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Sprint Motor >> Dúas rodas

Escape Polini para Vespa GT
O escape Polini para a Vespa GT 125/250/300 4T destaca polo seu deseño moderno, acabados moi coidados
e gran fiabilidade grazas á súa extraordinaria resistencia mecánica. É máis lixeiro que o escape orixinal de 2,9 quilos.
A maior potencia garante ao motor unha entrega óptima,
mellorando concretamente as características de recuperación
e resistencia.
O son é potente, aínda que agradable grazas ao emprego de
materiais absorbentes do son sobradamente probados. O escape
é en aliaxe lixeira anodizada negra. Véndese incluíndo o colector
Racing en aceiro inoxidable. O prezo é de 480 euros.

A Ducati Scrambler xa
rodapolasnosasestradas
A nova Ducati Scrambler
Icon chegou aos concesionarios da marca.
O actor e modelo Maxi Iglesias
estreou unha das primerísimas
unidades.
Para
Ducati,
Ducati
Scrambler significa o nacemento dunha nova marca, un novo
achegamento ao mundo do
motociclismo que vai máis aló
do rendemento e a tecnoloxía.

Bolsa X-Moto
Unha bolsa con rodas, para que
sexa máis doado transportala,
nela podese gardar a roupa de
moto, o casco e todo o que se necesite. Confeccionada en poliéster de alta
densidade, anti desgarros. Dispón dunha cremalleira principal que a divide en
2 zonas; con correas para regular o volume da bolsa. Ten dúas asas curtas, na
parte superior e un asa principal telescópica. Con tecido reforzado e cunha
tapa extraíble no peto lateral. A bolsa
ten un volume de 190 litros e un peso
de 7 kg, cunhas dimensións: 96x46x43 cm.
Dispoñible en varias cores ten un prezo de 170 euros.

Os distintos tipos de asfaltos
■ miguel del mortirolo | Texto e Foto

Como sucede cando conducimos un coche, o asfalto
inflúe de moitas maneiras tamén cando saímos a dar
unha volta na bici. O asfalto é unha parte importante
a ter en conta pola nosa seguridade.
Dependendo do tipo de asfalto que teña unha estrada,
cando hai xeadas ou cando esta mollada, deberemos tomar
unhas precaucións cando se tomen as curvas. Hai que intentar
tomalas sen tocar o freo e con máis calma do habitual, porque
nos podemos ir en calquera delas o chan.
Cando estamos nun descenso tamén teremos que ir con
ollo por se nos encontramos con zonas húmidas e con follas,
porque se tocamos o freo sobre elas pódenos patinar a roda.
Dependendo do estado do asfalto tamén nos podemos
encontrar cun asfalto tipo alfombra, onde a estrada esta recén
asfaltada e a bici escorrégase facilmente sobre ela. Un asfalto
“botoso”, dise do que é rugoso e a bici non se escorrega tan
ben coma no anterior.
Outro tipo de asfalto e o descarnado, o cal para min sería o
peor. É un tipo de chapapote en mal estado, agretado, bacheado e con buratos. Temos que ir con coidado cando vaiamos
sobre este tipo de piso nun descenso, e aguantar con forza o
guiador. E por último está o asfalto parcheado, onde as fendas e os buratos se taparon con asfalto novo.
O máis importante durante o inverno e a época de chuvias
e gozar da paisaxe e esquecerse un pouco das présas porque
a nosa seguridade é o máis importante.
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Sprint Motor >> Informe
As vendas soben un 22,3 por cento en xaneiro en Galicia

As matriculacións acentúan o seu
ascenso no inicio de 2015
Acumulan xa 17 meses de subas continuadas

■ emilio blanco | Texto

As vendas de coches comezan o 2015
cun dos mellores xaneiros dos últimos
anos. As matriculacións experimentaron o
maior crecemento porcentual para un mes
de xaneiro nos últimos 20 anos e co volume total de operacións comerciais máis
elevado dende o 2010. As vendas de turismos subiron un 22,3 por cento en Galicia,
con 3.049 vehículos.
En números absolutos, os concesionarios da Coruña matricularon 1.339 coches.

En Pontevedra houbo 981 operacións;
en Lugo, 413; e en Ourense, 316. Pero o
maior avance en cifras relativas rexístrouse en Lugo. Os establecementos da provincia luguesa incrementaron as vendas
nun 41,4 por cento en xaneiro. A suba na
Coruña foi dun 26,3 e en Pontevedra, dun
16,9. Os concesionarios de Ourense tamén
remataron xaneiro en positivo, aínda que
cun avance moderado dun 4,6 por cento.
No conxunto de España, as matriculacións creceron un 27,5 por cento ata

sumar 68.118 automóbiles. Por autonomías, a Comunidade Valenciana liderou o
mercado, cunha suba dun 46 por cento.
En Asturias tamén houbo un importante
incremento dun 44 e no País Vasco e en
Navarra, dun 42.
Pola contra, unicamente nas cidades
autónomas de Ceuta e Melilla rematan xaneiro cunha leve caída dun 2 por cento nas
matriculacións. Castela-A Mancha experimentou unha modesta suba dun 3 e A
Rioxa, dun 10.

Volkswagen, líder en xaneiro en Galicia
A marca xermana aspira a repetir o primeiro posto de 2014
■ emilio blanco | Texto

Volkswagen comeza o 2015 tal e como rematou o 2014, é dicir, liderando o mercado da automoción en Galicia. A marca alemá vendeu 271
coches en xaneiro na comunidade galega. O bo
comportamento das matriculacións do Golf e, en
menor medida, do Polo impulsaron a Volkswagen
nas catro provincias. Renault e Peugeot aspiran a
loitar pola primeira posición do mercado galego
neste exercicio. Os concesionarios de Renault comercializaron 237 vehículos e Peugeot, 235.

TOP-10 GALICIA XANEIRO
1
Volkswagen
2
Renault
3
Peugeot
4
Opel
5	Citroën
6	Toyota
7	Dacia
8
Audi
9
Seat
10	Mercedes

271
237
235
218
211
210
208
191
188
165

Fóra dos tres primeiros postos do TOP-10 galego situáronse en xaneiro Opel, con 218 coches;
Citroën, con 211 e Toyota, con 210. Dacia segue
co seu ascenso e pecha na sétima posición, con
208 automóbiles matriculados o mes pasado. Audi
tamén inicia cun bo comportamento o 2015 en
Galicia. A marca dos catro aros vendeu 191 vehículos. Seat baixa ata a novena praza, con 188
coches. O modelo Clase A continúa sendo unha
das estrelas comerciais de Mercedes, que logrou
165 unidades.

>> Sprint Motor
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Hai uns datos que debemos coñecer
antes de nada. O noso país conta con 17
plantas de produción ao longo do seu
territorio e en 2013 producíronse 2,16
millóns de vehículos, dos cales o 87 por
cento se exportaron. Ademais, España
é o segundo fabricante en Europa por
encima doutras nacións como O Reino
Unido, Francia ou Italia.
O sector da automoción estivo facendo nos últimos anos unha restruturación en profundidade para adecuar a
súa produción e os seus cadros de traballadores as necesidades actuais. Isto
levou ademais ás distintas marcas con
fábricas no noso país a facer un grande
esforzo en aplicar novas tecnoloxías e
en actualizar a súa gama de modelos. En
principio todos estes datos sitúan a industria automobilística nunha boa posición para comezar a remontar, aínda que
sexa lentamente, a dura crise.
Está claro que España lle debe moito
ao sector do automóbil, mais o certo é
que tamén o sector da automoción ten
unha gran débeda con este país. España
demostrou sempre unha gran capacidade de adaptación á gran competencia que existe entre nacións para obter
a produción dos novos modelos dos distintos fabricantes.
Hai que ter en conta o que representa o sector do automóbil no noso país
que supón un 7 por cento do PIB e máis
dun 8 por cento do emprego. A renovación e “posta a punto deste sector” é
un dato crucial para que España comece a pensar en superar os anos máis duros e complicados desta crise global tan
complicada.
O futuro da automoción empeza a
mirar con atención aos vehículos eléctricos, sen emisións e que cada día teñen
máis seguidores clave para o desenvolvemento sustentable das cidades europeas, un novo escenario que está a

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

impulsar moitos postos de traballo tanto na investigación como na produción
dos novos modelos. As enerxías alternativas comezan a ser unha realidade
que poden darlle un importante pulo ao
sector. E agora xa non falamos de ciencia ficción, senón dunha realidade cada
día máis visible.
Como motor de emprego o sector do
automóbil no noso país da traballo directamente a 250.000 persoas e indirectamente (concesionarios, provedores, talleres…)
a 1.800.000 persoas. Polo que, segundo
distintos economistas especializados en
macroeconomía “é un sector que hai que
apoiar moito máis de cara ao futuro”.
Neste escenario temos que matizar a
importancia do 2015 para que os actores participantes na automoción sexan
quen de darlles un impulso á economía nacional. Para isto é moi importante que se reactive e anime o mercado
interno camiñando a vendas anuais superiores a un millón de unidades. Algo
que favorecería enormemente a economía española. Os responsables políticos
tamén, como non podía ser doutra forma, poden achegar o seu gran de area.
Como por exemplo o Plan PIVE, plan de
incentivos do Goberno para a compra
de vehículos cun consumo eficiente de
combustible que cumpre dous obxectivos moi importantes: por unha banda, axuda a estimular o consumo e, por
outra, contribúe á rexeneración do parque automobilístico do país con coches
máis eficientes e menos contaminantes. Alixeirar a presión fiscal sobre toda
a contorna do sector tamén sería beneficioso para incrementar as vendas.
Para o 2015 está todo preparado para
que se lle poida dar un bo pulo á automoción e que a demanda interna reaccione positivamente só é cuestión de
que todos os implicados contribúan un
pouquiño a conseguir ese obxectivo.
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O coche que brilla na escuridade
O Cayman GT4 incorpórase
á familia Porsche
O primeiro GT deportivo baseado no Cayman
con compoñentes do
911 GT3 debutará no Salón do
Automóbil de Xenebra en marzo e xa pode pedirse por 99.094€.
Sobresae a presenza exterior cun
morro de tres tomas de aire e un
alerón traseiro fixo mentres viste
o interior con asentos deportivos

en coiro e Alcantara. Incorpora
un motor 3.8 bóxer de 385cv, que
augura uns 10l/100km de consumo medio, cunha caixa manual de 6 velocidades. O chasis
máis baixo, os freos cerámicos e
o deseño aerodinámico buscan a
axilidade máxima ao tempo que
manteñen a versatilidade para o
uso diario.

Nissan presentou o
primeiro coche do
mundo que brilla na
escuridade grazas a unha innovadora pintura que utiliza a
enerxía dos raios ultravioleta
absorbidos durante o día para
brillar durante a noite. O modelo elixido para o prototipo
foi o Nissan LEAF co obxectivo de destacar a importancia
crecente da enerxía solar e
concienciar sobre a necesidade de ser medioambientalmente responsable. A marca
traballou co inventor Hamish

Scott, creador do spray que
brilla entre oito e dez horas
durante a noite, para desenvolver esta pintura.

Kadjar, novo todocamiño de Renault
Preséntase
en
Xenebra e chega
aos concesionarios
a comezos do verán desde
a planta de fabricación de
Palencia. Comparte plataforma co Nissan Qashqai e
será o primeiro crossover de
tamaño medio da marca
do rombo,
dis-

poñible en dúas versións
de tracción total e tracción
dianteira, aptas para cidade e estrada. O interior deportivo e refinado inclúe
equipamentos para ofrecer
unha experiencia de condución personalizada e conectada. Aínda que faltan datos
por concretar, están previstas versións gasolina
e diésel con motores
coñecidos da marca
francesa, algún deles
con cambio
automático.

308 serie especial Style

Peugeot continúa o enriquecimento da súa gama 308 co
lanzamento do 308 Style, unha serie especial que potencia o nivel de acabado medio deste modelo con actualizacións en materia de equipamento e deseño. O 308 Style estrea,
ademais, o motor 1.6L BlueHDi 120cv EAT6 que rexistra emisións
dende 92 g/km de CO2.
O Style está dispoñible para a silueta berlina e SW e engade
o contorno de lúa cromada, faros antinéboa, navegador, asentos
dianteiros sport con guarnecido específico e barras de teito cromadas (estas últimas exclusivas do SW). Ademais, conta en opción
coa nova lamia de aliaxe bitón de 16”Topacio. O 308 Style está dispoñible dende 15.900 € e o SW dende 16.900.

Novas >> Sprint Motor
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Novo Sharan
Volkswagen presentará en Xenebra
o novo Sharan.
Numerosos asistentes de
condución e sistemas de
confort son novos a bordo.
VW renovou tamén completamente a gama dos asistentes de infoentretenimento
que ofrecen un grado máximo de conectividade. Por
primeira vez, poden adquirirse en opción os sistemas
«MirrorLink™», «CarPlay»
(Apple) e «Android Auto»
(Google). Ademais, tamén se
renovaron os motores de gasolina (TSI) e diésel (TDI). Os
novos TSI ofrecen potencias
de 150 cv e 220 cv; no caso
do de gasolina máis potente a potencia aumenta en 20
cv. Os TDI ofrecen potencias
de 115 cv, 150 (+10 cv) e 184
(+7 cv). Exceptuando o diésel de menor potencia, todos se poden combinarse
co cambio automático DSG
que, a partir de agora, posibilita a eficiente condución
«a vela» (o motor se desacopla cando se levanta o
pé do acelerador). O de 220
cv equipa o cambio DSG de
serie. Ademais, o TDI de 150
ofrécese alternativamente
en combinación co sistema
4MOTION.

Novo Seat León
ST Cupra
O Seat León Cupra,
nas súas versións de
tres e cinco portas,
non tardou en destacar entre os seus rivais grazas ao
seu deseño e comportamento en estrada. O novo León
ST Cupra engade unha nova
dimensión: a amplitude dun
familiar que satisfai todas as
necesidades de traballo, familia, lecer e deporte.
Dispoñible con 280cv
e cambio manual e DSG.

Terceira xeración Audi TT e TTS Roadster
As novas versións dos
deportivos bipraza de
teito aberto da marca
dos aros están dispoñibles desde 44.650€ con carrozaría reforzada, peso máis lixeiro, máis
curtos e estreitos aínda que aumentan a distancia entre eixes.

A capota téxtil acústica pode
recollerse en 10 segundos e
non resta espazo ao maleteiro de 208 litros. O TT Roadster
equípase cun motor diésel 2.0
TDI Ultra de 180cv con cambio manual de 6 velocidades e
un gasolina 2.0 TFSI 230cv que

acelera de 0 a 100km/h en 5,6
segundos e promete consumo medio de 6,7l/100km. O
Audi TTS Roadster incorpora
un propulsor de gasolina 2.0
TFSI 310cv con transmisión
manual e automática DSG de
6 velocidades.

Desvelado o Ferrari 488 GTB
Corenta anos despois do lanzamento
do 308 GTB, primeiro modelo da marca con motor V8 central traseiro, chega
o 488 GTB que suma a experiencia na Fórmula 1 e no
Campionato Mundial de
Resistencia. Será presentando en marzo equipado cun
novo V8 gasolina de 3.902cc
e 670cv, que acelera de 0 a
200km/h en 8,3 segundos
cuns tempos de resposta e
reacción case idénticos aos

coches de carreiras. Ademais
dispón dun sistema de control do esvarado lateral que
asegura maior aceleración
en curva. Deseñado polo
Ferrari Sytling Center integra

uns flancos voluminosos con
toma de aire destacada e elementos que traballan na aerodinámica. No interior renova
elementos da interface e permite o arranque por botón.

Diferencial autoblocante, dirección progresiva e
DCC para o mellor comportamento dinámico. O
paquete Performance e
os paquetes Line de cores

realzan a súa exclusividade, así como o novo sistema de navegación High con
pantalla táctil de 6,5 polgadas. Toda a deportividade
dun Cupra en carrozaría

familiar. Este modelo acelera de 0 a 100 km/h en só
6” e o espazo dedicado ao
maleteiro ten unha capacidade de carga máxima de
1.470 litros.
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Novo Opel
Corsa OPC
Estréase en Xenebra coa
intención de converterse
no utilitario deportivo favorito dos condutores. O
motor turbo de gasolina
EcoTec de 1,6l, 207cv e a
caixa manual de 6 velocidades permítelle pasar de
0 a 100km/h en 6,8 segundos. Incorpora a tecnoloxía de amortecemento

de frecuencia selectiva que
se adapta ás condicións de
frecuencia e condución e
dá a elixir modos de actuación no control de tracción
TC e no de estabilidade ESP.
Ten carácter deportivo cun
frontal con grandes entradas de aire, un pequeno avultamento no capó,
faldróns laterais, pasos de
roda marcados e alerón
posterior, amais da cor exclusiva azul ópalo.

Skoda Fabia III

A terceira xeración Skoda inclúe solucións tecnolóxicas
en seguridade en tódalas versións: seis airbags de serie, función de bloqueo de diferencial
electrónico para dar máis estabilidade nas curvas, control
estabilidade ESP, freo multicolisión ou sensor electrónico de
presión de pneumáticos. Está
dispoñible en catro mecánicas

BREVES
❱❱ Ford anunciou novas colaboracións de investigación en materia de mobilidade e
vehículos autónomos para axudar a solucionar futuros desafíos globais de
transporte. Preténdese axudar a afrontar desafíos sociais como a conxestión de
circulación e problemas medioambientais.
❱❱ Arval pon en marcha a app Arval Drive Challenge, coa que lanza aos usuarios o reto de
conseguir unha condución máis segura, económica e eficiente. Durante o percorrido, a aplicación irá evaluando e puntuando en tempo real diferentes obxectivos, baseándose en tres parámetros concretos: a aceleración, as freadas e a geolocalización.
❱❱ TomTom incorporou aos seus servizos distintos mapas peatonais para Berlín, Londres,
Nova York, San Francisco e Toronto, con xeometría específica para peóns como
travesías, camiños en xardíns e outras vías non transitables en coche.
❱❱ Os talleres avanzan pola senda da recuperación, pese a que a súa facturación en 2014
descendeu un 4,1%, e perdeu o limiar psicolóxico dos
10.000 millóns de euros, ata situarse nos 9.698,7 millóns.
❱❱ O Concello de Madrid aprobou o protocolo de actuación
para os momentos en que se poidan superar niveis aceptables de contaminación por dióxidos de nitróxeno. Entre outras medidas, prevense determinadas restriccións
ao tráfico privado segundo as matrículas dos vehículos
sexan pares ou impares, para reducir rapidamente os niveis superados. A moto estará exenta destas restricións.
❱❱ O RACE analizou máis de 71.480 asistencias realizadas
durante os meses de decembro de 2014 e xaneiro de
2015, detectando un aumento das avarías mecánicas
do 14%, moitas delas relacionadas directamente con
elementos de seguridade.
❱❱ Volkswagenmostrouporprimeiravezacuartaxeracióndo
Caddy, un modelo popular do que xa se venderon preto de 1,5 millóns de unidades en todo o mundo durante os seus 7 anos de produción. En Alemaña, os
prezos do novo Caddy parten dos 14.785 €.

gasolina: 1.0 MP de 60 e 75cv e
dúas 1.2 TSI de 90 e 110cv, asociadas a cambio manual de 6 relacións ou automático DSG de 7
relacións; e dous motores gasóleo, ambos TDI de 1.4l con 90 ou
105cv. Hai 125 combinacións posibles con 15 cores para carrozaría e 4 para o teito. Os prezos do
novo Fabia van desde os 13.120
ata os 19.570€.

Ford Focus RS con tracción total
No 2016 comeza a rodar a
terceira xeración do Focus RS
con máis de 320cv nun motor EcoBoost 2.3 de catro cilindros. A principal novidade
é a tracción integral con reparto de par “Dynamic Torque
Vectoring”, que permite repartir
a forza entre os eixes segundo
as necesidades, e que promete agarre, axilidade e bo paso

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

por curva. Ford anuncia diversión ao volante do novo modelo cunha suspensión deportiva
máis dura e amortecedores con
modo rúa. A estética rebaixa
o aspecto tunning, malia ser
musculada cunha grella grande
que permite as máximas entradas de aire; loce alerón traseiro,
de teito e difusión para ofrecer
boa aerodinámica.

Novas >> Sprint Motor
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Toyota desvelará o novo Avensis no Salón de Xenebra
No Salón Internacional
do Automóbil de
Xenebra, do 3 ao 15 de
marzo, Toyota presentará o novo
Avensis, a súa proposta para o
segmento D en Europa. O novo
Avensis foi concibido no Toyota
Europe Design Development,
en Niza (Francia), desenvolvido no Centro de I D de Toyota
en Bélxica e fabricado na planta
Toyota Motor Manufacturing UK,
en Burnaston, Derbyshire (Reino
Unido).
Co seu innovador equipamento de seguridade e confort,
e unha nova gama de motores
que prometen prestacións e eficiencia, este modelo está deseñado para cativar tanto a clientes
de flotas como a particulares.

Faros láser para o novo R8
Audi presenta os faros do novo Audi R8,
unha das primeiras
características de alta tecnoloxía que distinguirán ao deportivo de motor central. O R8
utiliza faros LED que poden
complementarse cun módulo de iluminación de faros láser como opción.
O novo Audi R8 establecerá novos estándares entre
os deportivos de altas prestacións, e entre eles atópase
a súa tecnoloxía de iluminación. De forma opcional, o
último desenvolvemento da
marca dos catro aros poderá

equipar faros láser para as luces de estrada. A característica principal destes faros é que
utilizan diodos láser de alta
intensidade que xeran unha

Asentos calefactables Shad Style
Nas épocas de máis
frio os asentos con
calefacción melloran o confort do piloto e
do copiloto. O novo Asento
calefactable Shad Style caracterízase pola súa calefacción auto-regulable, con
dúas posicións, o que permite escoller
a temperatura
desexada entre 36º ou 42º. O
quentamento do asento require
moi pouco
tempo, en

apenas 1 minuto xa aparece
a sensación de calor, o que
resulta perfecto nos traxectos curtos.
Está dispoñible para varios modelos de Honda
Integra e para a Piaggio Mp3.
ten un prezo de 424 euros.

BREVES

gran cantidade de enerxía luminosa partindo dun compoñente moi pequeno. En
comparación cos faros LED, as
luces láser duplican o alcance.

❱❱ SsangYonghaactualizadoagamadoseu
modelo Korando coa incorporación
de novidades en términos de equipamento que melloran o confort do vehículo. A gama de cores pasa de seis a
sete tons metalizados.
❱❱ Para Bosch, a caída nos prezos das
baterías permitirá que os coches eléctricos superen en 2020 os limiares de
competitividade. Estes vehículos levarán os motores de combustión a novas
cimas, segundo un voceiro de Bosch.
❱❱ AnovaFiatDoblòCargopreséntaseagora
cun deseño, exterior e interior, totalmente renovado e cunha clara inspiración nas berlinas. En canto ás prestacións, a resposta de par foi mellorada
na condución por cidade ata nun 40%.

Berlingo Mountain Vibe Concept
O Novo Citroën
Berlingo preséntase
no Salón de Xenebra
cunha versión lúdica e chea
de enerxía. O Mountain Vibe
Concept evoca a natureza e
o tempo libre.
O estilo exterior complétase con reforzos nos pasos
de roda e as taloneiras. Os
seus pneumáticos contan
con cadeas para neve
rosas e as súas barras de teito están
forradas con espuma Pink. No
interior, as prazas dianteiras

e os tres asentos independentes da fila traseira están
tapizados cun tecido sinxelo
e técnico de cor gris Liberia,
no que resaltan uns pespuntes Pink. Os pasaxeiros gozarán da luminosidade e das
vistas exteriores proporcionadas polo teito acristalado
Modutop® e a ampla luneta
abrible traseira.
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Concept GC-PHEV
Mitsubishi acaba de
presentar o Concept
GC-PHEV. Este modelo conta cun propulsor 3.0 litros V6 sobrealimentado que

se combina cun motor eléctrico de alto rendemento que
alcanza 335 cv de potencia e
está asociado a unha caixa de
cambios automática de oito

velocidades. Por suposto, a
mellor tracción permanente ás
catro rodas está garantida grazas ao Super All Wheel Control

(S-AWC) e ao incrible arsenal
tecnolóxico de última xeración
que o vehículo porta.

Honda Civic 2015

“Lexus Safety System +”
En liña co obxectivo
presentado pola marca de cero accidentes
de tráfico e/ou a redución do
máximo número da gravidade das lesións producidas nos
seus pasaxeiros, Lexus lanzará
durante este ano un novo paquete de seguridade denominado “Lexus Safety System +”.

Un paquete de seguridade que integrará un
conxunto de sistemas de seguridade tanto activa como
pasiva e que se irán incorporando paulatinamente en
todos os vehículos da marca
ata a súa implementación en
toda a gama non máis aló de
2017.

La actualidad de Compostela

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

Deseño exterior máis
deportivo e melloras
do estilo interior para
os modelos Civic de 5 portas e
Tourer de Honda. Tamén aparece a nova versión Sport cun
deseño que recorda ao do
próximo Type R.
Tanto o Civic 5 portas
como o Tourer víronse beneficiados por melloras de deseño na parte exterior dianteira
que lle proporcionan unha
nova imaxe, a cal vese reforzada polas novas ópticas con
luces de condución diurnas
integradas e un novo e elegante paragolpes dianteiro.
O 5 portas tamén inclúe un
novo paragolpes traseiro, faldóns e un spoiler con acabado en negro, ademais de luces
LED traseiras multifunción.

A gama europea do Civic
ampliouse coa introdución
dunha nova versión: o novo
Sport. Esta versión, baseada
no Civic 5 portas e asociada
ao motor diésel de 1.6 litros e
120 cv, ou ben, ao motor de
gasolina de 1.8 litros e 142 cv,
incorpora un spoiler traseiro
exclusivo, en cor da carrozaría e lamias de aliaxe de 17”.

Axenda

Sprint
¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich
Hamburguesas
y Pollos Asados
Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538

Talleres
BASTON

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
MECÁNICA EN GENERAL
Electricidad/Electrónica
Rúa Salvadas, 23 - Tfnos: 981 570 182/981 585 627 Encendido

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

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

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

La maquinaria más avanzada
en equilibrado de discos de freno
Servicio Oficial: FONOS y LUCAS
baston@adgruporegueira.es

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Tu taller de servicio rápido
y mecánica en Compostela
981 549 531

Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636

Revise a presión dos seus

Pneumáticos
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Nova gama Citroën C4
A nova gama do
Citroën C4 caracterízase por unha nova firma
luminosa, que reforza a expresividade do seu frontal grazas
aos seus proxectores con luces diurnas de LED e dotará de
maior dinamismo á súa zaga con
luces con efecto 3D. No interior,

destacan as novas tapizarías e
un salpicadeiro que gaña en
sencillez coa nova pantalla táctil central de 7”.
O C4 ofrece unha ampla habitabilidade, grazas a unha distancia entre eixes de 2,61 m,
unha banqueta traseira fraccionable e un volume de maleteiro

Toyota quere recuperar as súas baterías

Kia Trail´ster
Baseado no Soul o
prototipo Trail´ster
conta cun motor turboalimentado, unha combinación de cores Neve Polar Perla/
Bronce Terra Metalizado, teito
de lona pregable e protectores
de baixos de aluminio.
O Trail´ster está propulsado principalmente por un
potente e robusto motor turboalimentado de catro cilindros, 1,6 l de cilindrada, 185 cv
de potencia e 251 Nm de par, a
través dunha caixa de cambios
automática de 6 velocidades.

de 408 litros, toda unha referencia na súa categoría.
Baixo o capó, este modelo
dispón de propulsores de última xeración, que combinan
boas prestacións e baixo consumo. Os motores de 3 cilindros PureTech, en gasolina, e os
BlueHDi, en diésel, cumpren coa
Tras poder recoller
o 91% das baterías
híbridas a través
da súa rede de concesionarios, Toyota amplía agora a
recolleita a operadores independentes de tratamento de vehículos fóra de uso.
O fabricante espera recoller o 100% das baterías híbridas usadas dos clientes
de Toyota e Lexus, tanto a
través da súa propia rede
de concesionarios como de

normativa Euro 6. Asociados á
tecnoloxía Stop& Start e á utilización de pneumáticos de moi
baixa resistencia á rodadura,
conseguen un consumo reducido: dende 3,6 l/100 km.
Os prezos van dende os
15.920 €, do PureTech 110 Live1,
ata os 22.070 €, do PureTech 130.
calquera operador autorizado en Europa.
As baterías dos híbridos duran toda a vida útil do vehículo,
por norma xeral. Polo tanto, habitualmente non se recuperan
ata cando o vehículo deixa de
estar en uso, ou en caso de accidente. Os concesionarios de
Toyota e Lexus reciben unha
nova batería híbrida a cambio
de entregar unha usada, o que
leva a unha taxa media de recolleita do 91%.

Deseño >> Sprint Motor
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CASCOS BCN BRAND BY NZI

NZI crea una primera
colección de cascos
para BCN BRAND
Casco deseñado a través da web de NZI

Coas fotografías que elixamos

NZI axúdanos a personalizar este elemento de seguridade

Deseña o teu casco!
Son moitos os moteiros que levan
un casco personalizado. Para lograr
ese obxectivo hai que comezar por
ver que tipo de deseño se desexa e logo intentar levalo á práctica. Algo que ás veces
non é moi doado, cun resultado final pouco
satisfactorio. Agora a marca de cascos NZI
nos facilita moito esta personalización.
Si, si… xa podemos deseñar ese casco
co que sempre soñamos. Segundo o fabricante “O límite é a túa imaxinación”. Pódese
deseñar o casco coas fotografías dixitais ou
debuxos que máis nos gusten, para convertelo nese elemento único que nos desmarca dos demais motoristas. Dende o
teléfono móbil, tablet ou dende practicamente calquera ordenador, mediante a web:
www.3dhelmetsnzi.com

Unha nova aplicación, case universal,
nos permite deseñar un casco personalizado dende calquera dispositivo móbil ou
ordenador, se as prestacións do dispositivo son altas, poderás visualizar e traballar
na versión 3D da aplicación. En caso contrario, de forma automática aparecerá a páxina de inicio da versión 2D,
pero en calquera caso,
poderemos personalizar o noso casco.
Unha ferramenta
que é unha boa noticia para todos os
moteiros. A personalización está moi
presente no ámbito
das dúas rodas.

NZI, marca española desde
1983, está especializada exclusivamente en la fabricación de cascos para motoristas en más de 30
países, ofreciendo cascos seguros y
confortables con la mejor relación
calidad/precio.
BCN BRAND, marca de moda
catalana con la mejor tradición artesanal, fundada por Pablo Caralps en
2013. BCN BRAND, moda elaborada,
diseñada y producida en Barcelona,
refleja el significado de la ciudad y lo
que sus habitantes sienten. Diseños
que representan la pasión y las buenas vibraciones vividas en Barcelona
a finales del siglo XIX y principios del
XX con el modernismo.
NZI ha creado la primera línea
de cascos de acuerdo a su visión
de la moda, según BCN BRAND,
con diseños que reflejan una
actitud fresca, desenfadada
pero a la vez elegante y con un
toque heritage.

Axenda Sprint

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL AUTOMÓVIL
MATERIAL CARROCERÍA Y MECÁNICA

Tels.: 981 587 610 - 981 587 409
Tels.: 981 572 228 - 981 587 333
Fax: 981 572 246
e-mail: recambiosbalsa@recalvi.es

Polígono del Tambre
Vía Pasteur, 8 - Parcela A
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
www.recambiosbalsa.com

¿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

TU TALLER DE CONFIANZA

15883 Pontevea - Teo (A Coruña)

14

Sprint Motor >> Premios

13ª Edición Premios Sprint Motor
Un ano máis temos que felicitar a todos/as os/as nosos/as lectores/as
pola súa participación na elección dos automóbiles do ano e do piloto
2015. En total foron milleiros as papeletas recibidas na redacción de
SPRINT MOTOR. Afortunadamente isto demostra que a ilusión polo
mundo do motor segue sendo enorme, diríamos xigantesca.
Graciñas a todos/as polos vosos votos, que son para nós parte do
combustible que nos fai mover con máis potencia e ilusión este
vehículo de comunicación.

Coche 15

Sprint Motor 20

O título de Coche Sprint Motor 2015 foi para o novo Opel Corsa. Queda confirmado con este galardón que Opel acertou con esta liña rupturista nun dos seus
modelos máis populares. Cuns coidados interiores o novo Corsa ponse ao
día sen ningún complexo. As súas liñas exteriores adquiren máis personalidade grazas a uns grupos ópticos dianteiros e traseiros realmente
bonitos. Unhas liñas totalmente novas que de seguro que darán grandes alegrías á marca. Nesta ocasión queda confirmado polos nosos/
as lectores/as ao lle outorgar este trofeo ao novo Opel Corsa, que nada
máis saír ao mercado xa ten ínfulas de triunfador.

Un premio que sorprendeu na redacción da revista foi o do
Monovolume Sprint Motor 2015, adxudicado ao BMW
Serie 2 Active Tourer. Un novidoso modelo familiar dunha marca máis coñecida polo seu ADN deportivo. Agora
a empresa xermana acaba de irromper no mercado nun
segmento novo para ela, o dos monovolumes. Mellor
arrinque non puido ter a teor dos votos recibidos nesta
ocasión. Pode ser que a partir de agora o ADN de BMW inclúa tamén con éxito un gran compoñente familiar.
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O modelo Lexus NX300h levou
o trofeo de Todoterreo/SUV
Sprint Motor 2015. A marca xaponesa desenvolveu
un modelo moi demandado polos/as seus/
súas seguidores/as. Un
vehículo funcional que
é válido tanto para o uso
diario na cidade como para
facer unha longa viaxe, sen esquecer algunha incursión lúdica
off-road sen grandes pretensións.
Lexus con este modelo acaparou
a atención dos nosos/as votantes logrando a primeira posición
descaradamente.

SUV

015

O premio Piloto Sprint Motor 2015 foi para o vimiancés
Amador Vidal. Os seareiros do automobilismo galego tiveron distintas e variadas opcións para outorgar este trofeo, decantándose finalmente por este piloto cunha longa
tradición familiar no mundo do automobilismo deportivo.
No ano 1997 venceu o Desafío Peugeot Junior e obtivo a
vitoria na oferta promocional da marca francesa no apartado absoluto no 2004. Un ano
despois, logrou a Copa de
España do Grupo N do
certame de terra. Un
piloto que rematou a
tempada pasada, con
Francis Lema como
copiloto, co título de
campión de España de
ralis de terra.
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O Galardón Sprint Motor 2015 foi para Citroën,
unha empresa moi vinculada a Galicia. Unha marca
que leva ligada a esta terra, e máis concretamente a
comarca de Vigo, dende hai moitas décadas. Grazas
ao seu labor empresarial no sector da automoción,
dinamizou o tecido industrial de Galicia impulsando
e poñendo en valor moitas empresas da industria auxiliar, ademais de dar un gran
pulo á investigación e á
innovación tecnolóxica
nesta terra. A redacción da revista elixiu
a Citroën en recoñecemento á súa tremenda
contribución tanto social coma económica á
nosa comunidade.

16

Sprint Motor >>
Novo Ford Mondeo

Todo un señor coche!
O novo Ford Mondeo chega na súa cuarta
xeración ao noso país para codearse coas marcas
premium presentes no mercado español, tanto
en calidade como en deseño, e cuns prezos
moi competitivos. Ten todo o que traen outras
marcas grandes, como é un equipamento de
serie moi completo, así como moita calidade
no seu interior e uns motores diésel e gasolina
que poden competir en potencia e consumo con
marcas premium, sen complexos. A unidade
probada foi nesta ocasión un Mondeo 2.0 TDi
Titanium de 150 cv cedida por GONZACAR,
concesionario Ford en Santiago de Compostela,
Ribeira, A Coruña, Ferrol, Carballo e Betanzos.
■ luís rivero de aguilar | Texto
■ maría fedz. zanca | Fotos

No que a deseño puro e
duro se refire, apréciase un coidado traballo. Os enxeñeiros
esta vez se aplicaron “a tope”
en facer un coche innovador,
moderno, cómodo de conducir
e moi seguro. O esforzo valeu
a pena, porque agora si pode
competir coas marcas alemás
que campan ás súas anchas polas nosas estradas, chámense
Audi, BMW ou Mercedes.

Vén cheo de innovacións
e na versión básica Trend atopámonos con todas as prestacións que noutras marcas son
de acabado superior. E é que o
traballo dos enxeñeiros de Ford
viuse recompensado, porque
cuns prezos bastante razoables
atopámonos cunha serie de innovacións que farán a condución máis cómoda, agradable e,
o que é máis importante, máis

>> Sprint Motor

segura. Para mostra, un botón:
a chamada tecnoloxía LED dinámica, que implica que os
faros viren sincronizados co volante para mellorar a visión en
curva. No canto de lámpadas
tradicionais incorporan a nova
tecnoloxía LED que fai que, segundo vaiamos por cidade ou
estrada, de día ou de noite, con
choiva ou con néboa, a intensidade da luz varíe.

En calquera das súas tres
carrozarías (sedán 4 portas, berlina 5 portas e sportbreak SW), mide 4,87 metros
de lonxitude. Polo tanto,
creceu 8,7 centímetros no
caso da berlina e 3,0 cm no
do sportbreak con respecto
ao anterior modelo. Malia
este crecemento, a distancia entre eixes é a mesma
(2,85 metros). A plataforma

é completamente nova e
hai grandes cambios estructurais na suspensión traseira. O maleteiro, como xa
nos ten acostumados Ford,
é moi grande e moi cómodo de cargar, cunha capacidade de 550 litros para
o modelo de cinco portas.
Quizais se bote en falta un
pouco máis de altura, sobre
todo pensando en obxectos
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voluminosos. Se abatemos
os respaldos amplíase ata os,
nada despreciables, 1.485 litros. Nin que dicir ten, que na
versión familiar sportbreak a
capacidade de carga aumenta considerablemente. O híbrido HEV, só dispoñible en
catro portas, ve reducida a
capacidade do maleteiro a
383 litros pola presenza da
batería.
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Chama poderosamente a
atención o frontal, cunha grella impresionante que nos recorda aos coches ingleses de
gama alta, como os Aston
Martin. Os redeseñados faros
dianteiros seducen polo seu
estilizado contorno e agresividade. Ten un perfil moi dinámico e elegante á vez, con
aspecto deportivo de cupé
e unha zaga moi conseguida con dúas saídas de escape
que chaman a atención. A visibilidade dende calquera lugar
do vehículo é ampla e a sensación de dominio é aplastante. Ten cinco boas prazas con
amplitude suficiente para pernas longas, viaxeiros anchos

Motorizacións
A tecnoloxía EcoBoost de
Ford ofrece potencia cun reducido consumo de combustible
e un baixo nivel de emisións.
Isto conséguese grazas á combinación da inxección directa
de gasolina, o turbo compresor e a distribución variable
para sacar o máximo rendemento. Para darse conta da
calidade e prestacións destes
novos propulsores de gasolina, dicir que o motor 1.5 de
160 cabalos alcanza os 100
quilómetros por hora en 9,1
segundos e logra unha velocidade máxima de 214 km/h.
Nos modelos diésel os motores son o 1.6 Duratorq TDCi
de 115 cabalos, unido a unha
caixa de seis velocidades en
todas as versións e tamén un
2.0 TDCi de 150 cabalos de
potencia nas carrozarías de 5
portas e sport break e tamén
outro de 180 cabalos que alcanza unha velocidade máxima de 225 km/h.
Os consumos, segundo
os datos facilitados polo fabricante, son contidos. Nas
versións de gasolina, combinando cidade e estrada, son
5,9 litros por cada 100 quilómetros para o motor de 160
cv e 7,3 litros para o impresionante motor EcoBoost de 240
cv. Nas versións diésel, sae un
consumo combinado de 4,2 litros para o motor de 115 cabalos e 4,4 litros no motor de 150
cv. Co motor Duratorq TDCi
de 180 cabalos, o consumo

e altos. Os asentos dianteiros
son cómodos, con boa suxeición lateral e pódense axustar,
segundo a versión, de moitos
xeitos: cara adiante, cara atrás,
elevado, abaixo, calefactado e
con efectos de masaxe. As tres
prazas traseiras son amplas e
confortables.
No interior respírase un
ambiente elegante e con calidade. Tanto o cadro de mandos como a consola central,
presentan unha imaxe totalmente renovada, ofrecendo
unha calidade que supón un
salto adiante na saga. O salpicadeiro ten un deseño envolvente e agradable, con
tal cantidade de palancas e

botóns repartidos polo salpicadeiro e o volante, que ao
principio custa un pouco afacerse ao seu manexo, pero a
experiencia dinos que ao cabo
duns cantos quilómetros en
ruta, un acaba dominando o
tema e entón poderemos concentrarnos na condución do
novo Mondeo, o que nos fará
gozar como nunca das prestacións deste automóbil.
O posto de condución é
impresionante. Os mandos
están ao alcance das nosas
mans sen apenas esforzo. A
palanca de cambios, de fácil
acceso, manéxase con suavidade e precisión. O motor é
silencioso e si pisamos forte

o acelerador, sentimos as suaves vibracións deste novo
modelo. A dirección é suave
a coche parado, o que facilita enormemente as manobras de aparcamento, e ten
un comportamento impecable sobre o asfalto. Pode axustarse segundo o nivel elixido
no chasis, Confort, Normal
e Sport. En estrada sorprendeunos o seu comportamento, tendo en conta que mide
case 5 metros e que pesa o
seu. As curvas pechadas vanlle ben sen perder un ápice de
estabilidade, agarre e confort
de marcha. Os freos, cun uso
normal, son eficaces e responden ben.

O novo Mondeo ten unha zaga moi conseguida

medio ponse en 4,8 litros por
cada 100 quilómetros.
Na versión híbrida HEV de
catro portas (o primeiro fabricado por Ford en Europa)
atopámonos cunha potencia
de 187 cv e un consumo en

cidade de 2,8 litros e un combinado de 4,2 litros.
Hai dúas caixas de cambios manuais de seis velocidades dispoñibles. Unha é máis
lixeira e instálase nos motores
EcoBoost de 1,0 e 1,5 litros e

no diésel de 1,6 litros. A outra
admite maiores cifras de par e
instálase co TDCi de 2,0 litros.
Tamén, nos motores EcoBoost
de 1,5 e 2,0 litros, pódese equipar unha caixa de cambios automática de seis velocidades.

>> Sprint Motor
A suspensión é impecable
e absorbe os baches da estrada tan ben, que os que van
dentro non se decatan das
irregularidades do camiño. A
insonorización axuda moito
para viaxar coa sensación de
tranquilidade, que neste modelo é excelente.
Vén de serie co sistema
Start&Stop, que apaga o motor cando o coche se para
diante dun semáforo ou nunha retención e se deixa en punto morto. Para poñelo de novo
en marcha basta con pisar o
embrague. Así aforraremos
combustible cando circulamos, sobre todo, pola cidade.
Como auténtica novidade, o

cinto de seguridade traseiro
pode ser inflable (200 €) o que
aumentará a protección dos
pasaxeiros en caso de colisión.
Moi útil tamén é o sistema de
información do ángulo morto
(BLIS) que che axuda a cambiar de carril con maior seguridade, grazas a sensores que
controlan os ángulos mortos a
ámbolos dous lados do vehículo. Se detectan un vehículo que
non podes ver por estar nese
ángulo que non detectamos,
acéndese unha luz laranxa no
espello retrovisor correspondente para avisar.
Por outra banda, tamén
pode equiparse co novo
Asistente Precolisión con

Detección de Peóns que pode
detectar se hai persoas na estrada que poidan cruzarse por
diante do vehículo ou estean
preto, e aplica os freos de xeito automático se o condutor
non responde aos avisos. O
Active City Stop opera a velocidades de ata 40 km/h. A maior
velocidade, o novo Asistente
Precolisión utiliza tecnoloxía
que se serve dunha cámara e
un radar para escanear diante do vehículo, e pode frear de
xeito automático para axudar
ao condutor a reducir ou evitar
totalmente moitos tipos de alcances. Unha auténtica gozada
á hora de conducir en zonas de
moito tráfico.
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Como detalle curioso, dicir
que nun momento determinado
da nosa viaxe activouse un sinal
no cadro de mandos e apareceu
un aviso de que o vehículo detectara o cansazo do condutor
e recomendaba que se detivese
no arcén e que se descansase un
intre. Así o fixemos, xenial!
Resumindo, esta vez Ford
superouse con fartura. O novo
Mondeo chega a Galicia con
ganas de competir cos grandes, agora con fundamento. Un
deseño innovador con aire deportivo. Cómodo, fiable e con
moita calidade. Bos motores,
boa suspensión, amplo habitáculo e maleteiro e a uns prezos razoables.

Acabados
O novo Mondeo preséntase en dous acabados, Trend e
Titanium.
O acabado Trend inclúe,
entre outros, lamias de aliaxe
de 16 polgadas, climatizador
automático bizona, control de
cruceiro e limitador de velocidade, sensor automático de
luces e chuvia, faros halóxenos con luces de condución
diurna, faros antinéboa dianteiros, sistema de iluminación en curva, control de luz
de estrada automática, freo
de parking eléctrico, asistente de arrinque en pendente,
auto Start-Stop, grella activa,
volante multifunción forrado
en coiro, indicador de cambio
de marcha, elevalúas eléctricos dianteiros e traseiros, retrovisor interior autocrómico,
sensor de presión de pneumáticos, Bluetooth, sistema de audio de 8 altofalantes, lectura
de mensaxes de texto e porto USB, consola central con
repousabrazos fixos, repousavasos central traseiro e sistema de repostaxe sen tapón.

O volante é multifunción forrado en coiro

O acabado Titanium inclúe
ademais dos anteriores acabados, entre outros, lamias de
aliaxe de 17 polgadas, asento do condutor con dez axustes eléctricos con memoria,
asentos dianteiros calefactables, sensores de aparcamento dianteiro e traseiro,
retrovisores termoeléctricos
pregables con intermitente e

con memoria, pantalla táctil a
cor de 8”, botón de arrinque,
avisador de cambio de carril, asistente de mantemento de carril, recoñecemento
de sinais de tráfico, sistema
de alerta ao condutor, consola central con repousabrazos
articulado, dous portos USB,
tarxeta SD, conector audio e
vídeo RCA.

A destacar

Prezos
O novo Ford Mondeo, atópase á venda en
todos os concesionarios GONZACAR cos
seguintes prezos:
Mondeo Trend
dende 21.800 €
Mondeo Titanium
dende31.650 €
Mondeo Titanium HEV dende 33.650 €

O novo
Mondeo está
dispoñible en tres
carrozarías (catro
portas, cinco portas e
familiar)

Confort
de marcha
Deseño innovador
Capacidade do
habitáculo e do
maleteiro
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Sprint Motor >> Xenebra

Presentación dos concept iK-2 e iM-4 en Xenebra
Suzuki exhibirá dous modelos concepto no Salón de Xenebra. O iK-2 é un coche de tamaño
compacto, desenvolvido baixo o innovador lema de “Forza Harmonizada”. O novo modelo eleva
ao límite os valores dun vehículo compacto. O iM-4 é un icónico mini 4x4 desenvolvido baixo
o lema “Dar forma á inspiración”. É unha proposta da marca que aúna o seu ADN e as súas novas tecnoloxías 4x4 cun estilo distintivo que dará unha inspiración real aos seus condutores.

Volkswagen Golf Variant GTD
Dende 1982, as siglas GTD (Gran Turismo Diésel) de Volkswagen estiveron asociadas á deportividade e a eficiencia. Agora, VW estrea por
primeira vez estas siglas no Golf Variant, que, do mesmo xeito que o
Golf GTD, equipa o motor TDI de 184cv. A presentación mundial deste novo modelo será no Salón do Automóbil de Xenebra e as primeiras unidades chegarán ao noso país no mes de marzo. Terá un prezo
de 33.460 euros.
QX30 Concept, primicia mundial en Xenebra
Infiniti mostrará no Salón de Xenebra o
Infiniti QX30 Concept, a aposta da marca para un novo crossover compacto premium dirixido a unha nova
xeración de clientes que buscan
un produto predominantemente urbano pero con prestaciones para todo tipo de estradas
e superficies.
O deseño do QX30 Concept
pretende reavivar o segmento
dos compactos premium cun enfoque que vai máis aló da practicidade agardada neste tipo de
vehículos.

O novo Mazda CX-3 fará o seu debut europeo en Xenebra
Mazda chega ao 85º Salón do Automóbil de Xenebra
cunha ofensiva de novos modelos. A marca presentará o novo CX-3 xunto a dúas novas xeracións de
modelos, o novo MX-5 e o novo Mazda2, así como
o CX-5 e o Mazda 6 2015. O CX-3 fai o seu debut
en Europa na presente edición, converténdose no
primeiro SUV pequeno da marca. Estará dispoñible con tracción dianteira (FWD) ou ás catro rodas
(AWD), co elegante deseño KODO e a combinación
nada convencional de prestacións e baixo consumo
de combustible que ofrece a tecnoloxía SKYACTIV.
Os cinco modelos estarán dispoñibles con MZD
Connect “o sistema de conectividade a través de
smartphone, moi seguro e fácil de usar de Mazda”,
así como a tecnoloxía de seguridade activa máis
avanzada da marca, i-ACTIVSENSE.

Xenebra >> Sprint Motor
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Primeiro esbozo do Hyundai Tucson
A casa coreana revelou as primeiras pistas sobre o novo SUV
compacto que presentará en Xenebra, creado para substituír
ao exitoso Hyundai ix35 e facerse un oco en tódolos mercados
do mundo. O deseño é atlético, con liñas dinámicas e musculosas, co frontal dominado por unha grella hexagonal conectada aos faros dianteiros e con pasos de roda avultados que
destacan no lateral xunto coas pinas de aliaxe de bo tamaño.
Subaru presentará os novos Outback en
Xenebra
Dende o seu nacemento en 1995, o Outback é o pionero do segmento crossover 4x4 e o buque insignia
de Subaru. O versátil modelo, sempre foi o elixido
polo departamento de desenvolvemento da marca para presentar as súas últimas novidades como
o motor bóxer diésel ou a transmisión Automática
Lineartronic e aproveita a quinta xeración, para lanzar en Europa o aclamado sistema de seguridade preventiva Eyesight que obtivo 5 estrelas no EuroNCAP,
como parte do equipamento de serie das versións con transmisión automática.
Kia Picanto
renovado
O modelo de
maior éxito da
casa
coreana
en Europa amosará o seu novo
deseño e equipamento no Salón de
Xenebra. Loce parachoques dianteiros e
traseiros que realzan a
súa imaxe, unha grella frontal estilo nariz de tigre, novas pinas
de aliaxe de 14 polgadas e, no interior, poden elixirse
distintos ambientes. Da mesma maneira é opcional o
Pack Sport en carrozaría de 3 ou 5 portas para dotar
o coche dun aspecto máis deportivo. Mellora a seguridade dos ocupantes coa redución da distancia de
freado e o motor de gasolina atmosférico 1.0 MPI de
69cv para cumprir as normas de emisións.

Novo BMW Serie 2 Gran Tourer
O BMW Serie 2 Gran Tourer é o primeiro automóbil pertencente ao sector Premium do segmento de coches compactos
que ofrece sete asentos de forma opcional. Cunhas compactas dimensións exteriores (4.556 mm de longo, 1.800 mm de
ancho e 1.608 mm de alto) ofrece un amplo espazo interior e
un maleteiro de 645 litros, que pode ampliarse ata 805. Cos
respaldos dos asentos traseiros abatedos o volume do maleteiro é de 1.905
litros.
Dispoñible con
5 motores turbo
e tracción total.
Os 5 propulsores son de tres
e catro cilindros
(dende 116cv
ata 192cv).
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No día do seu lanzamento en 1964 vendéronse 20.000 unidades

50 anos
do lendario Mustang
Seis xeracións en
cinco décadas de
vida dun mito do
automobilismo
estadounidense
Con toda a vitalidade da
experiencia acumulada,
o Mustang loce no RetroVisor do mes de febreiro as
calidades das que presumía
dende os inicios: potencia,
rendemento e ganas de pasalo ben. Por iso se di que
espertou o espírito máis salvaxe das persoas que se puxeron algunha vez aos seus
mandos. Nace en Detroit
en 1964, na mesma cidade
e ao mesmo tempo que outro referente: a discográfica
Motown. A súa importancia
transcende a industria automobilística; é unha icona
da cultura norteamericana
e unha das súas creacións
máis famosas. Cumpre as
vodas de ouro mantendo a
súa imaxe de deportivo sedutor pero cunha traxectoria de altos e baixos, na que
tivo que afrontar as adversidades do mercado ou as
transformacións de deseñadores que non sempre
respectaron a súa xenética.
En cincuenta anos de vida
a lenda do cabalo salvaxe
non deixou de alimentarse e continuará medrando
coa versión 2015, que promete seguir dando guerra
no asfalto.
■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR/m. cumbraos | Fotos

O prototipo de 1961
Cada nacemento ten unha
razón de ser e, no caso do
Mustang, buscábase un coche deportivo e xuvenil que
substituíse ao Thunderbird,
que comezaba a perder interese a comezos dos anos

60. Lee Iacocca, daquela vicepresidente de Ford Motor
Company, encargou ao deseñador Gene Bordinat un novo
modelo “compacto e deportivo”. O resultado foi un concept car bipraza, sen capota,
cun motor V4 de 109cv e aspecto excesivamente futurista.
En cambio, o prototipo adoptaba as proporcións propias
dos que máis tarde se coñecería como Pony Car: parte dianteira longa e parte posterior
curta con costados afiados e
esculpidos, servindo así para
bautizar esta clase de vehículo. Un ano máis tarde Joe Oros
deseña unha segunda proposta máis pequena e lixeira, con
catro banquetas independentes e a panca de cambios que
nacía no chan, transmitindo
unha imaxe de forza e deportividade. Así chega a primeira
versión, que malia as opinións
contrarias dalgúns executivos,
se deseñou sobre a base mecánica do familiar Falcon, de

maneira que se adaptaron as
pezas de transmisión e suspensión para o novo chasis.
Coñécense, polo menos,
dúas teorías: a que afirma que
a idea orixinal era chamarlle
Cougar ou Puma, nomes que
logo se empregaron noutros
modelos; e a que apunta que
ía ser Torino, denominación
que se descartou para non ferir posibles susceptibilidades
da esposa italiana do segundo Henry Ford, o neto do fundador, coa que mantiña un
conflito. Finalmente, o coche
bautizouse na honra do famoso avión de combate P51
Mustang da Segunda Guerra
Mundial. Elixiuse entre unha
longa lista de opcións, entre
as que estaba Cougar ou Colt.

comercial do Mustang, precedida por unha importante
campaña internacional de promoción. As expectativas creadas, o seu deseño atractivo e
o prezo accesible (2.368 dólares) converteuno no favorito
dos mozos para ir á universidade. En cambio, a primeira compradora foi unha mestra de
primaria de 22 anos, que o adquiriu dous días antes da posta á venda oficial. Dispoñible
nas modalidades pechada ou
convertible, no seu primeiro
día no mercado dispuxéronse
vinte mil unidades, no primeiro ano de vida chegou ata as
417.000 e, en 1966, acadouse
o millón de coches producidos.
O seu éxito obrigou á competencia a lanzar novos modelos:
Dodge o Challenger, Chevrolet
o Camaro e AMC o Javelin.

A presentación do modelo

A primeira serie (1964-1973)

En abril de 1964 lanzouse no Salón do Automóbil de
Nova York a primeira xeración

Coñécese como o 64 e
medio pola súa data de nacemento. Dispoñía de catro

A elección do nome

FORD MUSTANG 1966 celebra un millón de unidades

Retro-visor >> Sprint Motor
opcións de motorizacións:
un V6 de 170cv e tres V8 de
ata 289cv con posibilidade
de cambio manual de 3 ou 4
velocidades ou caixa automática de 3. Fabricouse durante nove anos pero a filosofía
do mercado estadounidense
obrigaba a sometelo continuamente a transformacións.
Así, en 1965, coa idea de espremer máis o seu coche estrela, Ford contrata a Carrol
Shelby que crea a terceira carrozaría Mustang: o fastback,
sobre a que asenta o Shelby
GT 350. En 1967 lanzouse o
emblemático Shelby GT500,
con motor V8 de 355cv, máis
longo e ancho e con presenza máis agresiva, considerado por moitos como o mellor
deseño da marca. Dous anos
despois, baixo a filosofía “un
corcel para cada necesidade”,
xorden 11 combinacións diferentes de motor: Boss 302 de
290cv, Boss 429 de 375cv ou
o Mustang Mach.

1974-1978:
segunda xeración
Baseada na plataforma
“Arizona” que empregaba
o Ford Pinto, era un coche
máis pequeno e con motores de potencia menor para
baixar o consumo amais de
interiores de calidade superior. Menos deportividade,
máis elegancia e máis prezo:
entre 3.134 e 3.674 dólares.
Os modelos máis destacados
desta época son o Cobra II e
o King Cobra. Tamén é a etapa na que se aplican remodelacións estéticas que lle fan
perder ao Mustang parte da
súa esencia.

A terceira etapa
(1979-1993)
Coa plataforma do Fox
crean un coche máis grande
e lixeiro e regresan os convertibles, ausentes desde
1973. A innovación destacada estaba no exterior coa integración na carrozaría das
defensas externas dianteiras
e traseiras. No 1984 aparece
o modelo máis carismático
desta xeración: o Mustang
SVO, cun frontal diferente
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FORD MUSTANG 1964

ao orixinal e cun motor que
rendía ata 175cv. Nesta década incorporan o sistema de
inxección electrónica, substituto do V8, que permite desenvolver ata 225cv.

1994-2004:
a cuarta xeración
Mantén a plataforma do
Fox pero muda a imaxe exterior con riscos máis redondeados e aerodinámicos, en
carrozarías fastback e cupé.
Os cambios tamén se aplican
na montaxe: das 1.850 pezas
que compoñen o vehículo,
1.330 eran novas.

Os cambios
da quinta xeración
2005 trae cambios drásticos xa que os deseñadores americanos crean unha
estética retro, recuperando
o espírito do orixinal modelo de 1964. Monta un V6 de
4l e 202cv ou un V8 de 4,6l e
300cv. A mediados de 2006
rescátase o Shelby GT500
capaz de entregar 500cv e

acelerar de 0 a 100km/h en
4,5 segundos. No exterior
márcase máis a cintura, engádese un nervio no lateral
e os pasos de roda son menos musculosos. Nesta etapa tamén se lanza o GT500
Super Snake que desenvolve
725cv e, no 2009, unha versión limitada de 45 unidades
en cor prata mate para celebrar os 45 anos de vida do
Mustang: a Iacocca Silver 45th
Anniversary Edition, capaz de
entregar 400cv de potencia.

A sexta xeración
chega a Europa
En decembro do ano
2015 a casa norteamericana presenta a última versión
en seis puntos diferentes do

mundo, entre eles Barcelona
porque, por primeira vez en
case 50 anos de historia, Ford
vende en Europa o Mustang,
que seguirá fabricándose
nos Estados Unidos. Con aspecto retro, incorpora dúas
novidades importantes: a
suspensión traseira multibrazo independente e un sistema de elección de modos de
condución adaptado ao gusto do condutor en cada momento. Emprende, así, con
50 anos, unha nova andaina no sector do automóbil,
logo de ter producido máis
de 9 millóns de unidades, ter
protagonizado escenas en
numerosos filmes e ter convertido algunhas versións en
pezas cobizadas por coleccionistas de todo o mundo.

A súa pegada na competición
O Ford Mustang e mailas carreiras forxaron unha relación
frutífera ao longo do tempo. Un dos modelos icónicos foi o
Boss 302 School Bus co número 15 que conducía o lendario
piloto estadounidense Parnelli Jones que obtivo 5 vitorias en
11 carreiras. O piloto madrileño Carlos Palau proclamouse
campión de España de GT2 en 1999 co Ford Saleen Mustang
que vemos na imaxe.
Ford Mustang
Saleem gañador
do Campeonato
España GT en 1999
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Calendario
de probas

MARZO 2015

DATA

PROBA

ESPECIALIDADE

LUGAR

PROVINCIA

PAÍS

1 de marzo

Cto. España Trial - La Clua

Trial

Lleida

Lleida

España

5-8 de marzo

Cto. Mundo Rally - México

Mundial Rally

Guajanato e León

México

6-8 de marzo

Cto. Mundo Turismos - Arxentina

Mundial Turismos

Termas de Río Hondo

Arxentina

7 de marzo

Cto. España Supermotard - Albaida

Supermotard

Albaida - Valencia

Valencia

España

7-8 de marzo

Autocross Motorland Aragón

Autocross

Circuíto de Motorland - Alcañiz

Teruel

España

7-8 de marzo

XXXV Karting A Pastoriza

Karting

Circuíto Karting A Pastoriza

Lugo

España

7-14 de marzo

VII Panda Raid - Marrocos

Rally

Marrocos

8 de marzo

Cto. Mundo X-Trial - Barcelona

Mundial Trial

Palau de Sant Jordi

Barcelona

España

8 de marzo

Cto. España Motocross - Pueblonuevo de Miramontes

Motocross

Pueblonuevo de Miramontes

Cáceres

España

8 de marzo

Mundial de Motocross - Tailandia

Motocross

Nakhonchaisri

13-14 de marzo

LXIII Rally Costa Brava - Girona

Rally

Girona

Girona

España

14 de marzo

Cto. Cantabria Rally - Medio Cuyedo

Rally

Cantabria

Cantabria

España

14 de marzo

Cto. Mundo X-Trial - Austria

Trial

Wiener Neuschadt - Viena

14 de marzo

Trofeo Race Turismos

Turismos

Circuíto do Xarama

Madrid

España

14-15 de marzo

I Rallymix As Pontes

Rallymix

As Pontes

A Coruña

España

14-15 de marzo

Rally Histórico Costa Brava

Históricos

Costa Brava

Girona

España

15 de marzo

G.P F1 Australia

F1

Circuíto Albert Park Melbourne

15 de marzo

Cto. Galego de Trial - Bueu

Trial

Bueu

Pontevedra

España

20 de marzo

Cto. Mundo X-Trial - Oviedo

Trial

Pazo dos Deportes de Oviedo

Asturias

España

21 de marzo

Cto. España Motocross - Valverde del Camino

Motocross

Valverde del Camino

Huelva

España

21 de marzo

XIV Rally Guriezo

Rally

Guriezo

Cantabria

España

22 de marzo

XXI Rally do Cocido - Lalín

Rally

Lalín

Pontevedra

España

22 de marzo

Cto. España Cross Country - San Martín de Valles

Cross Country

San Martín de Valles

Asturias

España

28 de marzo

Copa de España de Velocidade Clásicas - Albacete

Velocidade

Circuíto de Albacete I

Albacete

España

28-29 de marzo

XXXI Autocross Santa Comba

Autocross

Circuíto Marlan - Santa Comba

A Coruña

España

28-29 de marzo

Rally Histórico Gran Canaria

Históricos

Gran Canaria

Gran Canaria

España

29 de marzo

G.P F1 Malasia

F1

Circuíto de Sepang

Malasia

29 de marzo

G.P Motociclismo Qatar

Mundial Motos

Circuíto de Losail

Qatar

29 de marzo

Cto. Mundo e Cto. Europa Supermotard - Xerez

Supermotard

Xerez da Fronteira

Cádiz

España

29 de marzo

Cto. España Motocross - Alhama de Murcia

Motocross

Alhama de Murcia

Murcia

España

29 de marzo

Cto. España Trial Clásicas - Valencia

Trial clásicas

Bocairent

España

29 de marzo

Cto. España Trial - Mallorca

Trial

Palma de Mallorca

29 de marzo

Cto. España Enduro - Castellón

Enduro

Vinarós

Valencia
Palma de
Mallorca
Castellón

29 de marzo

Mundial de Motocross - Argentina

Motocross

Neuquen

Marrocos

Tailandia

Austria

Australia

España
España
Argentina

Sinistros >> Sprint Motor
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Hai que ser meticuloso coa baixa do vehículo

Como se liquida un sinistro total?
A indemnización depende do tipo de seguro
Diversas formas de
indemnización
Ademais de indemnizar
co importe do “valor da reparación”, hai outras formas
de indemnizar establecidas
nas pólizas de seguros: “valor
venal” (valor en venda do vehículo inmediatamente antes de producirse o sinistro);
“valor venal mellorado” (valor venal máis unha porcentaxe de aumento, que adoita
ser entre un 15% e un 30%);
“valor de reposición” (importe necesario para adquirir no
mercado de ocasión un vehículo das mesmas características ao sinistrado).
Ademais, hai compañías
que se se produce o sinistro
no primeiro ou segundo ano
de vida do vehículo indemnizan co “valor de novo” (prezo actualizado do seu coche
novo na data do sinistro, incluíndo todos os impostos);
ou co “valor de adquisición”
(importe que pagou cando
mercou o vehículo novo).
Segundo teña vostede
contratada a póliza pode recibir unha indemnización ou
outra e as diferenzas poden
alcanzar ata un 50%. Por iso,
é importante que cada ano
saiba en canto valora a súa
compañía o seu automóbil
en caso de sinistro total.

■ fernando cuadrado | Texto

■ brais garcía | Imaxes

Se vostede sufriu un accidente e a reparación supón
un gran desembolso, saiba como as aseguradoras
deben actuar e cales son os seus dereitos.
Hai que distinguir dúas situacións coas que se pode atopar
á hora de liquidar o sinistro, dependendo de quen tivese a culpa do accidente:

1 Se o dano foi causado por culpa doutro vehículo
Como prexudicado do sinistro, ten dereito a que o indemnicen integramente por todos os danos e prexuízos
que lle causaron. Por iso, a aseguradora do responsable do
sinistro debe indemnizalo co importe íntegro do que
custe a reparación.
Con todo, se o vehículo non puidese ser
reparado debido á importancia dos danos
causados ou porque o custo da reparación
fose manifiestamente esaxerado ou desproporcionado, ten dereito a recibir o importe
do que lle custaría adquirir no mercado de
ocasión outro vehículo de similares características ao seu.
Non se debe conformar con recibir só o importe do “valor venal”
do vehículo, xa que co devandito importe non se lle restablece, polo
xeral, a mesma situación patrimonial que tiña antes do accidente.

2 Se o dano foi causado con culpa propia
Neste caso, a indemnización abóaa a súa propia aseguradora en función do que teña contratado no seu seguro de “Danos
Propios”, polo que é necesario examinar a póliza para coñecer se
ten posta algunha “cláusula limitativa” dos seus dereitos e se estas cláusulas aceptounas vostede expresamente coa súa firma.
O contrato de seguro é lei para as partes, por iso só poderá
esixir á súa compañía o que se pactou.

En que supostos me poden declarar
a miña compañía sinistro total?
Na maioría das pólizas adoita establecerse que
existe “perda total” cando o
importe presupostado da reparación supera o 75% (ou o
100% noutras compañías),
do valor en venda do vehículo inmediatamente anterior á ocorrencia do sinistro.
Neste caso, a aseguradora
non estaría obrigada a reparar o vehículo senón a pagar
o importe da indemnización
convida na póliza.

Convenio entre
aseguradoras
Debe saber que entre as
aseguradoras existen convenios de indemnización
internos (CIDE, ASCIDE...)
en virtude dos cales cada
compañía paga os danos
aos seus propios asegurados, polo que pode ocorrer que sexa a súa
propia aseguradora a que aboe
o sinistro en lugar de facelo a do
responsable.

A aplicación destes
convenios provoca, en
moitas ocasións, “conflito
de intereses” que prexudican o asegurado, xa que é
a propia aseguradora a que
debe reclamar íntegramente os danos causados fronte
á aseguradora responsable
do sinistro e, con todo, por
aplicación dos convenios, é
tamén a que debe pagalos,
polo que non se defenden
debidamente os intereses
dos asegurados. Se isto lle
sucedese, non renuncie a
reclamar a indemnización
que lle corresponda como
prexudicado do sinistro. A
lei prevé que nestes casos
vostede poida designar a
profesionais da súa libre
elección para que efectúen
a reclamación con cargo ao
seu propio seguro.
➝ Continúa na páxina 32.
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A creación dun nome e dun logotipo é un proceso complexo

A orixe dos emblemas
das marcas (e II)
As marcas saben que a súa imaxe
é case tan importante como o coche
■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ sprint motor | Fotos

Ford
Henry Ford fundou a compañía estadounidense en
Michigan coa idea fabricar un
automóbil “bo, bonito e barato”.
Preocupado por acadar o seu
obxectivo, non reparou na creación do logotipo ata que Childe
Harold Willis, xefe de enxeñería
e deseño, fixo o primeiro e comezou a empregalo nas súas
tarxetas de presentación. Era
un escudo complexo, estilo Art
Nouveau co nome da compañía Ford Motor Co. co subtítulo “Detroit Michigan”. Foi evolucionando ata
quedar só o nome Ford cunha tipografía similar á actual aínda que sen
enmarcar na elipse característica da marca. A mestura do óvalo e a tipografía fíxose en 1911 e deixou de empregarse temporalmente para usar
un novo emblema consistente nun triángulo con ás, na honra de atributos
como velocidade, lixeireza, estabilidade, que xunto ao nome levaba as palabras “o coche universal”, que non convenceu ao fundador e eliminouse.
En 1928 engadiuse por primeira vez o fondo azul, marcando o futuro do
logotipo, que seguiu conservando esta esencia malia os retoques. Un dos
últimos, estilizando a elipse, aplicouse no ano 2003 para celebrar os 100
anos de historia da casa, cuxo logotipo oval azul foi catalogado polo sector
publicitario como o segundo máis recoñecido despois do de Coca-Cola.

Toyota
O primeiro nome da marca non era o actual, senón
Toyoda, que en xaponés significa “campos de arroz fecundo”. Dedicábase á fabricación
de teares e máquinas de coser;
unha actividade que manteñen
a día de hoxe xunto coa produción de automóbiles, que comezaron no ano 1936. Ao pouco de
iniciarse na industria do motor convocaron un concurso público para dotarse dunha imaxe corporativa e recibiron arredor de 27 mil ideas. Tamén
se decataron da necesidade de mudar o nome, xa que asociar arrozais
e coches non tiña moito sentido. Así, un familiar do presidente da compañía, Kiichiro Toyoda, suxeriu Toyota, que se escribe con oito símbolos
e o oito é un número de boa sorte na cultura nipona. A palabra non ten
un significado particular, aínda que por separado “toyo” significa abundancia e “ta” arroz, así que a unión dos dous termos pode simbolizar a
abundancia do arroz, que implica abundancia económica. O logotipo
actual introdúcese no ano 1989, formado por tres elipses que simbolizan
o corazón do cliente, o corazón do produto e o alcance global ao que
aspira a compañía. As dúas elipses centrais que forman o T, a inicial do
apelido do fundador, representan a relación entre o cliente e a marca,
mentres o espazo no fondo amosa a aspiración á expansión sen límite.

Segundo capítulo, e último, do relato que
comezamos a escribir no número de xaneiro
para contarlles o que esconden os nomes e
emblemas dalgunhas firmas de automóbiles. A
imaxe corporativa adoita encerrar unha historia ou
pretende reflectir a filosofía empresarial, a visión
que a compañía ten do mundo ou a maneira na
que quere proxectarse publicamente. Ao ser un
elemento central da representación das marcas,
os logotipos que adornan os capós dos coches
non son froito do azar. Nacen para facer unha
chiscadela a algo ou a alguén, por megalomanía ou
por referencia a un pasado glorioso ou significado
sentimentalmente. Sexa cal sexa a orixe, os
creadores de empresas automobilísticas recoñecen
que a imaxe pesa tanto como o coche. Como
exemplo desta importancia serve a anécdota do
fundador de Ford, quen ao ser preguntado polo que
levaría a unha illa deserta respondeu:“¡o logotipo da
miña marca!”.
Jaguar
Bill Lyons e William Walmsley, dous amantes das motocicletas, fundaron
a compañía en 1922. Ao principio fabricaban sidecar e carrozarías especiais
baixo o nome comercial de Swallow Sidecars ou, desde 1934, SS Cars. Pero
esta denominación non puido manterse tras o remate da Segunda Guerra
Mundial, polas connotacións negativas que provocaban as SS, as organizacións defensa da Alemaña Nazi. O nome de Jaguar comezou a empregarse
cando un dos executivos da compañía propuxo bautizar o novo modelo deportivo SS90 co nome dun animal áxil e forte, como a personalidade do novo
coche. Todo o mundo pensaba que o fundador, Lyons, escollería un león, por
ser o seu apelido, en cambio, decantouse polo Jaguar porque pensaba que
esta figura transmitía a elegancia, forza e potencia do felino aos seus coches
e deu instrucións precisas para que se deseñase ao animal saltando. Polo
tanto, o símbolo dun modelo converteuse na marca da empresa. Foi no ano
1938 e, dende entón, case non experimentou cambios significativos. As primeiras panteras americanas foron estatuíñas que lle eran entregadas como
agasallo aos propietarios dos SS90 e SS100, aínda que tamén se di que en
realidade se lle vendían como un extra.

Reportaxe >> Sprint Motor
Renault
Circulan varias teorías sobre a orixe do rombo que identifica á casa
francesa nacida a finais
do século XIX. A primeira relaciónao coa masonería á que pertencía o
seu fundador, que decidiu usar este símbolo da
mesma maneira que o facían as loxas. Outra das
hipóteses remóntase ao
40cv de 1925 cando a
montaxe da bucina esixía
unha abertura no capó. Para non deixar un burato na carrozaría, adornouse
cun rombo de 25cm de alto. A terceira idea sinala que o rombo representa
un diamante co que a marca desexa proxectar unha imaxe forte e consistente. En todo caso, o rombo de 1925 non é o primeiro emblema; o primixenio son as iniciais LR, Louis Renault, de 1900 consistente nunha tipografía
barroca encerrada nunha elipse cun detalle de follas de loureiro por enriba.
En 1906 cámbiase pola figura do frontal dun coche encerrado nunha engrenaxe rodeado dun círculo e, durante a primeira Guerra Mundial, cando
Renault produce un tanque para as tropas alidadas o logotipo empregado
foi un tanque. Na década dos 40, Pierre Dreyfus, o daquela director xeral da
compañía, engadiu as palabras “Regie Nationale” ao logotipo e mantívose
así ata 1959 cando as letras Renault pasaron a ocupar todo o espazo central
do rombo. A actual figura xeométrica parte da proposta do artista do deseño Víctor Vasarely de 1972, que elimina as letras pero conserva as formas
mestras. Esas formas identifícanse coas marcas dos pneumáticos: dúas de
turismos, as máis finas, e dúas de camións, as máis grosas. Dende entón, o
rombo foi evolucionando a través de varios deseños ata o actual de 1992 co
emblema máis pequeno, tridimensional e sen as formas orixinais.

Porsche

A casa fundada en 1948 na cidade alemá de Stuttgart é un caso único por ter mantido intacto o seu primeiro emblema. Nacida da unión de
Ferdinand Porsche, quen fora director técnico de Mercedes, e o seu fillo
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Ferry, que traballaba nun estudio de deseño e enxeñería, o pai deseñou
por encargo de Hitler o primeiro Volkswagen e durante a II Guerra Mundial,
vehículos bélicos. Isto supuxo que ao remate da contenda, pai e fillo foran
arrestados e encarcerados en Francia por traballar para Hitler. A súa aventura automobilística tivo que agardar ata 1950 cando deseñaron o primeiro
coche, aínda que Ferdinand Porsche morreu dun accidente cardiovascular
en 1950 e non puido ver finalizado o lanzamento, nin sequera coñeceu o
emblema da compañía. Dise que este foi debuxado por Ferry nun pano de
papel no transcurso dunha cea na que un poderoso distribuidor de coches
europeos en EEUU lle dixo que precisaba un logotipo emblemático. Así naceron os dous escudos superpostos: o da cidade de Sttutgart cun cabalo
moi similar ao de Ferrari e o da rexión de Baden Württemberg, formado por
franxas vermellas e negras e mais hastas de cervo. O debuxo do fundador
foi mellorado, refinado, pero permaneceu invariable desde o primeiro modelo que produciron, o Type 356/1, ata hoxe.

Volvo

O seu emblema ten recollido críticas diversas, acusado de machista, ao
considerarse que se trata dun símbolo do xénero masculino. En realidade é
así pero a empresa explica que o emprega baseándose na mitoloxía clásica
romana onde o Deus da Guerra, Marte, aparecía cun círculo e unha frecha
en diagonal sinalando o ceo, como signo de forza e resistencia. Ao mesmo
tempo, esta é a representación gráfica do ferro, o mineral clásico das actividades da empresa e símbolo de fortaleza, duración e calidade, que son as
características coas que trata de identificar a marca aos seus coches, considerados os máis seguros do mundo. A empresa foi creada en 1915 pola
compañía sueca de rodamentos SKF, unha das máis prestixiosas, co fin de
fabricar e vender asentos de coches. Cinco anos despois, comezou a construción de vehículos nas mesmas instalacións para unha división especial
que fabricaba rodamentos. Se o emblema nace da tradición clásica o nome
tamén: “volvere” é o modo infinitivo do verbo rodar e, en latín, a súa primeira persoa é “volvo”, é dicir, eu rodo.

Henry Ford confesou que elixiría o
seu logotipo para levar a unha illa deserta
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O novo DS 5 é o primeiro en
mostrar a identidade de Marca,
expresada no seu novo frontal

Máis personalidade para a marca DS

■ XABIER VILARIÑO | Texto
■ sprint motor | Fotos

O buque insignia de DS
é o primeiro en mostrar a
identidade de Marca, expresada no seu novo frontal,
ademais doutras evolucións
que conforman a auténtica
personalidade DS. Xunto a
novidades como a calandra
vertical co logo DS no centro, os proxectores Xenon
Full LED a pantalla táctil de
última xeración aos motores
de altas prestacións, o DS 5
mantén os elementos que
o fan único: un deseño exterior que se aparta do convencional e un habitáculo
que combina refinamiento
ata os mínimos detalles e un
posto de condución “cockpit”. Este modelo comercializarase en Europa a partir
de xuño de 2015.

Novo DS 5

TECNOLÓXICO

“Dende o principio, o DS 5 é unha nova interpretación do automóbil premium. Trátase dun modelo totalmente distinto dos demais, inclasificable. Na miña
opinión, representa o encontro entre o refinamento e a
tecnoloxía. Dúas palabras clave que cobran todo o seu
sentido co novo DS 5. Porque, como sucede moitas veces nas marcas premium, as evolucións nótanse nos pequenos detalles”. Eric Alcume, Director de Produtos e
Desenvolvemento da Marca DS.
A experiencia de condución high-tech tamén se
consegue grazas a unha pantalla táctil en cor, que se
incorpora ao novo DS 5. Un novo sistema que ofrece un
acceso sinxelo a todas as funcións do vehículo, dende o

sistema de navegación á música, e que simplifica a ergonomía no habitáculo, xa que se eliminaron 12 mandos na consola central. Esta pantalla de última xeración
permite tamén a prestación “New Mirror Screen”, é dicir,
a posibilidade de duplicar o noso smartphone e gozar
das súas aplicacións con total seguridade.
Para garantir a seguridade e proporcionar a máxima
tranquilidade, o novo DS 5 conta con “DS Connect Box” co
“Pack SOS & Assistance”, un sistema que permite realizar
unha chamada automática de urxencia ou de asistencia
localizadas, co envío do persoal necesario se xorde algún
problema. Actualmente, máis de 230.000 DS equipados con esta función circulan polas estradas europeas.

O novo DS 5 incorpora os últimos motores do
Grupo PSA Tanto en gasolina como en diésel, a familia de motores do DS 5 ofrece potencia (de 120 a
210 cv) e respecto polo medio ambiente (entre 3,8
e 4,4 l/100 km nos diésel). Sen esquecer a motorización Hybrid 4x4, con 90 g/Km de CO2 e un consumo de 3,5 l/100 km en ciclo mixto. Estas prestacións
sitúan ao novo DS 5 ao nivel dos seus mellores rivais
do segmento premium.
Dende o seu lanzamento, o cliente poderá elixir entre 5 motores Euro 6, que destacan pola súa
vitalidade e suavidade de funcionamento e que cobren unha gama de par que se sitúa entre 240 e 400
Nm. Unha oferta que se ampliará a finais de 2015
coa chegada dunha mecánica de 210 cv: o motor
THP 210 S&S 6V.
Motor THP 165 S&S AUT6. otado dunha caixa de
cambios automática de 6 velocidades de última xeración (maior rapidez nos cambios de marcha, maior
agrado de uso, diminución dos rozamentos internos,
etc.), o DS 5 THP 165 S&S consume 5,9 l/100 km en
ciclo mixto, cunhas emisións de CO2 de 135 g/km.
Cunha presión máxima de inxección de 200 bares
e a tecnoloxía Stop&Start cun sistema de arrinque
reforzado, este propulsor desenvolve unha potencia máxima de 165 cv a 6.000 rpm. Obtense un par
máximo de 240 Nm a partir de 1.400 rpm, que permanece constante ata 4.000 rpm, o que garante un
agrado de condución de primeiro nivel tanto a baixo
como a medio réxime.
No apartado dos diésel, o DS 5 incorpora unha
nova xeración de motores diésel chamada BlueHDi,
que asocia prestacións de alto nivel cuns consumos e
emisións de CO2 reducidos grazas ao traballo realizado sobre o propio motor, no que se produciu unha
mellora do rendemento coa introdución dun revestimiento do tipo Diamond Like Carbon e a redución de
perdas mecánicas, e tamén por medio dunha liña de
escape innovadora e eficiente. O aspecto innovador
e único desta liña de escape reside nunha estruturación precisa de tecnoloxías: o catalizador SCR situado antes que o filtro de partículas aditivado, que é
o único sistema de tratamento capaz de reducir ata
un 90% das emisións de NOx e diminuír ata un 4%
as emisións de CO2.
Os propulsores diésel Blue HDi teñen renden
unhas potencias dende 120 a 180 cabalos.
Hybrid 4x4. Non menos atractiva resulta a tecnoloxía híbrida diésel Hybrid 4x4, dispoñible no DS
5 e que combina as prestaciones do motor diésel
HDi coa eficacia da propulsión eléctrica. Co Hybrid
4x4 lógranse unhas sensacións de condución poderosas (200 CV, 4 rodas motrices, uso urbano en
modo eléctrico, función “boost” en aceleración), unhas emisións de CO2 moi reducidas (90 g/km) e un
consumo de 3,5 l/100 km, que se sitúa por baixo dos
3 litros en ciclo urbano.
O Hybrid 4X4 permite dispoñer de modos de
condución á carta. Grazas a unha roda selectora
situada na consola central, o condutor pode elixir
entre catro modos de funcionamento: Auto, “Zero
Emission Véhicle” (ZEV), 4 rodas motrices (as dianteiras movidas polo motor térmico e as traseiras polo
eléctrico) e Sport (máxima utilización do motor eléctrico en apoio do motor térmico).

Test >> Sprint Motor

Unha forma de buscar os límites dos novos modelos
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Proba de po, durante dúas horas circúlase detrás dunha
intensa polvareda provocada por un vehículo de apoio

Probas en climas extremos dos 5 continentes
Percorren os cinco continentes ao longo do ano por todo tipo de condicións climáticas e
pavimentos con coches en fase de desenvolvemento para garantir o seu bo funcionamento antes
de que saian ao mercado. Trátase dun equipo de 50 técnicos e enxeñeiros do Centro Técnico de
Seat que realizan multitude de probas polo deserto, a neve ou o xeo a temperaturas extremas.
■ redacción | Texto
■ sprint motor | Fotos

“Un técnico que realiza este
tipo de probas ten que gustarlle o mundo do automóbil, ser
un apaixonado do seu traballo demostrando flexibilidade
e capacidade para adaptarse a
calquera tipo de condición extrema”, explica o responsable
de Probas Especiais do Centro
Técnico de Seat, Jaume Camps.
Durante semanas, os ensaios
realízanse en lugares con temperaturas que oscilan dos 40
grados baixo cero a 45 grados
positivos.
No verán desprázanse durante tres semanas a unha zona
desértica do sur de España para
realizar o denominado Summer
test. Neste caso, os técnicos percorren uns 20.000 quilómetros
para cada modelo. “Creo que a
xente non se imaxina a cantidade de probas que se realizan cos coches antes de que
cheguen ás súas mans”, apunta Camps.
Todos os ensaios teñen un
obxectivo práctico para o usuario. Un exemplo é a proba de
po, na que durante dúas horas
circúlase detrás dunha intensa polvareda provocada por un
vehículo de apoio co obxectivo

de saber cada canto tempo hai
que cambiar o filtro do aire do
motor. En este mesmo terreo
realízanse outro tipo de probas
de estanqueidade para garantir que, ata en tales situacións
extremas, non entra po no interior do coche nin en ningún
dos seus compoñentes.
Ata 3.000 quilómetros percórrense nunha pista de grava noutro dos ensaios que se
realizan, nesta ocasión para
analizar os impactos que ocasiona a gravilla en toda a zona
dos baixos, pasarrodas, zona
exterior e posterior do parachoques. “O obxectivo é
asegurar a resistencia
de todas as pezas
durante a vida do
vehículo” detalla
Camps. No test
de klapper, os
enxeñeiros
comproban
mediante
un oído humano moi
adestrado,
e ás veces
co soporte
da endoscopia, que
nunha superficie irregular

tas semanas no estranxeiro.
Para Camps, apaixonado da
súa profesión, todo son vantaxes: “o meu traballo permitíume estar nos catro continentes
e coñecer países tan diversos
como Arxentina, Brasil, EUA,
Rusia, norte e sur de África,
China e moitos países de
Europa”. Envolvido de po e a
case 40 grados, este enxeñeiro lembra sempre unha frase
que no seu día lle dixo un xefe:
“Jaume, tes o traballo ideal:
conduces e viaxas. É o
soño de calqueOs técnicos percorren uns 20.000
ra neno”.

as máis de 3.000 pezas que
compoñen un automóbil non
provocan ruídos molestos para
os ocupantes. Nesta proba, o
técnico pode chegar a estar a
máis de 60 grados no interior
do vehículo.
Á marxe do Summer test, lévanse a cabo moitas probas en
países de todo o mundo que
teñen uns requerimentos específicos, unha tarefa que obriga aos técnicos e enxeñeiros a
permanecer
moi-

quilómetros para cada modelo,
recollendo todos os datos para
analizalos polo miúdo
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Propulsores quentes
■ xabier vilariño | Texto ■ united world press | Fotos

Rali de Suecia. Impresionante final. Sébastien Ogier e Julien
Ingrassia gañaron o Rali de Suecia. Os franceses de Volkswagen
superaron a Thierry Neuville / Nicolas Gilsoul (F / F, Hyundai)
e aos seus compañeiros de equipo Andreas Mikkelsen / Ola
Fløene (N / N) na pelexa a tres bandas máis ao límite da historia do Campionato do Mundo de Ralis. O suspense sobre que
piloto ía gañar despexouse a poucos quilómetros da meta, xa
que o liderato cambiou de mans entre os tres protagonistas
chegando ao último treito separados por tan só 4.6 segundos.

BMW M. A tempada 2015 supón a 17ª tempada de BMW M
como “Coche Oficial de MotoGP”. Dende 1999, o organizador
de MotoGP Dorna Sports puido contar cun socio como o BMW
M, cando se trata de garantir o maior grado de seguridade
posible no certame que é o cume das carreiras de motos. O
pasado outono, Dorna Sports e BMW M ampliaron a súa cooperación ata o ano 2020 incluído.

Ma Qing Hua. A experiencia conseguida en 2014 polo piloto chinés Ma Qing Hua e Citroën Racing na súa primeira tempada xuntos no FIA WTCC abre novos horizontes para ambas partes. O ano
pasado, Ma Qing Ha participou cun Citroën C-Elysée WTCC en cinco probas e fixo historia no Moscow Raceway ao converterse no
primeiro piloto chinés en gañar unha carreira dun Campionato do
Mundo FIA. O seu potencial confirmábase cun podio na primeira
carreira en Shanghái. A decisión de continuar e ampliar esta fructífera colaboración en 2015 é un compoñente clave da política de
desenvolvemento de Citroën en China, o maior mercado da marca.
O calendario 2015 do FIA WTCC inclúe doce probas. A primeira
terá lugar no Autódromo Termas de Rio Fondo en Arxentina do
6 ao 8 de marzo.
Lucas Ordóñez. Lucas foi confirmado no Salón do Automóbil
de Chicago como un dos pilotos oficiais de Nissan para
o seu programa de LMP1. Así mesmo, o británico Jann
Mardenborough tamén foi anunciado como un dos elixidos
para competir co Nissan GT-R LM NISMO, xunto ao experimentado piloto de NISMO, o alemán Michael Krumm. Ordóñez foi o
primeiro ganador de GT Academy, a primeira persoa en pasar
do mundo virtual a ser piloto de Nissan na realidade. É xusto,
pois, que Lucas sexa un dos encargados en pilotar o Nissan
GT-R LM NISMO en Le Mans.

Maserati. A sexta tempada do Maserati Trofeo World Series
confirma a súa importancia mundial cun calendario que visitará tres continentes e coñecerá tres trazados inéditos, sendo
así xa 25 os circuítos visitados polo Trofeo dende o seu inicio
no 2010. A primeira cita da tempada, ata antes dos test oficiais, está fixada para o 21-22 de marzo en Vallelunga, onde
terá lugar o Maserati Racing Academy, un completo programa
dedicado á formación de novos pilotos, coa axuda de instrutores e pilotos profesionais. Están previstas dúas categorías
diferentes segundo o nivel de preparación: beginners, para
quen non ten ningunha experiencia na condución de coches
de competición e experienced, para os pilotos que xa han debutado. Á finalización do curso os participantes terán a posibilidade de facer o exame para conseguir a licenza necesaria
para competir no Trofeo World Series (FIA Internacional C).
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Teo Martín Motorsport. Teo Martín Motorsport dene esta
tempada 2015 competirá co novo McLaren 650S GT3 nas probas da International GT Open e diversos eventos en Europa,
onde contará co apoio directo da firma. Álvaro Parente piloto oficial de McLaren GT, xunto ao tamén portugués Miguel
Ramos, formará o tándem perfecto de pilotos para competir
co primeiro vehículo da escudería. En cada unha das citas do
calendario contarase co persoal de enxeñería da marca e desta forma traballarase xunto ao equipo para optimizar o rendemento do conxunto. Dende Teo Martín Motorsport tamén
se terá o acceso ao programa de desenvolvemento GT3 disposto por McLaren GT.

Nissan. O GT-R logrou outra importante vitoria en Mount
Panorama logo de alzarse co triunfo pola mínima nas 12 Horas
de Bathurst 2015. Tras unha carreira repleta de abandonos, accidentes e coches de seguridade, o xaponés Katsumasa Chiyo
adiantou aos dous primeiros clasificados na penúltima volta
para facerse cun brillante triunfo para o NISMO Athlete Global
Team. A vitoria de Chiyo e dos gañadores de GT Academy,
Wolfgang Reip e Florian Strauss, é a primeira que logra o
Nissan GT-R en Mount Panorama dende que se fixo co triunfo nas edicións de 1991 e 1992 da Bathurst 1000.

Dunlop. O fabricante de pneumáticos asinou un acordo de
tres anos para ser o subministrador exclusivo de pneumáticos para as categorías LMGTE e GTC nas European Lle Mans
Series. Ademais, a marca continuará proporcionando pneumáticos para a categoría LMP2 para aqueles equipos que escollan
Dunlop. Nos últimos anos, a marca tivo un éxito notable en
competicións abertas de GT ao ser o pneumático elixido polos gañadores das 24 Horas de Nurburgring de 2010 e 2013,
das American Lle Mans Series na categoría de GT2 de 2010 e
2011, e das European Lle Mans Series en 2012.

Campionato do Mundo de Resistencia. O Porsche Team
Manthey reestruturou a súa formación de pilotos oficiais nos
dous Porsche 911 RSR que participarán no Campionato do
Mundo de Resistencia (WEC) e nas 24 Horas de Le Mans. Dende
a carreira inaugural, que se celebrará en Silverstone o 12 de
abril, Michael Christensen (Dinamarca) e Richard Lietz (Austria)
unirán as súas forzas ao volante do 911 RSR co número 91.
Pola súa banda, o 911 RSR número 92 estará compartido polos
franceses Frédéric Makowiecki e Patrick Pilet, que xa formaron
equipo o pasado ano durante a segunda metade da tempada. Os alemáns Wolf Henzler (no coche 92) e Jörg Bergmeister
(no coche 91) apoiarán a estas parellas como terceiros pilotos
para disputar as clásicas 24 Horas de Le Mans.

Hai que ser meticuloso coa baixa do vehículo

Como se liquida un sinistro total?
A indemnización depende do tipo de seguro
➝ Vén da páxina 25.

Ollo cos restos
do vehículo
Se a súa compañía o declara sinistro total e o indemniza por iso, teña coidado co

destino final do vehículo. Para
exonerarse de calquera responsabilidade teña en conta
que:
1. Se os restos quedan en
poder da aseguradora, esta deberá asinarlle un contrato de
compravenda,
totalmen-

te cumprimentado, onde
conste expresamente quen
compra o vehículo sinestrado. Con este documento debe
notificar a transferencia a tráfico no prazo de 10 días. Nunca
firme documentos en branco.
E lembre que non é suficiente para acreditar a transmisión
do vehículo, o documento de
cesión de restos que algunhas
aseguradoras remiten xunto co
finiquito de indemnización.
2. Se queda cos restos do
vehículo, pode entregalos a
un centro autorizado de tratamento de residuos (CAT) que
lle expedirá un “Certificado
de destrución ao final da vida
útil” e encargarase de notificar
a baixa do vehículo en tráfico.
Rexeite outras suxestións,
poden complicarlle a vida. Por
exemplo, os servizos xurídicos
de Automobilistas Europeos
Asociados (AEA) detectaron
que algunhas aseguradoras
comercian a venda dos restos
dos vehículos sinistrados con
terceiros, sen regularizar o
cambio de titularidade en tráfico, co que o asegurado segue
tendo responsabilidade sobre
un vehículo que xa non está no
seu poder.

IMPORTANTE
Lembre que é sempre responsable do
seu vehículo. Por iso, é moi importante
que teña documentado o destino final
do mesmo tras un sinistro total, mediante o “certificado de destrución ao final da
vida útil” ou mediante un “contrato de
compra-venda”.

A maioría dos
condutores
di coñecer as
coberturas do
seu seguro
Un 85% dos clientes
está “satisfeito” ou
“moi satisfeito” co
trato recibido pola
súa compañía
Segundo un informe da
asociación de aseguradoras o 94,4 por cento
dos condutores afirma
coñecer as coberturas
do seu seguro. Esa porcentaxe é ata superior
no caso dos maiores de
30 anos, xa que máis do
96 por cento dos mesmos asegura saber que
servizos ten contratados no seu seguro de
automóbiles.
Dous de cada dez condutores tiveron algún
sinistro no último ano.
Os accidentes (46,1 por
cento), avarías (23,8 por
cento) e rotura de lúas e
cristais (12,6 por cento)
son os principais sinistros, segundo este estudio. A axilidade coa
que as compañías aseguradoras responden é
o que máis valoran os
asegurados e máis do
85 por cento dos clientes está “satisfeito” ou
“moi satisfeito” co trato recibido pola súa
compañía.
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