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Este ano haberá oito ciclistas profesionais galegos, 
dous mais que o ano pasado. Non haberá ningún na 
máxima categoría pero si un na categoría profesional 

continental, os sete restantes correran en equipos de catego-
ría continental. Cabe salientar que a metade dos ciclistas ga-
legos competiran en equipos portugueses.

Gustavo César Veloso e Ángel Sánchez farano no equipo 
portugués W52-Quinta da Lixa. Veloso foi o gañador das dúas 
últimas edicións da Volta a Portugal, e este ano intentará re-
validar o seu triunfo. Ángel Sánchez disputara este ano a súa 
segunda tempada profesional.

Alejandro Marque correrá no equipo LA-Antarte portu-
gués, Alejandro gañou a Volta a Portugal no 2013 e o ano pa-
sado rematou terceiro na xeral.

Óscar González será o cuarto ciclista que corra en Portugal 
e farao no Sporting Clube de Portugal-Tavira, esta será a súa 
segunda tempada profesional.

Daniel López e Pablo Torres compartirán equipo no Burgos 
BH español, Pablo xa e un ciclista experimentado que inten-
tará deixarse ver en todas as carreiras que participe e Daniel 
debutará en profesionais despois da exitosa tempada que tivo 
o ano pasado en elite.

Martín Lestido tamén debutará na categoría profesional no 
equipo Tusnad Cycling Team de rumania, onde estivo a probas 
este verán, durante o período de probas xa deixou escintileos 
da súa calidade no Tour de Bulgaria.

Delio Fernández será o único galego que corra na cate-
goría profesional continental, farao no equipo francés Delko 
Marseille-Provence KTM. Delio e un ciclista que se desenvolve 
moi ben na montaña e o seu equipo ten opcións de disputar 
as mellores carreiras e ata o Tour de Francia.

■ miguel del mortirolo | TexTo e FoTo 

Ciclistas profesionais galegos

Accesorios Shad para a Yamaha MT09
A Yamaha MT09 é unha naked perfecta para o día a día 
e unha interesante compañeira de viaxes. Para ela Shad 
dispón das novas bolsas semirríxidas E-48 (114 €) e E22 

(101 €), a maleta SH39 (105 €) (Todas as maletas top SHAD inclúen 
no seu interior a platina e o xogo de parafusos) laterais SH36 (350 
€) e o asento SHAD Style (425 €), accesorios que aumentan o es-
pazo práctico, completando así a Yamaha MT09.

Casco con display frontal: información de 
ruta sempre á vista. Con vistas a ofrecer 
esta tecnoloxía en motos nun futuro, rea-

lizouse un proceso de desenvolvemento previo no 
que ao casco BMW Motorrad se lle instalou unha 
innovadora función de display frontal. Iso permite a 
proxección de datos directamente no campo visual 
do piloto, co que xa non ten que mirar o panel de 
instrumentos e pode concentrarse completamente 
e sen distraccións no tráfico da estrada.

Todos os display son completamente programa-
bles; o ideal, para ofrecer a mellor axuda posible á 
seguridade do piloto, é que sexa soamente infor-
mación útil e relevante para a situación actual do 
motorista en cada momento.

Casco con Head up-Display

A Turn TP está confeccio-
nada en tecido Oxford HD 
Poliamida con forro Z-Liner 

transpirable, antivento e im-
permeable con membrana 
DRYOsphere. Unha cha-
queta de gama alta para 
desafiar á meteoroloxía, 
co selo inconfundible 
da marca Scott.

Está dispoñible en 
talles da 36 á 46 e en 
cores: negra; gris/ne-
gra e negra/amarela. 
Prezo: 365 euros.

Chaqueta Turn TP para elas

Sprint Motor >>2 Dúas rodas
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Chegou o momento de decidir. Durante os números de Nadal e xaneiro, como xa ben sen-
do habitual na nosa revista, os lectores e lectoras poderán votar os vehículos e piloto que eles 
consideran que deben levar os Premios Sprint Motor 2016.

A participación de todos e todas vós é fundamental, é o reflexo da importancia de ver estas 
páxinas impresas mes tras mes, algo que nos dá pulo para facer as cousas mellor e poñer toda 
a “gasolina” que faga falta. Vós decidiredes cales son os tres vehículos e o piloto merecedores 
dun galardón. A industria automobilística mundial, un ano máis, vai facer que esta elección sexa 
complicada pois a cantidade de novidades presentadas este ano fan máis complexo peneirar para 
elixir un en cada categoría. A elección do piloto tampouco será unha tarefa doada, pois Galicia 
ten unha boa cantidade de estupendos pilotos.

Para nós esta décimo cuarta edición e un gran logro, pois chegar a ela despois dos com-
plicados últimos anos non foi nada doado. Por iso, agardamos que este impulso que supón para 
a revista estes premios se espalle entre todos os sectores do motor para que 2016 sexa un bo 
ano. É o noso desexo.

Para participar na XIIII Edición dos Premios Sprint Motor hai que encher o boletín e en-
vialo á redacción da revista. Este formulario sairá nos números de Nadal e no de xaneiro. Os 
nomes dos vehículos gañadores e persoas ou entidades premiadas publicaranse no número 
de febreiro (nº 228).

Con esta nova edición queremos unha vez máis premiar o traballo e a ilusión das persoas 
que contribúen día a día a facer máis grande e mellor este mundo tan apaixoante do motor. Con 
esta filosofía naceron xa hai catorce anos os galardóns Sprint Motor, para premiar sobre todo, 
a través dos/as nosos/as lectores/as, a todos eses homes e mulleres que traballan de arreo por 
mellorar o noso deporte e a nosa industria do motor. Nesta edición os galardóns que se outor-
garán son os seguintes:

Coche Sprint Motor 2016
Monovolume Sprint Motor 2016

Todoterreo/SUV Sprint Motor 2016
Piloto Sprint Motor 2016

Galardón Sprint Motor 2016
Todos os trofeos serán elixidos polos lectores, agás o “Galardón Sprint Motor 2016” que 

será concedido pola redacción do xornal á persoa ou entidade que co seu labor contribuíse a 
mellorar o mundo do motor nalgún dos seus diversos aspectos.

A participación dos/as nosos/as lectores/as e amigos/as nas votacións ten unha compensa-
ción en forma de premios, exactamente temos tres estupendas camisolas de Sprint Motor que 
sortearemos entre todos/as os/as participantes. Concursar é moi sinxelo só tedes que cubrir o 
boletín e envialo á redacción de Sprint Motor:

Avenida da Liberdade nº16, 4ºA - 15706 – Santiago de Compostela
Este cupón sairá nos números 226 (Nadal) e 227 (xaneiro).

Tamén poderá facerse a través da páxina web do xornal:
www.sprintmotor.com. Hai que enviar o boletín a redaccion@sprintmotor.com

O resultado das votacións publicaranse no número 228,  
correspondente ao mes de febreiro de 2016.

Máis información en www.sprintmotor.com
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Hai uns meses entrou en vigor 
unha nova Lei de estradas, algo que 
consideramos moi importante de 
cara á seguridade viaria. Nós valora-
mos moi positivamente esta nova lei, 
que entrou en vigor o pasado 1 de 
outubro, e cremos que o novo texto 
normativo contribuirá a mellorar a 
seguridade viaria. Entre os aspectos 
máis significativos, sinala a obriga de 
realizar avaliacións de impacto sobre 
a seguridade viaria na planificación 
das estradas e auditorías de segu-
ridade viaria para a posta en servi-
zo e durante a explotación de novas 
infraestruturas. Igualmente, hai que 
celebrar a creación de aparcadoiros 
seguros, previstos na nova lei, dota-
dos de servizos específicos para ga-
rantir a seguridade dos condutores, 
os seus vehículos e mercancías, tales 
como o valado perimetral, a ilumina-
ción, as cámaras de videovixilancia 
ou os accesos controlados por barrei-
ras de seguridade. Coa nova regula-
ción de estradas os automobilistas 
poderanse beneficiar de máis e me-
llores prestacións nas áreas de ser-
vizo. Neste sentido permitirase que 
ademais das áreas de servizo promo-
vidas polo Ministerio de Fomento, 
calquera interesado poida solicitar a 
concesión e promover o desenvol-
vemento dun área de servizo. Para 
rematar, a nova Lei de estradas in-
crementa as cuantías das sancións 
establecidas na normativa de autoes-
tradas de 1973 nos casos de incum-
primento na prestación do servizo. A 
cuantía da sanción máxima fíxase en 
15.000 euros.

Por outra banda, na nova lei man-
tense a prohibición de colocar pu-
blicidade fóra dos tramos urbanos, 
que sexa visible dende as calzadas. 

Así, establécese que “fóra dos treitos 
urbanos das estradas queda prohibi-
do realizar publicidade en calquera 
lugar que sexa visible dende as cal-
zadas da estrada, e en xeral calquera 
anuncio que poida captar a atención 
dos condutores que circulan pola 
mesma”. Destaca, neste apartado, 
a novidade de que o Ministerio de 
Fomento vai poder ordenar, ata nas 
travesías, a retirada de publicidade 
que poida afectar a seguridade viaria.

Gústanos toda esta partitura. 
Unha música que pode favorecer 
bastante a mellora da seguridade 
viaria. Agora é imprescindible que 
teña unha boa interpretación, pois 
do contrario quedará nunha mala 
sintonía.

Por exemplo, a retirada de anun-
cios varios que seguen inundando 
as nosas estradas, autoestradas e tra-
vesías, son un perigo a modo de dis-
traccións que ademais de incumprir 
a normativa vixente poden provocar 
accidentes. Por que se fan controis de 
condutores utilizando teléfonos mó-
biles e, pola contra, non se penalizan 
os valados publicitarios que tamén 
distraen os condutores?

Nin que dicir ten a importan-
cia dos aparcadoiros regulados, so-
bre todo para os profesionais que se 
meten entre peito e costas milleiros 
de quilómetros ao ano, e descansan 
malamente pola falta de sitios ade-
cuados. Neste mesmo sentido, o 
incremento das áreas de servizo fa-
cilitando a súa instalacións grazas a 
esta lei fará máis cómodas e seguras 
as viaxes de todos nós.

O dito, agora queda pendente 
a execución desta sinfonía para ver 
como soa na realidade. A ver se só 
queda nun mero “postureo” de lei.

EDITORIAL

A sinfonía da Lei de estradasA sinfonía da Lei de estradas

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

La actualidad de Compostela 

>> Sprint Motor 5Editorial
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Galicia pecha 2015 con 142.578 coches vendidos

Os concesionarios gañan case un 2 por cento e crean uns 10.000 empregos

España supera o millón de unidades tras seis anos

O mercado galego de novos sobe un 12 por cento e o de VO un 2,3

■ emilio BlanCo | TexTo

As matriculacións recibiron en 2015 o 
pulo que precisaban despois da recupe-
ración experimentada durante o 2014. O 
mercado de coches novos superou o ano 
pasado en España o millón de unidades 
despois de seis exercicios por debaixo desa 
cifra psicolóxica. En concreto, vendéronse 
1.034.232 automóbiles novos, o que repre-
senta un 20,9 por cento máis. Galicia tamén 
viviu un ano positivo, ó subir as matricula-
cións nun doce por cento ata as 39.048 uni-
dades. A cifra significa que os concesionarios 
galegos comercializaron en 2015 preto de 
4.200 coches novos máis respecto ó exerci-
cio precedente.

En números relativos, Lugo foi a provin-
cia con mellor comportamento o ano pasa-
do. Os concesionarios lugueses aumentaron 

as vendas de coches novos nun 18,7 por cen-
to. En Pontevedra subiron nun doce por cen-
to; na Coruña, nun 10,7; e en Ourense, nun 
9,4. A cousa cambia en números absolutos, 
xa que as provincias atlánticas seguen sen-
do con moito os motores da automoción en 
Galicia. Na Coruña vendéronse 16.926 vehí-
culos novos; en Pontevedra, 12.720; en Lugo, 
5.110; e en Ourense, 4.292.

Por comunidades, Aragón rexistrou en 
2015 o maior incremento anual, cunha suba 
dun 28 por cento. Mentres, os menores avan-
ces producíronse nas cidades autónomas de 
Ceuta e Melilla, Galicia e A Rioxa. Por tipo 
de carburante, a gasolina segue gañándo-
lle cota de mercado ó gasóleo. Malia todo, 
o 62,9 por cento dos coches matriculados o 
ano pasado en España foron diésel, un 35,1 
de gasolina e un 2 eléctricos e híbridos.

■ emilio BlanCo | TexTo

A patronal da automoción 
amosa a súa satisfacción polos 
resultados de 2015. Os empre-
sarios coinciden en que o ano 
pasado marcou a recuperación 
do segmento comercial, que se 
asenta nunhas “bases sólidas”. A 
falta de concretar os beneficios 
exactos dos concesionarios, 
as distintas asociacións patro-
nais anticipan ganancias medi-
das próximas ó dous por cento. 
Ademais, sinalan que as redes de 

distribución crearon case 10.000 
postos de traballo no último ano.

De cara a este 2016, o sec-
tor espera seguir mellorando 
os seus números. O director 
de Comunicación de Anfac, 
David Barrientos, afirma que 
“as previsións apuntan a un 
volume superior a 1,1 millón 
de unidades, sempre que se 
manteña a estabilidade eco-
nómica no noso país e siga 
aumentando a confianza dos 
consumidores”. Precisamente, 

os empresarios citan a recu-
peración do consumo impul-
sada polo Plan PIVE como o 
elemento clave que permitiu 
vender máis dun millón de co-
ches novos o ano pasado en 
España. Neste senso, o presi-
dente de Faconauto, Jaume 
Roura, explica que “o PIVE se-
gue cumprindo os obxectivos 
para os que foi creado e a súa 
continuidade no tempo, cre-
mos que con carácter estru-
tural, antóxase esencial para 

seguir renovando o parque 
automobilístico”.

Os empresarios da automo-
ción amosan a súa prudencia á 
hora de valorar o escenario polí-
tico que deixan as eleccións xerais 
celebradas o pasado 20 de de-
cembro. O presidente de Ganvam, 
Juan Antonio Sánchez Torres, con-
fía en que “a incerteza política non 
afecte a recuperación económica 
e, polo tanto, a confianza, xa que a 
automoción é un sector permea-
ble ós vaivéns da economía”.

A patronal espera 1,1 millón de matriculacións en 2016

Ocasión
Ós 39.048 coches novos ven-

didos en 2015 en Galicia hai que 
sumarlles os 103.530 de segun-
da man. As vendas de VO soben 
lixeiramente na comunidade 
galega e tamén encarece o im-
porte medio de cada vehículo. 
Segundo a consultora experta en 
VO e na internet AutoScout24, o 
prezo medio dun coche usado en 
Galicia ascendeu a 14.077 euros, 
o que representa pagar arredor 
dun nove por cento máis res-
pecto ó 2014. Por provincias, o 
importe medio sería de 16.120 
euros en Ourense, 14.217 en 
Pontevedra, 12.927 na Coruña e 
11.974 en Lugo.



■ emilio BlanCo | TexTo

O Grupo Volkswagen superou con 
nota o balance de 2015 en España des-
pois de que o último trimestre estivese 
marcado a nivel mundial polo Dieselgate. 
Volkswagen, con 88.300 coches novos, foi 
a marca máis vendida o ano pasado no 
mercado español. Outra das marcas do 
grupo, Seat, ocupou a segunda posición, 
con 77.529. O coche máis comercializa-
do foi o C4 de Citroën pero deseguido si-
tuáronse modelos do grupo alemán como 
o Seat León, o Seat Ibiza e o Golf.

En Galicia, Volkswagen tamén resis-
tiu, aínda que perde vendas respecto ó 

2014. A marca alemá encabezou o mer-
cado galego ata setembro pero os últi-
mos escándalos lastraron as súas cifras 
comerciais na última parte do ano. De fei-
to, Volkswagen rematou o 2015 na tercei-
ra posición do TOP-10 galego elaborado 
por SPRINT MOTOR, con 3.071 coches, 137 
menos ca exercicio anterior. Iso posibili-
tou que Peugeot liderase o ano en Galicia, 
con 3.376 automóbiles. Deste xeito, a mar-
ca francesa recupera o papel preponde-
rante que tradicionalmente adoita ocupar 
no mercado galego. A segunda posición 
correspondeulle a Renault, con 3.135.

Fóra do podio galego quedaron 
Citroën, con 2.748 coches; Opel, con 
2.682; e Seat, con 2.391. A diferenza de 
Volkswagen, Seat consegue aumentar as 
súas vendas totais en 2015 en Galicia res-
pecto ó ano anterior. A sétima posición 
anual do TOP-10 galego foi para marca 
xaponesa Toyota, que comercializou 2.260 
automóbiles. A seguir situáronse Kia, con 
2.203; Audi, con 2.101; e Dacia, con 2.067.

Provincias
Peugeot cimentou o seu liderado 

anual en Galicia grazas ós magníficos nú-
meros na provincia da Coruña, onde foi a 
marca máis vendida cunha significativa 
diferenza. Renault encabezou a clasifica-
ción territorial en Lugo pero, sobre todo, 
en Pontevedra. A marca do rombo logra 
descabalgar da primeira posición en te-
rras pontevedresas ás tradicionalmen-
te dominadoras enseñas do Grupo PSA. 
Volkswagen perde poder territorial en 
Galicia pero consegue manterse como a 
máis vendida en Ourense.

Balance Marcas 2015

Peugeot desbanca a Volkswagen 
como líder do ano en Galicia

A marca alemá resolve ben a súa crise e afiánzase coma a máis vendida en España

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

TOP-10 GALICIA 2015

  1 Peugeot 3.376
  2 renault 3.135
  3 VolKSWagen 3.071
  4 CitroËn 2.748
  5 oPel 2.682
  6 Seat 2.391
  7 toYota 2.260
  8 Kia 2.203
  9 audi 2.101
10 daCia 2.067

>> Sprint Motor 7Balance



O salón de electró-
nica máis importan-
te do mundo, o CES, 

celebrado en las Vegas foi o 
escenario no que a casa dos 
aros deu a coñecer a súa fi-
losofía de futuro baseada en 
tres piares: condución pilo-
tada, electrificación e conec-
tividade. O manexo sinxelo 
e orientado ao usuario é o 
punto forte dos modelos que 
contarán co sistema HMI con 

displays táctiles AMOLED que 
facilitan o seu uso seguro du-
rante a condución. Puido ver-
se no proxecto Audi e-tron 
quattro concept ,exposto 
no CES, un SUV enteiramen-
te eléctrico, con tres motores 
de potencia conxunta de ata 
503hp con tracción ás catro 
rodas, control selectivo do 
par eléctrico e unha batería 
con autonomía de ata 500 
quilómetros.

Novidades electrónicas de Audi

A compañía incre-
mentou un 500% 
as patentes para a 

electrificación nos últimos 
anos; ten 275 nos Estados 
Unidos sobre o Ecoboost 
e outras 200 pendentes de 
confirmar, sendo a marca 
que máis posúe no país re-
lacionadas con motores de 

gasolina con turbo e inxec-
ción directa. Trátase de me-
lloras para os usuarios dentro 
e fóra dos vehículos: condu-
ción autónoma, conectivi-
dade, eBikes, navegación, 
plataforma para compar-
tir coche, detección de co-
ches ou alivio da ansiedade 
ao volante. As innovacións 

conforman o plan da com-
pañía para ofrecer máis co-
nectividade, mobilidade, 
condución autónoma, análi-
se, electrificación e segurida-
de. Di a casa que a invención 
forma parte do seu ADN xa 
que o seu fundador, Henry 
Ford, conseguira xa máis de 
150 patentes.

Ford bate marcas en patentes

É unha das novi-
dades presentadas 
pola casa alemá no 

CES: un prototipo que subs-
titúe os espellos laterais e o 
retrovisor interno por cáma-
ras e pantallas que axudan a 

evitar os puntos cegos amais 
de reducir o ruído polo ven-
to e de mellorar o consu-
mo. BMW tamén presentou 
o concept car i Future Vision 
Interaction con pantalla de 
alta resolución que mellora 

a comunicación co condutor 
grazas ao sistema AirTouch 
que recoñece xestos de 
mans e outros movemen-
tos. O BMW i3 identifica xes-
tos e conduce dentro e fóra 
dun aparcamento de forma 

automática e a marca tamén 
deu a coñecer o Connected 
e a Open Mobility Cloud que 
ofrecen un novo concepto de 
mobilidade conectada per-
mitindo aprendizaxes auto-
máticas e análises de datos.

BMW i8 sen espellos

Sprint Motor >>8 Novas



A partir 
deste mes 
EG4 Motor 

xa dispón de servizo de 
taller para atender a to-
dos os seus clientes e amigos. 
Igual que as grandes empresas se fusionan e buscan coali-
cións positivas para aproveitar sinerxías, os grandes profe-
sionais logran acordos que de seguro benefician a todos. 
Desta maneira Enrique González, xerente de EG4 Motor, 
e Javier Blanco, acreditado profesional da mecánica, asi-
naron unha alianza para dar un mellor e máis completo 
servizo dende as instalacións que ten EG4 Motor en San 
Marcos, aos clientes da empresa.

Marina Cruces, veciña de Santiago que comprou en 
Comercial Tojo, é a gañadora do Nissan Visia da campa-
ña de Nadal 2015/16 de Compostela Monumental. Sol 

Vázquez, directora xeral de Comercio da Xunta de Galicia, foi a man 
inocente que quitou o boleto gañador. A papeleta de Marina foi a eli-
xida de entre as máis de 380.000 que entraron no sorteo; unha marca 
histórica de participación nunha campaña de dinamización e fideli-
zación comercial de Compostela Monumental. O acto tivo lugar no 
Hostal dos Reis Católicos coa presenza de José Carlos Freije, xeren-
te de Nissan Caeiro Rey; 
José Manuel Bello, pre-
sidente de Compostela 
Monumental; Agustín 
Hernández, conce-
lleiro de Santiago; 
Julio Castro, direc-
tor do Hostal dos Reis 
Católicos; o piloto de ra-
lis Luís Penido e o nota-
rio Marcelino Estévez.

Este ano comezou con 
grandes movementos 
no sector do motor 

en Santiago. Un dos primeiros 
en formalizarse foi a incorpora-
ción do concesionario 
oficial de Suzuki nas 
instalacións do Grupo 
Noya no polígono do 
Tambre. A partir des-
te mes, a través da em-
presa Noyamotor, o 
fabricante nipón esta-
rá ben representado na 
capital galega. Desta 
maneira a empresa com-
postelá venderá e repa-
rará os modelos Suzuki 

dispoñibles no noso mercado. 
Unha boa nova para os usuarios 
e clientes de Suzuki, que xa te-
ñen un concesionario oficial a 
onde acudir cos seus vehículos.

EG4 Motor 
inaugura taller

Compostela Monumental sorteou o 
Nissan Visia da Campaña de Nadal

Novo concesionario oficial Suzuki

Outro movemento automobilístico deste ano foi 
o traslado das instalacións de Brea Ocasión, ago-
ra situadas na rúa Isaac Peral nº8 (polígono do 

Tambre). Seguindo coa reestruturación do Grupo Brea, 
e para dar un mellor servizo aos seus clientes, a empresa 
situou a súa filial de vehículos de ocasión nunhas instala-
cións ao carón do concesionario oficial de Skoda. Unha 
forma máis cómoda para que os clientes teñan acceso a 
unha maior oferta sen ter que desprazarse tanto.

Novas instalacións de Brea Ocasión

Compostela >> Sprint Motor 9



O superdeportivo 
premium acada os 
275km/h grazas ao mo-

tor 3.0 de seis cilindros de gaso-
lina sobrealimentado que ofrece 
380cv en versións cupé e con-
vertible. O toque  británico dá-
lle un carácter máis deportivo 
ao incluír un splitter frontal e au-
mentar o tamaño dos faldóns la-
terais, incorporando un difusor 
traseiro e un alerón posterior 
fixo no modelo cupé. As pinas 

de 20 polgadas confírenlle máis 
agresividade, medran os pneu-
máticos mentres no interior a 
fibra de carbono substitúe ao 
aluminio e os cambios propor-
cionan oito litros máis de capa-
cidade no maleteiro. Melloran 
as opcións de conectividade e 
son e permite, por exemplo, po-
ñer o habitáculo á temperatura 
desexada antes de chegar a el. 
Estará á venda desde a primave-
ra de 2016.

Ámbalas compañías 
levan 15 anos cola-
borando e agora es-

tenderán a cooperación ao 
ámbito do coche conectado, 
en concreto, á nova xeración 
das normas de info-entrete-
mento embarcado e de acce-
so a aplicacións para ofrecer 
ao usuario unha experien-
cia máis práctica e segu-
ra. Explorarán sinerxías nas 

tecnoloxías SmartDeviceLink 
(SDL): unha plataforma que 
facilita a integración de apli-
cacións apra smartphones 
en ámbitos como ocio, tráfi-
co ou aparcamento con ordes 
de voz, pantalla táctil ou ins-
trumentos e na tecnoloxía Car 
Easy Apps (CEA), plataforma 
de intercambio seguro de da-
tos para crear un ecosistema 
de aplicacións conectadas ao 
coche que ofrecen unha con-
dución máis rica e abre a por-
ta a novos usos e servizos para 
o cliente.

Actualización do 
Museo Toyota 
de Xapón

Situado en 
Nagakute City 
está a reorganizar-

se para amosar a evolución 
da industria do automóbil 
en todo o mundo e poder 
comparar modelos de todo 
o planeta. As obras rema-
tarán no 2019 coincidindo 
co 30 aniversario da sala. 

Con todo, as novidades co-
mezarán a ser visibles este 
ano coa apertura da segun-
da planta na que se expón, 
en oito partes, a historia da 
automoción desde a súa ori-
xe ata os anos 50 contando 
con pezas europeas, ameri-
canas e xaponesas. Exhibirá 
catro maquetas a escala 1/5 
dos primeiros coches fabri-
cados en Xapón e outros do 
mesmo período fabricados 
en Europa e América.

❱❱ Audi está desenvolvendo tecnoloxías modernas en áreas crave referidas ás baterías de  
alto voltaxe para os seus modelos híbridos enchufables e eléctricos. as investi-
gacións e o desenvolvemento céntranse na organización das células que com-
poñen a batería en módulos, as estratexias de operación durante a condución e 
o uso da batería despois do final da súa vida útil no coche.

❱❱ Tras ser o primeiro fabricante en poñer a disposición dos clientes de BMW i8 os  
primeiros faros láser (Laserlight) e máis tarde no novo Serie 7 (a primeira berlina 
en incorporar esta tecnoloxía opcionalmente), o novo m4 gtS será o deportivo 
que estree os pilotos oled no sector do automóbil.

❱❱ Os clientes de Kymco España poderán financiar ao 0% TAE e sen xuros nin gastos extra,  
dende o 18 de xaneiro e durante 2016, toda a gama de motocicletas da firma, 
é a única marca do sector que ofrece financiamento ao 0% tae sen condicións 
extra para toda a súa gama.

❱❱ O 60% das compras de vehículos usados en círculos profesionais fanse actualmente a  
través dun contrato de compravenda que, declarado exento de cláusulas abu-
sivas polo inC e as 17 Comunidades, concreta as obrigas do vendedor e protexe 
ao consumidor ofrecendo as mesmas garantías que no resto de europa, o que 
asegura a fiabilidade e transparencia da adquisición.

❱❱ Volvo Cars alcanzou un acordo con Microsoft polo que os condutores poderán realizar  
diferentes accións como pechar as portas ou acender as luces do coche por co-
mandos de voz, a través da pulseira microsoft Band 2.

❱❱ Ericsson e AT&T Drive deseñaron unha nova solución de wifi integrada que proporciona  
waos usuarios conectividade inalámbrica de xeito sinxelo dentro dos seus vehí-
culos. este sistema permite aos fabricantes de automóbiles premium a po-
sibilidade de utilizar a “potente rede móbil” de at&t para que os seus usuarios 
accedan a un punto de conexión inalámbrica dende o interior do coche. 

BREVES

travesia de cacheiras Nº 25 - 1ºA  -15886 teo (A coruña)

Jaguar F-TYPE edición británica

A conexión 
PSA Peugeot 
Citroën e Ford
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A construción multimaterial
Audi utiliza o novo material 
CFRP só cando obtén mellores 
resultados que co aluminio: na 
parede traseira, no túnel cen-
tral e nos montantes B de tres 
seccións. Fabricados median-
te un proceso de moldeado 
por transferencia de resina, o 
fabricante aproveita ao máxi-
mo as calidades deste material. 
Así, no largueiro transversal da 
parede traseira, onde o que 
importa é a resistencia en sen-
tido transversal, as capas de 
fibra (ata un total de 14, para 
formar unha lámina de 5 mm) 
están alineadas principalmen-
te de forma unidireccional. Nos 
reforzos do montante B, por 
outra banda, as capas están ali-
neadas en todas as direccións 
para soportar as cargas lonxi-
tudinais e transversais.
Na cabina de acabado os opera-
rios danlle á carrozaría o toque 
final, antes de pasar á sección 
de montaxe. Utilízanse sofisti-
cadas ferramentas de medición 

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

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

¿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

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

Sprint
Axenda



Nuevo Audi A4 y A4 Avant de 150 a 272 CV (110-200 kW). Emisión CO₂ (g/km): de 95 a 147. Consumo medio (l/100 km): de 3,7 a 6,4.

De repente cinco sentidos 
parecen pocos.

Nuevo Audi A4.
No es magia, es A4.

Tantas sensaciones que asimilar. Tantas innovaciones 
sorprendentes que, de repente, realidad y magia se 
confunden. La fascinación de avances tan futuristas 

como el cuadro de instrumentos digital de 12,3 
pulgadas del Audi virtual cockpit, el sistema de 

iluminación inteligente Audi Matrix LED, el equipo  
de sonido Bang & Olufsen® con sonido 3D o el 

revolucionario asistente de conducción en atascos 
traffic jam assist. ¿Es magia? No, es mucho más.

www.nuevoaudia4.es
Brea Móvil
Ctra. N-550, km 59 - A Pulleira
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 56 97 00

A marca xapone-
sa sitúase entre os 
dez primeiros pos-

tos na guía interactiva sobre 
innovación elaborada por 
Boston Consulting Group 
entre os executivos de 50 
empresas. Desta maneira, 
Toyota queda clasificada 
como a máis innovadora do 
ano 2015 entre as factorías 
tradicionais. A compañía 

conseguiu colocarse entre 
os dez primeiros postos nos 
últimos dez anos ao amosar 
unha evolución construtiva 
cun modo de desenvolver 
constantemente vehículos 
mellores a través dun cre-
cemento sostible, polo que 
creou o Toyota New Global 
Architecture coa que espe-
ra poder mellorar as presta-
cións e reducir os custos.

Ambas compañías 
traballan na posta en 
marcha dun sistema 

conectado intelixente en “strea-
ming” para coches autónomos 
que permitirá que os conduto-
res e pasaxeiros poidan apro-
veitar o tempo da viaxe nun 
coche autónomo. A televisión 
en alta definición precisará no-
vas tecnoloxías e un ancho de 

banda máis amplo para garan-
tir unha boa experiencia. Volvo 
e Ericsson queren que nos seus 
coches autónomos se faga unha 
previsión da ruta e que o conti-
do se axuste á duración de cada 
viaxe, amais serán quen de pro-
porcionar unha lista de preferen-
cias personalizada aos usuarios 
para elixir ruta e seleccionar os 
contidos que queren ver.

Toyota, o fabricante tradicional 
máis innovador Alianza Volvo-Ericsson para 

poñer televisión no coche

Foi no CES de Las 
Vegas onde se bau-
tizou como o “mi-

crobus para o século XXI”. 
Baseado na nova plataforma 
modular para eléctricos e hí-
bridos enchufables da casa 

alemá equipa unha batería 
de 101kwh e un motor eléc-
trico en cada eixe para conse-
guir tracción total. Acada os 
150km/h cunha autonomía 
de 600 quilómetros e unha 
batería que pode cargarse ao 

80% en 15 minutos. Pode fun-
cionar como xerador auxiliar 
para o fogar e mesmo comu-
nicarse con el, se é intelixente, 
de forma remota. Cun interior 
vangardista e un exterior de 
riscos xaponeses, mestura 

as formas redondas e rectas. 
Podería lanzarse ao mercado 
en 2017 sen que se confirme 
se Vokswagen quere revivir o 
mítico Microbus que por ta-
maño está entre un Touran e 
unha Multivan.

Volkswagen presenta a furgoneta BUDD-e concept
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o novo renegade night eagle estréase nos con-
cesionarios da marca Jeep dos mercados europeos. 
esta nova edición limitada realza o deseño único do 
primeiro Jeep construído fóra dos estados unidos e 
vendido en máis de 100 países de todo o mundo.

Baseado no nivel de equipamento Lonxitude, 
a edición especial night eagle conta con elemen-
tos inconfundibles en cor gris escura satinada que 
reafirman a audacia e personalidade orixinal do 
modelo, e o seu don natural para a personalización.

o aspecto audaz do night eagle acentúa o estilo 
distintivo deste SuV compacto de Jeep, o máis capaz 
da súa categoría, grazas aos acabados en cor escura 
satinada presentes nos logos Jeep, as insercións da 
grella dianteira, os marcos dos faros antinéboa, as 

barras de teito e o logo específico night eagle, com-
binados con exclusivas pinas de aliaxe negras de 17 
polgadas con pneumáticos específicos de todoterreo 
para solos con pouca adherencia m+S.

a edición especial night eagle presenta 
unha exclusiva nova cor de carrozaría mate cha-
mada Vulcano Sand que complementa as outras 
catro cores dispoñibles: negro Carbón, Branco 
alpine, gris glacier e amarelo Solar.

o renegade night eagle está dispoñible con 
motores 2.0 multiJet ii (120 ou 140 cabalos) 4x4 
ou 1.6 multiJet ii 120cv 4x2. dispoñible unha 
nova e exclusiva cor de carrozaría mate chama-
da Vulcano Sand dende 19.970 euros, con 4 anos 
de garantía.

Premio para o Fiat Ducato
Fiat ducato segue colleitando galardóns internacionais: de feito, por no-
vena vez consecutiva, gañou o prestixioso título de “mellor base para 
camper 2016” outorgado polos lectores de “Promobil”, a revista alemá 
especializada que, dende hai máis de 25 anos, representa unha especie 
de barómetro das tendencias no sector das autocaravanas. o modelo, nú-
mero uno indiscutible, durante anos, no mercado alemán de autocarava-
nas, obtivo o primeiro lugar, por diante do mercedes Sprinter e do VW t6.

o Fiat ducato conta cunha ampla gama de motores multiJet e de 
cambios (incluíndo o cambio robotizado dispoñible para as motoriza-
cións de 130, 150 e 180 cabalos) e cun excelente diámetro de xiro para 
facilitar calquera tipo de manobra.

outros puntos fortes do modelo son o estilo “tipo berlina” en térmi-
nos de ergonomía e confort de marcha, ademais do benestar a bordo, 
grazas tamén á gran visibilidade, aos asentos cómodos tipo “Captain 
Chair” con repousacabezas integrados, ao volante regulable e á dirección 
asistida hidráulica. Para rematar, os numerosos dispositivos de segurida-
de activa e pasiva permiten viaxar con total tranquilidade.

Jeep Renegade Night Eagle
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O 2015 pecha cun bo resultado para 
o segmento comercial da automoción. 
Superar o millón de unidades despois 
de seis longos anos de fonda crise su-
pón o pulo que precisaba o sector en 
España trala moderada recuperación de 
2014. Tamén constitúe unha cifra positi-
va os máis de 142.000 coches vendidos 
o ano pasado en Galicia entre novos e 
de ocasión. Pero, indo as cousas razoa-
blemente ben no sector galego, percí-
bese unha ralentización do consumo 
respecto ó conxunto estatal. A evolu-
ción en Galicia das novas matriculacións 
está significativamente por debaixo da 
media española e o segmento de VO 
segue crecendo pouco.

Traducido a balances empresariais, os 
concesionarios oficiais terán beneficios de 
entre un un e un dous por cento. As ga-
nancias sempre son benvidas, pero aínda 
son exiguas. No caso dos establementos 
de VO, Galicia presenta unha situación 
algo delicada. Atopar empresarios con 
negocios de coches de ocasión que ga-
ñen cartos é tarefa complicada. A oferta 

de vehículos de segunda man realmente 
competitivos é escasa. Segue sendo cla-
ramente maioritario o mercado dos máis 
antigos, que deixan pouca marxe comer-
cial, e os seminovos son moi caros. Na ac-
tualidade os incentivos oficiais á compra 
de novos converten en mala opción para 
un usuario do común o prezo medio duns 
14.000 euros dun de segunda man.

Que podemos esperar deste 2016? O 
mantemento do Plan PIVE ata o 31 de xu-
llo supón un novo pulo para os concesio-
narios oficiais. As matriculacións van crecer 
e crearanse máis empregos no segmento 

comercial. A nivel industrial Galicia vai de-
pender moito da evolución internacional, 
con tendencia á baixa na actualidade polo 
parón económico en destacados merca-
dos emerxentes como A China, Rusia e 
América latina. PSA Vigo ten difícil repe-
tir a produción de 407.000 vehículos con 
que concluíu o 2015. Pero onde o futuro 
da planta viguesa segue estando máis en 
xogo é na adxudicación de novos modelos, 
algo que tampouco parece imposible. Así 
mesmo, as auxiliares comezan o ano a tope 
e buscando máis clientes á marxe de PSA.

Neste 2016 debemos estar atentos a 
outras industrias. O fabricante ourensán 
de vehículos especiais Rodríguez López 
Auto traballa no seu plan de expansión 
e podería pechar proximamente un 
acordo para abrir a súa primeira fábri-
ca no estranxeiro. Da carroceira santia-
guesa Castrosua tamén se agardan boas 
novas procedentes do exterior. En de-
finitiva, o sector ten capacidade para 
afianzar neste exercicio a mellora pau-
latina rexistrada nos dous últimos anos 
nos eidos comercial e industrial.

Un 2016 esperanzador

 emilio BlanCo | TexTo

 @emilioBlanco10 | TwiTTer

Doordefender é un 
sistema para pro-
texer os coches de 

rabuñazos e golpes dados 
polos coches aparcados ao 
carón do noso. Este sistema 
permite en cuestión de se-
gundos, protexer o coche 
das rabuñadas e golpes que 
se producen ao aparcar en 
batería pola apertura das 
portas do veciño de aparca-
mento. Un ou dous cilindros, 
dependendo do modelo, que 

dispoñen dun sistema mag-
nético de alta intensidade, 
adhírese ao lateral do vehí-
culo en segundos sen rabu-
ñar a carrozaría grazas á súa 
microfibra. Ademais, e para 
evitar o furto, cada modelo 
dispón dun cable de segu-
ridade que se introduce no 
vehículo e ao pechar a porta 
impide que alguén llo poida 
levar. Este elemento protec-
tor pode adquirirse dende 50 
euros.

Grande autonomía, recarga 
rápida, prestacións deporti-
vas: o prototipo Audi h-tron 

quattro concept pode facer gala de 
todas esta calidades. Combina unha 
pila de combustible de gran rende-
mento, que alcanza 110 kW, cunha po-
tente batería capaz de proporcionar 
un empurre momentáneo de 100 kW. 
Pódese encher completamente con 
hidróxeno nuns catro minutos e que-
da listo para conducir ata 600 km. Este 
estudo de tecnoloxía permite albiscar 

o futuro. Como outros avances signifi-
cativos, en 2017 Audi levará á produ-
ción as súas novas tecnoloxías para a 
condución e o aparcamento pilotado 
coa futura xeración da súa berlina de 
luxo, o A8. O seu consumo de com-
bustible é ao redor de 1 quilogramo 
de hidróxeno cada 100 km. O Audi h-
tron quattro concept consegue un-
has emisións cero non só localmente, 
tamén globalmente se o hidróxeno 
que utiliza foi producido con enerxía 
renovable.

Doordefender, un protector de rabuñazos e golpes

Audi h-tron quattro concept
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SprintTalleres

15883 Pontevea - teo (A coruña)

TU TALLER DE CONFIANZA
lugar igrexa de reis, 2
telf. 981 809 053
mob. 650 196 956
tallerespontevea@gmail.com

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

rúa de San cristovo, 47 (o eixo) Santiago de compostela

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

981 514 112 - 665 980 003

talleresasilveira@gmail.com

Camporrapado s/n, Boqueixón

Talleres A Silveira

mecánica integral del automóvil



Calidade e innovación polos catro costados

O novo Opel Astra (undécima xeración) 
leva o selo inconfundible da enxeñería ale-
má: bos acabados, un deseño actual, motores 
eficaces e aforradores, innovacións tecnolóxi-
cas, comportamento deportivo e fiabilidade. 
Din os técnicos que esta vez envorcáronse 
coa nova filosofía da empresa, xa que par-
tindo dunha folla en branco conseguiron un 
vehículo que engancha e que, segundo ver-
sións, alixeirouse entre 120/200 kg de peso. 
Todas as novidades que se están aplican-
do nos vehículos de gama alta, xa se poden 
gozar neste vehículo compacto que circula 
dende hai poucos meses polas estradas ga-
legas. Esta vez a proba, co modelo cedido por 
BÉTULA CARS, consistiu nunha viaxe dende 
Compostela ata Redes, no municipio de Ares. 
Alí atopámonos cun pobo mariñeiro que se 
conserva intacto, cunha tranquilidade que se 
respira por todos os recunchos e cunha vista 
espectacular do mar, paisaxe impecable que 
foi elixido polo cineasta Pedro Almodóvar 
para rodar algunhas escenas da súa última 
película “Julieta”. Co fondo desas casas pega-
das á beira do mar, a xente deste pobo mari-
ñeiro viu como se convertía, tamén, hai uns 
anos en plató para a serie televisiva “Padre 
Casares”. En fin, o lugar era idóneo para que 
pousase o novo Astra.
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Diferencias e detalles
o novo modelo, respecto do anterior, mellora 

en deseño, en confort e en precisión. É o primeiro 
modelo que introduce a tecnoloxía de iluminación 
matricial adaptativa intellilux led® no segmento 
compacto. a nova xeración de sistemas de asis-
tencia ao condutor tamén inclúe o asistente de re-
coñecemento de sinais de tráfico, o asistente de 
mantemento de carril, con alerta de cambio invo-
luntario de carril, xunto co indicador de distancia 
de seguridade e a alerta de colisión frontal e o frea-
do de urxencia por colisión inminente.

o deseño exterior ten un toque deportivo que 
lle dá un aire xuvenil, cunha grella de dobre frontal 
e os faros característicos da marca, perfectamente 
integrados na liña da carrozaría. a súa marcada si-
lueta que se asemella a un cupé e os detalles de es-
tilo contribúen a darlle un aspecto atractivo. o teito 
é bastante orixinal, dando a sensación de que flota 
a medida que baixa cara atrás. a marca alemá anun-
cia con orgullo que o seu modelo é un dos vehículos 
máis aerodinámicos da súa clase, xa que ten un co-
eficiente aerodinámico de 0,285.

a única nova versión que se comercializa ac-
tualmente, a berlina de cinco portas, móstrase moi 
áxil e pouco ruidosa, cun consumo moi baixo e pode 
albergar a cinco pasaxeiros que van bastante cómo-
dos. malia ser 50 mm. máis pequeno que o modelo 

anterior (mide 4,370 m de longo e 1,809 de ancho), 
o interior é máis amplo. Como vén sendo habitual 
neste modelo, a habitabilidade interior é unha das 
súas grandes virtudes. o maleteiro ten unha capa-
cidade de 370 litros que, co respaldo traseiro tum-
bado, pódese ampliar ata os 1.210. máis adiante 
iranse incorporando novas versións, como a familiar 
ou a convertible.

o interior, con liñas marcadas e formas curva-
das, mostra unha correcta calidade de execución. o 
nivel dos materiais mellorou moito e está conforma-
do de tal forma que todas as funcións que necesite 
o condutor se atopen ao alcance dos seus ollos. os 
interruptores e os botóns reducíronse ao mínimo, 
evitando que o condutor se distraia manexando os 
distintos elementos do salpicadeiro, para así poder 
concentrase na condución.

a posición dos asentos dianteiros é a adecuada 
e bastante aceptable. Suxeitan ben o corpo lateral-
mente e para o condutor medio non hai problemas 
para acomodarse. Pódense equipar opcionalmente 
con masaxe, calefacción e ventilación, xunto á fun-
ción de memoria. nesta versión de cinco portas, atrás 
hai espazo suficiente para as pernas e o acceso aos 
asentos posteriores non ten complicacións, xa que 
as portas teñen un ángulo de apertura suficiente-
mente amplo, de tal xeito que para acceder non hai 
que facer demasiadas contorsións.

Pero vaiamos ao noso. Nada máis nin nada me-
nos que 24 millóns de Opel Kadett 

e Astra foron vendidos ata a data en todo o mundo e agárdase que 
o modelo que traemos a estas páxinas continúe superando marcas 
de vendas alí onde se comercializa. Razóns non lle faltan. O dese-
ño é totalmente novo, está propulsado por motores de gasolina e 
diésel de última xeración, combina perfectamente a elegancia e a 
deportividade e se presenta pleno de novidades tecnolóxicas, das 
que falaremos máis adiante. Foi presentado no pasado Salón de 
Frankfurt e pode dicirse que xa dende aquela data comezou unha 

carreira fulgurante destacando entre os seus rivais máis inmedia-
tos, como o Ford Focus, o Renault Mégane, o Citroën C4 ou o Seat 
León. Por certo, o seu antepasado directo, o Opel Kadett B acaba 
de cumprir 50 anos. O segmento C, no que se atopan todos os ve-
hículos citados e algún máis, é moi importante en Europa, xa que 
ocupa máis dun 30% das vendas totais. En 1991 comezou a fabri-
carse o Astra, sendo pionero na utilización de cintos de seguridade 
dianteiros con pretensores, na regulación dos cintos en altura e na 
instalación de ramplas anti afundimento nos asentos. Entre 1991 e 
1997 foron fabricados 4,13 millóns de vehículos.

Arrincamos!
a visibilidade dende o posto de condución 

é ampla. o salpicadeiro respira ergonomía e aos 
poucos minutos de condución adaptámonos facil-
mente aos mandos do vehículo. Posto o coche en 
marcha apréciase o tacto da dirección que é suave 
e precisa. nas versións máis potentes, como o 1.6 
turbo de 200cv, existe un botón Sport que aumen-
ta esa dureza e mellora considerablemente a res-
posta do acelerador.

Xa na estrada, podemos comprobar que é un 
vehículo estable cun habitáculo moi silencioso. Que 
a suspensión é boa, cómoda e que non balancea nas 
curvas. o motor vai alegre e sobe de voltas rapida-
mente e apenas se notan as vibracións e ruídos. a 
dirección asistida eléctrica móstrase eficaz, lineal 
e precisa. o cambio continuo de marchas é suave e 
entran á perfección sen sobresaltos. os freos cum-
pren correctamente. a distribución electrónica da 
forza de freado controla a presión nos dous eixes. 
dependendo da situación de condución é posible 
que se aplique os freos nunha das rodas, en dúas 
ou en tres ao mesmo tempo.

Fundamental para a boa marcha do astra foi o 
alixeiramento de materiais. Só o peso da carrozaría 
en bruto reduciuse en 77 quilos e outras medidas 
adicionais no chasis permitiron rebaixar o peso nou-
tros 50. a utilización de aceiros lixeiros, a redución 
do peso dos dous eixes e outras medidas de “adel-
gazamento” conseguiron que un vehículo máis li-
xeiro e que a condución sexa máis confortable.

A destacar

innovacións tecnolóxicas
Novos motores

Acabados
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Motorizacións
Vén equipado cunha gama de motores silenciosos 

de gasolina e diésel que van dende 105 ata 200 cabalos 
de potencia.

o novo astra pódese equipar con varios motores de 
aluminio de gasolina. o máis baixo da gama é un motor 
tricilíndrico 1.0 ecotec turbo de inxección directa de gaso-
lina que desenvolve 105cv. desenvolve unha velocida-
de máxima de 200 km/hora e ponse de 0 a 100 km/h en 
11,2 segundos. Cando este motor se combina coa caixa de 
cambios manual automatizada easytronic 3.0, rebaixa o 
consumo de combustible ata os 4,2 litros cada 100 km.

Por outra banda, o motor 1.4 turbo con inxección di-
recta de gasolina completamente novo fai a súa estrea no 
novo astra. a unidade de catro cilindros está dispoñible en 
dúas versións, con 125cv e con 150cv. Pertence á mesma 
familia que o máis pequeno de tres cilindros e 999 cc e 

engade menos peso ao coche grazas á súa construción 
completamente en aluminio. dependendo do nivel de 
potencia o consumo pode chegar a non exceder os 4,9 
litros cada 100 Km.

o 1.6 Cdti diésel está dispoñible cunha gama de po-
tencias que van dende os 110cv ata os 136cv. en combina-
ción coa caixa de cambios manual de seis velocidades que 
é de serie, as emisións de Co2 quédanse sempre por baixo 
dos 100 gr/km. o campión actual da eficiencia na nova 
gama astra é o 1.6 Cdti de 110cv que ofrece un consumo 
de só 3,4 litros cada 100 km, alcanzando unha velocidade 
máxima de 195 km/h. en opel estiman que 8 de cada 10 
astra vendidos serán diésel.

Para esta nova xeración hai dispoñibles tres caixas de 
cambios: manuais de cinco e seis velocidades, a caixa de 
cambios manual automatizada easytronic 3.0 e, opcional-
mente, estará dispoñible unha caixa de cambios automá-
tica de seis velocidades e baixa fricción. a caixa de cambios 
automática está dispoñible co motor 1.6 Cdti de 136cv.

Acabados
o novo opel preséntase en catro acabados: expression, 

Selective, dynamic e excellence. no acabado básico 
expression dispón, entre outros, de pinas de aceiro de 15”, 
dirección asistida eléctrica, asistente de saída en costa, pro-
grama electrónico de estabilidade, aBS, sistema de moni-
torización da presión de pneumáticos manual, asento do 
condutor regulable en seis direccións, asentos traseiros aba-
tibles 40/60, pechadura centralizada con mando a distancia 
e chaves pregables, indicador de cambio de marcha, aire 
acondicionado, sistema de iluminación diurna e pilotos in-
termitentes led, sistema de pedais retráctiles, radio r300 
con altofalantes de alta fidelidade , mP3, uSB e Bluetooth, 
kit antipicadas, retrovisores exteriores eléctricos e térmicos, 
faros halóxenos e elevalúas eléctricos dianteiros.

no acabado Selective engádese volante de coiro de 3 
radios, consola central, elevalúas eléctricos traseiros, orde-
nador de a bordo con check control, controlador electrónico 
da velocidade de cruceiro, faros antinéboa, radio IntelliLink 
con pantalla a cor táctil de 7 polgadas, pinas design de 16” 
e mandos ao volante.

Co acabado dynamic (para gozar dunha condución 
deportiva) teremos, ademais, botón modo Sport, asentos 
dianteiros de deseño sport, opel onStar, suspensión trasei-
ra semi-independente, portadocumentos en respaldo de 
asento dianteiro, pneumáticos 225/45 r17, pinas de aliaxe 
de 17”, climatizador electrónico dixital bizona, pilotos trasei-
ros led, pack visibilidade e molduras exteriores cromadas na 
contorna das ventás.

Finalmente, no acabado excellence, atopámonos, a 
maiores do acabado Selective, freo de man eléctrico, retro-
visores exteriores pregables electricamente, climatizador 
electrónico dixital, pilotos traseiros led, pack visibilidade 
con sensor de chuvia, espello interior fotosensible e aceso 
automático de luces, cámara frontal de seguridade con opel 
eye, luces ambientais en portas, molduras cromadas exterio-
res, axuste lumbar en asento do condutor, suspensión trasei-
ra semi-independente, opel onStar e pinas de aliaxe de 17”.

o novo astra, atópase á venda nos concesionarios opel de galicia. Hai 
que ter en conta que este mes pódese conseguir un astra de gasolina por 
14.990 €.

Gasolina
1.0 turBo 105cv eXPreSSion manual 5V 18.800 €
1.0 turBo 105cv SeleCtiVe manual 5V 19.900 €
1.4 turBo 125cv SeleCtiVe manual 6V 20.400 €
1.0 turBo 105cv SeleCtiVe automÁtiCa 6V 20.600 €
1.0 turBo 105cv dYnamiC manual 5V 21.400 €
1.4 turBo 125cv dYnamiC manual 5V 21.900 €
1.4 turBo 150cv dYnamiC manual 6V 22.400 €
1.6 turBo 200cv dYnamiC manual 6V 24.200 €
1.4 turBo 125cv eXCellenCe manual 6V 22.400 €
1.4 turBo 150cv eXCellenCe manual 6V 22.900 €
1.6 turBo 200cv eXCellenCe manual 6V 24.700 €
1.4 turBo 150cv eXCellenCe automatiCa 6V 24.500 €

Gasóleo
1.6 Cdti 110cv SeleCtiVe manual 6V 21.200 €
1.6 Cdti 110cv dYnamiC manual 6V 22.700 €
1.6 Cdti 136cv dYnamiC manual 6V 23.300 €
1.6 Cdti 160cv dYnamiC manual 6V 23.900 €
1.6 Cdti 110cv eXCellenCe manual 6V 23.200 €
1.6 Cdti 136cv eXCellenCe manual 6V 23.800 €
1.6 Cdti 160cv eXCellenCe manual 6V 24.400 €
1.6 Cdti 136cv eXCellenCe automatiCa 6V 25.200 €

PreZoS

Tecnoloxía e IntelliLux LED
o sistema de infoentretemento multimedia 

IntelliLink coa súa pantalla a cor táctil de 7 e 8 pol-
gadas atópase centrado entre o condutor e o pa-
saxeiro; este celebrado sistema de opel ofrece unhas 
oportunidades de conectividade óptimas. É com-
patible tanto con dispositivos apple como android 
e converte ao astra no coche mellor conectado do 
mercado no seu segmento, segundo palabras do 
propio fabricante.

Se falamos de tecnoloxía, o protagonista indis-
cutible é o sistema de iluminación matricial led, que 
se ofrece por primeira vez nun coche deste segmento 
compacto e que ten un prezo de 850 euros como ele-
mento opcional. denomínase IntelliLux led e non só 
mellora a calidade da luz e o seu alcance, senón que 
permite circular coas longas de forma permanente, xa 
que o sistema detecta posibles cegamentos a coches 
ou peóns e é capaz de atenuar a luz xusto nese rango 
para evitar molestias, mentres o resto do haz de luz 
ilumina coa máxima intensidade. en autoestrada, a 
velocidades por enriba dos 105 km/h, os segmentos 
individuais ao lado esquerdo conéctanse e desconec-
tan sucesivamente para evitar cegar ao tráfico que 
adiantamos ou ao que circula en sentido contrario.

Pode equiparse, tamén, coa nova cámara frontal 
opel eye, un sistema que aumenta a seguridade da 
condución, xa que recoñece os sinais de tráfico, indica 
a distancia de seguridade para non colidir co vehícu-
lo que nos precede, alértanos de colisión frontal con 
freado para mitigar a colisión, avisa do cambio invo-
luntario de carril e, o que para nós foi sorprendente, 
conta co asistente de mantemento de Carril. grazas a 
este sistema, se por un despiste ou distracción o coche 
se despraza á dereita ou esquerda do carril, co perigo 
que iso leva, automaticamente e dun xeito moi sua-
ve volverá a poñernos na posición correcta. o sistema 
funciona a velocidades entre 60 e 180 km/h, pero non 
corrixe o coche continuamente, xa que, por exemplo, 

se poñemos o indicador para adiantar, loxicamente 
deixa de actuar.

o asistente de saídas en costa tamén se equipa de 
serie, mantendo freado o vehículo durante uns poucos 
segundos cando se arrinca en pendente. isto prevén, 
por exemplo, que o novo astra se desprace involun-
tariamente cara atrás, o que pode crear situacións de 
perigo. a alerta de ángulo morto avisaranos da pre-
senza dun coche que nos está adiantando e que nós 
non podemos ver.

Como opción pódense instalar o asistente 
avanzado de aparcamento que identifica espazos 
baleiros e automaticamente é capaz de aparcar só o 
vehículo, sen que o condutor teña que tocar o volante. 
os seus sensores ultrasónicos están preparados para 
medir espazos de aparcamento tanto en paralelo coma 
en batería: calcula a traxectoria do vehículo e automa-
ticamente move o volante do astra guiándoo ao seu 
espazo de aparcamento.

en total sintonía cos novos tempos que corren, 
opel equipa ao novo astra co eficaz sistema onStar. 
Preto do espello retrovisor interior vai un módulo que 
ten tres botóns. o botón azul serve para descargar des-
tinos no sistema de navegación do vehículo. Se, por 
exemplo, queremos localizar un restaurante deter-
minado, un centro de saúde ou unha gasolineira, non 
temos máis que pulsar o botón e inmediatamente un 
asesor localizará a dirección e descargará a continua-
ción no sistema de navegación. Pero aí non se queda 
a cousa, pulsando o botón vermello de SoS pódese so-
licitar axuda sempre que sexa necesario e en caso de 
accidente, primeiro o asesor chamará para preguntar 
que é o que se necesita e se ninguén responde envia-
rá aos servizos de urxencia a localización exacta do 
coche. ¡incrible! e o terceiro botón permite ocultar a 
localización do vehículo, aínda que o sistema anulará 
este comando se sospeita que se produciu un acciden-
te. ¡ah! en caso de roubo, o astra pode ser localizado e, 
ata, inmobilizado bloqueando o aceso.
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As présas son malas con-
selleiras cando neva e poden le-

var a cometer máis erros ao volante. 
Convén conducir relaxado, sen dar 

volantazos nin adiantando sen nece-
sidade. O aconsellable é seguir o ron-
sel da rodadura do coche precedente 
en busca de maior tracción. Outra re-
comendación é non dar freadas brus-
cas, senón pisar o pedal con suavidade 

e de forma progresiva. E, en caso de 
perder o control do vehículo, o mellor 

é tratar de recuperalo co volante 
sen interacción do freo ou 

do acelerador.

É fundamental ser 
visto polos demais condu-

tores e, en plena nevarada, non é 
doado destacar na estrada polo que 

sempre hai que levar conectadas as luces 
de cruzamento. Ata, se o temporal arrecia e as 

condicións de visibilidade diminúen aínda máis, 
convén botar man das luces antinéboa. A visibi-
lidade do propio condutor tamén é de grande 
importancia e para iso ter as escobillas do limpa-
parabrisas en perfecto estado son de gran axu-

da. O mesmo sucede coa climatización, evita 
que o coche se empañe. O consello aquí 

é accionar o aire acondicionado e ao 
mesmo tempo elixir unha tem-

peratura elevada, en tor-
no a 22º.

Se viáxase por un lu-
gar onde a neve é protagonis-

ta, máis vale estar prevido e facer 
bo o dito de “agardar o mellor, prepa-

rarse para o peor”. Xa que logo hai que 
procurar levar o depósito de combusti-
ble cheo, porque fronte a un atasco é o 
único xeito de poder accionar a calefac-
ción. Ao mesmo tempo, é fundamental 
levar a batería do móbil cargada ou, na 

súa falta, levar na guanteira un cable de 
carga para conectar ao USB, sem-

pre e cando o vehículo estea 
equipado con el.

Xeo

Se conducir con neve é 
complicado, máis o é cando hai 

placas de xeo na estrada. O acon-
sellable nestes casos é non frear, so-

bre todo se o vehículo non ten ABS. 
Ademais, se se acelera moi forte pó-
dese producir unha sobreviraxe (can-
do se bloquean as rodas traseiras) 
ou unha subviraxe (cando escorre-

gan as dianteiras). O idóneo sempre 
nesta situación é manter unha ve-

locidade constante ata saír 
da placa de xeo.

As cadeas non 
deben faltar en ningun-

ha viaxe onde a neve sexa o des-
tino final ou parte do traxecto. De 

feito, e segundo as condicións, pode ser 
obrigatorio circular con elas, polo que non 
deben faltar nunca na lista de preparativos 
antes de partir. Por outra banda, se a neve 
é frecuente no día a día unha boa opción 
é montar pneumáticos de inverno, a 

condición de que haxa menos de 
7º, pois por enriba desta tem-

peratura a cuberta perde 
prestacións.

Condución segura en neve
Seis consellos para evitar facer un slálom

En condicións de 
neve, circular en mar-

chas longas é fundamental, 
ata na arrincada. Deste xeito, 

evítase que as rodas motrices pa-
tinen máis da conta polo exce-
so de forza. En marcha, convén 

conducir nun réxime de re-
volucións baixo pero sen 

forzar o motor.

1/ As marchas, mellor longas

4/ O depósito de gasolina 
e o móbil sempre “cheos”

  Debaixo dun fermoso 
manto branco pode esconderse un 
auténtico perigo

6/ Os imprescindibles 
no inverno

3/ Sempre conectadas

5/ Placas de xeo, a 
situación de máis risco

2/ Conducir relaxado 
pero sen relaxarse

■ redaCCión | TexTo      
■ audi PreSS | FoTo

Son múltiples as alternativas deportivas 
e de lecer que ofrece a neve (esquí, snow-
board...), pero para gozar delas hai que despra-
zarse en coche ata lugares onde a condución 
non é nada doada. Tras un fermoso manto 
branco escóndese un verdadeiro perigo para 
os condutores e o resto de usuarios da vía. É 
por iso que a plataforma Autoscout24 acon-
sella unha serie de técnicas para evitar a per-
da de control do vehículo, e é que para ser un 
bo esquiador, antes hai que ser bo condutor.



toyota españa lanza a gama 
2016 do Yaris. entre as prin-
cipais novidades, a chegada 

dun novo nivel de acabado, denomi-
nado Feel! e de deseño deportivo, e 
a estrea do Yaris Bi-ton con carroza-
ría de cor Branco glaciar, gris meteoro 
ou Vermello rubí combinado con tei-
to en negro Frac, ademais da introdu-
ción dun maior equipamento de serie 

na versión de acabado active, o núcleo 
da gama Yaris, e a chegada de toyota 
Safety Sense.

a gama Yaris 2016 mantén os dous 
tipos de carrozaría, de 3 e 5 portas, cun-
ha oferta de dous motores de gasolina 
-Yaris 70 de 69cv e Yaris 100 de 99cv- e 
unha opción híbrida -hybrid de 101cv-. 
os niveis de equipamento dispoñibles 
son catro: City, active, Feel! e advance.

Nova gama 2016 de Toyota Yaris

refinados, tecnolóxicos e 
prestacionais, estes dous 
modelos chic atraen a unha 

clientela en busca de expresividade, 
de personalización e de sensacións 
dinámicas.

novo motor nos novos dS 3: o 
Puretech 130 S&S. Caracterizado por un 
par dispoñible moi pronto, situado so-
bre unha marxe de utilización moi am-
pla, confire ao dS 3 aínda máis carácter 
e dinamismo cunha potencia de 130cv.

os novos dS 3 dispoñerán ta-
mén da versión Performance, tanto na 
Berlina como no Cabrio. 208 cabalos e 
300 nm de par, son algunhas cifras que 
definen ao dS 3 Performance. este mo-
tor vai asociado a unha caixa de cambios 
de 6 marchas (mCm) cun escalonamen-
to específico, integrando un diferencial 
de escorregamento limitado de tipo 
torsen® para proporcionar unha motri-
cidade e un comportamento en estra-
da brillantes.

o novo mini Clubman all4 
garante unha forma máis de-
portiva de gozar da condución 

grazas á tracción ás catro rodas. a alternati-
va fronte á tracción dianteira típica de mini 
ofrécese en combinación con dous moto-
res de última xeración. os dous motores 
de catro cilindros e 2.000 cc con tecnoloxía 
twinPower turbo. o de gasolina do novo 

Cooper S Clubman all4, que ten unha po-
tencia de 192cv, combínase de serie cunha 
caixa de cambios manual de 6 marchas, 
e opcionalmente pode emparellarse cun-
ha caixa Steptronic de oito. o novo Cooper 
Sd Clubman all4, equipado cun diésel de 
190cv, transmite de serie a súa potencia ás 
catro rodas a través da caixa de cambios 
Steptronic de oito marchas.

Novos DS3 e DS3 Cabrio, máis chic

Novo Mini Clubman ALL4
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Os condutores bébedos 
non están asegurados

■ redaCCión | TexTo      
■ uXía Queiruga | ilusTración 

Conducir borracho pódenos traer máis complicacións das 
que imaxinamos. Segundo a última enquisa de Automovilistas 
Europeos Asociados (AEA), aínda son moitos os automobilistas 
que descoñecen que os seguros exclúen de cobertura os danos 
causados por condutores ebrios. Aproximadamente o 62% de 
usuarios ignoran este dato. Así e todo, a porcentaxe de desco-
ñecemento sobre a responsabilidade en que poden incorrer é 
aínda maior cando se trata de donos de vehículos que o prestan 
a outros, xa que o 77% dos entrevistados non saben que como 

propietarios responderían 
tamén dos danos causados 
por ditos condutores bébe-
dos aínda estando o vehícu-
lo asegurado “a todo risco”, 
se estes fosen insolventes. E 
a práctica totalidade dos en-
trevistados aseguraron des-
coñecer que a condena por 
conducir baixo os efectos do 

alcohol implica quedar “fichado” con antecedentes penais. Para 
AEA “todo o mundo é consciente que o alcohol é un factor de 
risco moi importante na condución e que se poden impoñer im-
portantes sancións aos condutores ebrios, pero non saben que 
por unha simple copa de máis poden quedar sen casa, ou pechar 
a empresa onde traballan”.

O que di a lei
Dende 1995, a Lei que regula o seguro de responsabilidade 

civil de subscrición obrigatoria do automóbil permite ás asegu-
radoras reclamar os importes das indemnizacións a que houbese 
que facer fronte por danos causados polos condutores borrachos. 
Inicialmente as vítimas destes condutores son indemnizadas pola 
propia compañía do vehículo, pero posteriormente ditas canti-
dades son reclamadas ao condutor ebrio, e ata ao propietario do 
vehículo, caso de que o primeiro fose insolvente.

  Os seguros 
non cobren os 
sinistros causados por 
condutores borrachos



■ roCío Pereira | TexTo      
■ SPrint motor | FoTos

Fillo da posguerra
Recibiu o nome de Corvette 

na honra das Corbetas que a 
armada estadounidense em-
pregaba como barco de gue-
rra no século XIX; uns buques 
ben armados, letais, rápidos e 
fiables e representou a respos-
ta norteamericana en forma de 
deportivo ao daquela insigni-
ficante mercado automobilís-
tico da posguerra, no que se 
admiraba aos deportivos eu-
ropeos como un símbolo de 
estatus. Nese contexto, a ad-
miración por este tipo de co-
ches serviu para xerar un clima 
de confianza de xeito que no 
mercado americano xurdiron 
proxectos como o Corvette, 
que impulsou Chevrolet, que 
quería ser a primeira marca 
que ofrecese un automóbil 

desas características no país. E 
así foi. O Corvette presentou-
se un 17 de xaneiro de 1953 e 
ao longo destes 62 anos con-
seguiu que a súa reputación 
fose medrando grazas ás con-
tinuas melloras no seu ren-
dementos, ata situarse como 
o deportivo máis vendido en 
Norteamérica, cun 33% de 
cota no seu segmento.

Primeiro prototipo de 1953
Tratábase dun bipraza 

que foi presentado no marco 
dunha exposición itinerante 
que General Motors chamou 
“Motorama” e que percorreu 
o país de norte a sur e de leste 
a oeste cun concepto innova-
dor, adiantado ao seu tem-
po, que marcou as bases para 
os modernos salóns do auto-
móbil que comezaron a facé-
rense populares na segunda 
metade do século pasado. O 
primeiro modelo creado por 

Harley Earl non causou o im-
pacto que o seu fabricante 
tiña calculado e estivo a pi-
ques de ser descatalogado 
ata que a competencia, Ford, 
lanza o seu Thunderbird como 
resposta, e tivo a sorte dunha 
segunda oportunidade.

Sete xeracións con sinais
de identidade invariables

Dende o seu nacemento, 
todas as versións do Corvette 
foron coches deportivos de 
dúas prazas con motor dian-
teiro, tracción traseira e unha 
relación alongada de eixe-
piar A que realza o seu frontal 
alongado. Sempre presenta-
ron carrozarías fabricadas con 
materiais compostos desde 
a fibra de vidro dos primei-
ros coches de 1953 ata outros 
compostos máis avanzados e 
lixeiros como a fibra de car-
bono que se emprega na ac-
tualidade. O propulsor V-8 de 
bloque pequeno foi o están-
dar do Corvette durante 57 dos 
seus 62 anos de existencia. De 
modo xenérico pode falarse de 
cinco xeracións de Corvette, 
cada unha co seu propio pú-
blico que, para que negalo, 
adoita ser incondicional e acé-
rrimo. Case todos os modelos 
a partir da década dos 70 ad-
miten de bo grao unha utili-
zación normal, sen grandes 
complicacións mecánicas nin 
de mantemento. No primeiro 

ano do seu lanzamento prodú-
cense 300 vehículos completa-
mente a man na planta Flint de 
Michigan, todos pintados de 
cor branca polo.

Corvette C1: primeira xeración
Fabricouse entre 1953 e 

1962 cunha evolución estilís-
tica notable na que se foron 
fixando os riscos de deseño 
que, co tempo, conformarían 
o seu ADN como, por exem-
plo, a alongada relación ei-
xe-piar A, os faros traseiros 
dobres e redondeados, o in-
terior con estilo de cabina do-
bre e todas as versións eran 
sen capota. O C1 presentaba 
un deseño que emulaba aos 
roadsters de orixe británica 
dos que quedaran namorados 
os soldados estadounidenses 
nas xornadas europeas de 
posguerra. Durante os pri-
meiros anos, equipouse cun 
motor potente de seis cilin-
dros en liña de Chevy, alcu-
mado Blue Fame (chama azul) 

Os amantes do motor e, es-
pecialmente, dos coches de-
portivos, téñeno claro: pensar 
en Chevrolet é pensar no de-
portivo americano por an-
tonomasia; un modelo que 
segue suscitando paixóns e 
batendo marcas ao ser o de 
maior éxito de vendas no eido 
dos deportivos de fabricación 
norteamericana e o deporti-
vo fabricado de forma inin-
terrompida durante máis 
anos en todo o mundo. Con 
esta carta de presentación, 
ben merece ser o modelo 
que inaugure o Retro-Visor 
deste ano 2016 que desexa-
mos sexa venturoso para o 
sector do automóbil e para 
os afeccionados ao motor. 
Repasamos 63 anos de his-
toria, e éxitos, nos que unha 
das grandes iconas da au-
tomoción estadounidense 
desenvolveu sete xeracións e 
conseguiu erguer un museo 
propio que pode visitarse en 
Bowling Green, Kentucky, nos 
Estados Unidos.

Chevrolet Corvette

  O Corvette 
foi o primeiro 
e único coche 
norteamericano 
autenticamente 
deportivo

  Máis de 60 
anos de historia nos 
que se mantén como 
o automóbil máis 
vendido nos EEUU 
cun 33% de cota no 
seu segmento

A icona deportiva 
estadounidense
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e será no terceiro ano de 
produción no que apareza 
o emblemático V-8 de blo-
que pequeno que lle confire 
o auténtico carácter depor-
tivo ofrecendo un sistema 
de inxección de combusti-
ble mecánico que acadaba 
os 283 cabalos.

Segunda xeración:Corvette C2
A xeración de modelos 

producida entre 1963 e 1967 
denominouse Sting Ray (pei-
xe raia) na honra dun proto-
tipo de competición que 
influíu no seu desenvolve-
mento, amais da referencia 
á espiña dorsal que perco-
rre o centro da carrozaría e 
divide en dúas partes a lúa 
traseira. Supuxo unha revo-
lución xa que contaba cun-
ha arquitectura específica 
feita a medida, baixouse o 
centro de gravidade e a po-
sición dos ocupantes, máis 
deportiva, e usouse unha 
nova suspensión traseira in-
dependente que melloraba o 
agarre. Lucía faros dianteiros 
que se ocultaban, o que pa-
saría a ser o sinal de identida-
de do modelo nos seguintes 
41 anos. Nesta etapa incor-
porouse a versión cupé e as 
vendas duplicáronse grazas 
tamén ao bastidor e o siste-
ma de suspensión indepen-
dente que o converteron nun 
coche deportivo de primei-
ra clase.

1968-1982: Corvette C3
A terceira xeración foi a 

máis duradeira. Mantendo 
o nome da anterior Stingray 
(desta volta unido), os afec-
cionados adoitan chamalo 
quenlla polo seu estilo agre-
sivo que se identifica polos 
prominentes pasos de roda 
e o grande morro diantei-
ro no que se mantiveron os 
faros que se retraen. Nestes 

anos, as restricións nas emi-
sións obrigaron a Chevrolet 
a empregar combustible sen 
chumbo e a reducir o mo-
tor a un de bloque peque-
no 350 que só acadaba os 
165cv. Os enxeñeiros pasaron 
láminas compostas moldea-
das na carrozaría que da-
ban como resultado paneis 
mellor acabados. O C3 tivo 
unha enorme popularidade; 
en 1979 vendéronse 58.307 
unidades que segue sendo 
a marca anual de vendas de 
Chevrolet.

Cuarta xeración: 1983-1996
O Corvette C4 presen-

tou avances como o panel 
de instrumentos electro-
luminiscente con panta-
llas dixitais. No exterior, a 
novidade foi a lúa traseira 
con portón para facilitar o 
acceso ao maleteiro e no 
esqueleto, unha estrutura 
de bastidor a modo de co-
lumna vertebral unificada 
e unha carrozaría máis es-
tilizada. En 1985 introdu-
ciuse a tecnoloxía Tuned 
Port Injection que inicia-
ba a inxección de com-
bustible moderna e que 
lle deu un excelente nivel 
de consumo. No ano 1983 
non se comercializou nin-
gún modelo, só se fabri-
caron 44 prototipos, que 
non conseguiron autoriza-
ción para venderse, e dos 
que só queda un, que está 

exposto no Museo Nacional 
do Corvette en Kentucky.

Corvette C5, sexta 
e sétima xeración

A xeración do ano 1997 
era máis grande pero pesaba 
menos polo uso de materiais 
plásticos avanzados e foi a que 
despediu as ópticas retráctiles. 
O motor Gen3 tamén reduciu 
peso e mellorou o equilibrio xe-
ral do modelo que foi referente 
no emprego de pintura á auga 
máis ecolóxica e que presu-
mía de potencias de entre 350 
e 406cv. O Corvette C6 de 2005 
monta, por primeira vez, faros 

dianteiros fixos mantendo os 
traseiros redondeados e do-
bres e o interior con estilo de 
cabina dobre e seguiu apostan-
do pola redución de peso con 
chasis de aluminio e paneis de 
fibra de carbono. En 2008 un 
Corvette gañou as 24 Horas de 
Le Mans na súa categoría ven-
cendo a marcas como Ferrari 
ou Porsche A sétima xeración, 
producida dende 2013, recu-
pera o nome Stingray e segue 
apostando polos materiais li-
xeiros no Z06 e no ZR1 que se 
dotan dunha estrutura máis 
ríxida. Ofrece tamén a versión 
máis poderosa: 635cv. 

  as 58.307 
unidades vendidas 
en 1979 seguen 
sendo a marca 
anual de Chevrolet
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Presentación do Chevrolet Corvette no Motorama-Showcar (1953)
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Unha familia de éxitos e desgrazas
Michelin
■ roCío Pereira | TexTo      ■ SPrint motor | FoTos

Detrás do apelido Michelin, a segunda 
empresa de pneumáticos do mundo, 
agóchase unha historia, da que coñecemos 
algúns relatos, conformada por capítulos 
de alegrías e de traxedias case a partes 
iguais. A orixe sitúase en 1891 cando 
Edouard Michelin, un empresario dedicado 
a fabricar pastillas de freo na localidade 
francesa de Clermont-Ferrand, recibe a 
visita dun ciclista que lle pide axuda porque 
acaba de picar unha roda. A finais do século 
XIX cambiar unha roda de bicicleta podía 
levar horas; un incomodo no que Edouard 
soubo ver un negocio: pinas desmontables 
que calquera poida cambiar sen moita 
dificultade. Dende ese momento, do que 
se cumpren agora 125 anos, a familia 
Michelin foi erguendo un negocio co paso 
do tempo segue cumprindo unha función 
básica porque as rodas seguen picándose 
e precisan ser reemprazadas. Repasamos 
neste número de xaneiro os feitos 
destacados da familia e da marca francesa.

Os comezos de Michelin
A empresa fundárana en 1832 os curmáns 

Aristide e Edouard e dedicábase a fabricar má-
quinas agrícolas. Máis adiante descobren a po-
tencialidade do caucho vulcanizado e comezan a 
producir xuntas, correas, válvulas e tubaxes deste 
material. Nacía así Societé Michelin, herdada polos 
irmáns Edourard e André en 1889, só dous anos antes de que un ciclis-
ta marcase o cambio de rumbo da empresa que marcaría un antes e un 
despois na historia da automoción. Os dous irmáns embárcanse nunha 
odisea persoal e industrial co fin de desenvolver solucións avanzadas para 
o transporte a través da innovación; unha das claves para a liberdade e 
o crecemento económico. A pina desmontable convértese nun produto 
de éxito desde o mesmo ano da súa creación grazas a Carlos Terront, o 
único ciclista que a empregou na carreira clásica París-Brest-París de 1891. 
A súa vitoria na proba conquistou ao público e un ano despois do acon-
tecemento 10.000 ciclistas franceses usaban xa os produtos de Michelin.

Ferrari na súa época de piloto
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Primeiro dúas rodas, 
despois catro

O negocio ía sobre rodas 
cando Michelin decide dar un 
paso máis co deseño do seu 
primeiro automóbil equipado 
con pinas, que presentaran no 
ano 1895. Tratábase do Eclair e 
ese mesmo ano a marca roda o 
primeiro coche cos pneumáti-
cos durante a primeira carreira 
París-Burdeos-Francia. E an-
tes do comezo do novo século 
prodúcense dous feitos desta-
cados: nace Bibendum, o famo-
so boneco Michelin, feito con 
pneumáticos, e a Guía Vermella 
da empresa con máis de 100 
anos de tradición. Todo isto 
acontece cando en 1900 circu-
laban pola estradas francesas 
menos de 3.000 coches.

O crecemento 
do século XX

Michelin segue evolu-
cionando coa chegada do 
novo século. Expándese 
máis alá das fronteiras 
francesas e instala fábri-
cas nos grandes centros 
da industria automobilísti-
ca en Europa e nos Estados 
Unidos. Ademais, a empre-
sa comeza a fabricar pneu-
máticos para motocicletas, 
lanza unha campaña para 
mellorar a seguridade na 
estrada, promove a sina-
lización da quilometraxe 
nas vías francesas e desen-
volve a pina de aceiro des-
montable, que supuxo o 
nacemento da roda de re-
posto que hoxe levan to-
dos os coches. En contra 
do retroceso sufrido por 
outras empresas coas gue-
rras mundiais, Michelin sou-
bo ver ocos no mercado e 
apostou por novas oportu-
nidades de negocio. Así, na 
primeira contenda fabricou 
case 2.000 avións Breguet, 
desenvolveu a roda de 

caucho negro con estrías 
que aumentaba a adheren-
cia e reducía o desgaste do 
pneumático e participou na 
construción da primeira pis-
ta de cemento do mundo, 
nunha época na que tanto 
o despegue como a aterraxe 
eran tarefas moi complica-
das cando chovía. En 1935 
asina un acordo con Citroën 
para equipar as rodas dos 
seus automóbiles, nunha 
relación empresarial que se 
mantería ata 1975. Durante 
a Segunda Guerra Mundial, 
coa industria automobilís-
tica en auxe e con pneumá-
ticos capaces de percorrer 
30.000 quilómetros, a falta 
de materias primas reduciu 
a produción e Michelin fa-
céndose cargo da situación, 
apostou por fabricar artigos 
de primeira necesidade e 
pola investigación de novos 
produtos como a pina de es-
trutura radial que servirá de 
base para as rodas do futu-
ro e que instalarán nos seus 
vehículos a maior parte dos 
fabricantes europeos. Entre 

1939 e 1945 a publicación 
da Guía Michelin quedou 
suspendida pero os alia-
dos decidiron imprimir en 
Washington a edición de 
1939 para aproveitar a in-
formación dos planos de-
tallados das cidades que 
incluía ante o medo de que 
o avance das tropas se vira 
prexudicado pola falta de 
sinalización dos camiños 
de Francia. Así, segundo se 
relata, os oficiais que des-
embarcaron en Normandía 
guiáronse por este libriño 
que na cuberta dicía “For 
official use only”. Antes de 
1970 a marca francesa pre-
sume de números recha-
mantes: abre 15 fábricas 
en 15 anos e vende os seus 
produtos en 140 países. Nos 
80 convértese na provedora 
de Ferrari para a Fórmula 1 
e consolídase como marca 
líder do sector. Na actuali-
dade conta con 69 fábricas 
repartidas por todo o mun-
do, 124.000 traballadores e 
coloca os seus produtos en 
170 países.

Unha familia de 
despedidas repentinas

Ao carón da historia 
empresarial escríbese a 
persoal. O ano pasado fa-
lecía o último patriarca: 
François Michelin, neto do 
fundador, director da marca 
entre 1955 e 1999 e impul-
sor do liderado nos anos 60 
coa creación do pneumáti-
co radial que lle deu o éxi-
to mundial. Malia nacer no 
seo dunha familia acomo-
dada tivo unha infancia di-
fícil ao herdar a empresa 
con 14 anos, trala morte 
de seus pais e do seu avó. 
Entrou de forma anónima 
na fábrica como un simple 
obreiro, para aprender o 
oficio dende abaixo, e du-
rante catro anos pasou por 
diferentes postos antes de 
converterse no co-xerente 
da factoría. Despois dunha 
vida dedicada a Michelin en 
1999 deu o relevo na presi-
dencia ao seu fillo, Edouard, 
quen falece nun accidente 
no mar no ano 2006.

Unha estirpe con 
destino tráxico

A morte de Edouard con 
42 anos non é un episodio illa-
do de traxedias na intrahisto-
ria familiar dos Michelin, cuxos 
descendentes tiveron que en-
frontarse a sucesos inespera-
dos, accidentes, traxedias e 
algún fillo ilexítimo que recla-
ma a súa parte do imperio in-
dustrial. No ano 1932, Etienne 
Michelin, fillo de Edouard, un 
dos fundadores, estrelouse 
cando pilotaba o seu propio 
avión perdendo a vida con 
32 anos. Cinco anos despois, 
o seu irmán Pierre morre nun 
accidente de coche. Marcel 
Michelin faleceu durante unha 
deportación durante a II Guerra 
Mundial no campo de con-
centración de Buchenwald en 
1945. Dous anos antes, o seu 
fillo, Jean-François Michelin, 
heroe da Resistencia, caeu du-
rante un combate na illa de 

Córsega. En 1949, Jean-Luc 
Michelin, fillo de André, o outro 
dos dous fundadores, matouse 
coas súas dúas fillas pequenas 
e a súa coidadora nun acci-
dente de tráfico. Poucos me-
ses despois desta traxedia, o 
seu irmán Daniel, esmagou á 
súa filla cando facía manobras 
co seu coche. No ano 1960 
Nicole Bardi, primeira esposa 
de Patrice Michelin, neto do 
fundador, morre dun disparo 
na cabeza durante unha cace-
ría. Anos despois, faise pública 
unha carta escrita polo viúvo á 
súa amante na que lle confesa 
ser o autor da morte da súa mu-
ller, coa que tiña tres fillos, si-
mulando un accidente de caza. 

Con todo, consegue librarse da 
instrución xudicial pese ás des-
confianzas do xuíz que levaba 
o caso desa “morte” ao consi-
derarse finalmente que fora 
un accidente. Con esta aman-
te, Annick, Patrice Michelin tivo 
un fillo, Jean-Philippe, que den-
de hai uns anos reclama a súa 
herdanza e o título de fillo le-
xítimo. Patrice Michelin nunca 
chegou a recoñecelo pero si a 
coñecelo nun breve período de 
convivencia tralo parto e can-
do o rapaz o visitou ao cumprir 
18 anos. Polo momento, a súa 
loita continúa e engade argu-
mentos propios dunha novela 
a unha historia familiar, real, de 
éxito e de traxedia.
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En 2015, Toni Bou empezou o ano gañando o seu noveno títu-
lo de campión do Mundo en X-Trial malia non poder continuar a 
serie de 28 vitorias consecutivas, logrou o título tras un campiona-
to en que conseguiu a vitoria en catro das seis probas celebradas.

■ redaCCión | TexTo

Sprint Motor: O 2015 foi, para ti, unha tempada moi com-
pleta, gañando todo o posible. Estás satisfeito dos resultados?

Toni Bou: Si, foi unha tempada moi boa. Estou moi satisfeito, 
puidemos conseguir todos os títulos en xogo un ano que non 
foi nada doado, onde os rivais o puxeron moi complicado. Gañar 
o Campionato de España e os dous campionatos do Mundo foi 
marabilloso.

SM: Empezaches 2015 cun novo título indoor, o 9º, aínda que 
o refacho de triunfos rachouse.

T.B.: O Mundial X-Trial foi moi complicado. O campionato é 
curto e non puidemos conseguir tantas vitorias como en anos an-
teriores. Foi máis apertado, máis que nada polo segundo posto 
que acabei en Pau. Pero por sorte fixemos unha boa carreira en 
Viena e conseguimos o campionato antes do último trial. Isto fai 
que lle deas máis valor aos títulos conseguidos.

SM: Como o do noveno mundial outdoor. Un ano incrible.
T.B.: O resumo do Campionato do Mundo outdoor é moi 

positivo, fantástico. conseguín nove vitorias consecutivas e 
un total de trece ao final da tempada. Nunca antes conseguira 
tantas! E o que é máis importante, cando non foi posible ga-
ñar, sempre terminei en segundo lugar, sempre estiven loitan-
do pola vitoria.

SM: Levaches o título antes de chegar á última proba. Un bo 
traballo de equipo?

A tempada 2015 foi 
excelente para Toni Bou, 
piloto do Repsol Honda 
Team, aos mandos da 
súa Montesa Cota 4RT 
gañou todas as competi-
cións en que participou.
Toni Bou obriga a rees-
cribir cada ano os libros 
da historia do Trial cun 
palmarés extraordina-
rio, este ano sumou o 
9º título outdoor e o 
9º indoor. O piloto de 
Repsol Honda Team 
pechou a tempada 2015 
co terceiro título indivi-
dual, o Campionato de 
España de Trial, ademais 
de sumar, co equipo na-
cional, a undécima coroa 
no Trial das Nacións.

2015, un grande ano para Toni Bou
Subiu ao podio en todas as probas
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T.B.: Isto quere dicir que as cousas se 
fixeron ben. Foi unha tempada estupen-
da e gañar o título dúas carreiras antes do 
final significa moito. Mantivemos un gran 
nivel e eu non me baixei do podio duran-
te toda a tempada, e isto é fundamental. 
Se non gañas, un segundo posto sempre 
é bo se pensas no campionato.

SM: En Portugal demostraches máis 
ambición que calquera outro piloto nal-
gunha zona que chegou a ser determi-
nante. Cuestión de actitude?

T.B.: Si, poderiamos chamalo así. Sabía 
que a zona 2 era moi importante despois de 
ver que algúns pilotos rexeitaron entrar e 
atacala. Tamén foi decisiva no apartado psi-
colóxico, porque ao non fallar nunha zona 
tan complicada era moi bo para nós e poñia-
mos presión ao resto. Eses puntos gañados 
na zona 2 foron os que me deron a vitoria.

SM: Tamén amosaches a túa capaci-
dade de superación gañando non só as 
probas complicadas e moi esixentes, se-
nón tamén nalgunhas carreiras, digamos, 
doadas para o voso altísimo nivel

T.B.: Si, estou moi satisfeito do rende-
mento. Estes dous últimos anos puides-
tes ver que nas carreiras difíciles cústame 
moito máis meterme dentro do trial, pero 
o inverno pasado estiven traballando moi 
duramente o non-stop en Andorra e me-
llorei tamén nas probas máis doadas. 
Moralmente foi tamén unha vitoria moi 
importante para min.

SM: Este ano pilotaches unha nova 
evolución da túa Montesa Cota 4RT. Que 
che pareceu esta máquina?

T.B.: Da moto diría que volvemos dar 
un paso adiante este ano, traballando 
moito para o non-stop. Tanto aquí coma 
no Xapón fíxose un bo traballo e puide-
mos desenvolver unha boa máquina que 
demostrou ser a mellor do campionato.

SM: A de EUA, foi a carreira máis deci-
siva do campionato?

T.B.: Si, a proba dos Estados Unidos foi 
a que máis me gustou da tempada, pero 
foi porque a carreira estaba moi ben mar-
cada, a xente vibraba co trial e había un 
grande ambiente de trial. Atopeime có-
modo e conseguín dúas vitorias alí con 
moitos puntos de vantaxe sobre o segun-
do, como a min me gusta.

SM: E para pechar a tempada 2015, o 
sétimo título do Campionato de España, 
gañando tres carreiras.

T.B.: Foi un ano moi complicado. sufri-
mos moito nesta competición, polo regu-
lamento e tamén polos rivais, que sempre 
o poñen moi difícil, pero ao final acaba-
mos gañando. Saír diante na carreira é un 
hándicap moi importante, pero loitamos 
para contrarrestalo.

SM: Foi unha sorpresa a vitoria do teu 
compañeiro Jaime Busto na última carrei-
ra do Campionato de España?

T.B.: Non, para nada. Jaime vai moi 
forte e este ano, na súa primeira tempa-
da no Mundial, estivo moi preto de subir 
ao podio en varias carreiras. Isto é posi-
tivo non só para o equipo, senón tamén 
para o trial. Alégrome moito e creo que 
ten moito que dicir nesta especialidade 
do motociclismo deportivo.

  Gañar o Campionato 
de España e os dous 
campionatos do Mundo foi 
marabilloso

  Tanto aquí coma no 
Xapón fíxose un bo traballo 
coa Montesa Cota 4RT
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Calendario

Calendario  
de  probas FEBREIRO  2016

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

1-3 de febreiro Moto GP adestramentos pretemporada 2016 Adestramentos Circuíto de Sepang Malasia

6 de febreiro Cto. España Motocross - Valencia Motrocross Albaida Valencia España

6-7 de febreiro XXXII Concentración moteira Villa de Rota - Cádiz Concentración Rota Cádiz España

6-7 de febreiro XXVII Concentración moteira Jabalistreffen - Huesca Concentración Anzánigo Huesca España

7 de febreiro Cto. Mundo X- Trial Barcelona Trial Barcelona Barcelona España

7 de febreiro Cto. Mundo Enduro - Barcelona Enduro indoor Barcelona Barcelona España

11-14 de febreiro Cto. Mundo Rallys - Suecia Mundial Rallys Suecia Suecia

12-14 de febreiro VII Basella Race - Lleida Motos Lleida Lleida España

14 de febreiro Cto. Aragón Motocross - Cup Trameced Huesca Motocross Huesca Huesca España

17-19 de febreiro F1 adestramentos pretemporada 2016 Mundial F1 Circuíto de Philip Island Australia 

20 de febreiro Cto. España Motocross - Sanlúcar de Barrameda Cádiz Motocross Sanlúcar de Barrameda Cádiz España

20-21 de febreiro V Rally Regularidade Lamprea 2ª categoría e outros eventos Comarca O Condado Pontevedra España

21 de febreiro Copa España Trial Clásicas - Tarragona Trial Tarragona Tarragona España

21 de febreiro Cto. España Cross Country - Guadalajara Cross Country Guadalajara Guadalajara España

22-25 de febreiro F1 adestramentos pretemporada 2016 Adestramentos Circuíto Montmeló Barcelona España

26-28 de febreiro Cto. Mundo Superbikes - Australia Superbikes Circuíto de Philip Island Australia 

27-28 de febreiro XVI Autocross O Castro Autocross Circuíto O Castro - Taragoña- Rianxo A Coruña España

28 de febreiro Cto. España Rallys de Terra - Lorca Rally Lorca Murcia España

28 de febreiro Cto. España Trial - Illes Balears Trial Sant Joan Illes Balears España

28 de febreiro Cto. España Enduro - Almería Enduro Antas Almería España

28 de febreiro Cto. Aragón Motocross - Zaragoza Motocross Zuera Zaragoza España

Skoda iniciará a tempada 
de competición no rali de 
Suecia puntuable para o 

WrC 2 que se disputará do 11 ao 14 
de febreiro. do mesmo xeito que a pa-
sada tempada, os tres pilotos oficiais, 
o sueco Pontus tidemand, o checo Jan 
Kopecký e o finlandés esapekka lappi 
centrarán os seus esforzos en gañar 
títulos para Skoda co Fabia r5. o ex-
perimentado copiloto sueco Jonas 
andersson incorpórase á formación 
para competir xunto ao actual campión 

de asia-Pacífico, Pontus tidemand. o 
equipo Skoda motorsport céntrase 
sobre todo na súa participación no 
Campionato do mundo de rallyes WrC 
2. o experimentado Jan Kopecký tamén 
competirá no Campionato da república 
Checa, co obxectivo de repetir o título 
logrado o ano pasado.

tal como ocorreu en 2015, o po-
tente modelo de tracción total lucirá 
as cores verde, negro e branco, unha 
imaxe que o ano pasado xa gustou aos 
afeccionados de todo o mundo.

Ford Chip ganassi racing re-
velou que mariño Franchitti, 
Stefan mücke, olivier Pla e 

andy Priaulx foron seleccionados para 
competir no Campionato mundial de 
resistencia Fia 2016 ao volante do novo 
Ford gt. a marca contará con dous coches 
no Campionato do mundo de resistencia 
e con dous máis no campionato Sportscar 
imSa Weathertech Championship. a idea 
é que os dous equipos se unan en xuño 
para participar con catro coche na carrei-
ra de resistencia máis famosa do mundo, 
as 24 Horas de le mans, cincuenta anos 
despois de que Ford copase o podio desta 
competición. o mundial de resistencia vi-
sitará outras tres localizacións en europa: 
Silverstone (reino unido), nurburgring 
(alemaña) e Spa (Bélxica).

Calendario do Campionato 
mundial de resistencia (WeC):
→ 17 de abril: 6 Horas de Silverstone, 

reino unido
→ 7 de maio: 6 Horas de Spa, Bélxica
→ 18/19 de xuño: 24 Horas de le mans, 

Francia
→ 24 de xullo: 6 Horas de nürburgring, 

alemaña
→ 3 de setembro: 6 Horas de Cidade 

de méxico, méxico
→ 17 de setembro: 6 Horas do Circuíto 

das américas (lone Star le mans), 
ee.uu

→ 16 de outubro: 6 Horas de Fuji, Xapón
→ 6 de novembro: 6 Horas de 

Shanghái, China
→ 19 de novembro: 6 Horas of Bahrein, 

Bahrein

Skoda Motorsport comezará 
a tempada en Suecia

O equipo Ford GT 
xa está preparado
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Reportaxe

Moi persoal
Nado en Lugo en 1984, Adrián Díaz tra-

balla nunha empresa de rotulación vincu-
lada ás artes gráficas. Gusta de practicar 
deporte, facer senderismo, pasear. Persoa 
de carácter tranquilo, sosegado, considéra-
se paciente e perfeccionista. O chocolate 
e a música electrónica son outros hob-
bies do piloto lucense que destesta 
que “me saquen das miñas casillas” 

Quédase co Rali de Ourense 
como a súa proba preferida e 
co treito de La Tornería (Vila de 
Llanes) como o seu percorrido 
cronometrado favorito. Carlos 
Sainz é o seu piloto predilecto 
e o Porsche 911 GT3 o mellor 
coche conducido ata agora. 
Busca ser campión de España 
absoluto, ten en Autocromes 
o seu mellor patrocinador e 
aconsella paciencia e bo facer 
a quen empece no mundo dos 

ralis. Se ten que quedarse cun mellor mo-
mento destacaría a primeira vez que con-
seguiu gañar o proposto e como peor os 
finais inesperados.

Cunha traxectoria de 
máis de quince anos no 

mundo dos ralis, o lu-
cense Adrián Díaz, dobre 
vencedor da competida 

Copa Suzuki, necesita 
tan só que os patrocina-
dores invistan máis nel 
e nos seus proxectos. 

Demostrou con creces 
a súa clase con diversos 
vehículos e precisa con-
cretar máis presuposto 
para apostar por metas 

maiores. Sprint Motor 
quixo coñecer máis cou-

sas deste sólido valor 
galego no eido dos ralis.

■ rePortaXe de miguel CumBraoS | TexTo e FoTos

En 2014 Díaz conseguiu a vitoria absoluta no Rali da Ulloa e foi 
segundo no San Froilán aos mandos dun Mitsubishi Lancer EVO X
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Adrián Díaz, valor en alza do automobilismo galego
“Barallamos diversas opcións no nacional de ralis, pero sin descartar volver ao campionato galego”



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:

Dende o 205 ao 911
Adrián Díaz debutou no Rali de Ferrol 

do ano 2000, copilotando ao seu tío Javier 
Pérez Rivas nun Peugeot 205 Rallye. Entre 
o ano 2000 e o 2003 fixo quince ralis como 
navegante co citado piloto e coche, así 
como un máis con Germán Otero no ba-
quet da dereita dun Ford Sierra Cosworth.

O salto ao asento da esquerda foi no 
2004, pilotando un Fiat Cinquecento. Un 
ano despois aposta por un Saxo, co cal 
vence na opción Junior do Trofeo Driver 
Center (2005) e na Senior (2006). Entre as 
tempadas 2007 a 2009 disputa o Volante 
RACC Galicia aos mandos dun Peugeot 
206, onde consigue unha vitoria parcial e 
diversos podios. O seu triunfo no Volante 
Xove Nupel permítelle correr o Rali San 
Froilán cun Mitsubishi Evo IX. O exerci-
cio 2010 supón o seu debut no nacio-
nal de ralis cun Ford Fiesta R2, seguindo 
no nacional no 2011 onde disputa tres 
probas, dúas co citado R2 e unha cun 
Fiesta S1600. Dende o 2012 toma parte 
no Trofeo Suzuki, onde obtén o subcam-
pionato (2013) así como dous campio-
natos (2014 e 2015). Nestes últimos anos 
alternou igualmente probas soltas cun 
Mitsubishi EVO X, co cal venceu o gru-
po N no Rali do Bierzo 2014, e posterior-
mente xa con especificacións N+ levouse 
con claridade o Rali da Ulloa do mesmo 
ano. Igualmente dispuxo dun Porsche 911 
GT3, co que rematou segundo no Rali da 
Ulloa e terceiro no San Froilán, todo iso o 
pasado exercicio.

Sprint Motor: Como e por que se inicia Adrián Díaz en competición?
Adrián Díaz: Dende pequeno ía moito a ver ralis co meu pai. Logo il 

empezou a correr como copiloto e foime metendo no equipo. Dende sem-
pre gustoume este mundo.

SM. Que lembranzas ten dos seus primeiros pasos como copiloto do seu 
tío Javier?

AD. Tiña 15 anos cando mo propuxeron. O principio sentía algo de nerviosismo 
por temor a equivocarme, pero cando aínda levaba poucas carreiras xa me din conta que me gustaba moito.

SM. Xa no asento da esquerda no 2004. Falemos un pouco daqueles tempos iniciais co Cinquecento.
AD. Foi unha enorme sorpresa. No 2003 o meu tío decidiu vender o coche. Eu tiña ganas de seguir corren-

do e a ser posible de piloto, aínda que nunca me disgustou ser copiloto. Os meus pais compráronos a min e ao 
meu irmán o Cinquecento como regalo de Reis 2004. Foi a maior sorpresa que tiven na miña vida.

SM. A primeira recompensa para Adrián Díaz chegou no Trofeo Driver, un das referencias en materia de copas 
en Galicia.

AD. Si. Foi unha época que aportou moito. Era unha copa de gran nivel, con coches e pilotos moi bos, a 
mellor escola posible naquel momento a un prezo “contido”.

SM. Outro bo momento foi o paso polo Volante Xoven de Nupel Team.
AD. Permitíume disputar o Rali San Froilán 2009 cun Mitsubishi. Optar a este Volante foi unha das decisións 

máis duras que tiven que tomar, xa que tiven que renunciar á selección doutra marca. Coido que foi a única 
noite que non durmín pola preocupación.

SM. E falando do equipo Nupel, posteriormente afrontaches programas no nacional baixo o seu paraugas.
AD. Foi moi interesante descubrir o nacional de ralis de asfalto e como funcionan os equipos “oficiais”.
SM. Dende o 2013 Díaz aposta pola competida Copa Suzuki, con grandes resultados. Falemos desa época.
AD. Fomos subcampións ese ano e vencimos os dous seguintes, é dicir 2014 e 2015. Gañar é sempre difí-

cil, quizais este último pareceu máis doado por conseguir o título unha proba antes de que rematara. Débese 
a que subimos ao podio en todas probas e nosos rivais foron menos regulares.

SM. Falemos de Suzuki. Equivócase a firma nipona por non dar un coche máis competitivo ao gañador anual 
da súa copa e colaborar así na súa progresión?

AD. Son decisións que hai que respectar. Cando corres esta copa sabes que o premio final é económico. 
A min particularmente gustaríame que houbese progresión no equipo oficial, xa que para un equipo humilde 
como o noso continuar ao máis alto nivel faise moi difícil.

SM. No 2014 Díaz e a súa contorna apostaron por un pequeno programa paralelo cun Lancer preparado en AR 
Vidal para tres carreiras. Con que fin?

AD. Planteamos aos nosos patrocinadores un programa paralelo con outro coche, un vehículo punteiro de 
maiores prestacións. Dunha banda, por probar como nos adaptábamos a eles, testar mecánicas máis potentes 
e saber se éramos capaces de facer un bo papel neles de cara ao futuro. Os resultados foron moi bos, dende o 

  Foi interesante 
descubrir o nacional de 
asfalto e como funcionan 
os equipos “oficiais”

  Para un equipo 
humilde como o noso é 
moi difícil continuar ao 
máis alto nivel

   

Dende sempre 
gustoume este 

mundo

Díaz leva máis de 
quince anos com-

petindo con coches 
moi diversos
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Antes de nada
miguel CumBraoS ÁlVarez

miguelCumBraoS@gmail.Com

Xaneiro. Arrinca un ano, neste 
caso 2016, e no eido automo-
bilístico o que antes supoñía 
o Rali de Montecarlo, é cousa 
agora dende xa hai un tem-
po, do raid por excelencia, o 
Dakar. Nome de sempre para 
unha proba que antes pelexa-
ba con pistas e trampas por 
África adiante, e agora defíne-
se en América do Sur.

Non imos centrarnos en fei-
tos típicos da mítica cita, como 
é a presenza de coñecidos e ex-
perimentados pilotos, o perco-
rrido onde non só a velocidade 
conta ou o público fiel e multi-
tudinario, por citar tres exem-
plos habituais. Imos orientar a 
nosa reflexión noutros aconte-
ceres que van máis aló do pura-
mente deportivo e abranguen 
episodios do vivir cotiá.

Falamos doutros acon-
tecementos nunha carreira 
onde manda a competitivida-
de, onde priman intereses co-
merciais, onde unha vitoria ou 
podio reflíctese dun xeito moi 
positivo no haber dunha marca 

ou nos méritos dun deportista. 
Estamos a lembrar substantivos 
como solidariedade, compañe-
rismo, amizade, incluso 
corazón ou caridade.

O protagoniza-
do por Laia Sanz 
ou polo portu-
gués Gonçalves, 
chamados a estar 
nos postos cabecei-
ros entre as motocicletas, 
deixa ben claro que o apartado 
humano está vixente nesta dura 
carreira por pistas sudamerica-
nas. Axudar a un compañeiro/
competidor que acaba de sufrir 
un accidente (do que ningúen 
está a salvo) e deixar “unha mi-
nutada” no aacto é algo que hai 
que aplaudir, subliñar, lembrar, 
recompensar. Seguro que na 
prestixiosa e difícil proba déron-
se máis casos deste tipo, como 
os que aquí recollemos, que di e 
moito de toda a enorme familia 
do mundo do motor. Exemplos 
palpables e a imitar noutras es-
pecialidades e, por suposto, na 
nosa vida de todos os días.

DE cunETAs E RAís

primeiro momento mostramos ritmo e unha grande adaptación, conseguindo na Ulloa 
a nosa primeira vitoria absoluta, rematando segundos no San Froilán, vencendo o grupo 
N no Bierzo e loitando sempre con pilotos máis experimentados con estas unidades.

SM. Continuando esta liña, no 2015 dous ralis co Porsche GT de Vallejo Racing.
AD. Si, un pouco o que dicía antes. A maiores como recoñecemento á aportación 

económica que fan os nosos patrocinadores, que son case todos da provincia de Lugo, 
polo cal era bo competir nos dous ralis desta provincia. Buscabamos probar outro auto-
móbil como o que venceu no campionato de España e ver onde podíamos estar. Claro 
está que o 911 necesita máis adaptación por ser diferente a calquera vehículo que eu 
utilizase previamente en competición, pero os resultados foron bos e estou contento 
co papel que fixemos nos ralis da Ulloa, onde asinamos a segunda praza, e San Froilán, 
no que rematamos terceiros.

SM. Tras ser copilotado durante moito tempo polo seu irmán César, Adrián pasa a ter 
dúas mulleres no asento da dereita. Primeiro a cántabra Sara Fernández, despois a ber-
ciana Andrea Lamas. Por algunha razón?

AD. Por cargas familiares e problemas laborais o meu irmán non puido acompañar-
me na época da Copa Suzuki. Para min atopar un copiloto non foi unha tarefa doada, 
xa que estaba ben habituado a il. Ter como navegador a unha muller foi por casuali-
dade e repetilo tamén. As dúas mostraron moito interese e ganas de correr cando mo 
propuxeron, o que é algo que valoro moito.

SM. Díaz probou a finais do ano diversos coches propiedade de RMC. Cara onde van 
os teus “tiros” deportivos nesta tempada?

AD- Agora mesmo todo depende do presuposto que podamos reunir. Son tempos 
difíciles. Barallo moitas opcións, pero de momento non hai nada claro. Non descarto 
volver ao autonómico cun coche competitivo.

Mini John Cooper Works Cabrio
John Cooper Works pon na grella de saída 
o segundo coche especialmente deporti-
vo da nova xeración de modelos. o novo 
mini John Cooper Works Cabrio invita 
aos amantes da competición automobi-
lística a experimentar de xeito exclusi-
vo as sensacións que depara un estilo de 
condución extremadamente dinámico. 
o concepto automobilístico sen paran-
gón no segmento dos coches pequenos 
combina sensacións auténticas de com-
petición de coches co intenso pracer de 
conducir co teito aberto aos mandos dun 
coche de selecta calidade e coa madu-
rez da última xeración dos modelos da 
marca mini.

motor de catro cilindros de 2.000 
centímetros cúbicos, especialmente 
desenvolvido para os modelos de John 
Cooper Works, pertencente á última xe-
ración de propulsores da marca, con tec-
noloxía twinPower turbo. Prestacións 
imponentes e son que esperta emocións, 
grazas ás execucións propias dos pistóns, 
do turbo e do sistema de escape. Con 170 
kW/231cv, o motor máis potente entre 
os propulsores de mini. en comparación 

co modelo anterior, gaña 15 kW/20cv 
de potencia, e en comparación co novo 
Cooper S Cabrio, 29 kW/39cv máis. Par 
máximo de 320 nm. de serie con caixa 
de cambios manual de seis marchas, e op-
cionalmente con caixa Steptronic de seis 
marchas. Consumo combinado de com-
bustible segundo ue: 6,5 l/100 km (con 
caixa automática: 5,9 l/100 km; emisións 

combinadas de Co2 segundo ue: 152 g/
km (138 g/km).

aceleración e recuperación extre-
madamente deportivas: aceleración de 
0 a 100 km/h en 6,6 segundos (menos 
0,3 segundos) con caixa de cambios ma-
nual, e en 6,5 segundos (menos 0,6 se-
gundos) con caixa Steptronic. Capacidade 
de recuperación entre 80 e 120 km/h en 

6,1 segundos (menos 0,7 segundos). 
Velocidade máxima de 242 km/h (máis 
7 km/h; con caixa automática: 240 km/h).

nova capota téxtil, por primeira vez 
con sistema de accionamento totalmen-
te eléctrico e especialmente silencioso. a 
capota ábrese e pecha en apenas 18 se-
gundos de forma plenamente automáti-
ca, simplemente pulsando un botón, ata 
a velocidades de ata 30km/h. Función de 
teito corredizo utilizable a calquera ve-
locidade. Capota mini Yours opcional coa 
bandeira union-Jack entretecida.

en comparación co modelo predece-
sor, aumento perceptible das dimensións 
do coche, así como tamén da distancia 
entre eixes e o ancho de vía. espazo op-
timizado nos catro asentos. asentos pos-
teriores de ergonomía individual e con 
banquetas máis profundas. Volume do 
maleteiro ampliado a 215 litros coa capo-
ta pechada, e a 160 litros coa capota aber-
ta. o equipamento de serie inclúe unha 
banqueta posterior abatible por segmen-
tos. Posibilidade de abrir unha separación 
máis grande entre o habitáculo e o male-
teiro. Función EasyLoad.

>> Sprint Motor 31Reportaxe



2016 North 
American 
International 
Auto Show

Acura Precision Concept

BMW M2

Infiniti QX60

Volkswagen Tiguan GTE Active Concept

Volvo S90Active Concept

VlF Force 1

Kia Telluride

Lexus LC 500

Lincoln Continental Mercedes-Benz E-Class

Toyota Mirai-based Kymeta Research Vehicle


