técnicas de 

produción distintas, rotacional para os depósitos e inxección para 
a cúpula e a protección do faro, e outros tantos materiais, polietile-
no para os depósitos e nailon para os compoñentes “protectores”.

O Control de 
Estabilidade para 
Motos MSC aporta 

unha mellora significativa á se-
guridade das motoas. En decem-
bro, Bosch lanzará ao mercado 
unha variante “MSC base” des-
te sistema de seguridade. A 
unidade hidráulica correspon-
dente e o sensor do ángulo 

de inclinación estrearanse na 
nova 1299 Panigale de Ducati. 
Ademais deste hardware, Bosch 
subministra tamén a función de 
control de freada baseada no án-
gulo de inclinación, mentres que 
Ducati está utilizando os datos 
proporcionados por este sensor 
para o control de tracción en cur-
va que está desenvolvendo.

Nos anos oitenta, as empresas de mensaxería empe-
zan a contratar ciclistas e estes, comezan a usar as 
bicis de pista de piñón fixo, de doado mantemento. 

Xorde así todo un movemento de “city bikers” no que a bici 
de piñón fixo é a estrela.

As fixeds popularizáronse en cidades como Londres, Nova 
Iork, San Francisco ou Boston.

A bicicleta de piñón fixo ou fixed é unha bicicleta polo xe-
ral monomarcha que non ten piñón libre, o que significa que 
non ten punto morto, os pedais están sempre en movemen-
to cando a bicicleta está en marcha, e isto significa que non 
podes deixar de pedalear mentres a roda traseira xire. A roda 
traseira, cadea e pedais xirarán sempre xuntos. Por este mo-
tivo, pódese frear facendo unha forza inversa ao sentido da 
marcha e tamén andar marcha atrás. Unha bicicleta de piñón 
fixo non ten cambio de marchas ou, mellor dito, só ten unha.

As bicicletas con piñón fixo son montadas por ciclistas 
perspicaces con especial atención ao corredor, club ciclista, 
ciclista urbano e mensaxeiros en bicicleta por moitas razóns. 
En particular pola súa lixeireza, sinxeleza, baixo mantemen-
to e/ou imaxe.

Ademais os mensaxeiros en bici prefiren usalas de piñón 
fixo porque son lixeiras e poden alcanzar moita velocidade 
en moi poucos metros.

A bicicleta de pista é un tipo de bicicleta de piñón fixo uti-
lizada para ciclismo en pista, nun velódromo.

Pero a pesar de que unha bicicleta de «piñón fixo» é só 
unha bicicleta sen piñón libre, unha bicicleta de piñón fixo 
pode ser calquera tipo de bicicleta.

■ MIguEl dEl MOrtIrOlO | TexTo e FoTo 
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As fixeds

SYM Symphony ST 125

Nova Aprilia Tuono  
V4 1100

Acerbis sobe á KTM 450  
Rally Replica

O “MSC base” de Bosch estréase en Ducati
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■ EMIlIO blANcO | TexTo

Renault está levando o 
paso do mercado galego 
nos últimos meses. A mar-
ca francesa liderou de novo 
en outubro as vendas en Galicia, continuando a 
senda positiva iniciada en setembro. Os concesio-
narios de Renault matricularon 335 automóbiles 
grazas ó espectacular comportamento comercial 
do Mégane, secundado de xeito moi positivo polo 
Clio.

A segunda posición mensual foi para 
Volkswagen, con 283 coches. Agás monumental 
sorpresa nestes dous últimos meses do ano, a mar-
ca alemá vai rematar 2014 como líder por primeira 
vez na historia da automoción en Galicia. O Golf e 
o Polo continúan sendo os seus baluartes, xa que 

ámbolos modelos figuran 
entre os dez máis vendidos. 
Peugeot completou o po-
dio galego en outubro, con 
282 coches matriculados.

Citroën, Opel, Toyota e Seat ocuparon a cuarta, 
quinta, sexta e sétima posicións do TOP-10 galego 
en outubro. Os concesionarios de Citroën comer-
cializaron 267 vehículos, co C4 como o preferido 
pola maioría de consumidores. Opel matriculou 
257; Toyota, 224, e Seat, 222.

O TOP-10 galego de outubro completárono 
Kia, Ford e Dacia. Os establecementos de Kia ven-
deron 204 coches e os de Ford, 188. O Sandero 
segue achegando cifras históricas a Dacia en 
Galicia, ó comercializar a marca 154 vehículos o 
mes pasado.

Pontevedra e A Coruña dinamizan 
as vendas en outubro

Renault acelera a marcha

As matriculacións avanzan outro 19 por cento en Galicia

■ EMIlIO blANcO | TexTo

As matriculacións seguen en estado de 
graza. En outubro subiron un 19 por cento 
en Galicia, coincidindo coa fin dos fondos 
dispoñibles do Plan PIVE 6. Os concesio-
narios galegos venderon o mes pasado 
un total de 3.418 coches, cun destacado 
dinamismo das provincias atlánticas. En 
números relativos, Pontevedra liderou o 
aumento das vendas cun incremento dun 
22,3 por cento. A Coruña tamén presentou 

cifras por riba da media galega, ó medrar 
nun 20.

Menores foron os avances das matricu-
lacións nas provincias do interior. En Lugo 
subiron un 17,1 por cento e en Ourense, 
un 9,1. En conxunto, os concesionarios co-
ruñeses venderon en outubro 1.489 auto-
móbiles. En Pontevedra comercializáronse 
1.129; en Ourense, 417, e en Lugo, 383.

No conxunto de España as matri-
culacións incrementáronse un 26,1 

por cento en outubro, con 76.073 co-
ches. Por comunidades, subiron en to-
das. As illas Canarias foi a que tivo un 
mellor comportamento, cunha suba 
dun 44 por cento. As vendas revalori-
záronse un 40 por cento nas Baleares 
e un 31 no País Vasco. As que presen-
taron os números menos positivos 
foron Castela-A Mancha, cun avance 
dun cinco por cento; Aragón, dun 16; 
e Galicia.

toP 10 Galicia outuBro

 1 renault 335
  2 Volkswagen 283
  3 Peugeot 282
  4 citroën 267
  5 Opel 257
  6 toyota 224
  7 Seat 222
  8 Kia 204
  9 Ford 188
10 dacia 154

A marca francesa encabeza o mercado 
galego por segundo mes

Sprint Motor >>4 Informe
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Os datos son dramáticos e in-
cuestionables. Segundo a última 
memoria do Instituto Nacional de 
Toxicoloxía e Ciencias Forenses, un 
43,09% das vítimas mortais en ac-
cidentes en 2013 consumiron alco-
hol, drogas ou psicofármacos, un 3% 
menos ca no ano anterior, pero un 
2% máis ca en 2009.

Esta información, publicada polo 
citado Instituto na súa memoria so-
bre “Vítimas mortais en accidentes 
de tráfico” do ano 2013, é realmente 
preocupante e lévanos a facer unha 
ampla e urxente reflexión social.

Segundo a análise destes da-
tos realizada por Automobilistas 
Europeos Asociados (AEA), “isto sig-
nifica que nos últimos cinco anos e, 
malia os cambios normativos, como 
a reforma do Código Penal, que 
endureceu as penas para os con-
dutores que conducisen baixo a in-
fluencia das drogas e das campañas 
realizadas, produciuse un incremen-
to de dous puntos porcentuais no 
numero de positivos de substancias 
psicoactivas detectadas”.

Así, pasouse dun 41 por cento 
de positivos en 2009 a un 43,09% 
en 2013, observándose unha maior 
presenza de drogas entre os positi-
vos (dun 12,35% de 2009 pasouse a 
un 15,26% de 2013), e un conside-
rable aumento dos psicofármacos, 
que nos 5 últimos anos case se du-
plicou (dun 8,45 por cento pasouse 
a un 14,36% de positivos). No que se 
refire ao consumo de alcohol, os da-
tos reflicten unha lixeira diminución 
respecto do ano 2009 (dun 30% pa-
souse a un 28,90 por cento en 2013).

Para esta asociación automobi-
lística, “este incremento, vai parello 
ao consumo en xeral de psicoactivos 
no noso país”. Si, segundo o último 
estudo anual sobre drogas publica-
do polo Observatorio Europeo das 

Drogas e as Toxicomanías, o noso 
país destaca polo consumo de can-
nabis e cocaína entre a xente moza. 
Mentres o consumo medio de can-
nabis en Europa se situou no ano 
2012 nun 11,7 por cento entre os 
mozos e mozas de 15 a 34 anos, en 
España foi dun 17%. E respecto á co-
caína, mentres a media europea es-
taba no 1,9 por cento, no noso país 
foi do 3,6%.

O problema debe ser abordado 
con urxencia como unha cuestión de 
sanidade pública, xa que ten todas 
as características dunha epidemia, 
e non só dende unha perspectiva 
da seguridade viaria na que só te-
ñan cabida medidas sancionadoras.

Así, por exemplo, AEA propón, 
entre outras medidas, a esixencia de 
análises clínicas que permitan de-
tectar o abuso de drogas nos reco-
ñecementos médicos obrigatorios 
para obter ou renovar o permiso de 
conducir; a obriga legal dos facul-
tativos de notificar ás autoridades 
de tráfico a detección de enfermida-
des incompatibles coa condución; 
a incorporación obrigatoria de dis-
positivos que impidan a circulación 
de condutores que inxiran calquera 
tipo de substancia psicoactiva en ve-
hículos de nova matriculación den-
tro da UE (esta tecnoloxía xa existe), 
ou a incorporación na lexislación pe-
nal de programas de deshabituación 
das drogas, como pena substitutoria 
das de prisión ou multa.

Todas as propostas feitas por 
esta asociación son perfectamente 
asumibles polos responsables da se-
guridade viaria do noso país, ou sexa 
pola Dirección Xeral de Tráfico. Só é 
cuestión de traballo e de vontade 
para poñelas a funcionar. Sempre se 
dixo, e é perfectamente válido para 
esta ocasión, que é mellor previr que 
curar.

Drogas e condución, no lado escuro 
da seguridade viaria

EDITORIAL

c/ gómez ulla
santiago de Compostela
Tfno.: 981 561 740 • 981 562 001 • Fax: 981 588 070
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Este todocamiño de 
gran tamaño e con 
capacidade para al-

bergar a 7 pasaxeiros vén 
completar a oferta da nova xe-
ración de modelos Mazda. O 
CX-9 monta un potente motor 
de gasolina de seis cilindros e 
3.700 cc (273 cv), que está aso-
ciado a unha caixa de cambios 
automática de seis velocida-
des con modo de acciona-
mento secuencial. Dispón de 
sistema de tracción total con 
reparto activo de par, que per-
mite repartir a tracción entre 
os eixes dianteiro e traseiro 
(de 100/0 a 50/50), o que pro-
porciona a cantidade xusta 

de par necesaria en cada si-
tuación. Ademais incorpo-
ra a tecnoloxía i-ACTIVSENSE 
baseada en sensores de ra-
dar, con elementos como o 
Sistema dianteiro de detec-
ción de obstáculos (FOW), 
o Sistema de luces de longo 

alcance (HBC), o Sistema de 
alerta de cambio involunta-
rio de carril (LDWS) e a Alerta 
de tráfico traseiro (RCTA). 
Chegará como unha edición 
limitada (100 unidades) a par-
tir de decembro, cun prezo de 
42.000 euros.

O presidente de Toyota, 
Akio Toyoda, viu o futu-
ro, e chámase Mirai. Ese 

é o nome do novo vehículo de 
pila de combustible de Toyota, 
que o presidente anunciou nun 
vídeo publicado en Internet o día 
antes do seu lanzamento oficial.

Este innovador vehículo ten 
a autonomía dunha berlina de 
propulsión convencional, pó-
dese encher en menos de cinco 

minutos e emite tan só vapor de 
auga. Akio Toyoda dixo: “O noso 
vehículo de pila de combustible 
funciona con hidróxeno, que 
se pode extraer practicamente 

de calquera cousa, ¡ata do lixo! 
Conta cunha pila de combustible 
que xera suficiente electricidade 
como para alimentar unha casa 
durante unha semana”.

Smart Fortwo 
e Forfour

O concepto de mo-
tor traseiro típico de 
Smart ofrécese por 

primeira vez tamén no mo-
delo de 4 prazas, o Smart 
Forfour. A propulsión corre a 
cargo de modernos motores 
de tres cilindros de 61 cv, 71 
cv e 90 cv; da transmisión de 
forza encárgase un cambio 
manual de 5 velocidades ou 
o cambio de dobre embra-
gue twinamic. Numerosos 
detalles innovadores garan-
ten máxima diversión na ci-
dade. A nova xeración de 
Smart chega aos concesio-
narios este mes.

O novo Smart Fortwo e 
o novo Smart Forfour son 
inequivocamente membros 
dunha mesma familia. Moitas 
das súas características de 
deseño, como os faros, a gre-
lla do aire de refrixeración do 
frontal e a icónica célula de 
seguridade tridion son idén-
ticos. Ambos vehículos levan 
ademais motores traseiros.

Novo Mazda CX-9

O Toledo, con faros integrais de LEDs

Toyota Mirai

O Seat Toledo aumenta o seu atrac-
tivo ao incorporar os faros de LEDs inte-
grais en combinación cos grupos ópticos 
tamén de LEDs. Desta forma, o modelo da 
marca convértese no primeiro vehículo 
do seu segmento en ofrecer esta tecno-
loxía. Non hai dúbida de que a tecnoloxía 
LED ofrece numerosas vantaxes: proxec-
ta unha luz cunha temperatura de cor de 
5.300 kelvin, que se aproxima moito á luz 

de día. Con esta intensidade a vista non 
se cansa. Ademais, os LEDs son moi efi-
cientes xa que consumen moi pouca ener-
xía: ao redor dun 50% menos que os faros 
halógenos.

A contorna das luces de posición e de 
circulación diúrna do Toledo confórmano 
dous LEDs brancos en cada unidade. Nove 
LEDs amarelos integrados en cada lado 
fan a función de intermitente. As luces de 

posición conteñen seis módulos, mentres 
que ao acender as luces longas actívanse 
tres potentes LEDs adicionais e o enfoque 
das luces de posición elévase. Por outra 
banda, os faros de LEDs integrais non nece-
sitan ningún tipo de mantemento e a súa 
vida media é igual á vida útil do vehículo.

O Toledo con faros LED está dispoñible 
co acabado Style. O prezo é de 1.030 euros 
sen Imposto de Matriculación.

6 Sprint Motor >> Novas



Os sensores controlan 
todo o tráfico detrás  

do vehículo
Os sensores traseiros MRR 
(acrónimo de Mid-Range 
Radar, ou Radar de Medio 
Alcance) móntanse no pa-
rachoques traseiro: un á 
esquerda e outro á dere-
ita, vixían a zona lateral e 
traseira. Un potente soft-
ware de control compara 
a información transmiti-
da polo sensor para xe-
rar unha imaxe completa 
do tráfico existente detrás 
do vehículo. No momen-
to en que outro vehículo 
se aproxime a maior ve-
locidade por detrás ou 
que xa se situou no án-
gulo morto, un sinal lu-
minoso no retrovisor ao 
lado correspondente avi-
sa ao condutor do perigo. 
Se o condutor activase o 
intermitente, o asistente 
de cambio de carril emite 
un aviso acústico e/ou vi-
bratorio. O sistema trasei-
ro MRR tamén ten outras 
funcións.

Os ángulos mortos son un 
perigo constante nos vehículos 
ao cambiar de carril e a causa de 
moitos accidentes graves. Bosch 
iniciou a produción en serie dun 
sistema de sensor de radar, de 
medio alcance, para aplicacións 
traseiras. A tecnoloxía MRR ba-
séase nos radares de Bosch de 
cuarta xeración.

Aos condutores ensínaselles 
a evaluar a situación do tráfico 
circundante antes de cambiar 
de carril mirando previamen-
te aos seus retrovisores laterais 

antes de iniciar a manobra. Pero 
ata para aqueles que seguen 
esta rutina, o ángulo morto do 
vehículo (a zona lateral xusto 
detrás do mesmo) é unha fonte 
constante de perigo e, a miúdo, 
a causa de graves accidentes. 
Malia os retrovisores, non é po-
sible ver o que sucede nesta 
zona “cega”, que é o suficiente-
mente grande, como para que, 
incluso un monovolume, non se 
poida detectar ao cambiar de 
carril. Para axudar a minimizar 
este risco, Bosch desenvolveu 

un asistente de cambio de ca-
rril que recibe a información ne-
cesaria do novo sensor de radar 
de medio alcance para aplica-
cións traseiras. “Co MRR traseiro 
os condutores xa non necesitan 
estar mirando constantemente 
cara atrás para ver se algún ve-
hículo iniciou unha manobra de 
adiantamento, xa que o sensor 
recoñece de forma fiable e pre-
cisa a presenza doutros vehícu-
los no ángulo morto”, di Gerhard 
Steiger, presidente da división 
Bosch Chassis Systems Control.

Sensor traseiro MRR Bosch

Novas >> Sprint Motor 7



Nissan presentou ao sector do 
taxi malagueño os seus mo-
delos libres de emisións con-
taminantes que comezarán 
a circular pola cidade cando 
remate a súa homologación. 
Un Nissan LEAF, o coche 100% 
eléctrico máis vendido do 
mundo con 135.000 unida-
des, e a furgoneta e-NV200 

axudarán a mellorar a eficien-
cia do negocio dos taxistas, xa 
que reducen os custes de man-
temento nun 40% e o gasto de 
combustible entre 3 e 4 veces 
respecto aos motores conven-
cionais. Con axudas directas o 
Nissan LEAF pode adquirirse 
dende 17.141€ e a furgoneta 
dende 19.191€.

O Citroën C4 Cactus estrea mecánica
O modelo incorpo-
ra o motor PureTech de 
110cv provisto do siste-
ma Stop&Start, conver-
téndose no máis potente 
da gama. É o primeiro mo-
tor de 3 cilindros do Grupo 
PSA, xunto co PureTech 
130 do Citroën C4, que 

incorpora turbocompresor 
e inxección directa de gaso-
lina a 200 bares. Ofrece ni-
veis de emisións reducidos e 
un consumo de 4,7l/100km 
e pode adquirirse nos aca-
bados Feel, Feel Cool e Shine 
coa nova cor Azul Lago des-
de 17.400€ e ata os 18.700. Primeiros taxis 100% eléctricos en Málaga

Novos Cayenne e Cayenne GTS
O GTS convértese no modelo 
máis deportivo de Porsche co 
motor 3.6 V6 biturbo de 440cv, 
que acelera de 0 a 100km/h en 
5,2 segundos e o chasis orien-
tado ao dinamismo. Comparte 
frontal co Turbo, con faldóns 
máis pronunciados e pasos de 
roda ensanchados, e destaca 
a cor negra nas letras, pinas, 

carcasas dos faros bixenon, 
nos pilotos led traseiros ou as 
saídas de escape. O Cayenne, 
con mellor equipamento de 
serie, incorpora motor V6 at-
mosférico de 3,6l, 300cv que 
pode acelerar de 0 a 100km/h 
en 7,7 segundos. Dispoñibles 
desde febreiro por 77.067€ e 
114.398€ o GTS.

❱❱ mazda presentou a versión renovada do mazda2, que dispón dun novo deseño e de  
novas tecnoloxías como a Skyactiv que iniciará a principios de 2015 a comercializa-
ción da carrozaría de cinco portas. A gama de mecánicas está formada por unha ver-
sión Skyactiv-D diésel de 1.5 litros 
de 105 cv e tres de gasolina Skyactiv-
G de 1.5 litros (115 cv), de 1.5 litros (90 
cv) e outra versión de 75 cv.

❱❱ rolls-royce motor cars está no bo camiño  
para rexistrar “un ano récord” en 2014, 
no que prevé vender máis de 4.000 co-
ches, o seu quinto ano consecutivo de 
cifras récord e o nivel máis elevado da 
historia da marca, afirmou a empresa.

❱❱ audi está de aniversario: o fabricante leva  
producindo o Audi A4 na súa planta 
principal en Ingolstadt durante os úl-
timos 20 anos. con máis de seis mi-
llóns de unidades comercializadas, é 
con diferenza o maior éxito da marca 
dos catro aros de todos os tempos. A 
berlina media conquistou os merca-
dos mundiais dende o lanzamento 
das súas distintas series en 1994.

❱❱ uPyd rexistrou no congreso unha  
proposición non de lei coa que pide ao 
goberno que esixa un tempo mínimo 
dun ano de titularidade do vehículo 
que se entrega para achatarrar á hora 
de beneficiarse do Plan PIVE, de modo 
que se eviten as prácticas “alegales” 
que ata agora se viñeron producindo.

BreVeS

Travesia de cacheiras nº 25 - 1ºa  -15886 Teo (a coruña)
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Segundo un es-
tudo europeo de 
Goodyear, o 57% 

dos pais españois de condu-
tores noveis avogan pola tec-
noloxía da caixa negra para 
controlar a velocidade e as 
condutas de risco ao volan-
te dos seus fillos; pensan que 
isto melloraría a súa actitude 
na estrada. Amais, o 44% dos 
enquisados está a favor dun 
sistema de carné de conducir 

por graos, de modo que os 
condutores adquiren expe-
riencia e habilidade progre-
sivamente, comezando en 
contornas de baixo risco e 
eliminando as restricións 
conforme avanza o tempo e 
o condutor supera as probas 
ata adquirir o carné definiti-
vo. As familias quererían ta-
mén poder involucrarse máis 
na aprendizaxe da condución 
dos seus fillos.

>> Sprint Motor 9Novas

O A3 Sportback e-
tron, o primeiro hí-
brido enchufable 

da marca dos aros, presen-
touse este mes en Madrid e 
Barcelona no e-tron Hub, un 
espazo no que amais de co-
ñecer o coche, se poderá dia-
logar e debater con expertos 
sobre as enerxías urbanas e as 

innovacións tecnolóxicas que 
transformarán as cidades en 
intelixentes. O novo modelo 
pode circular ata 50 quilóme-
tros empregando só enerxía 
eléctrica e outros 890 co seu 
motor TFSI de 204 cabalos de 
potencia que permite cero 
emisións. A batería cárgase 
en 3 horas e 45 minutos.

O novo Audi chega a España

O 43% dos pais aceptan medidas 
de control para os noveis



O modelo recibiu a 
máxima cualifica-
ción nos test de coli-

sión Euro NCAP (o Programa 
Europeo de Avaliación de 
Automóbiles novos) nas 4 
categorías: a protección de 
ocupantes adultos e nenos, 
a de peóns e os sistemas de 
asistencia en seguridade. O 
equipamento de segurida-
de do Fabia inclúe o Front 
Assistant, que usa un sensor 

de radar para medir con-
tinuamente a distancia co 
tráfico de diante, intervin-
do cando é demasiado pe-
quena; o freo multicolisión, 
que reduce o risco de sufrir 
unha colisión posterior tras 
un accidente, o detector de 
fatiga, control electrónico de 
presión dos pneumáticos, 6 
airbags frontais, 5 cintos de 
seguridade de 3 puntos e ca-
rrozaría ríxida. 

É a principal conclu-
sión da Campaña 
Michelín de Revisión 

de Pneumáticos realiza-
da este verán en España e 
Portugal a máis de 13.300 
vehículos. O 48% destes 
circulaba con presión inco-
rrecta o que supón un peri-
go para a seguridade viaria 
porque aumenta a distancia 
de freado, o risco para con-
dutores e usuarios da vía e 

o risco de rebentón. En cam-
bio, o debuxo das rodas era 
bo. demais, a presión baixa 
aumenta o consumo de car-
burante. Do estudo tamén 
se tira que os pneumáticos 
das camionetas presentan 
condicións de mantemento 
máis deficientes que o resto 
de vehículos e os de marcas 
primeiras marcas amosan 
mellor estado de mante-
mento que o resto de firmas.

Case o 50% dos coches circula con 
presión baixa nos pneumáticos

Con carrozaría berlina ou fami-
liar SW, a marca do león presenta 
o motor 1.2 PureTech 110cv S&S 
cun consumo de 4,6l/100km, 
revestimento especial de seg-
mentos e pistóns e correa de 
distribución húmida en cum-
primento da normativa anti-
contaminación. O propulsor 1.2 

PureTech 130cv S&S EAT6 con-
some 5,1l/100km e asocia, por 
primeira vez, o sistema de para-
da e arranque automáticos de 
Peugeot cun cambio automáti-
co e motor gasolina. Ambos mo-
delos están exentos de pagar o 
imposto de circulación e saen á 
venda dende 14.900€. 

Versións de gasolina do Peugeot 308

Máxima seguridade no Skoda Fabia

Revista quincenal gratuita de Santiago
Si quieres recibir STGO! en formato PDF 
envíanos tu correo a: lectores@revistastgo.es

La actualidad de Compostela 
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A versión 2015 
da berlina hí-
brida da mar-

ca incorpora renóvase 
con cambios estéti-
cos exteriores como as 
luces antinéboa tipo 
LED de serie para toda 
a gama ou o anagra-
ma Hybrid con novo 
deseño. Amais mello-
ra a calidade e o equi-
pamento do interior. 
Dende 35.900€ ata 
56.600€ están dispo-
ñibles 9 modelos con 
propulsor híbrido que 
combina un propulsor 
térmico de gasolina de 
2,5l e un motor eléctri-
co con potencia máxi-
ma de 229cv.

Lexus IS 300h 
actualizado

Aprilia Caponord 1200 Rally
A Aprilia Caponord 1200 

Rally convértese no expoñen-
te do movemento global, ade-
cuada tanto para a mobilidade 
diaria coma para o entreteni-
miento e o turismo de longo 
alcance, e non só no asfal-
to. Dispón do sistema de 
suspensión semiactiva 
ADD, capaz de recoñe-
cer a forma de condu-
ción de cada piloto, 
a cantidade de car-
ga que afronta e as 
condicións do te-
rreo, para adaptar a 
súa configuración 
de forma auto-
mática e en 
tempo real.

O motor bicilíndrico de 
1.197 cc está no alto da gama, 
cunha entrega de potencia 

chea, ata a baixas 
revolucións, 
segun-

do o fabricante. A Aprilia in-
clúe un acelerador electrónico 
de última xeración ride-by-wire.

>> Sprint Motor 11Novas

¿Necesita un coche?
Llámenos, somos especialistas.

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

avenida de san marcos, nº 70, 1B - 15820 - santiago de compostela
www.eg4motor.es

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

SprintAxenda



O 208 GTi 30th ofre-
ce sensacións de 
condución máis in-

tensas co seu novo motor 
1.6 THP Euro6 que desen-
volve unha potencia de 208 
cv. O motor está axustado a 
unha caixa de cambios ma-
nual de 6 marchas e dis-
pón dun diferencial Torsen 

de deslizamento limitado e 
suspensións específicas que 
lle confiren unha motricida-
de e unha eficacia inéditas. 
Este temperamento depor-
tivo tradúcese tamén no seu 
aspecto, onde destaca a súa 
estética exterior bi-materia 
e a delimitación limpa dos 
dous tons da carrozaría.

Mitsubishi acaba de 
dar a coñecer unha 
nova xeración do seu 

famoso e exitoso pickup, ou 
L200, que tras uns anos recibe 
unha completa e profunda re-
novación. Ao mercado nacional 
chegará o próximo verán.

O novo L200 desen-
volveuse para ser un 
“Ultimate Sport Utility 
Truck”, é dicir, un vehí-
culo que pode com-
binar o confortable 
interior dun turismo coa 

funcionalidade e fiabilidade dun 
pickup. O L200 estará dispoñible 
en cabina e media e dobre cabi-
na. Respecto das motorizacións 
haberá dúas opcións: 140 e 180 
cv.

O DS 3 Racing con-
centra nos seus 3,96 
m de longo todo o 

espírito dun puro sangue. 
O seu motor parte da mecá-
nica 1.6 THP 155. A súa po-
tencia viuse aumentada de 
156 a 207 cv. Isto, xunto ao 
seu chasis de alta precisión, 

permite que o DS 3 Racing 
consiga unha ace-

leración de 0 
a 100 km en 
6,5 segundos. 
Está dispo-
ñible en tres 

cores: bran-
ca Banquise con 

teito gris Moondust, ne-
gra Onyx con teito Laranxa 
ou negra mate con teito 
dourado mate (Gold Mat). 
Complementan o seu as-
pecto exterior os adhesi-
vos de personalización na 
carrozaría, que marcan o 
seu carácter 100% deporti-
vo, e as lamias de aliaxe de 
18 polgadas coa tecnoloxía 
“reverse”. Con esta fórmula 
desprázanse as partes ocas 
da lamia do exterior cara ao 
interior, permitindo unha 
optimización da inercia e 
unha redución do peso. Ou 
seu prezo é de 29.600 €.

DS 3 Racing

Peugeot 208 GTi 30th

Nova xeración do Mitsubishi L200

O Jetta crece en equi-
pamento, acabados e 
tamén en tecnoloxía, 

xa que incorpora sistemas 
como o Side Assist e o Exit Assist. 

O novo VW Jetta está á venda a 
un prezo de 20.030 €. Este mo-
delo ofrece tres opcións de ga-
solina, o 1.2 TSI de 105 cv e o 
1.4 TSI de 125 e 150 cv; o último 

deles, combinado cunha caixa 
de cambios DSG de sete mar-
chas. O propulsor diésel é o 2.0 
TDI nas súas versións de 110 e 
150 cv; no primeiro caso, pódese 

combinar con caixa de cambios 
manual de cinco velocidades ou 
DSG de sete, mentres que no se-
gundo, a caixa é de seis veloci-
dades, xa sexa manual ou DSG.

Novo Volkswagen Jetta
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Para esta versión, o 
equipamento de se-
guridade mellorouse 
considerablemente. 
En caso de freada re-
pentina, poñerase en 
marcha un aviso inter-
mitente de freada de 
urxencia, que activará 
todos os intermitentes 
para alertar aos vehí-
culos que circulan por 
detrás e axudar así a 
reducir as colisións 
posteriores. O sistema 
de seguridade pre-
colisión ofrece unha 
maior forza de frea-
do, e agora pode con-
seguir unha redución 
de velocidade máxima 
de 60 km/h. Por outra 
banda, o condutor 
pode agora configu-
rar o tempo de adver-
tencia do sistema ou 
ben desactivalo com-
pletamente. O con-
trol de asistencia para 
arrinque en penden-
tes ofrece unha con-
dución máis práctica, 
e actívase automati-
camente cando o ve-
hículo detecta unha 
pendente ascendente.

S E G U R I D A D E

O novo Prius 2015 comer-
cializarase en Europa o vindeiro 
mes de xaneiro. Agora, o novo 
deseño frontal presenta unha 
potente evolución dos impac-
tantes elementos Keen Look 
(Imaxe potente) e Under Priority 
(Prioridade inferior), cun forte 
vínculo visual con outros dos 
modelos de Toyota como Aygo 
e Yaris. A linguaxe de deseño 
Under Priority aporta unha gran 
grella inferior trapezoidal, aca-
bada en pintura metalizada 
negra brillante, que resalta a pre-
senza ampla do vehículo. Esta 
impresión de amplitude queda 
reforzada polas esquinas do pa-
ragolpes, que agora presentan 
unha forma tridimensional que 
vai dende os faros dianteiros 

cara ás novas entradas de aire e 
as luces LED de circulación diur-
na Daytime Running Lights (DRL), 
de novo deseño.

Na parte traseira, os pilotos 
de novo deseño contan con tec-
noloxía de orientación lumino-
sa e lentes internas vermellas. 
Na liña do novo deseño frontal, 
a parte traseira mellorouse cun 
novo embellecedor de matrícula 
e un novo paragolpes con difu-
sor integrado. Prius 2015 estará 
dispoñible en dúas novas cores 
de carrozaría: Dark Sherry meta-
llic e Attitude Black mica. O novo 
interior ten un acabado metali-
zado en prata escura no man-
do único para o climatizador e 
nos mandos asociados á con-
dución, así como nos tiradores 

cromados das portas. A consola 
central conta agora con dúas fi-
nas reixiñas de ventilación cun 
acabado cromado, que lle dan 
un aspecto máis sofisticado.

A forza de amortiguación da 
suspensión optimizouse para 
mellorar o tacto de condución 
e potenciar o confort de marcha. 
Ademais, a incorporación do 
novo material aillante na ban-
dexa traseira ofrece unha mellor 
absorción do son, o que fai que a 
vida a bordo sexa máis cómoda.

O sistema de propulsión hí-
brido de Prius 2015 é o mes-
mo que o do modelo anterior 
pero foi axustado para cumprir 
a normativa de emisións Euro 6. 
Lanzarase en Europa en xaneiro 
de 2015.

Toyota Prius 2015: unha mellora notable
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A partir deste mes todos os modelos novos 
de turismos e vehículos industriais lixeiros que 
se comercialicen en calquera estado membro 
da Unión Europea deberán incluír de fábrica o 
control de estabilidade.

Dende o día 1 de novembro deste ano xa 
non será posible vender, en ningún estado 
membro da Unión Europea, un coche ou unha 
furgoneta novos que non saian de fábrica co 
Control Electrónico de Estabilidade, e a obriga-
toriedade de incorporar este sistema farase ex-
tensiva tamén ao resto de vehículos, fóra diso as 
motocicletas, conforme establece o Reglamento 
(CE) nº 661/2009.

Os estudos baseados en investigación de ac-
cidentes de tráfico demostran que os sistemas 
de control de estabilidade reducen o número 
de accidentes graves ata nun 50% e evitan ata 
o 80% dos accidentes por derrapaxe. Xunto co 
cinto de seguridade converteuse nun dos siste-
mas de seguridade máis eficaz.

O control de estabilidade será 
obrigatorio a partir deste mes

“Mobilidade para todos”
renault presentou en madrid 
o programa “mobilidade 
para todos”, co que renova 
o compromiso da marca coa 
mobilidade sostenible ao 
alcance de todos. durante 
o acto apadrinado por 
teresa Perales, nadadora 
parolímpica e embaixadora 
da Fundación renault para 
a mobilidade Sostible, 
presentouse tamén a ampla 
gama de vehículos para o 
transporte de persoas con 
mobilidade reducida (tPmr), 
así como as diferentes 
adaptacións existentes.

Ernesto Salas, director 
da Fundación Renault para a 
Mobilidade Sostible (FRMS), 
presentou unha mostra das di-
ferentes accións realizadas pola 
FRMS, ao redor dos catro ei-
xes sobre os que se asenta a 
política de Responsabilidade 
Social Corporativa da marca, 

concretamente, Educación, 
Seguridade Viaria, promo-
ción da Diversidade Social e a 
Igualdade de Oportunidades e 
a Mobilidade Sostible.

A continuación, David 
Campo, responsable da gama de 
vehículos comerciais e vehículos 
transformados de Renault, pre-
sentou o programa “Mobilidade 
para todos” nas súas dúas ver-
tentes principais. En primeiro lu-
gar, este programa ofrece unha 

gama de vehículos para o trans-
porte de persoas con mobilidade 
reducida (TPMR) destacando os 
modelos Kangoo TPMR, Grand 
Kangoo TPMR, Trafic TPMR, 
Master TPMR e Master Combi 
TPMR. Estes vehículos dispoñen 
de todas as tecnoloxías que fa-
cilitan a mobilidade ás persoas 
deste colectivo. Doutra banda, 
o programa, ofrece tamén unha 
ampla gama de adaptacións 
de vehículos convencionais da 

gama do fabricante galo, que 
axudan na condución e trans-
porte á persoa con mobilidade 
reducida. Estes vehículos poden 
incorporar no volante: control re-
moto de luces e intermitentes, 
acelerador circular, panca ace-
leradora ou freo á dereita, entre 
outros.

Con estas iniciativas, Renault 
sitúase como referencia na con-
cepción, fabricación e comer-
cialización de vehículos para o 
transporte de persoas con mo-
bilidade reducida.

A xornada foi clausurada por 
Teresa Perales, embaixadora da 
mobilidade sostible da marca 
en España, quen agradeceu este 
tipo de iniciativa, que permite 
que os catro millóns de persoas 
con algún tipo de discapacidade 
existentes no noso país, poidan 
atopar un vehículo adaptado, 
que á vez sexa cómodo e atrac-
tivo, coa posibilidade de probalo 
para atopar o modelo que mellor 
se axuste ás súas necesidades.
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Novas

Sprint
Axenda

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

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

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

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

981 549 531
rúa de san cristovo, 47 (o eixo) santiago de compostela

Revise a presión dos seus  

Pneumáticos
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Citroën C4 
Cactus
Robusto e práctico

O primeiro que nos gustou do Citroën Cactus foi a súa 
imaxe, algo que de seguro non pasa desapercibido, ten 
personalidade. Estamos algo cansos de ver coches populares 
que na súa vista lateral se poden confundir facilmente 
co modelo doutro fabricante; é máis, moitas veces o que 
os diferencia claramente son o frontal ou o deseño dos 
pilotos traseiros. As súas siluetas son practicamente réplicas 
unhas doutras. Isto non ocorre co Cactus. Ten carácter; 
podemos velo dende calquera ángulo ou lateralmente, 
que é doado distinguilo. Os seus airbump confírenlle aínda 
máis personalidade, o frontal ten marca propia... unhas liñas 
robustas que lle imprimen unha imaxe de coche duro. Un 
vehículo para batallar fortemente na implacable loita do 
tráfico diario.

■ XurXO SObrINO | TexTo

■ MAríA gONzálEz | FoTos
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Este modelo francés está basea-
do nunha plataforma b, a mesma que 
utilizan os c3 e c-Elysée, cunha dis-
tancia entre eixes de 2,60 metros, un 
dato idéntico ao c4, o compacto da 
casa, e os seus voladizos foron recor-
tados ao máximo. É como se as catro 
rodas estivesen colocadas nas catro 
esquinas do coche. desta manei-
ra conseguiuse maximizar o espazo 
do habitáculo e do maleteiro (358 li-
tros). As prazas traseiras son amplas 
sen ter que ir incómodo coas pernas, 
como ocorre con outros modelos des-
te segmento.

O cactus mide 4,16 metros de 
lonxitude, 17 centímetros máis cur-
to que o seu irmán o c4 e 12 cm máis 
longo que o c3.

O habitáculo deste modelo está 
cuberto con materiais ben termina-
dos e axustados que transmiten unha 
boa impresión. Son materiais de boa 
calidade e non moi distintos neste as-
pecto dos que ten un c4. A maior par-
te das funcións do coche manéxanse 
dende unha pantalla táctil situada 
sobre a parte superior do salpicadei-
ro. como a pantalla é táctil e, polo 
tanto, non ten botóns que se recoñe-
zan ao tacto, é necesario retirar a vis-
ta da estrada cando se quere utilizar.

Os asentos dianteiros axústanse 
ben ao corpo e teñen unha boa reten-
ción lateral. Nós encontrámonos ben 
no posto de condución axustando o 
volante en altura (non se pode regu-
lar en profundidade).

Se hai algo que diferencia a este 
coche de calquera outro, é o airbump. 
Este elemento encarna o obxectivo 
fundamental do deseño: asociar o es-
tilo coa practicidade. Integrado nos 
laterais e nos paragolpes reforza o 
deseño do citroën c4 cactus e prote-
xe a súa carrozaría das agresións na 
“batalla diaria”.

O airbump está constituído por 
unha capa ríxida de plástico e unha 
capa suave. O aire encapsulado entre 
ambas absorbe e amortece os cho-
ques. Permite protexer a carrozaría 
de pequenos golpes a unha velocida-
de inferior a 4 km/h (carriños, portas 
do coche aparcado ao seu carón...). 
As cores propostas son catro: negra, 
chocolate, duna e gris.

Estes elementos fíxanse ás por-
tas do c4 cactus por medio de 16 
clips de plástico, asegurados por un 
parafuso antivandalismo ao que só 
se pode acceder dende o interior do 
vehículo, sen necesidade de desmon-
tar o panel da porta para facer máis 
doados os cambios. Os airbump non 
necesitan un mantemento específi-
co e contribúen directamente á re-
dución dos custos de mantemento e 
reparación.

Airbump
dende a escala máis básica (live) 

este modelo inclúe ESP, axuda ao arrin-
que en pendente Hill Assist, 6 airbags, 
luces diúrnas de lEd, regulador de ve-
locidade, limpaparabrisas “Magic Wash” 
(boquillas máis efectivas), a pantalla de 
7 polgadas, a guanteira “top box” e os 
elevadores de cristais dianteiros eléc-
tricos (os traseiros son de apertura tipo 
compás). co segundo nivel de equipa-
mento (Feel) inclúense o aire acondi-
cionado e as barras de teito, e para os 
acabados superiores (Shine e business) 
quedan a climatización, o navegador e 
a cámara de visión traseira con sensores 
de aparcamento posteriores.

Para a carrozaría hai 10 cores dife-
rentes e para o interior pódese elixir en-
tre tres ambientes de decoración. Hai 
tres tamaños de lamias (15, 16 e 17 pol-
gadas). As dúas de maior diámetro son 
de aliaxe de aluminio.

un coche que se pode personali-
zar e equipar ao gusto de cada cliente 
cun resultado final moi satisfactorio 
e novidoso, tal e como é o novo mo-
delo de citroën cos seus rechamantes 
e funcionais airbump. Nos meses vin-
deiros o mercado, que é o que sem-
pre ten a última palabra, dirá como 
resulta esta proposta atrevida do fa-
bricante francés.

Versións e cores

Interior e medidas

o interior transmite moi boas impresións
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 Motor  transversal  
  dianteiro
 Motor turbo de xeometría 
  fixa+ cambiador 
  aire/aire
 Nº de cilindros  4
 cilindrada (cm3)  1.560
 combustible  gasóleo
 Potencia máxima  
 (cv/rpm)  92/4.000
 Par máximo (Nm/rpm)  230/1.750
 transmisión  tracción dianteira
 caixa de cambios  Aut. pilotada;  
  6 velocidades
 dirección Asistida eléctrica  
  variable
 Freos del/tras  discos / tambor
 Nº Prazas 5
 Peso (kg) 1.145
 dep. combustible (l) 50
 Maleteiro (l) 358
 dimensións:  
 longo/ancho/alto (mm) 4.157/1.946/1.530  
  (con barras de teito)
 Prezo dende 12.583 €  
  (sen Pive)

Ficha técnica

A versión que nos cedeu o conce-
sionario oficial de citroën en Santiago 
de compostela, Noyamóvil, tiña a mo-
torización diésel de 92 cabalos e cam-
bio automático (embrague pilotado).

gustáronnos as súas reaccións di-
námicas e seguras; o coche é cómodo. 
Parte da comodidade de marcha que 
ofrece débese a que a súa suspensión 
é branda e, debido a ela, a carroza-
ría pode ter movementos amplos nas 
curvas. Así e todo, o cactus segue con 
precisión as indicacións que o piloto 
fai co volante, que é achatado na par-
te superior e inferior. En autoestradas 
ou autovías dá a impresión de ir ben 
asentado e transmite confianza ao 
condutor; non dá sensación de ser un 
automóbil pequeno, senón máis ben 
dun grande. O cactus non invita a con-
ducir rápido, pero, se se fai, responde 
adecuadamente. debemos ter en con-
ta que se trata dun coche con vocación 
máis ben familiar.

O c4 cactus en xeral é silencioso, 
digamos que o ruído está dentro dos 

parámetros normais. Quizais por riba 
de 120 km/h o ruído aerodinámico que 
se percibe no interior é maior ca o dun 
c4 “normal” e obriga a elevar o ton de 
voz para facerse entender con clari-
dade cos ocupantes, pero en ningún 
caso é molesto.

A nosa unidade de probas mon-
taba o propulsor diésel de 92 caba-
los que, como única posibilidade, vai 
unido ao cambio automático de seis 
relacións (Etg6). Este motor dá unha 
capacidade de aceleración normal. O 
coche responde perfectamente aos re-
quirimentos do acelerador (abtérse pi-
lotos “racing”), é máis, se queremos ter 
algunha alegría en estradas viradas, só 
fai falta que “xoguemos” coas levas do 
cambio, a dinámica cambia por com-
pleto. citroën fixo grandes progresos 
con este cambio automático, aínda 
que segue sendo un pouco brusco nos 
cambios de marcha. circulando nunha 
contorna urbana, o funcionamento do 
cambio é correcto e non se bota en fal-
ta máis suavidade. En estrada ocorre 

algo parecido sempre que se conduza 
dun xeito tranquilo, pero, se se que-
re ir rápido ou se necesita aceleración 
de forma inminente, si se bota en fal-
ta algo máis de rapidez seleccionando 
as marchas.

O consumo de combustible é máis 
ben baixo. Nun uso a ritmo normal, e 
incluso áxil, e por todo tipo de vías, 
non chegamos aos 6 litros aos 100 
quilómetros. unha das cousas que 
ten para consumir pouco en circuíto 
urbano é o sistema de arrinque e pa-
rada automática do motor (Stop/Start) 
que, como noutros coches do grupo 
PSA, funciona especialmente ben, pos-
to que actúa con rapidez e de forma 
pouco perceptible para o condutor.

No noso percorrido de probas ha-
bitual por una autovía e vía rápida con 
fortes pendentes, o cactus portouse 
perfectamente dentro dos límites le-
gais, e en estrada secundaria goza-
mos tremendamente actuando sobre 
o cambio coas cómodas levas situadas 
na parte inferior do volante.

Sensacións dinámicas o aribump está constituí-
do por unha capa ríxida de 
plástico e unha capa suave
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A chuvia é unha 
nota fixa no 

pentagrama galego 
da meteoroloxía. 

Por iso debemos ser 
moi conscientes do 
que este elemento 

implica, cando o 
mesturamos coa 
condución, unha 
sinfonía húmida 
e á vez perigosa. 
Nós dende este 

“atril xornalístico” 
queremos achegar un 

pouco de sentidiño 
para que o volante e a 
auga conformen unha 
harmonía fluída e sen 

notas desafinadas.

Condutores baixo a chuvia
Aumentar a distancia de seguridade non fai mal a ninguén

Unha condución preventiva evitará accidentes

Ante unha meteoro-
loxía adversa teremos que 
aumentar a distancia de 
seguridade, adecuar a ve-
locidade ás circunstancias 
do tráfico, evitar adiantar 
en vías de dobre sentido, e 
prestaremos especial aten-
ción aos peóns, ciclistas 
e motoristas. Hai que ser 
consciente de que a chu-
via reduce a visibilidade, 
aumenta a distancia de de-
tención e provoca reaccións 
imprevisibles no vehículo 
(perda de adherencia, risco 
de escorregar...). É moi im-
portante circular cuns pneu-
máticos en perfecto estado, 
cunha presión correcta e 
cunha profundidade do de-
buxo por enriba de 1,6 mm. 
En caso de aquaplanning, 
suxeitaremos firmemente 
o volante sen acelerar e sen 
tocar o freo.

Nestas condicións hai 
que levar sempre as luces 
de cruzamento postas, xa 
que unha menor ilumina-
ción aumenta o cansazo ao 
volante. Levar o vehículo 
en perfecto estado, cunha 
boa regulación das luces, 
mellorará os niveis de se-
guridade, xa que veremos 
e seremos vistos con tem-
po dabondo.

Outros fenómenos me-
teorolóxicos, como a néboa 
ou a chuvia, súmanse a unha 
menor luminosidade propia 
do outono e fan máis com-
plexa a condución, xa que 
dispoñemos dunha menor 
cantidade de información 
pola falta de luz. Este feito 
obriga a manter un maior ni-
vel de atención, o que pro-
voca un aumento da fatiga. 
Unha mala ventilación ou 
unha temperatura elevada 
no interior do vehículo em-
peoran a comodidade para a 
condución. Hai que renovar 
o aire e evitar a sequidade no 
habitáculo.

■ brAIS gArcíA | TexTo      
■ ANtóN PErEIrA | IlusTracIón

Tendo en conta os riscos que pode ocasionar a 
chuvia nas estradas, o Real Automóbil Club de España 
lémbranos algúns consellos importantes para mello-
rar a seguridade viaria. Realizar unha condución sua-
ve, aumentar a distancia de seguridade para dispoñer 
de tempo e espazo ante un problema ou revisar os 
elementos do noso vehículo, mellorando a visibili-
dade, axudan a reducir o risco con meteoroloxía ad-
versa. A baixa iluminación e as condicións difíciles 
inflúen na accidentalidade nas estradas e nas zonas 
urbanas. Por iso é moi importante extremar a precau-
ción e circular cun vehículo en bo estado.

Para dispoñer dunha boa visibilidade e ilumina-
ción con mal tempo é importante o bo estado dos 
limpaparabrisas, da óptica dos faros e da intensida-
de das lámpadas, comprobando o correcto funcio-
namento e controlando a altura dos faros para non 
“cegar” aos outros condutores. Para podermos estar 
atentos a calquera imprevisto que xurda na estra-
da, debemos obter toda a información da nosa con-
torna. Para iso, hai que manter limpo o parabrisas 
e revisar o nivel do líquido incluíndo algún tipo de 
anticonxelante (atoparémolo en calquera tenda de 
automoción). Desta maneira podemos limpar o ba-
rro e a sucidade que soltan os outros vehículos coa 
calzada mollada.

Tamén é importante reducir o bafo interior que 
se forma co frío e a humidade, dirixindo a ventila-
ción cara ao parabrisas, conectando os sistemas an-
tibafo ou abrindo un pouco a ventá (así iguálanse as 
temperaturas).

Estrada e 
meteoroloxía 
adversa

Durante a condución deberemos es-
tar atentos ás circunstancias do tráfico, 
dos sinais informativos e das indicacións 
dos axentes. Nunca debemos arriscar a 
nosa seguridade cruzando vaos ou zo-
nas asolagadas, xa que descoñecemos a 
profundidade ou as posibles fochancas 
ocultas pola auga e corremos o risco de 
deixar o noso vehículo atrapado na balsa 
de auga. É importante lembrar que, can-
do un vehículo pasa por unha zona des-
te tipo, perde toda a tracción, e pode ser 
desprazado sen control ningún por parte 
do condutor.

Atención aos vaos e ás 
zonas asolagadas

  ante una balsa de 
auga con risco de aquaplanning, 
débese suxeitar firmemente o 
volante, non acelerar e nunca 
tocar o freo

  Con meteoroloxía 
adversa levaremos sempre as 
luces de cruzamento prendidas
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Castrol, BP e Race lanzaron a cam-
paña #StopChatear, avalada pola DXT, 
que conta coa web stopchatear.com e 
as redes sociais de Castrol e Race, para 
sensibilizar sobre a perigosidade do 
uso do smartphone ao volante. Esta ini-
ciativa desenvolveuse baixo o parau-
gas da campaña “STOP distraccións”, 
que puxeron en marcha en 2013 para 
alertar sobre os riscos dos descoidos 

na condución e concienciar de que 
as distraccións ao volante se poden 
evitar.

A través da web stopchatear.com, 
os usuarios poden consultar diferen-
tes materiais informativos como vídeos 
formativos e infografías que recollen 
as principais distraccións na estrada e 
recomendacións para unha condución 
máis segura.

#StopChatear, campaña para concienciar sobre o 
perigo do uso do smartphone durante a condución

O Informe Europeo sobre 
a Seguridade nos Sistemas 
de Retención Infantil deste 
ano denota as carencias das 
cadeiras para nenos baratas. 
Neste informe avaliáronse 11 
delas cun custo no mercado 
que non superan os 70 eu-
ros. Os resultados demostran 
uns baixos niveis de segurida-
de nas probas de impacto, así 
como unha falta de informa-
ción sobre os consellos nece-
sarios de seguridade.

Unha cadeira infantil ba-
rata é segura? O prezo dunha 
cadeira condiciona a calidade, 
a comodidade e a seguridade 
dos pequenos durante o trans-
porte? Os Automóbiles Clubs 
Europeos, puxeron a proba 
once sistemas de retención in-
fantil de todos os grupos (se-
gundo o peso e a categoría), 
seguindo os criterios de segu-
ridade, manexo e ergonomía, 

contido de sustancias nocivas, 
limpeza e acabado. Só unha 
das cadeiras avaliadas (Obaby 
Tiny Tatty Teddy) alcanzou a 
cualificación de “Satisfactorio”, 
catro modelos obtiveron a cua-
lificación de “aceptable” e as 6 
cadeiras restantes foron cualifi-
cadas cun “moi insatisfactorio”.

Dende o punto de vista 
da seguridade, dúas das ca-
deiras cualificadas cun “moi 
insatisfactorio” non pasaron 
as probas de impacto frontal, 
que son as que presentan re-
quisitos considerablemente 
máis altos cando se trata de 
homologar estes elementos 

infantís. En catro das ava-
liadas, o soporte dorsal -a 
protección contra impac-
tos laterais- tense que quitar 
para os nenos de maior idade. 
Ningunha delas pasou as pro-
bas de impacto lateral, o que 
levou a cualificalas cun “moi 
insatisfactorio”.

A gama de sistemas de re-
tención infantil no rango de 
prezos de ata 70 euros parece 
moi grande, mais moitas de-
las son do mesmo fabricante 
pero comercializadas baixo 
nomes diferentes.

A maioría destes pro-
dutos de baixo custo cóm-
pranse en tendas online, o 
que non permite informar 
nin asesorar os pais. Unha 
cadeira non é só a merca do 
produto, tamén é a súa mon-
taxe correcta, verificar a súa 
instalación, e recibir aseso-
ramento sobre seguridade.

As cadeiras infantís de baixo 
custo obteñen malos resultados 

nas probas de seguridade
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o nacemento
“A idea era combinar o con-

fort e a capacidade na estrada 
dunha berlina Rover coa capa-
cidade todoterreo dun Land 
Rover, algo que ninguén facía 
ata entón”. Así explicaba a súa 
concepción Charles Spencer, o 
pai do Range Rover. A media-
dos dos anos 60, os enxeñei-
ros da casa inglesa visitaron os 
Estados Unidos na procura de 
información sobre cómo au-
mentar as vendas da compañía 
nese país. Os concesionarios 
confirmáronlles o crecemen-
to do mercado do 4x4 porque 
os clientes querían un coche 
para moitos usos: a vida ao 
aire libre, as viaxes por estra-
da e os desprazamentos na ci-
dade. Esta opción non existía 
en Europa e aí viron o oco no 
mercado. Ademais, nese mo-
mento compráronlle o motor 
V8 a General Motors e deuse a 

combinación perfecta de fac-
tores para acadar o éxito. Un 
éxito que chegou en Europa 
e que se fixo esperar ao outro 
lado do Atlántico, onde se lan-
zou 17 anos despois, en 1987, 
polo alto custo das normativas 
estadounidenses de segurida-
de e emisións.

o primeiro coche
En 1966 iníciase o pro-

totipo do primeiro mode-
lo, coñecido como o “100-inc 
station wagon”. Como novida-
des querían que incorporase 
a suspensión de amortece-
dores dianteiros e traseiros 
para a comodidade na estra-
da, algo que non tiñan outros 
todoterreo, amais da carroza-
ría de aluminio, como o Land 
Rover, un motor de aluminio 
e freos de disco dianteiros e 
traseiros, sendo o primeiro 
vehículo en empregalos para 
mellorar a potencia de frea-
do a velocidade alta. Porque 
os 154km/h que acadaba con-
vertérono no 4x4 máis rápido 
e o de maior aceleración na es-
trada. Propulsado por un V8 de 
3,5l, incluía caixa de cambios 
manual de catro marchas e 
tracción permanente ás ca-
tro rodas, novidade tamén 
daquela. Construíronse 10 
prototipos antes da primeira 
produción en liña, coa insig-
nia “Velar”, que tomaba como 
referencia a palabra españo-
la velar e a italiana velare. En 
xuño de 1970 presentouse 
ao público o primeiro Range 

Rover, hoxe coñecido como 
“Classic”. O nome definiti-
vo acuñouno o estilista Tony 
Poole despois de descartar ou-
tros como Panther ou Leopard.

o automóbil máis versátil
Así era como se presenta-

ban no primeiro catálogo de 
vendas porque presumía de 
fusionar comodidade e mobili-
dade e de ser apto para tódalas 
estacións do ano. Segundo o di-
rector xeral de Land Rover, Phil 
Popham, o Range Rover acolle 
catro vehículos nun só mode-
lo ao ser un coche de luxo para 
os sete días da semana; un de 
ocio que se conduce ao longo e 
ancho da estrada; un automóbil 
de alto rendemento para as via-
xes a longa distancia e un vehí-
culo de traballo para o campo. 
Con todo, o lanzamento pen-
souse para un público concre-
to: empresas e profesionais con 
interese polos espazos abertos 
que buscan un coche construí-
do para ese fin. Será sempre 
unha referencia para os aven-
tureiros porque ao pouco do 
seu lanzamento o Range Rover 
cruzaba desertos e montañas 
ou paseaba por selvas africanas.

Primeiro 4x4 de 
uxo do mundo

Esta é unha das etiquetas 
coas que pasará á historia do 
motor. Ofrecía unha condución 
de coche de luxo e o rende-
mento dunha berlina premium 
pero non tiña o deseño como 
tal. O primeiro Range Rover 
era espartano no interior, con 
asentos de tecido sintético e 
revestimentos de caucho que 
facían máis doada a súa limpe-
za. Non había nin madeira, nin 
coiro nin moqueta; os elemen-
tos cos que hoxe identificamos 
a gama superior. Con todo, o 
éxito foi case inmediato e a de-
manda superaba á oferta. Pero 
a marca afanouse en mellorar 
o equipamento; incluíu primei-
ro a moqueta, logo mellorou o 
túnel de transmisión para re-
ducir o efecto do son e estili-
zaron o maleteiro cubrindo a 
caixa de ferramentas. Saíu con 
dúas portas e ata o ano 1981 
non fabricaron o 4 portas. A 
transmisión automática che-
garía en 1982.

edicións especiais
Houbo producións especiais 

como o luxoso Westminster, 
o deportivo Vitesse ou o 
Rhinoceros, pensado para a 
aventura, tallado con madeira 
de rinoceronte por homes dun-
ha tribo africana. En 1980 púxose 
á venda o Monteverdi, primei-
ra versión de catro portas. A pri-
meira edición limitada de 1.000 
unidades, chamada “In Vogue”, 
fíxose en 1981 para unha sesión 

Se imaxinamos un 4x4 mítico 
reflectido no noso Retro-Visor 
é este. É un clásico e ocupa un 
lugar destacado na historia do 
automóbil dende que se pre-
sentara en 1970. Con todo, a 
súa traxectoria segue suman-
do quilómetros xa que loce os 
seus 44 anos rexuvenecidos 
nos 142 países nos que se ven-
de. O irmá pequeno do Land 
Rover, destacou como primei-
ro da clase por varios motivos: 
era o primeiro todoterreo que 
entraba na categoría do luxo, 
o primeiro con freos de disco 
dianteiros e traseiros e o pri-
meiro vehículo que circulaba 
correctamente tanto dentro 
como fóra da estrada. Para 
Land Rover, unha casa que va-
lora a innovación de produto, 
o Range Rover segue a ser o 
lanzamento máis importante 
da súa historia.

Range 
Rover: o 
todoterreo
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tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu 
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Gañador do primeiro Rali París Dakar en 1979
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fotográfica da revista de idén-
tico nome, con pintura metali-
zada azul, interior luxoso, con 

aire acondicionado e cesta para 
picnic. Dous Range Rovers mo-
dificados, para seren altamente 

seguros, foron fabricados para 
o Papa Xoán Paulo II duran-
te a súa visita ao Reino Unido 
en 1982. O CSK do que se fi-
xeron 200 unidades foi unha 
versión de 2 portas, máis de-
portiva, que sería a orixe do 
Range Rover Sport. Do Linley 
só se fabricaron 10 exempla-
res cun prezo de 100.000 li-
bras, inspirado no deseñador 
de mobles Lord Linley desta-
caba o negro da pintura, do 
coiro e da carpintería de éba-
no; tiña televisor e foi o primei-
ro da casa e un dos primeiros 
coches de luxo en incluír nave-
gación por satélite. A armería 
londiniense Holland&Holland 
bautizou unha edición de 400 
coches con DVD e televisor que 
marcharon para Norteamérica 
maioritariamente.
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3 xeracións en 44 anos de historia
➜ O Classic-1970. Era un adiantado ao seu tempo, de xei-

to que se mantivo en produción 25 anos. Na primeira 
década non experimentou cambios destacados. Nos 
anos 80 fíxose un vehículo máis luxoso, actualizando o 
interior coa moqueta, o coiro e as molduras de madei-
ra. O motor V8 de 3,5l ampliouse a 3,9l en 1989 e a 4,2l 
en 1992 mellorando o rendemento. Nese mesmo ano, 
chegou a versión LSE con suspensión electrónica regu-
lable en altura.

➜ O P38a-1994. Debe o nome ao edificio onde se produ-
cía en Solihull (Inglaterra). Deseño evolutivo e luxoso 
mantendo o clasicismo, con acabados en nogueira e ta-
picería de coiro. Dispoñible en 3 motores: BMW 2.5 tur-
bodiésel de 6 cilindros e as versións aluminio Rover V8 
3,9 e 4,6, que proporcionaba unha velocidade máxima 
de 201km/h e unha aceleración de 0 a 100km/h en 9,3 
segundos. O máis rápido dos producidos en serie ata o 
momento. A suspensión de altura variable ofreceuse de 
forma estándar.

➜ O L322-2001. A última xeración representa un gran salto 
en luxo e capacidade de condución. Carrozaría mono-
casco máis ríxida e suspensión totalmente independen-
te con amortecedores de aire interconectados.

datas para a historia
➜ 1971. Premio RAC Dewar polo seu logro técnico 

sobresaínte.
➜ 1972. Primeiro vehículo en cruzar o estreito de Darien 

nunha expedición transamericana do exército británico.
➜ 1974. Percorre 7.500 millas en 100 días nunha expedi-

ción no Sáhara. 
➜ 1977. Gaña a maratón Londres-Sydney, o rali máis lon-

go nunca organizado: 30.000 quilómetros. 
➜ 1979. Range Rover gaña o primeiro rali París Dakar. 
➜ 1989. Primeiro todoterreo equipado con freos ABS 

antibloqueo.
➜ 1992. Primeiro 4x4 con suspensión pneumática 

automática. 
➜ 2002. Acada as 500.000 unidades producidas. 

representa catro vehículos nun: luxo, 
ocio, rendemento en viaxes longas e 

traballo no campo

range rover cumbraos trial extremo ourense 2005
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Aventura

Unha aventura solidaria de 16.000 quilómetros

Bambu Heroes foi o único 
equipo con representación 
galega no Rali de Mongolia

As cifras da súa participación nesta competición son impoñentes: 6 sema-
nas de travesía, 21 países, 3 desertos, 5 cadeas montañosas, 7 fusos horarios, 
16.000 quilómetros, 2 ONG´S e 1 Fiat Panda. Os números poden resultar fríos 
pero resumen ben os retos aos que tiveron que enfrontarse o galego Álvaro 
Baleato, o madrileño Nacho Bautista e o granadino Alberto Bullejos. Os Bam-
bu Heroes partiron de Santiago de Compostela o 14 de xullo e alcanzaron a 

meta, Ulan Bator, o 28 de agosto. Polo camiño, penas e ledicias que quixeron 
compartir con SPRINT MOTOR.

O equipo
Álvaro, Alberto e Nacho 

son tres enxeñeiros industriais 
que quixeron engadir un in-
grediente de emoción ás súas 
vidas “porque un punto de to-
lemia hai que ter para lanzar-
se a algo así”. Afírmao Álvaro 
desde Múnic, onde cursou un 
master, e onde xurdiu a idea de 
facer o Panda Raid con Alberto. 
Foi a orixe de Bambu Heroes 
en 2013. Cos cartos que ga-
ñaban nas prácticas que rea-
lizaban mercaron o coche en 
Madrid, un Fiat Panda do ano 
1990. Levárono a Trazo, a loca-
lidade natal de Álvaro, e foi alí 
onde el lle fixo a posta a pun-
to nas vacacións de verán. 

Durante o Nadal realizou ou-
tras melloras e no mes de 
marzo acometeron o primeiro 
obxectivo: o Panda Raid. O se-
gundo supoñía un reto maior: 

os 16.000 quilómetros do Rali 
de Mongolia para os que bus-
caron un terceiro membro: 
Nacho, compañeiro de faculta-
de, con quen pecharon equipo.

■ rOcíO PErEIrA | TexTo      
■ bAMbu HErOES | FoTos
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en tayikis-
tán, a segun-

da estrada 
máis alta 

do mundo, 
con pasos de 
4.600 metros



Aventura

Etapa europea
Saída de Santiago de Compostela o luns 14 de xullo. Con 

400 quilos de comida, tendas de campaña, colchóns ou rodas 
de reposto enriba, ao Panda custáballe andar.

22 de xullo. Praga. Saída europea do Rali de Mongolia. 
“A organización é terrible e lidar con eles foi o peor de todo, 
xa que non aportan nada; non te sentes parte de algo, non 
hai dorsal, nin maneira de comunicarse con eles. É como fa-
cer o Camiño de Santiago onde cada quen se organiza á súa 
vontade para chegar a Compostela”. Contan que a máxima 
obriga que asumen é o envío dos coches participantes no 
tren Transiberiano desde Ulan Bator ata Lituania, un servizo 
polo que cobran 1.000 euros. Bambu Heroes segue esperan-
do polo seu Panda. No camiño dende a República Checa ata 
Austria o coche deu as primeiras queixas: “había que parar e 
botarlle auga continuamente; tivemos que sacar o radiador 
e limpalo. Non teriamos chegado ao final sen coñecementos 
de mecánica”, confesa Álvaro.

 No terceiro día en Hungría tiveron que parar nun pobo 
para buscar un taller. Coa axuda de xente local “expectante 
ao vernos”, mercaron un termóstato, xunta de culata, outras 
pezas de segunda man e soldaron o chasis, que estaba agre-
tado. “O mellor de todo é que non nos querían cobrar e fixé-
ronse patrocinadores do equipo.

Seguiron por Romanía facendo 1.000 quilómetros nun 
día e temendo pola súa vida “porque conducen coma tolos 
e case nos matan. Camións ou autobuses adiantan en curvas 
sen visibilidade e a toda velocidade”.

A partir de Bulgaria e ata Mongolia fixéronse necesarios 
os visados, que xestionaron a través dunha empresa londi-
niense pagando arredor de 1.000 euros por persoa.

En Turquía sentiron que a cousa cambiaba “eramos ob-
servados, é un mundo moi distinto, está todo aberto ata moi 
tarde, a xente corta o pelo á unha da madrugada, non hai 
leis de tráfico, non hai direccións prohibidas e tés que facer 
o que podes para sobrevivir nesas condicións de circulación”.

Segundo desafío: Rali de Mongolia
Co equipo ampliado a tres integrantes, Bambu Heroes 

afrontan unha carreira máis relaxada ca o Panda Raid por-
que non se miden tempos senón que cada coche vai ao seu 
ritmo. Os participantes son diversos e a maioría non ten co-
ñecementos mecánicos “porque se toma como unha aven-
tura. Mesmo había un equipo de dúas mulleres de máis de 
60 anos que non sabían nada e que se atreveron a facelo, 
dependendo de si mesmas”. O rali é solidario e os equipos 
están obrigados a recadar un mínimo de 1.000 euros  para 
algunha entidade. Os Bambu Heroes continúan vendendo 
merchandising para Meniños e Cool Earth “polo que estamos 
abertos ás doazóns de todo o mundo”.

Primeira proba: o Panda Raid 2014
Bambu Heroes participa-

ron na 6ª edición desta carrei-
ra entre o 8 e o 15 de marzo 
deste ano quedando no pos-
to 50. Foron 4.000 quilóme-
tros no deserto de Marrocos 
feitos en 7 días. “Gustounos 
moito. Repetiriamos seguro; 
había bo ambiente e malia 
ser un formato carreira non 
existía competencia sucia; se 
alguén precisa axuda, paras 
e bótaslle unha man”, sinala 
Álvaro. Era a primeira expe-
riencia navegando e aínda 
que recoñecen erros, pagou 
a pena.“Nunha das etapas ti-
ñamos que facer 13 quilóme-
tros cruzando lagos secos, 
onde non había referencias 
e non vías nada; é moi difícil 
manter o rumbo co teléfono, 
con interferencias, estabamos 
perdidos no medio da nada e 
o coche quentouse ata chegar 

aos 120º; case estoupa”. Pero 
sobrepuxéronse, continua-
ron camiño e, logo de cruzar 
varias montañas, viron outro 
Panda. A saída da ruta mar-
cada fíxolles atallar 20 quiló-
metros. A mecánica do coche 
respondeu ás esixencias da 
carreira pero o carburador en-
suciábase coa arena do deser-
to e a quinta etapa fixérona 
co coche apagándose cada 
30 segundos; obrigándoos 
a arrincalo máis dun cento 
de veces. “Pasabamos por al-
deas onde algúns nenos nos 
pedían cousas e outros, máis 
agresivos, tirábannos pedras. 
E nós co coche que non ía; 
pasamos moita tensión”. É 
nestes momentos, cando a 
confianza e amizade se pon a 
proba “discutiamos navegan-
do, polo ritmo, pola velocida-
de, porque hai buracos que 

quererías ter evitado, berra-
bamos entre nós, pero acaba-
mos sen maiores dificultades”. 
Do Panda Raid levan un re-
cordo grato e a amizade con 
dous vascos, Félix e Suso, aos 
que visitaron de camiño a 
Múnic antes do Mongol Rali. 
Álvaro apunta que “non pen-
samos que o coche aguantara 
tanto pero non tivemos pro-
blemas; non picamos nin as 
rodas”. Era unha competición 
solidaria: levaron 20 quilos de 
material escolar que entrega-
ron nun colexio. O mellor do 
Panda Raid é “a atención e o 
servizo que tés por parte da 
organización. Hai mecánicos 
locais durante as etapas que 
che arranxan o coche no me-
dio do deserto e, se precisas 
un guindastre, tamén o po-
ñen á túa disposición. Non 
estás ti só contra o mundo”.

Percorrendo camiño
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Paso por Asia
Cos membros de “Team for 

cojones”, formado por madri-
leños e mexicanos, seguiron 
ata Xeorxia. Na fronteira, su-
friron a peor avaría da carreira 
“rompeu o soporte do motor 
e caeu ao chan pero tiñamos 
que seguir porque era de noi-
te e non podiamos arranxalo”. 
Fixérono na cidade de Batumi, 
logo de pinchar unha roda e 
logo de ter que soldar a ca-
rrozaría e arranxar o cárter 
para mellorar a refrixeración. 
E non valeu de moito porque 
70 quilómetros despois per-
deron todo o aceite no me-
dio da nada. O dependente 
dunha gasolineira levounos á 
cidade e axudounos a solucio-
nar o problema. Novamente 
na estrada, adiantamentos 
temerarios, falta de respecto 
aos condutores, velocidades 
de 180km/h, impedimentos 
para adiantar; “unha odisea”.

En Azerbaiyán o coche se-
guía quecéndose en exceso, 
tendo que parar seguido. Na 
fronteira entre este país cau-
cásico e Xeorxia había con-
centracións polos problemas 
de aplicación dunha nova lei 
que impedía circular a coches 
vellos. Como protagonistas da 
noticias, Bambu Heroes son en-
trevistados para unha canle te-
levisiva que quere pulsar a súa 
opinión. Nese contexto coñe-
ceron ao equipo “La Linternita”, 
cos que fixeron noite.

Turkmenistán será recor-
dado por Alberto, Nacho e 
Álvaro como “un dos peores 
países que atravesamos por-
que nos establecementos 
compórtanse de forma moi 
sucia, tentando enganar ao 
turista de mala maneira, pó-
ñenche na conta cousas que 
non consumiches; sentímo-
nos mal tratados”. Viven nun-
ha forte ditadura, de feito ata 
hai pouco os días da semana 
eran bautizados co nome dos 
familiares do ditador, e non era 
posible facer o visado dende 
fóra, así que conseguilo foi 
outra aventura “con ringleiras 
tremendas e pagamento obri-
gado a un paisano para que 
nos levara ao banco”. O docu-
mento era imprescindible para 

cruzar o Mar Caspio no trans-
bordador e conseguírono. Ían 
no barco 18 coches, “cando o 
máximo permitido era 12” e 54 
persoas, moitas participantes 
no rali. Tamén foi a frontei-
ra máis dura “pedían tódolos 
papeis posibles, tódalas revi-
sión imaxinables, tivemos que 
pagar imposto de gasolina, de 
desinfección do coche e mar-
car nun mapa a estrada pola 
que iamos circular e se nos 
pillaban por fóra dela multá-
bannos”. Por iso sentencian “as 
fronteiras son o máis parecido 
ao inferno”. Pero lonxe da capi-
tal, na miseria, deron coa “ me-
llor xente da viaxe, os rapaces 
toleaban con nós” e a gasolina 
máis barata; 5 euros o depósi-
to cheo.

Uzbekistán tampouco foi 
unha fronteira doada de pa-
sar “revisaron ata as fotos da 
cámara e do disco duro” pero 
compensárono coñecendo 
Samarkand, cidade con 2.700 
anos de antigüidade. Nunha 
gasolineira onte todo o mun-
do opinaba sobre que facer, 
suxeitaron o tubo de escape 
que caera e proseguiron.

En Tayikistán percorre-
ron en 3 días a Palmir, a se-
gunda estrada máis alta do 
mundo, con pasos de 4.600 
metros. “As paisaxes son incri-
bles pero a condución terrible 
porque parecía unha corre-
doira. Levounos 10 horas an-
dar 150 quilómetros e o Panda 
sufría moitísimo, de feito tive-
mos que soldar o chasis outra 
vez en Horog”. Alí celebraron 
o aniversario de Nacho, cun-
ha fabada de lata, e atoparon 
uns italianos aos que tenta-
ron remolcar enganchándoos 

ao parachoques traseiro pero 
só aguantou 10 minutos. No 
punto máis alto da estrada, 
Alberto sufriu mal de altura e 
atoparon outros tres coches 
do rali xunto aos que cruza-
ron a fronteira máis doada:  
Turquestán.

En Kazajistán seguen os 
problemas de temperatura 
“non podiamos abrir a ven-
tá do coche polos máis de 50 
graos de fóra que queimaban 
e levabamos a calefacción pos-
ta porque o coche quentábase 

menos. Bebiamos auga quen-
te no medio de tormentas de 
area” relata Nacho, repara-
mos a carrozaría novamente 
e substituímos a xunta da cu-
lata. “Foi a peor noite de todo o 
rali. A xente rodeábanos pero 
era imposible comunicarse 
con eles e un levounos a cear 
e logo deixounos pechados 
nunha habitación para que 
durmiramos. Pola mañá pagá-
moslle e marchamos correndo 
porque o home levaba un bate 
de béisbol no coche”.

Chegada a Rusia – Siberia
En Siberia soldaron o coche por sétima vez. Entraron 

en Mongolia con La Linternita e outros equipos do rali. 
“Mongolia é espectacular, é a nada, só había casas de fa-
milias nómades; logramos entrar nunha e cear coa familia, 
a base de produtos con leite de cabra. Alí, ninguén coñecía 
España, a diferenza doutros países que sabían de nós polo 
fútbol, e mesmo comprar no súper era difícil; sinalabas o pan 
e non cho daban”.

Ulan Bator. Ninguén nos esperaba; “congratúlaste ti mes-
mo porque a meta está nun descampado ás aforas da cidade”. 
Con todo “a sensación é de moita satisfacción porque pen-
sabamos que non o conseguiriamos”. Regalaron todo o que 
levaban a unha familia que, como agradecemento, deixou-
nos montar nos seus cabalos.

A carreira rematou e hoxe os Bambu Heroes están repar-
tidos entre Múnic, México e Madrid desenvolvendo as súas 
carreiras profesionais co recordo dunha aventura inigualable.

a desmontar!
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Honda acaba de desvelar 
o FcV concept, un concept 
car de pila de combustible 

alimentado con hidróxeno completa-
mente novo e o Honda Power Exporter 
concept, un dispositivo de alimentación 
de enerxía externo (en fase de experi-
mentación) que ofrece unha saída de 
corrente alterna, dende o FcV concept, 
cunha potencia máxima de ata 9kW. O 
novo Honda FcV, baseado neste mode-
lo conceptual, ten prevista a súa comer-
cialización en Xapón a finais de marzo 
de 2016 e, posteriormente, nos EEuu 

e Europa. Ademais do Honda FcV e o 
dispositivo de alimentación de enerxía 
externa, Honda potenciará o desenvol-
vemento e implementación da súa es-
tación de hidróxeno intelixente (Smart 
Hydrogen Station-SHS), capaz de alma-
cenar o hidróxeno que xera a partir do 
electrolizador de alto diferencial de pre-
sión, desenvolvido por Honda.

O FcV concept está equipado cun 
depósito de hidróxeno a alta presión (70 
MPa) que proporciona unha autonomía 
de máis de 700 km. A repostaxe comple-
ta realízase nuns tres minutos.

Calendario  
de  probas DECEMBRO  2014

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

6 de decembro Cto. España Rally TT - Castellón Rally TT Sant Mateu Castellón España

6-7 de decembro X e XI Slalom de Fene Slalom Fene A Coruña España

6-7 de decembro XIV Copa Campións Karting El Vendrell Karting El Vendrell Tarragona España

6-7 de decembro Rally 1000 cruces Cantabria Rally Ribamontán al Mar Cantabria España

7 de decembro Open Karting A Coruña 2ª cat.e outros eventos A Coruña A Coruña España

13 de decrmbro Trofeo Galego Resistencia Enduro Porriño Enduro O Porriño Pontevedra España

13 de decembro II Superprestixio Dirt Track Barcelona Dirt Track Palau Sant Jordi Barcelona España

13 de decembro Subida Secadura Cantabria Rally Secadura Cantabria España

13 de decembro Trofeo Turismos Nadal Race Turismos Circuíto del Jarama Madrid España

13-14 de decembro XLV Subida al Garbí - Valencia Rally Monte de Serra Valencia España

14 de decembro Cto. Madrid Karting Karting
Karting Los Santos - Los Santos de la 

Humosa
Madrid España

14 de decembro Autocross Ibiza Autocross Circuíto Sa Coma Ibiza España

14 de decembro Cross Country Ciudad de Jaén Cross Country Jaén Jaén España

14 de decembro Enduro Posada de Llanes - Asturias Enduro Posada de Llanes - Llanes Asturias España

21 de decembro XIX Slalom Ciudad de Soria Slalom Soria Soria España

O luxo automobilístico bri-
tánico alcanza o seu máxi-
mo grao de expresión co 

bentley grand convertible, o automó-
bil convertible máis sofisticado xamais 
creado pola marca. Este modelo con-
ta co lendario motor V8 de 6¾ litros e 
dobre turbocompresor do modelo in-
signia Mulsanne de bentley, capaz de 
desenvolver unha potencia de 537 cv 
para ofrecer o luxo das prestacións sen 

esforzo que cabe esperar do seu incom-
parable deseño.

O interior deste vehículo é un com-
pendio das habilidades dos mestres ar-
tesáns de bentley. catorce peles curtidas 
por métodos naturais mestúranse nun 
acolchado con motivos en forma de 
rombo cun patrón que varía progresi-
vamente ao longo de portas e asentos 
nun habitáculo con espazo para aloxar 
a catro adultos.

Un convertible moi exclusivo

Honda FCV Concept
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■ MIguEl cuMbrAOS | TexTo 
■ M.c. E ArQuIVO SPrINt MOtOr | FoTos

Novo título para o automo-
bilismo galego no presente 
ano. Tralo triunfo absoluto de 
Jesús Ferreiro no certame de 
históricos, e á espera do que 
poida acontecer en Madrid en-
tre Fuster e o lucense Vallejo, 
segunda coroa para os nosos a 
nivel nacional. Foi no campio-
nato de terra, que desenvolveu 
a súa derradeira manga na lo-
calidade de Riolobos, no cora-
zón extremeño de Cáceres. Alí, 
grazas a súa segunda posición 
o coruñés Amador Vidal, copi-
lotado polo seu curmá Francis 
Lema, fíxose co título absoluto 
do 2014.

A Riolobos, nas proximida-
des da vila de Plasencia, chega-
ban ata sete pilotos con opción 
de título, con Vidal en cabeza. 
De saída o de Vimianzo manti-
vo un toma e daca con Jorge 
del Cid, o seu principal rival, al-
ternándose ámbolos dous na 
cabeza. Pola tarde o piloto do 
Mitsubishi de RMC arrincaba 
unha roda na sexta especial e 
veíase obrigado a abandoar. 
Quedaba un bucle e o repre-
sentante galego non tomou ris-
cos, rodando a un ritmo máis 
lento, pero quedando final-
mente a unha décima de se-
gundo do vencedor, o catalán 
Nil Soláns, co seu Mitsubishi 
Lancer.

Deste xeito o de Vimianzo 
engrandece o seu palmarés 
cun título absoluto do pano-
rama railístico nacional, desta 
volta cun Volkswagen Polo N1. 
No ano 1997 vencera o Desafío 
Peugeot Junior, obtendo a vi-
toria na oferta promocional da 

marca francesa no apartado 
absoluto no 2004. Un ano des-
pois logrou a Copa de España 
de grupo N do certame de te-
rra, asinando agora aos seus 
coarenta e un anos o título ab-
soluto sobre o mesmo tipo de 
superficie.

rali Vencedor modelo resultado amador Vidal

lorca –murcia José Antonio Suárez Mitsubishi lancer Non participa

curtis- a coruña Amador Vidal VW Polo N1 Vencedor absoluto

Benahavis-málaga Nani roma Mini cooper 5º clasificado

Bierzo- león Amador Vidal VW Polo N1 Vencedor absoluto

cervera- lérida Nil Soláns Mitsubishi lancer 7º clasificado

riolobos-cáceres Nil Soláns Mitsubishi lancer 2º clasificado

características técnicas

Amador Vidal e Francis Lema, campións
Campionato de España de Ralis de terra

No 2005 o piloto de Vimianzo xa fora gañador da copa de españa de Grupo N

Na temporada 2004 e tras varios intentos Vidal venceu o prestixioso desafío Peugeot o Polo N1 resultou eficaz e fiable
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Toni Bou pecha a tempada cunha gran vitoria na última proba
■ rEdAccIóN | TexTo 

O piloto do Repsol Honda Team 
concluíu o Campionato de España de 
Trial con cinco vitorias de seis posibles 
tras adxudicarse o título na anterior 
cita do nacional.

A última proba do Campionato de 
España de Trial disputada en Cal Rosal 
(Barcelona) viu unha nova vitoria do 
piloto do Repsol Fonda Team Toni Bou, 
que pechou a tempada nun estado de 
forma excelente ao gañar cinco de seis 
carreiras posibles.

As doce zonas desta cita final do 
campionato tiñan un bo nivel, sendo 
as primeiras zonas do percorrido máis 
técnicas, húmidas, cun difícil agarre e 
onde aguantar o equilibrio era com-
plicado. A última parte do percorrido, 
co terreo máis seco, foi máis sinxela. 
O piloto da Montesa Cota 4RT foi no-
vamente o primeiro piloto en afron-
tar ditas zonas e cedeu algúns puntos, 
aínda que iso non impediu que acaba-
se liderando a carreira trala primeira 
pasada polas zonas. Coa tranquilida-
de de conseguir o título na anterior 
carreira, puido gozar da pilotaxe e aca-
bou impoñéndose a Jeroni Fajardo, 
que terminou a carreira en segundo 

lugar, con 8 puntos máis que o cam-
pión Toni Bou.

A vindeira cita do Team HRC coa 
competición será xa en 2015. A primei-
ra proba do Campionato do Mundo 
X-Trial (Indoor) terá lugar en Sheffield 
(Gran Bretaña), o 3 de xaneiro de 2015.

POS. PILOTO MARCA PUNTOS

1 Toni Bou Montesa 115

2 Jeroni Fajardo Beta 91

3 Albert Cabestany Sherco 90

4 Adam Raga Gas Gas 78

5 Jorge Casales Gas Gas 69

6 Pol Tarrés Sherco 64

7 Oriol Noguera Montesa 49

8 Jaime Busto Beta 37

9 Pere Borrellas Gas Gas 16

10 Eddie Karlsson Montesa 9

FINAL CTO. DE ESPAÑA TRIAL 2014
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Voltas… 
aínda 
máis 
outonais
■ MIguEl cuMbrAOS | Texto     
■ SPrINt MOtOr | FoTos

Seguimos a nivel mundial, pero agora no eido da pista. Na de-
rradeira reunión do exercicio, celebrada no trazado xaponés 
de Suzuka, os resultados acadados déronlle o título absoluto 
de marcas a Citroën e o de pilotos a José María “Pechito” López.

Outro certame que xa baixou o telón foi o portugués de ralis, 
sentenciado a favor de Pedro Meireles anteriormente. O Rali 
Castelo Branco supuxo o segundo triunfo do ano para o potente 
Porsche de José Pedro Fontes, que xa vencera a cita de Vidreiro.

A cita española do 
mundial de ralis, o rali 
RACC resultou decisi-
va. Vitoria absoluta e 
segundo entorchado 
para o piloto francés de 
Volkswagen, Sébastien 
Ogier, que refrenda des-
te xeito unha tempora-
da chea de éxitos.

Do WRC ao ERC, é di-
cir o europeo de ralis. 
Determinantes foi o de-
rradeiro envite do ano, 
o celebrado no revira-
do asfalto da illa fran-
cesa de Córcega. Vitoria 
para o galo Stéphane 
Sarrazin e título absolu-
to para o finés Esapekka 
Lappi.

Sprint Motor >>30 Competición



Da provincia de Pontevedra á da Coruña. No concello de Cerceda segun-
da cita do novidoso certame de ralimix, que tivera a súa primeira carreira 
na localidade ourensá da Gudiña. Triunfo para o Lancer de Vidal-Lema, 
por diante do BRC de Jesús López e do Fiesta Proto de Calviño-Pintor.

E de Cerceda a Touro, onde tivo lugar o seu consoli-
dade slálom. Co título pendente de ser decididio na 
derradeira manga do ano, en Fene, primeira praza 
para Gandoy, por diante de Ares e Bouza.

Variamos drasticamen-
te de especialidade e de 
puntuabilidade. A nivel 
estatal a proba cele-
brada en Guadalajara, 
que volvía a acoller 
unha manga do nacio-
nal de TT, significou un 
novo triunfo de Rubén 
Gracia, xa campión den-
de a cita anterior.

Pechouse tamén o ca-
lendario de montaña, 
no belo escenario de 
Oia, no sur pontevedrés. 
Xa era campión Jacobo 
Sobral, laureado dende 
a cita de Poio, que nesta 
derradeira carreira non 
puido terminar. Cuarta 
vitoria seguida para a 
Osella de Toño Varela, 
sendo o Audi de López 
Fombona o mellor entre 
os carrozados.

Pasamos de España a 
Galicia, onde houbo 
moita actividade nesta 
recta final do exercicio. 
Na última manga do ga-
lego de ralis, o novidoso 
Eurocidade Tui-Valença 
do Minho, vitoria abso-
luta para o pequeno 
pero eficaz Fiesta R2 
dos irmáns Tino e Jorge 
Iglesias.
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Dous Iveco Daily 4x4 ade-
cuadamente preparados 
e equipados para afrontar 
este desafío foron os pro-
tagonistas. Case dous me-
ses de viaxe co obxectivo de 
demostrar a fiabilidade, as 
prestacións e o rendemento 
do Daily 4x4, poñendo a pro-
ba aos vehículos nas duras 
pistas africanas e nos terreos 

máis remotos e difíciles do 
continente.

A iniciativa ‘Daily4Africa’ 
naceu tamén co obxectivo de 
educar e concienciar aos habi-
tantes dos países que atrave-
sa sobre a seguridade viaria, 
para conseguir unha condu-
ción máis responsable e un 
correcto comportamento na 
estrada. Esta é tamén unha 
das prioridades de Iveco e un 
dos alicerces da súa estratexia 

de comunicación que, no úl-
timo ano, foi protagonista de 
numerosas actividades inter-
nacionais. Entre elas a cola-
boración de Iveco, Iveco Bus, 
New Holland Agriculture e 
Case Construction Equipment 
coa Federación Internacional 
de Automobilismo (FIA) na 
campaña ‘FIA Action For Road 
Safety’. A tecnoloxía aplicada 
aos sistemas de seguridade 
avanzados é un instrumento 
indispensable para a protec-
ción do condutor, do resto de 
usuarios da estrada, do vehí-
culo e da carga.

A nova expedición, que 
saíu a mediados de setembro 
de Luanda (Angola) chegou a 

Yibuti, a república do Corno 
de África bañada polo Mar 
Vermello e o Golfo de Adén, 
logo de atravesar sete paí-
ses do continente africano. 
En cada etapa os vehículos 
presentáronse ante os me-
dios de comunicación locais 
e todo o público interesado, 
ademais organizáronse pro-
bas de condución.

A primeira edición de 
‘Daily4Africa’, que se le-
vou a cabo no verán de 
2013, percorreu tamén uns 
11.000 quilómetros a través 
de Sudáfrica, Suazilandia, 
Mozambique, Zimbabue, 
Botsuana e Namibia duran-
te 45 días.

De Angola a Yibuti, a través do Congo, Zambia, 
Tanzania, Kenia e Etiopía. Sete países e preto de 60 
días de viaxe a través de máis de 11.000 quilómetros, 
percorrendo as espectaculares e sobrecolledoras 
paisaxes do continente africano. Estas son as claves 
da segunda edición da expedición ‘Daily4Africa’, o 
proxecto posto en marcha por Iveco en colaboración 
coa axencia italiana Taurinorum Travel Team, 
especializada en grandes proxectos de aventura.

2ª Edición da expedición 
“Daily4África”

11.000 quilómetros, de Angola a Yibuti


