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Cando imos en 
moto, a seguri-
dade non é unha 

opción... debemos elixir 
unha boa equipación, em-
pezando pola cabeza.

O X-lite presentou o 
X-1003, novo casco aba-
tible con carcasa exterior 
de fibra composta, con 3 
medidas de calota exte-
rior, un deseño innovador 
e unhas solucións técni-
cas de alto nivel. Dispón 
dun sistema de ventila-
ción completo (Touring 
Ventilation System), que 
ofrece un confort óptimo, 
ata en viaxes longas e nas 
condicións máis extremas.

O X-1003 caracterízase 
pola dobre homologación 
P/J. Destacan ademais: o 
sistema de apertura da 
queixeira de dobre segu-
ridade, Double Action, o 
sistema de retención mi-
crolock2, o protector so-
lar VPS e a predisposición 
para o sistema de comu-
nicación N-Com ® X-Series 
BX4 PLUS. O interior está 
elaborado con bos tecidos 
e é totalmente desmonta-
ble e lavable. Dispoñible 
en cores negra, branca e 
negra mate e cor amare-
la flúor.

O X-1003 Elegance 
N-Com ten un prezo de 
500 euros e o X-1003 Hi-
Visibility de 550.

A volta á rutina e a 
recente chegada do 
outono tamén teñen 

as súas cousas positivas. Por 
exemplo, gozar das máis be-
las paisaxes subidas á nosa 
moto para ir de ruta. Unha 
opción para iso é subirse á 
Suzuki V-Strom 650 ABS ou á 
V-Strom 650XT, que ademais 
agora se atopan en promo-
ción cunha excelente ofer-
ta que sitúa o seu prezo en 
7.999 euros e 8.399 euros 
respectivamente.

Ademais, os dous mo-
delos ofrecen tamén 

interesantes descontos nos 
diferentes equipamentos 
dispoñibles: Interurbano, 
Aventura, Aventura Aluminio.

O Kit Interurbano inclúe: 
quilla, cabalete, cubrema-
netas, pantalla, baúl trasei-
ro de plástico de 42 litros de 
capacidade con cerradura e 
respaldo.

O prezo da V-Strom 650 
ABS con este kit é de 8.299 
€, mentres que o da V-Strom 
650XT é de 8.699.

Pola súa banda, o Kit 
Aventura inclúe: quilla. 
Cabalete, cubremanetas, 

pantalla, baúl traseiro de alu-
minio de 38 litros de capaci-
dade con cerradura, respaldo, 
toma de corrente de 12 V, pu-
ños calefactables. barras pro-
tectoras, maletas laterais de 
aluminio con cerraduras, de 
45 e 37 litros de capacidade.

O prezo da V-Strom 650 
ABS con este kit é de 8.999 
€, mentres que o da V-Strom 
650XT é de 9.339.

Para rematar, a V-Strom 
650 ABS co Kit Aventura 
Aluminio custa 9.199 € e a 
V-Strom 650XT co mesmo kit 
ten un prezo de 9.599.

Novo casco 
X-1003 de X-Lite

As aventureiras de Suzuki aínda máis asequibles

Eu como case todos os que saímos 
a andar en bicicleta usamos maillot 
e culote, o saír en bici desa maneira 

quédannos as marcas do sol nos brazos e nas 
pernas. Esta marca e como unha raia que indi-
ca as horas de ciclismo que levas feitas durante 
o ano. Canto máis forte sexa o contraste máis 
horas, evidentemente, pasaches practicando 
este bonito deporte.

Ás veces, cando uso algún pantalón curto 
ou camiseta, vénseme as marcas, e ata algunha 
persoa tenme preguntado por elas.

Moita xente pensa que esas marcas son 
antiestéticas, para gustos están as cores, pero 
para min significan horas e horas de diver-
sión enrriba da miña máquina favorita, ade-
mais canto máis contraste haxa quere dicir 
que máis horas gocei practicando o meu de-
porte preferido.

Cando vexades alguén como a rapaza des-
ta foto cun bronceado tan característico, pen-
sade que lle encanta saír en bicicleta e que o 
pasou moi ben pedaleando por distintas rutas 
durante moitas horas.

■ MiguEl dEl MORTiROlO | TexTo e FoTo 

O “bronceado ciclista”
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Agosto mantén as boas expectativas
A venda de automóbiles acumula dous anos de crecemento

■ REdAcción | TexTo

As matriculacións de turis-
mos manteñen o crecemen-
to de dobre díxito e medran 
no mes de agosto un 23,3 por 
cento cun total de 55.918 uni-
dades. Este mes, tradicional-
mente vacacional, marcou o 
vixésimo cuarto mes de cre-
cemento continuado (dous 
anos). 

Agosto converteuse no 
mellor mes de agosto en volu-
me dende o ano 2009 e rexis-
trou o maior crecemento para 
o mesmo mes dos últimos 16 
anos. Con este volume, o pe-
ríodo “Xaneiro-Agosto” acu-
mula xa 714.062 unidades, cun 
crecemento do 22,3 por cento.

O PIB do noso país continúa 
o seu ascenso e un dos “culpa-
bles” desa constante suba é o 
consumo, protagonizado en 
boa parte, polas vendas de tu-
rismos cunha clara influencia 
do Plan PIVE. A canle de parti-
culares non deixa de medrar a 
dobre díxito. Tamén hai que re-
saltar o importante papel dina-
mizador que están xogando no 
último medio ano, as empresas, 
con crecementos medios supe-
riores ao 30%. Este é un síntoma 
claro de mellora das vendas e 
dunha maior facilidade de acce-
so ao financiamento, elemento 
crave para o despegue definiti-
vo do mercado de automóbiles 
e superar o millón de unidades.

O conxunto de melloras 
económicas, máis renda dispo-
ñible, un maior acceso ao finan-
ciamento, a fortaleza do PIVE e o 
esforzo promocional constante 
das marcas e concesionarios se 
antollan clave para continuar co 
labor de frear o envellecemento 
do parque automobilístico na-
cional, que debe ser un obxec-
tivo a curto prazo, para situar 
aos vehículos que circulan po-
las nosas estradas nunha idade 
media máis acorde co desenvol-
vemento económico do país. 
Aínda estamos lonxe de alcan-
zar ese obxectivo, pero, sen dú-
bida, o crecemento continuado 
do mercado marca o camiño a 
seguir.

toP modeloS Xaneiro-agosto

MODELO MATRICULACIÓNS
c4 24.897
lEOn 23.398
iBiZA 23.232
MEgAnE 21.822
gOlF 20.984
POlO 18.145
SAndERO 16.986
cliO 16.295
QASHQAi 15.789
cORSA 15.117

Evolución mercado turismos ano 2015 
% /s periodo anterior

Matriculacións por canles
De novo, todas as 

canles volven presentar 
resultados positivos. A 
canle de empresa me-
dra a maior ritmo que 
o de particulares, sínto-
ma claro dunha maior 
actividade empresa-
rial. Esta canle aumen-
ta un 38,4% no mes con 
17.073 unidades e acu-
mula xa un crecemento 
nos primeiros oito me-
ses do ano do 34,4%, 
con 184.560 unidades. 
A canle de particulares 
medra un 18,3%, impul-
sado polo Plan PIVE, cun 
total de 37.129 unidades. 
No período “Xaneiro-
Agosto”, esta canle acu-
mula un alza do 21,6% 
con 372.406 unidades. 
Para rematar, a canle de 
rent a car, malia non ser 
un mes propicio para as 
compras desta canle me-
dra un 4,5% no mes e un 
12,1% no acumulado, 
con 1.716 e 157.096 uni-
dades, respectivamente.

Sprint Motor >>4 Informe
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“Miguel: un coche de competición é 
como unha pistola cargada”. Isto dicía-
mo un bo amigo, no seu momento pi-
loto de ralis e subidas, hoxe xa retirado. 
E eu, como afeccionado, organizador 
ou informador sempre o tiven ben en 
conta dende que empecei a ir a carrei-
ras xa nun afastado 1980.

Unha pistola que se pode disparar 
en calquera momento, nun sentido ou 
noutro, coas consecuencias que supón. 
E ante iso temos que estar moi prepara-
dos, atentos, previsores, ser ben sabe-
dores do perigo que existe.

O funesto sábado 6 de setembro do 
exercicio en curso quedará tristemen-
te marcado polo accidente no treito de 
Carral, o día que os ralis regresaban á 
periferia coruñesa. O que ía ser unha 
xornada de festa, unha manga que 
podía achegar máis na loita polo título 
entre Alejandro Pais e Alberto Meira, 
quedou totalmente eclipsada pola co-
ñecida saída dun participante e a morte 
inicial de seis persoas, sete posterior-
mente (no momento de escribir estas 
liñas).

Ante semellante catástrofe cóm-
pre dende este medio facer dúas cou-
sas. A primeira, por suposto, transmitir 
o máis sentido pésame de todos os 
que facemos Sprint Motor ás familias 
dos falecidos, así como desexar a total 
recuperación dos feridos. E a segunda 
pensar no futuro, nas probas que ve-
ñen despois, na obrigada obediencia, 
no correcto cumprimento de todo o 
que se pide neste deporte e, quizais, 
aínda máis.

Os ralis son unha especialidade 
apaixonante, que deparan momentos 
de grande intensidade. Pero tamén, 
como calquera modalidade sobre as 
catro rodas, un evento que supón un 
enorme risco polo ben coñecido fei-
to de que un automóbil pode golpear, 

atropelar, ferir... E ante iso so queda 
unha cousa: obedecer.

O risco existe sempre, máis aínda 
nas zonas delicadas e comprometidas, 
aquelas que xa son consideradas prohi-
bidas polos organizadores. Pero no res-
to do percorrido cronometrado tamén 
hai que ser precavido, analizar con de-
talle os posibles perigos e cambiar de 
localización ante a máis pequena dúbi-
da de que o sitio non é seguro. Pensar 
sempre que os únicos que poñen en 
perigo a súa integridade son piloto e 
copiloto.

Ante todo o mal dos ralis, como 
moitos males da nosa sociedade, é a 
falta de respecto, que deriva neste caso 
no que se chama desobediencia. Haxa 
moitos ou poucos comisarios, máis ou 
menos forzas da orde (sería imposible 
unha persoa que vixiase a cada espec-
tador) non debemos esquecer que hai 
moitas cousas en xogo cando pasa un 
coche de carreiras, a máis importante 
de todas “a vida”, aquela que só se vive 
unha vez. E con isto como reflexión 
prioritaria hai que xogar, pois o demais, 
dígase ver mellor, facer unhas ou outras 
fotos, escoitar os motores máis lonxe 
ou preto, e completamente secundario.

Entre os que dunha forma ou ou-
tra vivimos este apaixonante mundo 
temos claro que o acontecido nas es-
tradas de Carral van marcar conside-
rablemente o devir do noso deporte. 
Necesítase unha forte reflexión, qui-
zais aínda un maior esforzo por parte 
de federacións e organizacións, ás ve-
ces complicado en tempos de carestía 
económica. Pero, sobre todo, o que se 
necesita sen dúbida algunha e a cons-
ciencia que todos os que asistimos ás 
competicións deste tipo debemos ter. 
Isto non é un xogo de nenos, un xogo 
inofensivo, nen moito menos. Terémolo 
que ter moi en conta.

EDITORIAL

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

Consciencia, conscienciaConsciencia, consciencia
MiguEl cuMBRAOS álVAREZ
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O novo Avensis, dis-
poñible con car-
rozarías berlina 

(Sedán) e familiar (Touring 
Sports), conta cunha imaxe 
exterior máis elegante e 
un habitáculo profunda-
mente renovado e cunha 
maior calidade percibi-
da. Pódese elixir entre tres 
versións diferentes: 115D, 
150D e 140. As dúas pri-
meiras inclúen senllos no-
vos motores diésel, sendo o 

primeiro deles un 1.6 D-4D 
de 112cv e o segundo un 
2.0 D-4D de 143cv. O de 
menor potencia é o mes-
mo propulsor que xa mon-
tan Auris e Verso mentres 
que o outro é novidade na 
gama Toyota. Ambos apor-
tan unha clara redución en 
consumos e emisións fron-
te aos do anterior Avensis. 
Comercialízanse con 3 niveis 
de equipamento: Business, 
Advance e Executive.

O novo Renault 
Mégane é 25 mm 
máis baixo e 47 mm 

máis ancho no eixe diantei-
ro e 39 mm no eixe traseiro 
fronte ao da terceira xera-
ción. Os elementos croma-
dos reafirman a altura de 
cintura da carrozaría e re-
alzan a calandra, os em-
bellecedores laterais e as 
empuñaduras das portas. 

As finas nervaduras do capó, 
asociadas a xuntas croma-
das e ás hendiduras laterais, 
reforzan a personalidade do 
frontal.

No Salón de Fráncfort, 
desvelarase o novo Mégane, 
tanto o seu deseño interior 
como as súas tecnoloxías, 
que proveñen de segmen-
tos superiores, ou a súa ofer-
ta de motorizacións.

Novo Toyota Avensis

Cuarta xeración do Mégane

O Bentley Bentayga 
combina un luxo sen 
precedentes cunhas 

prestacións sen esforzo e a ver-
satilidade para un uso diario. Co 
novo motor W12, o Bentayga 
é o SUV máis rápido, potente, 
luxoso e exclusivo do mundo.

O Bentayga incorpora o 
habitáculo máis refinado 

do mundo, cuns niveis de 
precisión insuperables. Os 
detalles en madeira, metal 
e pel, como a precisión das 
tolerancias entre os guar-
necidos, constitúen o pa-
radigma do luxo británico 
moderno.

O corazón deste vehículo 
compono o novidoso motor 

W12 de 6 litros e dobre tur-
bocompresor. Esta poten-
te unidade de 12 cilindros 
combina a eficacia e o refi-
namento con niveis superio-
res de luxo, potencia e par. 

Capaz de alcanzar unha po-
tencia de 608cv, un par de 
900 Nm, unha aceleración 
de 0 a 100 km/h en 4,1” e 
unha velocidade máxima de 
301 km/h.

Un SUV moi especial

6 NovasSprint Motor >>6



É o que promete a 
condución 100% 
eléctrica do proto-

tipo que presenta a casa dos 
aros no Salón do Automóbil 
de Frankfurt: un SUV de-
portivo que será o primei-
ro coche eléctrico de gran 
serie de Audi, que come-
zará a producirse en 2018. 
Incorpora a última tecno-
loxía de baterías e unha 
aerodinámica de primeiro 

nivel que aseguran unha 
autonomía de máis de 500 
quilómetros, amais de dis-
poñer dunha resistencia 
mínima ó vento co deseño 
“Aerosthetics” que inclúe 
elementos aerodinámicos 
móbiles na zona dianteira, 
traseira e nos laterais. As ba-
terías de litio van colocadas 
entre os dous eixes e o inte-
rior espazoso está configu-
rado para catro pasaxeiros.

O sedán de tres vo-
lumes da casa co-
reana distínguese 

por un moderno exterior 
e un interior máis espazo-
so, maior confort de sus-
pensión, menor peso e 
estabilidade mellorada. A 
grella loce faros máis lon-
gos, anchos e envolventes, 
LED nos pilotos e un capó 
de maleteiro con forma de 
alerón amais dun paracho-
ques traseiro que integra 

difusor e saída de escape 
oval. Co bastidor un 50% 
máis robusto, monta pro-
pulsores eficientes en dié-
sel e gasolina idénticos ós 
anteriores, xunto a un hí-
brido enchufable que che-
gará máis adiante. Haberá 
cambio de sete marchas e 
dobre embrague e carga 
para móbiles por indución 
amais de novas tecno-
loxías de seguridade acti-
va e pasiva.

Crossover deportivo 
de altas prestacións 
deseñado para os 

namorados da condución e 
coa dinámica intrínseca dun 
auténtico Jaguar. Con esta 
etiqueta ambiciosa chegará 
a Frankfurt para a súa pre-
sentación o novo modelo da 
marca británica, logo de ser 
sometido a numerosas pro-
bas de resistencia. Con arqui-
tectura de aluminio lixeiro, 

dirección de asistencia eléc-
trica, suspensión dianteira de 
dobre horquilla e a traseira 
multibrazo afronta as irregu-
laridades do terreo. Ademais, 
incorpora un sistema de trac-
ción 4x4 (AWD) optimizado, 
control dinámico de estabili-
dade e o sistema All-Surface 
Progress que lle confiren axi-
lidade e dinamismo, amais 
dun confort inédito no seu 
segmento.

O pracer do Audi quattro e-tron concept

Kia Optima cuarta xeración

F-Pace: primeiro SUV de Jaguar

>> Sprint Motor 7Novas



O novo Astra Sports 
Tourer está basea-
do nunha arquitec-

tura lixeira completamente 
nova que o fai ata 200 kg 
menos pesado que o mode-
lo anterior.

A gama de motores cun 
rango de potencias que van 
desde os 105cv aos 200cv ta-
mén axuda a conseguir es-
tes resultados. O Astra Sports 

Tourer só estará propulsa-
do por unidades da máis 
avanzada gama de moto-
res dispoñible en Opel. Os 
propulsores de gasolina e 
diésel, cunha cilindrada en-
tre 1.0 e 1.6 litros teñen tres 
cosas en común: combi-
nan a maior eficiencia cun-
ha excelente capacidade 
de resposta e suavidade de 
funcionamento.

O novo Prius apro-
veita as fortalezas e 
os logros dos seus 

predecesores e disponse a 
marcar unha nova referencia 
en canto a aforro de combus-
tible, emisións e eficiencia.

O sistema híbrido combi-
nado Full Hybrid foi revisado 

exhaustivamente para me-
llorar a eficiencia, reducir o 
peso e afinar o rendemento. 
Os detallados cambios de 
deseño do motor permitiron 
conseguir máis dun 40% de 
eficacia térmica, un estupen-
do rendemento para unha 
motorización de gasolina.

Novo Opel Astra Sports Tourer

Novo Prius

En términos habi-
tuais, a fórmula 2+2 
é unha configura-

ción composta por un asen-
to para o condutor e outro 
para o acompañante na parte 
dianteira, así como por dous 
pequenos asentos na parte 
traseira para pasaxeiros oca-
sionais ou nenos. O espazo 
lonxitudinal para as pernas 

na parte traseira é practi-
camente inexistente, o cal 
reduce a comodidade e fun-
cionalidade do vehículo. 

No caso das estruturas 
dos convertibles, esta redu-
ción de espazo é o resultado 
da incapacidade dos fabri-
cantes de acomodar a capo-
ta convertible co espazo do 
maleteiro e da zona traseira 

de pasaxeiros. Como conse-
cuencia, o sector está repleto 
exclusivamente de vehículos 
convertibles que para Rolls-
Royce serían comprometidos 
e “antisociais”.

O Dawn (amencer) é un 
impresionante modelo que 
quere rozar a perfección. O 

fabricante fixo un converti-
ble con espazo suficiente e 
cómodo para catro adultos. 
Un coche propulsado por un 
motor V12 de 563 cabalos de 
potencia que fará as delicias 
dos máis podentes. O resto 
contentarémonos con gozar 
da súa silueta.

Rolls-Royce Dawn

Sprint Motor >>8 Novas



SprintAxenda

¿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

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

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636



O seu lanzamento 
é inminente e para 
ir abrindo boca a 

compañía coreana amosa 
o bosquexo do próximo se-
dán compacto con aspec-
to moderno e elegante. Vén 
avalado por un estudo de 
consumidores que o clasifi-
caron por diante dos princi-
pais rivais pola súa aparencia, 
onde destaca unha grande 
grella hexagonal emparellada 

cuns faros estreitos e depor-
tivos que dan sensación de 
enerxía, cunhas superficies 
exteriores limpas e refinadas 
e pasos de roda que achegan 
dinamismo. Para o Presidente 
e Xefe de Deseño de Hyundai 
Motor Company o Elantra re-
flicte a nova visión de dese-
ño da marca orientado á 
modernidade e comodida-
de coa esencia da sensación 
deportiva.

Sexta xeración Hyundai Elantra

Preséntase co fin 
de abrir camiño 
para chegar a no-

vos clientes e ampliar un 
sector que representa o 
25% do mercado camper 
en Europa e que segue 
medrando. Cunha esté-
tica personalizable, altas 
prestacións e axilidade 
nos desprazamentos está 
preparado para afrontar as 
rutas máis esixentes, cun 
sistema de transmisión 

ás catro rodas, aliñación 
especial elevada e pneu-
máticos de maior tamaño 
para viaxar con segurida-
de. O habitáculo amplo é 
confortable grazas á altu-
ra que permite estar de 
pé. Monta un motor 2.3 
de 150cv con sistema de 
inxección Multijet II de úl-
tima xeración e función 
Indicador cambio de mar-
cha (GSI) de serie que axu-
da a reducir o consumo.

Fiat Ducato 4x4 Expedition para aventureiros

10

Lexus IS 300h en Sport Edition
Xa está á venda a 
nova serie especial 
con características e 

equipamento exclusivos a ni-
vel interior e exterior, que si-
túa ó Lexus IS 300h deportivo 

a medio camiño entre o aca-
bado Executive e F Sport. 
Loce rechamantes pinas de 
aliaxe de 18 polgadas en ne-
gro cromado e 5 radios, espe-
llos retrovisores en negro e o 

interior con interseccións de 
coiro en gris e negro amais 
de teito solar eléctrico. Cun 
prezo de 42.600 euros, equí-
pase con faros xenon, clima-
tizador bizona, control de 

cruceiro, cámara de visión 
traseira, entrada sen chave 
Smart Entry e selector de mo-
dos de condución. As primei-
ras entregas están previstas 
para finais de outubro.
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Audi presenta unha 
nova evolución da 
súa berlina blinda-

da de alta seguridade, o novo 
A8 L Security, que supera os 
criterios establecidos na cate-
goría VR 9 de protección ba-
lística, actualmente os máis 
estritos en materia de seguri-
dade civil aplicados a coches 
de produción. A marca dos 
4 aros conseguiu unha vez 
máis que a súa berlina blin-
dada sexa aínda máis segura. 
A partir de agora, na célula 
de seguridade do novo A8 L 

Security intégranse materiais 
extremadamente resistentes: 
tecidos de aramida, aliaxes es-
peciais de aluminio e aceiros 
conformados en quente que 
ofrecen aínda máis capacida-
de de protección malia o seu 
menor peso. Os enxeñeiros de 
Audi tamén desenvolveron o 
acristalamento do vehícu-
lo. Dúas motorizacións están 
dispoñibles para esta berlina 
de alta seguridade. O 4.0 TFSI, 
un motor V8 biturbo, ofre-
ce unha potencia de 435cv e 
rende 600 Nm de par máximo. 

O W12 FSI atmosférico ofrece 
500cv de potencia e 625 Nm 
de par máximo. O seu pode-
roso empurre permite unhas 
prestacións considerables, e a 
velocidade máxima limitouse 
electronicamente a 210 km/h 
tendo en conta os pneumáti-
cos utilizados, que posúen un-
has excepcionais propiedades 
para rodar picados en situa-
cións de urxencia. O chasis e a 
tracción permanente quattro 
foron especialmente deseña-
dos para satisfacer requisitos 
de máxima seguridade.

INTENSOS

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

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
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

/audispain

O Audi máis seguro da historia
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❱❱ o Grand cherokee estrea unha nova  
edición limitada do SuV Premium por ex-
celencia de Jeep. O novo grand cherokee 
SuMMiT PlATinuM está dispoñible en 
exclusiva co motor V6 3.0 turbodiésel de 
250cv unido á caixa de cambios automá-
tica de 8 velocidades. Esta nova edición 
especial está dispoñible por un prezo 
promocionado de 78.490 euros.

❱❱ a principios do 2016, a icona dos  
compactos deportivos, o golf gTi, ce-
lebra o seu 40º aniversario. VW con-
memorará este evento cunha progre-
sista edición especial: o novo golf gTi 
clubsport. O motor turboalimentado 
e de inxección directa do novo mode-
lo conmemorativo entrega unha po-
tencia de 265cv, o que supón un au-
mento de 35cv en comparación co 
gTi máis potente ata agora. duran-
te un breve tempo -ao redor de 10” 
cada vez- o condutor pode incremen-
tar nun 10% adicional a potencia e 
superar os 290cv grazas á función 
boost. Esta potencia engadida actí-
vase simplemente pisando a fondo o 
acelerador.

❱❱ a versión plus aporta máis potencia:  
cos seus 3 litros de cilindrada, o V6 
Tdi biturbo entrega 340cv grazas a 
un incremento da presión de inxec-
ción. O resultado son 27cv adicio-
nais sobre a potencia do SQ5 Tdi, 
mentres que o par máximo incre-
méntase en 50 nm, para chegar aos 
700 nm. O poderoso SuV con motor 
turbodiésel acelera de 0 a 100 km/h 
en só 5,1”.

BreVeS



A compañía xaponesa lidera o 
proxecto europeo eVADER para 
crear un sistema pioneiro de xe-
ración de alertas audibles para 
os peóns e outros usuarios das 
vías, de maneira que estes poi-
dan ser advertidos da presenza 
dun vehículo eléctrico. O co-
che levaría unha cámara inseri-
da no parabrisas, programada 

para recoñecer persoas, ciclis-
tas e outros usuarios e ó detec-
tar a súa presenza proxecta cara 
eles sons de alerta cun impac-
to mínimo nos niveis de conta-
minación acústica, outro dos 
obxectivos da investigación. 
Nissan ten incorporado unha 
tecnoloxía similar ós seus co-
ches eléctricos.

A casa francesa presenta a 
versión break do Talisman 
que ofrece as vantaxes da 
berlina pero con capacida-
de de carga superior de ata 
572 litros e cun perfil máis 
estilizado. Promete pra-
cer de condución inédito 
con amortecemento pilo-
tado que permite a condu-
ción personalizada grazas ó 

sistema “Multi-Sense” e con di-
rección nas catro rodas, amais 
dun espazo xeneroso, asen-
tos dianteiros con ventilación 
integrada e tecnoloxía que 
agrada as viaxes. Será comer-
cializado no primeiro semestre 
de 2016 en dúas versións ga-
solina (Energy TCe de 1.6l de 
150 e 200cv, embrague dobre 
e caixa de sete velocidades) 
e tres diésel de seis marchas 
(Energy dCi 1.6 de 110, 130 e 
160cv).

Novo Kia Sportage
O SUV chegará ó merca-
do a comezos de 2016 
presumindo do recha-
mante frontal “nariz de 
tigre”, onde non se in-
tegran os faros, que 
van sobre os bordes ex-
teriores do capó. Viste 
uns pasos de roda máis 
marcados cós do mode-
lo actual, baixa a altura 

do teito, crece a distancia 
entre eixes e o interior é 
máis funcional co predo-
minio da pantalla central. 
O perfil foi deseñado para 
transmitir forza e axilida-
de, grazas a un motor ga-
solina de catro cilindros en 
liña e 1.6 litros de poten-
cia de 136 e 176cv e varios 
diésel: 1.7CRDi de 115cv, o 
2.0 CRDi de 136cv e o 2.0 
CRDi de 184cv.

❱❱ mercedes-amG lanzou o seu novo c 63 coupé e c 63 S coupé, que estarán dispoñibles na  
súa primeira edición como un lanzamento especial para o mercado. As liñas do 
c 63 serán cor gris mate, mentres que os bordos das lamias serán negro mate, 
cun deseño de cruz de alto brillo.

❱❱ mazda iniciou a comercialización no noso país da cuarta xeración do seu modelo mX-5,  
que conta cunha capota de lona e incorpora a tecnoloxía Skyactiv e o deseño 
Kodo. A empresa ten o obxectivo de alcanzar unhas vendas anuais de 30.000 
unidades ao ano da versión renovada deste automóbil en todo o mundo.

❱❱ o mercado de recambios para automóbil interrompeu no exercicio 2014 unha secuencia  
de tres anos consecutivos de baixadas e experimentou un incremento do 1,2 por 
cento con respecto a 2013, ata alcanzar un volume de 8.200 millóns de euros.

❱❱ Subaru exhibirá no Salón de Frankfurt o seu modelo levorg Sports tourer, que se  
comercializa dende fai máis dun ano no mercado xaponés e que chegará en no-
vembro ao noso país. unha berlina familiar deportiva con tracción total perma-
nente Symmetrical All Wheel Drive de serie.

❱❱ o Senado aprobou o Proxecto de lei que reforma o sistema de valoración de danos e  
prexuízos causados ás persoas en accidentes de tráfico.En términos xerais, a nova lei 
permite incrementar a protección ás vítimas de accidentes de circulación median-
te a rápida resolución dos conflitos e a garantía dunha indemnización suficiente.

❱❱ Ford lanzará cinco novos ou redeseñados modelos todoterreo durante os vindeiros tres  
anos en Europa, entre os que se atopa o Edge, que se desvelará en Frankfurt. A 
firma actualizará a finais de ano os seus modelos Kuga e EcoSport.

❱❱ toyota alcanzou un acordo de colaboración coa universidade de Stanford e co itm para  
impulsar a investigación e o desenvolvemento de tecnoloxías de mobilidade, 
de vehículos intelixentes e de intelixencia artificial. O obxectivo é avanzar nas 
tecnoloxías dos vehículos intelixentes, para axudar a acabar coas vítimas en ac-
cidentes de tráfico.

❱❱ land rover mostrará na Feira internacional de equipamiento en defensa e Seguridade  
de londres o novo Range Rover Sentinel, capaz de resistir disparos e explosións 
e convértese no primeiro modelo blindado da marca que foi deseñado de forma 
íntegra pola súa división Special Vehicle Operations (SVO).

BreVeS

travesia de cacheiras nº 25 - 1ºa  -15886 teo (a coruña)

Alerta audible para peóns de Nissan

Renault Talisman 
Sport Tourer
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Oferta realizada para el modelo NX 300h Híbrido Corporate con Navibox. PVP 37.500€ (en Península y Baleares para vehículos en stock, IVA, transporte, Impuesto de Matriculación y campaña promocional incluidos. Otros gastos de matriculación y pintura metalizada no incluido. Condiciones de precio financiando con Toyota Kredibank 
GMBH a través del producto Lexus Privilege) Capital mínimo a financiar 20.000€. Oferta válida hasta el 31/10/2015. Oferta de Lexus España (Avd. de Bruselas 22, 28108 Alcobendas, Madrid y red de Centros Autorizados Lexus). El modelo ofertado no corresponde con el modelo visualizado. Emisiones de CO2 desde 116 a 123 g/km. 
Consumo combinado desde 5,0 a 5,3 l/100km. El consumo de combustible y los valores de CO2 se miden en un entorno controlado de acuerdo a los requisitos de la Directiva 80/1268/CEE. Los valores de combustible y emisiones CO2 de su vehículo podrán diferir al variar los factores externos.

Partner de:

CENTROS AUTORIZADOS LEXUS GALICIA
Avda. Finisterre, 331 - 15008 La Coruña - Tel. 981 160 444
Ctra. de Camposancos, 141 . Nave 3 - 36213 Vigo - Tel. 986 203 320
Ctra. A Coruña, Km. 36/38 - 27003 Lugo - Tel. 982 219 800

www.estilolexus.com     www.lexusauto.es/lacoruna

LEXUS NX 300h Híbrido
 37.500 €
197 CV. 5,0 l/100km. CO2: 116 g/km. NOx: 0,007 g/km
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Novo Porsche 911
Porsche presentou o novo 911 carrera no Salón de Fráncfort. 
A nova xeración do deportivo máis vendido do mundo es-
tréase con innovadores motores bóxer biturbo, un avanza-
do chasis e o novo sistema de información e entretemento 
PcM. O 911 carrera ten unha potencia de 370cv e o 911 
carreira S de 420cv. nos dous casos hai un aumento de po-
tencia de 20cv.

Novo Tiguan
Volkswagen exhibe catro versións do novo Tiguan en 
Fráncfort. As versións de produción presentadas son o de-
portivo Tiguan R-line, o clásico modelo de estrada e unha 
versión off-road especialmente deseñada para a condución 
fóra do asfalto. Pola súa banda, o prototipo Tiguan gTE con 
motor híbrido enchufable de 218cv ofrece un primeiro avan-
ce do que será o futuro desenvolvemento da gama do SuV.

Novos Audi S4 e S4 Avant
Potencia de 354cv, e aceleración de 0 a 100 en 4,7”: Audi 
presentou os novos S4 e S4 Avant en Fráncfort. como en to-
dos os modelos S de Audi, a potencia do 3.0 TFSi transmíte-
se ao pavimento mediante a tracción integral permanente 
quattro. durante unha condución normal, o diferencial cen-
tral autoblocante reparte o 60% do par ao eixe traseiro e un 
40% ao dianteiro. dependendo da situación concreta, pode 
distribuír ata o 70% do par ao eixe dianteiro, e ata o 85 ao 
traseiro. O control selectivo de par por roda baseado nunha 
intelixente función de software complementa ao sistema 
de transmisión quattro.

Novo Skoda Superb Combi
O novo Skoda Superb combi entusiasma co mellor espazo 
interior dentro do seu segmento. Todas as dimensións in-
teriores relevantes foron aumentadas. un factor importan-
te é a utilización da tecnoloxía MQB que fixo posible unha 
distancia entre eixes máis longa e un ancho de vía máis an-
cho. ningún competidor ofrece un maleteiro tan grande. cos 
asentos na súa posición normal, a capacidade é de 660 litros 
e cando se abaten, pasa aos 1.950.

Segue na contraportada ➝
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Máis de 29 Seat 1200 
Sport, coñecido po-
pularmente como 

Bocanegra, déronse cita en 
Tarrasa na XVI Concentración 
do Club Seat 128/1200 Sport 
de España.

Galicia contou cunha nu-
trida representación e copou a 
relación de premios, levando o 
máis importante de todos eles, 
o de Mellor Seat 1200 Sport de 
España do ano 2015, que fa-
llou o propio enxeñeiro que en 

1975 creou o modelo, Antonio 
Amat. O vehículo ganador é 
un primeira serie do ano 1976, 
matrícula de Navarra, que salva-
ron do desguace seis galegos: 
Roberto, Nacho, Chuso, Diego, 
Toño e Anxo. Durante nove me-
ses e con escasos coñecemen-
tos de mecánica, fanse chamar 
“Grupo de Incultos Mecánicos”, 
lograron salvar este coche e 
cumprir o obxectivo de acudir 
a Tarrasa con motivo do 40 ani-
versario do Bocanegra.

O Campionato do 
Mundo FIM de Trial 
2015 baixou o telón 

en Teo, tras celebrarse a última 
das 18 carreiras da tempada. O 
piloto catalán Adam Raga do-
minou os dous días de carrreira, 
proclamándose vencedor des-
ta proba.

O Repsol Honda Team, sa-
tisfeito coa tempada dos seus 
pilotos, onde destaca a coroa 
de campión do mundo de Toni 
Bou, e van dezaoito campiona-
tos co deste ano.

Día de chubasqueiros, pa-
raugas e botas de auga en Teo. 
O Campionato do Mundo de 
Trial 2015 finalizou cun día chu-
vioso, fresco e con espesa né-
boa nas zonas. A organización 
da carreira modificou o segun-
do día a maioría de obstáculos 
do percorrido, resultando un 

trial moito máis doado que na 
primeira xornada.

A igualdade entre o cam-
pión Toni Bou e o subcampión 
Adam Raga do mundo mantí-
vose ata esta última cita do ca-
lendario. Na primeira volta, un 
pé do piloto da Montesa Cota 
4RT marcou a diferenza a fa-
vor de Raga, aínda que na se-
gunda, e con chuvia torrencial, 
Bou repetiu puntuación, men-
tres que o seu rival penalizou 
dous puntos. Na última volta, 
dous fallos do piloto de Honda 
cargaron a súa tarxeta con 14 
puntos, polos 9 do seu rival. 
Bou terminou segundo nun 
GP que estivera dominando 
os últimos anos.

Toni Bou, que se procla-
mou Campión do Mundo no 
pasado GP de Portugal, gañou 
un total de 13 carreiras en 2015.

O premio ao mellor “Bocanegra” 
restaurado veu para Galicia

V Concentración de  
Vehículos Históricos 
“Xornadas de 
Patrimonio”

Adam Raga gañou o GP de 
España de Trial de Teo

C o m p o s t e l a 
Monumental celebra-
rá, en colaboración 

co Automóbil Club de Galicia 
e o Concello de Santiago, a V 
edición da Concentración de 
Vehículos Históricos “Xornadas 
de Patrimonio”. A cita está previs-
ta para o sábado día 26 de setem-
bro na Praza do Obradoiro, onde 
todos os vehículos participantes 
estarán expostos ao público den-
de as 11:30 ata as 17:00 horas.

Desta forma queda aberto o 
prazo de inscrición para que to-
dos aqueles afeccionados que 
así o desexen, propietarios de 
vehículos históricos e clásicos, 
poidan participar, de forma total-
mente gratuíta. Os interesados 
en acudir a este evento co seu 

automóbil deberán formalizar a 
súa inscrición chamando aos se-
guintes teléfonos: 606.836.362 
(Automóbil Club de Galicia) ou 
ben por correo electrónico: au-
tomovilclubdegalicia@yahoo.es

Dende a organización con-
fíase en poder reunir a máis de 
125 automóbiles históricos e 
clásicos, e poder manter o ré-
cord establecido o ano pasado 
na capital galega.

O evento levarase a 
cabo o sábado 26 de 
setembro na Praza 
do Obradoiro

CompostelaSprint Motor >>14



Sprint
Axenda

¡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



despois de desenvolver e comercializar o novo Superb, a marca checa vai 
ter que esmerarse moito nos seus seguintes modelos. Hai vinte anos Skoda 
só tiña no seu catálogo no noso país un modelo para vender: o Felicia. un 
modesto vehículo que nos retrotraía á Europa do leste e á súa obsoleta 
industria automobilística definida por uns deseños anticuados, e incluso 
toscos, e unhas motorizacións que eran incomparables cos modernos 
propulsores da Europa occidental. O único atractivo que tiña aquel vehículo 
era o prezo, as súas vendas no noso país eran máis ben testemuñais... E de 
repente chegou o potente grupo Volkswagen e mercou a marca. A partir 
dese momento comeza a historia moderna, e ilusionante, de Skoda.

Depredador
de Premiums

■ XuRXO SOBRinO | TexTo e FoTos

Novo Skoda Superb

Sprint Motor >>16



O estado actual da historia da mar-
ca checa, xa non só polo coche desta 
proba, é unha gama cun deseño mo-
derno e a incorporación da tecnoloxía 
do grupo alemán. Isto queda reflectido 
nunha cota de mercado cada día máis 
interesante.

Pero vaiamos co novo Superb, que 
é o que nos ocupa nestas liñas. Antes 
de nada, dicir que xa só con ver as fotos 
podemos observar que non ten absolu-
tamente nada que ver co seu antecesor. 
O cambio estético é tremendamente po-
sitivo, algo que puidemos constatar ao 
longo da proba polos comentarios de 
diversos curiosos cos que cambiamos 
opinións.

Recollemos o novo Skoda nas insta-
lacións de Brea Automoción, concesio-
nario oficial da marca en Santiago que 
nos cedeu a unidade de probas, para ini-
ciar unha das nosas rutas habituais. O iti-
nerario consistía en saír de Compostela 

pola autovía de Brión, onde ao seu re-
mate enlazamos coa estrada da capital 
de Galicia a Noia para rematar este treito 
de probas na vila mariñeira de Portosín. 
Pois ben, cando rematamos esta primei-
ra etapa de probas fixémolo no Real Club 
Náutico de Portosín, onde nada máis 
chegar ao seu aparcamento nos pasou a 
primeira anécdota cun condutor curioso. 
Apagamos o Superb, e nada máis baixar 
del o “veciño” do lado do parking, que ía 
entrar nun veterano Mercedes Clase E (o 
dos catro faros redondos), achegóuse-
nos e vendo con auténtico entusiasmo 
as modernas liñas deste Skoda díxonos 
“Que coche é este?”. Nós, interesada-
mente, replicámoslle “Un Superb, que 
che parece?”. E dicimos interesadamen-
te porque se lle chegamos a dicir que 
era un Skoda igual lle perdía atractivo. 
Os das clases premium teñen este toque 
especial. O veterano condutor (un home 
xubilado) deu unha volta ao redor do 

vehículo con xesto de agrado, ao pasar 
polo maleteiro abrimos o portón, can-
do viu a capacidade comentou “Caray! 
é máis grande ca o meu”, e acto seguido 
engadiu “Gústame, podo velo por den-
tro?”. Contestámoslle “Por favor, senta no 
posto do piloto”. Unha vez sentado invi-
támolo a probar o asento traseiro, que-
do abraiado co espazo. Despois dunha 
pequena charla volveu preguntar pola 
marca, a contestación foi sinxela é un 
Skoda Superb, o modelo máis grande 
da marca. Quedou perplexo, non imaxi-
naba ca marca checa estivese neste ni-
vel. “E o prezo?”, preguntou cortesmente. 
Pois está nuns 27.500 euros o básico, que 
co PIVE e algunha promoción pode es-
tar nuns 23.500. Mirou para o seu “clási-
co” e de seguro que marchou facéndose 
moitas preguntas. Tantas como se fará 
o día que pense en renovar o seu ve-
llo Clase E. Ata canto se pode pagar por 
unha marca?
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En marcha
O modelo cedido por Brea Automoción para facer a pro-

ba era o TDI de 150 cabalos con cambio DSG. Skoda mellorou 
a rumorosidade da banda de rodadura dos pneumáticos e, en 
liñas xerais, o Superb está ben insonorizado. Nós recomenda-
riamos sen ningunha dúbida neste coche o cambio DSG fronte 
ao manual. O propulsor de 150cv vai folgado.

O Superb é un coche cunha boa capacidade dinámica. Non é 
un prodixio pero si mellora, e moito. Non balancea e os pasaxei-
ros de detrás van cómodos ante unha condución máis brusca e 
vigorosa. Pódese atacar ben as curvas, entra con bos apoios e 
sae relativamente rápido sen perder a traxectoria; sempre tendo 
en conta que non é un coche pensado para ser un deportivo. 
Falamos máis ben dunha berlina de representación.

O propulsor empurra dende as marchas longas, e con bos 
consumos si conducimos de forma ecolóxica, aínda que este 
TDI non é tan sensible ao ritmo de marcha, e mantense sem-
pre entre 5,5 e 6,5 l/100 km, algo que agradecerá o noso peto.

Presentación
O novo Superb é un modelo com-

pletamente novo, que utiliza a plata-
forma modular MQB de Volkswagen. 
Se na xeración anterior destacaba pola 
súa relación entre prezo, espazo interior 
e equipamento, o novo modelo conser-
va estas calidades e engade unha máis: 
calidade e o último en equipamento de 
seguridade e multimedia.

O novo buque insignia da marca 
checa medra case 3 cm en lonxitude, 
case 5 en anchura e medio centímetro 
en altura fronte á xeración anterior. A 
distancia entre eixes aumenta 8 cm, o 
que xunto ao novo deseño permítelle 
a esta gran berlina seguir sendo a re-
ferencia absoluta na súa categoría en 
espazo para as pernas nas prazas tra-
seiras... e en capacidade de maleteiro. 
Ao maleteiro do novo Superb accédese 
agora a través dun ben disimulado por-
tón traseiro, que deixa un enorme oco 
de carga. A capacidade é de 625 litros, 

35 litros máis ca no modelo anterior, e 
pódese ampliar ata os 1.760 litros aba-
tendo os respaldos dos asentos trasei-
ros, operación que nalgunhas versións 
pódese facer dende o maleteiro a través 
dun botón. Tamén se ofrece o cómodo 
sistema de apertura con só pasar un pé 
por baixo do paragolpes traseiro, unha 
novidade en Skoda. Doado de cargar, 
con elementos que facilitan a súa utilia-
zión (prácticos separadores ou dispositi-
vos para suxeitar a carga) e con espazo 
para unha roda de tamaño estándar de 
ata 16 polgadas baixo o piso, o maletei-
ro do Superb é, sen dúbida, o mellor da 
categoría. Tamén o é a comodidade que 
ofrece nas prazas traseiras.

Pero son moitas máis as novidades 
que ofrece o novo Superb en canto a 
equipamento tecnolóxico multimedia, 
de seguridade e de confort. Estréanse, 
por exemplo,a climatización de tres zo-
nas, a suspensión pilotada DCC, o siste-
ma Rear Traffic Alert de alerta de tráfico 

traseiro para facilitar as manobras de 
saída de aparcadoiro en batería, ou o 
sistemaTraffic Jam Assist para mello-
rar a seguridade e o confort en atascos. 
Pode levar ata 9 airbags, control de cru-
ceiro adaptativo, freo multicolisión, lu-
ces adaptativas e control de arrinque en 
pendente, entre outras moitas cousas.

En conectividade destacan o siste-
ma smartGate, que permite acceder e 
utilizar a información do vehículo a tra-
vés do teléfono, ou a App denominada 
Skoda Media Command, que permite 
controlar o sistema cunha tablet dende 
a parte traseira do vehículo. Ao volante 
transmite sensación de calidade, os ma-
teriais teñen moi boa presenza, hai ocos 
ben estudados para deixar obxectos, e 
todos os botóns seguen unha secuencia 
de colocación ben estudada, que permi-
te atopalos alí onde esperas, e acciona-
los doadamente. A nova pantalla táctil 
ofrece unha boa resolución, e navégase 
fácilmente polos menús.

o interior co acabado superior é de auténtico luxo

a capacidade do maleteiro é de 625 litros, 35 litros máis ca no modelo anterior
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Gama e prezos
Skoda ofrece catro acaba-

dos para o novo Superb, de-
nominados Active, Ambition, 
Style yLaurin & Klement. 
Dende o acabado básico 
Active son de serie o control 
de presión dos pneumáticos, 
aire acondicionado, 6 airbags, 
freo de estacionamiento eléc-
trico, catro elevacristais eléc-
tricos, volante multifunción, 
bluetooth, lamias de aliaxe, 
radio con pantalla en branco 
e negro e o control de veloci-
dade de cruceiro.

As versións Ambition cus-
tan 1.200 euros máis, e en-
gaden climatizador bizona, 
sensor de choiva e luces, ra-
dio con pantalla táctil en cor 
de 6,5 polgadas, lamias de 17 
polgadas, retrovisores exterio-
res pregables electricamente, 

sensores de aparcamento tra-
seiros e distintos elementos 
decorativos cromados.

Pola súa banda, o acabado 
Style supón uns 2.500 euros 
adicionais aos Ambition, e aña-
de faros bixenon con leds dian-
teiros e traseiros, decoración 
en aluminio no interior, senso-
res de aparcamento dianteiros, 
tapizado en Alcántara, asentos 
dianteiros eléctricos e lamias 
de aliaxe exclusivas.

As versións máis altas de 
gama, con acabado Laurin & 
Klement destacan pola súa de-
coración refinada e exclusiva, e 
por un equipamento completí-
simo, ao contar con faros dian-
teiros bixenon adaptativos, 
tapizaría de coiro, molduras 

decorativas, sistema de aper-
tura do maleteiro pasando un 
pé por baixo do paragolpes, 
navegador con pantalla de 
8 polgadas e equipo de son 
con 8 altofalantes, e sistema 
Dynamic Chasis Control con 
amortecemento adaptativo.

A nosa unidade de probas 
era un Super Ambition 2.0 TDI 
150cv co cambio DSG, o prezo 
recomendado é de 27.475 eu-
ros, co Plan PIVE incluído.

Para rematar dicir que o 
Grupo Volkswagen, sen que-
rer probablemente acaba de 
poñer a Audi nun apuro, pois 
co novo Superb, e tal e como 
están os tempos, máis dun 
cliente que queira ou necesi-
te unha berlina de representa-
ción pensará en cal mercar. O 
modelo da marca checa é unha 

opción moi razoable e comple-
ta. Máis dunha marca especiali-
zada en coches premium estará 
preocupada.

motor
cilindrada 1.968 cc
Válvulas/cilindro catro
alimentación Turbo
cilindros catro
combustible diésel
configuración En liña
depósito 66 litros

PoteNcia
Potencia máxima (cv) 150

PreStaciÓNS
Velocidade máx. 218 km/h
aceleración 0-100km/h 9 seg.

traNSmiSiÓN
caixa de cambios dSg 6 marchas
tracción dianteira

coNSumoS
medio 4.4 l/100km
cidade 5.3 l/100km
estrada 4.1 l/100km
emisión co2 118 g/km

Xeral
ancho 1.864 mm
alto 1.468 mm
maleteiro 625litros
Prazas cinco
Peso 1.500 kg

Ficha técnica

  pódese atacar 
ben as curvas, entra 
con bos apoios e sae 
relativamente rápido 

sen perder a 
traxectoria

O motor TdI de 
150cv é unha opción 
moi recomendable
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É importante descansar ben antes dunha viaxe

“Sono e fatiga, cales son 
os hábitos dos condutores es-
pañois?” é un estudo realiza-
do pola Fundación CEA que 
ten como obxecto investigar 
o coñecemento que teñen os 
condutores do noso país da 
importancia do descanso á 
hora de poñerse á fronte dun 
vehículo.

Este informe pon de relevo 
o descoñecemento que existe 
sobre a somnolencia produ-
cida pola inxesta de medica-
mentos, a necesidade de facer 
paradas logo de dúas horas de 
condución, ou a importancia 
de durmir, polo menos, oito 
horas antes de realizar unha 
longa viaxe por estrada.

A fundación destacou 
que quedar durmido ao vo-
lante é un feito de extrema 
gravidade polo evidente ris-
co que xera na condución 
cun probable accidente. É 
grave que unha porcentaxe 
moi elevada de condutores, 
case o 60 por cento, sufra mi-
crosonos ao volante e que 
máis do 70 por cento teña a 

sensación de quedar durmi-
do conducindo.

O estudo destaca que den-
de o punto de vista xurídico, de 
probarse que o condutor que-
dou durmido ao volante, e isto 
fose a causa dun accidente con 
resultado de danos persoais, o 
condutor pode ser castigado 
por unha imprudencia grave 
cun máximo de dez anos de re-
tirada do permiso de conducir e 
cinco de prisión. Tanto os tras-
tornos do sono como os trata-
mentos farmacolóxicos poden 
axudar a ter ou incrementar a 
sensación de fatiga, a producir 
situacións de somnolencia ou 

ata quedar durmido ao volan-
te. É importante que os médi-
cos teñan ben informados aos 
pacientes que se poidan atopar, 
por tratamento ou enfermida-
de, expostos a estes casos de 
especial gravidade.

A Fundación CEA solicitou 
á UE e aos fabricantes de co-
ches que inclúan de serie nos 
vehículos sistemas de seguri-
dade que detectan e avisan ao 
condutor, de atoparse en si-
tuación de fatiga ou somno-
lencia, o que pode evitar a súa 
perda de consciencia e un ac-
cidente de tráfico con conse-
cuencias fatais.

Nas conclusións do estudo se pide que os vehículos novos inclúan 
de serie dispositivos de seguridade para evitar a somnolencia

O 60% dos condutores sufrifon microsonos ao volante

Sono e fatiga, inimigos 
da seguridade viaria

Case todos os condutores sentimos algunha 
vez as gadoupas de Morfeo sobre nós ou o 

cansazo no corpo conducindo. Sermos cons-
cientes disto obríganos a parar de inmediato 

e descansar. Así e todo, as máis das veces 
non o fixemos. Isto é un erro que pode ter 

graves consecuencias.

■ BRAiS gARcíA | TexTo     ■ FundAción cEA| Imaxe

A somnolencia e a 
accidentalidade

Os condutores que presentan 
un elevado risco de accidentes 
por sono son fundamentalmen-
te novos, de entre 18 e 29 anos, 
traballadores por quendas, con-
dutores que o fan baixo efectos 
do alcohol e/ou drogas e aque-
les que presentan enfermidades 
relacionadas co sono.

En canto á accidentalidade 
viaria laboral, a maioría dos ac-
cidentes de tráfico mortais oco-
rren de luns a venres, de oito da 
mañá a oito da tarde. É este un 
percorrido no que se baixa a gar-
da por ser cotián, pero no que 
concorren moi a miúdo riscos 
como a rutina, as présas ou o 
cansazo, auténticos inimigos da 
seguridade viaria.

Tamén, máis dun 40% dos ac-
cidentes está estreitamente re-
lacionado co cansazo, que está 
intimamente relacionado co 
sono, e que pode estar motiva-
do por unha intensa actividade 
física ou unha mestura de activi-
dade física e intelectual.
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Só un 49,93% para cando sente cansazo nunha longa viaxe

A fatiga
A fatiga maniféstase con síntomas como a perda 

de concentración, picor de ollos, visión borrosa, pes-
tanexo constante, necesidade de moverse no asento, 
deshidratación e somnolencia. As súas consecuencias 
son unha perda de atención e un aumento do tempo 
de reacción ante un obstáculo dun 86 por cento. Polo 
tanto, é importante detectar os síntomas a tempo e 
tomar as medidas necesarias para evitar unha situa-
ción que pode desencadear un accidente.

Conclusións
Ante os resultados analizados neste informe, a 

Fundación CEA solicita:
Unha maior implicación por parte das institucións 

para concienciar sobre o problema da somnolencia 
na condución e a creación de campañas por parte da 
Dirección Xeral de Tráfico, o Servei Catalá de Trànsit 
e a Dirección de Tráfico do Goberno Vasco incidindo 
na problemática e os riscos que entraña conducir 
con sono ou fatiga.

A creación dunha normativa que obrigue aos 
países membros de UE a que os vehículos novos in-
clúan de serie dispositivos de seguridade para evitar 
a somnolencia.

Que os médicos de atención primaria, especia-
listas e farmacéuticos informen aos pacientes das 
contraindicacións dos medicamentos para conducir.

As farmacéuticas deben engadir na caixa dos me-
dicamentos de xeito visible o indicativo que alerte 
da prohibición de manexar máquinas ou vehículos.

Datos do estudo
Atendendo aos síntomas que o condutor sentiu algunha vez ao vo-

lante podemos observar que un gran número de condutores, o 71,65 por 
cento, recoñecen sufrir somnolencia mentres conducía.

Durante a viaxe, os condutores teñen diferentes hábitos á hora de fa-
cer descansos, pero é alarmante ver que só un 49,93% só descansa cando 
se sente canso.

Un dos datos máis reveladores que contén esta enquisa é que o 59,22% 
dos condutores recoñece que tivo algunha vez a sensación de quedar 
durmido ao volante durante un cachiño de tempo.

Estes son os denominados “microsonos”, un dos efectos máis negati-
vos da somnolencia que poden acabar provocando un accidente de trá-
fico: en breves anaquiños de tempo (2-3 segundos) o condutor pecha 
os ollos, dorme e perde a consciencia respecto da estrada, dos sinais ou 
doutros vehículos. Estes causan un 24 por cento dos accidentes mortais 
en autoestradas.
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■ ROcíO PEREiRA | TexTo      
■ SPRinT MOTOR | FoTos

Nova idea brillante de Ford
A comezos dos anos 60 a 

casa norteamericana cavilaba 
sobre o mellor xeito de dar-
lle un aire novo á súa flota de 
vehículos para competir coas 
gamas altas que estaban in-
troducindo as marcas da com-
petencia no mercado. O Ford 
Galaxy non estaba preparado 
para afrontar ese reto e, ini-
cialmente, decidiron apos-
tar por unha versión de luxo 
do Ford Fairlane. E acertaron 
porque o seu éxito fixo que 
se popularizase de tal ma-
neira que cara 1971 tódolos 
modelos pasaron a chamarse 
Torino. Sabido é que as regras 
do marketing recomendan xe-
rar expectación e entusiasmo 
ante un novo lanzamento e 
a marca decidiu empregar o 
lema da “nova idea brillante 
de Ford” para dar a coñecer 
o seu novo descendente. Á 
tenor dos resultados, funcio-
noulles ben.

o primeiro torino: 1968
Dende que se lanzou ó 

mercado no ano 68, a marca 
foi presentando diferentes va-
riantes, ata un total de catorce 
que partían do modelo pri-
meiro. A maioría das versións 
que foron creándose eran co-
ches convencionais e, en xeral, 
pode dicirse que os modelos 
máis populares foron os se-
dáns de catro portas. O Torino 
nace sobre a base do Fairlane e 
chega ós ollos dos condutores 
dispoñible con teito ríxido de 
dúas portas, en variante sedán 
de catro portas e tamén había 
unha rural de catro portas. O 
nome Fairlane empregouse 
nas versións máis económi-
cas e distinguíanse no deseño 
por ter pezas de fundición, op-
cións estándar e decoración no 
marco interior. Con todo, Ford 

fabricou versións de alto ren-
demento do Torino equipán-
doo con motores de grande 
alcance como é o caso do GT 
que equipaba un motor V8 de 
4.949cc, asentos envolventes, 
consola central no cadro de 
mandos, embelecedores es-
peciais e tapacubos de luxo.

en 1969 chega o talladega
Ford lanza o Torino 

Talladega, que toma o seu 
nome da pista Talladega 
Superspeedway en Alabama 
inaugurada en 1969, o mesmo 
da súa chegada ó mercado. 
Nace nun momento no que as 
casas apostaban pola velocida-
de porque gañar carreiras era 
sinónimo de vender máis co-
ches nos concesionarios, o que 
desencadeou unha rivalidade 
destacada entre as compañías. 
A marca Dodge crea o Charger 

500 para vencer a Ford nos cir-
cuítos e este responde co lan-
zamento do Talladega, que foi 
deseñado para as carreiras da 
NASCAR. Un ano antes, Ford 
gañara o campionato co novo 
Fairlane carrozaría fastback 
e non quería perder a batalla 
fronte a Dodge. O Talladega es-
taba baseado nunha carrozaría 
de dúas portas, incorporaba un 
teito duro, un frontal moi an-
cho con faros redondos dobres, 
a grella ía inserida na carrozaría 
e o parachoques posterior lucía 
renovado, o que melloraba a 
súa aerodinámica malia o alon-
gamento de 15 centímetros. As 
prestacións do modelo impre-
sionaban xa que podía acelerar 
de 0 a 100 en só 6,3 segundos, 
algo que non eran quen de fa-
cer a maioría de coches da épo-
ca e menos un destas medidas. 
Nos concesionarios vendeuse 

Malia non ter estado moi-
to tempo no mercado, xa 
que desde o seu lanza-
mento en 1968 ata o final 
da produción en 1976 pa-
saron oito anos, conseguiu 
deixar pegada na historia 
do automóbil e na memo-
ria dos amantes das catro 
rodas e dos que non o son 
tanto. Porque este clásico 
da industria norteamerica-
na transcendeu os ámbitos 
estritamente automobilísti-
cos para facerse un oco nas 
casas, especialmente naque-
las que seguían as aventu-
ras e desventuras de dous 
policías californianos que 
conducían un “tomate con 
raias”, tal e como o definían 
Starsky&Hutch. O Retro-
Visor deste mes de setembro 
comprácese en convidalos a 
unha viaxe pracenteira pola 
evolución dun coche que 
ten gañado xa o apelido de 
“mítico” pero tamén os de te-
levisivo e cinematográfico.

Gran Torino
Un Ford de película

unha icona dos anos 70 que se converteu en protagonista da serie Starsky&Hutch
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en tres cores simplemen-
te: vermello chamado “royal 
maroon”, branco “wimbledon 
white” e azul “presidential 
blue”. Gañaron 30 carreiras, 
antepoñéndose ó Charger 
500 dándolle a Ford o título de 
construtores NASCAR en 1969. 

1972:Gran torino Sport 
A remodelación á que foi 

sometido deixoulle un as-
pecto de case renovación 
total, quedando dunha apa-
rencia futurista que chamou 
a atención do público, espe-
cialmente do masculino. Este 
tamén é o momento no que 
a nomenclatura incorpora o 
“gran” que é o nome co que 
a maioría lembra este coche. 
Os expertos na materia re-
coñecen o encanto especial 
deste modelo respecto ó de 
anos anteriores. Segue sen-
do elegante pero con carác-
ter máis agresivo e ten unha 
liña máis aerodinámica polo 
novo aspecto deportivo que 
a casa norteamericana deci-
diu impregnarlle. O capó re-
deseñouse e dispúxose unha 
grella dianteira rechamante 
chamada “boca de peixe” que 
integraba o parachoques. O 
traseiro medrou en anchura 
e foron incorporadas luces de 
freo en ambos extremos. Era a 
versión máis grande de tóda-
las lanzadas ata ese momento 
e, tamén, a que se construíu 
con maior seguridade e máis 
metal. Neste modelo queda-
ron eliminados os conver-
tibles e mantéñense os de 
teito de dúas portas, o ca-
tro portas e o station wagon. 
Presentouse a versión depor-
tiva “Gran Torino Sport” que 
podía pedirse con teito ríxi-
do ou fastback. No ano 1973 
o coche experimentou algúns 
cambios impostos pola regu-
lación norteamericana.Tivo 

que aumentar os paracho-
ques e mudar o deseño das 
luces para facer un frontal 
máis plano coa grella cadrada. 

o prototipo King cobra: 
un rara avis

Pode definirse como un 
dos Ford máis estraños do 
planeta, xa que só se fixe-
ron dous prototipos cun mo-
tor potente de 700cv V8 Boss 
429 de 7 litros. Prometía dar 
moito que falar na seguin-
te temporada da NASCAR 
pero a dimisión do presiden-
te de Ford daquela, Bunkie 
Knudsen, truncou o obxec-
tivo porque sendo el un dos 
maiores apoios do proxecto, 
o seu sucesor decidiu non 
continuar a senda que este 
iniciara e cortou o financia-
mento da división de carrei-
ras de Ford nun 75% que non 
permitía asumir case ningún 
proxecto. Dos dous exem-
plares que se fabricaron só 
queda un accesible, xa que o 
outro foi usado por un poli-
cía ata os últimos días da súa 
vida útil. O supervivente, por 
certo, está á venda e pode ad-
quirirse por unha cantidade 
bastante elevada.

a publicidade da pantalla
O Ford Torino gozou de 

minutos nas pantallas do 
cine e da televisión e con-
verteuse nun dos coches 
máis famosos da historia 
polo éxito na audiencia da 
serie Starsky&Hutch, na que 
exercía como terceiro prota-
gonista. Vestía cor vermella 
tomate cunha franxa branca 
nos laterais e daba renda sol-
ta ó seu poder na estrada nas 
persecucións policiais. Non 

foi doado chegar aí porque 
tivo que superar varias pro-
bas por parte dos guionistas 
da serie que ó final se deixa-
ron convencer polo Torino 
equipándoo con pneumáti-
cos de maior tamaño, pinas 
de aluminio de 15 polgadas e 

entradas de aire máis gran-
des. Foi un éxito para a serie 
e un éxito publicitario xa que 
xerou numerosas vendas. Nos 
Estados Unidos da década 
dos 70 todo o mundo quería 
conducir o coche de Starsky e 
Hutch. Conscientes desta rea-
lidade, en 1976, a marca lan-
za unha edición limitada de 
1.000 unidades con nome da 
serie, que hoxe son pezas de 
coleccionista difíciles de ato-
par no mercado. No ano 2008, 
o director Clint Eastwood vol-
veu facer protagonista ó Gran 
Torino na pantalla grande, na 
cinta que dirixiu co nome do 
coche e na que interpretaba 
a un veterano da Guerra de 
Corea cuxa paixón máxima 
era coidar o seu tesouro máis 
prezado: un Torino do 72.

  Conseguiu 
facer que a maioría 
dos condutores 
norteamericanos 
dos anos 70 
devecesen por 
conducilo

  Nace 
coa idea de 
facerlle fronte á 
competencia que 
lanzaba coches de 
gama alta

O outro Torino
A modo de anécdota queremos deixar reflectido neste 

Retro-Visor que o Ford non é o único Torino que estivo no 
mercado automobilístico. Tamén é un coche histórico de 
fabricación arxentina que comezou a producirse en 1966 
da man de IKA-Renault. Foi protagonista dunha das xestas 
da historia do motor do país ó participar nas 84 horas de 
Nürburgring, unha competición de tres días e medio de ca-
rreira nun circuíto difícil e na que puido amosarlle ó mun-
do a fiabilidade dun “auto” feito na Arxentina. A fabricación 
deste modelo rematou en 1970. O seu nome, por certo, era 
unha homenaxe á cidade italiana de Turín.

a película de clint east-
wood elevou ao torino no 

ranking de famosos

o prototipo King cobra levaba un motor de 700cv de 7 litros
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Calendario

Calendario  
de  probas OUTUBRO  2015

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

3 de outubro Copa Galega Trial Infantil Teo Trial infantil Lampai - Teo A Coruña España

3 de outubro Trofeo Galego de Resistencia Enduro Enduro Arteixo A Coruña España

3 de outubro Cto. España Freestyle - Murcia Freestyle Murcia Murcia España

3 de outubro Cto. España Motocross - Toledo Motocross Talavera de la Reina Toledo España

3 de outubro Copa España Velocidade Clásicas II Velocidade Circuíto de Albacete Albacete España

3 de outubro Cto. España Rally TT - Cuenca Rally TT Cuenca Cuenca España

3 de outubro Cto. España Velocidade - Navarra Velocidade Circuíto de Navarra Navarra España

3-4 de outubro VIII Rally Comarca Ulloa Rally Lugo Lugo España

3-4 de outubro VII Pedriña Todoterreo Rally TT Ourense Ourense España

3-4 de outubro Cto. España Rally Terra Norte Extremadura Rally Extremadura España

3-4 de outubro GP Camións Europa e España Camións Circuíto do Xarama Madrid España

4 de outubro Trofeo Galego de Resistencia Enduro Infantil Enduro infantil Arteixo A Coruña España

4 de outubro Rally de Francia Rally Francia Francia

4 de outubro GP Francia Superbikes Superbikes Circuíto Magny - Cours Francia

4 de outubro Mundial Enduro - Francia Enduro Requisa Francia

10 de outubro Cto. España Enduro - Cuenca Enduro Campillos Paravientos Cuenca España

10 de outubro Cto. España Supermotard -Valladolid Supermotard Villaverde de Medina Valladolid España

11 de outubro XV Autocross O Castro Autocross Rianxo A Coruña España

11 de outubro G.P. Rusia F1 F1 Circuíto de Sochi Rusia

11 de outubro G.P. Motociclismo Xapón Mundial Motos Circuíto de Motegi Xapón 

11 de outubro G.P. Camións Francia Camións Circuíto de Lemans Francia 

11 de outubro Cto. España de Karting - Motorland Karting Circuíto Motorland Aragón Teruel España

11 de outubro Cto. Galego MX Gomesende MX Circuíto de Sobrado Ourense España

11 de outubro Cto. Galego Quadcross - Gomesende Quadcross Circuíto de Sobrado Ourense España

17 de outubro Cto. España Motocross - Benicarló Motocross Circuíto de Benicarló Castellón España

17-18 de outubro I Rallymix Arcos da Condesa Rallymix Arcos da Condesa- Caldas de Reis Pontevedra España

17-18 de outubro II Rexional Comarca do Deza
2ª categoría e 
outros eventos

Comarca do Deza Pontevedra España

17-18 de outubro Cto. España Rallys Asfalto - Cantabria Rally Cantabria Cantabria España

18 de outubro Cto. Galego e España de Trial - Baiona Trial Baiona Pontevedra España

18 de outubro Cto. Galego de Velocidade - Navarra Velocidade Los Arcos Navarra España

18 de outubro Cto. España de Velocidade - Navarra Velocidade Los Arcos Navarra España

18 de outubro Cto. España Cross Country - Valencia Cross Country Requena Valencia España 

18 de outubro G.P. Motociclismo Australia Mundial Motos Circuíto Phillip Island Australia

18 de outubro G.P. Qatar F1 F1 Circuíto de Losail Qatar

22-25 de outubro Rally de España - Cataluña Rally Cataluña Barcelona España

24 de outubro Cto. España Supermotard - Valencia Supermotard Gandía Valencia España

24 de outubro Cto. España Motocross - Valencia Motocross Albaida Valencia España

24-25 de outubro XXXVII Rally San Froilán Rally Lugo Lugo España

25 de outubro Cto. Galego Enduro - Aldán Enduro Aldán - Cangas Pontevedra España

25 de outubro Copa España Motocross Clásicas - Navarra Motocross Falces Navarra España

25 de outubro G.P. EEUU F1 F1 Circuíto das Américas EEUU

25 de outubro G.P. Motociclismo Malasia Mundial Motos Circuíto de Sepang Malasia

31 de outubro XVII Slalom Touro Slalom Touro A Coruña España

31 de outubro Copa Galega Trial Infantil Culleredo Trial infantil Culleredo A Coruña España
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Asturias

Pérez e Fúster mandan no Principado
52º Rali Princesa de Asturias

■ MiguEl cuMBRAOS | Texto     ■ SPRinT MOTOR | FoTos

en solitario. A veterana cita astur contaba, como 
ven sendo norma, para o Trofeo de Europeo FiA. neste 
apartado o pronto abandono do árabe Rashid Al Ketb 
deixou o terreo libre ao asturiano Jonathan Pérez, que 
o liderou facilmente. deste xeito o piloto de colunga 
afincado en lugo acada a vitoria absoluta na primei-
ra edición deste rali que leva o nome de Princesa ao 
tempo que gaña pola primeira vez co Fiesta de RMc.

Variedade. O rali Princesa 2015 incluía, tan só na xor-
nada do sábado, o chamado gr.A legend Rally, que re-
uniu unha espectacular colección de coches de ralis de 
diversas épocas. Alternancia de líderes durante o do-
bre bucle establecido e vitoria final para o imponente 
Seat córdoba do avilesino Aldo de Alberto.

Na pelexa. Pouca marxe deixou Ares a Fuster ao longo 
dos dous días de competición. Moi en forma e a gusto so-
bre o 911-2010, o de cambre estivo sempre na pomada, 
ainda que finalmente descendeu ao terceiro posto, en 
detrimento de Vallejo, que foi segundo. unha arriscada 
monta de pneumáticos nos derradeiros treitos tivo a cul-
pa, aínda que o coruñés ten opcións para desbancar ao 
veterano piloto alacantino nas citas restantes.

revelación. Segundo rali no estatal –o primeiro fora 
Ferrol– e primeiro posto en dúas rodas motrices e cate-
goría R2 para Manuel Mora. O asturiano fixo un rali com-
pletísimo, aos mandos do Peugeot 208, non dando opción 
e confirmándose como un relevo xeracional.

cor local. Mentres que o aragonés christian garcía volvía a 
vencer na EVO cuP, diversas variantes do cERA tiveron claro 
cor local. Foi o caso do Trofeo clio ibérico, onde o título xa é 
propiedade de Fran cima ou a opción Suzuki, onde o mellor 
foi césar Palacio(foto). Outro astur que triunfou foi ángel 
Paniceres, co seu Opel Adam R2, primeiro no apartado júnior.

cinco de cinco. cada vez que empregou o Porsche nes-
ta temporada Miguel Fuster venceu. En Asturias mandou 
dende os primeiros metros, aínda que con pouca marxe 
sobre iván Ares, reforzando co seu triunfo o liderato no 
cERA a falta de tres ou catro ralis, en función de si se or-
ganiza ou non a manga de cantabria.
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Museo da Automoción de Salamanca
Situado nunha das zonas 

emblemáticas da cidade, na 
marxe dereita do río Tormes, 
inaugurouse no ano 2002 
como centro expositivo, de in-
vestigación e documentación 
do automóbil. Foi o primeiro 
museo deste tipo construído 
en España de acceso públi-
co. A principal colección é a 
Gómez Planche, formada por 
máis de cen coches, miles de 
pezas, accesorios e obxectos 
relacionados co sector, con-
tando con achegas de particu-
lares, empresas e institucións. 
Permite seguir a evolución do 

deseño do automóbil dende 
os primeiros intentos de me-
canización no século I antes de 
Cristo ata a actualidade e dis-
pón amais de prototipos que 
se adiantan ó futuro. Na expo-
sición permanente hai pezas 
destacadas como o Muntz-Jet 
52-M (1952), único coche da 
marca norteamericana que se 
atopa en España, o único Rolls 
Royce deseñado polo carrocei-
ro español Pedro Serra: o Silver 
Wraith de 1945 e o primeiro 
Pegaso carrozado tamén polo 
catalán: o Z-102 SS P Spyder 
Serra de 1955. Ademais poden 

admirarse obras de arte sobre 
rodas, pezas únicas, como o 
Hispano Suíza 30/40 HP de 
1910, conservado totalmen-
te orixinal e primeiro coche 
declarado Ben de Interese 
Cultural no noso país. 

Museo do Automóbil de Málaga
Pode dicirse que é o máis completo e con 

máis fama de España. Traballa entendendo o 
coche como unha obra de arte e conta con 
arredor de 100 vehículos de diversas mar-
cas de gran prestixio, como Hispano Suíza, 
Bugatti, Packard Auburn, Rolls-Royce, Bentley, 
Jaguar, Mercedes-Benz ou Ferrari, que se ato-
pan divididos en coleccións como “Belle Epoque”, 
“Dorados 20”, “Coches populares” ou “Coches de soño” 
e “Art Deco”. Non esperen encontrar os coches máis soados e 
clásicos, senón máis ben todo o contrario porque se deleita na 
exhibición de pezas case exóticas, raras, que Don João Manuel 
Magalhaes, foi recompilando durante décadas conformando a 
súa colección privada. Hai exemplares completamente restaura-
dos partindo dos ferros e outros que mesmo sobreviviron a un 
soterramento de quince anos. 

Os museos dedicados ós coches son un fenómeno recente no noso país

De ruta polos museos do 
automóbil de España

O mes das viaxes 
e vacacións por 
excelencia quedou 
atrás pero setembro 
e outubro gañan 
adeptos como 
alternativa ás 
aglomeracións de 
agosto. Quizais a 
meteoroloxía non 
lles permita lucir tipo 
nas praias das costas 
galegas ou españolas 
pero existen 
alternativas de ocio 
a cuberto, menos 
expostas ás miradas 
alleas, que tamén 
prestan no tempo 
de lecer. Pensando 
nas persoas amantes 
das catro rodas, 
en Sprint Motor 
deseñamos unha 
pequena guía dos 
museos para visitar 
este outono ó longo 
e ancho da Península 
Ibérica. Se a palabra 
museo non lles 
apaixoa demasiado, 
non teman, que 
estamos diante de 
auténticos santuarios 
do automóbil. Pasen 
e vexan, señoras e 
señores, que museos 
de coches, habelos 
hainos, e para 
tódolos gustos.

d ato s 
para a visita. Web: 

w w w.museoautomo -
ción.com. dirección: Praza do 

Mercado Vello s/n. Horario: mar-
tes a domingo de 10:00-14:00hrs e 
de 17:00-20:00hrs. luns pechado. 

Entrada xeral: 4 euros. Prezos 
especiais para grupos e 

visitas guiadas.

M á i s 
información na 

web www.museoauto-
movilmalaga.com. Situado 

no Edificio Tabacalera, Avda. 
Sor Teresa Prat 17. Abre de 10:00 
a19:00hrs tódolos días, pecha 

o luns. Entrada xeral:7,50 
euros e reducida 

5,50.

■ ROcíO PEREiRA | TexTo     
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colección artdecó do museo de málaga

munta-jet 52m (1952) do museo de Salamanca
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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:

Madrid: Museo 
Eduardo Barreiros

Inaugurado en 1998, 
homenaxea ó creador de 
Barreiros Diésel, o ouren-
sán de Nogueira de Ramuín, 
Eduardo Barreiros, e o seu 
carácter monográfico per-
mite coñecer a súa vida e 
obra, desde que comezou 
da nada cun pequeno taller 
en Ourense ata que ergueu 
unha das empresas priva-
das máis importantes no 
desenvolvemento industrial 
español das décadas dos 50 
e 60. É un espazo interactivo 
no que as pezas se poden 
tocar para entender o tra-
ballo mecánico e manual da 
construción de motores na-
queles anos. Ten un motor 
diésel seccionado EB6, que 
fora regalado polo funda-
dor á Escola de Enxeñeiros 
Industriais de Madrid en 
1954, que permite ver como 
funciona un propulsor dié-
sel nos seus catro tempos. 
Ademais poden verse os ve-
hículos comerciais da casa: 
o Saeta 75 (cun motor de 6 
cilindros, 90cv e cabina pa-
norámica totalmente me-
tálica) e o “Avó” (réplica do 

prototipo co que Barreiros 
gañou un concurso para o 
exército portugués), dous 
tractores, un autocar res-
taurado de 22 prazas, e 
unha carretilla elevado-
ra das que aínda hoxe se-
guen funcionando como o 
primeiro día nalgunha em-
presa. Tamén pode verse un 
Simca 900 GLE, un Simca 
1000GLS e un Dodge Dart 
matriculado en 1965. 

Máis alternativas museísticas
➝  Colección de Automóbiles Salvador Claret: Ofrece a posibi-

lidade de coñecer de preto case 300 vehículos de fabricantes 
españois como Pegaso, Hispano Suíza, Ricart, Bonet u Orix e 
conta cunha biblioteca formada por máis de 4.000 títulos sobre 
a historia do automobilismo e 15.000 catálogos de coches. Está 
situado na localidade xironesa de Sils, na Autovía do Nordeste, 
697. A entrada xeral custa 5 euros e está aberto de xoves a do-
mingo. Máis datos na web: www.cas.cat 

➝  Museo da Automoción Roda Roda. Coñecido tamén como 
o Museo da Automoción de Lleida ten na súa colección máis 
dunha trintena de exemplares de diversas épocas e acolle 16 
vehículos municipais, incluído un tractor e un autobús-correo, 
xunto con outros 20 automóbiles doados por diferentes colec-
cionistas. Existe a posibilidade de facer visitas guiadas, tamén 
libres, de martes a domingo, con entrada de balde.

➝  Museo Torre de Loizaga. Na localidade biscaíña de Galdames, 
a 30 quilómetros de Bilbao, está aberto este espazo que exhibe 
a colección privada de Miguel de la Vía e que presume de ter o 
maior número de Rolls-Royce de toda Europa, incluíndo tódo-
los modelos fabricados pola firma inglesa entre 1910 e 1998. 
Só abre domingos e festivos nacionais con entrada xeral a 7 
euros.

➝  Museo Fundación RACE. Situado no mesmo Circuíto do 
Xarama dispón de vehículos como o Delahaye de 1899, un 
Mercedes Simplex de 1904 ou un Delaunay&Belleville de 1908, 
amais dunha biblioteca con máis de 4.000 volumes dedicados 
ó motor. Abre de luns a venres, de 10:00 a 14:00 hrs, é gratis e 
pecha en agosto.

➝  O futuro museo coruñés
 É un proxecto que acumula xa algúns quilómetros de percorri-

do en marchas curtas, iso si, por mor de atrancos de carácter 
burocrático que impediron que abra as súas portas no parque 
de Bens. Polo de agora, a Fundación almacena os fondos dispo-
ñibles para o futuro museo nunha nave do polígono de Sabón. 
Trátase dunha colección de 342 vehículos, que datan de finais 
do século XIX e ata a actualidade, nos que se atopan automó-
biles de carácter privado e militar, sanitario, de emerxencias e 

de transporte de mercadorías e pasaxeiros. 
Nacen da afección de Ángel Jove Capellán 
quen durante décadas foi reunindo as pezas 
e a idea de crear un museo xurdiu despois, da 
man da entidade que preside o seu fillo, Ángel 
Jove González. O futuro museo contempla a 
apertura dunha zona non expositiva dedicada 
á investigación, a didáctica, o ocio, a forma-
ción e circuítos para que os vehículos transi-
ten por eles e poidan servir de exemplo en 
actividades divulgativas. Malia que o museo 
aínda non está aberto, a colección medra día 
a día así que é posible que a superficie inicial 
prevista teña que ser ampliada.

P a r a 
visitalo debe so-

licitarse cita previa. Máis 
información na web www.

fundacionbarreiros.com. Finca 
Valmayor/camino das Hortas, 
Estrada comarcal 600, km 16,6. 

Adaptado para persoas con 
discapacidade visual

Saeta 75 do museo Barreiros

coches do futuro museo da coruña
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Descenso urbano en bicicleta

“Volando vou...
... volando veño”, poderíamos dicir parafraseando a coñecida 
canción do falecido cantante Camarón, que tamén versionou 
posteriormente o músico Kiko Veneno. Desta volta ir e regresar 
ao manillar dunhas bicicletas, que despegaban con facilidade e 
tiñan boas defensas para aterrar sen grandes contratempos. As 
imaxes valen máis ca mil palabras e amosan ben como tamén 
se pode coller altura cunha bici e posteriormente retomar o 
chan e continuar pedaleando. As escenas que se ían repetindo 
diante dos espectadores eran de auténticos artistas dos pedais.

Aconteceu na vila lucense de Sarria, que con chuvia polo 
medio acolleu o seu “IV Descenso Urbano”, onde participantes, 
afeccionados e veciños mesturáronse cos numerosos peregri-
nos do camiño de Compostela. O espectáculo estivo servido 
en todo momento, proba diso foron as boas impresións de 
todos os espectadores. Os organizadores xa están pensando 
na quinta edición, parabéns!

■ MiguEl cuMBRAOS | Texto  ■ M. cuMBRAOS/TOMáS cuMBRAOS díAZ | Fotos
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Despois da pausa estival o nacional de asfalto retomou o seu pul-
so coa atividade aínda en asfalto galego. Foi co gallo do Rali de Ferrol, 
sempre esixente nas súas cronometradas, aínda máis difícil pola pre-
senza de moita chuvia, sobre todo no primeiro día de competición. 

Cun Porsche máis efectivo que o anterior Iván Ares rubricou o que 
vimos en Ourense e profetizamos na súa crónica. O de Cambre asi-
nou un rali de dez, levou a vitoria e postoulu a súa candidatura ao 
título absoluto do CERA, a falta de catro probas ben decisivas.

Ares ensina as súas cartas
49º Rali de Ferrol

Nadar e gardar a roupa. Sabedores da súa particular situa-
ción dende o accidente de Canarias, os irmáns Vallejo plan-
tearon este rali con calma. Non estiveron, por lóxicas diversas, 
nos tempos de cabeza e ao final as particulares circunstancias 
de carreira déronlles o chanzo intermedio do podio ferrolán.

Mágoa. Ao ataque dende o mo-
mento inicial, empregando para 
a ocasión o 911 exAres, o coru-
ñés Muñiz Mora rodou sempre 
entre os de cabeza, segundo a 
falta dos treitos finais. Buscou 
a vitoria, arriscando na monta-
xe de rodas, pero a aposta non 
lle saíu ben. “Alvarito” foi un dos 
heroes do rali, aínda que ao fi-
nal se clasificou tan só oitavo.

Impecable. Así foi o rali 
de Ares e Bañobre. Na es-
trea no Nacional do seu 
Porsche 997 GT3 versión 
2010 (o coche debutou 
con vitoria no cántabro 
rali de Sarón, de pun-
tuabilidade autonómi-
ca) non deron opción 
dende o primeiro qui-
lómetro cronometrado. 
Segundo triunfo conse-
cutivo no nacional de 
asfalto e tan só sete pun-
tos de desvantaxe en re-
lación co líder Fuster, a 
falta de Princesa, Llanes, 
Cantabria e Madrid.

Satisfeito. Non foi tampouco o rali dos irmáns Burgo, que pode-
rían ter participado na última cita do seu programa 2015, faltos 
de presuposto. Diversos problemas, entre eles un cos limpiapa-
rabrisas indispensables no primeiro día de competición, merma-
ron o seu rendemento. Ao final foron quen de rematar terceiros.

■ MiguEl cuMBRAOS | Texto  ■ M. cuMBRAOS/TOMáS cuMBRAOS díAZ | Fotos
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Rali de Ferrol

Merecido. Rachando unha pequena serie de infortunios e 
sempre con grandes tempos, o vigués Pablo Pazó levou o triun-
fo na cada día máis competida categoría R2. O do Fiesta co-
rreu moito, pero tamén se beneficiou dos abandonos de Víctor 
Senra(motor) e Estebán Vallín (avaría tra-lo golpe).

En solitario. O segundo Suzuki S1600 foi desta volta confia-
do ao estonio Karl Kruuda, que vencera cun DS3 R5 na cita 
galega do nacional de terra. Desta volta non tivo tanta sorte 
abandonando por accidente o primeiro día de competición, o 
que deixou libre o camiño ao seu compañeiro de filas, o vasco 
Antxustegui, primeiro na categoría de dúas rodas motrices.

Polos pelos. Recorrendo 
ao Fiesta R5 de RMC e apar-
cando o vitorioso Porsche, 
Miguel Fuster buscaba triun-
far nun rali que sempre lle 
foi adverso. Problemas ini-
ciais co limpa e cunha roda 
xa o apartaron da loita, pese 
a asinar posteriormente tres 
scratches. O de Benidorm tan 
só foi quen de amarrar uns 
puntos para seguir primeiro 
na xeral provisional a falta de 
catro ralis.

Unha máis. Para o peto do aragonés Christian García. Fixo súa 
a primeira praza na EVO Cup, así como no grupo N+, todo iso 
con Rebeca Liso de copiloto e o coñecido Mitsubishi EVO X.

Sufrindo. Máis polos problemas de presuposto que polos re-
sultados acadados. Patrocinadores aparecidos nos derradeiros 
momentos permitiron a Edgar Vigo e Fátima Ameneiro partici-
par, levando o triunfo en grupo N, onde son líderes absolutos.
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Reforzado. Así saíu de 
Ferrol o lucense Adrián 
Díaz. Mantivo unha in-
teresante pelexa co local 
Fernando Rico en pos da 
primeira praza da ofer-
ta Suzuki. Díaz venceu 
como fixeira na cita an-
terior e mantense como 
sólido líder desta Copa.

Suma e segue. E o que está facendo o asturiano Fran Cima 
na opción Renault co Clio R3. Volveu a gañar con facilidade, 
sen ter a mínima oposición dos dous participantes portugue-
ses presentes.

Máis preto. Desta volta Alberto Monarri tivo que correr máis. 
Foi culpa dos pilotos galegos Javier Bouza e Dani Álvarez, que 
rodaron rápido nas estradas coruñesas. Ao final novo triunfo 
do madrileño, líder indiscutible desta monomarca.

Previsto. O triunfo de Andrade na 
oferta Kumho, que englobaba os 
tres ralis do CERA en Galicia. O pi-
loto do 206 cumpliu os pronósti-
cos, tralo visto en Vigo e Ourense.

Dobre recompensa. A que 
levou o cántabro Fernández 
na cita da vila departamental. 
Co seu 206 triunfou no gru-
po A e acadou igualmente a 
primeira praza da Challenge 
Rallycar.
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Posche Mission E
Porsche presentou en Fráncfort o primeiro deportivo 
eléctrico de 4 prazas na historia da marca, o prototi-
po Mission E. características do fascinante deportivo: 4 
portas e 4 prazas, un rendemento do sistema superior 
a 600cv e unha autonomía de máis de 500 km. Tracción 
total e dirección activa nas 4 rodas, aceleración de 0 a 
100 en menos de 3,5” e un tempo de carga de aproxi-
madamente 15 minutos para alcanzar o 80% de ener-
xía eléctrica.

Mazda Koeru
O Mazda KOERu, que fixo o seu debut en Fráncfort, foi 
concibido para aportar un novo tipo de valor a este seg-
mento, que forma parte dun escenario moi competido 
e de rápido crecemento. A definición dos seus faros, o 
habitáculo en posición baixa e as súas grandes lamias 
de 21” crean unha presenza verdadeiramente formida-
ble e un nivel de sofisticación, tanto dentro como fóra 
do vehículo, de primeira orde.

BMW M6 GT3
BMW puxo rumbo cara ao futuro da competición gT 
coa presentación do novo M6 gT3 en Fráncfort. Varios 
equipos privados serán os encargados de poñer en ac-
ción a versión de competición do BMW M6 coupé. Este 
modelo emprega un motor fabricado en serie con tec-
noloxía M TwinPower Turbo, que mellora o par. O prezo 
é de 379.000 euros.

León Cross Sport
O showcar Seat león cross Sport herda as súas presta-
cións do león cuPRA. O motor de dous litros xera 300cv 
e acelera de 0 a 100 en tan só 4,9”. do mesmo xeito que 
todos os modelos Seat actuais, o león cross Sport ofrece 
conectividade de última xeración. Ofrece as prestacións 
dun deportivo compacto e a silueta estilo cupé dun ve-
hículo de dúas portas, combinando todos estes elemen-
tos coa versatilidade da tracción ás 4 rodas controlada 
electronicamente e unha distancia ao chan de 41 mm.

DS 4 e DS Crossback
no Salón internacional de Fráncfort presentáronse o 
novo dS 4 e dS 4 crossback en primicia mundial. O dS 
4 crossback é un “todocamiño chic” que busca unha di-
ferenciación para un público específico. Mentres que 
o novo dS 4, coas súas liñas fluídas, esculpidas e ele-
gantes, renova o concepto dS como ese obxecto único 
tan apetecible.
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