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Sprint Motor >> Dúas rodas

Campionato Galego de Ciclismo
■ miguel del mortirolo | Texto e Foto

O pasado mes de xuño disputouse o Campionato Galego de
Ciclismo en liña elite e sub23,
o Campionato discorreu por
unha contorna de luxo, saíu de
Camariñas e rematou na subida o Ézaro.
Foi a primeira vez que estiven no Ézaro e non creo que
sexa a derradeira, porque e
un porto que engancha e que
pode chegar a engaiolar.
Os vencedores das dúas categorías foron dous ciclistas
do Clube Ciclista Rías Baixas,
na categoría elite impúxose

Aser Estévez, o rematar por
diante de Martín Lestido e
Alejandro Magallanes. Na categoría sub23 gañou Alejandro
Santos o impoñerse a
Roberto Mediero e Alexandre
Rodríguez.
Uns días despois de disputarse o Campionato Galego,
celebrouse o Campionato de
España, nel participou Aser
Estévez, tanto na disciplina de
contrarreloxo, onde rematou
no cuarto posto, coma na proba en liña onde rematou no oitavo posto.
Aser Estévez, no centro, celebrando o triunfo

Falamos con Aser Estévez para coñecer
a súa valoración sobre o Campionato
Galego e o de España.
Sprint Motor: Conseguir a vitoria do
Campionato Galego no Ézaro será
algo que recordarás sempre?
Aser Estévez: Por suposto, é a miña primeira vitoria en alto.
SM: Que se che pasou pola cabeza cando cruzaches a liña de meta?
A.E.: Ao principio non mo cría porque a
carreira remataba nun final pouco
apropiado para min, pero a miña
perseveranza fixo que nunca dese
por perdida a carreira. Organicei moi
ben ó equipo, que controlou a carreira ata o Ézaro xenial e alí controlei cada metro ao mellor escalador
da carreira, ó cal rematei por bater
na liña de meta.
SM: Esperabas a vitoria, porque non es
un escalador puro?
A.E.: Non, para nada, si estar no podio,
pero non gañar.
SM: Como foron as túas sensacións en
carreira?

A.E.: Bastante boas a pesar de que non
puiden adestrar os dous días previos, tiven moitas clases de selectivo
que dar e non puiden adestrar nin
venres nin sábado, por iso ó principio ía un pouco inchado, pero pouco
a pouco funme encontrando e fun
a mellor. Aí esta un exemplo de por
que non me dedico á bici, ás veces
ten prioridade o meu traballo. A pesar de todo, doulle aínda máis valor
a vitoria por isto mesmo, ás veces
penso que se me dedicase máis ó
ciclismo estaría máis arriba.
SM: Que che pareceu o percorrido?
A.E.: Moi bonito e duro, típico galego
rompe pernas. Xa o coñecía do ano
pasado polo Trofeo Luso Galaico.
SM: Como sería para ti o percorrido idóneo para as túas características?
A.E.: Pois unha carreira como esta non me
vai mal, pero si que o final un pouco
máis suave, pero agora que vin que
o pasei ben, non cambiaría nada. A
carreira ideal para min é o final en
alto, aínda que non son escalador
puro, saco a miña raza na montaña e

SM:
A.E.:
SM:
A.E.:

SM:
A.E.:

é onde queda a maioría da xente. O
porto prefiro que sexa curto e duro
como o Ézaro que moi longo e de
pendente media.
Cres que se rodou durante toda a
xornada a un ritmo esixente?
Si, para ser Galicia e os poucos corredores que eramos, non houbo tregua nunca.
Que che faltou para rematar máis
arriba no Campionato de España?
A verdade é que faltar non faltou
nada, fun moi ben preparado, pero
na carreira xogaron o seu papel varios factores adversos, como a calor,
unha caída que tiven adestrando alí
na véspera e sobre todo saír primeiro e non ter referencias de tempo na
crono.
Cres que a calor que fixo en Cáceres
foi un factor clave?
Si, a calor foi determinante, de feito moita xente punteira non acabou
adiante pola calor excesiva.
A xente do sur dominou por
estar máis adaptada ás altas
temperaturas.

Premio para a bicicleta híbrida
HYbrid Bike AE21
A bicicleta híbrida
HYbrid Bike AE21
foi galardonada co
Janus de Industria. Dende hai
60 anos, os galardóns Janus,
cun xurado composto por 50
expertos franceses independentes, recoñecen produtos
innovadores de deseño funcional que antepoñan o respecto ao usuario e á súa contorna.

A HYbrid AE2 desenvolveuse para un uso urbano. O
seu cadro en aluminio integra diferentes funcionalidades: saco para o ordenador,
conexión USB e espazo para
un sistema antirroubo. O xurado destacou “a súa silueta
limpa e o esforzo para reducir o tamaño grazas aos pedais e o manillar pregables”.
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Sprint Motor >> Cerebro

O cerebro dos deportistas é máis áxil
en situacións de forte presión
Dunlop realizou un estudo para medir a importancia
do rendemento mental fronte a situacións de moito estrés xunto co profesor Vincent
Walsh do University College
de Londres. O estudo desvelou que os profesionais dos
deportes extremos contan
cunha vantaxe excepcional:
na proba visual cronometrada realizada na que os participantes debían identificar con
rápidez unha serie de formas
e debuxos tras haber experimentado unha gran presión,
estes deportistas reaccionaron o 82% máis rápido que

a poboación xeral. Esta porcentaxe pode significar a diferenza entre o éxito e o fracaso
nunha situación de alto risco.
Nas dúas primeiras probas que se realizaron aos
participantes,
centradas
na capacidade de resposta
baixo presión física, apreciouse unha vantaxe significativa
entre as persoas que practican
deportes de risco fronte aos
que non practicaban deporte
profesional. Mentres que en
condicións de agotamento os
segundos se desmoronaron
na toma de decisións caendo
as súas puntuacións iniciais o

60%, os primeiros melloraron
nun 10% a súa resposta individual aínda estando fatigados.
As dúas probas posteriores buscaban coñecer como
soportaban os participantes
a presión psicolóxica e as distraccións á hora de valorar diferentes riscos. Nestes tests as
diferentes zonas do córtex deben funcionar en sintonía para
evitar que descenda o rendemento. Os deportistas foron
un 25% máis áxiles e un 33%
máis precisos que os non deportistas. “O que fai destacar
a certas persoas, non é a súa
calidade nos adestramentos,

senón o boas que son baixo
presión”, comentou Walsh.

O estudo
consistiu en probas
físicas e psicolóxicas
que realizaron cinco
deportistas de elite e
outras cinco persoas
sen traxectoria
deportiva

O robot de Toyota
A Organización Mundial da
Saúde prognostica que, para
2050, un 22% da poboación do
planeta terá máis de 60 anos.
Calcúlase que, en 2060, preto dun 40% da poboación
xaponesa terá polo menos
65 anos, o que fará necesario un número cada vez maior
de coidadores de longo prazo.
Este envellecemento afectará
a moitos países nas vindeiras
décadas.
O Robot de Asistencia a
Humanos “HSR” é a resposta de

Toyota á crecente demanda de
asistencia xeriátrica de longo
prazo en países como Xapón.
Grazas a un corpo altamente
manobrable, compacto e lixeiro,
e a un brazo pregable pode recoller obxectos do chan ou dun
estante, así como realizar moitas outras tarefas. Co obxectivo
de axudar ás persoas da terceira idade e discapacitadas a vivir
de forma independente, Toyota
fundou xunto cunha serie de
centros de investigación a comunidade de desenvolvedores

do HSR. Esta entidade fará posible a suma de esforzos para
acelerar o desenvolvemento e
a adopción na práctica do HSR.
O HSR pode ser controlado a
distancia, de forma que a cara e
a voz da persoa transmítense en
tempo real, o que permite unha
interacción humana, ademais
de axudar coas tarefas cotiás.
Dende o seu anuncio inicial en
2012, o HSR experimentou unha
serie de melloras a partir das reaccións de pacientes e profesionais sanitarios.
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Os petos dos condutores xa están
de por si moi espremidos. Non opinan
igual a Dirección Xeral de Tráfico e outras institucións que seguen pensando
que o mellor para mellorar a seguridade viaria é a base de multas e máis
multas. O da educación e a formación
non vai con eles.
Os datos así o revelan. Durante os
anos da crise, as sancións de tráfico incrementáronse, agárrense, nun 80 por
cento, a pesar de que os quilómetros
percorridos por cada coche diminuíu
considerablemente; o dato do consumo de combustible así nolo corrobora. Durante estes últimos anos
de dura situación económica, moitas
familias sen recursos para botar combustible ós depósitos dos seus vehículos deixaban os coches aparcados e
circulaban moito menos que antes.
O lóxico sería que a recadación polas
sancións descendese na mesma proporción co descenso de quilómetros
percorridos por cada automóbil. Pero
non foi así, podémolo constatar perfectamente collendo dous períodos. O
anterior á crise (2000-2006) e o da crise
máis dura (2007-2013). No primeiro
rexistráronse 16 millóns de multas aos
condutores, no segundo chegaron aos
29 millóns. Como se xustifica este incremento? Coa avaricia das distintas
administracións e tomando aos condutores como os salvadores aos seus
problemas de liquidez financeira.
Que pasou, que os condutores
se puxeron de acordo para empezar
a infrinxir as normas de tráfico sen
“ton nin son”? Nós cremos que non.
Máis ben pensamos que os organismos sancionadores volven unha vez
máis a poñer a súa mirada no “filón”
do sector da automoción para recadar
o que non ingresan con outras cargas
financeiras soportadas polo esprimido cidadán.
Segundo reflicte unha enquisa de
hai unhas semanas, o 92 por cento dos

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

españois pensan que detrás dunha
sanción económica o principal motivo que se agocha é o da recadación.
Os entrevistados cren que as multas
non responden a unha prevención da
accidentalidade. Subscribimos totalmente esta opinión. Anteponse erroneamente a actitude de “facer caixa”
antes que mellorar a seguridade viaria.
As cifras ratifican todo o dito anteriormente. O feito de que a metade
das multas impostas sexan por exceso de velocidade e o 30 por cento
por aparcar mal deixan claro o principal motivo das sancións. Este non é o
camiño idóneo para corrixir os malos
comportamentos dos condutores nas
vías públicas.
Unha vez máis apuntamos que o
sector da automoción é un dos decisivos para darlle pulo á economía do
país. Espremelo pode ser igual ao conto da galiña dos ovos de ouro, pero
aínda peor é xogar coa nosa seguridade viaria.
Concluíndo, ao final esta teima
de espremernos cada vez que subimos aos nosos vehículos ten un efecto rebote. Esa sensanción que temos
os condutores de dubidar se acelerar máis, quedarnos como estamos ou
frear non é boa, é negativa. Dúbidas
que nos xorden por culpa dos múltiples radares sementados por toda a
nosa xeografía (algún incluso voador)
e que nos confunden á hora de tomar
unha indubidable determinación.
Resolucións que temos que tomar todos os condutores pero que, co medo
no corpo dunha sanción, provocan
unha indecisión que ás veces poden
ser moi negativas. Unha cousa é ser
responsable e tomar as decisións correctas e outras vivir con medo nada
máis subir ao noso vehículo. Todo por
culpa do espremidos que nos teñen.
E ollo! se a crise segue así, aínda nos
poden espremer máis. É o recurso fácil
dos malos gobernantes.
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Novo Seat Alhambra 2015
O novo Alhambra vén
equipado cunha nova
xeración dos sistemas de
infoentretemento Easy Connect.
Estes sistemas inclúen pantallas
táctiles de alta resolución. A nivel
exterior, destacan os novos pilotos traseiros con tecnoloxía LED,
un efecto que se ve realzado polo
novo logotipo da marca instalado
na grella frontal, portón traseiro,
volante e lamias, que son de novo
deseño. O sistema de acceso e
arrinque sen chave é outra das
características concibidas para
proporcionar un maior confort.
Os motores 2.0 TDI están dispoñibles nas versións de 115cv,

150cv e 184cv. Os dous motores TSI de gasolina proporcionan
150cv e 220cv, obtendo este último 20cv máis que a versión anterior. A variante TDI de 150cv
tamén está dispoñible con tracción permanente ás 4 rodas.
Salvo o motor diésel de entrada
á gama e as versións de 150cv
de gasolina, todos os motores
poden combinarse co sistema
de cambio automático DSG (incluído de serie co propulsor de
gasolina de 220cv). Neste senso, hai que destacar que a nova
xeración de DSG ofrece a función de punto morto para aforrar combustible.

Asistencia Citroën gratuíta a
vehículos de ata 8 anos
Os condutores dun
vehículo Citroën matriculado hai menos
de oito anos poden contar
gratuitamente con “Citroën
Asistencia”, que atende calquera incidente en ruta as 24
horas do día e os 365 días do
ano, sen necesidade de asinar ningún contrato específico. Este programa cubre

os seus desprazamentos sen
límite de kilometraxe e sen
custo algún. Con só unha
chamada ao número de teléfono gratuíto de Citroën
Asistencia, 900 51 52 53, ou
utilizar a aplicación “Citroën
Asistencia” no smartphone poderá contar co apoio
dos profesionais do Servizo
Oficial Citroën máis próximo.

Misión á lúa
Respaldos
SHAD

Os novos respaldos
de SHAD, nos que se
mellorou a calidade e os acabados, están
deseñados especificamente para unha ampla
gama de modelos de scooter (Honda/Kymco/Yamaha/
Piaggio), que melloran a comodidade do pasaxeiro tanto nas viaxes urbanas como
nas rutas longas.

Audi pon rumbo á
lúa. Case 45 anos
despois de que o
Apolo 17 da NASA completase a última misión tripulada á lúa, os participantes
no proxecto seleccionaron
o antigo lugar onde aterrou o Apolo 17 como o seu
novo obxectivo. Un grupo
de enxeñeiros alemáns integrados no equipo de científicos dedicados ao proxecto

está traballando na competición Google Lunar XPRIZE
para levar un vehículo non
tripulado á lúa. Audi proporciona apoio ao equipo
de científicos coa súa experiencia e coñecemento
en distintos campos tecnolóxicos, como a tracción permanente quattro,
a construción ultralixeira,
a mobilidade eléctrica e a
condución pilotada.

Compostela >> Sprint Motor
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Presentado no Obradoiro o
programa Ford Adapta
O programa Ford
Adapta, dirixido a
mellorar o acceso á
mobilidade das persoas con
discapacidade, permite probar un coche adaptado antes
de mercalo.
Na praza do Obradoiro,
coa asistencia de representantes institucionais e de Ford e
ONCE, presentáronse os modelos adaptados para persoas con
algunha discapacidade. Os modelos foron probados por varias
persoas con discapacidade.

O concesionario oficial Ford en Compostela,
Gonzacar, disporá dos modelos B-Max Mobileasy,
Mondeo, Tourneo Custom
e Transit Bus Mobileasy
adaptados. Estes vehículos
son modificados na fábrica, polo que o custo é inferior ao sistema de realizar
as modificacións personalizadas despois de mercar un
vehículo “estándar”. Estes coches contan con distintas rebaixas e axudas fiscais.

Maridaxe de Regina Viarum e o novo Audi Q7
No Hostal dos Reis
Católicos,
Iván
Gómez, xerente do
Grupo HGA Bodegas, mostrou a imaxe renovada dos
viños Regina Viarum.
Nesta ocasión tamén
se presentou aos participantes no evento, por parte do concesionario oficial
Audi en Compostela, Brea
Móvil, o novo e espectacular Audi Q7.
Kike Piñeiro, premio
Nacional de Gastronomía
2011-12, e Eloy Cancela

foron os cociñeiros encargados de trasladar a esencia romana, satisfacendo os
padais dos presentes, a través de diferentes bocados.
Como soe ser habitual nos
seus traballos, coidando o
produto galego de calidade, presentaron unha versión particular da cociña da
época romana.
Un acto de Regina
Viarum e Audi que culminou as expectativas
de todos os sentidos dos
invitados.

As eternas Vespas volveron
á praza do Obradoiro
O Motoclub Com–
postela volveu a
convocar un encontro de Vespas na capital de Galicia en lembranza
do Camiño de Santiago
que fixeron hai 50 anos
un milleiro destes scooters. Todos os vespistas
saíron dende as instalacións do Motoclub para
chegar ao Obradoiro onde

estacionaron os seus vehículos para deleite de
todos os afeccionados.
Despois de participaren
na misa do peregrino tiveron un xantar de confraternidade na Hospedería
de San Martiño Pinario.
En total participaron trinta
clubes, que antes de partir
quedaron en repetir esta
agradable experiencia.

Terremoto entregou un quad
ao concello de Santiago
Terremoto Com–
postela entregou
ao concello de
Santiago un ATV para misións de rescate de Protección
Civil. Trátase dun Polaris 570
Sportman, con dirección

asistida, cabrestante integrado, tracción integral e
retención de motor para
costas pronunciadas. Este
vehículo tamén está equipado con padiola unitaria,
botiquín e luces de urxencia.
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Novo Fiat 500

As súas dimensións
non aumentaron, pero
ofrece contidos máis
amplos en termos de tecnoloxía, motores e posibilidade de
personalización. Dispoñible en
versión berlina e convertible, o
Novo 500 inclúe no lanzamento
dous acabados: Pop e Lounge. O
primeiro leva de serie 7 airbags,
climatizador manual, Uconnect
Radio con seis altofalantes, porto USB e conector auxiliar, mandos no volante e luces diurnas
de LED. A versión Lounge enriquécese con detalles sofisticados
como o teito panorámico de cristal, as lamias de aliaxe de 16”, a
versión Uconnect Radio 5” LIVE
con pantalla táctil e o volante de
pel con mandos que permite ao

cliente -mediante a integración
co seu smartphone- usar numerosas aplicacións no sistema de
a bordo para así estar sempre
conectado.
O Novo 500 equípase cos
motores de gasolina 0.9 TwinAir
(potencias de 85cv, non dispoñible no mercado español, ou
105cv) e 1.2 de 69cv, ademais
do motor de dous combustibles
1.2 GLP de 69cv. En particular, os
dous motores de dous cilindros
teñen emisións récord: 90 g/km
para o motor de 85cv e 99 g/km
para o 105cv. Tralo lanzamento,
estarán dispoñibles o 1.3 MultiJet
de 95cv e o 1.2 de 69cv en configuración “Eco” que permite limitar a 99 os gramos de CO2 por
quilómetro.

Accesorios orixinais para a familia Auris
Toyota lanza a gama
de
“Accesorios
Orixinais Toyota” para
os novos Auris e Auris Touring
Sports, xa dispoñibles. É posible personalizar tanto o exterior como o interior destes
modelos. Así, hai ofertadas
ata nove modelos diferentes
de lamias de aliaxe, de 15, 16
e 17 polgadas, algunhas delas con terminación bitono,
unha saída de escape cromada, un alerón para a parte final
do teito en carbono ou molduras cromadas para as portas
(parte inferior) e o portón do
maleteiro. Outras opcións son

as molduras laterais de protección das portas e da boca de
carga do maleteiro, gardalamas
para os pasos de roda e deflectores de aire para as ventás.
Tamén é posible adquirir un sistema de calefacción
para os asentos e diversos tipos de tapizarías de pel, en cor
negra con dobre pespunte en
gris prata, en negro e gris con
dobre pespunte en gris e en
negro e vermello escuro con
dobre pespunte en negro.
O programa ‘Pay per Drive’
fai máis asequible a compra
dos accesorios Toyota, con elementos dende 1 € ao mes.

Novos Audi A4 e A4 Avant
Os novos Audi A4 e A4
Avant teñen unha lonxitude de 4,73 metros
e unha distancia entre eixes de
2,82 metros. A grella Singleframe
é ancha e baixa; os faros opcionais con tecnoloxías LED e Matrix
LED (incluíndo intermitentes dinámicos secuenciais) fan da tecnoloxía o seu selo visual.
Este novo modelo ten o mellor coeficiente de penetración
aerodinámica na súa clase, con
0.23. Os novos modelos teñen
tamén emisións de CO2 baixas,
de 95 g/km para o A4 2.0 TDI ultra de 150cv, mentres que o A4
Avant 2.0 TDI ultra emite 99 g/

km. O novo motor 2.0 TFSI de
190cv emite a cifra de 109 g/km
no A4 ultra e 114 g/km no A4
Avant ultra. Os motores máis potentes son dous TDI de seis cilindros con ata 272cv. Os sistemas
de asistencia á condución e infotainment son de alta tecnoloxía
e máxima calidade. Unha nova
xeración de propulsores TFSI
de 4 cilindros con métodos de
combustión de novo desenvolvemento establece referencias
en materia de consumo de combustible, emisións e prestacións
para motores tetracilíndricos de
gasolina. Comercializaranse en
outono.

Talleres >> Sprint Motor

9

A responsabilidade do taller ante a perda de
obxectos persoais no coche dun cliente
Máis dun condutor
atopouse coa desagradable sorpresa, ao recoller o seu automóbil no taller,
de ver que lle “desapareceu” algún obxecto persoal do seu interior. Agora que estamos en
época de longos desprazamentos buscando ese recuncho no
que desconectar da gran cidade, o coche énchese de accesorios como as lentes de sol, o
navegador ou a cámara de fotos, entre outros.
Pero, que ocorre si durante a nosa escapada temos que
levar o vehículo a reparar e ao
ir recollelo dámonos de conta
de que algúns destes obxectos
desapareceron? Que responsabilidade ten o taller?
A Asociación Nacional de
Vendedores de Vehículos a
Motor, Reparación e Recambios
(Ganvam), que representa máis
de 6.000 empresas dedicadas

ao mantemento e reparación,
dá resposta a esta cuestión e a
outras dúbidas frecuentes a través do seu libro “200 preguntas fundamentais do sector de
automoción e as solucións da
Asesoría Xurídica de Ganvam”.
É verdade que o taller ten
a obriga de “custodiar” os

vehículos que lle deixan os
clientes, pero o alcance dese
compromiso non está especificado na normativa que regula a actividade dos negocios de
posvenda, xa que non consta
se tamén son responsables dos
elementos persoais que deixan
os clientes dentro.

Como ao final todo se reduce a unha cuestión de “a túa
palabra contra a miña”, porque
nin o condutor pode probar
que os seus accesorios estaban aí nin o taller que non o
estaban, Ganvam recomenda
que antes de asinar o resgardo de depósito, ambos fagan
algo tan sinxelo como un pequeno inventario dos obxectos
que o cliente deixa dentro do
automóbil. Esta relación quedará reflectida no xustificante,
evitando así que calquera desgusto deste tipo empañe as
vacacións.
Tamén podemos dar dende estas páxinas outro consello
que nos simplificará as cousas,
non deixemos nada de valor
nin interesante para os amigos do alleo dentro do coche.
Seguro que nos evitará un mal
trago, tanto a nós coma ao responsable do taller.

Axenda Sprint
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL AUTOMÓVIL
MATERIAL CARROCERÍA Y MECÁNICA

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

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

¿Necesita un coche?
Llámenos, somos especialistas.
Cualquier marca, cualquier modelo.
981 148 291 / 629 714 535
Avenida de San Marcos, nº 70, 1B - 15820 - Santiago de Compostela
www.eg4motor.es

Lugar Igrexa de Reis, 2
Telf. 981 809 053
Mob. 650 196 956
tallerespontevea@gmail.com

TU TALLER DE CONFIANZA

15883 Pontevea - Teo (A Coruña)
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Alfa Romeo Giulia
No seu 105 aniversario Alfa
Romeo presenta a nova berlina deportiva que presume da
meccanicca delle emozioni e de carácter
con motores innovadores, deseño, distribución perfecta do peso e solucións

técnicas únicas. A versión Quadrifoglio
equípase cun motor turbo gasolina de
6 cilindros e 510cv realizado por Ferrari
pero hai máis: un gasolina de catro cilindros con turbo e tres variantes de potencia (180, 250 e 330cv) e varios diésel, un

deles de 6 cilindros e 275cv e variantes
máis accesibles con rangos de potencia
entre os 135 e os 210cv que aceleran de 0
a 100km/h en 3,9 segundos. As caixas de
cambios serán manuais de seis velocidades e automáticas de embrague dobre.

Novidades dos profesionais de Fiat
A firma italiana lanza os novos Dobló
Active Family Space,
concibido para o ocio, e o
Dobló Cargo, a cuarta xeración do modelo profesional
nunha gama con catro carrozarías: cargo, combi, work up
e chasis plancher. Dispoñible
desde 11.290 euros en gasolina e 11.440 en diésel, conta
con suspensións traseiras Bilink de rodas independentes

que aseguran máximo confort e mellor capacidade de
manobra. O Dobló familiar
presenta variedade de equipamentos, ambientes e ata
7 motores (gasolina, turbodiésel e un que combina
gasolina e metano), incorpora avanzados dispositivos electrónicos de control
da estabilidade e de seguridade. Está dispoñible desde
12.000€.

Clubman, o MINI práctico
En novembro chega ó mercado o
Clubman da casa
británica. No exterior, seis
portas, mantendo as dúas
traseiras, con novos elementos aerodinámicos e un prezo de partida de 23.900€. No
seu deseño prima a practicidade, aumentando as dimensións e a habitabilidade
para que poida competir no
segmento dos compactos,

por exemplo cun maleteiro
de ata 368 litros de capacidade. Con tracción dianteira, poderá montar motores
de tres e catro cilindros con
cambio manual de seis velocidades ou automático con
dúas variantes, unha de seis
e outra de oito velocidades.
As versións gasolina van desde os 102 ata os 190cv e as
diésel ofrecen tres: 116, 150
e 190cv.

Axenda

Sprint

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich
Hamburguesas
y Pollos Asados

GESTIÓN DE FLOTAS
667 883 836

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

"Especialistas del automóvil"

Teléfono: 986 58 38 04
Lugar A Capela, nº4 - Gres
Vila de Cruces (Pontevedra)

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

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

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

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636

Talleres
BASTON

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

MECÁNICA EN GENERAL

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

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

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

La maquinaria más avanzada
en equilibrado de discos de freno
Servicio Oficial: FONOS y LUCAS
baston@adgruporegueira.es
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Audi SQ5
Competition,
máis potente
e deportivo
A casa dos aros engade
á gama SQ5 unha versión aínda máis deportiva co 3.0T DI Quattro
Competition, que incorpora un motor V6 con
dobre turbocompresor
de 326cv que mantén o

consumo nos 6,6l/100km e
que conserva o son deportivo característico desta versión. Na estética, o paquete
de estilo inclúe acabados en
cor negra e, de serie, incorpora pinas de 20 polgadas e
outros elementos como faros xenon plus, sensores de
choiva e luz, pantalla de 7
polgadas no cadro de mandos e asentos dianteiros deportivos. Está á venda por
74.790€.

Novo BMW X5
xDrive 40e

BREVES
❱❱ A ministra de Fomento afirmou na clausura do evento do plan ‘Loxística 3 Millóns’ de
Anfac que prepara os cambios para que os megacamións de 25x25 metros e
60 toneladas poidan circular no noso país baixo previa autorización especial.
❱❱ HondabateuunnovoGuinnessWorldRecordbaixoadescriciónde“Menorconsumode
combustible ao longo de 24 países contiguos da Unión Europea”, ao conseguir
unha media de 2,82 litros por cada 100 km nun traxecto de máis de 13.498 km
durante un período de 25 días ao longo de 24 países contiguos da Unión Europea.
❱❱ Euro Repar Car Service, a nova rede do grupo PSA Peugeot Citroën de reparación
multimarca, pon en marcha a súa campaña de responsabilidade social coa seguridade viaria e o medio natural. En colaboración coa DXT e FESVIAL, repartirá
preto de 700.000 bolsas ecolóxicas en distintos puntos estratéxicos.
❱❱ Audatex alcanzou un acordo con Syrsa Automoción para dixitalizar a súa actividade de
posvenda. Deste xeito, poderase reducir ata un 15% o tempo do proceso de reparación e entrega dos vehículos nos seus talleres. A redución do tempo notarase
sobre todo nas fases de elaboración do orzamento, a xestión de recambios e o
acceso á información de mercado (vía online).
❱❱ IvecoTCOLiveéunprogramaintegralparaotransporte,cunpaquetedeservizosparaas
empresas que inclúe a xestión telemática dos vehículos en tempo real, o seguro,
un plan de pneumáticos, asistencia en estrada, un programa de condución eficiente, garantía de reparación en 24 horas en caso de avaría e consultoría para
reducir o consumo. Nunha única factura trimestral e por un período de 3 anos
o que permite a empresas e autónomos pasar unha parte importante dos seus
gastos variables a fixos.
❱❱ A directora da planta de PSA Peugeot de Mulhouse anunciou nunha reunión cos
representantes dos traballadores que o complexo converterase no centro de
produción dun terceiro novo modelo da compañía. A produción do novo modelo comezará en 2018 e servirá para ampliar a liña do DS ata 6 modelos en 2020.
❱❱ Xa está aberto o prazo de inscripción da primeira e única proba de regularidade sobre
terra en vehículos clásicos. Do 17 ao 24 de outubro os participantes percorrerán
2.300 km nun coche con máis de 25 anos. Atravesarán España de Barcelona ata
Sevilla, toda unha aventura.

O primeiro automóbil híbrido enchufable de serie de
BMW destaca pola súa deportividade, eficiencia e facilidade de manobra grazas
á tracción total permanente
e á tecnoloxía eDrive. O motor de gasolina de catro cilindros TwinPower Turbo de
313cv e o eléctrico integrado

na caixa de cambios automática Steptronic de oito marchas permiten un consumo de
3,3l/100km. Conta con batería
de ión-litio que pode recargarse por corrente convencional,
nun punto BMW ou en estacións públicas. O equipamento interior viste un habitáculo
exclusivo propio dos grandes
Sport Activity Vehicles, dispón
de 5 asentos e un maleteiro de
ata 1.720 litros de capacidade.

Potente Focus RS
O novo hatchback deportivo da
casa estadounidense entrega ata
350cv grazas ó motor EcoBoost
2.3, que xa leva o Mustang pero
que se ofrece cun 10% máis de
potencia. Incorpora a tracción
total Ford Performance con par
vectorial dinámico e modos de
condución entre os que se atopa

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

un específico para derrapadas,
que é o primeiro na industria. O
Focus RS é un dos 12 novos deportivos que a firma presentará
en todo o mundo ata o ano 2020
como parte dunha nova era
da división Ford Performance.
Estará dispoñible a comezos de
2016.

Presentación >> Sprint Motor
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Honda HR-V 2015
Honda prevé que o 70
por cento dos clientes
do novo HR-V serán de
conquista, especialmente propietarios de modelos de cinco
portas do segmento C e monovolúmenes. O HR-V, cunha
lonxitude de 4,3 metros, deseñouse para captar a atención
de mozos/as solteiros/as e parellas con vistas a ter familia
que valoran a amplitude e o
deseño.
Xa a primeira vista, o
novo HR-V transmite un carácter xuvenil. A maior altura
do HR-V (1.605 mm) proporciona unha gran sensación
de seguridade, confianza e
funcionalidade.

No seu interior, o novo HR-V
ofrece aos ocupantes un espazo líder na súa clase e, grazas ao
innovador sistema de asentos
Honda Magic Seats®, uns niveis
superiores de versatilidade. O
interior do HR-V caracterízase
polos seus materiais de tacto
suave e gran calidade e o seu
sofisticado deseño.
Este Honda estará dispoñible cun motor diésel i-DTEC
de 1.6 litros e 120 cabalos ou
un motor de gasolina i-VTEC
de 1.5 litros e 130cv, ambos moi eficientes e pertencentes á serie Earth Dreams
Technology de Honda. O propulsor diésel está equipado
cunha transmisión manual de

seis velocidades, mentres que o
motor de gasolina subminístrase cunha transmisión manual
de seis velocidades ou unha
transmisión CVT (automática).

A gama do novo Honda HRV, que contará con tres niveis
de acabado, poñerase á venda
en Europa durante o segundo
semestre deste ano.

Mercedes G 500 4x42
A receita deste todocamiño é ben sinxela: tómase a excelente cadea cinemática para tracción integral con eixes pórtico do 6x6, suprímese un eixe e combínase o conxunto cun
novo tren de rodaxe variable e a carrozaría de serie da Clase
G. Engádese unha boa dose de potencia V8 con 422 cabalos,
lamias de 22 polgadas con pneumáticos 325/55, elementos
de fibra de carbono e detalles exquisitos da sedutora oferta
designo Exclusivo para o interior, e listo: un menú de 5 estrelas
para os amantes da condución todoterreo. A partir do mes
de agosto dende 272.975 eurazos. As primeiras unidades estarán dispoñibles a partir de xaneiro de 2016.
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Nissan presenta o Juke-R 2.0
O sucesor do primeiro súper coche
crossover chega
este verán, para celebrar
o quinto aniversario Juke
cunha actualización que
lle concede maior potencia e estilo. O primeiro modelo vendeu en Europa
máis de 600.000 unidades

e conseguir situar a Nissan
como líder no segmento
dos todocamiños, xunto co
pioneiro Qashqai e o X-Trail.
O novo Juke-R presenta
melloras técnicas como a
inxección dun motor GT-R
para acadar os 600cv, e tamén técnicas para darlle un
aspecto máis audaz.

Iveco entrega camións ó Exército de Terra
O grupo industrial
italiano subministrará 700 camións
militares todoterreo para o
Exército de Terra ó longo de
seis anos. O acordo asinado
inclúe a entrega de diferentes variantes con traccións
4x4, 6x6 e 8x8 da gama de
alta mobilidade de Iveco
Defence Vehicles, con distintas carrozarías, vempar, guindastres de recuperación de

coches militares, cisternas e
sistemas de manexo da carga. Os novos camións estarán equipados con cabina
blindada ou convencional,
intercambiables entre si en
tódolos chasis en función da
ameaza á que deban enfrontarse; ofrecen confort alto e
permiten a instalación dos
sistemas militares máis modernos de comunicación,
mando e control.

Alianza PSA Peugeot Citroën e o Grupo Bolloré
O acordo de colaboración entre os fabricantes asínase sobre o interese común na mobilidade sostible e contempla a fabricación
e distribución de coches eléctricos e o car-sharing, co obxectivo
último de seren un dos actores principais do mercado automobilístico
do coche compartido. A alianza iníciase coa montaxe e distribución do
Bluesummer, desenvolvido por Bolloré, por parte do grupo PSA. A partir
de setembro comeza a produción na planta francesa de Rennes deste
pequeno descapotable eléctrico de 4 prazas con autonomía de 200 km
en ciclo urbano, cunha produción de 3.500 vehículos anuais.

Viaxes >> Sprint Motor

Consellos para non desesperarnos
nunha viaxe con nenos
Dúas das preguntas máis escoitadas cando viaxamos
con nenos no coche son: cando chegamos? e, falta
moito? Trasladarse cos máis pequenos da casa non
é misión sinxela, pero Arval proporciónanos uns
sinxelos trucos para mantelos distraídos e, de paso,
evitar aos maiores as temidas tensións ao volante.
■ redacción | Texto

Antes de poñernos en
marcha, hai que asegurarse
de que se utiliza un sistema
de retención infantil adecuado para a estatura, idade e o
peso dos nenos. Convén saber
que as cadeiras para nenos de
ata 13 quilos de peso deben

colocarse sempre en sentido
contrario á marcha e nos asentos traseiros.
Cando o pequeno supere
ese peso ou a súa cabeza sobresaia do respaldo hai que
pasar a unha cadeira que se
coloca con arneses mirando
cara adiante. Moi importante

instalalas antes de sentar aos
nenos e se é posible, sempre
no asento traseiro central, que
é o máis seguro. Convén recordar que estamos ante un sistema obrigatorio para todos os
menores de 12 anos. A partir
desa idade, poderán utilizar o
cinto de seguridade dos adultos, sempre que a súa estatura mínima sexa de 145 cm. Se
mide menos non pode viaxar
no asento dianteiro, a menos
que utilice un asento de seguridade homologado.
Entretementos
dixitais. Durante o traxecto, convén mantelos entretidos cos
seus xoguetes ou a súa música favorita, aínda que outra
boa solución é prestarlles o
smartphone para que utilicen
aplicacións móbiles, especialmente pensadas para eles.
Comidas lixeiras. Coidado
porque manter a vista fixa
moito tempo mentres o coche
está en marcha pode provocarlles mareos e ata vómitos,
polo que é bo ir prevido coa
correspondente bolsa de plástico. En calquera caso, para
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previr, antes de viaxar as comidas deben ser lixeiras e é necesario darlles de beber auga
regularmente para que estean
ben hidratados.
Planificación. As présas
nunca son boas, pero moito
menos cando se vai cos nenos. Hai que planificar paradas con moita máis frecuencia
para que poidan estirar as pernas, ir ao baño e tamén, por
que non, romper coa rutina
da viaxe para que non lle collan manía. Ademais, para que
a calor e o sol non lles fagan o
traxecto máis duro da conta,
non esquezas instalar cortinillas nas fiestras traseiras.
A noite, unha aliada. Se
temos por diante unha viaxe
de moitas horas en coche,
unha boa solución para facelo máis levadeiro pode ser
conducir de noite. Desta forma, os máis pequenos pasarán
boa parte do traxecto durmindo e a viaxe se lles fará menos
pesada. Se escollemos esta opción, coidado co pescozo. Aquí
as almohadillas serán unha
boa opción.

Emisiones de CO2 gama Fiat 500 de 97 a 117 g/km. Consumo mixto: de 3,7 a 5,0 l/100 km.

BREACAR Rúa do Cruceiro, 99. A Pulleira - Tel. 981 935 410 - Santiago de Compostela
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Novo Mazda 2

Tecnoloxía nipona de vangarda
A compañía Mazda, con sede principal en Hiroshima-Xapón, foi fundada en 1931 por
J.Matsuda. No ano 2010 iniciou unha nova etapa baixo o concepto Skyactiv, englobando
un conxunto de innovacións nos motores, as transmisións, as carrozarías e os chasis, que
reducen notablemente as emisións e os consumos. Sempre que probamos un modelo de
Mazda temos a agradable sensación de que o fabricante xaponés segue empeñado en
poñer na rúa uns automóbiles fiables, duros, a prezos razoables e bastante aforradores.
Vehículos cun toque deportivo que enganchan á xente nova e aos máis maiores, porque
son coches confortables, cómodos, prácticos e innovadores. Como anécdota, comentar
que o Mazda MX-5 converteuse no deportivo máis vendido de todos os tempos, cunha
cifra próxima ao millón de unidades, entrando con toda a honra no Guinness dos Records.

■ Luís Rivero de Aguilar | Texto e Fotos
■ María Fdez. Zanca | Fotos

>> Sprint Motor

A tecnoloxía Skyactiv e o deseño Kodo
desenvólvense xa en todos os vehículos
da marca nipona e, como non podía ser
menos, está moi presente no novo Mazda
2, que xa vai pola cuarta xeración.
Segundo a propia compañía, Kodo é a
nova linguaxe de deseño da marca e expresa forza e beleza a través do movemento.
Toma como fonte de inspiración a forma
do instante no que se inicia o movemento,
“o momento no que arrinca a carreira dun
guepardo”. Eses movementos instantáneos
son aplicados á nova linguaxe de deseño. E
efectivamente, aínda que pareza esaxerado,
vendo o coche parado dá a sensación de
movemento, coma se estivese circulando.
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O novo Mazda 2 mide 4,06 metros de longo, 1,70 de ancho e 1,50
de altura e compite no noso país con todos os modelos do segmento
B, onde nos atopamos, por citar algúns modelos ao Renault Clio, o Seat
Ibiza, o Opel Corsa, o Volkswagen Polo ou o Ford Festa, modelos que xa
están moi asentados. A competencia ponllo moi difícil, pero Mazda ten
varios ases na manga, como son o deseño, os novos motores Skyactiv,
a calidade dos interiores e uns prezos bastante razoables.
O deseño Kodo caracterízase por transmitir vitalidade e seguridade: capó baixo, grella en forma de ala, grupos ópticos como ollos de
lince, laterais marcados e o habitáculo desprazado cara atrás. Neste
sentido hai que destacar que o piar A desprazouse 80 milímetros cara
atrás para dotalo dun aire máis dinámico, algo que se percibe sobre
todo ao velo de perfil. As súas liñas musculosas dan sensación de axilidade e a visibilidade dende dentro, grazas ao seu deseño innovador, é
excelente. Ten un toque deportivo que se ve favorecido especialmente
ao velo de lado, onde se aprecia tamén o ángulo que forman as ópticas traseiras trala porta.
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O acceso ás prazas dianteiras é cómodo e suficiente, mentres que nas traseiras
a entrada faise un pouco incómoda, xa que o ángulo de
apertura parécenos algo pequeno. Así a todo, unha vez
dentro hai espazo suficiente
para as pernas e para que os
tres pasaxeiros de atrás vaian
cómodos. No interior, nótase
que o noso coche está moi ben
rematado e que a calidade de
acabados mellorou notablemente. O asento do condutor
suxeita ben o corpo lateralmente e a lonxitude da banqueta é aceptable, aínda que
os moi altos notarana algo curta. No frontal hai varios ocos

para deixar aquilo que nos
moleste nos petos. Ningún
ten tapa nin é especialmente
grande, pero resultan suficientes para obxectos pequenos.
O deseño do salpicadeiro,
sen ser espectacular, é bastante agradable e visualmente
pódense controlar as funcións
sen demasiado esforzo. No
centro superior vai a pantalla
de 7 polgadas que nos facilita
todos os datos necesarios para
a condución e o divertimento e
xusto detrás da panca de cambios está a roda que controla
as funcións desta pantalla. Hai
que ter moito coidado cando
se manexa dito mando, porque
nos pode desviar demasiado a

atención que debemos prestar á estrada, podendo causar
ocasións de perigo. No volante hai moitos botóns, o que fai
que ao principio nos custe facernos co seu manexo. Os da
dereita utilízanse para o sistema de control de velocidade
de cruceiro e os da esquerda
son para o ordenador de viaxe,
para a radio, o volume, o teléfono e para poñer en funcionamento as ordes de voz. Nas
portas dianteiras hai uns espazos nos que caben botellas de
medio litro.
O maleteiro, con case 300 litros de capacidade, é suficiente
para levar a equipaxe, sempre
que non sexa moi voluminoso.

O certo é que afeitos a viaxar
con maletas mínimas (grazas ás
compañías aéreas de low cost)
pódense cargar as cinco pequenas maletas e algún obxecto máis. A apertura do portón
traseiro é cómoda e a carga da
equipaxe faise sen dificultade.
Debaixo do piso hai un kit de
reparación de picadas (de serie), aínda que o fabricante dá a
posibilidade de substituílo por
unha roda de urxencia.
A condución faise moi
agradable. O novo Mazda 2
móstrase áxil e alegre. Está ben
insonorizado e o motor non fai
demasiado ruído. Adáptase
ben ás irregularidades da estrada e neste caso o propulsor

Acabados
O novo Mazda 2 preséntase en catro acabados: Pulse, Style, Style e Luxury. Co
primeiro temos aire acondicionado manual, asento traseiro dunha peza, control de
audio en volante, catro altofalantes, entrada auxiliar e USB, espellos de cortesía
para o condutor e o acompañante, iluminación interior dianteira e traseira, ordenador de viaxe, radio, acceso sen chave, botón de arrinque, pechadura centralizada, elevalúas eléctricos, retrovisores eléctricos, airbags laterais e de cortina, ABS,
distribución electrónica de freada, control de estabilidade, control de tracción,
inmovilizador e testemuña de presión dos pneumáticos.
Co acabado Style engádeselle asentos traseiros abatibles, volante e pomo da
panca de cambios de coiro, bluetooth, control de velocidade, limitador de velocidade, asento do condutor regulable en altura, e retrovisores calefactados. No acabado Style temos, ademais, pantalla táctil en cor de 7 polgadas con controlador
HMI commander, reproductor de CD e seis altofalantes.
Por último, co acabado Luxury podemos engadir climatizador, selector de
modo de condución nos automáticos, sensor de aparcamento traseiro, sensor de
chuvia e luz, faros antinéboa dianteiros, faros full LED, luces diurnas LED, lúas traseiras con tintado escuro, retrovisores pregables electricamente, sistema de alerta de cambio involuntario de carril e sistema de asistencia na freada en cidade.
Tamén hai dous paquetes opcionais; confort, con sensores de aparcamento
dianteiros e traseiros e asistente de cambio de carril, e safety con faros bi-xenon
direccionais, lavado de faros dianteiros, control automático de nivelación, sistema
de cambio de carril (que monitoriza as liñas dos carris a partir de 65 km/h e avisa
ao condutor cando este cambia involuntariamente de carril), sistema de control
de luces de longo alcance e teito solar.

A apertura do portón traseiro é cómoda e a carga da
equipaxe faise sen dificultade

A calidade dos interiores e uns prezos razoables son uns dos seus mellores argumentos

>> Sprint Motor

de 90 cabalos empurra coa forza suficiente para levar a catro
ou cinco pasaxeiros. A caixa
de cambios é suave e precisa
e os freos non acusan a fatiga
causada pola circulación densa nunha estrada comarcal. A
suspensión é algo dura, o que
é bo para estradas moi sinuosas, así o coche non se balancea demasiado. En autopista e
vías rápidas é bastante cómodo. Onde se desenvolve como
peixe na auga é circulando polas rúas das nosas cidades.
No apartado da seguridade non hai ningún reproche, xa
que distintos sistemas aumentan a sensación de confianza.
Cómpre destacar o control de

A salientar

Deseño e
habitabilidade
Motorización
Comportamento en
cidade e estrada

PREZOS
Gasolina
Mazda 2 PULSE 75cv
13.250 €
Mazda 2 STYLE 75cv
13.950 €
Mazda 2 STYLE 75cv
14.950 €
Mazda 2 STYLE 90cv
15.450 €
Mazda 2 LUXURY 90cv
16.900 €
Mazda 2 LUXURY 90cv
Autómatico
18.400 €
Mazda 2 LUXURY 115cv
17.800 €
Diésel
Mazda 2 STYLE 105cv
16.250 €
Mazda 2 STYLE 105cv
17.250 €
Mazda 2 LUXURY 105cv
18.700 €
Pintura metalizada
420 €
Unidade probada:
Mazda 2 1.5 gasolina de 90cv STYLE
cedido por NOYASTAR concesionario
oficial Mazda en Santiago de
Compostela, no Polígono do Tambre.

ángulo morto que detecta e
avisa ao condutor doutros vehículos que se aproximan nun
adiantamento e que por estar
no ángulo morto non se ven
polo espello retrovisor. O novo
sistema de alerta de cambio
de carril, xa moi estendido no
mundo do automóbil, avisará
ao condutor despistado cando
circulando a máis de 65 km/h
cambia involuntariamente de
carril. Tamén é moi útil o sistema de asistencia á freada en cidade, un sistema autónomo de
freada que actúa a velocidades
entre 4 e 30 quilómetros por
hora. En caso de aproximarnos
demasiado ao vehículo que temos diante, automaticamente

Motorizacións
Equipa os novos motores Skyactiv-D
diésel e Skyactiv-G gasolina, silenciosos e suaves. Conseguíuse reducir o consumo de combustible e as emisións de
CO2. Isto supón un aforro no imposto
de matriculación do vehículo. Co motor de gasolina (de catro cilindros e con
1,5 litros de cilindrada) de 75 cabalos de
transmisión manual consome en ciclo
combinado cidade-estrada 4,7 litros por
cada 100 quilómetros e desprende 110
gr/km de CO2. O 1,5 de 90cv consome
4,5 litros por cada 100 quilómetros e o

freará o noso vehículo evitando a colisión por alcance.
Mazda ofrece como opción
un Head-up-Display, (novidade
no segmento) que proxecta no
campo visual do condutor a información do ordenador de a bordo
e o navegador, entre outros.
Os ocupantes poden estar
conectados ao exterior en todo
momento con MZD Connect, o
sistema de conectividade de a
bordo da firma xaponesa, compatible con teléfonos iPhone
e Android, que proporciona
acceso a unha gran variedade
de contidos móbiles na nube
a través de Aha.
Resumindo, como xa comentamos anteriormente,
1,5 de 115cv de potencia ten un consumo combinado de 4,9 litros de gasolina.
Segundo datos do fabricante.
Se Mazda presume da relación de
compresión máis alta do mundo en
gasolina (14:1) tamén o fai en diésel,
pero neste caso coa relación máis baixa.
Aplicando a nova tecnoloxía Skyactiv, o
novo motor diésel 1.5 litros Skyactiv-D
reduce considerablemente o consumo
(3,4 litros por cada 100 quilómetros)
-cunha autonomía extraordinaria- e
as emisións (89 gr/km de CO2), con
cambio manual de cinco velocidades.
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o novo Mazda 2 móstrase
áxil e alegre. Cunha carrozaría 14 centímetros máis longa que a anterior, entra moi
ben nas curvas cunha traxectoria marcada por unha
dirección eléctrica suave e
un motor que responde aos
nosos requirimentos sen ningún fallo. É un utilitario que
destaca polo seu deseño diferenciado, tanto no exterior
como no interior. Equipa eficientes mecánicas en diésel e
gasolina, ten un equipamento realmente extraordinario e
uns acabados que non teñen
nada que envexar aos mellores da competencia. ¡Unha
delicia!
É áxil, acelera ben e apenas transmite
vibracións ao ralentí e a rumorosidade que provén do bastidor é bastante
aceptable.
En todos os casos móntase de serie o sistema de corte de ralentí i-stop,
o que fai que nas paradas se apague
o motor, co consiguiente aforro de
combustible.
As novas caixas de cambios, tanto a
manual como a automática, son cómodas de manexo e moi precisas. Os cambios son suaves, sen vibracións e con
gran precisión de movementos.
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Un bo mantemento fará que este funcione mellor

O aire acondicionado, confort
para as nosas vidas

■ brais garcía | Texto
■ fernando cuadrado| Imaxe

Conducir no verán, cos termómetros en subida libre, converteríase
nunha tortura de non ser polo aire acondicionado, un
acompañante habitual nos nosos vehículos que cremos
coñecer a fondo. Con todo, hai algúns aspectos que convén
ter en conta para evitar que acabe por darnos problemas. A
consultora de Internet AutoScout24 lémbranos que vixiar o estado
do sistema de aire acondicionado é un labor máis do mantemento
necesario que require o noso automóbil e que no verán, época
tradicional de desprazamentos por estrada, vólvese crucial.

Mantemento invernal

Sempre limpo

O gas, un elemento esencial

BREVES

Aínda que o uso do aire
acondicionado se circunscribe ao verán non está de máis
conectalo de cando en vez durante o resto do ano. De feito,
é aconsellable que polo menos unha vez ao mes o conectemos e o teñamos prendido
uns minutos. Deste xeito, evitarase que se resequen os conductos por falta de uso.

O aire acondicionado
consta de moito máis que un
simple botón no cadro e unhas tomas de aire. Este dispositivo conta cun entramado
composto por varios elementos situados debaixo do capó.
O recomendable é que o
condutor manteña limpo o
radiador e comprobe que todas as mangueiras e conductos están en bo estado, algo
que podemos realizar sendo un pouco observadores.
Tampouco debemos esquecernos do líquido refrixerante.

O elemento esencial do
aire acondicionado é o gas.
Xa sexa por falta ou exceso de
uso, as pequenas fugas que se
producen no sistema fan que o
gas perda as súas propiedades
e se consuma aos poucos. Un
síntoma claro de que existe un
problema é que, ao conectar o
aire acondicionado, o habitáculo non se arrefría rapidamente. Neste caso, é conveniente
pedir cita no taller para a correspondente recarga de gas.

❱❱ A startup española Bluelife Battery
lanzou un sistema pioneiro a nivel
mundial que permite rexenerar as
baterías de vehículos híbridos ao final da súa vida útil, que se poderá
multiplicar por catro, anunciou
nunha nota de prensa.
❱❱ A Audiencia de Cantabria condenou
a unha aseguradora a indemnizar ao
propietario dun vehículo que foi esmagado ao caer o tellado da nave
na que estaba aparcado a causa do
vento, que alcanzou rachas de entre 125-135 km/h. O seguro da nave
entendía que non debía indemnizar eses danos, dado que os ventos
foron tan fortes que se atopaba ante
un “suposto de forza maior” que lle
exoneraba desa responsabilidade.
❱❱ Audi afirmou que unha das
tecnoloxías máis prometedora é a denominada hand projection, ou proxección holográfica sobre as mans. O
sistema abarca un sensor de infravermellos compacto e un pequeno proxector de láser que proxecta información sinxela, como revisar o nivel de
aceite, na palma da man do usuario.
❱❱ Gas Gas entrou en liquidación ao non
poder afrontar unha débeda de 30
millóns de euros. Acordouse un permiso retribuido para o persoal, integrado por 93 empregados, ata que se
aprobe o correspondente expediente
de regulación de emprego (ERE).

Utilización racional
Un bo uso e mantemento do sistema do aire acondicionado pode aforrar sufocos
non só na condución durante o verán, senón tamén cos
gastos propios desta época do
ano. Así, é conveniente que a
temperatura no interior do habitáculo sexa de ao redor de
22 graos. Hai que evitar poñer
o aire acondicionado por debaixo de 20 graos, pois pode
ocasionar un aumento do consumo de combustible de ata
un 20%. Que un exceso de frío
non nos faga pasar pola gasolineira máis do debido.
Cómpre lembrar tamén
que o uso do aire acondicionado implica unha perda de
potencia do motor.

Un descanso beneficioso
Un xeito de evitar que o
sistema de aire acondicionado se estropee máis rapidamente é evitando que traballe
ao máximo rendemento. Por
moito que a temperatura no
exterior supere os 40 graos, é
aconsellable conectar o aire
acondicionado a réxime medio e baixar os ventás uns
minutos. Se podemos alongar a vida deste dispositivo
atrasaremos a visita ao taller e evitaremos problemas
en pleno verán cando máis o
necesitamos.

Poñer o aire por debaixo de
20 graos pode ocasionar
ata un 20% máis de
gasto de combustible
Fedor

Outro síntoma de problemas co aire acondicionado é
o cheiro. Se percibe no interior
do coche un cheiro avinagrado e desagradable poida que
os filtros do aire requiran a súa
substitución. Co tempo as bacterias, o po, a humidade e os
fungos acumúlanse nos filtros.
Este problema pode afectar tamén o condutor e ocupantes
se padecen de alerxias.

Unidos.

Unidos pola nosa Terra
Xente de todas as idades, da costa e do interior, da cidade e do campo,
non importa en que crea nin a que raza pertenza, só conta que nesta viaxe leve a Galicia no corazón.
Porque Galicia é máis Galicia cando estamos todos unidos.

25 DE XULLO
Día de Galicia

xunta.gal
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Seat 124

A berlina nacional por excelencia
Colocamos ben o noso
Retro-Visor para viaxar
atrás no tempo e situarnos na España do ano
1968 cando Massiel gañaba Eurovisión co La,la,la e
cando as pantallas de cine
estreaban a Odisea do
Espazo de Stanley Kubrick.
No mesmo ano no que a
xuventude de todo o mundo decidiu rebelarse contra
o autoritarismo e os costumes establecidos no maio
francés, nese ano de masacres na Guerra de Vietnam
no que Richard Nixon foi
nomeado Presidente dos
Estados Unidos e morría
Martin Luther King, o mercado do automóbil español recibía á berlina con
maiúsculas: o Seat 124.
Catro décadas despois podemos dicir que chegaba
para quedar na memoria
de boa parte da sociedade
española e para lucir orgulloso a etiqueta de ser un
dos coches máis vendidos
da historia.
■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ arquivo sPRINT MOTOR | Fotos

Deseño italiano
O Salón do Automóbil de
Barcelona acolleu a presentación do modelo en 1968. A
concepción do automóbil e
o deseño nacera en Italia e,
polo tanto, o 124 lanzábase
como derivado do Fiat 124
italiano. A idea dos creadores
era substituír ó Fiat 1100, que
ofrecía unhas prestacións
modestas, e dotalo de mellor
equipamento. Con esa evolución quería desenvolverse unha versión simplificada
do Fiat 1300 e darlle un novo
propulsor de cinco apoios,
identificado co código “124”
no que estaba traballando o
deseñador Aurelio Lampredi.
O certo é que o modelo tivo
moi boa aceptación, algo no
que puido ter a súa influenza o feito de que podía comprarse con relativa facilidade
grazas ós prazos ofertados

a través de Fiseat, unha sociedade que se acababa de
constituír.

Seat fabricante
A casa española decide facerse coa licenza de fabricación do modelo no momento
no que estaba producindo
200.000 coches ó ano e pouco antes de que alcanzara a
cifra dun millón de unidades fabricadas. A Zona Franca
de Barcelona e Landaben en
Navarra foron os espazos nos
que se deu forma ó coche. E
foi precisamente un 124 de cor
amarelo o vehículo co que se
Seat-124 Sport Coupe 1600 1972

acadou a cifra redonda e máxica do millón. A compradora
tiña o seu aquel porque resultou ser a gañadora do concurso televisivo “Un millón para el
mejor” que se emitía na canle
única, Televisión Española, que
presentaba Joaquín Prat, e que
causara moita expectación na
sociedade do momento. O
124 rodaba os seus primeiros
quilómetros nun país que demandaba e desexaba desenvolvemento, confort e mesmo
unha casiña para desconectar
as fins de semana. Era unha sociedade que maduraba e evolucionaba cara a modernidade

e que quería deixar atrás os
tempos de estreiteces e da escuridade e avanzar cara unha
vida máis de “señoritos”, se nos
permiten a expresión. Chegaba
con moitas intencións e conseguiu sumar 12 anos de traxectoria vital, desde 1968 ata 1980,
nos que se comercializou con
carrozarías berlina, familiar de
5 portas e cupé, con distintos
niveis de acabado e mecánicas.
Era un modelo de rúa que captou o interese e o gusto dos taxistas e que tamén se fixo un
oco no mundo dos rallys, onde
foi quen de conquistar varios
podios.

Retro-visor >> Sprint Motor
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Malia que
o deseño era de
Fiat, fabricouse
baixo licenza en
medio mundo
dende Europa ata
Latinoamérica ou
Sudáfrica.
124 Sport 1600
No ano 1970 Seat deu un
paso adiante na súa gama de
modelos. Decidiu aventurarse
na produción de vehículos de
aspiracións deportivas cando
ata ese momento estivera centrada nos coches populares. O
Salón de Barcelona dese ano
acolle a presentación do 124
Sport 1600, que se converteu
no primeiro cupé da casa española no segmento dos compactos e o primeiro que amosaba
un carácter eminentemente
deportivo, cunha estética atractiva, un motor potente e un interior con elementos de luxo,
descoñecidos ata aquel momento. Primeiro lanza o 1600
cun propulsor de 1.608cc, dobre árbore de levas en cabeza,
alimentación por dous carburadores de corpo dobre e unha
potencia máxima de 110cv;
características nada frecuentes na oferta daqueles anos no
mercado español. Máis adiante, chegaba o Sport 1800 cun
motor máis grande, apto para
a condución de tódolos públicos, malia que só accesible para
aqueles petos que se podían
permitir desembolsar 300.000
pesetas por un coche. Así, co
Sport Cupé, é como comeza a
escribirse a páxina da historia
dos compactos de dúas e tres
portas de Seat: coches nos que
se podía viaxar rápido, cunha
carrozaría práctica e bonita.

En España
fabricáronse máis
de 896.000
unidades.

A evolución do modelo

Curiosidades dun clásico
O Seat 124 exportouse
a diferentes países do mundo, tanto de Europa como
de Latinoamérica, África ou
Asia. Un dos acordos máis
importantes acadouse na
Unión Soviética coa empresa Lada que fabricou este
modelo durante 30 anos con
varias denominacións, desde Lada 2101 ata Lada 2107,
aínda que foi coñecido popularmente como “Zhiguli”.
Alí, chegaron a producirse
case 17 millóns de unidades.
Tamén saíron 124 de plantas
de Bulgaria e Turquía, onde
se denominada TOFAS Murat
124, e houbo un carroceiro valenciano que fixo unha
pequena serie de 124 fúnebres. Cando se presentou en
Italia, saíu á venda por unha
cantidade algo superior ó
millón de liras; isto supoñía
que custaba máis de 100.000
menos que o seu antecesor, o
Fiat 1300. Ó rematar a súa fabricación foi substituído polo
Seat Ritmo. En España existe o Club Seat 124, conformado por máis dun milleiro
de amantes do modelo, que
acumula case 20 anos de traxectoria enxalzando a figura
deste, xa, mítico coche. Deixa
tras de si unha pegada de éxito ó ser un dos vehículos máis
fabricados da historia do automóbil, ó conseguir sumar
a unidade 1.000.000 nas vendas da casa española e ó térense feito en España máis de
896.000 unidades en 12 anos
de vida.

➝ Seat 124 do ano 1968. A primeira versión presenta os
faros redondos, toda unha novidade, cunhas pequenas
luces de posición inferiores rectangulares que tamén
exercían de intermitentes, namentres os pilotos traseiros eran totalmente rectangulares e pequenos. Un coche equipado con 60cv, 1.197cc e catro freos de disco.
➝ Seat 124 5 portas. Chega no ano 1969 e diferenciábase da
versión de catro portas pola incorporación dunha porta
de carga posterior e polo alongamento da carrozaría para
aumentar a capacidade de transporte. O cambio levou
parello o redeseño das ópticas posteriores que pasaron a
ser verticais e que remataban en punta na parte superior.
➝ Seat 124D (1971). É a segunda serie co faro redondo pero
cos pilotos traseiros que medran en tamaño. Tamén se
mellora o interior, chega ata os 65cv e incorpora dobre
circuíto de freos.
➝ Seat 214 FL, de 1975. Recupérase a denominación 124
para o D Especial FL polo número de bastidor.
➝ Seat Pamplona. Ano 1976. O nome respondía ó lugar de
fabricación e montaba propulsores de 1.600, 1.800 e 2.000.
Na estética exterior, lucía faros dianteiros case cadrados,
cos intermitentes no costado, de cor amarela, que era un
avance naquela época. As ópticas posteriores integráronse
máis na chapa da carrozaría, alongáronse e incorporaron
a luz de marcha atrás. Foi a última serie do modelo.
Ademais das cuestións técnicas, que foron mellorando
e incorporando tecnoloxía co paso do tempo, na evolución do 124 percíbese un cambio de tendencia na época
en relación coa estética dos coches: os cromados perden importancia. Parece un detalle menor pero, disto,
os expertos no mercado automobilístico tiran unha conclusión maior sinalando que este cambio supoñía que
a industria do automóbil europea adquiría un grao de
madurez que lle permitía afastarse das modas impostas
polo mercado norteamericano.

O lucense Manuel Ramos nun 124 taxi na última edición da subida a Chantada Foto de Cumbraos
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Uvigo Motorsport

Os vigueses da
Fórmula 1 universitaria
■ ROCÍO PEREIRA | Texto ■ sprint motor | Fotos

Uvigo na presentación oficial do monopraza

O equipo
Uvigo Motorsport está
conformado por 14 compoñentes: trece homes e unha
muller; todos estudantes de
Enxeñería Industrial das tres
ramas do grao universitario: electrónica e automática, mecánica e organización
industrial. Con todo, segundo explica Gonzalo Ferreiro,
responsable de marketing
e comunicación, “este é un
proxecto
multidisciplinar
que non só abrangue a enxeñería senón que, nun futuro,
dará cabida a outras carreiras
porque leva implícita a necesidade de contar con estudantes de Telecomunicacións,
Xornalismo ou Publicidade
pero agora o 90% somos
enxeñeiros con experiencia
previa en competición deportiva”. O exemplo que pon
é bastante gráfico: Gonzalo
asume as tarefas de voceiro ante a prensa; unha responsabilidade para a que
confesa que non estaba preparado. A intención do grupo
é implantar a longo prazo un
modelo de equipo integrado
por alumnado de diferentes

cursos e doutros centros universitarios. Este é o modelo de
funcionamento que seguen
as outras universidades españolas xa que permite a transferencia de coñecemento e
que o traballo experimente
unha mellora continua.

“Con
este proxecto
demostramos que
en Vigo se poden
facer bos proxectos
de enxeñería”
O traballo no taller foi intenso

Dous anos e
moita ilusión
Sacar adiante un monopraza con esixencias específicas
para a competición universitaria non foi unha tarefa doada.
O proxecto esixiu dedicación
máxima, poñer a proba tódolos coñecementos e determinación absoluta na consecución
no obxectivo. Segundo conta
Gonzalo Ferreiro, a ilusión por facer algo que ninguén en Vigo fixera ata agora era grande. “A idea
de fabricar o coche nace cando
un par de compañeiros leron sobre o proxecto da competición
de Fórmula 1 entre as universidades. Entón preguntáronse: e
por que nós non? E tiñan razón
porque o certo é que pensar na

“E por que non?”. Desta
pregunta nace unha
aventura que xa fixo
historia na universidade
galega porque tras
dela xurdiu un equipo:
UVIGO Motorsport e, nel,
o primeiro monopraza
deseñado e fabricado
en Vigo, na Escola de
Enxeñería Industrial.
Non son unha escudería
ó uso pero tampouco
compiten na Fórmula
1 clásica, senón nunha
paralela pensada para
universidades de todo
o mundo. Correrán
en tres circuítos deste
campionato no que
se pon a proba o
coñecemento e a
tecnoloxía dos enxeñeiros
novos. Participan por
primeira vez e hai outras
dez universidades
galegas que tamén
estarán presentes pero, en
ilusión e vontade, teñen a
carreira gañada. E co UM15, o coche saído do seu
maxín e do seu esforzo,
cumpren un soño e fan
historia.
Escola de Enxeñería Industrial de
Vigo é pensar en proxectos de
enxeñería xa que ten unha longa
tradición, máis que válida para
poder estar nesta competición”.
Nace, polo tanto, dun grupo de
emprendedores que deciden escribir unha nova páxina na historia desta Escola.
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Traballo arreo ata
o último segundo

Os apoios
Malia seren enxeñeiros a
aventura emprendida abranguía
tarefas de distinta índole e a parte económica era fundamental
para desenvolver o proxecto. O
presuposto de partida para a fabricación do monopraza era de
28.000 euros e finalmente investiron 60.000. Manexan cartos e
coñecemento que non é abondo para toda a esixencia do monopraza e tiveron que pedir
axuda. “Houbo que xustificar e
presentar un plan de viabilidade económica para demostrar
que podíamos cumprir o plan.
Está unha das chamadas probas
estáticas do Formula Student.
“Custou moito convencer á xente para que nos prestaran axuda e conseguir apoio para sacar
adiante o proxecto porque é
do alumnado; non temos experiencia, aínda non rematamos os estudos. Por iso houbo
que convencer a toda a Escola
de que seríamos quen de facelo. Era necesario ademais contar
con apoios e requiría un investimento importante, manexamos unha cantidade de diñeiro
grande e había que facer viable
o proxecto”. E conseguírono. O
seguinte capítulo foi a busca de

Trala presentación oficial, o equipo UVIGO Motorsport marchou a
Silverstone, o primeiro destino de competición. Non houbo descanso: “saímos
correndo cara o Reino Unido porque
non nos dá tempo a máis; estivemos
traballando moito no taller a un ritmo
vertixinoso para dar acabado o coche e
“todo isto cos exames polo medio que
é moi complicado e ó final é o máis importante e non podemos descoidalo.
Intentamos non baixar o rendemento escolar pero é moi difícil que non
se note”. Recoñecen que o aprendido
O equipo consta de 14 estudantes apoiados por empresas do automóbil e institucións
na universidade é importante pero
non suficiente para un proxecto desta
envergadura “a carreira dáche moitos
patrocinadores que “tamén foi con axuda institucional como
coñecementos pero para poder sinteticomplicado ó principio por ser- a do Concello de Vigo, da Zona
zalos e poñelos en práctica tés que ammos estudantes pero estamos Franca ou da Deputación de
plialos, así que estudamos máis, moito;
orgullosos de ter sumado un bo Pontevedra e tiveron tres mentoé unha aprendizaxe impagable”. E marnúmero de apoios de empre- res, ex alumnos da Universidade
charon sen ter probado o UM-15 nun
sas de referencia no sector do de Vigo que traballan no Reino
circuíto. “Usamos o aparcamento da faautomóbil como GKM, BOSCH Unido en empresas automobicultade no Campus Universitario”. O asou Altrans”. Ademais, contaron lísticas de altas prestacións.
falto verdadeiro estará en Silverstone,
logo Hockenheimen en
Alemaña e, por último,
Barcelona. Ó estaren
UM-15
O primeiro monopraza saído da Universidade de Vigo chámase como o equipo e identifíprohibidos os pilotos
profesionais, “dividímocase co ano da súa estrea. Presentouse o 2 de xullo na cidade olívica onde había moita exnos en equipos de cinpectación por coñecelo xa que o segredo estivo moi ben gardado ata o último segundo.
co para conducir nós o
Gonzalo Ferreiro descríbeo con varios datos “é un prototipo estilo fórmula cun peso baixo
(200 quilos) e cunhas características especiais como unha aceleración moi forte. Son coches
coche; unha experienque están feitos para coller velocidade moi rápido, sen ter unha velocidade punta excesiva
cia única”. E coa partixa que non chega a alcanzar os 300km/h como pode facer un coche típico da fórmula 1 pero
cipación no Formula
ten que comportarse moi veloz e moi ben”. Equípase cun motor Aprilia de gasolina de 50
Student 2015 non remata esta aventura.
centímetros cúbicos, unha aceleración de 0 a 100km/h en 4,1 segundos e unha velocidade
Di Gonzalo que teñen
máxima de 130km/h. No circuíto o UM-15 debe superar unha carreira de 22 quilómetros e
“un proxecto serio, de
non tódolos coches que acoden son quen de superala.
longo percorrido; queremos ampliar equipo
Formula Student
e contribuír na transfeÉ a competición interuniversitaria automobilística máis importante de Europa. Nace como
rencia de coñecemento co paso dos anos
un proxecto formativo iniciado no Reino Unido en 1998 no que cada ano se dan cito máis de
ás novas xeracións.
cen universidades de todo o mundo en cada un dos circuítos europeos que acollen o evenQueremos demostrarto. Para os participantes, o reto supón deseñar e construír un monopraza de altas prestacións
lle á xente que en Vigo,
para superar probas estáticas e dinámicas coas que o alumnado universitario demostre os
en Galicia, poden faseus coñecementos técnicos e a súa capacidade innovadora. Conta co apoio da industria e
de enxeñeiros destacados como Ross Brawn, máximo responsable de Mercedes AMG F1, que
cerse bos proxectos de
é o patrón da Fórmula Student.
enxeñería”.

www.codigocero.com
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:
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Calendario
de probas

AGOSTO 2015

DATA

PROBA

ESPECIALIDADE

LUGAR

PROVINCIA

PAÍS

1-2 de agosto

II Slalom Moeche

Slalom

Moeche

A Coruña

España

1-2 de agosto

Cto. Alemán Turismos - Austria

Velocidade

Circuíto Ring Spielberg

2 de agosto

Cto. Galego Motocross Mx- Rodeiro I

Motocross

Circuíto A Latiza - Rodeiro

2 de agosto

G.P Superbikes Malasia

Superbikes

Circuíto de Sepang

Malasia

2 de agosto

Mundial Motocross - Bélxica

Motocross

Lommel

Bélxica

2 de agosto

Copa de España Minivelocidade - Valencia

Velocidade

Circuíto da Comunidade Valenciana

Valencia

España

8-9 de agosto

I Rally Torre de Hércules

Rally

A Coruña

A Coruña

España

8 de agosto

Cto. España Freestyle - Almería

Freestyle

Roquetas de Mar

Almería

España

8 de agosto

Cto. España Supermotard - Burgos

Supermotard

Tobilla del Lago

Burgos

España

9 de agosto

G.P. Motociclismo Indianápolis

Mundial Motos

Circuíto Indianápolis

15 de agosto

Trofeo Dirt Track O Porriño

Dirt Track

O Porriño

Pontevedra

España

15-16 de agosto

Cto. España e Galego Autocross Arteixo

Autocross

Arteixo

A Coruña

Francia

16 de agosto

G.P Motociclismo República Checa

Mundial Motos

Circuíto Brno

16 de agosto

Copa España de Minivelocidade - Alcarrás

Velocidade

Circuíto de Alcarrás

16 de agosto

Cto. Mundo Motocross - Brasil

Motocross

Trindade

Brasil

20-23 de agosto

Cto. Mundo Rallys- Alemaña

Rally

Trier

Alemaña

22-23 de agosto

X Subida ó Furriolo

Montaña

A Bola

Ourense

España

22-23 de agosto

II G.P. Karting Forcarei

Karting

Circuíto A Magdalena - Forcarei

Pontevedra

España

22-23 de agosto

Cto. España Rallys Asfalto Ferrol

Rally

Ferrol

A Coruña

España

23 de agosto

G.P. Bélxica F1

F1

Circuíto Spa-Francorchamps

Bélxica

28-30 de agosto

Cto. Alemán Turismos - Moscú

Velocidade

Circuíto Raceway

Moscú

29-30 de agosto

VII Autocross Xacobeo

Autocross

Santiago de Compostela

30 de agosto

Cto. Galego Velocidades Braga II

Velocidade

Circuíto Vasco Sameiro - Braga

30 de agosto

Cto. España Motocross - Huesca

Motocross

Poleniño

30 de agosto

Cto. Mundo Motocross - Holanda

Motocross

Circuíto de Assen

Austria
Pontevedra

España

Estados
Unidos

República
Checa
Lleida

A Coruña

España

España
Portugal

Huesca

España
Holanda

Ourense >> Sprint Motor

27

46º Rali de Ourense Termal

Seguro que virán máis!
■ miguel cumbraos | Texto ■ m. cumbraos/tomás cumbraos díaz | Fotos

Téndese a dicir que “sempre hai unha primeira vez”… E a ser
posible que teña continuidade. Na tempada de debut no nacional
de asfalto cun coche punteiro –anos atrás participara en copas de

promoción– o coruñés Iván Ares xa sabe o que é gañar. Aproveitou
moi ben as circunstancias que se deron en Ourense para lograr o
seu primeiro triunfo absoluto neste certame. Seguro que virán máis!

Con comodidade. Dende os primeiros quilómetros de carreira , sobre todo as longas cronometradas da matinal do sábado, quedou claro que o rali
era do Porsche de Ares e Bañobre. Uns problemas
mecánicos eliminaron a Burgo e unha picada afundiu a Vallejo. Sen tomar riscos o de Cambre acadou
unha doada vitoria en Ourense, que o mantén nunha merecida segunda praza da xeral provisional.

A remontar toca. O primeiro paso por San Pedro de Rocas resultou fatal para os intereses dos irmáns Vallejo. Picaron unha
roda e retrocederon moitos postos, nun rali onde eran os favoritos para o triunfo final. Pasaron toda a xornada marcando
scratchs e recuperando todo o tempo perdido, obtendo como
mal menor a segunda praza final.

Saíulle ben. Ante a imposibilidade de correr co seu Porsche
–o preparador RMC tiña
compromisos en dous frentes– Miguel Fuster descartou
participar en Ourense. No último momento Suzuki ofreceulle
a posibilidade de competir co
Swift S1600 co cal o alacantino foi cuarto, liderou a súa categoría e amarrou puntos para
seguir de líder no ecuador da
tempada. A xogada saíulle redonda ao de Benidorm.

Na súa liña. Boa tempada a que está a facer o aragonés
Christian García, na súa primeira experiencia cun Lancer.
Durante boa parte do rali foi segundo pero a remontada dos
irmáns Vallejo e uns ulteriores problemas fixérono retroceder ao chanzo máis baixo do podio ourensán. Copilotado por
Rebeca Liso, que manda entre as navegantes femininas, foi
igualmente o gañador da EVO Cup e do grupo N+.
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Aproveitar. A categoría R2 volvía a ser cousa de
Víctor Senra, como aconteceu
no Rías Baixas. Pero distintas
decisións erróneas tomadas
cunha climatoloxía incerta –
cousas dos ralis– nas seccións
de tarde fixéronlle perder un
tempo precioso. A privilexiada posición da categoría pasou a mans do asturiano
Esteban Vallín, co seu Opel
Adam.

Resarcíndose. Tralo seu abandono no Rías Baixas, o ástur
Ángel Paniceres fixo un rali tranquilo, sen sobresaltos, buscando ante todo rematar. Conseguiu o seu obxectivo, á par que a
primeira praza entre os coches do grupo N.

Só. Tres foron os participantes no trofeo de corte europeo
que se disputa cos Clio R3T. Dous abandonos, nas persoas dos
portugueses Correia e Antunes, e triunfo en solitario para o
asturiano Francisco Cima.

Progresando. Cada rali que pasa o lucense Alonso Liste amosa mellores formas e obtén axeitadas prestacións. Foi undécimo co seu habitual Mini, gañando igualmente a categoría N2.

Honra… de ser o primeiro piloto ourensán na chegada. Tívoa
toda un claro valor como é Iago Silva, a medio camiño este
ano entre os ralisprint e a Copa StarkBox. Desta volta deu moito espectáculo cun 208 R2, rematando o de Luintra no decimoquinto posto.

Ourense >> Sprint Motor
Estrea. Outro ourensán, tamén de Nogueira de Ramuín, acadou parabéns na clásica cita do mes de xuño. Foi David Cortés,
que superou a pilotos máis experimentados para impoñerse
na copa promocional de Suzuki España.

Dobre. A recompensa que se levou o piloto da escudería Rías
Baixas, Javier Andrade. Foi o primeiro coche dun cada vez menos concurrido grupo A e venceu igualmente a Kumho, opción na que contan os tres ralis galegos do nacional de asfalto.
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Espectáculo. O que brindou ao numeroso público presente
o Escort de José Luís Estévez e Ignacio Sayáns, que mandou
en solitario na categoría de Históricos.

Sen rival. Os pequenos Dacia Sandero pechaban a caravana
de coches no rali. Moitas ganas poñen os seus pilotos, entre
os que destaca o madrileño Alberto Monarri; en Ourense liderou sen oposición algunha.

Nun accidente múltiple durante unha proba de MotoAmerica Superbike/Superstock

O piloto moañés Dani Rivas

Dani Rivas e Bernat Martínez faleceron en el circuíto de Laguna Seca
■ REDACCIÓN | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotos

O motociclismo do noso
país está de loito. Os pilotos españois Dani Rivas, de
27 anos, e Bernat Martínez,
de 35 anos, faleceron o pasado día 19 deste mes nun accidente múltiple en Laguna
Seca durante unha proba
de MotoAmerica Superbike/
Superstock, unha competición satélite do Mundial de
Superbikes.

A moto de Dani Rivas non
arrincou na saída por un fallo mecánico e foi atropelado polos pilotos que estaban
detrás. Malia a rápida intervención dos servizos médicos, nada se puido facer pola
vida de Bernat Martínez e Dani
Rivas debido á gravidade das
lesións.
“Realmente non teño palabras para expresar o que sento”, recoñecía trala traxedia o
presidente de MotoAmerica,

Wayne Rainey. “Enviamos as
nosas máis sinceras condolencias ás súas familias. Están
nos nosos pensamentos e nas
nosas pregarias”, sinalou o
expiloto.
“Bernat Martínez, natural
de Alberic (Valencia), foi trasladado en ambulancia ao hospital Community de Monterrey,
onde morreu a consecuencia
das feridas. Tiña 35 anos”, informa o comunicado. En canto a Daniel Rivas, natural de

Moaña, foi trasladado polos
Servizos Médicos Aéreos ao
Natividad Medical Center de
Salinas, onde tamén faleceu a
consecuencia das feridas.
Dani Rivas naceu o 13 de
marzo de 1988 no municipio
pontevedrés de Moaña, destacando dende neno no mundo
da competición das motos en
distintas especialidades.
O noso máis sentido pésame as familias e amigos destes
dous grandes pilotos.
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World Touring Car
Championship
Vila Real 2015
■ paulO nuno aragão | Texto ■ DESPFOTO | Fotos

Dobrete de Citroën con vitorias na primeira e
segunda carreira no circuíto Internacional de Vila
Real. Con temperaturas sempre por riba dos 30º e
cun público estimado de 180 mil fans ao longo dos
tres días de carreiras os afeccionados puideron ver o
mellor do automobilismo en Portugal. Na primeira
proba, José Mª López pilotou o C- Elysée ata o 1º
lugar, quedando o seu compañeiro de equipo
Sébastien Loeb na 2ª posición e Norbert Michelisz
(Honda) na 3ª terceira posición.
Na segunda carreira, Ma
Qing Hua, mantívose firme,
alcanzando a súa primeira vitoria de 2015 e o seu segundo
triunfo no WTCC, tras a vitoria histórica en Rusia, onde se
tornou como o primeiro piloto
chinés en gañar unha proba do
campionato do mundo de automóbiles FÍA. O segundo foi
Yvan Muller, Gabriele Tarquini
completou o podio cun Honda.
Para Honda revelouse unha

tarde para esquecer, o piloto
Portugués Tiago Monteiro que
tanto quería vencer no circuíto
de Vila Real, tras o arrinque da
segunda carreira, só percorreu
100 metros debido a tentativa de “ultrapasada” polo medio dos Lada, primeiro colidiu
con Jaap Van Lagen e despois
bateu forte contra o muro, felizmente para o piloto non
houbo lesións físicas a pesar
de saír coxeando.

José Mª López levou o seu Citroën ao máis alto do podio

Sébastien Loeb logrou o dobrete para Citroën co seu segundo posto

Os afeccionados portugueses encheron o circuíto de Vila Real

Portugal >> Sprint Motor
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Valoracións dos gañadores
José María López (gañador da primeira corrida)
“Foi moi esixente. A partir do lado de fóra parecía fácil, mais había un monte de
cousas para facer, especialmente no inicio. Nós non sabiamos como reaccionaría o
coche nas distintas partes da
pista e eu tiña algunhas dúbidas. Afortunadamente foron
ao meu favor e, a verdade,

o lugar onde comecei era
moi bo, probablemente mellor que o exterior. Afasteime
moi rápido e a calor estaba
alí. Podía escoitar e sentir o
coche que estaba a sufrir na
pista por causa dos “pianos”
e desníveis, ás veces relaxábame un pouco e cometía algún erro”.

Ma Qing Hua (gañador da segunda corrida)
“Nós estabamos a xogar para a grella invertida, o
obxectivo era estar na fronte na segunda carreira. Fixen
todo moi ben e o equipo traballou bastante. Gústame a
sensación de estar de volta ao
podio novamente. No reinicio
da carreira tralo accidente da

saída, estaba moi obsesionado con Yvan Muller, el sempre
vai moi rápido. Tentei manter
a calma e a mente clara para
conseguir un bo ritmo até ao
final. Non cometín loucuras, só
me fixei na pista. Ao final gañei
a proba. Unha boa noticia para
o deporte motorizado Chinés”.
Clasificación do campionato
Posto Piloto
1 José Maria López
2 Yvan Muller
3 Sébastien Loeb
4	Ma Qing Hua
5	Norbert Michelisz
6	Gabriele Tarquini
7	Tiago Monteiro
8	Tom Chilton
9 Hugo Valente
10	Rob Huff

Puntos
322
267
230
146
141
138
124
76
72
58

Próxima carreira:
JVC KENWOOD WTCC, Race of Xapón,
Motegi, 11-13 setembro

Yvan Muller, despois de Vila Real, sitúase segundo do campionato

La actualidad de Compostela
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Chris Pfeiffer en pleno espectáculo acrobático

A festa das bóxer
Os afeccionados que foron ao evento BMW Motorrad
Days definírono como unha
festa “Fantástica”. Malias temperaturas considerablemente por encima dos 30°, de
novo máis de corenta mil visitantes aceptaron a invitación
da marca xermana e foron a
Garmisch-Partenkirchen. Os
puntos fortes, como o Classic
Boxer Sprint ou o espectacular
Action Lifestyle Show ao estilo
Misión Imposible Rogue Nation
deixaron asombrados a todos
os que asistiron.
Dado que o Classic Boxer
Sprint non puido celebrarse en
2014 por razóns loxísticas, este
ano todos os fans estaban emocionados de poder gozar destas
bóxer classic de 2 e 4 válvulas

A bóxer con
máis quilómetros,
gañadora dun
premio, tiña
419.261 km

incriblemente personalizadas
competindo uns con outros ao
estilo dragster en distancias de
200 metros. Tamén volveron
participar: Chris Pfeiffer e o seu
espectáculo acrobático. Chris
cumpriu os 45, pero fai bailar
a súa BMW F 800 R coma se tivese 20.
O Motodrome é o espectáculo de condución en muro
e estableceuse como un dos

imprescindibles deste evento.
De día, os atrevidos pilotos demostraban as súas habilidades
desafiando a lei da gravidade
cada hora e pola noite tocábase
rock en vivo no seu escenario.
As probas das novas BMW, os
circuítos de proba para novatos sen carné ou as rutas polos
campos en torno a GarmischPartenkirchen estiveron completas a pesar da calor.

O Motodrome, o espectáculo de condución en muro

Máis de 100.000 km

A procura da moto con
máis quilómetros tamén
tivo unha gran resposta,
cunha gran cantidade de
motos participantes. A gañadora foi unha R 1150 GS
de 2001 coa incrible cifra
de 419.261 km no contaquilómetros, seguida dunha R 1000 GS de 1988 con
370.000, unha R 1200 GS
Adventure de 2006 con
320.100 e, para rematar,
pero non menos importante, unha K 1200 S con
máis de 300.000.

