Yamaha Tricity 125
[Proba]

a actualidade do motor

[MARZO2015]

Un SUV “Fatto in Italia”

Fiat
500X
Carácter latino

nº 217 - ANO XX

w w w.sprintmotor.com

2

Sprint Motor >> Dúas rodas

Peugeot Satelis 400i
O novo Peugeot Satelis
400i chega cun prezo
promocional de 5.799
euros en todas as súas versións.
Este maxiscooter francés ofrece dúas opcións de acabado:
Premium e RS (estética deportiva) e un total de 5 cores.
Satelis 400i é o novo maxiscooter da marca, que monta a

motorización de 400 cc LFE
(Low Friction Efficience) de
desenvolvemento e fabricación propia. Este novo motor
con 37,2 cv a 7.250 rpm e un
par de 38,1 Nm é o máis potente da súa categoría e grazas á
súa tecnoloxía LFE, filtra de forma máis eficaz as vibracións e
reduce as emisións sonoras.

ParamánsAcerbis X-ROAD
Desenvolvido en colaboración con pilotos e
equipos, o paramáns
Acerbis X-ROAD é o primeiro
accesorio de motocicletas pensado tanto para carreiras como
para o seu uso en estrada.
Na súa primeira tempada
oficial, agora a piques de comezar “sairá á pista” protexendo as
pancas das Suzuki GSX-R1000
de Alex Lowes e Randy De
Puniet e tamén das Honda Ftr
250 que correrán no CIV e as
KTM 250 que loitarán no CEV.

“O noso continuo crecemento
desenvólvese en colaboración
con pilotos dos que nos chegan estímulos e indicacións”,
subliña Guido Acerbis, presidente de Acerbis.

Nova liña de cascos Eurus S
Eurus S de NZI, unha nova
xeración de cascos, dun
tamaño externo moi reducido. Cun deseño atractivo, estes cascos integrais
están fabricados en termoplástico Nugema® e contan
con visor solar integrado.
Army, Sporty, Name,
Meta e Meta Lady son as decoracións da nova liña Eurus
S, orixinais e chamativas, para
os que non lles gusta pasar desapercibidos. Dispoñible en talles da
XS á XXL, cun prezo de 169 euros.

Que pasará dentro duns meses?
■ miguel del mortirolo | Texto e Foto

Estes últimos meses estase a falar de que os ciclistas
fagan un seguro obrigatorio, non circulen pola beirarrúa e ata que leven matrícula.
A bici leva moitos máis anos ca os coches polas estradas e
nunca fixo falta algo disto.
Hai xente que se queixa dos ciclistas porque andan pola
beirarrúa, pero a pregunta é, que clase de ciclistas andan por
esta zona? Porque eu só vin andar pola beirarrúa a nenos cos
seus pais o carón, nunca vin a un ciclista deportivo pola beirarrúa salvo que sexa para algo indispensable. Ademais persoalmente non ten ningún sentido ir pola marxe dunha rúa en
bici, porque non hai case espazo para circular con ela.
Tamén se quere prohibir que as bicicletas circulen por zonas peonís. O que se debería facer é concienciar tanto a peóns
como a ciclo-turistas de que esas zonas son comúns, e se ten
que respectar a todo o mundo, ande en bici ou vaia a pé.
Respecto o seguro obrigatorio é unha medida que vexo
ben, pero teríase que pagar unha cantidade simbólica, porque
senón non tería ningunha acollida por parte dos deportistas
porque hoxe en día estamos a “cotizar” por todo, se ademais
temos que pagar por andar en bici moi pouca xente vería esta
medida con bos ollos.
En relación ao uso da matrícula nas bicis paréceme unha
medida excesiva, que sentido tería? A simple vista só vexo un
sentido recadador por parte do Estado.
O que si vexo como unha boa medida é o uso do casco en todos os traxectos, tanto en cidade como nunha vía
interurbana.
Moitas persoas están en contra de utilizar este elemento
de seguridade en cidade, pero eu creo que é unha medida
necesaria, ademais hoxe en día hai varios modelos de cascos,
con boa ventilación e cada vez son máis lixeiros.
O uso do casco é unha medida que pode salvar moitas vidas, aínda que a velocidade non sexa excesiva en cidade, hai
moita máis circulación de vehículos e o risco de sufrir un accidente crece con respecto a unha vía interurbana.
A cidade non é perigosa para andar en bici, como nos fan
ver algunhas persoas, senón que hai que ter moito máis coidado e prestar moita máis atención que nunha vía interurbana.
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Sprint Motor >> Informe
Subiron un 9,6 por cento, moi lonxe da media española

As matriculacións arrefrían en febreiro en Galicia

■ emilio blanco | Texto

O mes de febreiro mantivo o ton alcista
que se rexistra no segmento comercial no
último ano e medio. Malia todo, as vendas
en Galicia ralentizáronse un chisco, sobre
todo, en comparación coa media estatal.
Os concesionarios galegos lograron incrementar as vendas nun 9,6 por cento, notablemente por debaixo da suba dun 26,1
do conxunto de España. En total, comercializáronse na comunidade galega 2.969
vehículos. Deles, 1.299 corresponden á

Coruña; 941 a Pontevedra; 384 a Lugo; e
345 a Ourense.
Por segundo mes seguido, o maior
avance en cifras relativas foi para Lugo.
Os concesionarios lugueses incrementaron as vendas nun 17,07 por cento. A seguir quedaron os de Ourense, cunha suba
dun 13,49. A evolución do segmento comercial nas provincias atlánticas situouse
por debaixo dos dous díxitos. Pontevedra
rexistrou un avance dun 9,67 por cento e
A Coruña, dun 6,56.

No conxunto de España febreiro rematou coa comercialización de 86.717
vehículos novos. Por comunidades autónomas, todas pecharon con avances. As
que mellor comportamento tiveron foron
Madrid, cunha revalorización dun 38 por
cento; Murcia, dun 37; e Andalucía, dun
35. Pola contra, os menores incrementos
localizáronse nas Canarias, cunha suba
de preto dun dous por cento; A Rioxa,
dun sete; e a Comunidade Valenciana,
dun oito.

Renault gaña en febreiro no mercado galego
■ emilio blanco | Texto

Renault liderou as vendas no segundo mes
do ano en Galicia. Os concesionarios galegos
da marca francesa comercializaron 287 coches
en febreiro e confirman a boa marcha dos últimos meses. Desta volta, Volkswagen ocupou a segunda posición, con 270 automóbiles
vendidos.
A medalla de bronce mensual foi para Citroën,
que con 238 coches avanza respecto aos resultados conseguidos en xaneiro.

TOP-10 GALICIA FEBREIRO
1
Renault
2
Volkswagen
3	Citroën
4
Seat
5
Opel
6
Peugeot
7	Dacia
8
Ford
9
Kia
10	Toyota

287
270
238
206
201
198
182
179
162
161

Os establecementos de Seat en Galicia tamén
melloran respecto a como iniciaron o ano. A marca española vendeu 206 vehículos en febreiro. A
seguir quedaron Opel, con 201; Peugeot, con 198;
e Dacia, con 182. Ford tamén retorna ao TOP-10
galego de vendas no mes de febreiro, despois de
quedar sorprendentemente fóra en xaneiro. Os
novos modelos da marca permitiron que os concesionarios galegos de Ford vendesen 179 coches
o mes pasado. A novena posición foi para Kia, con
162, e na décima quedou Toyota, con 161.

>> Sprint Motor
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Cando parecía que a sangría de
concesionarios xa rematara, comprobamos que aínda continúa. Xa non é
como nos últimos anos, cando cada
poucos meses pechaba as portas o
representante dunha marca na nosa
cidade. Así e todo, vemos como desgraciadamente de cando en vez aínda cae un.
Empresas (concesionarios) que
moitas veces eran o produto do traballo dunha saga familiar. Unha historia
clásica. O avó comezou cun pequeño taller e pouco a pouco, con tempo e moito esforzo, foi facendo un
anaquiño de sitio no puzzle do motor local e alcanzou o cumio cando
asinou un contrato como representante oficial dunha marca. A partir de
aí o fabricante foi esixindo e poñendo
condicións que lle marcaban inexorablemente a ruta que debía seguir.
O seu fillo continuou o labor deste
grande emprendedor consolidando,
ao longo de moitos anos e de traballo,
a marca representada na súa localidade. Ampliar e mellorar as instalacións
foi un dos seus feitos máis recoñecidos nesta historia familiar, construíndo unhas instalacións modélicas nun
novo polígono deseñado ás aforas da
urbe para dinamizar a comarca. Nesta
ocasión tamén a marca representada
tivo moito que dicir, esixindo, unha
vez máis, un nivel de condicións das
instalacións e de calidades “innegociables”. Hai que recoñecer que, como
as cousas (economía) ían ben, se cumpriron todas as cláusulas sen rechistar
e tirouse cara adiante. Por fin chegou
o neto. A terceira xeración, normalmente máis preparada a nivel académico, colleu a remuda na xestión
cunhas bases sólidas, un cadro de
traballadores con experiencia e especializados en distintos apartados

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

de automoción, unhas instalacións
específicas, unha carteira de clientes,
un parque automobilístico da marca
en marcha e unhas finanzas saneadas. Coma nas anteriores xeracións, o
fabricante seguía poñendo as condicións e a folla de ruta que había que
seguir. As cousas ían ben (economía)
e todos felices, iso si, traballando e
metendo horas “arreo”, como fixeran
noutrora os seus antecesores (avó e
pai), e por extensión todos os traballadores que estiveron implicados nesta
historia de construción dun concesionario oficial de marca.
De súpeto todo mudou, chegou a
señora crise e comezou a complicar as
cousas (economía), golpeando unha
e outra vez, sen compaixón, os muros
daquel castelo (concesionario oficial)
que anos atrás era inexpugnable. As
condicións unilaterais do fabricante,
os obxectivos desmesurados (e fóra
do contexto dun mercado en crise), a
baixada brutal das vendas, a caída de
ingresos no taller mecánico, en chapa
e pintura, así como noutros conceptos, e o cadro de traballadores desproporcionado petaban fortemente
contra os muros daquela empresa familiar. Un negocio construído ao longo de varias xeracións, que comezaba
a ter grandes fendas que o levarían
á catástrofe económica e, en consecuencia, empresarial.
As marcas que así funcionaron cos
seus representantes oficiais (concesionarios) foron desleais, desagradecidas
e ingratas con moitos empresarios e
traballadores. Pasaron de telos como
os seus heroes a convertelos en reféns
fronte a unha crise descarnada que levou as ilusións e os cartos de moitas
familias. Como se di popularmente,
estas marcas deixáronos “aos pés dos
cabalos” miserablemente.
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Sprint Motor >> Tecnoloxía
Viseira intelixente SiestUP®
A viseira intelixente SiestUP® resultou
gañadora na categoría de Accesorios
da feira Motortec 2015. Este dispositivo
mantén a cabeza dentro da zona de seguridade
do asento dun automóbil mentres o usuario vai
durmido e evita que esta caia, provocando así molestas dores debidas á mala posición prolongada
do pescozo durante a viaxe e evitando aquelas
posturas que poidan ser perigosas no caso de que
ocorra un accidente, desprendéndose de forma
inmediata no caso de que este ocorra.

Sensores MEMS de Bosch
Os sensores MEMS son un elemento esencial do mundo
conectado. En tan só uns escasos milímetros de tamaño,
albergan delicadas estruturas microscópicas de silicio. Os
sensores utilizan estas estruturas para medir a aceleración, a presión do aire, o campo xeomagnético, o son, a velocidade de xiro,
a temperatura, a humidade e a calidade do aire. Obxectos de uso
corrente, carentes de electrónica, tales como portas ou fiestras,
pódense equipar cun pequeno interfaz de radio de alta eficiencia enerxética e unha pequena batería para que poidan rexistrar
a súa contorna e converterse así en parte da Internet das Cousas.

GennyTM 2.0 Urban
A revolucionaria cadeira de rodas GennyTM foi desenvolvida en 2010 polo
italiano Paolo Badano. Afeccionado á mecánica e tendo perdido a mobilidade das pernas logo dun accidente en moto, non podía resignarse ao
uso da silla de rodas convencional. Ao coñecer o Segway suscitouse a idea de que
si un usuario podía moverse con total liberdade estando de pé sobre un Segway,
ben podería facer o mesmo un usuario sentado. Guiado pola intuición e tenacidade dos soñadores fíxose cun destes dispositivos e pasou varios meses pechado no
garaxe da súa casa traballando nunha interminable serie de cambios, probas e melloras. Como resultado desta intensa investigación naceu GennyTM, o prototipo da
primeira cadeira de dúas rodas do mundo, construída sobre a tecnoloxía Segway.

AudaMobile, plataforma de xestión e información para o taller
Esta aplicación de Audatex permite obter
o orzamento da reparación desde tablets.
Esta app supón un antes e un despois na
valoración e reparación de vehículos xa que, ata
agora, para elaborar un orzamento, era necesario tomar moitas notas en papel. Con todo, con
AudaMobile termínanse moitas das mecánicas
manuais que implicaban tempo e inducían a erros,
xa que o taller pode rexistrar automaticamente os
datos administrativos do orzamento e identificar o
vehículo con só introducir a matrícula, ademais de
acompañar fotos dos danos directamente capturadas dende a propia tablet. AudaMobile permite
acceder en tempo real a toda a información sobre
prezos de pezas, pintura e tempos de operación.

Compostela >> Sprint Motor
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Novas instalacións de Kia en Santiago

A marca surcoreana Kia comeza este
mes na capital galega unha nova andaina abrindo novas instalacións na rúa
Isaac Peral no polígono do
Tambre.
O empresario e presidente da S.D. Compostela,
Antonio Quinteiro, será
quen guíe os pasos a partir

de agora de Kia na nosa cidade nas modernas instalacións
do que foi anteriormente
concesionario Alfa Romeo.
Unha nave de vangarda cunha superficie de 4.300 metros
cadrados e unha ampla exposición de 1.200. Este novo
concesionario tamén terá
a representación da marca
SsangYong.

Breacar presentou o Fiat 500X
O concesionario oficial
Fiat en Compostela,
Breacar, presentou
aos medios de comunicación
a súa última novidade, o 500X.
Pedro Hervés, director-xerente do Grupo Brea, e Fernando
Martínez, xefe de vendas de
Breacar, foron os encargados
da presentación.
Comercializado en máis de
100 países, o novo Fiat 500X

preséntase en dúas versións
diferentes con dúas almas distintas, unha máis “urbana” e a
outra “off-road”, equipadas con
eficientes motores diésel e gasolina, tres tipos de cambios
(manual, automático de nove
velocidades ou dobre embrague de 6 velocidades) e na
configuración de tracción dianteira, tracción total ou tracción
dianteira con “Traction Plus”.

Caeiro Rey presenta as súas novas instalacións
Caeiro Rey, concesionario oficial
Nissan en Santiago
de Compostela, organizou
un acto para presentar as
súas novas instalacións, así
como a nova gama de crossovers Nissan composta por
Juke, Qashqai e X-Trail.
O acto, ao que acudiron
máis de 200 invitados entre
clientes e amigos do grupo
Caeiro, contou coa presenza de Marco Toro, conselleiro director xeral de Nissan

Iberia. María Caeiro, conselleira delegada do Grupo
Caeiro, destacou durante o
evento “para nós é un grande orgullo e unha gran responsabilidade que unha
marca de tanta tradición en
España como Nissan deposite a súa confianza en nós.
A nosa longa experiencia
no sector da zona e a nosa
aposta pola excelencia neste negocio son sen dúbida
a nosa mellor achega para
asegurar o éxito da marca”.

Xuntanza EG4 Motor
Como vén sendo tradicional, EG4
Motor, co seu xerente Enrique González á fronte,
organizou un ano máis o tradicional cocido cos seus amigos
e colaboradores. Alí coincidiron diversas persoas do mundo do motor de Santiago de
Compostela. Puidemos compartir “mesa e mantel”, cos
manxares propios do porco e
as típicas filloas e orellas, cunha

representación, entre outros,
de Recambios Balsa, Talleres
Pontevea ou Acar (xestión de
flota). Unha gastronómica xuntanza que serviu para cambiar
impresións do motor e escoitar distintas versións de como
pode ser o futuro neste sector. Na xuntanza do vindeiro
ano verase quen acertou máis
no seu prognóstico de como
serán os próximos meses no
mundo da automoción.
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Novo Subaru Outback

Novo Touran
Volkswagen presenta
unha xeración completamente nova do
Touran do cal vendéronse, ata
agora 1,9 millóns de unidades.
En comparación co modelo anterior, o novo Touran pesa 62
kg menos. Estes logros no ámbito da redución do peso alcanzáronse a través de innovadoras
tecnoloxías de construción lixeira que se aplicaron á carrozaría

e aos sistemas de propulsión. A
redución do peso diminúe automaticamente o consumo e
mellora a dinámica. Ademais,
son detalles como os optimizados motores turbo os que converten ao Touran do 2015 nun
dos monovolumes máis áxiles
do mercado. Os tres motores de
gasolina (110 cv, 150 cv e 180
cv) e os tres motores diésel (110
cv, 150 cv, 190 cv) son ata un

19% máis eficientes. A versión
diésel máis económica é o 1.6
TDI de 110 cv con cambio manual de 6 velocidades. A versión
máis eficiente equipada con
motor de gasolina é o Touran
1.4 TSI con cambio automático
DSG con dobre embrague e 150
cv. Esta versión equipa de serie
o sistema «Start/Stop» e o sistema de recuperación da enerxía
de freado.

“Lexus Safety System +”

Os novos Toyota Auris
e Auris Touring Sports
contan cunha imaxe
renovada, un habitáculo mellorado grazas ao novo deseño e os novos materiais, de
maior calidade percibida, e
unha gama de motores actualizada, con cinco versións

diferentes: dúas de gasolina,
dúas diésel e unha híbrida.
Auris hybrid e hybrid
Touring Sports, tras converterse nas variantes máis importantes da gama ao representar
a metade de todas as vendas
deste modelo en 2014, seguirá
sendo a carta de presentación

La actualidad de Compostela

Revista quincenal gratuita de Santiago
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envíanos tu correo a: lectores@revistastgo.es

do novo Auris. A ela únense
o novo propulsor de gasolina
1.2T de 116 cv, así como o outro propulsor de gasolina 1.6
VALVEMATIC de 132 cv e as
dúas versións diésel: 1.4 D-4D
de 90 cv e 1.6 D-4D de 112 cv.
Este último motor tamén é novidade na gama Auris.

As melloras do novo
Subaru Outback
non só se concentran no deseño senón tamén
en multitude de elementos
que melloran sustancialmente o seu comportamento dinámico e confort de marcha.
O chasis é totalmente novo e
aumenta a súa rixidez o 67%
fronte ao anterior modelo, os
amortecedores son novos e
máis firmes, sendo os traseiros autonivelantes, a xeometría e diversos elementos da
suspensión e transmisión foron redeseñados e reforzados. A nova dirección asistida
eléctrica é máis precisa, ríxida
e un 18% máis rápida con 2,8
voltas de volante. O sistema
VDC de control de estabilidade e tracción engade por
primeira vez a función Active
Torque Vectoring herdada do
WRX STI para aumentar a axilidade e mellorar o paso por
curva especialmente en superficies asfaltadas, freando
a roda interior en caso necesario e repartindo par de xeito
intelixente ás 4 rodas. Os discos de freo son ventilados de
316 mm con dobre pistón no
eixe dianteiro e de 300 mm no
traseiro con pistón único pero
como novidade, son ventilados para mellorar a súa eficacia e incorporan o sistema de
freada automática integrada
na propia pinza de freo.
As motorizacións do
novo Outback tanto turbodiésel 2.0 (150 cv) como gasolina 2.5 atmosférico (175
cv) son de 4 cilindros, configuración bóxer lonxitudinal
e carreira curta.

Novas >> Sprint Motor
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Audi prologue Avant concept car
O Audi prologue Avant
concept car avanza a
dinámica e as formas
futuras da marca. Cunha lonxitude de 5,11 metros e unha anchura de 1,97 m, este vehículo
de cinco portas co seu pioneiro concepto de carrozaría sitúase claramente na categoría
superior do luxo. O condutor e

ata tres ocupantes poden gozar dun luxoso interior no que
están dixitalmente conectados
grazas á máis avanzada arquitectura de sistemas de infoentretemento e tecnoloxías de
conexión existente actualmente. Está equipado co sistema
de propulsión hibrida enchufable procedente do Q7 etron

quattro, que alcanza ata un
rendemento maior no concept
car. Os 455 cv que rende esta
unidade de potencia cando
o motor 3.0 TDI e o propulsor
eléctrico traballan conxuntamente fan que o coche poida
acelerar de 0 a 100 km/h en
apenas 5,1 segundos. Dispón
dunha autonomía de ata 54

km circulando en modo completamente eléctrico. O chasis
está equipado coa suspensión
pneumática adaptativa e o sistema dinámico de dirección ás
catro rodas: ambos permiten
ofrecer unha combinación de
confort, deportividade, manexo e estabilidade a un novo nivel segundo o fabricante.

¿Se puede tener todo?
Nuevo Audi A1 desde 14.900 €*

Brea Móvil
Ctra. N-550, km 59 - A Pulleira
15705 Santiago
Brea
Móvilde Compostela
Ctra. N-550, km 59 - A Pulleira
Tel. 981Santiago
56 97 00de Compostela
15705

14.900 €*

Nuevo Audi A1 de 90 a 192 CV (66 a 141 kW). Emisión CO₂ (g/km): de 89 a 134.
Consumo medio (l/100 km): de 3,4 a 5,8.
¿Se
puede para
tener
* PVP recomendado
Penínsulatodo?
y Baleares para Audi A1 1.0 TFSI Attraction 95 CV (70 kW) desde 14.900 €* (IVA, impuesto de matriculación,
Nuevo Audi A1 desde 14.900 €*

transporte, descuento promocional y Plan PIVE 6 incluidos) para clientes particulares, empresas y autónomos que ﬁnancien a través de Audi

66 a 141 kW). Emisión CO₂Nuevo
(g/km):
Audi A1 de 90 ade
192 CV89
(66 a 141
a kW).
134.
Emisión CO₂ (g/km): de 89 a 134.
Financial Services
(según(l/100
condiciones
contractuales)
capital mínimo de 13.000 € con una duración y permanencia mínima de la ﬁnanciación
3,4 a 5,8.
Consumo
medio
km):
de 3,4 aun
5,8.

de 48 meses. Mantenimiento 4 años o 60.000 km incluido. Modelo visualizado no corresponde con la oferta. Oferta válida hasta 31/03/2015.
Audi Financial Services es una marca comercializada por VOLKSWAGEN FINANCE S.A. EFC. Información Audi: 902 45 45 75.

ra Audi A1 1.0 TFSI Attraction 95 CV (70
* PVP
kW)
recomendado
desde
para Península
14.900
y Baleares para Audi
€*
A1 (IVA,
1.0 TFSI Attraction
impuesto
95 CV (70 kW) desde
de
14.900
matriculación,
€* (IVA, impuesto de matriculación,
6 incluidos) para clientes particulares, transporte,
empresas
descuento promocional
y autónomos
y Plan PIVE 6 incluidos) que
para clientes
ﬁparticulares,
nancien
empresas
ay autónomos
través
que ﬁde
nancienAudi
a través de Audi
ales) un capital mínimo de 13.000 € con
Financial
una
Services
duración
(según condicionesy
contractuales)
permanencia
un capital mínimo de 13.000
mínima
€ con una duración
de y la
permanencia
ﬁnanciación
mínima de la ﬁnanciación
m incluido. Modelo visualizado no corresponde
de 48 meses. Mantenimiento
con 4la
años oferta.
o 60.000 km incluido.
Oferta
Modelo visualizado
válida
no corresponde
hasta
con la oferta.
31/03/2015.
Oferta válida hasta 31/03/2015.
ada
por
FINANCE S.A. EFC.
Audi Financial
Información
Services es una marca comercializada
Audi:
por902
VOLKSWAGEN
45
FINANCE
45S.A.
75.
EFC. Información Audi: 902 45 45 75.
Tel. 981
56 VOLKSWAGEN
97 00
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Volkswagen
Sport Coupé
Concept GTE
O futuro de gama alta
da casa alemá é un cupé
de catro portas de silueta ben definida e deseño deportivo exclusivo.
Equiparase cun motor V6
de 3.0l TSI que desenvolve 299cv e dous motores
eléctricos con potencias
de 53cv diante e 114cv
detrás; todo asociado a

un cambio DSG de 6 velocidades. O resultado é unha
entrega total de 380cv cos
que o prototipo pode acelerar de 0 a 100km/h en 5
segundos e chegar ata os
250km/h, podendo recorrer máis de 50 quilómetros
en funcionamento eléctrico. Incorpora un sistema
capaz de medir datos biométricos do condutor para
elixir, por exemplo, a ruta
máis conveniente no sistema de navegación.

Cambio contundente do Espace

O próximo mes de abril estará dispoñible a cuarta xeración
do monovolume de Renault
que incorpora características
de todocamiño cunha renovación estética para facelo máis
atractivo e atlético. Sae ao mercado con cinco versións, unha
de gasolina e catro de diésel,
con potencias que van desde

BREVES
❱❱ Entrar nun concesionario e atoparse só con mulleres traballando nel non é algo moi
común. De tradición familiar no sector, Maria Ekner decidiu impulsar un negocio para dar oportunidades ás mulleres nun mundo tradicionalmente dominado por homes. Na localidade de Hennigsdorf, no norte de Berlín, abriu no 2010
as portas de Señorita María, un concesionario de Seat onde todo o persoal, dende as comerciais ata as mecánicas, son mulleres.
❱❱ O pasado mes de setembro, durante o“10º Encontro Ibérico Land Rover”celebrado en
Gouveia, Portugal, o “Landmania Clube de Portugal” reuniu a maior caravana de
Land Rover da historia ao xuntar un total de 516 vehículos da marca de todas
as épocas. Este feito histórico, que permanecía imbatido desde 2011, valeulle a
este club o recoñecemento no Libro Guinness dos Récords.
❱❱ Os deseñadores de Seat están traballando xa coa nova xeración do Ibiza, a que será a 5ª
do modelo máis lonxevo e exitoso da historia da marca, coa previsión de lanzala
en dous anos. O Ibiza recuperou o impulso no que vai
de ano, e entre xaneiro e febreiro foi o coche máis popular, con 6.231 vendas.
❱❱ A Asociación Estatal deVítimas de Accidentes DIA deu a voz
de alarma ante o repunte das mortes nas estradas
nacionais durante febreiro e pediu un plan “urxente
e eficaz” para atallar o número de falecidos. A 1 de
marzo de 2015, contabilizáronse 169 vítimas mortais.
❱❱ O conselleiro delegado do consorcio Fiat (FCA), Sergio
Marchionne, percibiu unha remuneración total de
6,61 millóns de euros durante o pasado exercicio, o
que supón un aumento do 83% en comparación cos
seus ingresos correspondentes a 2013.
❱❱ Opel propuxo manter un debate aberto sobre a normativa
de CO2 a partir de 2020 e reclamou que as futuras
normativas de CO2 para a industria de automoción
sexan examinadas.

os 130 aos 200cv con opción de
cambio manual de seis velocidades ou de dobre embrague con
seis ou sete relacións. Destaca o
sistema inédito Multi-Sense que
adapta tódalas tecnoloxías (motor, caixa de velocidades, chasis,
prestacións de confort e de ambiente) aos desexos do condutor.
Á venda desde 30.950€.

Novo Mini Countryman Park Lane
Bautizado co nome dunha
zona londiniense de mansións
e hoteis de luxo, trátase dunha edición especial que vén de
presentarse en Xenebra pero
non chega a España ata o mes
de xullo. Cun deseño de marcada deportividade e equipamentos exclusivos, é o primeiro
Mini de catro portas, gran portón posterior, cinco asentos e tracción total opcional.

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

Ofrécese en tres motores de gasolina de 122 e 190cv nas versións Cooper e Cooper S; e tres
diésel de 112cv no Cooper D e
143cv do Cooper SD, que cobren un abano de potencia que
vai dende os 66kw/90cv ata os
140kw/190cv. Preséntase con
carrozaría en Earl Grey metalizado combinado con vermello no capó, teito e retrovisores
exteriores.

Novas >> Sprint Motor
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Mazda CX-3 2015
O primeiro SUV compacto de Mazda
combina condución
deportiva cun equilibrio entre
prestacións e consumo. Ofrece
tracción dianteira ou ás catro

rodas, algo que non inclúen outros pequenos todocamiños, e
unha avanzada tecnoloxía de
conectividade. Chega ao mercado en maio cun motor diésel
1.5 SKYACTIV-D de 105cv e un

GTA Spano: o superdeportivo español
A casa española acaba de presentar no
Salón de Xenebra o
primeiro superdeportivo do
mundo que incorpora materiais revolucionarios como o
grafeno ou o titanio que lle
dan maior lixeireza e rixidez.
Montado artesanalmente
sobre un chasis integral monocasco de carbono é o único modelo que o ten entre

tódolos fabricantes de superdeportivos. O propulsor
V10 Twin Turbo con 7990cc,
par motor de 1220Nm e os
925cv permítenlle acelerar
de 0 a 100km/h en 2,9 segundos e acadar unha velocidade punta superior aos
370km/h. A produción limítase a 99 unidades que se
venden por 890.000€ cada
unha.

gasolina 2.0 SKYACTIV-G de 120
ou 150cv, ámbolos dous con
opción de caixa de cambios
manual de seis velocidades ou
automática de seis relacións.
Incorpora un dispositivo de

control exterior do coche con
cámaras, sensores de radar e
láser que permiten manobrar
con maior seguridade ou recibir unha alerta por cambio involuntario de carril.

O futuro de Seat chámase 20V20
A compañía desvela a súa visión estratéxica de futuro
co prototipo 20V20, visión
2020, que será o primeiro SUV compacto da historia da compañía. Combina
a silueta dun cupé deportivo de catro portas co refinamento dun todoterreo
lixeiro e a utilidade dun

compacto. No interior, ambiente espazoso para cinco
persoas. Ademais, o modelo incorpora un completo paquete de asistencia á
condución e ofrece unha
plataforma axeitada para
todo tipo de motores, desde os TSI e TDI de alto rendemento aos híbridos
enchufables.

12
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Confirmado: Range Rover Evoque convertible
Land Rover acaba
de anunciar que no
2016 lanzará a versión
convertible do Range Rover
Evoque. Fíxoo público no Salón

do Automóbil de Xenebra no
que a marca exhibiu o vídeo
de proba do prototipo que,
con pintura de camuflaxe, percorreu os 42 quilómetros da

rede de túneles Crossrail de
Londres a 40 metros de profundidade e sorteando obstáculos. O Range Rover Evoque
será o primeiro SUV compacto

Premium convertíbel do mercado e vaise fabricar no Reino
Unido con carrozarías cupé 3
portas e 5 portas.

Novo Hyundai Tucson
Chega para darlle o relevo aos ix35 como todocamiño medio. Ofrecerá
motores de gasolina T-GDI con
turbocompresor de 176cv con
cambio manual de seis velocidades ou dobre embrague de sete
velocidades, amais dun motor de
gasolina de 135cv, o GDI de 1,6l
e tres motores diésel de 115cv,
132 e 186cv. Entre os elementos
de seguridade que inclúe están a
freada automática de emerxencia, monitorización de ángulos
mortos e de obstáculos.

Nissan Sway
Concept: todocamiño
de 5 portas
Herdeiro dos exitosos Qashqai e Juke,
o Sway anticipa as
características do futuro modelo do segmento B da compañía, é dicir, do futuro Micra.
Revelado en Xenebra, preséntase con riscos afiados e
estética de curvas alongadas.
O interior inspírase na arquitectura industrial, simple e robusta, mentres usa cores para
achegar elegancia. No exterior
loce unha grella en forma de V,
teito flotante, pilotos en forma
de búmerang e teito solar.

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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Passat Alltrack
O novo Passat Alltrack
ten todo nun: vehículo
para as viaxes, os negocios, a familia e espazoso SUV.
Os parachoques e os protectores inferiores dianteiro e traseiro
adaptados á condución fóra das
estradas asfaltadas, os excelentes ángulos de ataque e de rampla, as estribeiras laterais e os
robustos pasos de roda non só
aumentan o grao de resistencia
da carrozaría, senón que tamén
lle confiren ao novo modelo un
estilo especialmente distintivo. Ao mesmo tempo, a tecnoloxía máis moderna cumpre o
que o robusto aspecto exterior

promete: grazas a unha altura
maior ao chan de 27,5 mm, un
programa de condución especial «off-road» cos asistentes
de condución correspondentemente configurados, un chasis
adaptado e o sistema de tracción total 4MOTION.
O Alltrack da segunda xeración equipa catro novos motores de inxección directa:
un motor turbo de
gasolina (TSI)
e tres turbodiésel

Park24 e Toyota
Toyota e Park24
probarán, a partir
do mes de abril, un
servizo de vehículos compartidos no centro de Tokio
co Toyota i-ROAD, un vehículo eléctrico de tres rodas ultracompacto, como
protagonista. O i-ROAD,
deseñado pensando na flexibilidade e a facilidade de
uso, asociarase ao servizo

“Times Car Plus’de Park24,
que permite aos socios utilizar vehículos compartidos
en calquera momento do
día ou da noite. Está previsto que a proba se desenvolva entre o 10 de abril e finais
de setembro. Solicitaranse
os datos de uso e as impresións dos usuarios a fin de
valorar a facilidade de utilización do servizo.

(TDI). O potente TSI ofrece unha
potencia de 220 cv. Os TDI comezan, cunha potencia a partir de 150 cv. No seguinte nivel
de potencia ofrécense dous
motores de 190 cv e 240 cv. O
novo modelo equipa o sistema
«Start/Stop» e o sistema de recuperación da enerxía de freada
de serie. A marca

alemá ofrece o potente TDI de
150 cv cun cambio manual de 6
velocidades. O resto de motores
equipan de serie o cambio automático de dobre embrague
«DSG» de 6 velocidades no caso
do TDI 190 cv e de 7 nos propulsores TSI 220 cv e TDI 240 cv
BiTurbo.

“Ride the Way”
A partir de agora,
todos os motociclistas españois teñen
dispoñible unha nova App
de referencia para compartir rutas e viaxes por todo o
mundo. Única no seu xénero, “Ride the Way” permite
aos motociclistas comentar, cualificar ou crear rutas persoais a través dos

seus smartphones e compartilas coa comunidade e/
ou subila ao seu Facebook.
“Ride the Way” está dispoñible para os sistemas iOS
e Android e pódese descargar gratuitamente dende as
respectivas tendas oficiais
de aplicacións ou directamente dende a web: www.
ridetheway.es

Novas >> Sprint Motor

Mercedes-Maybach Pullman sinónimo de luxo
O segundo modelo de MercedesMaybach (lonxitude:
6,50 m.) asume con naturalidade o primado neste segmento
de luxo cos seus asentos en
disposición enfrontada detrás do panel separador, expresión dun gusto exquisito.
Dese modo créase o espazo
necesario para configurar un
salón nobre de dimensións
xenerosas nas prazas traseiras, con numerosos detalles

de serie, e a berlina para chofer satisfai o nivel agardado
de exclusividade e luxo. Os
pasaxeiros VIP ocupan dous
asentos Executive incorporados de serie e dispostos no
sentido da marcha.
O motor V12 biturbo deste modelo desenvolve unha
potencia de 530 cv. A súa
cilindrada é de 5.980 cc e o
par motor máximo ascende
a 830 Nm a partir das 1.900
rpm.

Parabéns Bulli!
Aos 65 anos uns xubílanse e outros se
senten con forzas de
comezar de novo; este é o caso
do Bulli, que avanza e avanza sen
parar. A produción do primeiro
Transporter de Volkswagen empezou hai 65 anos, primeiro en
Wolfsburg e a partir de 1956 en
Hanover. Esta data marca tamén

o principio dunha historia de
amor automobilística única, xa
que actualmente toda a gama
deste modelo adquiriu o estatus de culto.
A día de hoxe, producíronse a nivel mundial preto
de 11 millóns de vehículos da
gama T, ao longo de cinco xeracións do modelo.
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Smart BRABUS tailor made
A
personalización é unha das
maiores virtudes
de smart, e o éxito deste
principio materialízase no
smart BRABUS tailor made.
O programa de personalización iniciouse hai cinco anos e xa se implantou
en Europa, nos EEUU e en
China. As posibilidades son

practicamente ilimitadas.
Entre os elementos característicos atopamos, ademais
das pinturas especiais, o deportivo deseño tailor made
para o exterior. Así mesmo,
o revestimento personalizado dos asentos, do taboleiro de instrumentos e do aro
do volante con napa realza
o interior.

O C3 Picasso pon o turbo
O Citroën C3 Picasso
estrea o motor de gasolina PureTech 110.
Este tricilíndrico turbo destaca
por conxugar agrado de condución con consumos axustados e unha diminución das
emisións de CO2 que libera
a este monovolume do pago
do Imposto de Matriculación.

O PureTech 110 do C3 Picasso
entrega unha potencia máxima de 110 cv CEE a 5.500
rpm, cun par de 205 Nm desde 1.500 rpm. Coa súa caixa de
cambios manual de 5 velocidades e o seu turbocompresor
ofrece unhas prestacións de
alto nivel sen castigar o peto.
Os prezos parten de 16.080 €.
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Un SUV “Fatto in Italia”

Fiat 500X
Carácter latino

Queda ratificado que co 500X, un coche cun deseño
moi persoal e tamaño compacto, Fiat a comezou
unha nova etapa. A busca do seu ADN faise cada
día máis evidente; xa non vale deseñar coches para
un gran mercado, hai que dar personalización e
carácter a toda a familia. Co modelo que traemos
a estas páxinas queda clara esta nova andaina
do fabricante italiano. Para nós está na senda
adecuada, e este todocamiño é unha boa mostra
desta nova planificación dos seus produtos.
	Deseñado e fabricado en Italia, o 500X
venderase en 100 países con dúas gamas, unha
máis urbana e outra máis off-road, co obxectivo de
conquistar tanto a clientes do segmento B (urbanos)
coma aos que buscan un SUV. A versión máis urbana
mide 4.248 milímetros e a off-road 4.273.
■ XURXO SOBRINO | Texto
■ BRAIS GARCÍA | Fotos

Motorizacións

Recentemente chegado
aos concesionarios oficiais o
Fiat 500X pódese elixir entre
dous motores de gasolina, o
1.6 E-Torq de 110 cabalos (cambio manual de 5 velocidades e
tracción dianteira) e o 1.4 Turbo
MultiAir II de 140 cv (tracción
dianteira e cambio manual de

seis velocidades) e dúas diésel, o
1.6 MultiJet II de 120 cv (tracción
dianteira e cambio manual de 6
velocidades) e o 2.0 MultiJet II de
140 cv (cambio automático de
9 velocidades e tracción total).
No mes de maio chegará un
novo diésel 1.3 MultiJet II de 95
cv (cambio manual de cinco velocidades e tracción dianteira).
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Tamén se engadirán os motores 1.4 Turbo MultiAir II de 170
cv (gasolina con cambio automático de nove velocidades
e tracción total), o 1.4 Turbo
MultiAir II de 140 cv con tracción dianteira e cambio de dobre embrague de 6 velocidades
(DCT) e o 2.0 MultiJet II de 140
cv con cambio manual de seis

marchas e tracción total. Hai
que destacar que por primeira
vez en Fiat haberá unha caixa
de cambios automática de dobre embrague con seis velocidades e unha caixa de cambios
automática de 9 velocidades
combinada coa tracción 4×4.
O 500X ofrece tres tipos de
tracción: a dianteira tradicional 4×2

(gama “Urban”), a tracción dianteira con Traction Plus (en Cross e
Cross Plus) e a tracción total con conexión automática do 4×4.
As claves da capacidade “fóra da estrada” do 500X
céntranse nunha altura libre
ao chan de 179 milímetros e
nuns ángulos de ataque de
21,3º, saída 30,1º e ventral de

17

22,3º. Fiat tamén ofrece o selector de condución “Mood
Selector”, que actúa no motor,
os freos, a dirección e o cambio (en caso de transmisión automática). En función do estilo
de condución, pódense elixir
tres tipos de comportamentos: Auto, Sport e All Weather
(Traction en Cross e Cross Plus).

18
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Equipamento e versións
O 500X con estilo urbano está dispoñible cos niveis
de acabado Pop, Pop Star e
Lounge, mentres que o que
ten a imaxe máis todocamiño se ofrece cos acabados
Cross e Cross Plus. O seu prezo recomendado parte dos
13.500 euros con 2 anos de
seguro a todo risco e 4 anos
de garantía (inclúe promoción de lanzamento, PIVE6 e financiamento con FCA
Capital).

Dende o equipamento máis básico, o Pop da
gama Urban, inclúe de serie aire acondicionado, radio
Uconnect MP3 con mandos
no volante, porto USB e Auxin, control de cruceiro, elevavidros eléctricos dianteiros e
traseiros, freo de man eléctrico, axuste en altura do asento
condutor, guanteira refrixerada, lamias de aceiro de 16
polgadas con tapacubos prateados brillantes (dispoñible

A marca italiana agarda
que sexa o Pop Star o acabado máis vendido. Este
engade sobre o Pop lamias
de aliaxe de 17” con acabado prateado mate (dispoñible como opción lamias
de 17 e 18 polgadas), Radio
Uconnect con pantalla táctil de 5”, Bluetooth, volante
e pomo de pel, faros antinéboa con función “cornering”
e retrovisores da cor da
carrozaría.

O salpicadeiro ten un nivel de acabado visual e de calidade moi bo

Interior amplo
O estilo chic impera no
novo Fiat 500X, tanto no interior coma no exterior deste italiano. O salpicadeiro
ten formas redondeadas, e
un nivel de calidade visual
de acabado moi bo, que non
ten nada que envexar a un
compacto de segmento C.
O material da parte superior
do salpicadeiro e das portas
é un tanto gomoso e acolchado, algo máis deportivo,
non con aparencia clásica de
coiro. Os plásticos duros son
correctos, e tamén o axuste
das pezas.
Quen sexa observador
poderá atopar algúns elementos como o mando

como opción lamias de 16
polgadas con efecto de cromo escurecido), logo frontal
Fiat con soporte cromado,
paragolpes dianteiros e traseiros en cor da carrozaría,
retrovisores negros eléctricos e térmicos, a parte inferior do paragolpes traseiro
en cor negra, arcos de rodas
e baixos das portas en cor negra e os tiradores das portas,
o maleteiro e o marco dos faros en tratamento cromado.

xiratorio das luces, os mandos do climatizador, as
pancas dos intermitentes
e limpaparabrisas, ou ata
o propio volante multifunción, que Fiat comparte con
outras marcas do grupo. Ás
veces estes elementos teñen
un toque de personalización
para conferirlle máis personalidade, como é o caso do
volante, lixeiramente achatado pola parte inferior.
Para a lonxitude do 500X
(4,25 m), hai que dicir que é
un coche cun nivel de espazo moi razoable, moi ben
nas prazas dianteiras, tamén en anchura e altura, e
un pouco máis normal nas

prazas posteriores. Os asentos son duros e a posición de
condución non é moi elevada, aínda que esteamos falando dun todocamiño,
senón máis parecida á dun
compacto.
O feito de que o teito do
500X sexa máis redondeado e vaia descendendo máis
suavemente cara á lúa posterior, fai que a altura libre
ao teito nas prazas traseiras
sexa correcta, pero non tan
xenerosa coma no seu irmán
o 500L, que ten un teito máis
cadrado e recto. O acceso a
estas prazas é cómodo.
O maleteiro deste SUV
é de 350 litros, contando

co dobre fondo. É de bo tamaño, e só un litro máis pequeno ca o do seu curmán
o Jeep Renegade. O tamaño
non cambia, sexa na versión
de tracción dianteira sexa na
versión 4x4. De todos os xeitos, postos a comparar, unha
berlina compacta, por exemplo o Volkswagen Golf, que
mide tamén 4,25 m, ten un
maleteiro de 380 litros. Os
modelos que incorporan
unha roda de reposto “normal” réstanlle capacidade ao
maleteiro. Outro detalle que
facilita a modularidade son
os asentos posteriores, que
son abatibles en dúas partes
asimétricas.
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Prendendo o motor
Nada máis sentármonos
no asento do condutor, xa nos
sentimos a gusto. Cunha posición lixeiramente máis alta ca
a dun turismo e coas distintas
regulacións do asento combinadas coa do volante, rapidamente estabamos instalados.
Botamos un vistazo ao redor
e doadamente nos familiarizamos con toda a botonería e
os seus satélites, algo ao que
xa nos ten acostumados Fiat.
A unidade cedida para
esta proba polo concesionario oficial Fiat en Santiago
de Compostela, Breacar,
foi o 1.6 Multijet 120 cv e o
conxunto xeral resulta moi
agradable por motor e bastidor. Con pneumáticos puros
de asfalto e unha suspensión
igualmente orientada a esa
superficie, este italiano responde moi ben de dirección,

apoia con moita seguridade
e roda despreocupadamente fóra da cidade. O 500X 1.6
Multijet é moi cómodo na estrada, cun baixo réxime que
permite utilizar as marchas
máis longas mantendo sempre unha moi boa resposta. Dispón dun mando que
permite modificar as leis de
actuación do motor, freos, dirección e transmisión, baixo
tres programas: Auto, Sport e
All Weather. Neste último, o
control de tracción acomete
as súas correccións en función
de como perde motricidade.
Nas versións 4x4, substitúese este programa polo de
Traction, que favorece o agarre en superficies esvaradías
ao desviar por anticipación
máis par ao eixe traseiro sen
necesidade de percibir perdas
de motricidade.

Probablemente a motorización turbodiésel de 120
cabalos sexa a opción máis interesante dentro da gama dos
500X alimentados por gasóleo. É suave e transmite unhas
boas sensacións. Esta mécanica empurra ben dende un
pouco antes das 1.800 revolucións e estira con enerxía.
En canto aos desenvolvementos, este 500X circula a
2.000 rpm en sexta cando vas
a 120 km/h, o que é un réxime
axeitado para baixar a rumorosidade e mellorar o confort
interior, conter o consumo e
ter recursos baixo o pedal do
acelerador para utilizalo no
caso de que sexa necesario.
A dirección é de tacto suave, non moi dura, pero hai que
subliñar que resulta cómoda
e precisa. Do tacto dos pedais, o do freo pode parecer

moi brando e un pouco esponxoso. O coche frea, que
ninguén se leve a engano, só
que hai que afundir un chisquiño máis o pedal. O cadro
de instrumentos é de tres esferas circulares. As dúas laterais son analóxicas e a central
é dixital e inclúe unha pantalla
a cor para a computadora de
a bordo e o velocímetro.
Na consola central pódese
atopar o sistema de infoentretemento Uconnect, con pantalla táctil a cor, de 5 ou de 6,5
polgadas, segundo o caso.
Pode incluír tamén navegación GPS. A pantalla está bastante alta e non hai que apartar
moito a vista da estrada.
Táboa coa porcentaxe de variación
por avaría. Diferenza 2014/2013
Motor
1.6 Multijet 120 cv
Nº de cilindros
catro
Tipo de distribución	DOHC,
4 válvulas por cilindro
Mando de distribución correa dentada
Potencia
120 cv a 3.750 rpm
Par máx
320 Nm a 1.750 rpm
Combustible
gasóleo
Encendido
por compresión
Cambio
manual de 6 vel.
Dirección
de cremalleira
Freos dianteiros
discos autoventilados
Freos traseiros
discos macizos
Capacidade depósito
48 litros
Consumo mixto
4,1 litros aos 100 km
Nº de prazas
cinco
Lonxitude
4.273 mm
Ancho total
2.025 mm
Capacidade maleteiro
245 litros

O 500X ten personalidade propia

O crossover
italiano ofrece unha
postura elevada de
condución e unha
ergonomía moi coidada

A gama permite
elixir entre tracción
dianteira, dianteira con
sistema Traction Plus ou
catro rodas motrices
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Apta para todos os públicos

Yamaha Tricity 125
A marca xaponesa dos tres diapasóns, Yamaha, desenvolveu
un innovador vehículo de tres rodas, o Tricity 125. Este vehículo é máis lixeiro que o seu predecesor e pioneiro no mercado, o Piaggio MP3, e está orientado a un perfil de usuario
distinto. Yamaha defíneo como novo medio de transporte urbano sinxelo.
■ josé arufe | Texto
■ sprint motor | Fotos

Deseño e funcionalidade
A primeira impresión que nos aporta fisicamente é
a dun vehículo áxil e dinámico. En canto á carrozaría
destacan os seus gardalamas dianteiros que cobren
parte da roda e fan un efecto moderno de integración
no resto do carenado. Conta tamén cun oco para o
casco debaixo do asento e un cadro de instrumentos completo, caballete central e pata lateral, o cal
sempre é de agradecer. En xeral tamaño compacto
e reducido.

Tren dianteiro

A manobrabilidade da Tricity 125 é espectacular

O reducido ancho de vía no tren dianteiro, asegúranos un manexo áxil entre o tráfico denso. Este novo
sistema denominado “Leaning Multi Wheel” (inclinado múltiples rodas, en inglés) está formado por paralelogramos e dobres horquillas telescópicas en cada
unha das rodas.

Proba >> Sprint Motor
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Ficha técnica

Moi útil o oco para o casco debaixo do asento

Arrincamos
A posición de condución é moi natural, e como
sempre agradécese o piso plano. Montarse neste
scooter é moi sinxelo e cómodo para calquera
persoa, independentemente da súa estatura ou peso.
A altura ao chan do asento é de 78 centímetros.

Motor
Este vehículo leva un propulsor de 125 centímetros cúbicos de última
xeración, con inxección
controlada electronicamente. Ten un consumo
moi reducido de só 2,7 l/
km. Incorpora freos de disco nas tres rodas e sistema
de freada compacta (UBS).

O motor ten un son grave e áspero de 4 tempos, e
aínda que é moi sinxelo empurra con forza e contundencia. Logo duns minutos para
familiarizarnos, imos collendo confianza e deixámonos
levar pola súa facilidade de
uso, en canto nos damos
conta estamos facendo un
slálom xigante no medio do
tráfico, é moi divertido.
Un dos seus puntos fortes
e que a min particularmente encántoume foi a freada.
Fixemos varias probas sobre
superficies esvaradizas, molladas e empedradas, o seu
comportamento é moi nobre. Quedamos realmente

sorprendidos neste apartado. Evidentemente unha boa
freada vainos garantir unha
maior seguridade.
En traxectos interurbanos
móstrase moi estable. A súa
velocidade punta rolda os
110 quilómetros por hora. A
súa protección aerodinámica vese limitada pola escasa
altura da pantalla dianteira, pero Yamaha dispón dun
parabrisas como accesorio
dun tamaño superior, que
mellora este pequeño detalle. O tren dianteiro e a dobre suspensión funcionan á
perfección, transmitíndonos
dende o primeiro momento unha gran sensación de

Motor Monocilíndrico,
		 refrixerado por
		 líquido, 4 tempos,
		 SOHC, 2 válvulas
Cilindrada 124,8 cc
Relación de
compresión 10,9 : 1
Potencia
máxima 8,1 kW @ 9.000 rpm
Par máximo 10,4 Nm @ 5.500 rpm
Sistema de
combustible	Inxección de combustible
Sistema de
arrinque	Eléctrico
Sistema de
transmisión	Correa trapezoidal
		automática
Suspensión
dianteira Horquillas telescópicas
Suspensión
traseira	Unidade oscilante
Freo
dianteiro	Dobre disco, Ø 220 mm
Freo traseiro	Disco hidráulico
		 único, Ø 230 mm
Lonxitude
total 1.905 mm
Altura do
asento 780 mm
Distancia
mínima
ao chan 120 mm
Capacidade
do depósito 6,6 litros

estabilidade e verticalidade,
asentando ben a Tricity en
calquera situación da nosa
ruta.
Como conclusión a esta
proba dicir que é unha moto
de iniciación, ideal para todos os públicos polo seu reducido peso e altura. Incluso
para empresas de reparto
paréceme unha opción perfecta. A Yamaha Tricity ten un
prezo de 3.299 euros.

22

Sprint Motor >> Retro-visor

Toyota Corolla

Un auténtico best seller
no mundo do automóbil
O Retro-Visor do mes de
marzo ábrese con orgullo para recibir a un clásico
das estradas ou a un modelo inmortal. Podemos
referirnos ao Corolla de
calquera das dúas maneiras porque o certo é que
estamos ante un auténtico best seller no mundo do
automóbil e dentro da casa
nipona, xa que supera o 40
millóns de unidades vendidas. Dende 1966, cando se
lanzou a primeira xeración,
ata hoxe leva percorridos
49 anos nos que este automóbil soubo adaptarse aos
cambios e ao gusto dos diferentes mercados, soubo
vender a súa boa relación
calidade-prezo e foi consolidando a súa identidade
como referencia global no
seu segmento.
■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR/m. cumbraos | Fotos

O xerme do modelo
O Corolla lánzase nunha
época na que os automóbiles
norteamericanos e europeos
gozaban do aval e a confianza dos clientes pero conseguiu abrir un camiño propio
e quedar para facer historia.
Nace co fin de cubrir as necesidades dos traballadores das
áreas metropolitanas xaponesas que, a finais dos anos 60,
por mor da expansión industrial que vivía o país, vían como
aumentaban os seus tempos
de desprazamento diario. Así,
moitos buscaron opcións para
moverse cun coche particular. Pensando nisto, o enxeñeiro xefe de Toyota, Tatsuo
Hasegawa, ideou o primeiro
Corolla cos principios básicos
que definen ao modelo dende
entón: evolución constante e
deseño que responda aos requirimentos dos clientes en tódolos mercados. Foi o mesmo
Hasegawa quen dixo hai case

cincuenta anos que o Corolla
debía levar felicidade e benestar á xente arredor do mundo.
E esa podería ser a filosofía vital do modelo.

Novembro de 1966
Hai 49 anos, Toyota inauguraba unha nova fábrica
en Takaoka, na Prefectura de
Aichi, Xapón, dedicada exclusivamente á produción do
Corolla. Dous anos máis tarde,
coa pretensión de ofrecer vehículos específicos para cada
rexión do mundo, a casa nipona comezou a produción en
Australia e Malasia. O coche
arrancaba a súa comercialización como un dos compactos
de maior calidade do seu segmento e, grazas a el, a marca
nipona accedeu a mercados
que ata aquel momento estaban dominados por vehículos locais. Entre 1965 e 1968,
Toyota duplicou a súa produción total de 480.000 coches
Toyota Corolla-FX16 de 1987

a 1,1 millóns anuais; uns datos
que reflicten a importancia do
modelo para o crecemento da
empresa. As exportacións do
Corolla a Norteamérica comezaron en 1968 e o éxito de vendas neste mercado fixo que as
entregas mundiais do coche
chegaran a un millón de unidades catro anos despois do seu
lanzamento. Toda unha marca
naquela época.

O primeiro Corolla
Moitas das prestacións de
seguridade que incorporaba o
primoxénito da familia Corolla
eran opcionais pero, máis tarde, co fin de satisfacer as necesidades das familias, a marca
incluíu moitos destes elementos como estándar. De feito,
desde distintos foron apúntase que o compromiso da
marca para lograr niveis cada
vez máis altos de calidade e o
feito de seguir sumando elementos ao modelo, fan del un

factor decisivo para que resultase do gusto de condutores
de todo o mundo. O primeiro corazón do coche montaba
1.0 e entregaba uns 56-60 cabalos de potencia, que posteriormente foi actualizado a un
L4 con oito válvulas con carburador e 1.077cc de 60cv. En
1969 os motores revisáronse
para que entregasen 13 cabalos máis cada un. A comezos da
década dos 70 o Corolla xa era
valorado pola súa calidade elevada, prezo reducido e comportamento dinámico difícil
de igualar no mercado. Neste
sentido, pode dicirse que a fiabilidade alta que se atribúe a
Toyota como fabricante vén
dada polo Corolla.

A segunda xeración
(1970-1974)
Avalado polo título de segundo coche máis vendido en
todo o mundo, grazas ao auxe

Retro-visor >> Sprint Motor
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É o modelo
emblema do
fabricante nipón e
axudou a consolidar
a marca
experimentado nos Estados
Unidos, o E20 movíase polas
estradas coa distinción de
calidade e fiabilidade que o
precedían. Ao mesmo tempo,
incorporaba novidades tecnolóxicas como a transmisión
automática e un novo motor
con 1.2l e 73cv. En 1972 chegou a primeira renovación de
imaxe que afectaba á grella
dianteira e a novos elementos estéticos. O ano seguinte,
chegaba a variante deportiva
SR5 con transmisión manual
de cinco relacións.

1974-1978:
terceira xeración
O modelo incorpora o
convertedor catalítico e ofrece cinco variantes: cupé, sedán de 4 portas e de dúas, o
station e o SR5 e lanzábanse
dúas novidades: o Liftback,
un cupé con ventá traseira
e asento traseiro pregable; e
o Fastback, unha versión deportiva do anterior que foi do
gusto de moitos clientes.

A sofisticada cuarta xeración
En 1979 o Corolla, considerado o referente da fiabilidade xaponesa, estaba falto
dun elemento que o mercado comezaba a demandar:
a sofisticación. Adoptou un
novo chasis que o fixo máis
amigable, doado de conducir e máis divertido e conseguiu cualificativos como
luxoso. A versión deportiva

Dende 1966
leva vendidas máis
de 40 millóns de
unidades en todo o
mundo

representouna o SR5 cupé,
liftback e station. Foi o último
Corolla en ter toda a gama de
tracción traseira.

Quinta xeración
A etapa comprendida entre 1983 e 1986 pasará a historia como a época na que
naceu o GT-S, que daría lugar a moitas versións por
parte dos mellores especialistas de Xapón e que serviu
de plataforma mecánica do
mítico Toyota MR2. Co tempo
converteríase nun dos máis
míticos do mundo do motor
e obxecto de culto de moitos fanáticos. A partir deste
momento tódolos Corolla serán de tracción dianteira. Nas
variantes de tracción traseira
destaca o Toyota GT86, que
segue a ser un dos modelos
máis cotizados no mercado
de segunda man.

1987-1990: a sexta xeración
En 1987 nace o Toyota
Corolla FX, froito dunha alianza empresarial entre a casa
nipona e General Motors, que

produciría un novo Corolla
Hatchback de porta traseira
recta, inspirada no deseño
do Volskwagen Golf e dispoñible con motores 1.6l SOHC
e DOHC. Tódalas liñas cupé
e liftback foron substituídas
por unha carrozaría única de
dúas portas. Desde entón
os modelos pasaron a distinguirse coas siglas DX e LE
para o sedán, DX e SR5 para
a versión station e SR5 e GT-S
para o cupé.

A sétima
O período comprendido
entre 1991 e 1994 presenta
unha estética máis redondeada e, nas prestacións, os coches pasan a ofrecer motor
de base 1.6l con airbag para o
condutor como novidade no
mercado do automóbil.

Oitava e novena: 1995-2006
Con cambios exteriores mínimos, o prato forte
da oitava xeración estaba
nas comodidades interiores,
con motorización completa
de aluminio, propulsor 1.8l

e tecnoloxía VVT-i. En 1997
supéranse os 30 millóns de
coches vendidos, sendo o
número un en vendas mundiais. Na novena, renóvase
o deseño para o século XXI
e incorpóranse propulsores
innovadores.

Décima e undécima
Presentadas no ano 2006
e en 2013 manteñen a máxima de ofrecer distintas motorizacións en función do
mercado. Hoxe en día o
Corolla, que xa non se vende
con este nome en varios países, fabrícase en 15 plantas
en todo o mundo e representa un 20% do total dos vehículos comercializados por
Toyota nos seus 76 anos de
historia. As cifras de vendas
son rechamantes: o modelo
máis vendido do mundo en
1997 con máis de 22,65 millóns de unidades; desde o
2002 lévanse vendidas máis
dun millón de unidades ao
ano e en 2012 vendéronse
3.180 Corolla ao día en máis
de 150 países.
Auriol e Giraudet
cun Corolla
WRC no Rali de
Portugal de 1998
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Calendario
de probas

ABRIL 2015

DATA

PROBA

ESPECIALIDADE

LUGAR

PROVINCIA

PAÍS

10-12 de abril

G.P Aragón Superbikes

Superbikes

Circuíto Motorland

Teruel

España

11 de abril

Cto. España Motocross - Lleida

Motocross

Bellpuig

Lleida

España

11 de abril

Cto. España Rally TT - Lorca

Rally TT

Lorca

Murcia

España

11-12 de abril

XXIII Karting Magdalena

Karting

11-12 de abril

XXVI Rally Villa de Adeje - Cto. España Asfalto

Asfalto

11-12 de abril

XXIII Karting Magdalena

Karting

11-12 de abril

XXVI Rally Villa de Adeje - Cto. España Asfalto

Asfalto

11-12 de abril

Rally Histórico de Gibralfaro

Históricos

12 de abril

Cto. España Trial - Lozoyuela

Trial

Lozoyuela

12 de abril

G.P F1 China

F1

Circuíto de Shangai

12 de abril

G.P Motociclismo Américas

Mundial Motos

Circuíto de Austin

12 de abril

Cto. Mundo de Superbikes - Aragón

Superbikes

Circuíto de Motorland

16-19 de abril

WRC Rally Arxentina

Mundial Rallys

Córdoba

18-19 de abril

XXXI Rally Ría de Noia

Rally

Noia

18-19 de abril

Cto. Mundo Turismos G.P Marruecos

Mundial Turismos

Marrakech

18-19 de abril

XXXIX Rally Islas Canarias

Asfalto

Gran Canaria

Gran Canaria

España

18-19 de abril

Cto. España Autocross - Lleida

Autocross

Circuíto de Lleida

Lleida

España

19 de abril

G.P Motociclismo Argentina

Mundial Motos

Circuíto Termas de Río Hondo

Argentina

19 de abril

G.P F1 Bahréin

F1

Circuíto de Bahréin

Bahréin

19 de abril

G.P Superbikes Holanda

Superbikes

Circuíto de Assen

Holanda

19 de abril

Cto. Mundo Motocross - Italia

Motocross

Arco di Trento

Italia

19 de abril

Cto. Galego Velocidade - Forcarei

Velocidade

Circuíto A Magdalena - Forcarei

Pontevedra

España

19 de abril

III Slalom Villa de Andorra - Teruel

Slalom

Teruel

Teruel

España

19 de abril

Cto. España Cross Country - Jaén

Cross Country

Jaén

Jaén

España

23-26 de abril

Cto. Mundo Rally - Arxentina

Mundial Rallys

Arxentina

24-25 de abril

Rally Concello de Curtis

Rally

Curtis

A Coruña

España

25 de abril

Cto. Galicia e España de Enduro - Santiago

Enduro

Santiago de Compostela

A Coruña

España

25-26 de abril

VI Autocross Viduedo

Autocross

Circuíto de Viduedo

Ourense

España

25-26 de abril

G.P Europeo Camións - Valencia

Camións

Circuíto de Valencia

Valencia

España

26 de abril

Cto. Galego Slalom - I Slalom Vila de Neda

Slalom

Neda

A Coruña

España

26 de abril

VIII Subida a Santa María de Oia

Montaña

Oia

Pontevedra

España

26 de abril

Cto. Mundo Motocross - Holanda

Motocross

Circuíto de Valkenswaard

Holanda

26 de abril

Cto. España Velocidade - Algarve

Velocidade

Circuíto do Algarve

Portugal

26 de abril

Trofeo Race Motociclismo 2015

Motociclismo

Circuíto do Xarama

26-27 de abril

Mundial Outdoor Trial - Xapón

Trial outdoor

Circuíto de Motegi

Circuíto Karting A Magdalena - Forcarei Pontevedra
Santa Cruz
Adeje
de Tenerife
Circuíto Karting A Magdalena - Forcarei Pontevedra
Santa Cruz
Adeje
de Tenerife
Málaga
Málaga

España
España
España
España
España

Madrid

España

Teruel

China
Estados
Unidos
España
Arxentina

A Coruña

España
Marruecos

Arxentina

Madrid

España
Xapón
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O condutor selecciona as seis
marchas utilizando dous
levas de cambio no volante

Mercedes-AMG GT3, un bólido
para competicións amateurs
Mercedes-AMG presentou no Salón de Xenebra o seu
novo bólido de competición, o
GT3. Este vehículo, configurado
segundo o regulamento GT3 da
FIA, tomará parte nas series de
carreiras para pilotos privados
máis competidas do mundo.

O sucesor do SLS AMG GT3
baséase no Mercedes-AMG
GT, que sairá pronto ao mercado. Tras unha intensa fase
de probas, este bólido empezará a entregarse ás primeiras escuderías a finais do ano
2015.

O potente equipo de propulsión consta dun motor
AMG V8 de 6,3 litros, acreditado no SLS AMG GT3 e optimizado para o novo coche
de competición. O engrase por cárter seco permite prescindir dun cárter de
aceite e, xa que logo, montar
o V8 na posición máis baixa
posible no chasis e moi por
detrás do eixe dianteiro. O

cambio secuencial de seis
velocidades para competición móntase xunto ao eixe
traseiro e se ensambla co
motor mediante un Torque
Tube ríxido á torsión e ao par
motor. O condutor selecciona as seis marchas utilizando
dous levas de cambio no volante. Para cambiar de relación recórrese a un sistema
de actuadores pneumáticos, integrado así mesmo na
transmisión.
Un elemento central da
seguridade é o armazón do
asento do condutor de fibra de
carbono, cunha estrutura especial que ofrece unha protección considerablemente maior
que un asento de competición
convencional.

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)
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Fátima e Raquel percorreron 2.500
quilómetros en 21 días nunha CBR 125r

Moteiras aventureiras
cun soño cumprido
Dúas galegas fan a ruta Vigo-Tavullia en
moto para coñecer a Valentino Rossi
■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ raquel vilas/fátima carballal | Fotos

Unha moteira e unha motociclística
Esta é unha historia en feminino porque as protagonistas son dúas mulleres: Raquel Vilas e Fátima Carballal e o
medio de transporte é unha moto de
nome Pitufina. E pensan ben; é de cor
azul, como a personaxe dos debuxos
animados. Raquel, nacida en Mondariz
Balneario, e Fátima, nacida en Mondariz
pero residente en Vigo, son dúas amantes do mundo da moto con perfís distintos. Fátima empezou no mundo das
motos circulando de “paquete” cos amigos no instituto “ata que puiden mercar

A Pitufina

Unha Honda CBR 125r, a moto de
Fátima, bautizada como Pitufina, foi a
artífice do logro do obxectivo. Aceptou
o reto gustosamente e non deu sinais
de queixa ao longo de todo o camiño.
Sabían que asumían riscos pero o mecánico díxolles que a moto aguantaría
e o espírito era o do optimismo, de soñar ao grande así que non había espazo
para preocupacións a maiores. “Pitufina
foi a única que non decaeu en todo o

a miña propia: a Pitufina. Raquel leva
vendo motos “dende que podo recordalo, como unha forma de entretemento
e son tantos anos seguindo o motociclismo que teño na memoria nomes de
mecánicos e todo”. Fátima conduciu tódolos quilómetros e Raquel completou a
viaxe de acompañante, nun tándem que
pode parecer desequilibrado en funcións, mais que resultou efectivo á luz
do resultado final. Raquel vestía de vermello e Fátima de azul, a xogo coa moto.
Fixéronse chamar moteiras aventureiras.

Os soños están para facérense
realidade e as barreiras para
ser superadas. Este podería
ser o leiv motiv co que dúas
galegas se botaron á estrada o
ano pasado, con toda a ilusión
do mundo, para chegar en
moto ata Tavullia, o pobo de
Valentino Rossi. Os elementos
en xogo eran sinxelos ao
tempo que impresionantes:
dúas mozas, unha moto, 2.500
quilómetros de distancia e
21 días de viaxe para vivir
unha experiencia única;
unha auténtica aventura. E
conseguírono. Neste mes
de marzo, o mes da muller
por excelencia, queremos
achegarnos á historia de dúas
moteiras que superaron medos
e dificultades demostrando que
querer, moitas veces, é poder.

percorrido; só lle fallaron as lámpadas
das luces de cruce”. Apunta Raquel que
“todo o mundo dicía que estabamos tolas, mesmo a miña irmá, que é a mellor
amiga de Fátima, comentaba que non
iamos pasar de Benavente”, así que cando cruzaron a fronteira de Italia, que era
un dos grandes retos, fixeron unha foto e
pensaron “dedicada a tódolos incrédulos.
Chegamos grazas ao empuxe de toda a
xente que non cría en nós”.
Chegada feliz a Tavullia
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Un soño feito realidade

As moteiras con Valentino Rossi

As sensacións
da “carreira”

Raquel ten clara a aprendizaxe que extrae desta aventura “díxenllo a
Fátima despois de que Valentino gañara a carreira: hai que soñar grande
porque os soños cúmprense”. Ámbalas dúas senten que nada será igual
despois da experiencia vivida. Xa o adiantara Fátima ao saír de Ponteareas,
o primeiro día “amiga, di adeus á túa vida anterior”. Din seren irmás de gasolina e amigas de sangue e os quilómetros percorridos xuntas non restaron un ápice a ese sentimento que as une, máis ben ao contrario. De feito,
manteñen a ilusión de acometer unha segunda viaxe. Descoñecen se será
en moto ou non pero saben que será por algunha causa solidaria porque
“queremos devolverlle ao universo todo o que nos deu, por iso queremos poder axudar a alguén da mesma maneira que nos axudaron a nós”.

A orixe da aventura

A Ruta 46: Vigo-Tavullia

A travesía non podía denominarse doutro xeito que co núme“Todo empeza nun bar
“O máis difícil foi o factor fímentres tomabamos unhas caro que loce o “doutor”. Igual que os rockeiros van a Memphis, as
sico: aguantar a dor de costas
ñas”. Sabían que querían ver a
moteiras admiradoras de Rossi teñen que ir a Tavullia, pensaban,
ao final de cada xornada porque
Valentino Rossi na casa e que
e o momento tiña que ser o máis especial: a celebración do Gran
querían ir en moto ata alí pero
pasabamos todo o día enriba da
Premio de San Marino, no circuíto de Misano, situado a 15 quilómetros do lugar de nacemento do piloto italiano. Por diante, nada
a forma de facelo foise clamoto, coa tensión e responsabilidade que iso supón”. Ademais,
máis e nada menos que 2.500 quilómetros que, en etapas de arrerexando co tempo. Ningunha
engade Fátima que, ao rematar,
dor de 150 diarios, marcaba unha folla de ruta de 21 días para chetivo que convencer á outra
non chegaban a un hotel senón
gar á meta. A viaxe íase recollendo no blog Moteras Aventureras
“autoconvencémonos as dúas”
a unha casa, cunha familia, con
(e discuten sobre isto) “pero
onde cada etapa recibe o nome das persoas que a financiaron. A
persoas que desexaban escoitaa unha sen a outra non teriaruta comezou en Vigo no mes de agosto e rematou na fin de selas e coñecer os detalles da súa
mos sido quen de realizalo”. A
mana de celebración do campionato de motociclismo, en setemviaxe. Deste xeito, o cansazo aufalta de cartos condicionou as
bro. Para alcanzar a meta percorreron 3 países (España, Francia e
mentaba a medida que pasaban
condicións da viaxe: non ía ser
Italia) e pararon tamén en Cervera, a terra natal doutro ídolo das
as etapas. Raquel tamén acusou o
moteiras: Marc Márquez. Polo camiño atoparon moi boa xente
un camiño de rosas, con todo
esforzo das horas enriba da moto
que reaccionaba con cariño ao coñecer a súa historia “en Italia,
planificado e o aloxamento
“pero agora, a touro pasado, espor exemplo, animábannos moito, polo feito de ser españolas
reservado; “o feito de depenquécese o malo e só quedo co
e polo feito de ser mulleres, que a moitos homes lles sorprendía
der da axuda dos demais era
bo, aínda que é certo que cargar
o valor engadido da aventura.
para ben”. Recoñecen que o motociclismo feminino segue sendo
Tiñamos que conseguir apoios,
todo o día coas mochilas e o casminoritario pero que “vai a máis. En Vigo, por exemplo, aumenta
co era moi aparatoso”. Á marxe
patrocinadores… e queriamos
o número de mulleres con motos grandes e nós recibimos moito
disto, houbo momentos compliamosar a bondade das persoas
apoio de mozas para realizar a viaxe”. Amais, o soporte chegou de
que se sumaron ao noso soño”.
cados nos que se sentiron perdiclubs de moteiros, de particulares que abriron as portas das súas
das e tensas en espazos e montes
casas para acollelas ou de persoas que patrocinaron as etapas polo
Marcámonos tres obxectivos:
descoñecidos. Afortunadamente,
que afirman rotundas: “estamos moi agradecidas”.
durmir grazas á acollida que
o malo viuse compensado polo
nos prestase a xente, consebo que para Fátima é, sen dúbiguir as entradas de balde para
da, “a axuda da xente que atopamos polo camiño porque mellor non
asistir ao Gran Premio e coñecer a Valentino Rossi”. E cumpriron
nos puido saír e a que atopamos no circuíto; estivemos catro días no
os tres aínda que tiveron que pagar 6 noites, unha delas por un
paddock, coñecemos a Valentino…a fin de semana do Gran Premio de
erro de cálculo na viaxe que as deixou perdidas nas montañas. O
San Marino foi a guinda do pastel; eu estiven en éxtase cada día”. O sete
presuposto de partida eran 10 euros, o que custa encher o depóveces campión do mundo foi “moi amable, preocupouse por nós, intesito da moto; a partir de aí, había que botar man da axuda externa, que non faltou; reuniron 700 euros coa venda de camisetas, os
resouse pola nosa viaxe, flipou co feito de que fixeramos tantos quilópatrocinios de locais e os patrocinios de cada etapa. O mecánico
metros cunha moto de 125cc e deunos moito ánimo”, di Raquel. Fátima
de Fátima conseguiulles as entradas para o circuíto, con paddock
confírmao: “podía ter feito unha foto e nada máis pero quedou tempo
e boxes incluídos.
con nós e amosouse próximo”.
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Sprint Motor >> Competición
Primeiras voltas do ano

Arrincamos!

■ miguel cumbraos | Texto ■ sprint motor | Fotos

Avanza o mundial de ralis, que desta volta cruzou o charco
para afrontar a cita de México. E como acontecera nas dúas
anteriores, vitoria absoluta para o francés Sébastien Ogier, que
suma e segue ao fronte da xeral provisional.

Un paso por debaixo o europeo de ralis, que xa consumiu dúa
mangas, Janner e Letonia. O polaco Kajetanowic é o líder provisional, grazas ao seu triunfo na primeira, seguido do irlandés
Breen que venceu na segunda.

Dos ralis á pista,
pois Arxentina deu
o bandeirazo de saída o WTTC, é dicir
o mundial de turismos. Reparto de vitorias no seo do equipo
Citroën, con triunfo na
primeira carreira para
o actual campión,
“Pechito” López e na
segunda para o “todoterreo” Sébastien
Loeb.

Pasamos agora ao xeo andorrán, onde tivo lugar unha edición máis das GSeries BPA, celebradas no circuíto de Pas de
la Casa. Vitoria absoluta do valor en alza do automobilismo
catalán Nil Soláns, que recurriu a un Mitsubishi Colt. No que
atinxe ao apartado das dúas rodas motrices a primeira posición final correspondeu a Edgar Montella.

Do norte ao suroeste, pois en pistas murcianas de Lorca arrincou o estatal de terra. Vitoria para o madrileño con raíces galegas, Alexander Villanueva, escoltado no podio polo Mini de
Roma e o EVO Proto de Monarri. O mellor da representación
galega foi o alaricano Juan Pablo Castro, sétimo co seu Subaru.
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E falando dos nosos, éxito rotundo no arrinque do nacional de
autocrós, que tiña como escenario a localidade turolense de
Alcañiz. Iván Ares regresou como líder en kartcrós, pese a non
redondear cunha vitoria na final. Primeira praza igualmente
para o veterano Perfecto Calviño, dominador en División 1, así
como para o seu fillo, Darío, líder en kartcrós júnior.
Tamén en Lorca, de forma paralela, semáforo verde para o
campionato de España de TT. Triunfo con sabor galego, pois
o lucense Diego Vallejo formou equipo como navegante con
Rubén Gracia, actual campión de España, co seu Mitsubishi
Montero liderou esta manga inicial.

De autocrós seguimos falando, agora en demarcación autonómica. Bandeirazo de saída
para o certame galego, no circuíto do Castro,
en Rianxo. Alberto Álvarez liderou na categoría máis baixa de turismos, Tino Iglesias na de
+1600 e Pablo Sánchez entre os kartcrós.

No nacional de ralis e ámbolos dous con Porsche. Así defínense
os programas do coruñés Iván Ares, actual campión galego, e do
lucense Pedro Burgo, que días atrás presentaron publicamente
os seus programas. A maiores o de Cambre loitará polo estatal
de kartcrós cun vehículo Semog Bravo.
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Test de pretemporada
do Porsche 919 Hybrid
O Equipo Porsche
estivo probando o
Porsche 919 Hybrid
no cicuíto de Motorland en
Aragón durante cinco días.
Este foi o terceiro test intenso co novo Prototipo Le Mans,
que se presentará oficialmente coa súa decoración final o
26 de marzo, en Paul Ricard.
Alí, no histórico circuíto do
sur de Francia, terá lugar os
días 27 e 28 de marzo o que
se coñece como Prologue, unhas probas conxuntas para
todos os participantes do
Campionato do Mundo de
Resistencia FIA.

Dende o 2 de marzo, seis
pilotos oficiais de Porsche estiveron alternándose nos labores de condución ao longo
dos 5,078 km de lonxitude da
pista aragonesa: Earl Bamber
(Nova Zelanda), Estafo Bernhard
(Alemaña), Romain Dumas
(Francia), Neel Jani (Suiza), Marc
Lieb (Alemaña) e Nick Tandy
(Gran Bretaña). O primeiro
Porsche 919 Hybrid construído
aínda segue rodando coa cor
negra da fibra de carbono. Os pilotos cubriron un total de 7.599
km en Aragón, o que aumenta
ata 18.866 km de probas a distancia percorrida polo novo 919.

Nissan aposta polos gañadores de GT
Academy de México e Francia

Teo Martín Motorsport
O equipo Teo Martín
Motorsport atópase no ecuador dos
test de pretemporada para
o International GT Open, que
comezará a fin de semana do
24 ao 26 de abril no trazado
francés de Paul Ricard.
Os primeiros test previos
ao arrinque do campionato
foron a primeira semana de

marzo no circuíto de Jerez.
Para a escudería foi a primeira oportunidade de ter
o McLaren 650S GT3 en pista, polo que supuxeron dous
días crave para o equipo.
Os pilotos, Miguel Ramos e
Álvaro Parente, quedaron
satisfeitos con estas primeiras tomas de contacto co
vehículo.

Gaetan Paleotou
(FRA) e Ricardo
Sánchez (MEX) gañaron as edicións europeas e internacional de GT
Academy 2014 e, logo de
estar no programa de desenvolvemento de pilotos de
Nissan, debutaron en competición nas pasadas 24
Horas de Dubái.
Só os ganadores de GT
Academy que amosaron ser
o suficientemente bos pódense converter en Atletas
NISMO de pleno dereito
o que lles dará a oportunidade de ser pilotos oficiais de Nissan. Paletou e
Sánchez deron a talle e foron elixidos para competir
nas Blancpain Endurance
Series, un dos campionatos
de GT máis competitivos do

mundo. Este ano, os Atletas
NISMO competirán en carreiras por todo o mundo,
incluíndo o Campionato do
Mundo de Resistencia da
FIA, o Súper GT, a F3 xaponesa, as European Le Mans
Series, o ADAC GT Masters,
a Pirelli World Challenge e
moito máis.
O Nissan GT Academy
Team RJN contará con
dous GT-R NISMO GT3 nas
Blancpain Endurance Series
2015. Por primeira vez, o
equipo terá un dos seus
coches dentro da categoría Prol. Paletou e Sánchez
correrán co coche da categoría Prol-Am, onde na
primeira carreira, que se
disputará en Monza, estarán acompañados por
Florian Strauss.
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Oferta automobilística Galicia 2015
■ miguel cumbraos | Texto ■ m.cumbraos/sprint motor | Fotos

Puntuables para o nacional

Sen novidade
Mesma configuración para as probas galegas que contarán para os diversos campionatos de España e que terán
como escenario a nosa autonomía.
No que atinxe ao nacional de asfalto, a habitual terna do curruncho atlántico volverá a estar presente.
Estamos a falar do Rías
Baixas, Ourense e Ferrol, que
verán o seu desenvolvemento nos meses de maio, xuño
e agosto respectivamente.
Despois do éxito do pasado ano, a vila de Curtis
será o epicentro a finais
de abril dunha cita válida
para o nacional de terra.
Sobre terra, aínda que de
circuíto, correrán os seguidores do autocrós nacional,
que visitarán Galicia en xullo e
agosto, cando cumpran coas citas
establecidas nos trazados de Carballo e
Arteixo respectivamente.

Campionatos de Galicia

Certos retoques
Case sesenta probas oferta
a nosa autonomía para os seus
propios campionatos. Todas
elas repártense nun total de
oito modalidades, algunhas
delas con moitas citas, outras
con pouca representación.
A máis popular de todas, o
rali, configura un total de nove
mangas repartidas polas catro

provincias. Destacar a non inclusión do Botafumeiro santiagués e a presenza dunha
cita inédita, bautizada como
Torre de Hércules, a disputar
no agosto coruñes. As demais
son carreiras coñecidas, comezando por Lalín en marzo
e rematando na Ribeira Sacra
ourensá en novembro.

Sete serán as subidas que
configuren o calendario de
montaña, sen ningunha delas estreándose, con inicio en
Oia e remate en Poio. Un total
de sete son os ralimix programados, repetindo A Gudiña,
Cerceda e Barbadás, sumándose agora As Pontes, Melide,
Lugo e Arcos da Condesa.

No que atinxe ao autocrós serán dez as mangas programadas,
en circuítos coruñeses e o ourensán de Cea. Destacar que o karting
contará cun total de oito marcas
no calendario, repartidas nos trazados de Pastoriza, Forcarei e Valga.
Por último no eido do slálom oito
citas compoñen o calendario, sendo novidades as de Neda e Rianxo.

BMW mostrou unha ampla
variedade dos seus vehículos verdes

Santiago de Compostela, capital do vehículo eléctrico
■ REDACCIÓN | Texto

Compostela converteuse, entre o 11
e o 15 de marzo, no punto de encontro do automóbil ecolóxico grazas ás
xornadas “A Mobilidade Sostible chega a Galicia: o vehículo eléctrico xa
está aquí”, que tivo o seu epicentro na
praza do Obradoiro. Ademais dun ciclo de conferencias no Hostal dos Reis
Católicos, as xornadas incluíron unha
exposición de automóbiles eléctricos,
que percorreron as rúas máis céntricas
da capital galega.
Ao longo de distintas conferencias os
representantes de varias empresas e institucións implicadas na enerxía eléctrica
trataron de dar a coñecer os avances e o
futuro desta enerxía. Paralelamente os
cidadáns puideron probar distintos vehículos propulsados por electricidade,
e desta forma ser conscientes da comodidade acústica e do ecoloxismo deste
tipo de vehículos.

Citroën e Peugeot foron uns dos protagonistas coa súa gama de vehículos
comerciais “cero emisións”: os Citroën
Berlingo Electric e os Peugeot Partner
Electric. Fabricados en exclusiva mundial
en Vigo, incorporan a marca “Galicia” na
súa carrozaría, levando este nome a distintos países de todo o mundo.
Pola súa banda BMW Group tamén
participou nesta semana ecolóxica coa
súa gama de eléctricos (BMW i).
A marca viguesa de vehículos eléctricos especializados Little Electric Car tivo
un gran protagonismo cos seus coches
específicos, que están tendo un grande
éxito en Europa.
A compañía Iberdrola quixo estar
presente nestes días ecolóxicos participando activamente nas conferencias
cun relatorio titulado a “Recarga verde:
solucións intelixentes”, pronunciada por
Carlos Bergera, xefe do Departamento de
Mobilidade Verde de Iberdrola.

Diego Martínez, responsable de BMW i, nun momento da súa conferencia
Citroën e Peugeot estiveron presentes con varios modelos eléctricos
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