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Novo Opel Corsa
Renovación absoluta

Novo Opel Corsa
Vanenbikke:  

O transporte en bicicleta atopa o seu oco



Conxunto técnico 
pensado para os pilo-
tos que buscan unha 

boa calidade.
Camiseta realizada en po-

liéster 100% con uso de co-
res especiais Flúor. Reforzo 
en escuma zona do cóbado e 
antebrazo. Corte precurvado 

estudado para incluír as prote-
cións entre o corpo e a camise-

ta. Insertos elásticos na parte 
frontal e posterior do pes-
cozo con costura ao través 
aos lados. Innovadora tec-
noloxía dixital que permi-
te obter cores flúor. Peso 
240 gr. Dispoñible en ta-
lles da S á XXL a un prezo 

de: 40 euros.
Pantalón realizado en 

poliéster de alta densidade 
con forro en rede ata o xeon-
llo. Pechadura con cremalle-
ra, solapa e dobre botón. 
Dobre regulación en cintu-
ra con cinta e velcro. Reforzo 

en Kevlar® Shoeller® no interior 
do xeonllo. Cordura na zona de 
contacto co sillín para garan-
tir maior agarre, comodidade 
e resistencia. Dobres e triplas 
costuras nas zonas máis críti-
cas. Peso 700 gr. Dispoñible en 
talles da 28 á 38 a un prezo de: 
140 euros.

A Honda Bulldog propón un novo tipo de motocicleta 
para gozar no tempo libre. O modelo foi desenvolvido 
baixo o concepto “Lovable Touring Partner” (Compañeira 

de Viaxe Encantadora) e foi deseñada para ir máis aló dos con-
vencionalismos para gozar máis do noso lecer.

A Bulldog equipa uns anchos pneumáticos de 15 polgadas 
e ten un centro de gravidade moi baixo, cunha altura do asen-
to de tan só 730 milímetros que asegura un doado al-
cance ao chan cos dous pés. O seu estilo robusto 
e engaiolador gustará tanto aos amantes das 
motocicletas como a aqueles que non con-
ducen vehículos de dúas rodas habitual-
mente. Equipa un motor bicilíndrico en 
liña de catro tempos DOHC de 400 centí-
metros cúbicos.

Esta xaponesa conta cunha destacable 
e orixinal capacidade de carga, con espazo 
para almacenar varios obxectos a ámbolos 
dous lados do depósito de combustible.

Cando somos cativos todo nos parece moito máis 
grande e as distancias parécennos infinitas. Cando 
vía algo que estaba lonxe parecíame que tardaría ho-

ras e horas en chegar. Isto foi o que me pasou a min co Pico 
Sacro, cando era rapaz pensaba que nunca podería chegar 
ata el, porque cando abría a fiestra do meu cuarto vía o Pico 
Sacro moi lonxe, e dende pequeno sempre tiven curiosidade 
por ese alto e sempre me gustou. O Pico Sacro non é a mon-
taña máis alta nin a máis dura da bisbarra, pero ten ese halo 
que o fai especial.

Un día fun dar unha volta en bicicleta cun amigo e case 
sen querelo estabamos subindo o Pico Sacro, fixémolo sen 
ter nada planeado, nin sabíamos cantos quilómetros había 
de subida, pero encantoume chegar ata o cumio e ver toda a 
comarca dende o alto. Ese día case sen querelo cumprín un 
dos meus soños de cativo, algo que cría irrealizable cando 
tiña cinco anos.

Moitas veces as mellores situacións ocorren porque si, sen 
planealo con anterioridade, a improvisación ás veces e unha 
das mellores compañeiras.

Creo que dende pequeno os altos e portos de montaña 
sempre me chamaron a atención, e intentaba subir a todos 
eses altos dos que escoitaba falar, fora en bici ou a pé. Aínda 
hoxe en día cando me falan dunha zona onde hai unha bo-
nita subida, para subir en bici, intento buscar un oco para ir 
e saboreala.

■ mIgueL deL mORtIROLO | TexTo e FoTo 

O Pico SacroConxunto MX Suckerpunch

New Concept “Bulldog”

características:
Altura do asento: 730 mm

Motor: 4t Bicilíndrico en liña 
dOHC de refrixeración líquida

Cilindrada: 399 cc
transmisión: 6 velocidades
Pneumáticos: 15 polgadas 

(dianteiro/traseiro)
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■ emILIO BLAnCO | TexTo

O liderado de Volkswagen en Galicia empeza a 
deixar de ser noticia. En todo caso, a novidade sería en 
canto amplía a diferenza en matriculacións respecto 
ás marcas da competencia. Os concesionarios gale-
gos de Volkswagen remataron marzo con 315 coches 
vendidos. Ós consabidos Polo e Golf, a marca xermana 
engade o positivo impacto comercial que está tendo 
o novo Passat. Peugeot rematou como segunda mar-
ca máis vendida en marzo, con 304 coches, e Citroën 
ocupou a terceira posición, con 263.

Fóra dos postos de privilexio situáronse en marzo 
Renault, con 253 vehículos comercializados; Seat, con 
219; Opel, con 218; Audi, con 207; e Toyota, con 204. O 
TOP-10 galego de marzo pechárono Nissan, con 190 
matriculacións, e Ford, con 184.

Volkswagen pon 
a directa

A marca alemá consolida o liderado no mercado galego

Trimestre
Se se analiza o conxunto do primeiro tri-

mestre de 2015, non hai cambios no liderado 
do mercado en Galicia. Volkswagen tamén 
aparece como a marca máis vendida, con 856 
automóbiles comercializados entre xaneiro e 
marzo. A cifra é case idéntica á do primeiro 
trimestre do ano pasado. Ademais, a marca 
alemá mantén a primeira posición na Coruña 
e en Ourense.

Onde hai máis cambios é nos postos se-
guintes. Renault ascende á segunda posición 
con 777 coches, un salto moi notable respec-
to ó mesmo período de 2014. A marca france-
sa lidera (aínda que por unha estreita marxe) 
as vendas trimestrais en Lugo e Pontevedra. 
Mentres, a terceira praza entre xaneiro e mar-
zo é para Peugeot, con 737 automóbiles.

A seguir quedan Citroën, con 712 coches; 
Opel, con 637; Seat, con 613; Toyota, con 575; 
Audi, con 551; Dacia, con 549; e Ford, con 522.

As matriculacións superan as 100.000 
unidades nun mes tras catro anos e medio

As vendas subiron un 23,7 por cento en marzo en Galicia

■ emILIO BLAnCO | TexTo

O segmento comercial da automoción 
mantén o vento de popa que impulsa o Plan 
PIVE e pecha en positivo marzo e o primei-
ro trimestre de 2015. As vendas avanzaron 
un 23,7 por cento o mes pasado en Galicia, 
con 3.503 coches matriculados. En núme-
ros absolutos, as provincias da Coruña e 
Pontevedra superaron as mil unidades. Os 
concesionarios coruñeses comercializaron 
1.465 vehículos e os pontevedreses, 1.196. 
A moita distancia seguen Lugo e Ourense. 
O mes pasado matriculáronse en Lugo 459 
automóbiles novos e 383 en Ourense. Pero 

en números relativos, estas últimas dúas 
provincias avanzaron algo máis en marzo. 
Os establecementos lugueses venderon un 
30,7 por cento máis e os ourensáns, un 26,4 
por riba do mesmo mes de 2014. A suba 
rexistrada en Pontevedra foi dun 23,8 e na 
Coruña, dun 20,9.

No conxunto do primeiro trimestre, as 
vendas revalorizáronse un 18,5 por cen-
to en Galicia, con 9.521 coches. Os con-
cesionarios da Coruña acumularon 4.103 
automóbiles e os de Pontevedra, 3.118. En 
Lugo matriculáronse 1.256 e en Ourense, 
1.044. Porcentualmente, o maior avance 

trimestral rexístrase na provincia lugue-
sa, onde houbo un incrementro das ven-
das dun 29,3 por cento. As matriculacións 
no acumulado do primeiro trimestre subi-
ron un 17,5 por cento na Coruña, un 17 en 
Pontevedra, e un 14,8 en Ourense.

Por comunidades, as que mellores re-
sultados obtiveron en marzo e no primei-
ro trimestre foron as que dispoñen dunha 
maior presenza de empresas de aluga-
mento de coches relacionadas co turis-
mo. Deste xeito, as matriculacións avanzan 
moi especialmente nas Illas Baleares e na 
Comunidade Valenciana.

toP-10 Galicia 1º trimeStre

1           Volkswagen  856
2 Renault 777
3 Peugeot 737
4 Citroën 712
5 Opel 637
6 Seat 613
7 toyota 575
8 Audi 551
9 dacia 549
10 Ford 522

toP-10 Galicia marZo

1 Volkswagen 315
2 Peugeot 304
3 Citroën 263
4 Renault 253
5 Seat 219
6 Opel 218
7 Audi 207
8 toyota 204
9 nissan 190
10 Ford 184
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David Barrientos, director de Comunicación de Anfac

■ emILIO BLAnCO | TexTo

 SPRINT MOTOR: Como valora 
dende a súa asociación patronal 
os datos comerciais de marzo?

 DAVID BARRIENTOS: Marzo com-
portouse dun xeito extraordinario 
nas vendas de coches, impulsadas 
fundamentalmente polo Plan PIVE 
e polas compras realizadas polas 
empresas de alugamento. Agora 
conseguimos un resultado por riba 
das 100.000 unidades nun só mes 
tras catro anos e medio sen ser po-
sible. Pero hai que seguir por este 
camiño porque aínda o mercado 
non está nos niveis que por renda 
per cápita e desenvolvemento eco-
nómico corresponden ó mercado 
español e galego.

Sm  A evolución de Galicia en marzo e 
no primeiro trimestre quedou por 
debaixo da media española. 
Podemos dicir que se debe á escasa 
incidencia de empresas de aluga-
mento na comunidade galega?

dB
 Basicamente esa é a razón. En cal-

quera caso, o mercado galego está 
respondendo moi ben ós plans 
PIVE. É unha das comunidades que 

mellor aproveita o PIVE. Ó non ter 
unha grande implantación de em-
presas de alugamento que renova-
ron as súas frotas para a temporada 
turística de Semana Santa e para a 
temporada estival, en Galicia nóta-
se algo menos ese crecemento. 
Pero un crecemento dun 23 por 
cento en marzo é moi importante, 
sostido na demanda de particula-
res, que é a canle fundamental na 
venda de coches.

Sm  Como está incidindo a evolución 
recente de vehículos novos na re-
baixa dos actuais niveis de ave-
llentamento do parque móbil?

dB
 A antigüidade do parque aínda se 

mantén en niveis altos. A idade me-
dia dos vehículos que circulan por 
Galicia está en arredor de 12 anos. 
O Plan PIVE e este incremento das 
matriculacións están axudando a 
moderar ese avellentamento, pero 
aínda non conseguimos diminuír a 
idade media do parque. Por iso, é 
importante manter os ritmos de 
crecemento do mercado para 
baixar esa idade media e para rexu-
venecer o parque automobilístico 

español. Hai que ter en conta que 
un vehículo de máis de 10 anos 
nada ten que ver cun novo hoxe en 
día en materia de seguridade.

Sm  Que perspectivas manexa a pa-
tronal de cara ós próximos 
meses?

dB
 Mentres haxa Plan PIVE, as expec-

tativas serán positivas e de crece-
mentos continuados; seguramente, 
a dobre díxito. Antes do período es-
tival, temos que as compras de fro-
tas de vehículos adquirirán unha 
maior presenza no mercado. Iso 
fará que a primeira parte do ano 
remate cuns resultados fantásticos. 
Se conseguimos ter PIVE durante 
todo o 2015, é probable que supe-
remos o millón de unidades no 
conxunto do exercicio.

O director de Comunicación da Asociación Española de Fabricantes de Automóbiles 
e Camións (Anfac), David Barrientos, analiza en SPRINT MOTOR a evolución do 

segmento comercial da automoción en marzo e no primeiro trimestre de 2015.

”Probablemente superemos o millón de unidades en 2015”

”Galicia é unha das comunidades que 
mellor aproveitan o Plan PIVE”

  a idade media 
dos vehículos que 
circulan por Galicia está 
en arredor de 12 anos
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■ emILIO BLAnCO | TexTo

O Clúster de Empresas 
da Automoción de Galicia 
(CEAGA) publicou o balance 
do sector durante o ano 2014. 
Algunhas variables presentan 
resultados positivos, aínda que 
outras retroceden en maior 
ou menor medida. Como ci-
fra global, as 106 empresas da 
automoción galega pecharon 
o 2014 cunha facturación de 
7.600 millóns de euros. Iso su-
pón reducir en 200 millóns a 
cifra de negocio respecto ao 
2013. En todo caso, trátase do 
segundo mellor exercicio dos 
últimos anos. Coas cifras na 
man, o sector da automoción 
mantén o seu importante peso 
na economía galega, ao repre-
sentar un 14 por cento do PIB.

Enxeñería para condutores de todo o mundo
Nissan Technical Center Europe (NTCE)

■ RedACCIón| TexTo

O Centro Técnico Europeo 
de Nissan en España, creado 
en 1968, e integrado no Nissan 
Technical Centre Europe 
(NTCE) en 1998, é un dos dous 
centros de desenvolvemento 
técnico da marca en Europa e 
emprega a 330 traballadores, 
a maioría deles enxeñeiros. 
Ocupa unha superficie de máis 
de 20.000 metros cadrados.

A marca xaponesa investiu 
globalmente en 2014 ao redor 
dun 5,1% das súas vendas en 
I D i, máis de 4.200 millóns de 
euros, o que representa un in-
cremento do 12% respecto ao 
ano anterior.

O Centro Técnico de 
España desenvolve a súa 
actividade principalmen-
te en tres áreas, o desenvol-
vemento total de vehículos 
industriais lixeiros, a adapta-
ción dos motores diésel da 
Alianza a todos os modelos 
da marca fabricados en todo 
o mundo e a realización dos 
ensaios de desenvolvemen-
to de todos os modelos fabri-
cados nas plantas de Europa 
e Rusia, para a súa venda en 
todos os países onde ten pre-
senza e a adaptación para o 
mercado europeo de todos 
os vehículos fabricados nou-
tras plantas.

A automoción galega factura 7.600 millóns en 2014
O emprego cae ata os 18.150 postos directos

As exportacións das auxiliares soben un dez por cento

Emprego
O emprego é un dos aspectos que 

peores cifras presentan no balance da 
automoción galega durante o 2014. 
Nestes momentos, o sector ten en nómi-
na a 18.150 traballadores. A cifra amosa 
unha vez máis a fortaleza desta activi-
dade para xerar postos de traballo en 
Galicia, pero baixa notablemente res-
pecto aos 19.000 co que pechara o 2013.

En canto á produción, preto de 16 de 
cada 100 vehículos feitos en España fa-
brícanse en Galicia. Así mesmo, as em-
presas fixeron investimentos por valor 
de 110 millóns durante o ano pasado.

Exportacións
O sector prosegue co seu esforzo exportador. As vendas no exterior baixan un 

chisco. Malia todo, supoñen un 73 por cento da facturación total con 5.520 mi-
llóns de euros. Ademais, a automoción representa un 31 por cento das exporta-
cións totais de Galicia.

Un dos datos máis salientables é o importante aumento dun dez por cento das 
exportacións das empresas auxiliares, que aceleran a súa busca de mercados ex-
teriores para reducir paulatinamente a súa forte dependencia da fábrica de PSA 
en Vigo. Segundo os datos de CEAGA, os principais mercados son A Arxentina, 
Portugal, Alemaña, Francia, O Reino Unido, Os Estados Unidos, A China, Italia, O 
Brasil e Hungría. As auxiliares xa achegan un 40 por cento da súa cifra de negocio 
dos mercados internacionais.

asemblea de empresas de ceaGa
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Cando o británico George Orwell escribiu 
a súa novela “1984” e introduciu os conceptos 
do omnipresente e vixiante Grande Irmán, de 
seguro que non estaba pensando no tráfico de 
vehículos polas vías públicas. En 1949, ano no 
que se editou “1984”, o parque móbil non tiña 
o volume nin a relevancia que ten na actuali-
dade. Así e todo, a súa novela de política fic-
ción hoxe podémola adaptar, en certa medida, 
á circulación diaria de todo tipo de vehículos. 
O Grande Irmán está aquí e veu para quedar.

A televisión converteu en famoso o ano 
pasado un suceso de tráfico protagonizado 
por unha condutora dunha pequena furgo-
neta e un grupo de ciclistas. Cando a muller 
adiantou ao grupo de deportistas, fíxoo nun-
ha liña contínua e con vehículos que viñan en 
sentido contrario, creando unha situación moi 
perigosa e ilegal. Toda a manobra realizouna 
sen deixar a distancia legal entre o seu vehí-
culo e o grupo de ciclistas. Este adiantamento 
foi gravado por un dos deportistas que levaba 
unha pequena cámara de gravación. A escena 
remitida ao departamento de tráfico corres-
pondente, motivou unha sanción á infractora 
e produciu un efecto de “atención” entre moi-
tos condutores.

A novela “1984” describe politicamente, 
entre outras cousas, unha vixilancia masi-
va. Exactamente o mesmo que comezamos 
a ver polas nosas estradas. A incorporación 
das pequenas cámaras de gravación, coñeci-
das popularmente como GoPro (nome comer-
cial dunha marca), é cada día máis frecuente. 
Comezaron os usuarios máis febles das estra-
das (os ciclistas), pero cada vez se van incor-
porando en máis vehículos. É unha forma de 
“blindarse” ante algúns abusos doutros usua-
rios. En países como Rusia os automóbiles le-
van unha no parabrisas dianteiro e outra no 
vidro traseiro, unha forma de verificar, ante 
un sinistro, como foi exactamente. Aquí non 
valen trampas nin subxectividades.

As cámaras tamén se están incorporan-
do progresivamente para vixiar certos puntos 
neurálxicos das vías públicas dende centros 
de control de tráfico. Tamén en puntos sema-
fóricos considerados conflitivos.

Ademais das cámaras, podemos pensar 
que non será difícil ver nun futuro próximo 

que calquera vehículo incorpore pequenos 
nanosensores que rexistrarán exactamente 
todo o que acontece na contorna deste, tan-
to se estamos circulando como se o temos 
aparcado.

Imaxinemos que deixamos o noso coche 
aparcado nunha rúa e que o automóbil que 
temos diante ten unha bola de remolque. 
Cando sae este, na manobra dálle un golpe 
ao noso e rómpelle a bonita matrícula acrílica 
dianteira. As nosas nanopartículas detecta-
rán esta colisión e rotura, e as nosas cáma-
ras gravarán toda a secuencia e o número de 
matrícula do “agresor”. Cando arrinquemos, 
o noso coche avisaranos da incidencia e di-
ranos que xa lle enviou vía Internet o parte 
correspondente ao noso seguro, ao do outro 
vehículo e á DXT para que rexistre oficialmen-
te o incidente.

Se tomásemos a secuencia real descrita 
ao principio do grupo ciclista e a furgoneta, 
estarían informados no mesmo acto as ase-
guradoras e a DXT. Isto será, xa pode ser in-
cluso agora, porque a tecnoloxía o permite, 
máis frecuente en poucos meses.

Probablemente estaremos máis atentos e 
vixiantes das nosas accións cando conduza-
mos. Calquera erro sabemos que será detec-
tado de inmediato e transmitido á Dirección 
Xeral de Tráfico en tempo real vía Internet.

O omnipresente e vixiante Grande Irmán 
que o célebre George Orwell xa describiu na 
década dos corenta, cunha intencionalidade 
política, agora convértese nunha realidade no 
tráfico rodado cunha exactitude que asusta.

Saltándomos un pouco a profecía de 
Orwell e dándomonos un pouco de alivio, 
temos que dicir que hai un remedio. A “sal-
vación” virá da man dos vehículos autóno-
mos, que serán os responsables de todo o 
que ocorra no tráfico, e as novas tecnoloxías 
e a informática farán que nos leven a onde 
queiramos e sen sinistros nin multas.

Nun futuro próximo subiremos ao auto-
móbil na parte de atrás, como os antigos se-
ñores con chofer, e simplemente diremos: 
“AutoGoogle lévanos a comer un bo baca-
llau a Caminha”. Ah! E poderemos beber vin-
ho verde tranquilamente; o noso condutor 
é abstemio.

EDITORIAL

c/ Gómez ulla
santiago de Compostela
Tfno.: 981 561 740 • 981 562 001 • Fax: 981 588 070
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A berlina de gran ta-
maño da firma bri-
tánica preséntase  

este outono cunha estéti-
ca máis deportiva e afiada, 
asentada nunha nova pla-
taforma de aluminio que 
permite alixeirar ata 190 
quilos o peso. Equípase cos 

motores Ingenium diésel de 
2l e catro cilindros con 163 
e 180cv; por enriba habe-
rá un 3.0 V6 biturbo de ga-
sóleo de 300cv. Haberá tres 
opcións de gasolina: 2.0i4 
turbo de 240cv e un 3.0 V6 
sobrealimentado de 340 ou 
380cv. Tódolos propulsores 

poderán asociarse a caixa de 
cambios automática de oito 
velocidades e os dous diésel 
contan tamén con alternati-
va manual. A tecnoloxía in-
terior substitúe o cadro de 
instrumentos analóxico por 
unha pantalla TFT de 12,3 
polgadas.

A actualización 
do Ford Ranger

O pick-up da casa 
estadounidense 
chega ao mercado 

en 2016 con motores un 22% 
máis eficientes dotados co 
sistema Star&Stop. En diésel 
destaca o 3.2 Duratorq TDCi 
de cinco cilindros e 200cv con 
cambio manual ou automáti-
co. Tamén hai variantes de 130 
e 160cv con motor TDCi 2.2 de 
catro cilindros. A renovación 
exterior dálle unha imaxe máis 
moderna, musculosa e outór-
galle maior presenza na estra-
da. O interior pasa a ser máis 
contemporáneo e elegante, 
o que o distingue da compe-
tencia, e inclúe sistemas de co-
nectividade que informan ao 
condutor e mesmo lle facilitan 
un enchufe para o portátil.

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

La actualidad de Compostela 

A familia de turismos 
compactos da casa 
alemá medra coa ver-

sión familiar do CLA Coupé 
que ten un frontal máis de-
portivo, é máis dinámico e 
ofrece máis espazo interior. 
Está dispoñible inicialmente 

en dúas versións diésel: 200 
CDI de 136cv e 220 CDI de 
170; tres de gasolina: o CLA 
180 de 122cv, 200 de 156cv e 
250 de 211cv e unha variante 
máis deportiva: o CLA 45 AMG 
de 360cv. Dispón de asisten-
cia á condución innovadores, 

servizos telemáticos infor-
mativos e, como curiosidade, 
presume de ser idóneo para 
persoas con alerxias ao ter o 
selo da Fundación Europea 
da Alerxia que o acredita. Á 
venda desde 29.809€ e ata os 
57.268€.

Mercedes CLA Shooting Brake

Nova xeración Jaguar XF
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A versión 2015 do mo-
delo da firma nipona 
lánzase no mercado 

español cun prezo rebaixado 
de 32.900€ na versión cupé 
e 37.900 na versión GT. Cun 

deseño atractivo, propulsión 
traseira e chasis posto ao día, 
destacan as novas pinas de 
aliaxe e o sistema Bluetooth 
de mans libres en toda a gama. 
Incorpora o motor atmosférico 

de gasolina 3.7 V6 de 328cv 
asociado de serie a un cambio 
manual de seis marchas ou, op-
cionalmente, un cambio auto-
mático de sete velocidades, 
que inclúe o sistema Syncre 

Rev que sincroniza os mo-
mentos de subida ou baixada 
de marcha coas revolucións do 
motor. En España tamén está 
dispoñible o deportivo Nissan 
Nismo de 344cv desde 44.900€.

Nissan 370Z renovado

A actualización do C4 xa loce nas estradas a 

súa firma luminosa a base de proxectores con 

luces diúrnas LED, os seus pilotos de efecto 3D 

na zaga e as dúas novas cores: gris platino e gris 

galet. No amplo interior, confort elevado con 

comportamento que filtra irregularidades do as-

falto, maior tratamento acústico, asento do con-

dutor con masaxe e teito de cristal panorámico. 

Equipa motores de última xeración de 3 cilindros 

Pure Tech en gasolina e os BlueHDi en diésel que 

ofrecen prestacións e baixo consumo. Hai 19 ver-

sións diferentes con prezos que oscilan entre os 

15.720€ ata os 23.720€.

Nova  
gama 

Citroën C4

A serie especial 500 Vintage `57 
rende homenaxe á icona da casa 
de Turín, que se lanzara orixinaria-

mente en 1957, cun aspecto retro e evocan-
do algunhas peculiaridades do precursor 
como a cor azul pastel da carrozaría. Os lo-
gos históricos de Fiat figuran no exterior, no 
volante, no cadro de mandos e nas pinas 

de aliaxe brancas e cromadas que lembran 
os pneumáticos de antano. Só dispoñible 
na versión berlina, comercialízase en toda 
Europa con 12 cores, equipamento de serie 
completo e distintas motorizacións, aínda 
que cun límite de 3.500 unidades. A España 
chega a mediados deste mes só na versión 
1.2 de 69cv por 15.200€.

O retorno do Fiat 500

9>> Sprint MotorNovas



A versión 
2015 deste 
SUV está 
c h a m a d o 
a marcar 
o renace-
mento da 
firma en todo o 
mundo, especialmente en 
España, onde triunfan estes 
modelos e a onde chegará 
a finais de ano precedido 
polo éxito en Corea do Sur, 
con máis de 7.000 pedidos 
en 3 semanas.  Con chasis 
monocasco, estará dispoñi-
ble con motores diésel 1.6 
e-XDi160 e gasolina 1.6 e-

XGi160, ambos con cambio 
manual ou automático e 
con tracción 4x4 ou 4x2. No 
campo da seguridade, que 
é prioritario, incorpora sete 
airbags, ESP multifunción, 
sistema de protección anti-
virado e asistente de freada.

A variante máis deporti-
va do descapotable bipra-
za da marca dos catro aros 
xa pode mercarse en España 
por 62.580€ con cambio ma-
nual de seis velocidades ou 
62.830€ con automático S 
Tronic de embrague dobre de 
seis marchas. Chega co motor 
de gasolina 2.0 TFSI de catro 
cilindros e 310cv de potencia 

co que acada os 100km/h en 
4,9 segundos. Conta con trac-
ción integral “quattro”, maior ri-
xidez e lixeireza, equipamento 
completo, faros xenon, suspen-
sión Audi magnetic ride e ca-
dro de instrumentos dixital cun 
monitor de 12,3 polgadas e po-
sibilidades gráficas de persona-
lización. A capota abre en só 10 
segundos premendo un botón.

Ford Focus  
RS 2015
A terceira versión super-
deportiva deste turismo 
compacto vén de debu-
tar no Salón do Automóbil 
de Nova York e vaise ven-
der por primeira vez nos 
Estados Unidos. Incorpora 
unha innovadora trac-
ción total que lle confire 

comportamento impecable 
en curva, dispón de varios 
modos de condución incluí-
do un Modo Drift que permi-
te facer derrapes controlados 
e equípase cun motor gasoli-
na EcoBoost 2.3 litros de ca-
tro cilindros que supera os 
320cv, asociado a cambio 
manual de seis relacións. As 
primeiras unidades entré-
ganse a comezos de 2016.

❱❱ dentro de seis semanas, un equipo formado por 13 aprendices de Volkswagen  
presentará no “34º encontro gtI” (Austria, 16 de maio) o que aínda é 
un segredo ben gardado. Os mozos de Wolfsburg presentarán o seu 
propio golf gtI no encontro Wörthersee, ante milleiros de seguido-
res do gtI chegados de toda europa.

❱❱ o custo medio polo servizo dun guindastre municipal é de 100 €, cifra un  
30% superior ao custo dun guindastre privado, segundo un estudo 
da OCu. na análise, a organización explicou que estas diferenzas de 
prezos débense a que a normativa permite que cada concello admi-
nistre a retirada e depósito de vehículos como servizo municipal ou a 
través dunha empresa concesionaria.

❱❱ land rover poñerá en marcha o proxecto Innovation Incubator en Portland, no estado  
de Oregón, co fin de incentivar e apoiar o desenvolvemento de software e no-
vas tecnoloxías no campo das ‘start-ups’ para o sector da automoción. O obxec-
tivo desta iniciativa é atopar persoas innovadoras e con grandes ideas pero que 
necesitan a axuda da compañía para que estas se convertan en realidade.

❱❱ toyota planea construír novas fábricas en china en 2018 e en méxico en 2019 dentro da  
súa estratexia de expansión internacional. A marca investirá uns 1.155 millóns 
de euros en ambas plantas, coas que prevé incrementar a súa capacidade de 
produción anual en 300.000 vehículos.

❱❱ mini presentou unha nova versión con carrozaría cromada do seu modelo de tres portas,  
denominada Chrome Line Exterior Deluxe. mini explicou que este equipamento 
especial se desenvolveu de forma exclusiva para a versión de tres portas e re-
saltou que o cromado representa a continuación dun principio de deseño que 
se seguiu dende o mini clásico en 1959.

❱❱ as vendas de motocicletas no noso país pecharon o primeiro trimestre do ano cun  
volume de 24.574 unidades, un 19,4% máis que as 20.575 unidades entrega-
das no mesmo período de 2014, segundo datos de Anesdor.

❱❱ a planta de Nissan en Barcelona deixará de producir os modelos Navara e Pathfinder  
este verán, medio ano antes do que estaba previsto, aínda que se fabricarán as 
unidades que estaban estimadas.

BreVeS

travesia de Cacheiras nº 25 - 1ºa  -15886 teo (a Coruña)

Á venda o Audi TTS Roadster

SsangYong 
Tivoli
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Iveco mantén un pro-
ceso permanente de 
investigación sobre 

novas solucións tecnolóxicas 
e o último resultado deste tra-
ballo é o Vision, un “vehículo 
laboratorio” que adianta como 
serán os comerciais lixeiros do 
futuro.

A mobilidade e o transpor-
te comercial están en continuo 
proceso de transformación. O 
transporte do futuro terá que 
respectar o medio ambiente, 
pero, ao mesmo tempo, de-
berá proporcionar aos profe-
sionais solucións de negocio 

eficaces e flexibles. Hai moitos 
factores que inflúen no des-
envolvemento do transpor-
te: a conxestión nas cidades, 
a contaminación, os límites de 
emisións ou as restricións á cir-
culación, pero tamén o custo 
dos combustibles e os proble-
mas operativos.

O Vision permite utili-
zar dous tipos de tracción, 
unha exclusivamente eléc-
trica, que garante cero emi-
sións e baixa contaminación 
acústica, e outra híbrida (ter-
moeléctrica), o que permite 
unha redución do consumo 

e das emisións de CO2 de ata 
un 25%. Pódese optar entre 
unha tracción totalmente 
eléctrica ou híbrida, en fun-
ción do percorrido que estea 
realizando o vehículo. Tamén 
asegura unha versatilidade 
total para adaptar o vehícu-
lo a diferentes carrozarías e 
usos, como furgón, chasis ca-
bina, autocaravana, minibús 
ou versións especiais.

O comportamento do vehí-
culo adáptase, en tempo real, 
segundo as condicións da vía, 
a carga, a velocidade e o traba-
llo que está realizando. O GPS, 

a cartografía e os sensores do 
vehículo monitorizan conti-
nuamente a información críti-
ca (obtida tanto internamente 
como vía Internet). O sistema 
procesa os datos e adapta au-
tomaticamente o vehículo ás 
condicións.

O deseñador britá-
nico Sir Paul Smith, 
entusiasta do Land 

Rover Defender e propie-
tario de varios modelos do 
mesmo, colabora coa mar-
ca no desenvolvemento 
dunha exclusiva edición es-
pecial. Este Defender perso-
nalizado é unha auténtica 
obra de arte cun acabado 
artesanal, elaborado es-
pecialmente pola división 
Special Vehicle Operations 
da marca. As cores deste 
modelo están inspiradas 
na campiña británica e nos 
Defender empregados po-
las Forzas Armadas.

Malia os numerosos to-
ques divertidos e persoais 
engadidos por Paul, o Land 
Rover Defender conser-
va elementos tradicionais, 
como os espellos retroviso-
res, as manillas das portas e 
as rodas, todo iso de suma 
importancia para o dese-

ñador, aínda que se lles 
conferiu un acabado 

satinado para crear 
un aspecto con-
temporáneo.

O novo Ford Galaxy 
ofrece 7 prazas para 
desprazamentos de 

luxo con prácticas innova-
cións, acabados líderes ne seu 
segmento e tecnoloxías avan-
zadas de asistencia ao con-
dutor. Conta cun sofisticado 
exterior con faros estilizados, 
unha zona do cinto máis alta 
e unha gran zona de cristal; o 
elegante interior conta cun tei-
to panorámico retráctil de cris-
tal. Optimizar o espazo para os 
asentos ou a equipaxe é máis 
doado ca nunca grazas a un 

innovador sistema que permi-
te pregar e despregar a tercei-
ra fila de asentos con só pulsar 
un botón. O deseño do chan 
fai que entrar e saír do vehículo 
sexa máis doado; os asentos da 
segunda fila deslízanse e aba-
ten cun só movemento para 
poder acceder á terceira fila.

O Galaxy podería axu-
dar aos condutores a evitar 
as multas por superar os lí-
mites de velocidade grazas 
ao novo Limitador Intelixente 
de Velocidade. Unhas novas 
luces longas, que non cegan, 

optimizan a visibilidade duran-
te a condución nocturna

A nova Dirección 
Adaptativa de Ford mello-
ra a manobrabilidade e a 
precisión. Os desprazamen-
tos son máis 
e f i c i e n t e s 
grazas aos 
motores de 
g a s o l i n a 
EcoBoost e 
diésel TDCi, 
incluído o 
biturbo de 
210 cv.

Land Rover 
Defender Sir 
Paul Smith

Vision, ou transporte do futuro?

Novo Ford Galaxy
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A Comisión Nacional 
dos Mercados e a 
Competencia acaba 

de impoñer unha multa histó-
rica de nove millóns de euros 
a un total de 45 concesiona-
rios. Afecta a establecementos 
comerciais da rede de Opel 
en Galicia e tamén de Opel, 
Hyundai e Toyota en Madrid. 
En Galicia, a multa ascende a 
622.000 euros a repartir en-
tre os oito concesionarios de 
Opel sancionados. Segundo 
Competencia, chegaron a 
acordos de fixación de prezos 
e intercambio de información 
sobre operacións a particulares 
para vender os modelos Astra, 
Zafira, Insignia e Mokka. Os fei-
tos investigados corresponden 
a operacións realizadas entre o 
2011 e xuño do 2013. Ata aquí 
os datos. Sen entrar en como 
quedará finalmente a sanción 
tralos previsibles recursos na 
Audiencia Nacional, a decisión 
de Competencia obriga a varias 
reflexións.

Está claro que a crise propi-
nou un duro golpe económi-
co ás empresas do segmento 
comercial da automoción en 
Galicia, como testemuñou 
SPRINT MOTOR nos últimos 
anos. Houbo varias compañías 

que lamentablemente tiveron 
que pechar e perdeuse un nivel 
de emprego difícil de recuperar 
na súa totalidade. Pero a multa 
de Competencia mina a credi-
bilidade empresarial, un valor 
intanxible pero de importancia 
capital para calquera socieda-
de que aspire a crecer.

Ninguén dubida da esca-
sa rendibilidade que aínda 

soporta a maioría de concesio-
narios. Os empresarios galegos 
aseguran que ninguén imaxina 
o que supón vender un coche, 
malia as facilidades que agora 
outorga o Plan PIVE. Pero o sec-
tor debe poñer as pilas e evitar 
prácticas irregulares que po-
ñan en maior risco a súa recu-
peración. Tampouco sobraría 
algo de autocrítica. Considero 

lóxica a reacción da patronal 
Faconauto afirmando que non 
existen prácticas ilícitas no seg-
mento comercial da automo-
ción, pero temos que supoñer 
que, aínda que a maioría faga 
ben as cousas, tamén hai mazás 
podres no cesto. A xente mira 
o seu peto e non entende os 
corporativismos.

Así mesmo, as marcas de-
ben tomar nota e extremar os 
controis sobre a súa rede co-
mercial. Este tipo de multas 
provocan a desconfianza dos 
consumidores sobre as com-
pañías afectadas e afastan po-
sibles compras futuras. Hoxe 
os potenciais clientes buscan 
coma nunca os prezos máis 
competitivos e non teñen re-
paros en visitar varios conce-
sionarios antes de tomar unha 
decisión. Aquilo do agarimo a 
unha marca concreta é agora 
máis ca nunca cousa do pasa-
do, xa que o prezo determi-
na a compra final na maioría 
dos casos. A outrora inacti-
va Comisión da Competencia 
merece un aplauso por facer os 
seus deberes. Os concesiona-
rios tamén deben facer os seus 
e non culpar dos seus males a 
organismos que cumpren co 
seu traballo.

Concesionarios desleais

 emILIO BLAnCO | TexTo

 @emilioBlanco10 | TwiTTer

Porsche presenta unha edición especial do 
Panamera. O exterior do edition defínese mediante su-
tís tons adicionais, incluíndo os marcos das ventás en 
acabo negro de alto brillo. As manetas das portas serán 
na mesma cor se elíxese a opción Porsche entry & drive. 
As lamias de aliaxe “Panamera turbo II” de 19” de serie, 
dispoñen do escudo da marca en cor nos seus núcleos.

O edition tamén dispón de asentos con tapizado 
parcial en coiro bitono co escudo Porsche gra-
vado nos repousacabezas, un volante Sport 
design, pasos de portas con logo “edition” 
e alfombriñas especiais. O sistema de se-
rie PCm con monitor táctil de 7” combina 
audio, navegación e opcións de comu-
nicación. A experiencia única de son 
vén garantida polo sistema de son de 
585 vatios Bose Surround Sound System, 
equipado con 14 altofalantes

O 4 edition dispón de tracción total 
activa con embrague multidisco electrónico. 
As motorizacións dispoñibles son unha de gasolina (310 
cv) e unha diesél (300 cv).

Sairá á venda en xuño e o seu prezo é de:
Panamera edition: 96.928 euros.

Panamera 4 edition: 105.929 euros.
Panamera diesel edition: 98.889 euros.

Panamera Edition: GT con 
equipamento de serie ampliado
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O novo Alhambra 
2015 chegará aos 
concesionarios este 

verán. Renovouse por com-
pleto a gama de motores de 
gasolina e diésel. As unida-
des de inxección directa de 
combustible con turbocom-
presor proporcionan un con-
sumo un 15% máis eficiente. 
O Alhambra TDI de 115 cv ou 
150 cv, por exemplo, sitúase á 
fronte do seu segmento cun 
consumo de combustible de 
4,9 litros/100 km e unhas emi-
sións de 130 gramos de CO2 
por km.

Os motores 2.0 TDI es-
tán dispoñibles en configu-
racións de 115 cv, 150 cv e 
184 cv. Os dous motores TSI 
de gasolina proporcionan 150 
cv e 220 cv, obtendo este úl-
timo 20 cv máis que a ver-
sión anterior. A variante TDI 
de 150 cv tamén está dispoñi-
ble con tracción permanente 
ás 4 rodas.

Salvo o motor diésel de 
entrada á gama e as versións 
de 150 cv gasolina, todos 
os propulsores poden com-
binarse co sistema de cam-
bio automático de dobre 

embrague DSG (incluído de 
serie co propulsor de gasoli-
na de 220 cv).

O novo Alhambra vén 
equipado cunha nova xe-
ración dos sistemas de 
infoentretemento Easy 
Connect. Estes sistemas in-
clúen pantallas táctiles de 
alta resolución, así como os 
procesadores máis actuais 
para agilizar o arrinque e ob-
ter un cálculo de rutas máis 
rápido, abrindo desta forma 
as portas a un nivel de co-
nectividade completamen-
te novo.

A próxima xeración 
de vehículos 
comerciais de 

Peugeot-Citroën 
e General Motors 

fabricarase en Vigo
General Motors 
e PSA Peugeot 
Citroën anuncia-

ron, como parte do acor-
do da alianza xa existente, 
a próxima xeración de vehí-
culos comerciais pequenos 
(LCV-B) serán fabricados na 
planta de PSA en Vigo. Os 
vehículos reemprazarán 
aos actuais Citroën Berlingo, 
Peugeot Partner e Opel 
Combo. Serán desenvolvi-
dos sobre a máis recente 
arquitectura para vehículos 
comerciais de PSA. As pri-
meiras unidades chegarán 
ao mercado en 2018.

Os vehículos de am-
bas compañías serán moi 
diferentes e plenamente 
consistentes coas súas res-
pectivas características de 
marca.

Novo Seat Alhambra

¿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

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

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL AUTOMÓVIL
MATERIAL CARROCERÍA Y MECÁNICA

SprintAxenda

lugar Igrexa de reis, 2
telf. 981 809 053
mob. 650 196 956
tallerespontevea@gmail.com 15883 pontevea - teo (a Coruña)

TU TALLER DE CONFIANZA
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Citroën presentará, 
en primicia mun-
dial, no salón inter-

nacional de Shanghai, o seu 
novo concept car Citroën 
Aircross. A marca francesa 
desvelará en primicia mun-
dial un novo concept car 
sorprendente, creativo e in-
novador: o Aircross. A marca 
confirma a súa capacidade 
para desenvolver un posi-
cionamento internacional 

e diferente presentando a 
súa propia interpretación 
do SUV. O Aircross ten ca-
rácter e unha presenza pou-
co común entre os SUV. Este 
concept car dispón dun ha-
bitáculo que permite gozar 
da viaxe, cun interior mo-
derno e luminoso que favo-
rece o benestar.

O Aircross está equipado 
coa tecnoloxía Hybrid Plug-
In de Citroën.

Renault presenta 
o Novo Espace, un 
crossover innova-

dor e elegante, inspirado na 
aeronáutica. A gama comer-
cializada en España é sinxe-
la e estructurada en torno a 
3 motorizacións potentes e 
eficaces de 200 cv de gasoli-
na, 130 diésel e 160 cv Twin 
Turbo diésel, esta última 

presentando un consumo 
mixto de 4,6 l. Ambas mo-
torizacións diésel non pa-
san o límite de 120 g/km de 
emisións de CO2, o que lles 
asegura a exención comple-
ta do imposto de matricula-
ción no noso país. Cun prezo 
de arrinque de 29.350 euros 
para a versión Life Energy 
dCi 130 cv.

Audi está ensaiando 
novas tecnoloxías 
para a factoría in-

telixente do futuro. Nun 
proxecto piloto que come-
zou en febreiro na planta 
de Ingolstadt, dous robots 
transportan de forma inde-
pendente os coches dende 

a liña de produción ata un 
área interna de almacenaxe, 
onde son posteriormen-
te colocados dacordo cos 
seus lugares de destino, de 
modo que os empregados 
de loxística poidan cargalos 
nos seus respectivos vagóns 
de tren.

Como parte dun 
sistema integral de 
limpeza, Bosch ofre-

ce, xunto ás escobillas lim-
paparabrisas Aerotwin, un 
innovador brazo limpapara-
brisas que comezará a equi-
parse de serie no novo Volvo 
XC90. O novo Jet Wiper ten 
un nivel de eficacia moi su-
perior aos convencionais, 
grazas ao seu control in-
telixente combinado con 
boquillas de pulverización 
integradas no propio brazo 

e que se encargan de distri-
buír o líquido de lavado de 
xeito uniforme, garantindo 
así que o parabrisas se limpe 
en toda a lonxitude da es-
cobilla. O Jet Wiper inxecta 
a cantidade adecuada de lí-
quido, precisamente onde 
se necesita. Este sistema fai 
que a visión dos conduto-
res non se vexa afectada 
pola auga pulverizada, e o 
consumo de líquido do lim-
paparabrisas redúcese ata 
nun 50%.

Citroën no Salón de Shanghai 2015

Novo Espace

Jet Wiper de Bosch, non desperdicia 
nin unha soa pinga de auga

Robots para mover os Audi nas súas fábricas
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Sprint
Axenda

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

Talleres
BASTON

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

y accesorios racing

La maquinaria más avanzada  
en equilibrado de discos de freno
Servicio Oficial: FONOS y LUCAS

MECÁNICA EN GENERAL
Rúa Salvadas, 23 - Tfnos: 981 570 182/981 585 627

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

baston@adgruporegueira.es

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

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

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

981 549 531
rúa de san Cristovo, 47 (o eixo) santiago de Compostela

Revise a presión dos seus  

Pneumáticos



O novo 
Opel Corsa leva xa 32 anos 

no mercado e ata a data producíronse nada 
menos que 12,4 millóns de unidades. Agora chega a 

quinta xeración e preséntase con novos 
bríos e cunha carrozaría moderna e actual, 
en versións de 3 e 5 portas. É quizais, xunto co 
Astra, o modelo máis coñecido da firma alemá e 
en españa ocupa, no seu segmento, unha segunda 

posición en vendas cunha cota do 11,93. Fabricado nas plantas de Figueruelas 
(españa) e eisenach (Alemaña) está chamado a ser un dos urbanos utilitarios 
máis vendido no noso país e razóns non lle faltan. estrea un chasis con nova 
suspensión traseira e centro de gravidade rebaixado en 5 milímetros. e conta 

cunha nova dirección eléctrica que dispón de función City para axilizar e 
suavizar as manobras en cidade. A marca alemá tamén fixo un grande 

esforzo coa nova gama de motores. nos de gasolina céntrase na 
nova familia 1.0 eCOteC. Bloques de tres cilindros e un litro 

de cilindrada, pero apoiados nun turbo e no baixo 
peso que lles permite a súa construción 

en aluminio.

Novo Opel Corsa
Renovación absoluta

■ LuíS RIVeRO de AguILAR | TexTo

■ mARíA Fdez. zAnCA | FoTos
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O novo modelo, respecto do anterior, mello-
ra en deseño, en confort e en precisión. Móstrase 
moi áxil, é pouco ruidoso, cun consumo moi baixo 
e pode albergar a catro pasaxeiros que van bastan-
te cómodos, sobre todo en percorridos non moi 
longos. Como vén sendo habitual neste modelo, a 
habitabilidade interior é unha das súas grandes vir-
tudes. Con cinco pasaxeiros a cousa cambia, pero é 
o que adoita pasar en case todos os modelos deste 
segmento. Unha vez dentro do coche apréciase o 
tacto da dirección que é suave. A calidade dos ma-
teriais mellorou moito e parece que por fin os fa-
bricantes se deron conta de que un utilitario non 
ten porque parecer cutre e de media-baixa calida-
de. Está conformado de tal forma que todas as fun-
cións que necesite o condutor se atopen ao alcance 
dos seus ollos.

No frontal destacan os novos faros polas súas 
formas angulosas e unha nova grella negra de agra-
dable deseño. Na parte traseira monta uns afiados 
grupos ópticos con tecnoloxía LED. Opcionalmente, 
tamén hai dispoñibles uns faros bi-xenon. A zaga 
do coche tamén ten un aspecto estilizado, atléti-
co e limpo: os anchos faros outorgan a visibilidade 
necesaria do ancho do coche, e situados á altu-
ra dos ombreiros incrementan así a súa presenza. 
Exteriormente o Corsa rexuveneceu bastantes anos.

A posición do asento é a adecuada e bastante 
aceptable. Quizais o asento é un pouco duro, pero 
suxeita ben o corpo. Para os que teñen as pernas moi 
longas, a banqueta podería ser un pouco máis lon-
ga, pero para o condutor normal (o noso caso) non 
hai problemas para acomodarse. O acceso ás prazas 
traseiras é algo complicado na versión de tres por-
tas, sendo algo pesado de manexar o mecanismo 
que abate os asentos dianteiros. Na versión de cinco 
portas o acceso ás prazas traseiras non ten compli-
cacións. As portas teñen un ángulo de apertura su-
ficientemente amplo, como que para acceder non 
haxa que facer demasiadas contorsións. Hai que ter 
en conta que é un coche pequeno, con vocación de 
“urbanita”, moi enfocado cara á xente nova, pero que 
tamén será moi útil para os maiores que queiran mo-
verse tranquilamente pola cidade e saír de cando en 
vez á estrada a facer algún desprazamento de varios 
centos de quilómetros.

Tanto o modelo de 3 portas como o de 5 miden 
pouco máis de catro metros, exactamente 4,021. A 
distancia entre eixes é de dous metros e medio e ten 
un diámetro de xiro de bordo a bordo de 10,6 metros. 
O maleteiro ten unha boa capacidade de 265 litros 
ata a bandexa e pódese cargar facilmente, xa que o 
portón é amplo e a superficie bastante regular. Se 
abatemos os respaldos do asento traseiro, a capaci-
dade de carga increméntase notablemente. Máis ou 
menos mantén as mesmas medidas que o modelo 
anterior, pero gaña en habitabilidade.
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As portas axustan ben e a 
visibilidade dende o posto de 
condución é ampla. O salpica-
deiro respira ergonomía e aos 
poucos minutos de condución 
un adáptase doadamente aos 
mandos do vehículo. O sistema 
de infoentretemento IntelliLink 
coa súa pantalla a cor táctil de 
7 polgadas atópase centrada 
entre o condutor e o pasaxei-
ro; este celebrado sistema de 
Opel ofrece unhas oportunida-
des de conectividade óptimas. 
É compatible tanto con dispo-
sitivos Apple como Android e 
converte ao Corsa no coche 
mellor conectado do merca-
do no seu segmento.

Aínda que o esquema dos 
trens de rodadura é o mesmo 
que ata agora, os seus compo-
ñentes renováronse por com-
pleto, polo que podemos falar 
de suspensións novas e con-
fortables. Os muelles endure-
céronse lixeiramente mentres 
que a amortiguación ablan-
douse un pouco en ambos ei-
xes. Ofrece un maior aplomo 
na estrada e está mellor illado 

das imperfeccións do asfalto. 
Como xa comentamos ao prin-
cipio, o centro de gravidade foi 
baixado 5 milímetros. co que 
mellora a súa estabilidade nas 
curvas e en liña recta.

A condución é moi agra-
dable e segura. Os freos res-
ponden sen fatigarse e o novo 
motor vira tranquilamente, 
facendo pouco ruído e con-
sumindo o mínimo, o que é 
de agradecer, malia baixar os 
combustibles. O paso dunha 
marcha a outra faise con sua-
vidade e a panca de cambios 
está ben situada, sen ter que 
facer demasiados movemen-
tos e percorridos coa man.

Vén equipado de serie co 
sistema City Mode, polo que 
presionando o botón incre-
méntase a asistencia da direc-
ción a baixas velocidades, o 
que é especialmente cómodo 
para manobrar por áreas urba-
nas. O Asistente de Saídas en 
Ramplas (HSA), tamén se equi-
pa de serie, mantendo freado 
o vehículo durante uns pou-
cos segundos cando se arrinca 

en pendente. Isto prevén, por 
exemplo, que o Corsa se des-
prace involuntariamente cara 
atrás, o que pode crear situa-
cións de perigo.

Tamén opcionalmente se 
poden instalar varios sistemas 
que facilitarán a seguridade e 
a condución, como -por exem-
plo- o Asistente Avanzado de 
Aparcamento que identifica 
espazos vacios e automatica-
mente é capaz de aparcar só 
o vehículo, sen que o condu-
tor teña que tocar o volante. 
Os seus sensores ultrasónicos 
están preparados para medir 
espazos de aparcamento tanto 
en paralelo como en batería: 
calcula a traxectoria do coche 
e automaticamente move o 
volante do Corsa guiándoo ao 
seu espazo de aparcamento.

O Asistente Avanzado de 
Aparcamento sempre vén en 
conxunto co Sistema de Alerta 
de Ángulo Morto (SBSA) que 
tamén utiliza os sensores ul-
trasónicos para alertar ao con-
dutor ante unha inminente 
colisión ao cambiar de carril. 

Estes sensores teñen un alcan-
ce de tres metros a ambos os 
dous lados do vehículo para 
detectar outro vehículo ou 
calquera obxecto na zona de 
ángulo morto. Cando o risco 
de colisión se produza, un LED 
de alerta se activará no espello 
retrovisor onde é visible para 
o condutor.

A segunda xeración do sis-
tema de cámara frontal Opel 
Eye, con Recoñecemento 
de Sinais de Tráfico (TSA), 
Avisador de Cambio 
Involuntario de Carril (LDW), 
Asistente de Luz Longa (HBA), 
Indicador de Distancia de 
Seguridade (FDI) e Alerta de 
Colisión Frontal (FCA), tamén 
incrementan a seguridade na 
condución.

Motorizacións
Vén equipado co motor 

de novo desenvolvemento de 
Opel de gasolina, con tres ci-
lindros e 1.0 litros de cilindra-
da ECOTEC turbo de inxección 
directa. Este novo Propulsor 
1.0 ECOTEC Turbo, integra-
mente construído en aluminio, 
está dispoñible, nalgúns paí-
ses, con dúas configuracións: 
90 cv e 115 cv, ambas cun par 
máximo de 170 Nm dispoñible 
a só 1.800 rpm. Recentemente 
presentado no Opel ADAM, 
este pequeno e ultra-moderno 
propulsor, que foi deseñado 

partindo dunha folla de papel 
en branco, ofrece unha nova e 
excepcional referencia en as-
pectos relacionados coa baixa 
rumorosidade, vibracións e as-
pereza (NVH), así como un alto 
nivel de confort ao volante. 
Apenas ten vibracións e ofrece 
un tacto moi suave. No noso 
país só estará dispoñible a ver-
sión máis potente. Tamén es-
tarán dispoñíbels motores de 
1.4 litros con potencias de 75 
e 90 cv. Resumindo, son moto-
res turbo de menor cilindrada 
que os anteriores que ofrecen 

máis potencia con menos 
combustible.

O propulsor turbodiésel 
incorpórase á gama do novo 
Corsa totalmente revisado e 
máis refinado, con configura-
cións de 75 e 95 cv. O motor 
1.3 CDTI ECOTEC de 75 cv vai 
asociado a unha caixa de cam-
bios manual de cinco veloci-
dades. Consome en cidade 4,6 
litros por cada 100 quilóme-
tros e en estrada pode chegar 
a un consumo mínimo de 3,3 
litros de gasóleo por cada 100 
quilómetros, segundo datos 
homologados do fabricante. 

O outro motor de 95 cv vén 
cunha caixa manual de 
6 velocidades e cun 
consumo na versión 
de tres portas aínda máis 
reducido, 3,2 litros/100 km. 
Xa que o depósito de com-
bustible ten unha capacidade 
de 45 litros, podemos circu-
lar sen encher máis de 1.400 
quilómetros. É dicir, Santiago-
Madrid-Santiago sen ter que 
parar nunha gasolineira.

A nova caixa automática 
de seis relacións tamén está 
dispoñible na nova xeración 
do Corsa.

A destacar

Deseño
novos motores

Condución
acabados

No frontal des-
tacan os novos 

faros e unha nova 
grella negra de 

agradable deseño
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O novo Opel Corsa 2015, atópase á venda en todos os concesionarios Opel de galicia.
O abano de prezos ábrese en 13.540 € para o Corsa de 3 portas, acabado expression, con motor 1.4 
de 75 cv (a versión de cinco portas, con idéntico acabado e motor custa 575 euros máis), e pecha nos 
19.445 que, impostos incluídos, custa o Corsa 2015 de cinco portas e 115 cv.
no medio quedan o Corsa 1.3 CdtI con Start/Stop e 95 cv que en versión de cinco portas custa 14.236 
€; o Corsa 1.4 turbo con Start/Stop e 100 cv que se vende por 14.249 €; ou o 1.4 de gLP á venda por 
13.431 euros.
O modelo cedido por BetuLA CARS, concesionario oficial Opel en Santiago de Compostela foi o Corsa 
5 portas 1.3 CdtI de 95 cv con sistema start/stop.

PreZoS

Acabados
O novo CORSA pre-

séntase en tres acabados: 
Expression, Selective e 
Excellence. No acabado bá-
sico Expression dispón de, 
entre outros, lamias de acei-
ro de 16 polgadas, dirección 
con modo City, aire acondi-
cionado, radio CD con blue-
tooth e mandos ao volante, 
grella frontal negra, eleva-
lúas dianteiros eléctricos, 
retrovisores exteriores regu-
lables electricamente, asen-
tos dianteiros axustables, 
airbags frontais, laterais e de 
cortina, ancoraxes Isofix para 
asentos infantís, ABS, ESP 
con asistente para saídas en 
costa, faros halóxenos e lu-
ces de condución diurna con 
lámpada, sistema de avisos 
de baixa presión dos pneu-
máticos e consola de chan 
con freo de man.

No acabado Selective 
engádese volante de coiro 
de 3 radios e panca do cam-
bio con detalles prateados, 
asento do condutor ergo-
nómico e axustable en catro 

direccións, asentos tra-
seiros abatibles asimetri-
camente 60/40, control de 
velocidade de cruceiro e li-
mitador de velocidade no 
volante, faros halóxenos de 
condución diurna Led e tira-
dores exteriores das portas 
na cor da carrozaría.

Finalmente, no acabado 
Excellence atopámonos, a 
maiores, tapizaría con releve, 
ordenador de a bordo, faros 
dianteiros antinéboa, petos 
nos respaldos dos asentos 
dianteiros, centro de infor-
mación ao condutor de 3,5 
polgadas no panel de ins-
trumentos, panca do freo de 
man e panca do cambio en 
coiro, retrovisores exteriores 
da cor da carrozaría regula-
bles electricamente e térmi-
cos, iluminación ambiental 
Led de ton vermello e faros 
bi-xenon con luz lateral es-
tática e luces de condución 
diurna Led.

Pódese equipar, tamén, 
con diversos packs, que nal-
gúns acabados veñen de 
serie.

o maleteiro ten unha boa capacidade de 265 
litros ata a bandexa e pódese cargar facilmente
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É moi común per-
der ou esquecer onde se 

gardaron as chaves de reposto, 
pero se estás pendente e cando vaias 

vender o teu coche presentas os dous xo-
gos, este valerá entre 100 e 245 euros máis, de-

pendendo do segmento, isto si que é un bo comezo.
Tamén é importante non ter as chaves nun chaveiro 
vello e probablemente feo polo uso, ou un ariño 

metálico algo oxidado. Ensínalas nun chaveiro 
novo (aínda que sexa un de publicidade) 

mellorará a percepción do que 
estamos vendendo.

Coidado, por suposto, con 
fumar dentro do coche, xa non 

só porque vas ter menos posibilida-
des de vendelo -un 42% dos espa-

ñois non mercaría o vehículo dun 
fumador polo cheiro e a sucida-

de-, senón porque podes estro-
pear a tapicería, provocando 
que perda drasticamen-

te o seu valor.

Vender ben un vehículo de ocasión é unha arte

Como mellorar a cotización do noso coche
■ BRAIS gARCíA | TexTo      
■ XABIeR VILARIñO | inFograFía

A quen queira vender o seu vehícu-
lo usado e non o lava e aspira cunha 
certa periodicidade probablemen-
te non lle interese este artigo. Ese 
está ao arbitrio do que lle dean 
e pouco máis. O seu coche es-
tará seguramente nas mesmas 
condicións que a súa desidia.

Cando nos decidimos a 
vender o noso coche, apli-
cámonos para que o noso 
posible comprador se que-
de prendado del, pero o cer-
to é que se queremos facer 
un bo negocio non abonda 
con que a carrozaría reluza e o 
motor pareza impecable a pri-
meira vista.

Seguindo uns sinxelos conse-
llos podemos sacar unha cantidade 
extra de preto de 1.000 euros por el. 
Unha “revalorización” que nos temos que 
gañar preocupándonos, e ocupándonos, un 
pouco por incrementar o estado e a imaxe do noso 
vehículo usado.

Hai desgastes derivados do 
propio uso que non podemos controlar, 

como o do volante ou o do pomo da panca de cam-
bios, pero si que podemos coidar algúns detalles para 

non desvalorizar o automóbil en exceso. tapizar o volante en 
polipel por un especialista ven custando uns 50 euros, isto pode 

mellorar a venda, ou polo menos que o posible comprador non se 
bote para atrás ao ver a cuberta do volante despegada ou con fallos 

no forro. O pomo tamén pode renovarse por un módico prezo.
Os desguaces son outra boa alternativa, pódennos proporcionar 

algunha peza que necesitemos renovar por un prezo económico, 
como pode ser o volante ou o pomo da panca de cambios. 

Cantas veces utilizaches o enchufe do mecheiro para re-
cargar o móbil ou poñer música? Seguro que moitas, ata 

o punto de perder a pista ao propio encendedor... 
Si o vendes con el, o teu coche xa vale uns 

30 euros máis.

todos pensamos en máis dunha 
ocasión que o espazo do maleteiro po-

día dar máis de si e quitámoslle a bandexa 
para aproveitar o espazo ao máximo. O primeiro 

será recuperar a bandexa do rocho ou dun recuncho 
do garaxe e volver colocala no seu sitio. deberemos 
estar atentos ao estado das alfombras e das pa-

redes porque calquera imperfección nes-
te sentido proporciona argumentos ao 

comprador para negociar o prezo, 
á baixa, por suposto.

O detalle marca a diferenza

Chaves, mellor dúas ca unha

Revisión do maleteiro

  un 42% dos 
españois non mercaría o 
vehículo dun fumador

  os desguaces pódennos 
proporcionar algunha peza que 
necesitemos renovar por un 
prezo económico

  ter as chaves 
nun chaveiro en bo estado 
mellorará a percepción do 
que estamos vendendo

Fóra malos fumes!
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Cando poñas á 
venda o coche, é importante 

ter en conta que todas as luces ilumi-
nen correctamente, exactamente igual 

que se levásemos o vehículo á ItV. 
Ademais, se a cobertura de plástico está 
en bo estado, sen fisuras nin rasca-
duras, o seu valor será maior. Se o 

plástico dos faros está un pou-
co opaco pódennolos pulir, 

por un prezo económi-
co, nun taller espe-

cializado.

Quen paga a reparación do sinistro 
dun vehículo de cortesía?

■ BRAIS gARCíA | TexTo        ■ XABIeR VILARIñO | inFograFía

Antes de nada convén aclarar que os concesionarios 
ou talleres non teñen a obriga de facilitar un vehículo a un 
cliente no caso de que este o necesite. Estes préstamos, que 
efectivamente se fan por iniciativa propia de vendedores e 
reparadores, están suxeitos a unha serie de cláusulas.

A entrega de vehículos de substitución ou de cortesía é 
unha práctica habitual cando un usuario merca un automó-
bil ou leva o seu a reparar. Con todo, que ocorre se sufrise 
un sinistro co coche de cortesía? Quen debe correr cos gas-
tos da reparación? A Asociación Nacional de Vendedores de 
Vehículos a Motor, Reparación e Recambios (GANVAM) res-
ponde a esta cuestión.

No momento da entrega do vehículo de cortesía ou subs-
titución asínase un contrato, mediante o cal quedan rexis-
trados os dereitos e obrigas entre as dúas partes, o uso que 
se lle vai a dar ao coche e o estado no que debe entregarse.

No caso concreto do seguro, estes modelos adoitan con-
tar cunha póliza a todo risco, aínda que, se a cobertura é in-
ferior, será o usuario quen deberá facer fronte aos gastos, xa 
sexa por un mal uso ou por un accidente. É conveniente in-
formar ao cliente co maior detalle, e acreditar coa súa firma 
que recibiu a información concreta relativa ás coberturas e 
ás exclusións do devandito seguro.

Nin que dicir ten que o condutor está obrigado a facer 
un uso responsable do coche, debendo cumprir con todas 
as normas de tráfico. En caso de ser multado, será tamén o 
usuario quen deba facer fronte ao pago da sanción.

Ao vender o coche, os pneumá-
ticos deberán ter unha profundidade 

mínima de polo menos 1,6 milímetros, pero 
máis aló da goma, hai que ter coidado con que 

as lamias non teñan golpes, “mordiscos” ou defor-
macións e que, por suposto, conten con todos os 
parafusos e a chave de seguridade. Se non é así, o 

comprador desconfiará porque uns pneumáticos 
nese estado poden delatar danos nos eixes, 

a suspensión e ata no motor. Coidado 
cos bordos “traizoeiros” ao 

aparcar.
O parabrisas 

tamén debe estar en per-
fecto estado. Se tes unha fenda 

no parabrisas, por pequena que sexa, 
é mellor que a cambies -por unha homo-

logada pola marca ou pola mesma que se 
monta en fábrica- porque o dano vai ir 

a máis e o comprador sábeo. Unha 
operación que está cuberta pola 

maioría dos seguros.

Un bo lavado 
exterior, se pode ser a 

man mellor, e unha aspiración 
completa do interior (alfombras 

e asentos) darannos o toque final 
para facerlle unhas fotos para 
un anuncio ou para presentar 

o noso automóbil, nun es-
tado impecable, ao po-

sible comprador.

Lamias e pneumáticos

Parabrisas

Un bo lavado

Como coides a documen-
tación tamén dirá moito do co-

che e de ti. Se a ficha técnica, o libro 
de mantemento e o permiso de circulación 

están en perfecto estado, vas evitar que o 
comprador che esixa duplicados, aforrán-
doche 150 euros, 60 euros e 30 euros res-

pectivamente. Ademais, se conservas 
o libro de instrucións aforrarás 

outros 30 euros.

todo este conxun-
to de detalles ben aplicados 

farán que o noso vehículo incorpo-
re un valor engadido que antes non tiña. 

Ata pode ocorrer que unha vez acabado con 
todos estes pasos quedemos observando ao 
noso automóbil e o vexamos tan bonito (xa 

non nos acordabamos que era así) que 
pensemos en seguir un par de anos 

máis con el. non sería o pri-
meiro caso.

As luces coma se fosen á ITV

Os papeis, impecables

Conclusión
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■ ROCíO PeReIRA | TexTo      
■ SPRInt mOtOR | FoTos

Presentación mundial
Malia ser inverno, a casa 

alemá elixiu a costa para pre-
sentar ante os ollos de todo 
o mundo o seu novo mode-
lo. O 2 de xaneiro de 1976 o 
W123 móstrase en Bandol, 
unha poboación da rexión 
turística Provenza-Alpes-
Costa Azul, moi frecuen-
tada polos alemáns. Nacía 
predestinado a substituír 
aos populares W114 e W115 
que acadaran resultados de 
vendas moi positivos e que 
deixaran a impresión de se-
ren vehículos de calidade e 
fiabilidade. Pero procedían 
do ano 1967 e quedaban 
xa algo anticuados, por iso 
a firma decide lanzar unha 
versión renovada. Con todo, 
conseguiron manterse no 
mercado un ano máis ao ca-
rón do seu sucesor, que os 
deu superado en tódolos 
aspectos.

un antes e un 
despois na industria

A chegada do W123 ao 
mercado no ano 1976 abre 
unha nova etapa na historia 
do automóbil porque vai un 
paso máis adiante. Incorpora 
novidades mundiais como a 
columna de dirección de segu-
ridade con tubaxe ondulada, 
que cede durante un choque 
frontal, e evita que a columna 
de dirección penetre no inte-
rior do vehículo. Equípase ta-
mén con altos estándares de 
seguridade, de feito, o seu 
nome acompáñase habitual-
mente coa etiqueta de ser un 
pioneiro no campo da seguri-
dade. Entre os elementos que 
inclúe están os freos de dis-
co con ABS, o airbag, a carro-
zaría reforzada con zonas de 

deformación programada, o 
tanque de combustible den-
tro da estrutura do vehículo, 
os faros dianteiros axustables 
desde o interior, amais do faro 
antinéboa incorporado ao faro 
traseiro. Lucía tamén un para-
brisas con dúas capas de segu-
ridade, ofrecía o peche central 
en tódalas portas e un espello 
eléctrico do lado do copiloto. 
Pode dicirse que era “o máis” 
do momento e podía presu-
mir de ser único en moitos 
aspectos.

innovación motora
Outro dos ámbitos nos que 

Mercedes-Benz foi un paso 
máis alá é o dos motores, xa 
que dotou aos seus automóbi-
les dos máis variados, con gran-
des melloras en potencia, vida 
útil e economía. Entre todos 
eles, destaca o propulsor 300D 

Turbodiésel, que se introduciu 
por primeira vez no mercado 
no W123, revolucionando este 
segmento por ser o de maior 
potencia. Grazas a esta tecno-
loxía, o coche podía acadar os 
125 cabalos de forza no motor 
de 5 cilindros, creando unha 
experiencia de manexo espec-
tacular respecto aos diésel da 
época. En gasolina foi inédi-
to o motor 250 de 6 cilindros 
en liña, que se sumou a outros 
de inxección como o 280E de 
185CV e a partir de 1980 o 230E 
de 136cv que mellora as pres-
tacións e o consumo. A partir 
de 1981 nos gasolina e de 1982 
nos diésel pode combinarse 
ao gusto do cliente as mecáni-
cas con cambio de 5 velocida-
des que se suma á opción de 
cambio automático, que eran 
moi valorada en Alemaña ou 
Norteamérica.

A viaxe atrás no tempo que 
facemos en cada núme-
ro a través do noso Retro-
Visor lévanos neste mes 
de abril ata o ano 1976. 
España acababa de deixar 
atrás a Ditadura Franquista 
e Adolfo Suárez estaba a 
meses de ser nomeado 
Presidente do Goberno 
cando na Costa Azul se pre-
sentaba o novo modelo de 
Mercedes-Benz: o W123. 
Sentamos neste automóbil 
case corentón, mais robusto 
e con presenza, para gozar 
dunha viaxe impulsada por 
un revolucionario motor 
turbodiésel que promete 
ser, por riba de todo, segu-
ra, grazas aos estándares 
que incluía como novida-
de no mercado automobi-
lístico:  freos ABS e airbag, 
absolutos descoñecidos ata 
ese momento.

Mercedes-Benz W123, 
pioneiro na seguridade

Un dos primeiros modelos que achegou o luxo ao coche familiar

Versión de 1980
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Primeira versión familiar
A gama W123 non só su-

puxo unha revolución no re-
lativo ás motorizacións senón 
que fixo historia dentro da pro-
pia casa da estrela ao deseñar e 
fabricar, por primeira vez, unha 
versión familiar. Desta maneira 
logrou mudar a idea precon-
cibida de que este tipo de au-
tomóbiles non podían ser tan 
elegantes e luxosos como ou-
tras versións. A carrozaría fami-
liar foi presentada no Salón de 
Frankfurt de 1977 e estaba dis-
poñible en 5 ou 7 prazas; de-
nominábase T de Touring, non 
de Turbo, como se chegou a in-
terpretar. Ademais podía ad-
quirirse a berlina de 4 portas e 
5 prazas, o cupé nomeado coa 
letra C, que era algo máis curto 
e baixo e que se presentou no 
Salón de Xenebra de 1977 cun-
ha liña máis dinámica e, por úl-
timo, as limusinas W123 de 7 
ou 8 prazas que medraban 62 
centímetros de batalla con res-
pecto á berlina. A maiores des-
ta oferta existía a posibilidade 
de que carroceiros especialis-
tas realizaran distintas varia-
cións como as limusinas de 6 
portas, os cabrios ou as trans-
formacións para ambulancias, 
coches de bombeiros, etc.

mercedes-Benz 240 d
A gama W123 enmárca-

se na categoría de vehículos 
de clase media alta, no grupo 
das berlinas pequenas, que 
posteriormente se coñecería 

como segmento E, que era 
o que maiores beneficios re-
portaba á compañía. Dende o 
punto de vista técnico, o tren 
de rodaxe e a carrozaría ba-
seábanse na Clase S da serie 
116. O 240D foi a segunda as 
versións do modelo que em-
pezara co 200D e que incluíu 
as versións 200, 230E, 250 e 
208E. Pero segundo a casa 
alemá o Mercedes-Benz 240D 
foi a nena bonita dos condu-
tores; a berlina máis aprecia-
da da serie W123. Equipaba 
un motor diésel e vendeu 
454.679 unidades ao longo de 
dez anos. En número de ven-
das e éxito, seguiuna o 230 E 
con 441.683 unidades, que foi 
tamén unha das versións máis 
equilibradas.

coches durables 
e distinguidos

Algunhas marcas e algúns 
modelos van acumulando eti-
quetas ao longo da súa traxec-
toria no mercado. No caso de 
Mercedes-Benz hai unha ca-
racterística que os distingue 
popularmente: os coches son 
inesgotables. E sono nun do-
bre sentido; en primeiro lugar 
porque existe unha varieda-
de enorme de versións que 
permite atopar aquilo que se 
busca e, en segundo lugar, 
porque unha vez que se atopa 
o modelo soñado pode ser un 
compañeiro para toda a vida 

porque é difícil acabar con el. 
De feito, os condutores de taxi 
que se facían principalmen-
te cos motores 240D e 300D 
do W123 achegábanse con 
frecuencia ao millón de qui-
lómetros percorridos. Por ou-
tra banda, cabe apuntar que a 
gama W123 estaba equipada 
con elementos escasos pero 
a casa  alemá ofrecía a posi-
bilidade de complementar as 
prestacións cun amplo aba-
no de opcións de luxo. Había 
moitas e a un prezo moi ele-
vado, de xeito que o condu-
tor máis caprichoso podía 
chegar a pagar polo coche o 
dobre do prezo inicial. As po-
sibilidades de personalizar o 
vehículo adaptándoo ao gus-
to dos clientes, fixo que fose 
moi difícil atopar dous mo-
delos iguais, de maneira que 
cada un deles é case único e 
distinguido.

Punto e final da produción
A W123 foi unha das se-

ries máis extensas das fabri-
cadas por Mercedes-Benz. A 
súa produción finaliza o 15 de 
novembro de 1985 despois de 
dez anos no mercado e de ter 
vendidas 2.696.915 unidades 
distribuídas en 26 versións di-
ferentes. Desa cifra, 2.400.000 
eran berlinas, 13.700 unida-
des foron limusinas, máis 
de 454.000 foron da versión 
240D e 8.373 modelos espe-
ciais. De facermos un balance 

da traxectoria deste pionei-
ro da seguridade, por enriba 
do motor 300D, que marcou 
época, e do achegamento que 
supuxo ao confort e as pres-
tacións que predicían a futu-
ra Clase S, o modelo destaca 
na longa historia da marca da 
estrela por terlle servido para 
situarse no podio das marcas 
máis seguras, un distintivo 
que conseguiu manter ata a 
actualidade. E na actualidade 
o W123 segue a ser un habitual 
nas estradas cos seus case co-
renta anos de historia pisan-
do asfalto.

o xeito de nomear
Cun pequeno exercicio de 

observación atenta, é doado 
decatarse da infinidade de 
versións de cada modelo e 
de nomes dentro deles. Outro 
conto é ser quen de recoñe-
cer cada exemplar e de lem-
bralos todos. As últimas cinco 
xeracións de automóbiles de 
Mercedes-Benz foron lan-
zadas ao mercado nos anos 
1976, 1985, 1996, 2002 e 2009 
e denomináronse segundo o 
código de fabricación W123, 
W124, W210, W211 e W212. 
Ata 1993, o habitual á hora de 
bautizar os modelos da casa 
da estrela era empregar tres 
díxitos correspondentes á ci-
lindrada do coche e as letras 
segundo o tipo de motor e a 
carrozaría.

  a serie 
W123 é máis 
vendida da historia 
de mercedes-benz 
con case 2,4 millóns 
de unidades

  Foron os 
primeiros coches 
en incorporar abs 
ou o airbag como 
auténtica novidade

a calidade do seu interior era unha das súas características
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Calendario  
de  probas MAIO  2015

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

2 de maio Cto. España Supermotard - Villena Supermotard Villena- Alicante Alicante España

2 de maio Cto. España Motocross - Calatayud Motocross Circuíto Castillo de Ayud - Calatayud Zaragoza España

2-3 de maio VI Autocross Viduedo Autocross Circuíto Viduedo Ourense España

2-3 de maio VII Todoterreo Pedriña Todoterreo Circuíto O Irixo Ourense España

2-3 de maio Cto. España GT Valencia Velocidade Circuíto Ricardo Tormo Valencia España

3 de maio Cto. Galego de Trial - Aldán Trial Aldán - Cangas Pontevedra España

3 de maio G.P Motociclismo España - Xerez da Fronteira Mundial Motos Circuíto Xerez da Fronteira Cádiz España

3 de maio Cto. Mundo Turismos G.P Hungría Mundial Turismos Circuíto de Hungaroring Hungría

9 de maio Cto. Mundo Motocross - Talavera de la Reina Motocross Talavera de la Reina Toledo España

9 de maio Cto. Europa Motocross - Talavera de la Reina Motocross Talavera de la Reina Toledo España

9-10 de maio Cto. España Trial - El Condado Trial El Condado Asturias España

9-10 de maio II Rallymix A Gudiña Rallymix A Gudiña Pontevedra España

9-10 de maio XXXIII Cto. España Rally Asfalto - Sierra Morena Asfalto Córdoba Córdoba España

9-10 de maio Copa España Montaña - XLIV Subida al Fito Montaña Fito - Asturias Asturias España

9-10 de maio Cto. España F3 - Estoril Velocidade Circuíto de Estoril Portugal

10 de maio G.P F1 España - Cataluña F1 Circuíto de Cataluña- Montmeló Barcelona España

10 de maio G.P Superbikes Italia Superbikes Circuíto de Imola Italia

10 de maio Cto. Mundo Enduro - Jerez Enduro Circuíto de Xerez da Fronteira Cádiz España

16 de maio Cto. Galicia Autocross - LXXII Autocross Arteixo Autocross Circuíto de Arteixo A Coruña España

16 de maio Cto. España Rally TT - Castellón Rally TT Sant Mateu - Castellón Castellón España

16 de maio Cto. Españ Karting - Recas Karting Karting de Recas Toledo España

16-17 de maio IV Subida á Pontenova Montaña A Pontenova Lugo España

16-17 de maio Cto. España Montaña - XXXVI Subida a Falperra Montaña Braga Portugal

16-17 de maio Cto. Mundo Enduro - Portugal Enduro Gouveia Portugal

16-17 de maio Cto. Mundo Turismos G.P Alemaña Mundial Turismos Circuíto de Nurburgring Alemaña

17 de maio Cto. Galego Enduro - Rodeiro Enduro Rodeiro Pontevedra España

17 de maio G.P Motociclismo - Francia Mundial Motos Circuíto de Le Mans Francia

17 de maio Cto. España Motocross - Lleida Motocross Almenar - Lleida Lleida España

23 de maio Cto. Mundo Freestyle - Xerez Freestyle Xerez da Fronteira Cádiz España

23 de maio Cto. España Freestyle - Fuerteventura Freestyle Puerto del Rosario Fuerteventura España

23 de maio Copa España VelocidadE - Clásicas Navarra Velocidade Circuíto de Navarra Navarra España

23-24 de maio VI Karting Valga Karting Circuíto Karting Valga Pontevedra España

23-24 de maio Cto. Internacional Karting Zuera Karting Zuera Zaragoza España

24 de maio G.P F1 Mónaco F1 Circuíto Montecarlo Mónaco 

24 de maio G.P Gran Bretaña Superbikes Superbikes Circuíto Donington Park
Gran 

Bretaña

24 de maio Cto. Mundo Rally- Portugal Rally Matosinhos - Oporto Portugal

30 de maio Cto. España Enduro - Almería Enduro Antas Almería España

30 de maio Cto. España Velocidade - Xerez Velocidade Xerez da Fronteira Cádiz España

30-31 de maio Cto. España Rallys - LI Rally Rías Baixas Rally Pontevedra Pontevedra España

30-31 de maio III Autocross Carballo Autocross Carballo A Coruña España

30-31 de maio Cto. España Rally TT - Baixa Andalucía Rally TT Málaga ou Granada Málaga ou Granada España

31 de maio Cto. Galego MX e Quadcross Agolada MX/Quadcross Agolada Pontevedra España

31 de maio G.P Motociclismo - Italia Mundial Motos Circuíto de Mugello Italia

Sprint Motor >>24 Calendario



Os composteláns 
Luís Penido, xerente, 
e Manuel Ríos, téc-

nico especialista, da empresa 
TRAMEVE, sentaron cátedra 
na intervención que tiveron 
no transcurso das xornadas 
de clausura da exposición “O 
motor da Historia”. Levadas a 
cabo en Expocoruña, na ca-
pital herculina, e organizadas 
pola Fundación Jorge Jove.

Penido e Ríos basea-
ron a súa ponencia na ex-
periencia cotiá do centro de 

reciclado de automóbiles 
TRAMEVE. Baixo o titulo de 
“O Tratamento de Vehículos 
ao Final da súa Vida Útil” fixe-
ron un desglose exemplar de 
como tratar a reciclaxe dos 
automóbiles e o respecto 
que supón dito tratamento 
co medio natural, logran-
do o máximo grao de reu-
tilización do mesmo. Tanto 
Penido como Ríos explicaron 
aos asistentes o modelo de 
negocio de Trameve e a súa 
función social.

Luís Penido e Manuel Ríos sentan 
cátedra en Expocoruña

Montserrat García 
Orozco, veciña de 
Lugo, recibiu no 

concesionario Renault-Dacia 
Caeiro de Santiago o Dacia 
Sandero da campaña de Nadal 
de Compostela Monumental. 
No acto, ademais da gaña-
dora, estiveron presentes 

José Carlos Freije, xerente de 
Renault-Dacia Caeiro e Xosé 
Manuel Bello Rey, Presidente 
de Compostela Monumental. 
Lembrar que o boleto de 
Montserrat García foi elixido 
polo piloto santiagués Luís 
Penido entre máis de 125.000 
boletos participantes.

A xornalista galega 
Noelia Fernández 
Salgado, do depar-

tamento de Comunicación 
de Iveco, participou na loca-
lidade barcelonesa de Súria 
na cuarta edición de “Les 
Comes 4x4 Festival”, a cita 
máis importante do sur de 
Europa para afeccionados off-
road. Na exhibición estiveron 

o piloto catalán Pep Vila e o 
holandés Gerard De Rooy cos 
mesmos camións de Iveco 
cos que disputaron o Dakar 
2015. Durante a proba, Noelia 
copilotou un treito con Pep 
Vila. A comunicadora gale-
ga cualificou de “fantástica” a 
experiencia e destacou “a po-
tencia e dureza dos camións 
de Iveco”.

Compostela Monumental entregou 
o Sandero da campaña de Nadal

Exhibición de Iveco con aires galegos

As novas instalacións 
de Kia en Santiago, 
C o m p o s t e l a 

Concesionario, xa abriron 
as súas portas ao público 
dende principios deste mes. 
O seu presidente, Antonio 
Quinteiro, mostrounos as 

amplas instalacións onde ade-
mais tamén se expoñen os 
modelos da marca SsangYong.

Destacar a ampla exposi-
ción de vehículos na entrada 
do edificio que contén os mo-
delos máis representativos das 
dúas marcas.

Kia abriu as súas portas
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Transporte

traballan para conseguir profesionalizar o transporte con vehículos sen motor

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

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

Síguenos en:

facebook twitter boletín diario google + google currents

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

■ ROCíO PeReIRA | TexTo     ■ VAnenBIKKe | FoTos

A orixe de Vanenbikke
Andrés Souto dirixía unha 

empresa de rotulación e pu-
blicidade cando, a raíz das 
necesidades dalgúns dos 
seus clientes, viu que as bi-
cicletas poderían ser unha 
boa ferramenta de traballo. 
“Buscábaas de carga, para 
poder viaxar nelas con es-
pazo suficiente e, ao mesmo 
tempo, solucionar o interese 

dunha empresa que quería 
facer publicidade orixinal, así 
que vin a oportunidade de 
realizar o reparto sobre dúas 
rodas e de empregalas como 
soporte publicitario”. En xu-
llo de 2013 nace Vanenbikke, 
Mensaxería e outros affai-
res, unha empresa de en-
víos urxentes, sen emisións 
contaminantes, que repar-
te e realiza marketing direc-
to en bicicleta no Concello 
da Coruña, tal e como reza 
a carta de presentación dos 
seus servizos. Andrés é o di-
rector de Vanenbikke, socio 
fundador xunto con outra 
asociada, onde actualmente 
traballan 3 persoas. Admiten 
calquera pedido transporta-
ble sobre dúas rodas con 
prezos que definen como 
accesibles. Teñen bonos de 
entre 10 e 100 envíos que 
poden abaratar cada encar-
ga ata os 2,90€ e o tempo de 
entrega vai desde os 90 mi-
nutos, tarifado en 4 euros, 
ata os 40 minutos, que cus-
ta 7 euros.

A necesidade deste 
transporte

Segundo Vanenbikke os en-
víos urxentes de mensaxería na 
contorna urbana estaban case 
desaparecidos porque as em-
presas de loxística deixaron de 
ofrecelos. “Perdérase, en parte, 
polas axencias de viaxes que 
xa non o precisaban e quedou 
descuberto malia ter deman-
da, así que aquí entramos nós”. 
Realizan reparto de todo tipo 
de produtos e mercancías, den-
tro da limitación do vehículo de 
dúas rodas, ou non. “Realmente 
podemos mover case de todo.

Chegamos a levar ao longo 
de máis de dous quilómetros 90 
quilos de azulexos pola Coruña 
e hai uns días repartimos 55 qui-
los de produtos para unha ten-
da de alimentación ecolóxica 
e lonas de imprenta de 3 me-
tros de longo”. Evidentemente 
isto obrígaos a ir máis a modo, 
equilibrando a carga “porque ao 
levalo todo dunha vez ía cam-
baleando; hai que repartir ben 
o peso e ir con moito tino pero 
pódese facer”. As encomendas 

máis habituais proceden do pe-
queno comercio, para o trans-
porte de mercancías, do sector 
hostaleiro, alimentación… “son 
empresas pequenas que en lu-
gar de ter un coche propio con-
tratan estes servizos porque lles 
sae mellor”. As bicicletas levan 
dende empanadas, pan e pas-
teis ata pequenos paquetes 
ou peixe fresco que recollen 
no porto e levan a particulares 
e restaurantes; vai embalado 
nunha bolsa isotérmica, pre-
cintado e etiquetado. Tamén 
moven documentación, car-
tas e pequena paquetería gra-
zas á autorización da Comisión 
Nacional do Sector Postal. Por 
outra banda, as bicicletas son 
un magnífico soporte publici-
tario e, tanto en movemento 
como en parada, serven para 
facer promoción. Estes son os 
“outros affaires” da empresa.

Pode parecer raro que 
nas páxinas de SPRINT 
MOTOR falemos de 
bicicletas sen motor 
pero estas que traemos 
son máis ca vehículos 
de dúas rodas; son 
medios de transporte de 
mercancías que están 
gañando terreo. Non 
precisan combustibles 
fósiles, poden eludir 
os atascos nas cidades, 
non dependen das 
liñas amarelas para a 
carga e descarga e, pola 
contra, teñen limitada 
a súa capacidade. 
Semella unha volta ao 
pasado; aos tempos 
nos que non había 
motores e o pedaleo 
era a única vía posible 
de desprazamento. En 
cambio, este é o presente 
e estamos diante 
dunha tendencia que 
gaña adeptos e oco no 
mercado: o reparto de 
mercadorías en bicicleta 
chega para quedar.

Vanenbikke: o transporte en 
bicicleta atopa o seu oco
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Transporte
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“Somos máis ciclistas 
que repartidores”

É case unha condición sine 
qua non para contratar ao persoal 
de Vanenbikke, segundo Andrés 
Souto: “valoro máis a experiencia 
sobre dúas rodas e a paixón por 
ela que a experiencia no mundo 
do transporte. Os ciclistas temos 
un carácter de persoa concreto; 
alguén afeito á bicicleta respec-
ta as cousas, gusta da vida tran-
quila e saudable e iso mesmo é 
o que nós ofrecemos: un servizo 
personalizado e atención indivi-
dualizada”. Nese sentido, matiza 
que este carácter aberto e ama-
ble non sempre é posible mantelo 
co transporte tradicional porque 
cunha furgoneta as circunstan-
cias son distintas; hai máis tráfico, 
maiores dificultades para mover-
se, para aparcar o vehículo, depen-
des dos prezos do gasóleo que 
condiciona o custo do traballo… 
“De feito, os compañeiros que van 
en coches de reparto sempre nos 
din que lles damos envexa porque 
imos máis relaxados. Nós somos 
máis ciclistas que repartidores e, 
nalgunhas ocasións, somos equi-
libristas e malabaristas polos nú-
meros que facemos para levar as 
cargas máis especiais”.

Un servizo sostible
Fiabilidade, rapidez, efec-

tividade e sostibilidade. Estes 
son os valores do servizo que 
ofrece Vanenbikke; aseguran 
un control exhaustivo dos 
envíos ata a súa entrega, son 
rápidos e chegan a zonas peo-
nís e menos accesibles e, por 
enriba de todo, son sostibles. 
“As bicicletas poden estar pa-
radas e non supoñen custos, 
podemos acceder con elas en 
calquera horario a zonas co-
merciais ou peonís e, en épo-
cas difíciles, é máis factible 
manter unha empresa destas 
características que unha pe-
quena de reparto tradicional. 
As opcións de carga son dis-
tintas, pero nós imos porta 
a porta sen atrancos”. No to-
cante á relación co sector do 
transporte de sempre Andrés 
Souto sinala que é boa e que 
se produce con normalidade, 
na rúa, no espazo propio de 
traballo onde os ciclistas van 
máis relaxados que os repar-
tidores tradicionais. “Non nos 
vemos como unha ameaza; O 
mellor é apostar por sermos 
complementarios porque po-

demos convivir 
perfectamente; 
eu paro nos por-
tais pero ás veces 
non podo levar 
calquera cousa. 
De feito, fomos 
contratados por 
unha empresa 
grande de loxísti-
ca para facerlles o 
reparto no centro 
urbano”. As alian-
zas nese sentido 
percíbenas como 
unha oportuni-
dade para to-
dos: empresas e 
clientes.

As bicicletas de transporte
Comezaron a aventura empresarial adquirindo dúas bicicletas de 

idéntico modelo pero equipadas de xeito distinto: unha máis grande con 
motor de asistencia eléctrica e outra sen motor e a caixa máis pequena, 
para compensar o esforzo, ámbalas dúas de 2,30 metros de lonxitude e 
con estética vintage. “Son o que queríamos: bicicletas de carga, especifi-
camente deseñadas para ese fin. Son danesas e alí empréganas para labo-
res profesionais e particulares, para levar aos nenos. De feito, o fabricante 
ofrece a opción de incorporarlle un asento para dous cativos”. Aquí radica 
unha das diferenzas principais entre o xeito de entender a mobilidade no 
norte de Europa e no sur, tal e como apunta Andrés “alí non usan o coche 
todo o día e para todo, como facemos aquí. Os daneses van pedaleando 
para xestionar os asuntos da vida diaria: ir ao supermercado, levar a com-
pra á casa, levar aos fillos ao colexio…úsana para todo”.

O obxectivo: a profesionalización 
Vanenbikke é unha das empresas que presta este servizo de “ecomensaxería” 

na Coruña, onde nos últimos anos medrou a oferta con nomes como Veloaívai ou 
Bicipostal, que apostan pola bici en detrimento da moto ou o coche. É unha tenden-
cia á alza no resto Galicia e en España. Con todo, non é doado abrise paso e dende 
Vanenbikke “estamos loitando pola profesionalización do sector do transporte sen 
motor xa que, nestes momentos, a Lei do Transporte non nos contempla como op-
ción polo tanto non podemos aco- llernos aos seguros, nin temos convenio”. Están 
mantendo xuntanzas con outras empresas similares para avanzar neste camiño 
e propoñer colaboración a aque- las que empregan o transporte con motor para 
acadar unha convivencia útil para tódalas partes.

O transporte en bicicleta pode pasar de ser unha tendencia e converterse nun-
ha actividade económica estable. Sen importar a choiva, o vento nin outros atrancos, 
Vanenbikke leva dende o ano 2013 ofrecendo o servizo de transporte sobre dúas rodas 
e “estamos contentos porque a acti- vidade ten moito potencial e ten sentido dentro do 
sector así que debemos profesiona- lizalo para que teña futuro”. Un caso de emprende-
mento en tempos de crise que está obtendo resultados positivos. 
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En branco e azul
Cousas galegas con sabor a prestacións

Anulado. Despois da controversia que rodeou a primeira 
edición (polo feito de disputarse en España e Portugal e o 
consabido tema de licencias) o rali Eurocidade non terá con-
tinuidade no presente exercicio. Inicialmente foi calendado 
para o mes de maio, posteriormente aprazado a decembro e 
finalmente anulado, alegando os seus organizadores falta de 
colaboración económica do concello de Tui.

O mellor. As calificacións outorgadas polos observadores dos 
ralis nacionais concederon a maior puntuación das probas ce-
lebradas no 2014 ao Rali de Ferrol. Desta forma a nosa autono-
mía segue manténdose nos primeiros postos no que atinxen 
a nivel organizativo, pois dito mérito xa o obtiveran anterior-
mente Rías Baixas e Ourense. Seguindo co nacional de asfal-
to, unha proba próxima a Galicia, como é o rali do Bierzo, que 
contou por primeira vez o ano pasado, non repetirá no 2015.

Repetindo. Nova vitoria 
en Galicia para o piloto as-
turiano Abel Jurado. Foi o 
mellor, como acontecera o 
ano pasado en Barnadás, na 
primeira manga do autonó-
mico de ralimix, celebrada 
na localidade coruñesa das 
Pontes. A segunda praza co-
rrespondeu a Jesús López, 
acadando a terceira e a pri-
meira entre os carrozados o 
alaricano Francisco Pardo. E 
falando de ralimix, a segun-
da cita do ano, programada 
para este mes en terras de 
Melide, aprazouse a finais 
de outubro.

Recompensa. A que obtivo a copiloto fenesa Fátima Ameneiro. 
Foi elixida como única praticante do automobilismo entre os 377 
deportistas galegos de alto nivel. Ameneiro, acompañando ao 
seu habitual piloto, Edgar Vigo, arrincou a tempada do presente 
ano en terras canarias, onde acadou a terceira praza do grupo N.
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Ocasión. A que teñen todos aqueles interesados en disputar un 
rali de forma gratuíta. É o que se ofrece ao gañador do Volante 
Deputación de Lugo 2015, a selección terá lugar a principios de 
maio. O premio é correr a gastos pagos o Rali San Froilán, que na 
presente tempada terá lugar a finais de outubro.

Estrea. Inicialmente ía sufrir 
unha inspección para o cam-
pionato de España, pero fi-
nalmente vai puntuar para 
el. Estamos a falar do inédi-
to Rali Rías Altas, organizado 
pola escudería Ferrol, e que se 
disputará a finais do mes de 
outubro, contando para o na-
cional de histórico. Terá como 
escenario estradas da provin-
cia da Coruña e colle deste xei-
to o relevo do Rali de Galicia 
Histórico, que tiña como epi-
centro a vila de Melide.

Dúas xa. Rianxo e Santa Comba acolleron as 
primeiras carreiras do ano do autocrós auto-
nómico. Os resultados habidos en ámbalas 
dúas permiten a Tino Iglesias ser o líder en 
-1600, imitándoo Alberto Varela en +1600. 
Maikel Vilariño, en kartcrós, e Iván Formoso, 
en SC 4x4, ocupan tamén primeiras prazas 
provisionais.

Dous de dous. Non se 
pode pedir máis. Dúas 
vitorias en dúas probas 

do Campionato de Galicia de 
Ralis, é a suma coa que o ACSM 
Rallye Team comeza a tempada 
2015 con Álex e Santi Pais a bordo 
do Mitsubishi Lancer Evo X de AR 
Vidal. E é que si xa na primeira cita 
do ano, o pasado Rali do Cocido 
en Lalín, os vigueses se subían o 
máis alto do podio agora acaban 
de repetir fazaña no 31 Rali Ría de 
Noia, celebrado nos arredores da 
localidade coruñesa.

Foi unha vitoria buscada 
dende a primeira especial. Álex 
Pais era moi consciente da im-
portancia do primeiro treito da 
proba e saía a por todas a pri-
meira hora da mañá, marcando 
un excelente crono que lle dis-
tanciaba xa en cinco segundos 
ao seu rival directo. Era unha 
forma excelente de comezar 

a proba, marcando xa distan-
cias e deixando claro que non ía 
poñer as cousas fáciles aos que 
quixesen competir co por levar-
se o triunfo nesta carismática 
proba do calendario galego. 
Un a un foron caendo os scra-
cht en cada especial, e o aban-
dono de Alberto Meira deixaba 

xa en bandexa unha posible vi-
toria de Álex.

“Foi un bo rali. Saïamos en 
Noia co obxectivo de lograr un 
podio e, se se terciaba, lograr a 
vitoria. A nosa estratexia foi saír 
a por todas dende o primeiro 
metro da carreira, e a primeira 
especial saír moi ben. Corremos 

moi concentrados e sen come-
ter erros, marcando un bo tem-
po superando aos nosos rivais 
directos. Foi a clave de todo, xa 
que vimos que non só podia-
mos subir ao podio se non que 
tamén tiñamos claras opcións 
a gañar a proba. Así que conti-
nuamos con ese ritmo alto pero 
fiable, e ao ver que o noso rival 
directo, Alberto Meira, sufría un 
golpe e abandonaba tivemos 
máis claro que para gañar non 
deberiamos de arriscar. Foron 
pasando os treitos e mantive-
mos unha boa marxe de tempo 
para forxar a vitoria, e ao final 
conseguimos o segundo triun-
fo do ano, algo que nos alegra 
enormemente pois nos confir-
ma como firmes candidatos ao 
título, que é o obxectivo princi-
pal do equipo”. Comentaba un 
satisfeito Álex Pais unha vez fi-
nalizado o 31 Rali Ría de Noia.

Rali Ría de Noia
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Tempo de arrinque
Oferta automobilística Galicia 2015

A primeira cita do nacional de asfalto tiña como escenario 
a illa de Tenerife, onde o campionato volvía de novo. Adeje 
festexaba bodas de prata e no seu retorno veía o triunfo de 
Miguel Fuster. O especialista RMC encárgase na acualidade 
do mantemento do seu Porsche. As outras prazas de honra 
para pilotos galegos, tamén con unidade xermana, como foi 
o caso de Pedro Burgo e Iván Ares respectivamente. Noutra 
orde de cousas o asturiano Jonathan Pérez foi o mellor da 
EVO Cup, outro astur, Paniceres, liderou o grupo N e o cán-
tabro Pelaez mandou a categoría R2.

De España a Portugal, onde o calendario xa consumiu as 
dúas primeiras citas. O inicio foi nas espectaculares especiais 
de terra de Fafe, onde o actual campión, Ricardo Moura non 
deu opción, sendo talonado o seu Fiesta R5 polo 208 T16 do 
veterán Miguel Campos e polo tamén Ford de Joao Barros. 
Guimaraes supuso o segundo envite do exercicio, desta volta 
sobre treitos de asfalto, significando igualmente a primeira 
vitoria do Citroën DS3 R5 de José Pedro Fontes, rematando 
segundo Barros e terceiro Moura.

■ mIgueL CumBRAOS | Texto     ■ SPRInt mOtOR | FoTos

Finais de inverno e inicios da primavera. Mo-
mento para os primeiros coletazos dos diver-
sos campionatos nunha especialidade tan 
popular como son os ralis. Foi tanto a nivel 
nacional como autonómico, así como nos ve-
ciños Portugal e Principado de Asturias.

ares-adeje

Burgo-adeje

Fontes-Guimaraes

moura-Fafe

Fuster-adeje
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Do país veciño ás estradas galegas. Todo un clásico como o Cocido, 
en asfalto do Deza, Trasdeza e entrando na xeografía ourensana, para 
abrir un certame sempre interesante e con moito participante pese 
aos tempos de crise. E nas cronometradas lalinenses primeiro triunfo 
absoluto para os irmáns Pais, que regresaban ás competicións auto-
nómicas, recurrindo para iso a un Lancer EVO X de AR Vidal. As outras 
prazas de honra foron para Alberto Otero y Álvaro Muñiz, este último 
o mellor na opción Top Ten Pirelli. No primeiro envite do 2015 tamén 
brillaron Méndez, mandando ao final no Volante FGA, e Santoro, lí-
der na variante Pirelli AMF.

Tamén se deu o bandeirazo de saída a esta especialidade no 
Principado de Asturias. Dobre xornada de competición nos 
treitos próximos a Tineo, onde no derradeiro suspiro se de-
cidiu o rali, resultando vencedores Óscar Palacio e Enrique 
Velasco, aos mandos dun Lancer EVO X. A segunda praza foi 
para Marcelino Hevia, ao volante dun Abarth Grande Punto 
S2000, clasificándose terceiro o Mitsubishi de Asdrúbal Antón.

muñiz-cocido

Pais-cocido

mendez-cocido
Palacio-tineo
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Aforrar combustible no noso día a 
día é posible seguindo unha serie de 
consellos prácticos para lograr unha 
condución eficiente. Concretamente, 
“o aforro pode chegar a un 20%, o 
que para un condutor que percorre 
uns 20.000 km anuais significa apro-
ximadamente uns 300 euros”, segun-
do explica Ángel Suárez, enxeñeiro do 
Centro Técnico de Seat.

As pautas a seguir, segundo este 
experto, son moi sinxelas de aplicar, 
pero implican un cambio de hábitos na 
nosa condución diaria. Os erros máis 
comúns e que reverten no consumo de 
combustible son circular bruscamente 
en cidade, e con marchas curtas en es-
trada. Concretamente, en cidade ten-
demos a “pegar aceleróns e dar freadas 
bruscas, e iso penaliza o noso consu-
mo”. Para evitalos, “é moi importante a 
anticipación”, por exemplo ao divisar 
un semáforo en vermello, ante o cal 
deberemos deternos suavemente uti-
lizando o freo motor e quitando o pé 
do acelerador.

Marchas
Sobre a utilización das marchas reco-

menda moverse entre 1.200 e 1.300 rpm, 
polo que a partir da segunda velocidade 
hai que intentar, sempre que se poida, que 
o cambio de marchas sexa o máis rápido 
posible. “Se ao chegar a 1.500 revolucións 
xa puxemos terceira, a 40 km/h podemos 
estar circulando en cuarta, a unhas 1.200 
rpm poñemos a quinta velocidade, e a 60 
km/h a sexta”. Malia iso, debemos ter en 
conta que a partir de 80 km/h, e aínda que 
circulemos en sexta, “teremos que dar un 
golpe de pedal, o que significa inxectar 
máis combustible ao motor” e, polo tanto, 
máis consumo.

Poñerse en marcha tamén debe facerse 
seguindo unhas pautas. “Non é necesario 
quentar o motor nin acelerar. Pisamos o 
embrague, viramos contacto e saímos en 
primeira, pero cambiando rapidamente a 
segunda velocidade”, explica Suárez.

“Ás veces atopámonos con xente que 
coloca punto morto ante unha baixada. 

Este concepto é erróneo, xa que nese 
momento o motor está desconectado da 
caixa de cambios e si temos consumo. O 

procedemento axeitado é utilizar o freo 
motor, é dicir, coa marcha posta, levanta-
mos o pé do acelerador e, deste xeito, non 
haberá consumo”, conclúe Suárez.

Pneumáticos e aire acondicionado
Previamente a coller o coche, é nece-

sario facer unha serie de verificacións. Un 
estado óptimo dos pneumáticos é funda-
mental, polo que hai que evitar circular 
cando están excesivamente gastados e 
comprobando periodicamente a presión 
de inflado. Ademais, tampouco podemos 
sobrecargar o vehículo. Os cofres portae-
quipaxes (bacas) penalizan o consumo.

Que consome máis, circular coa ven-
tá aberta ou poñer o aire acondicionado? 
O máis recomendable é baixar a ventá a 
baixas velocidades e, a partir dos 80km/h, 
é preferible circular coa fiestra pechada e 
o aire acondicionado activado.

Consellos para aforrar combustible e mellorar o medio natural

  os aceleróns e as freadas 
bruscas penalizan o consumo


