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Volkswagen, 
dominou o podio  
con tres Polo R WRC

Pequeno  
pero matón

Opel Adam Rocks 115cv



Agora que chegan 
as vacacións non hai 
nada mellor que gozar 

dunha longa viaxe en moto. A 
Yamaha MT Tracer é unha trail 
perfecta para as longas rutas. 
Shad dispón dunha ampla va-
riedade de accesorios para le-
var a equipaxe sen problema 
algún. As alforxas E-48 ou as 
maletas SH 48 e SH36 (Todas 

as maletas top Shad inclúen no 
seu interior a platina e o xogo 
de parafusos) e a bolsa depo-
sito E-22 axústanse perfecta-
mente á Yamaha MT Tracer para 
dispoñer de espazo suficiente e 
que non quede nada atrás.

Os prezos van dende os 
100 euros da bolsa depósito 
E-22 ata os 360 das maletas 
laterais SH36.

O pasado mes de maio disputouse en Marín unha proba da 
Copa de España de ciclismo feminino, o I Trofeo Ría de Marín. 

Esta carreira é a única proba da Copa de España que se disputa 
en Galicia. A Copa consta de oito probas, pero este ano, por 

diversas razóns, só se disputarán seis.

A Copa de España paréceme unha inicia-
tiva fantástica para darlle máis protago-
nismo ao ciclismo feminino.

no que respecta ao I Trofeo Ría de 
Marín cabe destacar a dureza do circuí-
to coa subida ao Lago Castiñeiras, o que 
provocou que o pelotón se cortase nas 
súas ramplas e ocasionou que fose unha 
carreira moi viva e con moita emoción.

Unha ausencia destacable nes-
ta proba foi a da ciclista local Irene 
Trabazo, que días antes sufriu unha 
caída en Burgos e non puido disputar 
esta proba.

A mellor ciclista galega en Marín foi a 
viguesa Paula Sanmartín, do equipo CAF 
Transport Engineering, que rematou no 
cuarto posto na categoría júnior.

A mellor ciclista galega en Marín foi a vi-
guesa Paula Sanmartín, do equipo CAF 
Transport Engineering, que rematou no 
cuarto posto na categoría júnior.

Paula Sanmartín é unha das mello-
res ciclistas galegas actuais. Entre os seus 
logros destacan o Campionato Galego e o 
Campionato de España cadete de contra o 
reloxo individual.

Falamos con Paula para coñecer a súa 
valoración sobre a proba pontevedresa.

Sprintmotor: Como foron as túas 
sensacións na carreira?

Paula Sanmartín: As sensacións fo-
ron mellores das esperadas, aínda que ía 
con cambras no cuadríceps.

Sm: Que che pareceu o circuíto?
P.S.: O circuíto pareceume moi duro, 

pero precioso. Fan falta carreiras así de du-
ras de cando en vez.

Sm: Como sería para ti o circuíto idó-
neo para as túas características?:

P.S.: Pois parecido a Marín pero con 
máis adestramento, segundo de bachare-
lato fai estragos.

Sm: Que che faltou para rematar máis 
arriba na proba?

P.S.: Adestramento, sen dúbida.
Sm: Cres que podes pelexar pola vi-

toria individual nalgunha proba da Copa 
de España?

P.S.: Pelexar sempre, conseguilo xa é 
outro tema (risas). Agora rematan as clases 
e poderei adestrar para conseguilo.

Sm: Competir xunto ás elites cres que 
é algo bo ou malo?

P.S.: A min paréceme que é bo, por-
que o ritmo de carreira é maior e así fainos 
mellorar ás xuvenís, pero tamén é verda-
de que en realidade a carreira das xuve-
nís consiste en aguantar o máximo posible 
coas elites e a que máis aguanta gaña; así 
que por unha parte é boa, pero por outra 
non tanto.

Paula actualmente está oitava na xe-
ral individual da Copa de España. Dende 
SPRInT MOTOR desexámoslle moita sorte 
na seguinte proba da Copa de España, que 
se disputará na Rioxa, e porá punto e final 
a esta competición.

■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo 

Paula Sanmartín, ciclista galega

I Trofeo Ría de Marín

Shad equipa a MT Tracer para viaxar

retro-visor ❱❱ 
bmw serie 3
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■ EMILIO BLAnCO | TexTo

O magnífico comportamento das ma-
triculacións do C4 permitiron a Citroën li-
derar o TOP-10 galego o pasado mes, con 
286 vehículos comercializados. Non moi 
lonxe quedou Renault, con 278 coches, 
grazas a que o seu compacto Megane e o 
pequeno Clio manteñen un bo ritmo de 
vendas. A medalla de bronce do TOP-10 en 
maio correspondeu a Volkswagen, con 241 
automóbiles.

Fóra do podio mensual ficaron Peugeot, 
con 228 coches; Seat, con 206; e Opel, con 191. 
Peugeot ten ao 308 como vehículo estrela de 
matriculacións, Seat ten o tirón dos sempre moi 
comerciais Ibiza e León, e Opel recibe alegrías 
do novo Corsa.

Na sétima posición de vendas en maio en 
Galicia quedou Kia, con 185 coches; a oitava 
correspondeu a Dacia, con 182; e a novena a 
Toyota, con 164. O TOP-10 galego de maio pe-
chouno Ford, con 145 vehículos matriculados.

Citroën comanda co C4 as vendas galegas en maio
Top-10 Marcas Galicia

As matriculacións ralentízanse en maio en Galicia
As vendas aumentan un 14 por cento en España

Crecen un discreto 1,1 por cento

■ EMILIO BLAnCO | TexTo

As matriculacións en Galicia pecharon 
maio coa cifra máis discreta dende hai case 
dous anos. Os concesionarios galegos ven-
deron o mes pasado 3.116 coches, o que se 
traduce nun leve incremento dun 1,1 por 
cento. Mesmo a provincia de Pontevedra, 
unha das máis dinámicas na automoción 
galega, presentou números negativos. As 
vendas en Pontevedra caeron un 3,6 por 
cento.

Pola contra, o resto conseguiu avan-
ces notablemente máis baixos respecto a 
meses anteriores. Lugo foi a provincia cun 
mellor comportamento, ao incrementarse 

o segmento comercial nun 6 por cento. A 
suba foi dun 3,9 por cento en Ourense e 
dun 2,6 na Coruña.

En cifras absolutas, os concesionarios 
da Coruña comercializaron en maio 1.380 
vehículos; os de Pontevedra, 1.004; os de 
Lugo, 387; e os de Ourense, 345.

Fontes do sector en Galicia acha-
can a ralentización das matriculacións 
en maio “a que durante a primeira quin-
cena non tivemos acceso as axudas do 
Plan PIVE 8, aprobado a mediados de 
mes”. Preguntados sobre o maior rit-
mo de vendas no conxunto de España, 
os empresarios galegos afirman que “o 

crecemento foi maior a nivel estatal polo 
pulo dado polas comunidades con em-
presas de aluguer de coches que están 
renovando a súa oferta de cara á tem-
porada estival”.

Precisamente, as matriculacións au-
mentaron un 14 por cento en maio no 
conxunto de España, onde se vende-
ron 94.030 coches. Por comunidades, 
as mellores foron Valencia, cunha suba 
dun 43 por cento; Castela-A Mancha, dun 
33; e Aragón, dun 31. Pola contra, cae-
ron preto dun 10 por cento nas cidades 
autónomas de Ceuta e Melilla, e un 5 en 
Estremadura.

toP-10 Galicia maio

 1 Citroën 286
 2 Renault 278
 3 Volkswagen 241
 4 Peugeot 228
 5 Seat 206
 6 Opel 191
 7 Kia 185
 8 Dacia 182
 9 Toyota 164
10 Ford 145
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Nestes momentos son moitos os que están pre-
parando unha viaxe para gozar das tan ansiadas va-
cacións. Estatisticamente está demostrado que case 
todos utilizamos a estrada nalgún momento para 
chegar ao noso punto de destino, ben na viaxe com-
pleta ben nos desprazamentos dende o aeroporto 
ata o lugar de residencia. En todo momento, o reto 
da seguridade viaria debe ser unha constante no 
noso comportamento.

As vacacións estivais son un dos períodos clave 
en canto a seguridade viaria se refire. É certo que 
neste momento do ano, e máis coa crise que esta-
mos a padecer, se xeran factores de risco específi-
cos, como é o menor ou nulo mantemento dalgúns 
vehículos.

Hai que profundar e mellorar a educación e a 
formación viaria. Comezando pola base, debe au-
mentar o nivel da calidade do ensino nas autoesco-
las. Grazas a isto, os alumnos de agora son moito 
mellores que os de hai dúas décadas. Así e todo, 
non é suficiente se temos claro que a obtención do 
permiso de conducir e a posibilidade de circular non 
acaba cando o alumno recibe o certificado, senón 
que é un proceso de aprendizaxe continua.

Nós temos clara a responsabilidade dos medios 
de comunicación. As nosas mensaxes son un pou-
co como unha chuvia fina, o que chamamos orballo 
comunicativo, que vai impregnando e conciencian-
do lentamente á maioría das persoas. Gustaríanos 
poder facer máis neste capítulo, pero este é un labor 
compartido medio-lector. Ten que funcionar correct-
amente polas dúas bandas e de nada vale se só é uni-
lateral. Temos que ser conscientes de que no tema da 
seguridade viaria debemos que involucrarnos todos.

O parque móbil está “escandalosamente” envel-
lecido, a pesar de todos os Plan PIVE, algo que de-
pende da vontade política. As axudas á renovación 
dos coches van moito máis aló dun aspecto mera-
mente económico, como son a seguridade (activa e 
pasiva) e a ecoloxía. Un dato, máis do 40 por cento 
do parque móbil ten máis de 10 anos.

Outro dos aspectos que se viu prexudicado 
pola dura situación económica foi a conservación e 
mantemento das vías públicas, dende as autoestra-
das ata as vías secundarias. A redución do gasto na 
mellora e mantemento das estradas fixo que se in-
crementasen os sinistros de todo tipo, como por 
exemplo o choque frontal por adiantamento, o fron-
tolateral nas interseccións e as saídas de vía.

Outro dos aspectos importantísimos que se 
deteriorou co mal momento económico foi o dos 
pneumáticos. Este elemento é vital por ser o úni-
co punto de contacto entre o automóbil e o chan; 
literalmente as gomas son as que nos manteñen 
pegados ao asfalto. O desgaste do debuxo e a súa 
profundidade, xunto á presión, son os factores de-
terminantes para avaliar a calidade dun pneumáti-
co. Son tres detalles que deberemos ter sempre 
presentes que deben ser os correctos. O da presión 
depende do noso interese por levala ben; non é 
unha cuestión económica. A diferenza negativa 
dun bar (medida física de presión do aire) pode 
significar o aumento en cinco metros, a maiores, 
da distancia de freada e ata un seis por cento no 
consumo de combustible. Parece incrible, pero o 
ano pasado máis dun sete por cento de case 17 
millóns de vehículos presentaron defectos graves 
nos pneumáticos, ben sexa polo debuxo ou por 
deformacións.

Se nalgún sitio podemos ver con claridade a 
deterioración do parque móbil é na ITV. Existe un 
15 por cento de vehículos que nin pasaron pola 
Inspección Técnica de Vehículos por temor ao rex-
eitamento deste polas malas condicións nas que se 
encontran. Segundo datos correspondentes ás úl-
timas revisións, uns 6 millóns de vehículos presen-
taron defectos graves que foron reparados. Grazas a 
estas inspeccións evítanse case 500 vítimas, 12.000 
feridos e 5.000 sinistros. En vehículos de menos de 
tres toneladas e media (furgonetas) un 35 por cen-
to non se presentan a revisión e aumentan ata un 
37 por cento os vehículos que serían rexeitados. En 
canto a motocicletas e ciclomotores, as estatísticas 
empeoran: un 50% de máis de 50cc non acoden a 
revisión, mentres que en ciclomotores a cifra as-
cende ata o 70 por cento.

O cinto de seguridade segue a ser unha mate-
ria pendente para non poucos condutores e acom-
pañantes, algo incomprensible, pero que engrosa 
todos os anos, desgraciadamente, o número de 
vítimas.

As vacacións están para relaxarnos e gozar dun 
tempo libre ben merecido por iso é importante ter 
ben presente que hai que saír á estrada co coche e 
as nosas facultades en perfectas condicións. Se non 
é así, sempre queda o recurso de facer nese perío-
do estival de lecer o camiño de Santiago a pé, algo 
moi saudable e que recomendamos.

EDITORIAL

c/ Gómez ulla
santiago de compostela
Tfno.: 981 561 740 • 981 562 001 • Fax: 981 588 070
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O novo Audi Q5 2.0 
TDI ultra, con trac-
ción dianteira, é o últi-

mo exemplo de como a marca 
dos catro aros consegue redu-
cir o consumo e as emisións 
sen comprometer para nada o 
dinamismo: a versión máis efi-
ciente do SUV deportivo ofrece 
un consumo medio homolo-
gado de só 4,9 l/100 km, e ade-
mais de na versión Advanced 
edition, está dispoñible tamén 

coas series especiais S line edi-
tion e Offroad edition.

O novo Q5 2.0 TDI ultra 
recibe axustes no seu motor 
diésel 2.0 TDI de 150cv, e incor-
pora pneumáticos específicos 
de baixa resistencia á rodadu-
ra, grazas aos cales se reducen 
os consumos e as emisións 
contaminantes, mantendo o 
mesmo nivel de prestacións. O 
prezo para ambas edicións do 
Q5 2.0 TDI ultra é de 40.370 €.

O novo XC90 marca o 
comezo dun novo ca-
pítulo na historia de 

Volvo. É o primeiro coche fabri-
cado dentro da nova platafor-
ma de arquitectura escalable 
de produtos, onde tamén se 
desenvolverán os futuros mo-
delos. Inclúe novos motores 
Drive E de 4 cilindros, un motor 
híbrido enchufable, denomi-
nado Twin Engine; o paquete 
de sistemas de seguridade de 

serie máis completo do mer-
cado incluíndo dous primicias 
mundiais (Freada automática 
nas interseccións e Protección 
en saídas da calzada) así como 
un novo deseño tanto exterior 
como interior presentando o 
sistema de control do habitá-
culo máis moderno do mer-
cado ao substituír os botóns 
habituais por unha pantalla 
táctil de tipo tableta. Pódese 
adquirir a partir de 53.900  €.

Audi Q5 2.0 TDI ultra O novo XC 90 xa está nos concesionarios

BMW aproveita o cambio xera-
cional do seu modelo tope de 
gama para presentar unha serie 

de innovacións.
Con polímeros reforzados con fibra de 

carbono (PRFC) na estrutura da carroza-
ría, unha nova xeración de propulsores de 
BMW, o sistema híbrido eléctrico enchufa-
ble do novo BMW 740e, o sistema de chasis 
activo Executive Drive Prol, o selector de 
reglaxe personalizado Driving Experience 
Control con modo Adaptive, así como as 
luces de raios láser da marca, conseguen 
aumentar o dinamismo, a eficiencia, o 
confort e a seguridade da condución. O 
nivel de confort na parte posterior explíca-
se polo equipamento exclusivo Executive 

Lounge con función de masaxe e progra-
ma Vitality. A iso súmanse o teito panorá-
mico de cristal Sky Lounge, a iluminación 
Welcome Light Carpet, a luz ambiental e, 
ademais, un soporte para teléfonos inte-
lixentes con estación de recarga de co-
rrente indutiva. A ampliación do sistema 
iDrive mediante unha pantalla táctil Touch 
Command e función de mando por xestos 
de BMW, a nova pantalla virtual Head-Up 
Display, o novo sistema de advertencia de 
tráfico lateral, o asistente da dirección e 
de guiado nun carril, a función activa de 
protección contra impactos laterais, o sis-
tema de visión panorámica 
Surround View (imaxes 
en 3D), así como a 
función 

de aparcar mediante control a distan-
cia, aportan varias guindas tecnolóxicas 
en materia de utilización de funcións e de 
asistencia ao condutor.

Na nova Serie 7 móntase un motor de 
V8 optimizado, así como diversos moto-
res de seis cilindros en liña que pertencen 
á última xeración de propulsores da mar-
ca. Todos os propulsores se combinan de 
serie cunha caixa Steptronic de 8 marchas, 
tamén optimizada. O sistema de tracción 
total intelixente xDrive ofrécese como 
equipo opcional.

Novo BMW Serie 7

Sprint Motor >>6 Novas



Unhas novas insta-
lacións de servizo 
do automóbil es-

tán a chamar a atención no 
Polígono do Tambre, exac-
tamente na rúa Copérnico, 
nº24. Un home cunha dilata-
da experiencia no mundo da 

automoción, Javier Blanco, di-
rixe o taller mecánico Blanco 
Sport. Nestas instalacións po-
deremos facer o mantemen-
to e reparacións que necesite 
o noso vehículo contando co 
bo facer dun equipo profesio-
nal cunha ampla expericencia.

Terremoto estase 
mostrando como 
un gran dinamiza-

dor do mundo das dúas ro-
das en Compostela. Despois 
de expoñer varias motos 
na XIII Gala dos Premios 
SPRINT MOTOR agora le-
vou parte dos seus mode-
los á “Santiago Inspira” unha 
iniciativa da cadea SER, con 

actuacións musicais incluí-
das, coa pretensión de ser 
unha plataforma de exposi-
ción de produtos e dinamiza-
ción comercial.

Terremoto

O concesionario oficial Skoda en 
Compostela, Brea Automoción, orga-
nizou unha caravana coa maioría dos 

seus modelos entre a capital de Galicia e a vila de 
Portosín. Os participantes (medios de comuni-
cación, blogueiros e amigos da marca) puideron 
probar os distintos modelos a través dunha ruta 

que comezou en Santiago e rematou, cun xantar, 
no Real Club Naútico de Portosín. Un bonito e 
estudiado percorrido que pasou por localidades 
como Padrón, Boiro, Ribeira ou Porto do Son.

Unha estupenda oportunidade para coñecer 
os distintos vehículos e motorizacións da mar-
ca Skoda.

Blanco Sport

O Real Club Naútico de Portosín acolleu a caravana Skoda

>> Sprint Motor 7Compostela



Hyundai presen-
tou a súa primeira 
imaxe do vindeiro 

SUV Subcompacto, o Creta. 
O deseño deste modelo se-
gue un aspecto Premium, ba-
seado na filosofía de deseño 

evolucionado de Hyundai. 
Harmonía entre unha fronte 
audaz, voluminosos laterais, 
traseira deportiva e outros 
detalles completan o deseño 
SUV subcompacto de nivel su-
perior, segundo o fabricante.

Que pasaría si nun 
futuro próximo os 
coches buscasen 

as prazas libres dispoñibles 
nun parking e volveran re-
coller ao condutor eles mes-
mos mediante unha App para 
smartphone? Este é o obxec-
tivo ao que se compromete-
ron Bosch, Daimler e car2go, 
asinando un proxecto pilo-
to conxunto. O proceso de 

aparcamento, tal como o co-
ñecemos hoxe, sufrirá unha 
auténtica revolución: Xa non 
será o condutor quen terá que 
buscar unha praza libre e ma-
nobrar o coche para aparca-
lo e logo recollelo, senón que 
será o vehículo quen con-
ducirá por si só, de forma in-
dependente, ata atopar un 
espazo libre e regresará a polo 
condutor.

Citroën celebra o 
mes do C4 Cactus. 
Durante xuño, ofre-

cerá préstamos de 24 horas 
de duración. Ademais, a mar-
ca pon en marcha “C4 Cactus, 
satisfacción ou cambio”: os 
clientes que adquiran unha 
unidade do Cactus entre o 1 e 
30 de xuño (ambos inclusive) 
poderán cambiar este modelo 
se non están satisfeitos coa súa 

compra. Poderán cambialo an-
tes do prazo dun mes se non 
quedan satisfeitos con este 
modelo. O cambio ten que ser 
por outro vehículo Citroën e 
terá lugar antes de alcanzar 
os 1.000 km e de cumprirse 30 
días naturais a partir da entre-
ga do C4 Cactus ao cliente. O 
resto das condicións desta ac-
ción comercial pódense con-
sultar na web da marca.

Opel ofrece no 
Cabrio o novo mo-
tor 2.0 litros turbo 

diésel que xa foi presen-
tado no Zafira Tourer e no 
Insignia, así como tres no-
vas cores de carrozaría, Azul 
Bahía, Gris Lunar e Marrón 
Tropical. O novo propulsor 
de catro cilindros con 170cv 

e 400 Nm de par máximo 
cumpre todos os requisitos 
dos modernos motores dié-
sel e reemprazará á anterior 
versión de 165cv. Este con-
vertible, apto para todas as 
épocas do ano, abre a súa 
sofisticada capota en só 17” 
circulando a unha velocida-
de de ata 50 km/h.

Hyundai Creta

Aparcar a través do smartphone

Xuño, mes do C4 Cactus

Opel Cabrio de 170cv

Sprint Motor >>8 Novas



Alstom e Volvo presen-
taron o proxecto para 
o desenvolvemento 

de estradas eléctricas, como 
unha alternativa sostible para 
o transporte de mercancías de 
longa distancia en camións hí-
bridos. O proxecto busca apli-
car ás estradas o sistema de 
alimentación por chan (APS) de 
Alstom, que utilizan os tranvías 
Citadis desde 2003 como alter-
nativa á catenaria. A solución 
consiste na introdución dun 

carril condutor na vía (dúas 
liñas de alimentación eléctri-
ca no asfalto, neste caso) para 
que este forneza electricidade 
ao vehículo durante a marcha. 
Un colector de corrente en con-
tacto coas liñas de enerxía si-
túase no vehículo.

As liñas de alimentación 
corren ao longo de toda a lon-
xitude da estrada. Estas liñas 
contan cun sistema intelixen-
te para que a corrente só cir-
cule cando o vehículo se atopa 

sobre elas. Un colector de elec-
tricidade montado na parte 
traseira ou debaixo do camión 
emite un sinal determinado, 
que activa o sistema e permite 
que circule a corrente eléctrica 
só nese momento.

Este sistema, idóneo para 
o transporte de mercancías 
en grandes distancias, garan-
te a disponibilidade continua 
de enerxía, permitindo que os 
camións funcionen sen limita-
cións de autonomía.

¿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

Estradas eléctricas

TAG Heuer  
Carrera “NISMO”

TAG Heuer pre-
sentou unha edi-
ción especial 

do TAG Heuer Carrera 
“NISMO” para conmemorar 
o regreso de Nissan á ca-
tegoría raiña das 24 Horas 
de Le Mans co Nissan GT-R 
NISMO. Esta asociación das 
marcas quedará inmorta-
lizada coa edición espe-
cial NISMO do TAG Heuer 
Carrera Calibre 16, cunha 
caixa de titanio negra ul-
tra lixeira, que será unha 
das catro edicións espe-
ciais ofrecidas pola marca 
de reloxos.

>> Sprint Motor 9Novas



A versión familiar do 
buque insignia da 
marca checa presu-

me dos maiores espazos da 
súa clase, tanto no habitá-
culo como no maleteiro, de 
ata 2.000 litros de capacida-
de. Amais, érguese sobre a 
plataforma modular MQB 
que lle fai gañar oito cen-
tímetros de distancia en-
tre eixes e ata un metro de 

altura nas prazas posterio-
res. Inclúe o Dynamic Chassis 
Control, que permite variar 
o comportamento do coche 
segundo as necesidades 
de condución, cuns moto-
res ata un 30% máis eficien-
tes que a versión anterior e 
ofrece conectividade á últi-
ma co SmartLink. Estréase 
en setembro, no Salón do 
Automóbil de Frankfurt.

A casa estadouni-
dense renovou a 
imaxe do familiar de 

sete prazas en abril e agora 
equípao, por primeira vez, 
coa Tracción Total Intelixente, 
que xa teñen o Kuga, o novo 
Mondeo, o S-Max e o Edge. 
O sistema mide o agarre das 
rodas á superficie cada 16 
milisegundos e xestiona o 
par que se envía a cada roda 

para lograr mellor motricida-
de. Ofrécese nos diésel 2.0 
TDCi 150cv de 6 velocida-
des e no 2.0 TDCi 180cv con 
cambio automático de 6 mar-
chas. Ademais, o Galaxy reno-
va a grella e estiliza os faros, 
mellora o confort e o espazo 
interior. Dispoñible nas se-
ries Trend e Titanium desde 
36.100€.

Skoda Superb Combi 2015

Kadjar é o primei-
ro crossover de 
Renault no segmen-

to C. Fabricado na Factoría de 
Palencia con destino ao mer-
cado nacional e internacional, 
esgrime todos os argumen-
tos dun auténtico crossover, 
xa que combina o mellor de 
3 universos: o do SUV, o do 
break e o do berlina.

Kadjar é un crosso-
ver que dispón dunha 

motorización diésel de 
110cv que só emite 99 g 
de CO2/km. Moi por de-
baixo do límite de 120 
gramos que asegura a 
exención total do impos-
to de matriculación no 
noso país. Dispoñible con 
caixa de velocidades ma-
nual e con caixa de velo-
cidades automática EDC 
de dobre embrague, esta 
motorización sitúao no 
mellor nivel do segmento 
en términos de emisións 
de CO2.

Kadjar vaise a comer-
cializar en Europa e en 
moitos países de África. 
En España xa se pode ato-
par nos concesionarios 
oficiais a partir de 19.850 
euros.

A serie especial 
deste modelo, que 
conforma a oferta 

da marca para o mundo 
dos vehículos compac-
tos de cidade, vén de 

presentarse en Madrid, 
nun evento no que se ro-
deou de numerosas flores. 
Adáptase á personalidade 
dos seus clientes cun ele-
vado nivel de individuali-
zación exterior e interior 
baixo a premisa do “fai-
no ti mesmo”. A casa fran-
cesa permite elixir entre 
sete temas distintos, en 
carrozaría de tres e cin-
co portas e conta tamén 
cunha silueta sen capota: 
o TOP!, que destaca pola 
súa exclusividade.

Renault Kadjar

Peugeot presenta o 108 Flower Market

10

Ford Galaxy tracción total
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O cupé deportivo de altas prestacións e propulsión totalmente eléctrica avanza na 
tecnoloxía de condución autónoma, chegando ós 450km sen condutor fronte ós 215 
da xeración anterior. Equípase con tódalas funcións de condución pilotada coa inte-

racción de sensores láser e de ultrasonidos, radares e cámaras na parte dianteira e traseira do 
coche. Propulsado por dous motores eléctricos que renden ata 462cv, emprega un sistema 
de carga combinada con corrente continua e alterna, que permite completala en menos de 
dúas horas e a xestión intelixente da enerxía e o sistema de freos electromecánico logran al-
tos índices de recuperación de enerxía.

É a versión que pre-
senta a estética máis 
dinámica do mode-

lo cun teito cor laranxa que 
contrasta coa pintura meta-
lizada gris platino da carroza-
ría e co negro das molduras 
laterais ou as pinas de aliaxe 
de 18 polgadas. Incorpora o 
novo motor diésel BlueHDi 

120 con Stop&Start e caixa 
manual de seis velocidades, 
que recortan consumo e 
emisións. O interior premium 
vístese con tapizado mixto 
de coiro, navegador en pan-
talla táctil de 7 polgadas, 
axuda ó estacionamento 
traseiro e freo de estaciona-
mento eléctrico.

A finais do verán 
estará á venda en 
España o novo HR-

V, que combina a elegancia 
e deportividade dun cupé 
coa funcionalidade e ro-
bustez dun todoterreo e co 
que a casa xaponesa que-
re competir con outros mo-
delos do segmento, como 
o Qashqai. Cun deseño coi-
dado, habitáculo amplo e 

práctico e tecnoloxía de 
última xeración, Honda 
confía no seu triunfo no 
mercado dado o seu atrac-
tivo e prestacións. Chega 
con dous motores: un dié-
sel de 1.6l e 120cv e un 
gasolina 1.5 de 130cv, ám-
bolos dous asociados a un 
cambio manual de 6 veloci-
dades, con opción de auto-
mático no gasolina.

Audi R8 e-tron 
piloted driving

Edición Limitada DS 4 Electro Pulse

Honda HR-V: cupé e SUV
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A nova compañía Velántur 
Cars, constituída pola na-
varra Jofemar e a andaluza 
Retrofactory, lanzarán o primei-
ro vehículo de luxo con propul-
sión 100% eléctrica fabricado 
en España, cun novo concep-
to Art-Tech pensado para os 
amantes dos coches exclusi-
vos. Logo de tres anos de inves-
tigación e desenvolvemento, 

arestora traballan cun prototi-
po co obxectivo de comezar a 
produción e comercialización 
en 2016 dende as antigas insta-
lacións de Santana en Linares, 
Jaén. Do pouco que se coñece, 
pode adiantarse que é un cupé 
deportivo de trazos clásicos no 
que destacarán a tecnoloxía, o 
deseño, o estilo e os materiais; 
todo con calidade artesanal.

Xa está á venda a actualiza-
ción do compacto da casa ni-
pona que máis se vende en 
España. Ofrece motores máis 
eficientes: o gasolina 1.2 tur-
boalimentado de catro cilin-
dros subministrado por BMW 
de 116cv; o híbrido 1.8 VVT-i 
de 136cv de potencia e dous 
turbodiésel: 1.4D-4D que 

conta cun novo turbocompre-
sor e pistóns con revestimento 
de carbono tipo diamante, que 
desenvolve 90cv, e o 1.6 D-4D, 
o diésel máis potente de 112cv. 
A renovación estética incorpora 
faros full LED dianteiros e ópti-
cas LED posteriores, grella dian-
teira e capó cambiados, faros 
antinéboa e detalles traseiros 
tamén novos. Dispoñible en ca-
rrozaría cinco portas e familiar 
desde 16.190€.

Novo BMW Serie 1
O pequeno da casa alemá 
celebra os 10 anos e os 
dous millóns de unidades 
vendidas actualizándose. 
No exterior, incorpora fa-
ros de tecnoloxía LED de 
serie, con luces diúrnas, e 
remodela as ópticas trasei-
ras en forma de L amais 
dos parachoques diantei-
ro e traseiro. No interior, 
mellora o equipamento 

de serie e monta, por pri-
meira vez, os motores de 3 
e 4 cilindros de BMW, tan-
to gasolina, con potencias 
dende os 109 ata os 320cv, 
como diésel cuxa oferta os-
cila entre os 116 e os 190cv. 
Os BMW M Performance, 
120d e 118d poden equi-
parse con tracción total in-
telixente. Á venda desde os 
25.200€ do 116i 3 portas ós 
49.900€ do M 135i xDrive 5 
portas.

❱❱ o Novo daily Hi-matic con cambio automático de 8 velocidades, exclusivo no seu  
segmento, é un novo membro da familia Iveco. Esta nova xeración de caixas, 
con panca ergonómica multifunción, ofrece unha elasticidade maior que as de 
6 relacións tradicionais, o que permite uns cambios máis rápidos e precisos.

❱❱ Pelayo lanzou un novo seguro para motos e ciclomotores que inclúe garantías de  
roubo e incendio con franquicia, entre outras prestacións. Ademais, este seguro 
prevé novas asistencias en viaxe para motos, con garantías e coberturas “total-
mente adaptadas” e contempla a posibilidade de contratar un vehículo de subs-
titución, a elixir entre moto e coche.

❱❱ a undécima xeración do opel astra presentarase no Salón do automóbil de  
Frankfurt (setembro). A diferenza de peso con respecto ao seu antecesor pode 
chegar ata os 200 quilos grazas á arquitectura do vehículo, que xoga un papel fun-
damental na redución do peso, aínda que dependerá do nivel de acabado e da 
versión.

❱❱ Fundación Sotavento Galicia, aeinnova e dous mozos investigadores do Grupo de  
Investigación en enxeñería de fluídos, enerxía e medio ambiente (GREFEMA) da 
Universidade de Girona resultaron gañadores da primeira edición dos Premios 
Think Blue-Volkswagen polos seus proxectos innovadores no campo das ener-
xías renovables e a mobilidade sostible.

❱❱ o race alertou de que entre xaneiro e maio deste ano aumentaron un 6,9% os  
incidentes que requiriron axuda técnica, especialmente debido aos pneumáti-
cos, as baterías e o motor, en comparación con 2014.

❱❱ toyota chegou a un acordo con Ford para compartir a tecnoloxía Smartdevicelink (Sdl)  
en futuros vehículos Toyota e Lexus. SDL é unha plataforma de código aberto 
creada para facilitar as aplicacións de smartphone que empregan datos de In-
ternet sobre tráfico, aparcamento e outros para o seu uso en sistemas de infor-
mación e entretemento no coche.

❱❱ Faconauto puxo en marcha o portal ‘www.faconautostore.com’, unha plataforma  
online de compra e venda de vehículos usados exclusiva para concesionarios 
oficiais, co que pretende axudar aos puntos de venda a optimizar os resultados 
desta área do seu negocio.

BreVeS

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

Primeiro coche eléctrico de luxo español

Toyota Auris 
renovado
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Coa crise os condu-
tores valoran aínda 
máis o mercado de 

vehículos de ocasión pola súa 
interesante relación calidade/
prezo, sen desprezar a posibi-
lidade de aspirar a comprar 
un automóbil de gama alta 
ao que non poderían optar 
no mercado de novos.

Este dinamismo do V.O. 
está facendo que os prezos 
recuperen posicións. Só en 
maio, o importe creceu o 
3,7% ata os 13.263 € fronte 
ao mesmo período de 2014, 
segundo o “Observatorio eu-
ropeo de prezos” da consul-
tora AutoScout24.

Os condutores adoitan 
ver nos V.O. unha oportuni-
dade para lucirse na estrada. 
Así, dentro dos máis dese-
xados atópanse os Audi A3 
e A4, o BMW 320, ou ben o 
Porsche 911, o que reflicte o 
afán de procura de estatus 
social a través do coche.

O V.O. máis demanda-
do é o Golf, e é que o dese-
xo moitas veces quédase en 
mera aspiración e o condu-
tor vese obrigado a deixar os 
soños de lado e mercar co-
ches máis asequibles; ou ben 
outros máis dispoñibles no 
mercado como o Seat Ibiza, 
o Citroën C4 ou o Renault 
Mégane.

interesa un V.o. sedán de cor gris
Se entramos en detalle 

sobre determinadas carac-
terísticas que os condutores 
tenden a buscar no merca-
do de ocasión, a resposta 
é clara: un vehículo grande 
con carrozaría sedán, SUV 
ou 4x4 co que satisfacer as 
súas aspiracións. Case o 45% 
dos automobilistas interé-
sase por un sedán, mentres 

que un 13,5% opta por un 
SUV/4x4. Pola contra, o co-
che pequeno, cun prezo 
máis asequible no merca-
do de vehículo novo, ape-
nas é buscado polo 4% dos 
condutores.

En canto ás cores, a pra-
ta/gris é a máis demandada 
nun V.O. Máis dunha cuar-
ta parte das procuras nes-
te mercado son desta cor, 
fronte ao negro/branco, 
polo que se interesan dous 
de cada dez.

Por outra banda, sete de 
cada dez condutores prefi-
ren un vehículo diésel, men-
tres que o cambio manual é 
o preferido por practicamen-
te oito de cada dez. Neste 
perfil, a potencia demanda-
da rolda os 140 cabalos.

Vehículos de 
ocasión, unha 
opción interesante

RACE Vehículo Certificado

nun mercado de ocasión que es-
pera vender en 2015 máis dun 
millón seiscentos mil vehículos 

de ocasión (V.O.), o RACE quere mellorar os 
dereitos dos usuarios que queren comprar 
ou vender un V.O. a través dun informe in-
dependente no que se certificará o estado do 
vehículo, o que permitirá mellorar a confian-
za do usuario no proceso de compra-venda.

O RACE Vehículo Certificado, é un ser-
vizo que se converte na ferramenta de-
finitiva para os particulares que queiran 
comprar ou vender un coche usado.

A certificación RACE baséase nun in-
forme realizado por profesionais indepen-
dentes que se desprazan para analizar in 
situ os elementos estéticos, mecánicos, 
de seguridade, de mantemento e docu-
mentación. Posteriormente, unha proba 
dinámica co vehículo permite ao profe-
sional emitir o informe final. Esta avalia-
ción, que ten en conta a suma de todos os 
parámetros analizados, permite clasificar 
ao vehículo por categorías de calidade, ou-
torgando máis ou menos “Volantes RACE” 
segundo a proba: cinco volantes mostra un 
estado “Excelente” do vehículo, mentres 
que un terá a consideración de “Aceptable”.

O informe emitido terá un número de 
rexistro asociado á matrícula do vehículo, 
de maneira que así se garante a autenti-
cidade do mesmo.

Perfil do V.o. máis buscado

Características
 Carrozaría Sedán  
  (44,5% condutores)
 Cor Gris/prata 
  (27,6% condutores)
 Motorización Diésel (70,3%)  
 Cambio Manual (79,4%)
 Potencia media 140cv
 Cilindrada media 2.002cc
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Novas decora-
cións que amplían 
a gama Route66 de 

NZI, plasmadas sobre cascos 
abertos. Gráficas Inspiradas 
na coñecida Route 66, (The 
Main Street of America, 
The Mother Road ou a Will 

Rogers Highway). Formou 
parte da Rede de Estradas 
Federais de USA. Unha ruta 
mítica ideal para facer turis-
mo a lombos dunha Custom.

Os prezos da familia 
Route 66 van dende os 179 
euros ata os 285.

Colección Route 66 by NZI

A Transit Connect 
ofrecerá aos clientes, 
a partir deste verán, 

novas opcións de transmisión 
cunha eficiencia de combusti-
ble líder na súa clase, así como 
novas tecnoloxías de conecti-
vidade e axuda ao condutor, 
as primeiras do seu segmento.

Ford introduce un novo 
motor diésel TDCi 1.5 de gran-
de eficiencia e baixas emisións 
de CO2. Os clientes tamén po-
den elixir o TDCi 1.5 con trans-
misión automática PowerShift, 
é a primeira vez que a opción 
diésel con caixa automática 
está dispoñible.

A Transit Connect é o 
primeiro vehículo no seu 
segmento en ofrecer tec-
noloxías avanzadas de axu-
da ao condutor, incluíndo o 
Recoñecemento de Sinais 
de Tráfico e o Asistente de 
Mantemento de Carril; tamén 
é o primeiro comercial de Ford 
que conta co sistema de co-
nectividade SYNC 2 activado 
por voz.

Skoda é o coche ofi-
cial de The Cor Run 
by Desigual, unha 

carreira popular de 5 km que 
tingue aos seus participan-
tes de distintas cores ao lon-
go do percorrido, e que este 
ano celebra a súa 2ª edición 
disposta a repetir o grande 
éxito de 2014. The Cor Run é 
un evento que busca clara-
mente a vertente máis lúdi-
ca do deporte, neste caso o 
running.

A primeira das tres probas se 
celebrou en Barcelona coa par-
ticipación de máis de 17.000 co-
rredores. Como coche oficial de 
The Cor Run 2015, un Skoda Fabia 
abre a proba e circula en todo 
momento por diante dos par-
ticipantes durante os 5 km de 
percorrido tinguíndose de cores.

The Cor Run ten tres pro-
bas, a de Barcelona, o pasado 
7 de xuño, a de Valencia, o 27 
de setembro, e a de Sevilla, o 
8 de novembro.

Novas opcións para 
a Transit Connect

VIII Eco-Rally ALD Ecomotion Tour

Skoda tínguese de cores

Esta edición do Eco-
Rally ALD Ecomotion 
Tour, celebrada en 

maio, reuniu a 18 marcas 
automobilísticas, co reto de 
conseguir rebaixar os consu-
mos oficiais homologados 
dos vehículos participantes.

Os 23 vehículos parti-
cipantes percorreron máis 
de 500 km. A proba co-
mezou a súa primeira eta-
pa na Praza de Touros das 

Rozas (Madrid) e finalizou 
en Almagro (Ciudad Real). 
A segunda xornada iniciou-
se en Almagro e finalizou en 
Boadilla del Monte (Madrid).

O Fiat Doblò Cargo, na 
categoría de vehículos co-
merciais lixeiros, conseguiu 
rebaixar o seu consumo ho-
mologado un 7,8 %, pro-
clamándose vencedor da 
proba. Logrou un consumo 
medio de 4,5 l/100 km.
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Sprint
Axenda

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

¡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

GESTIÓN DE FLOTAS

667 883 836

"Especialistas del automóvil"

Teléfono: 986 58 38 04
Lugar A Capela, nº4 - Gres

Vila de Cruces (Pontevedra)

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



Opel Adam Rocks 115cv

Pequeno
pero matón

Probablemente é un dos modelos menos coñecidos da familia 
Opel, así e todo é un coche que merece a pena ter en conta á 
hora de elixir un vehículo de reducidas dimensiónS pero cun 
gran corazón. Si, un gran corazón! porque as prestacións son 
as dun coche grande. Este é o caso da unidade de 115 cabalos 
que traemos a estas páxinas: un motor 1.0 de gasolina.

Sprint Motor >>16 Proba
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Visto dende fóra o Adam 
Rocks non pasa desapercibi-
do. A súa pintura bicolor e o 
seu teito corredizo confírenlle 
unha personalidade diferen-
cial. As posibilidades de per-
sonalización da familia Adam 
son amplas ao poder xogar 
con distintas combinacións 

de dúas cores e lamias de úl-
tima xeración.

Este modelo de Opel que 
traemos nesta ocasión a es-
tas páxinas é unha mestura 
de detalles atrevidos que xo-
gan dúas bazas ben claras: o 
seu aspecto crossover, a pe-
sar do seu toque “urbano”, e 

o seu teito de lona retráctil, 
que proporciona unha expe-
riencia moi interesante. O seu 
propulsor anima toda esta 
combinación con, nada me-
nos, que 115 cabalos. O Rocks 
basea o seu deseño, con res-
pecto ao seu irmán “normal”, 
nun aspecto máis agreste e, 

segundo a marca, masculi-
no. Para reforzar a súa imaxe 
campeira engade protecto-
res plásticos nos baixos dos 
paragolpes, calcañeiras e pa-
sos de roda. Ademais, gaña 
15 mm de altura ao chan, 
que fortalecen a súa faceta 
todocamiño.
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Os parachoques están cu-
bertos con pezas de plástico 
negro para dar unha maior 
protección contra golpes e 
rabuñadas no eventual caso 
de circular por zonas non as-
faltadas. Tamén hai pezas de 
plástico nos arcos dos pasos 
de roda, que disimulan moi-
to mellor que a chapa pin-
tada as pequenas rozaduras. 
Estas proteccións fan que o 
Rocks sexa 4,9 centímetros 
máis longo que o Adam 
normal (3,75 fronte a 3,70 
metros).

O resto do deseño é cal-
cado ao dun Adam estándar. 
O frontal mostra a cara ac-
tual da gama Opel, coa súa 

grella específica. As liñas de 
tensión dos laterais lévannos 
cara a unha traseira cargada 
de estilo, cuns pequenos pi-
lotos en forma de punta de 
frecha, e a unha parte baixa 
rematada de serie nesta ver-
sión por unha saída de esca-
pe personalizada.

Como complemento, é 
esaxeradamente personaliza-
ble, con multitude de cores, 
combinacións e vinilos para 
facer deste modelo un auto-
móbil completamente único. 
Por exemplo, os retrovisores 
ou a grella poden ir decora-
dos ao gusto, como tamén 
se pode escoller a cor das la-
mias (17 polgadas de serie e 

ata 18 en opción), do teito ou 
da lona.

Precisamente o teito de 
lona retráctil é un dos atrac-
tivos, como xa dixemos an-
teriormente, do Opel Adam 
Rocks. Vén de serie e póde-
se accionar a calquera veloci-
dade ata os 140 quilómetros 
por hora. A diferenza dalgúns 
dos seus rivais, non se deixa 
caer baixo o piar C, senón que 
se retrae xusto diante del, o 
que permite manter a mesma 
estrutura e, por suposto, a 
inestimable e tan apreciada 
rixidez.

O interior é calcado ao 
do seu irmán “estándar”, cun 
mesmo nivel de personaliza-
ción e de calidade que a nós 
nos causou unha moi boa 
impresión. Conta cun sinxe-
lo pulsador na parte supe-
rior para abrir ou pechar o 
teito. Podemos elixir dis-
tintos asentos, tapizarías e 
molduras, todo ao gusto do 
propietario.

Novo 1.0 ECOTEC Turbo de inxección directa

O Adam Rocks supón a chegada 
dun motor de desenvolvemento com-
pletamente novo baixo o seu capó. 
Opel ofrece o seu novo 1.0 ECOTEC 
Turbo de inxección directa por primei-
ra vez. Este motor de tres cilindros, 
realizado completamente en alumi-
nio, entrega 115cv. Ofrece tecnoloxías 
de última xeración como a inxección 
directa de combustible a alta presión, 

a distribución continuamente variable, 
a bomba de auga desconectable, unha 
culata que integra o colector de escape 
e un turbocompresor de entrada sim-
ple. Malia as súas elevadas prestacións, 
o motor 1.0 ECOTEC Turbo de inxección 
directa consome 5,1 litros aos 100 qui-
lómetros en ciclo combinado (datos do 
fabricante), en particular grazas ao sis-
tema Start/Stop de serie.

Arrincamos!
nada máis sentármonos no posto 

do piloto, encontrámonos nunha posi-
ción cómoda en pouco tempo, simple-
mente cun par de axustes. Os asentos 
recollen bastante ben e todos os con-
trois quedan ben situados respecto 
ao noso alcance visual. Colocámonos 
o cinto de seguridade e... arrincamos!

O propulsor tricilíndrico 1.0 de 115 
cabalos comeza a soar timidamente, 
pero, nada máis empezar a acelerar, es-
coitamos un ruído, ou musiquiña, que é 
o preludio dunhas boas sensacións di-
námicas. A marca fixo un gran traballo 
con este motor realizando un labor de 
insonorización e redución de vibracións 
moi para ter en conta. Resulta curioso 
que a primeira marcha se acabe sen 
apenas darnos conta. 

O motor é tan alleo ao posto de 
condución que teremos que fixarnos 
no contavoltas máis do habitual ou 
seremos facilmente “carnaza” para 
os radares. Doutra banda, a partir de 
aproximadamente 2.000 voltas mós-
trase xa moi enérxico e vivo, axustán-
dose moi ben co espírito animado do 
vehículo. Este modelo conta con Start/
Stop de serie, un sistema que funcio-
na francamente ben e que axudará 

a reducir a cifra de gasto en circuíto 
urbano.

Onde realmente está feliz o Rocks 
é en estradas secundarias como as que 
temos en Galicia. Ten un tarado de sus-
pensión medio tirando a duro, aínda que 
para o noso gusto, se rodamos un pouco 
rápido por unha estrada revirada, gusta-
ríannos uns amortecedores máis enér-
xicos. Así e todo, a dirección é bastante 
precisa e non custa moito esforzo mar-
carlle a traxectoria a este Adam.

Doutra banda, temos que deixar 
claro que o Rocks non é o vehículo máis 
idóneo para percorrer pistas de terra. A 
marca deulle un aspecto off road, cunha 
altura ao chan maior que a do modelo 
estándar, coa intención de darlle unha 
imaxe diferenciada e atractiva. De todas 
as formas, é posible percorrer pequenas 
corredoiras de terra, pero o compromi-
so deste modelo termina aí, sen maio-
res intencións de aventurarnos en pistas 
sen asfaltar complicadas.

Cómpre subliñar que a dirección é 
moi directa, faise agradable en cidade. 
nun asfalto máis suave e regular supo-
ñerá un comportamento moi vivo que 
se agradecerá nas urbes ou en zonas re-
viradas, xunto ao axuste duro do chasis.

Teito corredizo
Un dos gadgets que máis cha-

man a atención do Rocks é o seu teito 
de lona retráctil. Poucos automóbiles 
hai coas súas medidas coa posibilida-
de de circular ao descuberto. A marca 
decidiu realizar un sistema sinxelo que 
non incrementase en demasía o peso e 
a complicación técnica, pero á súa vez 
outorgando ao usuario unha nova sen-
sación de liberdade.

A apertura é rápida e efectúase ata a 
140 quilómetros por hora. Podemos abrir 
ou pechar o teito en calquera punto. Unha 
vez aberto, desprégase un deflector de 
aire que impide a súa entrada masiva no 
habitáculo e, ademais, líbranos dos insec-
tos. nós encontrámonos cómodos e cun-
ha boa insonorización ata alcanzar os 100 

km/h. Máis aló desta velocidade, con todo 
o teito aberto, era algo incómodo falar 
co copiloto. Por outra banda, se optamos 
por circular co teito totalmente pechado, 
a insonorización é igual que con todo o 
teito de chapa. A marca xermana traba-
llou tanto neste detalle de confort como 
na estanqueidade. neste último aspec-
to nós fixemos a proba de botarlle auga 
dabondo por riba e non entrou nin unha 
pinga no seu interior.

Con este simpático modelo nos 
encontrámonos cun coche con perso-
nalidade propia e unhas características 
que o diferencian claramente do resto 
dos seus irmáns. O seu potente motor 
fará as delicias dos que lles gusta gozar 
da condución.
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Cambio Easytronic 3.0
O Adam xa pode incorporar a caixa de cambios Easytronic 

3.0 de 5 velocidades, que combina o confort dunha caixa 
de cambios automática coa eficiencia dunha manual. A 
Easytronic 3.0 é unha caixa manual automatizada, o que sig-
nifica que está baseada nunha caixa manual de baixa fricción 
interna que se optimizou con pequenos motores. En modo 
automático, un actuador electro-hidráulico leva a cabo os 
movementos do embrague e da engranaxe das marchas. 
A electrónica da transmisión selecciona automaticamente 
a marcha máis eficiente en cada situación de condución. O 
funcionamento hidráulico e os actuadores electro-hidráuli-
cos ofrecen uns cambios de marcha rápidos. Isto ocorre ta-
mén no caso de que o condutor opte polo cambio manual 
no modo semiautomático empurrando ou tirando da panca.

Este cambio ten un custo extra de 750 € con respecto ao 
modelo equivalente con cambio manual.

Equipamento
O Adam Rocks ten un amplo 

equipamento. Conta de serie, entre 
outras cousas, con avisador acústi-
co de cintos de seguridade diantei-
ros e traseiros, volante regulable en 
altura e profundidade, aire acondi-
cionado, faros dianteiros halóxenos 
e luz diúrna LED, luces LED traseiras, 
ancoraxes ISOFIX nas prazas laterais 
traseiras, sensor de presión de pneu-
máticos, desactivador de airbag do 
copiloto, airbags do condutor e do 
copiloto dianteiro, lateral e cortina, 
bluetooth, mandos no volante, co-
nexión USB e control de estabilidade 
e asistente de saída en costa.

Entre as opcións podemos con-
tar con pintura metalizada, pack de 
coiro amarelo (volante, panca de 
cambios e freo de man), carcasas 
-dos retrovisores exteriores eléctri-
cos e térmicos- en carbono, vidros 
escurecidos e climatizador dixital, 
entre outras opcións.

O noso vehículo de probas, xen-
tileza do concesionario oficial Opel 
en Santiago de Compostela, Bétula 
Cars, ten un prezo, co equimamen-
to extra incluído que incorporaba a 
nosa unidade, de 20.350 euros.

o rocks ten unha lonxitu-
de de 3.747 milímetros

Ficha técnica

Motor
 tipo de combustible Gasolina
 Posición motor Dianteiro  
  transversal
 cilindrada (cc) 999
 Número de cilindros 3
 alimentación Inxección directa
 Poténcia máxima cv / rpm 115 / 5.200
 Par máximo (Nm / rpm) 170
Transmisión
 tipo de tracción Dianteira
 caixa de cambio Manual de 6  
  velocidades
Medidas
 longo (mm) 3.747
 ancho (mm) 1.720
 alto (mm) 1.493
 distancia entre eixes (mm) 2.311
 Peso (kg) 1.156
 capacidade maleteiro (litros) 170
 depósito combustible (litros) 35
Bastidor
 Suspensión dianteira Tipo McPherson /  
  Resorte helicoidal
 Suspensión traseira Roda tirada con  
  elemento torsional  
  / Resorte helicoidal
 Freos dianteiros Disco ventilado
 Freos traseiros Disco
 dirección Cremalleira
 asistencia de dirección Eléctrica
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As reparacións de mecánica, as máis imprescindi-
bles, son as que mellor resisten. Un 25% de reparacións 
de carrozaría xa é de vehículos de máis de dez anos.

Un vehículo concentra máis da metade (52,1%) das 
súas visitas ao taller nos seus cinco primeiros anos de 
vida, tanto na área de mecánica como de carrozaría, se-
gundo os datos dun informe de Audatex. neste estudo 
móstrase como o groso das entradas ao taller se pro-
ducen nos vehículos máis novos pese a que son os que 

menos peso teñen no parque de vehículos, a favor dos 
vehículos de máis de dez anos, que copan o 53% do número de 
automóbiles que circulan polas nosas estradas.

Os vehículos de ata cinco anos pasaron de representar o 46% 
dos ingresos dos talleres antes da crise ao 32% actual, mentres que 
os de máis de dez anos experimentaron o proceso inverso, ao pasar 
do 18% ao 30% con que se estima que pechen en 2015, polo que 
esa diminución supuxo un forte efecto nas contas de resultados 
do sector posvenda. Ademais, ese impacto é maior tendo en con-
ta que as visitas ao taller se reducen drasticamente a partir dos 
dez anos de antigüidade, achegando unha menor rendibilidade.

As reparacións de carrozaría, as máis afectadas
A crise no sector da automoción e a redución 

de matriculacións dende o seu máximo histórico 
alcanzado en 2007 tamén influíu na cota de repa-
racións en función de se son de carrozaría ou de me-
cánica. En ambos segmentos, o peso dos vehículos 
de ata cinco anos “o máis rendible para os talleres” 
estaba equiparado antes da crise, mentres que den-
de entón as reparacións de carrozaría diminuíron a 
un maior ritmo debido a que xa non eran tan im-
prescindibles como as de mecánica. Pola súa ban-
da, os vehículos de máis de dez anos incrementaron 
a súa cota, especialmente no apartado de chapa, 
pero non tanto por unha maior frecuencia ao taller, 
senón porque o número de automóbiles deste trei-
to de idade disparouse en poucos anos e se prevé 

que chegue a 16 millóns de unidades en 2017 (máis 
do dobre que ao comezo da crise).

Así, en 2014, as reparacións de carrozaría de 
coches de máis dunha década representaron un 
25%, moi por riba do 14% de 2011, só tres anos 
antes. Este informe estima que esta porcentaxe se-
guirá medrando ata un 37% en 2020.

Segundo o responsable do Mercado Posvenda 
de Audatex, José Luís Gata, “ao contrario do que 
se pensa, os vehículos de máis idade son os que 
menos visitan o taller e fano case exclusivamente 
para as reparacións imprescindibles, como 
as de mecánica, xa que ao propietario non 
lle adoita compensar asumir ese custo en 
comparación co valor venal do coche”.

Os vehículos de máis idade son os que menos visitan o taller
A crise marca as revisións dos coches

As reparacións de coches comezarán a mellorar en 2016 co incremento dun 0,1%
Necesitaranse anos en recuperar 

o terreo perdido coa crise
■ BRAIS GARCíA | TexTo    

O volume de reparacións de vehículos volverá á senda do cre-
cemento en 2016 dunha forma moi moderada, ao prever un tímido 
avance dun 0,1%, que contrasta coa caída do 1,3% con que pecha-
rá este ano, segundo as estimacións realizadas por Audatex no seu 
informe “Presente e futuro do sector posventa”. A consultora adianta 
un ano as súas previsións anteriores, que fixaban en 2017 o punto 
de inflexión do volume de reparacións. Este aumento na actividade 
posvenda débese, en gran medida, a mellora do volume das matricu-
lacións, que xa acumula rexistros lixeiramente positivos dende 2013.

Con todo, este informe considera que aínda se tardarán varios 
anos en recuperar todo o terreo perdido coa crise, xa que só dende 
2011 as reparacións de vehículos experimentaron unha caída acu-
mulada dun 17,5%, que chegará ao -18,5% se se cumpren as pre-
visións para este ano. Entre outros aspectos, este punto de inflexión 
no sector posvenda terá que corrixir os desequilibrios ocasionados 
nos últimos anos, sobre todo a maior concentración de reparacións 
en vehículos de sete a once anos, que son os que aportan menos 
rendibilidade. Precisamente este feito viuse agravado polo descen-
so de reparacións de coches de 4/5 anos, que ata 2012 eran os que 
supoñían unha maior carga de actividade para os concesionarios.

■ BRAIS GARCíA | TexTo      
■ AUDATEX | FoTos

Entradas ao taller segundo a 
antigüidade do vehículo

O volume de reparacións de carrozaría 
e mecánica por treitos de idade



Automobilistas Europeos Asociados revelou que a aplicación do permiso por puntos nas capitais de 
provincia españolas estase realizando de forma arbitraria e caprichosa e non garda relación algunha 

nin co tamaño do concello, nin co seu censo de condutores ou vehículos, nin co maior ou menor 
número de accidentes ou vítimas que se producen nas vías da súa titularidade.

  o informe non observou que un 
maior rigor na aplicación dos puntos se 
traducise nun menor número de vítimas

Revista quincenal gratuita de Santiago
Si quieres recibir STGO! en formato PDF 
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La actualidad de Compostela 

As cidades onde se perden máis puntos do carné de conducir

Para a realización do 
devandito estudo analizaron os 

datos de 8.118 concellos do noso país, rela-
tivos á súa poboación, censo de condutores, par-

que de automóbiles, antigüidade do parque, accidentes 
e vítimas, así como o número de sancións con detracción de 

puntos e puntos retirados do ano 2013, último ano do que se 
dispoñen datos. Dos resultados obtidos non se puido chegar a 
unha explicación razoable que explique as razóns de por que 
os condutores do concello de Alacante teñen, por exemplo, 

novecentas veces máis probabilidades de perder o per-
miso de conducir que un que resida en Salamanca, 

ou preto de cinco veces máis que un que viva 
nas Palmas de Gran Canaria.

Analizando as sancións con detracción de puntos impostas nas 52 ca-
pitais de provincia españolas durante 2013, “tampouco observamos 

que un maior rigor na aplicación do permiso de puntos se traduza nun 
menor número de vítimas”. E así o informe evidencia que existen con-
cellos que apenas quitan puntos e a súa taxa de vítimas por cada 1.000 
habitantes é moi baixa. Tal é o caso de Huelva (0), Cáceres (0,7), 

Santander (0,1), Almería (0,8) ou Guadalajara (0,9). Pola contra, 
existen concellos que aplican de forma rigorosa o sistema de 

sancións por puntos e teñen unha taxa de vítimas máis 
elevada. Como o caso de San Sebastián (4,6), 

Vitoria (3), Tarragona (2,4), Oviedo 
(2,6) ou Girona (5,7).

Entre as capitais de 
provincia onde é máis pro-

bable perder o permiso, este 
informe sitúa por esta orde a 
Alacante, León, San Sebastián, 

Palencia, Vitoria, Zaragoza, 
Tarragona, Oviedo, 

Valladolid e Girona.

no polo oposto, é dicir 
nos concellos onde existen me-

nos posibilidades de perder o permi-
so en función do número de sancións 
con perda de puntos por cada 100 con-
dutores, están Salamanca, Málaga, 

Huelva, Sevilla, Cáceres, Palma de 
Mallorca, Ceuta, Santander, 

Cádiz e Almería.

AEA sinala no estudo que “non se 
observa que haxa unha relación eviden-

te entre a poboación dos concellos ou o número 
de condutores co número de sancións con detracción de 

puntos impostas”. Así, por exemplo, existen concellos cunha 
poboación ou un censo de condutores importante onde apenas 

se impuxeron sancións con perda de puntos. É o caso de Málaga 
(568.479 habitantes), Sevilla (700.169) ou Barcelona (1.611.822), 
onde a taxa de multas por cada 100 condutores apenas chega ao 1%. 
Pola contra, detectáronse concellos con censos de poboación ou con-
dutores moi inferiores, onde a porcentaxe de sancións por puntos 

por cada 100 condutores é moi superior. Así en Alacante, cunha 
poboación de 335.052 habitantes, impóñense 8,2 sancións 

por cada 100 condutores; en León (130.601) a taxa 
de multas con puntos é do 7,9%, e en San 

Sebastián (186.500) é do 7,6%.

Macroanálise de 8.118 concellos

Sen 
relación co 
número de 

vítimas

Onde é máis probable 
perder o carné?

...e onde menos

Nin a poboación ou o censo 
de condutores explícanno

■ BRAIS GARCíA | TexTo       ■ FERnAnDO CUADRADO | IlusTracIón

Un informe elaborado por AEA puxo en evidencia que “a 
aplicación do permiso por puntos no ámbito urbano estase 
realizando no noso país de forma arbitraria e caprichosa” e 
que a detracción de puntos non garda relación algunha nin 
co tamaño do concello, nin co seu censo de condutores ou 
vehículos, nin co maior ou menor número de accidentes 
ou vítimas que se producen nas vías da súa titularidade.
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■ ROCíO PEREIRA | TexTo      
■ SPRInT MOTOR/M. CUMBRAOS | FoTos

o primeiro da serie 
(1975-1983)

O BMW Serie 3 E21 foi o pio-
neiro e, á luz dos datos, chegou 
causando sensación, xa que en 
menos de seis anos converteu-
se no modelo da marca máis 
vendido ata a data; conseguiu 
responder ó gusto dos con-
dutores da época que querían 
unha berlina compacta depor-
tiva. Ten a súa orixe na saga 02 
formada polo 1502, 2002… 
que lograron que as vendas 
de coches subiran, co auxe 
das clases medias, e que puxo 
os cimentos para que a casa 
bávara fora unha das máis des-
exadas e valoradas. Ademais, 
presentaba unha caracterís-
tica que logo reproduciron o 

resto das marcas e que segue 
vixente hoxe: a orientación do 
cadro de mandos cara o con-
dutor e a integración da conso-
la central nel. Só tiña carrozaría 
de tres portas e lanzouse nas 
versións 316(90cv), 318(98cv) 
e 320(109cv). As dúas últimas 
cifras do nome indicaban a ci-
lindrada, por exemplo, o 316, 
tiña un motor de 1.6 litros.

coa segunda xeración 
crece a familia

O E30 aparece no mercado 
en 1982 e supuxo unha aper-
tura no modelo que dous anos 
máis tarde ensamblaría a ca-
rrozaría de catro portas. Cun 
aspecto máis moderno que 
o seu antecesor, os intermi-
tentes deixan de estar en po-
sición vertical no vértice das 
aletas dianteiras e intégranse 

no parachoques e a zaga man-
tense en forma de cuña, tal e 
como estreara a primeira xera-
ción. En 1985 sae ó mercado o 
primeiro Serie 3 con motor dié-
sel: o 324d, de seis cilindros e 
86cv. Nesta xeración naceu ta-
mén o primeiro BMW con siste-
ma de tracción ás catro rodas 
e o Cabrio da serie, o 325i, que 
implicaba a volta da marca ós 
coches sen teito; algo que non 
ocorría desde 1967. Ademais, 
a segunda xeración viu nacer 
o M3 baixo unha carrozaría 
musculosa, con motor de ca-
tro cilindros de 2.3l, cunha cu-
lata multiválvulas e 200cv de 
potencia.

a orixe do familiar deportivo
En 1984 nace a Serie 3 

Touring de maneira, cando 
menos, curiosa. Un dos enxe-
ñeiros da casa alemá quixo 

combinar o pracer de conducir 
coa practicidade e, como ía ser 
pai, comprendeu que precisa-
ba máis espazo pero resistíase 
a perder o dinamismo propio 
do modelo. Informou ós seus 
superiores das súas inten-
cións e comezou a maquinar 
nos talleres de Múnic: cortou 
a carrozaría do seu E30, soldou 
unha columna noutra posición 
e instalou un portón traseiro. 
Despois de seis meses de tra-
ballo amosoulle o resultado ós 
xefes que quedaron entusias-
mados. O Touring presentouse 
en agosto de 1987.

Serie 3 e36 (1990-1999)
En outubro de 1990 pre-

sentouse en público a tercei-
ra xeración, que supuxo unha 
importancia evolución esté-
tica na serie, que estreaba 
unha silueta completamente 

A Serie 3 de BMW cumpre 
os seus primeiros corenta 
anos de vida con seis xera-
cións ás súas costas e faino 
sen a temida crise que din 
que vén parella con esta 
década, senón máis ben 
todo o contrario: é a ber-
lina premium máis vendi-
da do mundo e hai que ter 
historia detrás para poder 
lucir esa etiqueta. Esa é a 
traxectoria que reflectimos 
no Retro-Visor deste mes 
de xuño. Poucas persoas 
podían imaxinar no mes 
de xullo de 1975, cando se 
presentaba oficialmente no 
Estadio Olímpico de Múnic, 
o éxito que ía ter esta saga 
que se converteu en refe-
rencia da marca alemá pola 
súa continua busca do equi-
librio entre confort e depor-
tividade. E isto mantendo a 
popularidade entre os con-
sumidores. Collemos aire 
e sopramos as candeas da 
torta de aniversario porque 
corenta anos só se cumpren 
unha vez na vida.

BMW Serie 3: 40 anos en constante evolución

Esta berlina deportiva suma catro 
décadas de historia e máis de 10 
millóns de coches vendidos
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diferente cunha coidada ae-
rodinámica. Os faros diantei-
ros estaba detrás dun cristal 
e os riles eran máis anchos 
polo que a parte diantei-
ra gañaba protagonismo. 
Amais presentouse con ca-
tro portas para ofrecer máis 
espazo e habitabilidade para 
os pasaxeiros. Con todo, 
mantiña a imaxe deportiva 
das xeracións anteriores. Foi 
o primeiro coche alemán en 
reforzar as portas por seguri-
dade e o habitáculo foi crea-
do cos criterios técnicos máis 
avanzados. En 1992, apare-
ce a primeira carrozaría cupé 
dun BMW Serie 3: máis baixo, 
coas portas sen marcos e a 
zaga máis curta e baixa. Un 
ano máis tarde, aparece o 
Serie 3 Cabrio, con espazo 
para catro persoas que amais 
podía adquirirse con teito 
duro, igualando así a como-
didade do cupé; a versión 
ampliouse despois ó M3.

1998-2005: cuarta xeración
O E46 sae ó mercado en 

maio de 1998 con maior es-
pazo interior e mantendo o 
carácter deportivo. Malia que 

crece en dimensións, o repar-
to de pesos é o ideal 50:50 
nos eixes dianteiro e trasei-
ro. Conserva os tradicionais 
faros dobres ocultos tras un 
cristal e o capó frontal integra 
os característicos riles marca 
da casa BMW, amais de do-
tarse con equipamento coi-
dado: volante multifunción, 
sensor de choiva e elemen-
tos de seguridade como o 
control de estabilidade ou o 
airbag. Incorporaba un novo 
motor diésel de inxección di-
recta con 136cv de potencia e 
catro mecánicas de gasolina.

Serie 3 e90, 2005-2012
Coa idea de superar ós 

seus predecesores, o equipo 
de deseño investiu tres anos 
de traballo no desenvolve-
mento desta versión, que 
conserva as proporcións har-
moniosas e equilibradas das 

anteriores, pese ó aumento 
do tamaño. A diferenza prin-
cipal estriba nas formas re-
chamantes das superficies 
da súa carrozaría, que xogaba 
con liñas cóncavas e conve-
xas e con partes sombreadas 
e claras, que non convence-
ron a tódolos clientes da fir-
ma bávara. Ofrecendo tres 
propulsores diferentes, tres 
de gasolina e un diésel, des-
tacaba o gasolina de seis ci-
lindros en liña do 330i, que 
sobe a potencia ata os 258cv 
cun cárter composto de mag-
nesio e aluminio e co sistema 
Valvetronic que se emprega 
por primeira vez con estas ca-
racterísticas. Dispón das va-
riantes Touring, Cupé e Cabrio 
e o M3 equipa, como novida-
de, un motor de oito cilindros: 
un V8 de 4.000cc que produce 
420cv de potencia e que xira a 
8.400 revolucións por minuto.

a sexta xeración: F30
O, ata agora, último dese-

ño mantén as proporcións 
clásicas que definiron ós seus 
antecesores: capó longo, gran-
de distancia entre eixes e un 
habitáculo desprazado cara 
atrás que denota propulsión, 
amais da medra en en tóda-
las cotas, agás na altura, me-
llorando o espazo. Chegou a 
España en febreiro de 2011 
e dende entón, a serie foi ac-
tualizándose con cambios 
técnicos e estéticos. Ó cum-
prir 40 anos cómpre destacar 
a súa contribución na historia 
de BMW en particular, e das 
berlinas deportivas, en xeral, 
porque é un dos expoñentes 
deste segmento do mercado 
do automóbil, no que conse-
guir combinar a deportividade 
e o confort tendo como máxi-
ma o pracer de conducir.

Algunhas curiosidades
➝ O motor de 4 cilindros do E21 utiliza o mesmo bloque 

(M10) que usou o Brabham BT42 co que Nelson Piquet 
gañou o Campionato do Mundo de Fórmula 1 en 1983.

➝ 1977: convértese no primeiro coche do segmento con 
motor de seis cilindros en liña.

➝ Foi o primeiro modelo da marca cun cadro de mandos 
orientado cara o condutor, unha característica que che-
ga ata a actualidade.

➝ O primeiro motor diésel da historia da serie chega en 
1985, no 324d (E30) con motor de seis cilindros e 86cv 
de potencia. 

➝ En 1987 preséntase o primeiro familiar da saga, o Touring 
E30, que serviu para recuperar un modelo con portón 
traseiro que BMW non tiña dende 1974. 

➝ A terceira xeración da berlina convértese no primeiro 
coche alemán en levar reforzos integrados nas portas 
para mellorar a seguridade e a resistencia do habitáculo. 

  bmw levou 
á practica, coa 
Serie 3, a máxima 
do “pracer de 
conducir” grazas ó 
seu dinamismo

Víctor magariños, cun Serie 3, no rali do cocido 2011
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Coñecido como il Commendatore ou o mago de Maranello,  
fundou unha compañía que fixo historia na automoción

Gañou carreiras e títulos mundiais pero tamén tivo unha vida tormentosa

A vida rocambolesca de Enzo Ferrari
■ ROCíO PEREIRA | TexTo      ■ SPRInT MOTOR | FoTos

Falar de Ferrari é referirse a unha parte 
importante da historia do automóbil 
e non pode facerse obviando a figura 
do seu fundador: Enzo Ferrari. A súa 
personalidade e traxectoria chamou 
a atención do mundo do cine, onde 
están en marcha dous proxectos para 
levar as súas aventuras e desventuras, 
que habelas hainas, á pantalla grande. 
Nun deles, Robert De Niro interpretará 
ó fundador da casa italiana. De 
carácter difícil, introvertido, autoritario, 
carismático, emprendedor e obsesionado 
co traballo, baixo a súa dirección entre 
1947 e 1988 Ferrari gañou máis de 5.000 
carreiras en tódalas categorías e obtivo 
25 títulos de Campionatos do Mundo. 
Con todo, nunca se considerou un 
triunfador: “tiven unha vida tormentosa 
e paguei caro todo o que tiven”, pero 
tamén era inconformista: “o coche máis 
belo é aquel que nos queda por facer”.

Unha infancia tráxica
Enzo Ferrari naceu en 1898 en Módena, Italia, no seo dunha familia 

acomodada. A súa paixón pola velocidade espertou ós dez anos ó asistir 
ó Circuíto de Boloña co seu pai a ver unha carreira. O industrial Alfredo 
Ferrari quería que os seus fillos, Alfredino e Enzo, herdasen o negocio fa-
miliar, polo que fixo que estudasen enxeñería mecánica; un plan truncado 
pola I Guerra Mundial. O pai e Alfredino foron mobilizados para a con-
tenda e faleceron en 1916 vítimas dunha epidemia de gripe. O peque-
no foi chamado a filas un ano máis tarde pero regresou a casa tras sufrir 
unha forte pneumonía. Coa empresa familiar en creba, o pequeno dos 
Ferrari investiu grande parte do patrimonio salvado na preparación de 
Alfa Romeo para a competición, coa oposición da nai temerosa do risco 
que iso supuña. Pero a paixón pola velocidade extrema de Enzo era im-
parable, algo que lle fixo recibir o alcume de “o tolo” en Módena.

enzo Ferrari na factoría

Ferrari na súa época de piloto
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Primeiras experiencias co motor
En 1919 Enzo tentou empregarse en Fiat 

sen éxito, e conseguiu traballar como piloto 
de probas nunha pequena compañía de Turín 
onde o soldo non lle alcanzaba ás veces para 
comer. Despois, trasladouse Construzioni 
Meccaniche Nazionali en Milán onde foi  pilo-
to de probas e piloto oficial. Nese mesmo ano, 
debuta na competición en Parma-Poggio di 
Berceto, con bos resultados. En 1920 cambia 
a Alfa Romeo, onde desenvolve a súa carreira 
durante dúas décadas como piloto de probas, 
de carreiras, asistente de vendas e finalmen-
te director da división de competición, ata 
1939. Como piloto, o primeiro éxito chegou 
en 1924 coa Copa Acerbo en Pescara.

Curiosidades
➝ O rei Vittorio Enmamuele concedeulle o 

título de Commendatore en 1927 polos 
servizos prestados á nación italiana en 
materia de competición.

➝ na II Guerra Mundial a factoría de Ferrari 
en Módena fabricou armamento militar 
ata ser bombardeada en 1944. 

➝ Desde que morreu o seu fillo Dino en 1956 
levaba sempre lentes de sol negros. 

➝ O primeiro coche co logo do Cavallino 
Rampante era un Alfa Romeo, non un 
Ferrari.

➝ Era unha persoa maniática e iso facía que, 
por exemplo, os venres non pilotara. 

➝ En 1960 recibe un título honorario en enxe-
ñería mecánica da Universidade de Boloña

Sombras na vida persoal
Os éxitos deportivos non se acompa-

ñaban de felicidade persoal. As relacións 
extramatrimoniais de Enzo Ferrari prexu-
dicaban a vida familiar; tivo un fillo Piero, 
coa súa amante, que acabou herdando 
a casa italiana. A morte en 1956 do seu 
fillo Dino, con 25 anos por una distrofia 
muscular, foi un golpe que nunca supe-
rou e, dende entón, en sinal de loito, le-
vou sempre lentes negras. A súa muller 
caeu nunha enfermidade mental, que os 
levou a separarse. Un ano despois de per-
der a Dino, sufriu outro revés: a morte do 
Marqués Alfonso de Portago, o primei-
ro piloto español de Ferrari, que tivo un 
accidente cando conducía a 260km/h na 
Mille Miglia, provocando a morte de 10 
espectadores. Enzo Ferrari pechouse na 
casa durante unha semana, sen recibir 
a ninguén. Foi investigado pola xustiza 
italiana por homicidio; ata 1957 morre-
ran polo menos 50 persoas por acciden-
tes nos que estivera implicado algún dos 
seus coches. Os pilotos que lle gustaban 
ó señor Ferrari eran aqueles que arrisca-
ban a súa vida nas carreiras; eran aqueles 
que deixaban a vida no asfalto precisa-
mente por ese risco asumido ó límite. É o 
que lle aconteceu, por exemplo, a Gilles 
Villeneuve en 1982, cando loitaba pola 
pole en Bélxica. Era o piloto favorito de 
Enzo Ferrari. Esta historia de mortes, fíxolle 
que a prensa o alcumase “Saturno”, quen 
na mitoloxía romana devoraba ós fillos 
acabados de nacer. A morte do Marqués 
marcouno: deixou de viaxar, tamén ás ca-
rreiras, foi vivir a un apartamento da fac-
toría e traballaba sen descanso.

Os últimos anos
En 1969, Enzo vendeu a metade da 

compañía a Fiat, para conseguir finan-
ciamento e dar un salto de calidade na 
competición, en vista da mellora dos 
outros equipos de carreiras. A firma da 
familia Agnelli obriga a Ferrari a aban-
donar tódalas competicións de Sport e 
Prototipos, por non seren rendibles, a ex-
cepción da Fórmula 1. Namentres, o fun-
dador seguía pechado no seu despacho, 
ata que a saúde o obriga a renunciar ó 
cargo de presidente en 1977. Sucédeo 
Piero, despois de recoñecelo como fillo. 
Enzo Ferrari morreu en 1988 por mor 
dun fallo renal en compañía da súa fa-
milia, deixando atrás unha vida de luces e 
sombras, que se reflectiu no seu carácter 
e na forma de ver as cousas: por iso nun-
ca se considerou un triunfador “perdino 
todo na miña vida: a miña muller Laura, o 
meu fillo Dino, a primeira fábrica, a miña 
xuventude, a boa vista, a paixón polas 
mulleres e moitas carreiras e coches”.

Creación da Scuderia Ferrari 
Enzo Ferrari fúndaa en Módena en 1929 coa idea de 

organizar carreiras para os seus membros. Dende entón, 
dedicouse intensamente ó mundo da competición, que 
desemboca na creación dun equipo oficial, primeiro, e, 
despois, na transformación da escudería na división de 
carreiras de Alfa Romeo, sendo Ferrari o máximo respon-
sable. Como piloto, gañou 13 competicións pero deixou 
de correr ó nacer o seu fillo, Dino, en 1931, tal e como lle pro-
metera á súa muller Laura. Así, centrou tódolos seus esforzos na 
xestión do equipo de carreiras. Foi entón cando adoptou o emblema do “Cavallino 
Rampante”, un corcel negro de crinas longas que levara no seu avión Francesco 
Baracca, heroe da aviación italiana na Gran Guerra.

Gustaba dos pilotos arriscados e o seu favorito era Gilles Villeneuve (na foto), que morreu loitando pola pole en Bélxica

A ruptura con Alfa Romeo 
En 1939, Alfa Romeo decide compe-

tir co seu propio nome, non coa Scuderia 
Ferrari, o que provocou o enfado de Enzo e 
a súa saída do equipo de carreiras, co com-
promiso de afastarse da competición catro 
anos. Fíxoo ó dedicarse en corpo e alma a 
construír o seu primeiro coche de carreiras 
co obxectivo de vencer a Alfa Romeo. O re-
sultado foi o primeiro Ferrari Tipo 815, que 
montaba un motor de 8 cilindros e 1500cc, 
que non puido fraguar polo estalido da II 
Guerra Mundial. Na contenda, a factoría 
Ferrari de Módena converteuse en fábrica 
de armamento militar e foi bombardeada 

en 1944, polo que as instalacións se tras-
ladaron a Maranello, onde se atopan na 
actualidade. De aí que se lle chame ó funda-
dor “o mago de Maranello”. E toca reinven-
tarse, así que en 1947, a casa do Cavallino 
Rampante fabrica o primeiro automóbil de-
portivo de rúa con motor V12: o Ferrari 125 
Sport, co obxectivo de sustentar economi-
camente o equipo de carreiras, a súa au-
téntica paixón. Na competición chegaron 
éxitos: seis triunfos consecutivos na Mille 
Miglia, o 24 horas de Le Mans, a primeira 
vitoria no Mundial de Fórmula 1 e dous 
campionatos mundiais para Alberto Ascari.
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Volkswagen, dominou 
o podio con tres 

Polo R WRC

Vodafone Rali de Portugal 2015

Latvala, Ogier e Mikkelsen logran o triplete 
para a marca xermana en Portugal

■ PAULA nUnO ARAGãO | Texto     ■ DESPFOTO | FoTos

Portugal

Volkswagen logrou un 
triplete no Campionato do 
Mundo de Ralis da FIA (WRC), 
no rali máis exitoso da historia 
do Polo R WRC. En Portugal, 
a quinta proba da tempa-
da, Jari-Matti Latvala/Miikka 
Anttila (FIN/FIN) gañaron por 
diante dos seus compañeiros 
de equipo Sébastien Ogier/
Julien Ingrassia (FRA/FRA) e 
Andreas Mikkelsen/Ola Fløene 
(N/N), e con outro triplete no 
Power Stage, onde tamén os 
puntos extras foron a mans 
do equipo de Wolfsburg. Este 
resultado supón que VW sexa 
a primeira marca en lograr 
todos os puntos dende a in-
trodución desta especial que 
outorga puntos extras aos tres 
primeiros clasificados.

Jari-Matti Latvala venceu 
o Rali de Portugal 2015, tras 
conquistar o liderado o se-
gundo día, despois limitou-
se a mantelo ata ao final. Foi 
a primeira vez que o finlandés 
venceu en Portugal. Moitos xa 
tecían varios comentarios so-
bre as prestacións de Latvala, 

mais mostrou que a pesar de 
non ter puntuado nas tres an-
teriores probas, aínda está en 
condicións de conquistar moi-
tos puntos.

“Foi unha vitoria moi espe-
cial, e unha forma de recom-
pensar aos que creron en min”, 
dixo o finlandés de 30 anos, 
Jari-Matti Latvala.

Latvala sumou aos 20 pun-
tos da vitoria dous máis polo 
segundo lugar na Power Stage 
de Fafe, gañada por Sebastien 
Ogier. O podio da Power Stage 
completouse con Andreas 
Mikkelsen, tamén cun VW 
Polo R WRC. O noruegués, foi 
terceiro na xeral, nun podio 
enteiramente da marca xer-
mana Volkswagen. Kris Meeke 
(Citroën) foi o cuarto clasifi-
cado, terminando na mesma 
posición da xeral; o quin-
to posto levouno Ott Tanak, 
que foi o mellor dos Ford. O 
mellor Hyundai, foi o do es-
pañol Dani Sordo que termi-
nou en sexto lugar da xeral. 
Os seguintes postos foron 
para Mads Ostberg (Citroën) 

a dureza do trazado castigou 
fortemente as mecánicas

Kris meeke conseguiu 
a cuarta praza na xeral

a afección portuguesa volveu a apoiar 
multitudinariamente o seu rali
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e Hayden Paddon (Hyundai). 
Entre os equipos privados, 
o mellor foi o Polaco Robert 
Kubica, cun Ford.

No apartado dos WRC2, 
Esapekka Lappi foi o máis rá-
pido co Skoda Fabia R5, pero 
a gran festa, foi para Nasser Al-
Attiyah co Ford Fiesta RRC. O 
Qatari obtivo o segundo tem-
po na segunda pasaxe por 
Fafe e acadou a segunda vi-
toria do ano nesta categoría.

Jari-Matti Latvala, coa 13ª 
vitoria da súa carreira, subiu 
ao sexto lugar do mundial de 
ralis con 46 puntos.

➝ SEGUE nA PÁXInA 32

incontestable vitoria 
dos estonios Kruuda e 
Järveoja co seu dS3 r5

Portugal

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

ott tänak levou o seu Ford 
ao quinto posto da xeral

o piloto español dani 
Sordo no treito de Fridao

tidemand realizou unha 
boa carreira co seu Skoda

o gañador da proba, Jari-matti 
latvala, no treito de marao
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Calendario  
de  probas XULLO  2015

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

4-5 de xullo XVIII Subida Cidade de Pontevedra Montaña Pontevedra Pontevedra España

4-5 de xullo Cto. España Autocross - Carballo Autocross Carballo A Coruña España

5 de xullo Cto. Galego MX Rodeiro I Motocross Rodeiro Pontevedra España

5 de xullo Cto. España Velocidade Repsol Velocidade Circuíto de Motorland, Alcañiz Teruel España

5 de xullo G.P F1 Gran Bretaña F1 Circuíto de Silverstone Gran Bretaña

5 de xullo Rally de Polonia Rally Polonia Polonia

5 de xullo Cto. Mundo Superbikes - Rusia Superbikes Moscow Raceway Rusia

10-12 de xullo Cto. Mundo Turismos -Portugal Turismos Vila Real Portugal 

10-12 de xullo Cto. Mundo F3 - Holanda F3 Park Zandvoort Holanda

10-12 de xullo 24 Horas Resistencia Francia Resistencia Circuíto Paul Ricard Francia

11 de xullo Copa Galega Trial Clásicas - Forcarei Trial Circuíto A Magdalena, Forcarei Pontevedra España

11 de xullo Copa Galega Trial Infantil - Forcarei Trial Circuíto A Magdalena, Forcarei Pontevedra España

11 de xullo Cto. Mundo e Europa de Supermotard Supermotard La Molina Girona España

11 de xullo Cto. España Trial - Sant Julia de Loria Trial Sant Julia de Loria Andorra

11-12 de xullo XII Rally Sur do Condado Rally Comarca O Condado Pontevedra España

11-12 de xullo I Slalom Silleda Slalom Silleda Pontevedra España

12 de xullo Copa España Trial Clásicas - Bocairent Trial Bocairent Valencia España

12 de xullo Cto. Europa Motocross - Letonia Motocross Kegums Letonia

12 de xullo Cto. Mundo Motocross MX Junior - Madrid Motocross El Molar Madrid España

12 de xullo GP. Motociclismo - Alemaña Mundial Motos Circuíto de Sachsenring Alemaña

18 de xullo Copa Galega Trial Infantil - As Pontes Trial As Pontes A Coruña España

18-19 de xullo XXXVI e XXXVII Karting A Pastoriza Karting A Pastoriza Lugo España

18-19 de xullo XLII Chantada Montaña Montaña Chantada Lugo España

18-19 de xullo X Slalom Valga Slalom Valga Pontevedra España

18-19 de xullo I Copa Irixo Todoterreo Todoterreo O Irixo Ourense España

19 de xullo Cto. Galego MX Rodeiro II Motocross Rodeiro Pontevedra España

19 de xullo GP Superbikes EEUU Superbikes Circuíto Laguna Seca EEUU

25 de xullo Cto. España e Galicia Dirt Track - Santiago Dirt Track Santiago de Compostela A Coruña España

25-26 de xullo Copa España Velocidade - Aragón Velocidade Circuíto de Motorland, Alcañiz Teruel España

25-26 de xullo VII Autocross Viduedo Autocross Viduedo Ourense España

25-26 de xullo Cto. España Rally TT - Baja España Todoterreo Bajo Aragón Teruel España

25-26 de xullo Cto. Mundo Trial EEUU Trial Circuíto de Steppingstone Ranch EEUU

26 de xullo GP. F1 Hungría F1 Circuíto de Hungaroring Hungría 
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Catro probas xa consumiu o na-
cional de ralis e de momento só un-
has cores. As que decoran o Porsche 
911 GT3 do alacantino Miguel Fuster. 

Chegaba á cita do sur pontevedrés cun-
ha bagaxe de tres vitorias, as obtidas 
en Tenerife. Gran Canaria e Córdoba e 
refrendou o seu liderato cunha cuarta. 

A triplete galego, formada por Vallejo, 
Ares e Burgo, porfiou por un desexado 
triunfo pero non foi quen de cortar a 
racha do alacantino

Fuster, era visto!
51º Rali Rias Baixas

■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto  ■ SPRInT MOTOR | Fotos

De menos a máis. Primeira tempada no nacional co 911 e o co-
ruñés Iván Ares está amosando a rapidez xa coñecida en Galicia. 
Nesta manga empezou un pouco falto de ritmo pero na xornada 
do sábado foi quen de asinar dous mellores tempos. A segunda 
praza foi súa, aínda que tan só por unhas décimas.

Catro... de catro. Co Porsche feito en 
RMC, Miguel Fuster amósase intrata-
ble nestas primeiras mangas do ano. 
Venceu en Canarias e Vila de Adeje, así 
como en Córdoba. Chegaba ao Rías 
como líder e dende o quilómetro ini-
cial marcou o ritmo. De momento o pi-
loto de Benidorm lidera con man moi 
firme o CERA.

Limitado. O forte accidente en Canarias, e as súas posteriores 
consecuencias, obrigou a un plantexamento diferente a Sergio 
Vallejo. Non pode tomar riscos en exceso e iso tradúcese nos tem-
pos. O de Meira pelexou por acadar a terceira vitoria consecutiva 
neste rali, pero ao final tan só puido ser terceiro, tras Fuster e Ares.
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Rías Baixas

Posto Piloto Vehículo tempo total

1 MIGUEL FUSTER PORSCHE 997 GT3 CUP2010 1:40:54.3

2 IVÁn ARES PORSCHE 997 GT3 CUP2008 1:41:25.1

3 SERGIO VALLEJO PORSCHE GT3 CUP2010 1:41:25.6

4 PEDRO BURGO PORSCHE 997 GT3 CUP2010 1:43:21.8

5 CRISTIAn GARCíA MITSUBISHI LAnCER EVO X 1:45:26.3

6 JOnATHAn PÉREZ MITSUBISHI LAnCER EVO X 1:46:19.1

7 ALBERTO HEVIA SUZUKI SWIFT S1600 1:47:26.0

8 VíCTOR SEnRA PEUGEOT 208 R2 1:49:28.8

9 GORKA AnTXUSTEGI SUZUKI SWIFT S1600 1:50:20.9

10 ÁLVARO MUÑIZ REnAULT CLIO CUP R n2 1:51:10.8
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Reforzada. O accidente de Esteban Vallín deixou a Ángela 
Vilariño como única representante do equipo Opel. A piloto 
vasca foi segunda entre os R2, pero destacou entre as féminas, 
onde lidera con comodidade na xeral provisional.

Terceira. A EVO Cup, proposta por Mitsubishi, non está tendo 
moita variedade no que a vencedores atinxe. Na primeira das 
tres mangas galegas, como acontecera anteriormente en dúas 
ocasións, vitoria para o aragonés Christian García, que asinou 
igualmente o quinto posto final e a primeira praza entre os N+.

Atrasado. Desta volta o lu-
cense Pedro Burgo non poido 
estar máis pretos dos outros 
homes de Porsche. Xa den-
de a xornada do venres su-
friu problemas coa caixa de 
cambios e co freo de man. 
Pelexou en terra de ninguén 
para ser finalmente cuarto.

A primeira. Segunda comparecencia do asturiano Alberto 
Hevia nas filas de Suzuki, substituíndo a un mancado Joan 
Vinyes. E pese a que o liderato inicial correspondeu ao seu 
compañeiro Antxustegui, o polense acabou mandando en-
tre os 2 RM, despois de que o vasco cedese tempo por pro-
blemas nun palier.
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* PVP recomendado para Península y Baleares para el Audi Q3 Attraction 1.4 TFSI 150 CV (110 kW) desde 27.880 € (IVA, impuesto de matriculación, transporte, descuento promocional y Plan PIVE 7 incluidos) para clientes particulares, empresas  
y autónomos que financien a través de Audi Financial Services (según condiciones contractuales) un capital mínimo de 15.000 € con una duración y permanencia mínima de la financiación de 36 meses. Con 4 años o 60.000 km de mantenimiento gratuito. 
Modelo visualizado no corresponde con la oferta. Oferta válida hasta el 31 de mayo de 2015. Audi Financial Services es una marca comercializada por VOLKSWAGEN FINANCE S.A. EFC. Información Audi: 902 45 45 75.

INTENSOS

Un lugar que crece con tu irresistible deseo de experimentar, de explorar, 
de descubrir nuevas e intensas experiencias. Y que ahora puedes seguir 
ampliando con el nuevo Audi Q3 con tracción quattro®. Un automóvil 
para descubrirte que ahí fuera siempre hay algo nuevo y emocionante 
esperándote. ¿Quieres encontrarlo? www.tieneswanderlust.es

Bienvenido  
a Wanderlust.

Nuevo Audi Q3 desde 27.880 €*
Audi Q3 de 150 CV a 220 CV (110 a 162 kW). Emisión CO₂ (g/km):  
de 119 a 155. Consumo medio (l/km) de 4,6 a 6,7.

#tieneswanderlust
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O único. A estrutura 
Rallycar presentou os 
seus habituais tres 
coches na línea de 
saída. Xa nos primei-
ros compases que-
darón eliminados 
Amalia Vinyes (acci-
dente) e Pablo Pazó 
(problemas mecáni-
cos). Salvou a honra 
o coruñés Roberto 
Blach, que foi o me-
llor entre os pilotos 
da categoría Júnior.

Ademais. As estra-
das da comarca vi-
guesa verón tamén 
as vitorias do co-
ruñés Víctor Senra 
(R2), do madrile-
ño Monarri (Dacia 
Sandero) e do astu-
riano Francisco Cima 
(Copa Renault).
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500x. f ia t500.com

clasificación xeral do rali de Portugal
 Posto Piloto Marca Tempo
 1 Jari Matti Latvala Volkswagen 3h30m35.3s
 2 Sebastien Ogier Volkswagen +8.2s
 3 Andreas Mikkelsen Volkswagen +28.6s
 4 Kris Meeke Citroën +48.7s
  5 Ott Tanak M-Sport +1m56.8s
  6 Dani Sordo Hyundai +2m27.9s
 7 Mads Ostberg Citroën +2m32.2s
 8 Hayden Paddon Hyundai +2m54.3s
 9 Robert Kubica M-Sport +4m39,1s
 10 Martin Prokop Jipocar +7m31,2s

andreas mikkelsen voando en Fafe

Kubica tivo unha boa actuación no treito de caminha
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