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O pasado mes de marzo celebráronse na Estrada as 
primeiras Xornadas Galegas de Ciclismo. Durante tres días 
os seareiros do ciclismo puidemos gozar da outra cara do 

ciclismo, baseada na aprendizaxe.
Nestas tres xornadas deportivas pasaron pola Estrada diferen-

tes expertos en ciclismo como o seleccionador nacional de mou-
ntain bike Cristóbal Sánchez, Cristina San Emeterio Presidenta da 
Comisión de Féminas da RFEC, Igor González de Galdeano ex-ciclis-
ta, Luis Poch, Rafael Arriaza... e por suposto tamén estiveron presen-
tes varios ciclistas galegos: Gustavo César Veloso, Delio Fernández, 
Daniel López...Cristina San Emeterio falounos do ciclismo femini-
no, para min foi unha charla esencial se queres aprender un pou-
co máis deste ámbito.

Tamén houbo tempo para os doutores e para ós problemas ou 
lesións provocados pola práctica do ciclismo, foron charlas esen-
ciais se practicas ciclismo a miúdo, moito máis interesantes do que 
podiamos pensar nun primeiro momento.

Escoitar a Juan González, antigo director do Iberdrola, Cueva el 
Soplao... ou a Igor González de Galdeano, foi toda unha oportuni-
dade de aprender dos máis sabios. Os máis cativos tamén presta-
ron moita atención as súas indicacións porque lles ensinaron como 

provocar abanicos e protexerse deles, algo esencial neste bonito 
deporte de dúas rodas.

O último día das Xornadas estivo estrelado por varios ex-ciclistas 
e ciclistas galegos: Martín Lestido, Daniel López, Delio Fernández, 
Ezequiel Mosquera, Manuel Blanco, Evaristo Portela e José Ángel 
Vidal estes ciclistas máis Igor González de Galdeano estiveron co-
mentando como se vivía o ciclismo na súa década e ademais conta-
ron varias anécdotas da súa etapa de ciclista. Experiencias relatadas 
en primeira persoa que fixeron as delicias do público.

Agardo que para o ano próximo se repitan estas xornadas, por-
que o ciclismo, como todos os deportes, non e só competición se-
nón tamén formación.

■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo 

I Xornadas Galegas de Ciclismo

A Storm Pulse está considerada 
como a "Tesla das motos". A súa inno-
vadora batería modular permite aos pi-

lotos realizar o cambio de batería en cuestión de 
minutos. Tamén é posible utilizar só unha parte 
da batería cando se realiza un traxecto curto, o 
que resta peso á moto e faina máis manexable.

Esta moto é a primeira eléctrica do mundo 
para longos percorridos, cunha autonomía de 

380 km. A Storm Pulse foi desenvolvida por un 
grupo de estudantes da Universidade Técnica 
de Eindhoven, quen teñen pensado en 2016 
dar con ela a volta ao mundo en 80 días. A 
súa grande autonomía resulta esencial nun 
proxecto no que os pilotos terán que lidiar 
coas estradas máis duras de Europa, Asia e 
Norteamérica durante un total de 26.000 
quilómetros.

As minimotos Polini están consideradas as mo-
tos dos campións, as mellores para iniciarse nas ca-
rreiras en pista. A partir de 2016 as minimotos Polini 

CARENA RS, con motor refrixerado por aire de 4,2cv ou 6,2cv 
e 40cc, melloran co cilindro de serie de 5 transfer e un esca-
pe con silencioso completamente negro. Leva freos de disco 
diante e detrás. Simples e doadas de conducir para os que 
queren achegarse a este deporte por primeira vez. Prezo de 
venda ao público a partir de 1.250 euros.

Coincidindo coa primavera, chegan á rede de concesio-
narios Peugeot Scooters as novas cores de Tweet Evo 125 
para esta tempada: o light blue e o satin iron grey. Dende 

a saída ao mercado do modelo en 2010, a marca lanzou edicións 
limitadas, cores exclusivas, evolucións do frontal 
e máis recentemente me- llorado a potencia 
ata os 10,2cv. Chegando a vender preto de 
13.000 unidades no noso país. Este scoo-
ter está á venda dende 1.999 euros.

PROBA ❱❱
YAMAHA N-MAX125

A Storm Pulse, a "Tesla das motos"

Minimoto Polini 910Carena RS: Evolution O Tweet Evo 125 renóvase

Sprint Motor >>2 Dúas rodas
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■ EMILIO BLANCO | TexTo

As vendas de coches manteñen a 
liña positiva coa que remataron o 2015. 
Entre xaneiro e marzo vendéronse en 
Galicia 9.721 automóbiles, o que repre-
senta unha suba global dun 2,1 por cento. 
Pero dentro deste comportamento alcis-
ta, Lugo perde vendas nos tres primeiros 
meses do ano.

En concreto, os concesionarios lu-
gueses reduciron as matriculacións nun 

5,9 por cento. Pola contra, aumentaron 
no resto de provincias. En Ourense subi-
ron un 11,4 por cento; na Coruña, un 2,4; 
e en Pontevedra, un 1,7. En números ab-
solutos, durante o primeiro trimestre na 
Coruña comercializáronse 4.204 coches; 
en Pontevedra, 3.173; en Lugo, 1.181; e 
en Ourense, 1.163.

No conxunto de España as vendas 
avanzan a un maior ritmo ca en Galicia. 
É así porque no primeiro trimestre 

comercializáronse 285.495 coches en 
todo o Estado. Iso supón que as matri-
culacións evolucionaron a unha marcha 
dun 6,9 por cento nos tres primeiros me-
ses de 2016.

Marzo
O efecto da Semana Santa condi-

cionou as matriculacións en marzo, ó ter 
menos días laborables do habitual nun 
mes. En Galicia vendéronse o mes pasado 

3.546 automóbiles, un 1,2 por cento 
máis. Mentres, no conxunto de España 
comercializáronse 111.512 coches no-
vos. Neste caso o mercado español caeu 
un 0,7 por cento respecto ó mesmo mes 
do ano pasado.

Por provincias, as vendas subiron 
en marzo un 11,2 por cento en Ourense 
e un 5,6 na Coruña. Pola contra, baixa-
ron o mes pasado un 6,4 por cento en 
Pontevedra e un 1,3 en Lugo.

■ EMILIO BLANCO | TexTo

Peugeot lidera con claridade o mercado en 
Galicia. A marca francesa foi a máis comercializada 
en marzo con 366 automóbiles. A medalla de pra-
ta do mercado galego o mes pasado correspondeu 
a Volkswagen, con 274 coches. A terceira posición 
do TOP-10 mensual recaeu nunha cada vez máis 
sorprendente Audi. A marca premium alemá con-
seguiu matricular 237 automóbiles novos e conso-
lida a súa posición privilexiada no mercado galego.

O cuarto posto en marzo foi para Opel, que 
vendeu 231 vehículos. A seguir situáronse Kia e 
Renault, empatados con 215 coches vendidos; Seat, 
con 212; e Citroën, con 211. A novena posición do 
TOP-10 galego en marzo correspondeu a Dacia, con 
190 coches; e a décima para Mercedes, con 172.

As matriculacións soben un 2,1 por cento
no primeiro trimestre en Galicia

Peugeot manda en Galicia

Balance vendas xaneiro-marzo

A marca de PSA lidera o mercado

TOP-10 GALICIA MARZO

1 PEUGEOT 366
2 VOLKSWAGEN 274
3 AUDI 237
4 OPEL 231
5 KIA 215
5 RENAULT 215
6 SEAT 212
7 CITROËN 211
8 DACIA 190
9 MERCEDES 172

Marca / Matriculacións
TOP-10 GALICIA 1º TRIMESTRE

1 PEUGEOT 958
2 VOLKSWAGEN 770
3 CITROËN 685
4 OPEL 655
5 RENAULT 617
6 AUDI 606
7 KIA 596
8 TOYOTA 550
9 SEAT 547
10 MERCEDES 536

Marca / Matriculacións

Se se analiza en conxunto o primeiro tri-
mestre, o liderado de Peugeot é aínda moito 
maior. Neste senso, as cousas cambiaron res-
pecto ós tres primeiros meses de 2015 can-
do Volkswagen era a marca máis vendida en 
Galicia. Peugeot leva matriculados 958 co-
ches ata marzo. A segunda posición é paraVo-
lkswagen, con 770 vehículos e a medalla de 
bronce trimestral vai para Citroën, con 685.

Fóra do TOP-10 trimestral en Galicia 
quedou Opel, con 655 vehículos; Renault, 
con 617; e Audi, con 606. Deseguido si-
túanse Kia, con 596 automóbiles matri-
culados; Toyota, con 550; Seat, con 547; e 
Mercedes, con 536.

Trimestre

InformeSprint Motor >>4
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As predicións do tempo eran bastan-
te insatisfactorias. Todos os profesionais 
deste sector dos medios de comunica-
ción daban un día pasado por auga. Todo 
apuntaba a unha baixa asistencia ao Rali de 
Noia 2016. Erro! A asistencia foi abrumado-
ra. Todos os accesos estaban colapsados. 
Que pracer de afección esta do automobi-
lismo. Non a para nin a maior das cicloxé-
neses explosivas!

Nós decidimos ir ao cómodo e achegár-
monos despois de comer con tranquilidade 
a un treito. A experiencia marcábanos como 
ideal, indo dende Santiago de Compostela, 
o treito ao que se accede facilmente na 
baixada do alto de San Xusto a Noia, pola 
estrada vella. Dito e feito. Collemos o co-
che e chegamos ao alto de San Xusto e así 
como comezamos a baixar empezamos a 
ver que ía ser complicado aparcar. Estaba 
todo colapsado! No primeiro sitio que in-
tentamos aparcar fomos desaloxados pola 
Garda Civil, que moi amablemente nos in-
dicou que, de seguir, así o público acaba-
ría cortando a estrada. Despois dun par de 
reviravoltas “colocamos” o coche no monte 
malamente, non había outra forma. Moito 
nos lembramos de José Arufe (Terremoto), 
que ben nos viría unha moto para esta 
ocasión.

Unha vez chegados ao punto do trei-
to previsto quedamos, unha vez máis, 
abraiados coa resposta do público, “IM-
PRESIONANTE”. Non había onde poñer o 
pé para poder ver unha cachiño de treito 
interesante. Encontrámonos cun grupo de 
amigos que, por sorte, nos fixeron un oco. 
Despois de todas estas peripecias a orga-
nización transmite ao público reunido no 
treito que este queda neutralizado por-
que a masiva afluencia de xente dificulta 
as medidas de seguridade. Incrible! Non da-
mos crédito, dificilmente atoparemos unha 
proba deportiva na área metropolitana de 
Compostela con tanta audiencia.

Pois ben, con tanta e tanta xente des-
exando ruído de motores, boas trazadas, 

cheiro a gasolina… notamos en falta ac-
cións de imaxe empresarial. Si, si un sitio 
onde sería rendible aplicar as máis básicas 
técnicas de márketing estaba libre de conti-
dos. Algúns poden dicir que había algunha 
acción publicitaria no Parque Pechado (as 
particulares dos equipos non as contamos), 
as que vimos nós eran mínimas.

Nun mundo e nunha época onde a 
imaxe e a publicidade desbordan e nos 
asedian por todos os lados, parece mentira 
que nós non sexamos capaces de aprovei-
tar ocasións como os ralis e outras probas 
automobilísticas en Galicia. Faltaban go-
rras, camisetas, paraugas e todas as posi-
bilidades que nos ofertan as empresas de 
merchandising, ademais de multitude de 
posibilidades, e campañas innovadoras, 
para facer unha excelente proxección da 
marca que representemos; que non ten 
que ser necesariamente do mundo do 
automóbil.

Paralelamente no tempo a este even-
to, un fenómeno mundial no que respecta 
a imaxe e publicidade facía o seu particu-
lar agosto, falamos de Elon Musk, boss de 
Tesla. A marca comentaba a través dunha 
serie de comunicados de prensa e dunha 
presentación -que coincidía co 40 aniver-
sario de Apple- que estaban a piques de 
comercializar un modelo eléctrico revo-
lucionario o Tesla Model 3. Este vehículo 
empezará a venderse, se todo vai como 
o previsto, en 2017, a Europa chegaría en 
2018. Pois ben, sendo un futurible, a mar-
ca de automóbiles eléctricos na mesma se-
mana do Rali de Noia tiña feito segundo 
cálculos de expertos en márketing unha 
campaña de preto de 1.000 millóns de dó-
lares, si escribimos ben 1.000 millóns de 
dólares. O máis curioso é que foi sen des-
embolsar un só dólar.

Deberiamos aprender dos nortea-
mericanos. Algún lector pensará nes-
te momento “vaia comparación!” e nós 
respondémoslle “por que non podemos 
compararnos?”

EDITORIAL

Márketing nos ralis galegosMárketing nos ralis galegos

>> Sprint Motor 5Editorial
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Tres anos e medio 
despois do lanza-
mento da nova xe-

ración, chega unha nova 
edición dun dos superven-
das do mercado español, 
que estará dispoñible desde 
os 15.720 euros (motor ga-
solina, 3 cilindros, propulsor 
de 110cv Pure Tech Live) ou 
23.720 euros (diésel de ca-
tro cilindros, de 1,6l e 150cv 
BlueHDi Shine). Ofrece unha 

nova mirada grazas aos cam-
bios exteriores na ilumina-
ción que incorpora ópticas 
de nova estrutura interna e 
luz de día no frontal amais 
de iluminación traseira 3D. 
No interior, novo cadro de 
mandos, con mellores ma-
teriais, máis sobrio e con 
pantalla de 7 polgadas. Por 
tempo limitado, a casa fran-
cesa ofrece 4 pinas de aliaxe 
e rodas de reposto de regalo.

Live Edition do Citroen C4

Con nove anos no 
mercado, estrea evo-
lución estética cun-

ha grella que a casa nipona 
chama V-Motion e na que 
destaca unha toma de aire in-
ferior de gran tamaño, xunto 
cun parachoques dianteiro 
novo, con capó renovado, fal-
dóns laterais máis marcados 
e zaga reinterpretada; todos 
eles cambios pensados para 

mellorar a eficiencia aerodi-
námica. Baixo esta pel, viste 
un motor 3.8 V6 biturbo con 
570cv, 20 máis ca o anterior, 
grazas a turbocompresores de 
maior tamaño, caixa de cam-
bios automática de embrague 
dobre, novas suspensións e 
un chasis máis ríxido. No inte-
rior, cadro de mandos limpo 
no que destaca a pantalla e as 
cores rechamantes.

Nissan GT-R 2017

6 Sprint Motor >> Novas

Cun deseño atlético 
e máis ancho que o 
seu predecesor, o de-

portivo aberto de altas pres-
tacións vén de presentarse en 
Nova York precedido polos seus 

540cv que lle permiten pasar 
de 0 a 100 en 3,6 segundos 
que lle conceden un máximo 
de 318hm/h. Equipado cun mo-
tor atmosférico V10 cun siste-
ma de propulsión quattro que 

combina tres módulos de tec-
noloxía punta, a caixa de cam-
bio de sete velocidades S tronic, 
colocada tras o motor, cambia 
de marcha de forma extre-
madamente rápida grazas ao 

dobre embrague. O novo Audi 
consegue unha estabilidade di-
námica coa posición central e 
baixa do motor cun sistema de 
lubricación por cárter seco. No 
mercado, a finais do verán.

Novo Audi R8 Spyder V10



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



Sixt, a empresa premium 
de aluguer de coches, in-
augurou a súa nova ofi-

cina en Santiago de Compostela, 
situada en fronte da estación de 
tren e moi próxima aos lugares 
de interese da cidade. Ademais de 

turismos, monovolumes, cupés, 
convertibles e todoterreos, a nova 
oficina dispón de furgonetas e ca-
mións de aluguer. Tamén permite 
contratar o servizo “Quick Check-in” 
para unha recollida e entrega de ve-
hículos máis rápida.

Breogán Motor pon en marcha a segunda edición 
do “Toyota Breogán Rally Selección”. Actividade que 
combina promoción, formación e deporte, na que 

cinco mozos galegos poidan participar aos mandos dun Toyota 
Yaris, preparado por AR Vidal Racing, en cinco Ralis de as-
falto, a celebrar en Galicia este ano. O prazo de inscrición re-
matará o 9 de maio. A actividade consistirá nunha selección 
a desenvolver os días 13, 14 e 15 de maio, nas instalacións de 
PTC Escola na Pastoriza.

Sixt estrea sucursal en 
Santiago de Compostela

2ª Edición “Toyota Breogán 
Rally Selección”

O concesionario oficial Kia 
en Santiago, Compostela 
Concesionario, celebrou 

o acto de inauguración formal dunhas 
novas e amplas instalacións situadas 
no Polígono do Tambre. O acto con-
tou coa presenza de Kyung Hyeon 
Kim, presidente de Kia Motors Iberia, 
Emilio Herrera, director xeral de Kia 
Motors Iberia, Antonio Quinteiro 
e Aurelio Novoa, presidente e xe-
rente de Compostela Concesionario, 

respectivamente. O evento congre-
gou ademais a unha ampla represen-
tación de destacadas personalidades 
do ámbito empresarial, económico, 
deportivo e político da sociedade ga-
lega. As instalacións de Compostela 
Concesionario acollen os servizos de 
venda de vehículos novos e de oca-
sión, ademais dun espazo óptimo 
para a prestación eficiente de ser-
vizos de mecánica, chapa, pintura e 
recambios.

Dende este mes, 
Compostela Móvil ten o 
pracer de presentar o últi-

mo en tecnoloxía híbrida que chega da 
man do novo RAV4, ofrecendo unha ex-
periencia de condución incomparable, 
de potencia, ecoloxía e refinamento. 
Cos seus 197cv alcanza os 100 km/h en 

só 8,3 segundos e aínda así o consumo 
de combustible parte de 5,0 l/100 km, 
cunhas emisións de 116 g de CO2 (datos 
do fabricante). Grazas a Toyota Safety 
Sense, o conxunto de sistemas de segu-
ridade e axuda á condución de Toyota, 
o novo RAV4 Hybrid garante a tranqui-
lidade dos seus ocupantes.

Inauguración oficial de Compostela Concesionario

Compostela Móvil presentou o 
novo Toyota RAV4 Hybrid

O Leaf celebrou o seu quin-
to aniversario presentando o 
seu novo modelo de 30kWh, e 

para iso a marca organizou o Novo Nissan 
Leaf Zero Emission Tour. O Roadshow, 
que ten como protagonista exclusivo o 
novo Leaf, fixo a súa terceira parada en 

Santiago de Compostela, tras pasar por 
Madrid e Bilbao, e finalizou en Barcelona. 
A terceira xeración do Leaf lanzouse cun-
ha autonomía de ata 250 quilómetros 
xunto con toda unha serie de novos ser-
vizos de conectividade a través do novo 
NissanConnect EV.

Roadshow do novo Leaf en Santiago

GaliciaSprint Motor >>8



Este mes presentábase 
nas instalacións de Brea 
Automoción, concesio-

nario oficial Skoda, o Club Ciclista 
Compostela da tempada 2016. 
Pedro Hervés, en representación 
de Brea Automoción, foi o encarga-
do de presentar o acto. A convocato-
ria foi un rotundo éxito, congregando 

a máis de 200 persoas entre ciclistas 
e afeccionados. Dende que se creou 
Brea Automoción no ano 2002, hai 
unha estreita colaboración co Club 
Ciclista Compostelán; sobre todo 
na organización dunha das probas 
máis emblemáticas da área me-
tropolitana de Santiago, a Volta a 
Ascensión.

O Grupo Recalvi, con sede 
en Vigo, patrocinará a “2ª 
Copa Iniciación Recalvi 2016”, 

un certame que se desenvolverá ao lon-
go de 6 probas do Campionato Galego de 
Ralis. Os vehículos utilizados para este 
trofeo serán Seat Marbella cunha míni-
ma preparación para abaratar os custos. 

A presenza do Grupo Recalvi nos ralis é 
unha volta ás súas orixes, xa que dende a 
súa fundación a competición foi unha das 
súas actividades prioritarias, ata tal punto 
que foi a relación de Chema Rodríguez, 
director xeral do Grupo Recalvi, co mundo 
das carreiras o que fixo que se introduci-
se no sector do recambio do automóbil.

Club Ciclista Compostela
O Grupo Recalvi volve á competición

Galicia >> Sprint Motor 9
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Mitsubishi Space Star actualizado xa á venda 
Con aspecto 

máis moderno e eu-
ropeo, a renovación 

do modelo non supón o 
cambio na relación precio-
equipamento, que é líder 
no seu segmento no merca-
do español. Terá dúas ver-
sións motorizadas ambas 
cun tres cilindros de gaso-
lina de 1.2litros e 82cv con 
consumos baixos e líder ta-
mén en emisións de CO2. No 

exterior, loce un frontal máis 
traballado, con focos renova-
dos e novo parachoques na 
grella. Cun equipamento máis 
completo do habitual nos ur-
banos, a versión de acceso, 
de 12.400 euros, inclúe pinas 
de aliaxe, aire acondicionado, 
espellos eléctricos calefacta-
dos, airbag de xeonllo para 
o condutor, sensor de choiva 
ou control de cruceiro, entre 
outros.

ZIP Cargo, o urbano eléctrico de MEV
A casa MEV 

(My Electric 
Vehicle) presen-

ta un modelo de vehícu-
lo 100% eléctrico co que 
promete mellorar o medio 
ambiente, que é máis prác-
tico e seguro e non necesita 
permiso de conducir: o ZIP 
Cargo. Trátase dun bipraza 
con 150 quilómetros de au-
tonomía máxima, que dis-
pón dunha alta capacidade 

de carga, ata 330 litros, coa 
posibilidade de levala tapa-
da con lona ríxida para prote-
xer a mercancía ou de levala 
aberta. Áxil e fácil de mane-
xar, con carrozaría resisten-
te de oito cores a elixir, pinas 
de aliaxe, dirección asistida, 
asentos regulables e tapice-
ría de pel, ten un custo baixo 
de mantemento; cualidades 
que o sitúan como unha boa 
opción para o uso diario.

Sprint Motor >>10 Novas

O máis pequeno da 
gama DS loce no 
frontal, como os seus 

irmáns, unha calandra hexa-
gonal de forma vertical co 
símbolo da marca e permite 
ata 78 combinacións de co-
res entre carrozaría e teito e 
diferentes deseños de pinas 
ou carcasas de retrovisores 
para persoalizalo. Incorpora 

o motor PureTech 130 S&S que 
lle confire carácter e dinamis-
mo cunha potencia de 130cv e 
unhas emisións competentes. 
A conectividade e tecnoloxía 
son ingredientes destaca-
dos, aptos para os protocolos 
Apple CarPlay, iPhone e Mirror 
Link que permiten interactuar 
dende o coche de forma segu-
ra coas aplicacións do teléfono.

Toyota lanza o 
RAV4 Hybrid

A versión híbrida 
do pioneiro dos 
todocamiño xa 
está dispoñible 

en España desde 30.800 
euros e ata os 41.400 con 
tracción dianteira ou inte-
gral e tres niveis de aca-
bado: Advance, Feel! e 
Executive. A oferta me-
cánica híbrida compon-
se dun motor gasolina 

de 2.5l VVT-i de 152cv e un 
eléctrico de 105kw e 143cv 
que, de forma combinada, 
rende 197cv cun consu-
mo medio de 4,9 litros aos 
100km. O equipamento 
de serie inclúe faros e lu-
ces de circulación diúrna 
tipo LED, cámara de visión 
posterior, peche eléctrico, 
climatizador bizona e sis-
tema de info-entretemen-
to con pantalla táctil de 7 
polgadas.

Xa na estrada os renovados DS 3 e DS 3 Cabrio



¡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

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

Sprint
Axenda

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

VISITE 
NUESTRO 
TALLER



O negocio aumenta un 8,2 por cento

A automoción galega factura 
8.200 millóns en 2015

Creáronse 950 empregos o ano pasado

■ EMILIO BLANCO | TexTo

A Fundación Cluster de Empresas 
de Automoción de Galicia (CEAGA) 
publicou o balance do sector durante 
o ano 2015. Como cifra global, as 
106 empresas da automoción galega 
pecharon o pasado exercicio cunha 
facturación de 8.200 millóns de euros. 
Iso supón aumentar a cifra de negocio 
en 600 millóns respecto ao 2014. Deste 
xeito, o sector da automoción mantén 
o seu importante peso na economía de 
Galicia, ao representar un 15 por cento 
do PIB.

Exportacións
As exportacións seguen represen-

tando un elemento importante dentro 
da automoción galega. O mercado ex-
terior supón o 71,3 por cento da factura-
ción total con 5.850 millóns de euros. As 
empresas auxiliares manteñen as súas 
vendas no exterior. Segundo CEAGA, 
os principais países de destino son A 
Arxentina, Francia, Portugal, Alemaña, 

o Reino Unido, A China, os Estados 
Unidos, Italia, Turquía e Polonia.

O Cluster de Empresas de 
Automoción de Galicia afirma que 
“estes datos confirman o forte carácter 
exportador do sector de compoñentes, 
que traballa para practicamente todos 
os construtores do mundo”. Das 106 
empresas agrupadas en CEAGA, 91 xa 
envían os seus produtos ao exterior. 
Nestes momentos, a industria galega 
da automoción aglutina un 31 por 
cento do total de exportacións que se 
fan en Galicia.

Emprego
A automoción galega aumentou 

a cifra de ocupación durante o 2015. 
As industrias crearon 950 empregos 
o ano pasado e teñen en nómina 
19.100 traballadores. A fábrica de PSA 
en Vigo suma 5.700 empregados e as 
auxiliares teñen os 13.400 restantes. 
O sector engloba un 12 por cento do 
emprego industrial existente en Galicia. 
Se incluímos os empregos indirectos, a 
automoción galega conta en total con 
43.400 empregos.

As empresas tamén están facendo 
esforzos para adaptar as súas instalacións 
ás necesidades derivadas dos catorce 
novos modelos que se esperan este ano 
e o vindeiro na Península Ibérica. Neste 
senso, CEAGA apunta que as distintas 
compañías fixeron investimentos por 
155 millóns de euros durante o 2015. 
Así mesmo, os provedores seguen 
reducindo a dependencia da planta de 
Peugeot-Citroën en Vigo, que supón 
entre un 35 e un 40 por cento da súa 
carga de traballo.

 O sector da 
automoción mantén o 
seu importante peso na 
economía de Galicia ao 
representar un 15 % do 
PIB
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Non adoito falar de min mesmo, 
pero creo que o exemplo persoal que 
vou poñer serve para ilustrar determina-
das eivas de calidades nalgúns coches 
actuais. Para comezar, direi que dende 
hai xustamente dous anos son propie-
tario dun Alfa Romeo Giulietta cun mo-
tor diésel de 150 cv. Estamos falando 
dun dos modelos máis altos de gama 
dentro do Giulietta. O coche ten agora 
pouco máis de 50.000 quilómetros e, en 
xeral, estou satisfeito co seu funciona-
mento. Trátase dun automóbil cómodo 
para viaxes máis ou menos longas (unha 
agradable sorpresa) e o posto de condu-
ción é máis ca notable (sobre todo para 
os que gozamos conducindo).

Pero hai cousas que recentemente 
puiden comprobar que non se corres-
ponden coas calidades que calque-
ra imaxina nun coche de Alfa Romeo. 
Con arredor de 22.000 quilómetros 
deixou de funcionar o Start/Stop. 
Evidentemente non é un elemento 
esencial nun vehículo, pero, unha vez 
que se ten, un nota que se gaña cali-
dade de vida interior cando detén o 
coche diante dun semáforo e para o 
motor automaticamente. O Start/Stop 
tamén contribúe ó aforro enerxético e 

ó coidado do medio natural. En definiti-
va, este problema solucionáronmo nun 
servizo oficial de Alfa Romeo durante 
a revisión obrigatoria previa ós 35.000 
quilómetros.

O peor acabo de comprobalo recen-
temente. Esta pasada Semana Santa 
romperon os amortecedores do por-
tón traseiro. Deime conta despois de 
que o portón golpease a miña cabeza 
cando estaba metendo unha equipaxe 
no maleteiro. Afortunadamente, ó estar 
de pé, o portón non colleu moita veloci-
dade e o golpe foi pequeno. Non quero 

pensar se caese cando un está inclinado 
coa cabeza dentro do maleteiro ou en-
riba dun brazo, por non citar se golpea 
a un neno. A cousa non é para tomar 
a broma. Ademais, a goma que rodea 
o cristal dianteiro empezou a cuartear 
pola metade hai uns poucos meses pola 
parte do copiloto. Esta Semana Santa ti-
ven que baixar do coche ata cinco veces 
para devolvela ó seu sitio nunha viaxe 
de pouco máis de dúas horas. Antes de 
ter este vehículo, posuín un Volkswagen 
Golf cun motor de gasolina de 75 cv du-
rante 17 anos e non me deu ningún pro-
blema como os que acabo de detallar. 
Mesmo un amigo que ten un Brera co-
mentoume que tivera algún problema 
de regulación nos asentos que empeza-
ra con tan só seis anos e medio. Estamos 
a falar dun modelo que custa uns 45.000 
euros.

Considero que todas estas eivas non 
son propias dunha marca que aspira a 
competir cos premium alemáns. Alfa 
Romeo debe mellorar moito máis as 
calidades que ofrece acordes cos pre-
zos dos coches. Por certo, non ter con-
cesionario oficial en Santiago retrae as 
posibilidades de comprar os seus mo-
delos na capital de Galicia.

Alfa Romeo debe mellorar calidades

 EMILIO BLANCO | TexTo

 @EmilioBlanco10 | TwiTTer

Os especialistas de 
Ford, grazas a meses 
de formación, poden 

captar imperfeccións en me-
nos dun minuto que se so-
lucionan antes de instalar o 
motor no coche.
Nun mundo en que a fabri-
cación de produtos cada vez 
máis se leva a cabo coa utili-
zación de dispositivos de alta 
tecnoloxía, Ford considera 
que, para determinadas pro-
bas, non hai nada mellor que 
un bo par de oídos para garan-
tir que o novo Focus RS, entre 
outros, logre un rendemento 
óptimo.
“Este equipo sabe como soa 
un motor perfectamente ca-
librado, e saben recoñecer 
os pequenos sons que de-
ben detectar para identificar 
un problema”, conta Gunnar 
Herrman, responsable de 
Calidade. Os empregados da 

planta de produción de Ford 
en Almussafes aprenden a 
identificar defectos utilizando 
unha serie de motores “defec-
tuosos” especialmente prepa-
rados que destacan o son que 
necesitan detectar. Logo de 
varios meses de supervisión 

e adestramento, os membros 
deste equipo están cualifica-
dos para levar a cabo as pro-
bas intensivas dun minuto de 
duración nunha das 18 cabi-
nas insonorizadas situadas ao 
final da liña de montaxe. Se 
os enxeñeiros escoitan algún 

repiqueteo ou asubío, sons ti-
picamente asociados con pro-
blemas como un conduto de 
lubricación bloqueado ou un 
dente de engranaxe danado, 
sepárase o motor para reali-
zar máis comprobacións e so-
luciónase o problema.

“Escoitadores de motores”
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Mazda presentou no 
Salón do Automóbil de 
Nova York a última ver-

sión do seu lendario deporti-
vo MX-5 RF que abre unha nova 
dimensión á condución ao aire 
libre coa caporta aberta manten-
do a rixidez retráctil de apertura 
eléctrica con soamente premer 
un botón. 
En Europa vai comercializarse 
con dous motores de gasolina: o 
1.5l SKYACTIV-G de 131cv e o 2.0l 
SKYACTIV-G de 160cv, con trans-
misión manual de 6 velocidades 
ou con cambio automático de 
seis marchas. 
Nova gama de cores na que des-
taca un novo gris premium que 
intensifica o contraste entre luces 
e sombras con acabado elegan-
te e de alta densidade, aplicada 
cun método dun experto artesán.

O desenvolvemento das motorizacións alternativas non só é 
para os vehículos particulares, senón que tamén vale para o 

transporte público. O sector avanza deste xeito cara a 
un modelo máis sostible, en tanto converter un auto-
bús diésel convencional ou de gas natural comprimido 

(GNC) a híbrido permite un aforro de ata un 30% anual en com-
bustible, segundo os datos da asociación ATUC. Ademais, 
podería existir outra alternativa no bus 100% eléc-
trico, pero non é de momento viable debi-
do á falta de autonomía para cumprir co 
servizo. E é que un bus eléctrico necesita 
16 horas como mínimo de autonomía e, 
coas baterías actuais, pode alcanzar esa 
duración no inverno, pero non no verán 
debido principalmente ao uso do aire 
acondicionado.
As empresas de transporte colectivo gas-
tan ao redor dun 10% do seu orzamento 
anual en enerxía, unha porcentaxe que se pode 
ver claramente reducida se se reconverten as frotas diésel en 

modelos alternativos, como está sucedendo en Barcelona, que 
aforra 8.640 euros ao ano en combustible por cada un dos seus 
autobuses híbridos.

Os autobuses híbridos aforran ata un 30%

Tras analizar os datos de tráfico da Semana Santa, o club 
automobilista detecta que aumentan os falecidos por si-
nistro mentres que baixan os accidentes mortais respecto 

a 2015 e percibe que nos últimos meses se están producindo máis 
mortes ca o ano pasado. Así, o RACE insiste na necesidade de me-
llorar o investimento nas estradas, potenciar plans de renovación 

do parque de coches e desenvolver tecnoloxías para incentivar o 
uso prioritario das vías máis seguras, aumentando a velocidade a 
130 km/h en autoestradas e a redución a 90km/h en vías conven-
cionais. Ademais, sinalan que a redución das peaxes animaría a em-
pregalas con máis frecuencia fronte ás convencionais, que sempre 
son menos seguras.

O RACE pide máis investimento para ter estradas máis seguras

MX-5 con teito ríxido eléctrico
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BREA AUTOMOCIÓN Vía Pasteur, 6 Pol. Del Tambre - Tel. 981 51 97 37 - Santiago de Compostela

Consumo combinado de la gama Fabia: [3,6-4,8] l/100 km. Emisiones de CO2 de la gama Fabia: [93-110] g/km.

El precio anunciado corresponde al modelo ŠKODA Fabia Like 1.0 MPI 60 CV - 44 KW. PVP recomendado para Península y Baleares. (IVA, 
transporte, impuesto de matriculación y descuento de marca, concesionario, Plan PIVE y Bonificación de Volkswagen Finance incluidos). 
Oferta de financiación válida hasta 30/04/2016 para clientes particulares que financien a través de Volkswagen Finance SA EFC un capital 
mínimo de 8.500 € y una duración y permanencia mínima de la financiación de 48 meses. Campaña incompatible con otras ofertas 
financieras. Modelo visualizado ŠKODA Fabia Like con Opcionales.

Llantas Aleación Bluetooth Volante Multifunción Aire Acondicionado

Fabia LIKE Inicio

SIMPLY CLEVER

por 8.990€

ŠKODA España

SIMPLY CLEVER
SINCE 1895YEARS

ŠKODA AUTO

O Fiat Talento é com-
pacto e ben propor-
cionado, o parabrisas 

dianteiro conecta ben co 
capó curto e o efecto xeral é 
o dun frontal imponente. A 
nova gama Talento é o esla-
bón entre os modelos Doblò 
Cargo e Ducato, que permi-
te a Fiat abarcar novos volu-
mes e lonxitudes de carga, 

para satisfacer as necesidades 
do transporte profesional. O 
novo modelo está equipado 
con motores diésel. Motores 
con turbocompresor e bi-
turbo, con potencias de ata 
145cv. Nace así un vehículo 
funcional con distintas ver-
sións de gama: furgón, trans-
porte de pasaxeiros, dobre 
cabina e plataforma.

Fiat 
Professional 
Talento

Grazas á súa nova 
plataforma modular, 
o Jumpy benefíciase 

dunha arquitectura optimi-
zada para ofrecer máis con-
fort e seguridade. Ofrécese 
en versións furgón, combi, 
dobre cabina e piso cabina. 
Está dispoñible en 3 lonxitu-
des (XS: 4,60 m, M: 4,95 m e 
XL: 5,30 m), permitindo que 
cada profesional poida elixir 

o seu vehículo específico. 
Portas laterais eléctricas con 
apertura de mans libres, in-
éditas no segmento, simpli-
fican as operacións de carga 
e descarga cando os bra-
zos están ocupados. Utiliza 
os motores diésel 1,6 l e 2 l, 
de última xeración, que van 
dos 95 cv con caixa manual 
aos 180 coa caixa automáti-
ca EAT6.

Novo Citroën Jumpy

O PROACE VAN é a pro-
posta de Toyota para o 
segmento dos comer-

ciais lixeiros. Con 4,6 m de longo 
e 2,9 m de batalla, é o vehículo 
máis curto da categoría MDV. 
Ofrece a superficie dunha fur-
goneta derivada dun turismo 
(CDV) grande coa capacidade 
de carga dunha MDV. Conta 
cunha cabina dianteira con 3 
asentos e un compartimento de 
carga de 2,1 m de longo por 1,6 

m de ancho, o que supón un vo-
lume total de carga de 4,6 m3. 
PROACE VAN Compact pódese 
converter nunha versión com-
binada de 9 nove prazas, unha 
variante de furgoneta de pa-
saxeiros e outra de cabina con 
plataforma. Contará con 5 mo-
tores distintos, cunha potencia 
de 95 a 180cv. En combinación 
cunha transmisión manual, ma-
nual robotizada ou automática. 
Comercializarase en 2017.

Toyota PROACE VAN
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O novo Fiat Tipo, gustounos especialmente porque é 
un coche que amosa un tipo extraordinario, cun habitáculo 
grande capaz de albergar comodamente a cinco pasaxeiros, 
un maleteiro de 520 litros para gardar toda a equipaxe 
necesaria, un completo equipamento de serie, un aspecto 
exterior que fai que se pasee á beira dos grandes sen 
ningún tipo de complexo e un prezo imbatible que pon 
esta coidada berlina do segmento C ao alcance de todos os 
petos. A proba fixémola rodando por diversas estradas que 
nos levaron dende Santiago de Compostela ata Cerceda, 
poñendo a proba a estabilidade do vehículo así como o 
confort de marcha e o baixo consumo dun experimentado 
motor diésel de 120 cabalos de potencia. E alí, xusto á 
beira da central térmica de Meirama, atopámonos cunha 

Á altura dos grandes

Fiat Tipo

■ LUÍS RIVERO DE AGUILAR | TexTo

■ MARÍA FDEZ. ZANCA | FoTos

paisaxe espectacular coa vista panorámica do segundo lago 
artificial máis grande de Galicia. A que foi a antiga mina de 
lignito das Encrobas, deixa paso agora a un lago artificial de 
2.100 metros de lonxitude, 900 deancho e cunha profundidade 
máxima de 205 metros. A beleza da paisaxe é extraordinaria e a 
recuperación medioambiental da zona foi contundente. A partir 
do mes de maio, data prevista para a inauguración, dispoñerase 
dunha ampla área de lecer cun valor paisaxístico incalculable. 
Separadamente de acoller a diversas aves acuáticas que se 
asentaron alí dende hai uns anos, o lago de Meirama tamén no 
futuro subministrará auga á cidade da Coruña.

Volvendo á proba que nos ocupa, diremos que o novo Fiat 
Tipo é un coche que non engana a ninguén, é xeneroso en espazo, 
prestacións e equipamento. Foi deseñado e desenvolvido nos 
centros da marca de Italia e Turquía. Precisamente na cidade 
turca de Bursa é fabricado en exclusiva para toda Europa. 
Partindo de cero, os enxeñeiros da firma italiana traballaron 
intensamente durante varios meses ata crear a plataforma que 
serve de base a este sedán de catro portas.

Véndoo dende fóra atopámonos cun automóbil de deseño 
moi agradable cunha liña bastante actual, que se quere achegar 
aos vehículos de gama superior, como o Avensis ou o Passat, e 
que ten unhas medidas similares (4.532 mm) aos que compiten 
directamente con el, como son o Seat Toledo (4.482 mm), o 
Citroën C-Elysee (4.427 mm) ou o Skoda Rapid (4.483 mm). Nesta 
dura batalla para ocupar un lugar destacado no segmento C 
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de vehículos low-cost, o novo Tipo gaña por equipamento, por 
prezo e por capacidade.

A marca italiana centrouse no lanzamento mundial dun 
coche de calidade, cun maleteiro de 520 litros para meter 
as maletas dos cinco ocupantes e cun aspecto, como xa 
comentamos anteriormente, moi agradable á vista. De 
momento, no noso país, está á venda con carrozaría sedán 
de catro portas e maleteiro. No mes de xuño virá coa de 
cinco portas e máis adiante, despois do verán, poñerase 
á venda a carrozaría familiar ou Station Wagon. O pasado 
mes de decembro foi galardonado co premio Autobest, 
competindo co novo Astra, o Honda CRV, o Mazda CX-3 e o 
novo Hyundai Tucson.

Exteriormente preséntase como un vehículo robusto e 
familiar. Cunhas liñas fluídas, no frontal destaca a vistosa 
calandra co logotipo de Fiat e un paragolpes envolvente 
cuns faros que parecen ollos rasgados, o que lle confire 
un aspecto elegante e moderno á vez. A carrozaría, cun 
coeficiente aerodinámico de 0,29 Cx, se nos antoja moi ao 
estilo actual, dentro dos parámetros estéticos das novas 
berlinas que circulan polas nosas estradas. A parte traseira 
está ben resolta, con pilotos vistosos e orixinais e cunha 
porta do maleteiro que se abre automaticamente e que, 
quizais, debese ser un pouco máis grande para poder 
introducir obxectos voluminosos. Ten unha capacidade de 
520 litros, suficiente para a equipaxe dos cinco ocupantes, 

moi na liña dos seus directos competidores (o Seat Toledo 
ten 550 litros e o Citroën C-Elysee, 506).

Unha vez no interior, a sensación de calidade é bastante 
boa. Os plásticos do salpicadeiro son de tacto brando e 
hai ocos por todas partes para gardar pequenos obxectos. 
O espazo é suficiente para o condutor e catro pasaxeiros 
máis. Diante, a postura de condución é cómoda, con asentos 
envolventes que recollen ben o corpo. A visibilidade dende 
o posto de condución é excelente e todos os instrumentos, 
mandos e botóns, están ao alcance da man sen grandes 
esforzos. Bótanse de menos os petos nos respaldos dos 
asentos dianteiros, xa que son moi útiles para gardar papeis 
ou roupa pouco voluminosa. Detrás hai suficiente espazo 
para as pernas e para pasaxeiros de estatura media. Na 
consola, xusto enriba da panca de cambios, atopámonos 
cunha pantalla táctil de 5 polgadas de tamaño que nos 
mantén informados de todo o que incumbe á condución, 
moi útil, sobre todo, se leva incorporado o sistema de 
navegación.

O motor probado, diésel Multijet de 120 cabalos, mostrouse 
eficaz en toda a proba. Silencioso e con poucas vibracións, 
facilitou enormemente a condución e a caixa de cambios de seis 
velocidades sorprendeu cun tacto suave e preciso. A suspensión 
(outra das súas virtudes) é independente de tipo McPherson no 
eixe dianteiro e con barra de torsión no traseiro, o que facilita un 
agradable confort de marcha, con poucos balanceos. A dirección 
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eléctrica é comodísima para a condución, cun botón que 
pulsaremos cando queiramos manexar con soltura na cidade.

O comportamento foi impecable durante toda a viaxe e ata, 
ao regreso, nunha rotonda próxima á vila de Ordes, grazas ao 
control de estabilidade salvámonos milagrosamente dun golpe 
contra outro vehículo que se aproximou imprudentemente ao 
noso vehículo. A estabilidade do novo Tipo foi extraordinaria 
durante toda a viaxe, agarrándose como unha lapa á estrada 
e mostrando as virtudes do propulsor que tivo unha boa 
resposta á hora de adiantar rapidamente aos vehículos que 
nos precedían. Axudado da estimable axuda dun cambio de 
marchas moi eficaz.

No capítulo de seguridade, toda a gama inclúe como 
equipamento de serie airbags frontais, laterais e de cortina, ABS 
con distribución electrónica de freada, control de estabilidade 
ESC, control de tracción TCT, sistema electrónico antienvorco 
-o que é unha novidade nestes vehículos- e sistema de control 
da presión dos pneumáticos. Tamén se pode equipar, segundo 
o acabado elixido, coa cámara de visión traseira, o navegador 
TomTom, o sensor de luces e chuvia, o control de cruceiro e 
os faros antinéboa con función “cornering”.

Resumindo, pódese dicir -sen dúbida- que o novo Fiat Tipo 
é un coche que llo vai poñer moi difícil aos da competencia, xa 
que está moi ben equipado, ten un deseño elegante e actual, 
móstrase áxil na estrada, consome máis ben pouco e ten un 
prezo engaiolador. Unha excelente relación calidade/prezo!

 En xuño chegará a versión de cinco 
portas, despois do verán a Station Wagon

 O motor de 120cv mostrouse eficaz 
en toda a proba. Silencioso e con poucas 
vibracións

O maleteiro de 520 litros dá para gardar toda
a equipaxe necesaria
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O fabricante non se complicou a vida e, neste caso, en 
gasolina ofrécenos un único motor 1.4 de 95cv de potencia, 
en gasóleo podemos elixir entre dous motores de 95 e 120 
cabalos.

Son propulsores robustos e fiables, moi experimentados 
que non nos darán problemas. O motor de gasolina ten unha 

cilindrada de 1.368 cc e desenvolve unha potencia de 95 
cabalos. Con este motor pódese alcanzar unha velocidade 
máxima de 185 km/h e ponse de 0 a 100 km/h en 11,5 
segundos. En ciclo mixto, urbano e extraurbano, consome 
unha media de 5,7 litros por cada 100 quilómetros. Este 
motor leva asociada unha caixa de cambios de 6 marchas.

Os dous diésel MultiJet desenvolven 95 e 120 cabalos 
respectivamente, motores que xa se montan noutros 
modelos da marca, como o Fiat 500. O de 95cv, cunha caixa 
de cambios de 5 marchas, ten un consumo medio de 4,1 
litros por cada 100 quilómetros e alcanza unha velocidade 
máxima de 180 km/h. O outro, máis potente con 120cv e 
cunha caixa de cambios de 6 marchas, chega ata os 199 
km/h e ponse de 0 a 100 en 9,7 segundos. O consumo 
combinado entre cidade e estrada chega aos 4,2 litros por 
cada 100 quilómetros. Polo momento, o fabricante italiano 
non equipa o cambio automático, que chegará ao noso 
país máis adiante.

O novo Tipo preséntase en dous acabados: Easy e Lounge. 
No acabado básico Easy dispón, entre outros, de parachoques 
na cor da carrozaría, lamias de aliaxe de 16 polgadas, 

espellos retrovisores calefactados na cor da carrozaría, aire 
acondicionado, elevalunas eléctricos dianteiros e traseiros, 
ordenador de abordo, volante regulable en altura, mando 
a distancia de apertura de portas, faros follow me home, 
asento do condutor regulable en altura, apertura automática 
do portón do maletero, volante de pel, pantalla do cadro 
de instrumentos TFT, asentos traseiros plegables 40/60, 
ABS, corrector electrónico de freada EBD, dirección asistida 
eléctrica, control de estabilidade ESC, control de tracción 
TCT, sistema electrónico antienvorco, sistema de control da 
presión dos pneumáticos, sistema de asistencia ao arrinque 
en pendente, airbags de condutor, de pasaxeiro, laterais e de 
cortina, luces diurnas, sistema de audio con pantalla táctil de 
5 polgadas, conectividade bluetooth, tomas USB e AUX-IN e 
6 altofalantes.

No acabado Lounge engádese detalles cromados no 
maleteiro e ventás laterais, lamias de aliaxe de 17 polgadas, 
contorna da calandra dianteira cromada, climatizador 
automático, repousabrazos dianteiro, control de velocidade, 
sensor crepuscular, sensor de chuvia, espello retrovisor 
electrónico e faros antinéboa dianteiros con función cornering.

O novo Tipo, atópase á venda en Breacar, 
concesionario oficial en Compostela. Convén 
ter en conta que hai unha oferta especial de 
lanzamento OPENING EDITION, que equipa o 
motor 1.4 16v Fire 95cv, por 10.990 euros.

Gasolina

1.4 95cv Euro 6 EASY 14.000 €

1.4 95cv Euro 6 LOUNGE 15.000 €

Diésel

1,3 MultiJet 95cv Euro 6 EASY 16.100 €

1,3 MultiJet 95cv Euro 6 LOUNGE 17.100 €

1,6 MultiJet 120cv Euro 6 EASY 17.900 €

1,6 MultiJet 120cv Euro 6 LOUNGE 18.900 €

Cos descontos de promoción, as axudas do plan Pive, 
o plan de financiamento e entregando o coche vello, 
pódese conseguir un Tipo a partir de 9.900 €

O modelo cedido por Breacar foi o TIPO 1.6 
Multijet diésel 120cv LOUNGE.

A DESTACAR

Habitabilidade
Capacidade maleteiro
Relación calidade/prezo

Os plásticos do salpicadeiro son de tacto 
brando e cun bo acabado
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Personalización e espazo

Este modelo pódese personali-
zar con elementos decorativos. 
Por exemplo, a carrozaría pode 
ir pintada en oito cores distintas, 
hai tres cores para o interior e 
seis para o cadro de instrumen-
tos. Tamén se pode elixir entre 
diferentes vinilos que cobren o 
teito, os espellos retrovisores ex-
teriores ou o capó, tamén temos 
para escoller diversas lamias de 
aliaxe; todo isto dálle un intere-
sante nivel de personalización.

O seu espazo interior é apro-
piado para utilizar as súas pra-
zas traseiras habitualmente por 
adultos. Son moito máis espa-
zosas que, por exemplo, as de 
modelos similares como as do 
Peugeot 2008, Nissan Juke ou 
Opel Mokka. 

Para abundar nos datos xe-
rais comúns ás motorizacións 
de gasolina e gasóleo em-
prazámosvos a ler o número 
224 (dispoñible na nosa web: 
www.sprintmotor.com), desta 

maneira aproveitaremos mellor 
estas liñas centrándonos na ver-
sión diésel.

Confort e detalles

Un dos aspectos máis po-
sitivos do vehículo é que os 
seus asentos dianteiros son 
amplos, cómodos e suxeitan 

eficazmente. A postura de con-
dución é boa en xeral, malia 
que o volante só se regula en 
altura pero non en profundi-
dade. A visibilidade é ampla e 
a ergonomía é satisfactoria en 
xeral. A parte superior do sal-
picadeiro emprega uns plás-
ticos mullidos; doutra banda, 
os axustes son moi bos e o 

SsangYong Tivoli diésel 115cv

Un SUV que dá moito xogo

■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTos

No número do pasado mes de 
outubro (224) traiamos a estas 
páxinas ao SsangYong Tivoli na 
súa versión de gasolina, agora, e 
co trofeo recentemente adxudi-
cado de Monovolume/SUV Sprint 
Motor 2016, grazas aos votos dos/
as nosos/as lectores/as, proba-
mos a versión diésel de 115 ca-
balos. Antes de nada dicir que 
este SsangYong é un vehículo 
sinxelo e agradable de manexar, 
que pode resultar atractivo para 
quen agarde un SUV que dá moi-
to xogo por un prezo razoable e 
un bo equipamento. E falando 
de equipamento contar unha 
pequena anécdota pois a unida-
de que nos cedeu o concesionario 
oficial de SsangYong en Santiago, 
Compostela Automotriz, tiña de 
serie o volante calefactable, po-
demos dicir que tivemos as mans 
quentes durante toda a proba, 
algo de agradecer nesta prima-
vera galega chuviosa e fría.
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tacto dos mandos principais e 
secundarios é correcto en xeral. 
Tampouco se escoitan ruídos de 
desaxuste molestos ao rodar so-
bre superficies en mal estado. A 
marca leva feito un grande esfor-
zo neste modelo para incremen-
tar a calidade dos materiais e dos 
axustes destes..

Off-road

Aínda que está pensado e 
deseñado para circular prin-
cipalmente por estradas, este 
SsangYong ten calidades que lle 
permiten circular con máis faci-
lidade que un turismo por vías 
off-road, como unha altura libre 
ata o chan de 167 mm (se ben 
é moi pouco para un todoca-
miño. Un Suzuki Vitara ten 185 
mm, por exemplo) ou uns án-
gulos de saída e ataque de 20,8 

e 28,0 graos respectivamente 
(por 18,2 y 28,2 do Vitara).

Na nosa incursión por unha 
corredoira pouco complicada fi-
xemos unha ruta duns dez qui-
lómetros moi satisfactoria, sen 
maiores pretensións que a de 
divertirnos un pouco fóra da es-
trada. O Tivoli respondeu ben, 
incluso atravesando algúns pe-
quenos treitos cun piso de terra 
bastante irregular, sen perder 
tracción en nigún momento.

En resumo, unha das mello-
res calidades destes SUV é a súa 

relación entre prezo, tamaño e 
potencia. Cun prezo base arre-
dor dos 18.000 euros podemos 
presumir dun todocamiño que 
ademais é o gañador actual do 
galardón Todoterreo/SUV Sprint 
Motor 2016.

O seu propulsor non 
é un deses que concentran 
a maior parte da potencia 
dispoñible nun rango moi 
definido de revolucións, se-
nón que empurra de xeito 
uniforme e sen altibaixos. É 
un motor tremendamente 
progresivo: o par máximo 
está dispoñible dende moi 

baixas revolucións. Trátase dun propulsor que permite unha con-
dución áxil por todo tipo de vías sen necesidade de recorrer con 
frecuencia ao cambio de marchas, algo que se agradece e que 
implica máis comodidade.

O seu baixo nivel de vibracións e a súa reducida rumorosida-
de durante todo o abano de revolucións, tanto en frío como can-
do xa alcanzou a súa temperatura óptima de funcionamento, é 

unha das virtudes dinámicas deste Tivoli con motor turbo de ga-
sóleo de 115 cabalos.

A caixa de cambios manual manéxase con rapidez e pouco 
esforzo, cuns percorridos que requiren movementos do brazo de 
pequena amplitude para cambiar de marchas. O pedal de embra-
gue tamén ofrece pouca resistencia, pero resulta rudo ao levantar 
o pé se non se dosifica con coidado a presión mentres se embraga.

A suspensión ten un axuste firme que evita abalos da carro-
zaría, é confortable se o asfalto está ben conservado e é menos 
cómoda en estradas en mal estado pola súa rixidez.

O pedal de freo ten un tacto ben axustado, a presión pode do-
sificarse doadamente e os freos perden eficacia progresivamente 
ante freadas consecutivas se facemos unha condución esixente, 
pero non de maneira alarmante. Aguantan ben unha condución 
“legal”. A estabilidade durante as freadas fortes, incluso en apoio 
a alta velocidade, se mantén en todo momento e as reaccións do 
Tivoli son previsibles e facilmente correxibles.

Motor : 

• Cilindrada: 1.597 CC
• Cilindros: 4 en liña
• Potencia máxima declarada: 

115 cv / 3.400 - 4.000 rpm
• Par máximo declarado: 300 

Nm / 1.500 - 2.500 rpm
• Alimentación: inxección de combustible

Transmisión:

• Caixa de cambios: Manual, 6 velocidades
• Tracción: Dianteira

Suspensión: 

• Dianteira: Independiente 
McPherson / Barra estabilizadora

• Traseira: Eixe torsional

Dimensions:

• Lonxitude: 4.202 mm
• Anchura: 1.590 mm
• Altura: 1.789 mm
• Distancia entre eixes: 2.600 mm

Alimentación:

• Tipo de alimentación: Inxección 
directa por conduto común. Turbo de 
xeometría variable. Intercooler

Peso: 

• 1.355 Kg

Prestacións: 

• Velocidade máxima: 175 Km/h

Consumo:

• Combinado: 4,3 L / 100 KM

SSANGYONG TIVOLI DIÉSEL

O tacto dos mandos principais e secundarios é correcto en xeral

 A caixa de 
cambios manual 
manéxase con 
rapidez e pouco 
esforzo
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Yamaha N-Max 125
A "pequena" da saga MAX

• MANTEMENTO
Revisións de mantemento recomendadas
1ª revisión: 1.000 km. 
2ª  revisión: 5.000 km ou un ano
Seguintes, cada 5.000 km ou un ano
Prezo aproximado de cada revisión: 50 euros
Cambio de pneumáticos: cada 12.500 km
Prezo aproximado: (dependendo da marca) 135 euros

• SEGURO PARA ESTA MOTO
Terceiros con asistencia en estrada, seguro de condutor,
indumentaria do conductor, seguro de pneumáticos, 
perda de chaves e avaría mecánica… 175 euros/ano
Tamén temos a posibilidade de engadir roubo e incendio
ou perda total (Todo Risco)
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Yamaha reaccionou ante o éxito de vendas da Honda PCX 125 e 
contraataca cun modelo similar. A marca xaponesa anunciou unha 
serie de medidas ofensivas para estar á altura do mercado actual.
A táctica que vai seguir é a seguinte: mellor prezo, máis lixeiro, máis 
potente, máis veloz, mellor resposta, disco de freo traseiro, dispo-
sitivo ABS de serie e a súa arma secreta: VVA.

■ JOSÉ ARUFE | TexTo      
■ SPRINT MOTOR | FoTos

A primeira vista
Yamaha puxo a funcionar a 

súa fábrica de Indonesia e sa-
cou ao mercado un vehículo ci-
dadán cunha estética atractiva 
e funcional, liñas redondeadas 
e compactas.

Unha das primeiras cousas 
que nos chaman a atención é a 
tecnoloxía LED no faro dianteiro 
e traseiro. Debaixo do asento po-
demos atopar un oco xeneroso 
para un casco integral. Unha vez 
aberto, mantense elevado me-
diante un resorte resistente. O 
cadro de instrumentos baséase 
nunha pantalla LCD con forma 
circular que nos achega moita 
información.

Motor e parte ciclo
O N-Max 125 utiliza o pro-

pulsor da familia “BLUE CORE” 
para pequenas cilindradas. Un 
monocilíndrico de catro tem-
pos moi compacto, eficiente e 
cun menor consumo (segundo 
datos do fabricante). Novidosas 
tecnoloxías para unha moto des-
te calibre, como o ABS de serie 
ou o sistema variable de válvu-
las (VVA), por primeira vez nun 
scooter desta cilindrada. O seu 
obxectivo é maximizar o par en 
toda a gama de revolucións. A 
refrixeración líquida evita os tu-
bos ao levar o radiador axustado 
ao cilindro.

A horquilla telescópica dian-
teira convencional e os dous 
amortecedores traseiros teñen 
resortes progresivos. É moi de 
agradecer, pola súa comodida-
de, o oco para un casco baixo o 
asento.

Como sempre, lembramos 
que esta moto se pode condu-
cir co carné B, é dicir, o de coche, 
cunha antigüidade de 3 anos.

Imos ao que nos interesa
Arrincamos e poñémonos 

cómodos nun amplo asento. 
Rapidamente encóntrome cir-
culando por unha estrada. A 

posición de condución é cu-
riosa, cos pés bastante adian-
tados pola forma dos estribos 
e o manillar bastante afastado. 
Iso obríganos a levar os bra-
zos moi estirados. Encántame! 
Recórdame unha moto de 
campo.

Algo me chama poderosa-
mente a atención no momento 
que viro a miña man dereita ata 
o tope do acelerador. O seu com-
portamento non é coma o dos 
demais scooters de 125. O mo-
tor empurra con outra dinámi-
ca, cunha renovación constante 
e instantánea da potencia, sobe 
polas paredes. Neste momento 
da proba penso nas catro vál-
vulas abrindo e pechando pro-
gresivamente grazas ao sistema 
VVA anteriormente comentado.

En velocidade punta gaña 
por goleada, alcanza con faci-

lidade os 116 quilómetros por 
hora, fronte aos 108 da Honda. 
No apartado de freos, poderia-
mos escribir varios poemas, van 
de “cine”; o ABS funciona á per-
fección. Fixen varias probas de 
freada extrema, sen compaixón, 
e deixoume sorprendido. Xenial 
para cidade e moi divertida, que 
digo... divertidísima.

Todo isto por un prezo reco-
mendado de 2.850 euros, sen 
gastos de matriculación.

Cores dispoñibles e accesorios
As cores dispoñibles deste 

scooter Yamaha son vermello, 
titanio, negro e branco. A mar-
ca nipoa tamén dispón dunha 
gama de accesorios para perso-
nalizala, entre eles unha cúpula 
máis alta, un asento confort ou 
un práctico soporte para un GPS.

 Estamos 
fronte a unha 
guerra aberta entre 
“as xaponesas” 
para conquistar os 
mercados europeo e 
turco

Motor : 
• Tipo1 cilindro, refrixeración 

líquida, 4 tempos, SOHC 4 válvulas, 
distribución variable VVA e 125 
centímetros cúbicos de cilindrada.

• Relación de compresión: 11,2:1
• Potencia máxima declarada: 12,2cv 

a 7.500 rpmCilindrada: 125 cc
• Par máximo declarado: 

11,7 Nm a 7.250 rpm
• Alimentación: inxección de combustible
Chasis:
• Fabricado en tubos de aceiro 

de diámetro reducido

Encendido: 
• TCI arrinque eléctrico
Transmisión: 
• Transmisión secundaria: correa dentada
• Embrague: accionamento centrífugo
Suspensións:
• Diantera: horquilla telescópica
• Traseira: dobre amortecedor
Rodas: 
• Dianteira: 110/70-13
• Traseira: 130/70-13
Freos: 
• Dianteiro: dobre disco 230 mm
• Traseiro: disco simple 230 mm
• Equipado con Sistema ABS
Medidas e outros datos:
• Lonxitude: 1.955 mm
• Altura: 1.115 mm
• Altura do asento: 765 mm
• Peso (orde de marcha): 127 kg
• Capacidade do depósito de 

combustible: 6,6 litros
• Consumo medio anunciado 2,19 litros
• Autonomía: 300 km
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■ ROCÍO PEREIRA | TexTo      
■ SPRINT MOTOR | FoTos

O nacemento

O primeiro fillo da fami-
lia Polo, dentro da dinastía 
Volkswagen, presentouse por 
primeira vez aos ollos do pú-
blico en marzo de 1975 en 
Hannover. Montaba un mo-
tor de 40cv, dous niveis de 
equipamento e cun prezo de 
7.500 marcos alemáns, que en 
España supoñía un desembol-
so de 640.000 das antigas pe-
setas, unha cantidade nada 

desprezable para a década 
dos anos 70 na España do final 
do Franquismo. Tiña espazo 
abondo para catro pasaxeiros 
adultos, amplo portón trasei-
ro, moderna tracción diantei-
ra e grao alto de seguridade 
e tecnoloxía. O éxito non se 
fixo agardar e chegou avalado 
polas cifras de vendas, xa que 
en 1979, catro anos despois 

do seu lanzamento, acadou 
as 500.000 unidades produci-
das. Á planta de produción de 
Wolfsburg, sumábase a facto-
ría de Landaben en Pamplona. 
E a cifra de automóbiles pro-
ducidos seguiu medrando ata 
os 15 millóns de utilitarios na 
actualidade. 

1981: a segunda xeración

Deuse a coñecer ao mer-
cado en Cerdeña e foi a máis 
lonxeva. Produciuse entre os 
anos 1981 e 1994, 13 anos e 2,5 
millóns de unidades produci-
das dun coche cuxa capacida-
de de carga foi un referente, de 
maneira que moitos conduto-
res vían nel un station wagon. 
Esta xeración viu nacer ver-
sións como o Polo Cupé GT40 
(1986) que acadaba unha velo-
cidade máxima de 200km/h co 
seu motor de 115cv e un com-
presor G cunha espiral de 40 
mm de grosor. Tamén desta xe-
ración son algunhas versións 
de éxito como o Polo Fox, de 
rechamantes cores na carro-
zaría que se converteu en éxi-
to de vendas a partir do outro 
de 1984 e que empregaba un 
propulsor de 45cv comerciali-
zado cun prezo de 975.000 pe-
setas. O Polo Diésel de 45cv e 
unha caixa de cambios de cin-
co velocidades, que presen-
taba como principal valor un 
consumo reducido chegando 

ata os 140km/h, foi outro “best 
seller” desta época que tamén 
viu naceu a outro dos mode-
los interesantes: o Formel E, 
de comportamento moi eco-
nómico, equipado cun motor 
1.1 de 250cv, cunha relación da 
cuarta marcha máis alta para 
reducir o consumo.

A terceira xeración

Preséntase en París en 1994 
como un coche practicamen-
te novo, con estética renovada, 
unha carrozaría de liñas sua-
ves e harmoniosas e dispoñi-
ble por primeira vez na versión 

de cinco portas. Por todo isto, 
situábase nun segmento su-
perior ofrecendo máis confort 
e seguridade. Aos motores de 
45 e 55cv engadíronse o 1.6 de 
75cv e un diésel de 1.9l e 64cv 
aos que seguiron máis versións 
mecánicas melloradas, situán-
dose como o primeiro coche 
do mercado alemán que con-
seguía un consumo medio de 
5 litros aos 100km. Nesta etapa 
saía ao mercado o Variant, fa-
miliar de cinco portas, e o Polo 
TDI de 110cv, sendo o GTI de 
gasolina e 120cv o tope de 
gama.

2002-2008: cuarta xeración

Comparte plataforma co 
Seat Ibiza e o Skoda Fabia ao 
abandonarse a plataforma fa-
miliar permanecendo á ven-
da as variantes de 3 e 5 portas 
e a sedán de 4. Presenta un 
novo deseño frontal e poste-
rior, con carrozaría galvanizada 

O retro-visor deste mes de abril tráenos o reflexo dun 
utilitario co que non temos que facer esforzos de me-
moria porque segue circulando ás súas anchas por 
rúas e estradas do noso país e non semella ter inten-
ción de retirarse. Nacido en 1975, dentro da familia 
Volkswagen hai quen tende a consideralo o “parru-
lo  feo” en comparación co seu irmán maior, 
o Golf, pero non se debe esquecer que 
nos máis de corenta anos que leva no 
mercado causou boas impresións, ga-
ñou adeptos e todo indica que está en 
marcha unha nova xeración. Nacido en 
casa grande, na do maior fabricante de 
automóbiles alemán e o meirande do 
mundo, pode dicirse que o Polo res-
ponde perfectamente á definición de 
Volkswagen (automóbil do pobo) por-
que é un dos utilitarios máis populares.

Volkswagen Polo

  O primeiro 
modelo era unha 
versión económica 
do Audi 50 e 
ao longo dos 
anos foi quen de 
reinventarse

  O utilitario 
de VW leva cinco 
xeracións e 14 
millóns de unidades 
vendidas

Corenta anos sobre o asfalto
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achegándose ao segmen-
to dos compactos medios, e 
mellora en seguridade cos 
airbags do acompañante e 
condutor como equipamento 
de serie en todas as versións. 
Segue a producirse en China, 
Brasil e Sudáfrica co nome de 
Polo Vivo.

O Polo nos ralis

No ano 2003 VW pasou á 
categoría raíña do Mundial 
de Ralis con este coche na ca-
tegoría Super 2000. Tomando 
como base a quinta e a ac-
tual xeración, debutou en 
Montecarlo, onde se procla-
mou campión eses mesmo 
ano. Acumula dous mun-

diais no seu haber co fran-
cés Ogier aos seus mandos. 
O Polo R WRC Street é ata o 
momento a variante máis po-
tente da marca. É a versión 
de rúa do modelo de ralis e 
foi presentada no ano 2012 
co seu motor 2.0 TSI de 220cv 

que chega aos 243km/h sen 
despeitearse.

Agasallo de aniversario

Como corenta anos nos 
se cumpren tódolos días, a 
casa da uve dobre, decidiu 
celebrar o aniversario lanzan-
do unha edición limitada do 
Polo baixo a denominación 
“Orixinal”. Trátase dunha ver-
sión dispoñible con carroza-
ría de cinco portas e de tan 
só 1.000 unidades, con seis 
combinacións de motor e 
caixa de cambios e unha pa-
leta de cores exclusivos que 
non pasan desapercibidos 
na rúa.

Futuro próximo?

Na actualidade o modelo 
da quinta xeración, que se pre-
sentou no Salón de Xeneba de 
2009, fabrícase nas factorías 
de Navarra, Shanghai (China), 
Chakan (India), Kaluga (Rusia) 
e Uitenhage (Sudáfrica). A xe-
ración máis recente do mode-
lo leva no mercado desde o 
ano 2008 polo que todo pare-
ce indicar que a sexta non tar-
dará en chegar, o que tamén 
demostraría que, co paso do 
tempo, o Polo foi quen de re-
inventarse e soubo adaptarse 
aos gustos e necesidades dun 
mercado que segue queren-
do a súa presenza na estrada.

  É o 
compacto máis 
popular de Alemaña 
e un dos máis 
populares do 
planeta

É unha das versións máis icónicas deste modelo e unha das que é difícil borrar da 
memoria pola súa carrozaría vestida cunha combinación de cores nada discretas 

como o amarelo, verde, vermello ou azul. Fabricáronse unhas 1.000 unidades nun 
primeiro momento pero as vendas obrigaron á casa alemá a aumentar a produción 
ata os 3.000 exemplares

Volkswagen Derby
É a denominación específica que recibe a versión sedán “con baúl” do Polo que se 
produciu a partir do ano 1977 para os mercados de América Latina partindo do 
primeiro Polo. Existiron catro xeracións distintas deste modelo, as dúas primei-
ras só dispoñibles con dúas portas e a terceira e cuarta como sedán catro portas.

Datas sinaladas nos 40 anos de historia
• 1983: chega o Polo un millón
• 1986: a produción alcanza os dous millóns de coches e preséntase o Polo 
 Cupé GT G40 e o Polo Diésel. 
• 1990: tódolos motores gasolina incorporan catalizador regulado e revísan
 se todos os modelos
• 1995: bátense marcas de produción con 4.000.000 de unidades
• 1998: chega a primeira variante GTI con motor de 1,6l e catro cilindros de 
 inxección directa que rendía 120cv e acadaba unha velocidade máxima 
 de 200km/h. 
• 2014: foi o terceiro utilitario máis vendido en Europa por detrás do Opel 
 Corsa e o Ford Fiesta con 185.625 unidades. 

Copa de promoción

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo e FoTo

A finais dos anos 80 en Galicia or-
ganizouse unha copa de promo-
ción en ralis co Polo. Foi a ocasión 
que aproveitaron pilotos como 
Miguel Fontao, Pedro Castañón, 
David Ferrer, Celso Freire, Paco 
Francesch, Soaje ou Barral, entre 
outros, para poder competir nesta 
modalidade, manter pelexas inte-
resantes e deixar imaxes espec-
taculares nas probas disputadas.

Volkswagen Polo Harlequin
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Elixida por algúns e desexada 
por moitos máis condutores, 
BMW chega ao primeiro cen-
tenario da súa historia con-
vertida en líder de venda do 
segmento de vehículos de 
gama alta e cun volume de 
negocio de 80.000 millóns de 
euros. É un dos orgullos da 
rexión alemá de Baviera, un 
dos símbolos do sector au-
tomobilístico alemán e, pese 
ás sombras que tinguen de 
escuro a súa traxectoria, que 
habelas hainas, cumpre cen 
anos con proxectos de futu-
ro para o próximo século, sen 
perder a ilusión. Repasamos 
algúns dos feitos destacados 
da historia da casa da hélice 
branca e azul.

BMW
100 anos de historia

■ ROCÍO PEREIRA | TexTo      
■ SPRINT MOTOR | FoTos

A primeira páxina escríbese en 1916

No medio da contenda, 
coa Segunda Guerra Mundial 
en desenvolvemento, os enxe-
ñeiros Karl Rapp e Gustav 
Otto uniron as súas empre-
sas de fabricación de motores 
de avións creando Bayerische 
Motorenwerk (fábrica de 
avións de Baviera). A idea re-
volucionaria coa que se lan-
zaron ao mercado era a de 
construír un motor de avión 
que fose efectivo a unha altu-
ra elevada; para iso era preciso 
que fose grande e cunha gran 
relación de compresión, que 
rompería a barreira dos 3.000 
metros de altura que sufrían os 
avións daquel tempo. Con ese 
fin, empregaron unha arqui-
tectura de seis cilindros en liña 
en vez dun motor radial e co-
mezaban así unha revolución 
tecnolóxica. Os primeiros mo-
tores que saíron da fábrica: os 
BMW Illa de 185cv montáronse 
en biplanos; os cazas Fokker D 
VII que os empregaron tiveron 
unha superioridade clara sobre 
os seus homólogos aliados de 

1918. Fabricáranse 700 unida-
des que, co final da guerra, non 
puideron entregarse pero que 
lle serviron a BMW para gañar 
o respecto como fabricante 
de motores fiables, potentes e 
económicos. Coa prohibición 
de facer motores de avións que 
recollía o Tratado de Versalles, 
produciron freos para ferroca-
rrís e, en 1923, mudaron a  ac-
tividade para as motocicletas, e 
seguiron adiante. Nelas incor-
poraban o xa clásico motor de 
dous cilindros montados hori-
zontalmente en ambos lados, 
refrixerado por aire. Pouco des-
pois, conseguen licenza para 
construír un automóbil peque-
no o 3/15 e en 1933 producían 
xa coches deseñados integra-
mente polos seus técnicos, 
introducindo progresivamen-
te diversos modelos, de catro 
asentos e tamén deportivos.

As luces da produción

O primeiro modelo de 
moto preséntase en 1923 e a 
fabricación de coches come-
za en 1928 coa compra dunha 
fábrica en Eisenach, no centro 
do país. Na década de 1930 
crean a berlina 326 e o bipraza 
sen capota 328, no que xa se 
vai facendo visible o estilo da 
marca. Un dos sinais de identi-
dade de BMW, os característi-
cos riles no frontal dos coches, 
incorporáronse, por primeira 
vez, no ano 1933 e mantivé-
ronse dende entón ata hoxe 
en tódolos modelos. 1956 foi 
un ano importante porque nel 

viron a luz dous modelos moi 
diferentes: o BMW Isetta, un 
sorprendente modelo nacido 
da unión do mundo do auto-
móbil e da motocicleta, co re-
sultado dun vehículo orixinal, 
práctico e divertido, inspirado 
na cabina dun helicóptero e 
que calou en tódolos niveis da 
sociedade. No 56 nacía tamén 
o BMW 507, cun lanzamento 
espectacular, considerado un 
dos emblemas da marca e un 
dos mellores roadster da his-
toria, do que puido gozar, por 
exemplo, Elvis Presley.

As sombras do camiño

Na historia de BMW tamén 
houbo momentos difíciles e cri-
ses que superar. No ano 1959, a 
piques estivo de quebrar e de 
ser absorbida por Daimler Benz 
ata que, case no último minu-
to, o multimillonario Herbet 
Quandt, arriscou a súa fortu-
na para poder manter a inde-
pendencia da casa bávara. O 

empresario posuía unha par-
te importante das accións da 
compañía e fixo caso omiso 
aos consellos dos seus aseso-
res que lle recomendaron des-
facerse do seu paquete. Pola 
contra, inxectou boa parte da 
súa fortuna na firma e este foi 
o comezo do ascenso especta-
cular de BMW. Herbert Quandt 
morreu en 1972, deixándolle 
o imperio en herdanza á súa 
viúva e aos seus fillos, Stefan 
e Susanne que, trala morte da 

  A casa 
bávara naceu 
como fábrica de 
motores para avións 
no ano 1916, 
derivou o negocio 
ás motocicletas e 
finalmente dedicouse 
ao coche
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nai, aglutinaron as súas parti-
cipacións (teñen na actualida-
de o 47%). Son a familia máis 
rica do país cun patrimonio 
de 31.000 millóns de euros. 
Susanne Klaten, que empre-
ga o apelido do seu espo-
so, está considerada a muller 
máis rica de Alemaña. Na his-
toria da casa da hélice tamén 
se escribiron capítulos escu-
ros, xa que o seu crecemento 
se debeu, en grande medida, á 

Primeira Guerra Mundial. Coa 
prohibición de fabricar moto-
res de avións, trala contenda, a 
empresa reciclouse e comezou 
a fabricar motocicletas. Pero, 
coa chegada de Hitler ao po-
der en Alemaña no ano 1933, 
tivo permiso para volver cons-
truír motores de avións en 
plena guerra sendo máis da 
metade dos obreiros traballa-
dores escravos. É por isto polo 
que a súa historia vai sempre 
vinculada á lousa da colabo-
ración co réxime nazi, xa que 
cos seus motores contribuíu á 
dotación de armas do exérci-
to hitleriano e esta produción 
foi a que supuxo o verdadeiro 
impulso da marca. De feito, en 
Alemaña son ben coñecidos 
os relatos dos superviventes 
do campo de concentración 
de Hannover-Stöcken que fo-
ron obrigados a construír as 

baterías de BMW destinadas 
ao exército alemán.

Parón nas fábricas para a festa de 
aniversario

Os directores das trinta fá-
bricas que BMW ten na actua-
lidade en 14 países de todo o 
mundo recibiron unha orde 
que debían cumprir: ás 14 ho-
ras do luns 7 de marzo as liñas 
de produción tiñan que pa-
rar de traballar, sen distinción; 
desde Shenyang, na China, 
ata Spartenburg, nos Estados 
Unidos, para que os obreiros 
puideran ver, a través dos mo-
nitores xigantes, a grande festa 
de aniversario que celebraba a 
casa alemá e que se desenvol-
veu no arena Olumpiahalle de 
Múnic. No festexo estiveron pre-
sentes os dous grandes accionis-
tas de BMW, Susanne Klatten e 

Stefan Quandt, a plana maior 
da firma e 2.000 empregados, 
xunto con representantes do 
goberno alemán entre os que 
non puido estar Angela Merkel 
por un cumio extraordinario 
en Bruxelas. Debemos enten-
der que BMW é hoxe un sím-
bolo empresarial de Alemaña 
e un orgullo, especialmente, 
para a rexión de Baviera. Cen 
anos despois do seu nacemen-
to, BMW emprega a 116.000 
persoas en todo o mundo e 
pechou o ano 2014 cun volu-
me de negocio de 80.000 mi-
llóns de euros, tendo como 
empresas subsidiarias a Rolls-
Royce e Mini . Dende hai 11 
anos lidera o segmento de alta 
gama de automóbiles que an-
tes ocupara Daimler Benz cos 
seus famosos Mercedes.

Sorpresa de centenario

Como non se cumpren 100 
anos tódolos días, BMW reser-
vou unha primicia como regalo 
de aniversario aos seguidores 
da marca e presentou un novo 
modelo co que pretende revo-
lucionar o sector do automóbil. 
Trátase dun prototipo de luxo, 
que mide case cinco metros de 
longo e que emprega o sistema 
BMW i8. Sen volante nin conso-
la central, o seu interior parece 
unha sala de estar con asentos 
que poden xirarse para que os 
pasaxeiros poidan mirarse en-
tre si. Así escriben o futuro den-
de Baviera, sen esquecer que 
nos primeiros cen anos a marca 
buscou ofrecerlle aos conduto-
res o pracer da condución que-
rendo crear emocións máis 
que coches e motos.

  Acada 
o centenario 
convertida nunha 
das marcas máis 
prestixiosas e 
recoñecidas da 
historia do automóbil

Os seus comezos como fabricante de 
motores de avión fixo que se estendese 
o mito de que o emblema se deseñara 
baseándose nas hélices dos avións. A 
confusión xerouse especialmente nun-
ha campaña publicitaria de 1929 na que 
o logotipo aparecía integrado nas héli-
ces dunhas aeronaves, polo que a xente 
interpretou que os cadros azuis e bran-
cos representaban esas aspas xirando. 
Non está lonxe da realidade; o icónico 
logotipo combina unha hélice negra xi-
rando sobre o ceo coas cores nacionais 
do Estado de Baviera, cuxa bandeira é 

cuadriculada en azul e branco. O lema 
actual da marca é “Aus Freude am 
Fahren” “gozar conducindo”.

  O logotipo
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Calendario

Calendario  
de probas MAIO  2016

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

1 de maio Cto. Galego de Trial e TGT – Aldán, Cangas Trial Aldán, Cangas Pontevedra España

1 de maio Cto. Galego de MX – Rodeiro I Motocross Rodeiro Pontevedra España

1 de maio Cto. Galego de QX – Rodeiro Quads Rodeiro Pontevedra España

1 de maio GP Fórmula 1 Rusia F1 Circuíto de Sochi Rusia

1 de maio Copa España de Minivelocidade – Mallorca Velocidade Circuíto de Mallorca Mallorca España

1 de maio Cto. Mundo Supermoto – Albaida - Valencia Supermoto Albaida Valencia España

1 de maio Cto. Europa Supermoto – Albaida-Valencia Supermoto Albaida Valencia España

1 de maio Copa España Enduro Infantil – Castellón Enduro Infantil Sant Mateu Castellón España

1 de maio Mundial Superbikes - Italia Superbikes Circuíto de Imola Italia

1 de maio Cto. Mundo Motocross - Letonia Motocross Circuíto de Kegums Letonia

6-7 maio XLVII Rally Ferrol Rally Ferrol A Coruña España

6-8 de maio Mundial Turismos - Marrocos Turismos CIA Moulay El Hassan Marrakech Marrocos

7 de maio Cto. Galego de enduro – Lalín Enduro Lalín Pontevedra España

7 de maio Cto. España Enduro – Lalín Enduro Vilatuxe – Lalín Pontevedra España

7-8 de maio XVI Autocross O Castro Autocross O Castro - Arteixo A Coruña España

7-8 de maio XXXVIII Subida a Falperra - Portugal Montaña Falperra Portugal

8 de maio GP MotoGP - Francia Mundial Motos Circuíto de Le Mans Francia 

8 de maio Cto. Mundo Motocross - Alemaña Motocross Circuíto de Teutschental Alemaña

13-15 de maio Mundial Superbikes - Malasia Superbikes Circuíto de Sepang Malasia

14 de maio Cto. España Freestyle – Burgos Freestyle Burgos Burgos España

14 de maio Copa España Velocidade Clásicas – Xerez Velocidade Circuíto de Xerez – Xerez da Fronteira Cádiz España 

14-15 de maio II Rally Eurocidade Rally Tui-Valença Pontevedra España-Portugal

14-15 de maio VII Karting Valga Karting Kartódromo Valga Pontevedra España

14-15 de maio I Rally Todoterreo Celanova Todoterreo Celanova Ourense España

14-15 de maio XLV Subida al Fito 2016 - Asturia Montaña Asturias Asturias España

15 de maio Trofeo Social Superxtrem- Monforte Velocidade Monforte de Lemos Lugo España

15 de maio Cto. España Motocross – Benicarló Motocross Benicarló Castellón España

15 de maio Cto. España Trial – Sigüenza Trial Sigüenza Guadalaxara España

15 de maio Cto. España Velocidade – Xerez Velocidades Circuíto de Xerez – Xerez da Fronteira Cádiz España

15 de maio GP Fórmula 1 España F1 Circuíto de Cataluña Barcelona España

15 de maio Cto. Mundo Motocross - Italia Motocross Circuíto de Pietramurata Italia

19-22 de maio Rally de Portugal Mundial Rallys Portugal Portugal

21 de maio Cto. España de Motocross – Lleida Motocross Bellpuig – Lleida Lleida España

21-22 de maio III Rallymix A Gudiña Rallymix A Gudiña Ourense España

22 de maio Cto. Galego de Trial e TGT – Bregua, Culleredo Trial Bregua, Culleredo A Coruña España

22 de maio Enducross FGM MX-END QUAD Agolada Enducross-Enduquad Agolada Pontevedra España 

22 de maio Cto. España Cross Country – Requena Cross Country Requena Valencia España

22 de maio GP MotoGP - Italia Mundial Motos Circuíto de Mugello Italia

26-28 de maio Mundial Turismos - Alemaña Turismos Circuíto Nurburgring Alemaña

27 de maio Cto. España Freestyle – Alacante Freestyle Alacante Alacante España

27-29 de maio Mundial Superbikes - Gran Bretaña Superbikes Circuíto de Donington Park Gran Bretaña

28 de maio Copa España Velocidade Clásicas – Navarra Velocidade Circuíto de Navarra Logroño España

28 de maio Cto. Mundo Motocross – Talavera de la Reina Motocross Talavera de la Reina Toledo España

28-29 de maio V Rally Montaña A Pontenova Montaña A Pontenova Lugo España

28-29 de maio V Autocross Carballo Autocross Carballo A Coruña España

28-29 de maio I Rally Regional Arteixo
2ª categoría e outros 

eventos
Arteixo A Coruña España

29 de maio Cto. España Velocidade  - Aragón Velocidade Circuíto Motorland – Aragón Huesca España

29 de maio GP Fórmula 1 Mónaco F1 Circuíto de Montecarlo Montecarlos Mónaco

29 de maio Copa España Motocross – Miranda de Ebro Motocross Miranda de Ebro Burgos España

29 de maio Copa España Trial Clásicas – Segovia Trial clásicas Los Ángeles de San Rafael Segovia España
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Competición

NUEVO TIPO

10.990€
Y 4 AÑOS DE GARANTÍA

  

 

- MALETERO DE 520 LITROS

  - CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO

    - SISTEMA DE RADIO
        UCONNECT

       - LLANTAS DE 16 PULGADAS

          - 6 AIRBAGS

            - SENSORES
                DE APARCAMIENTO

PVP Recomendado Nuevo Fiat Tipo Sedán Opening Edition 1.4 16v 95 CV. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos del concesionario 
y fabricante. PIVE 8, subvención del instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con arreglo al programa de Incentivos al Vehículo Eficiente y descuento adicional por financiar 
con FCA Capital España E.F.C., S.A.U., según condiciones contractuales por importe mínimo de 7.990€ con plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Gastos de 
Matriculación no incluidos. La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 2 años adicionales de garantía comercial limitada hasta los 100.000 km. Oferta válida hasta el 30/04/2016
en Península y Baleares y mientras siga vigente y con fondos disponibles el PIVE 8. Consultar Procedimiento y Regulaciones del PIVE 8 publicadas en la página web del Instituto IDAE.
Modelo visualizado: Nuevo Fiat Tipo Sedán Lounge 1.4 95 CV con opcionales (PVP recomendado: 11.300€ incluye los mismos descuentos que el vehículo promocionado y el PIVE 8).

LA ÚNICA SORPRESA ES QUE TODO VIENE INCLUIDO. NO NECESITAS MUCHO PARA TENERLO TODO.

Emisiones de CO2 gama Fiat Tipo de 98 a 133 g/km. Consumo mixto: de 3,7 a 5,7 l/100km.

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

Equipo “Casas Cube Rallye Team”

Xuventude... e veteranía

Toni Bou conquistou o 10º título 
X-Trial e continúa aumentando 
a súa lenda

Para afrontar o nacional de 
ralis de asfalto, en concreto a re-
currida Copa Suzuki Swift do pre-
sente curso. Xúntanse, neste caso, 
un piloto que debuta e un copi-
loto con moitas táboas, pero xa 
retirado hai anos. Por iso falamos 
así no noso titular.

Diego Rumbo, que nisto das 
carreiras xa lidou como navegan-
te en copas promocionais moi di-
versas, decide dar o salto agora 
ao asento da esquerda. Contará 
para iso con Francisco Javier 
“Necho” Salgueiro, que nos anos 
80 e 90 acadou moitos éxitos co 
piloto ourensán José Antonio 

Rodríguez “Peitos”, aos mandos 
de vehículos tan dispares como 
o Alfa Romeo GTV, o R-5 Turbo ou 
o Citroën AX, entre outros.

Rumbo, natural de Arteixo 
e afincado en Londres, fillo de 
Ernesto Rumbo (coñecido home 
de motor en Galicia) xúntase co 
carballinés Salgueiro, buscando 
ámbolos dous gozar e ao mes-
mo tempo aprender. Para iso co-
rrerán a disputada Copa Suzuki. 
Os pequenos e afinados Swift 
darán moito xogo, tendo por 
diante un calendario de sete ra-
lis, dous deles en Galicia (Ferrol 
e Ourense).

O piloto do Repsol Honda Team engadiu un título máis, o 
10º, ao seu longo palmarés tras unha incontestable vitoria no 
X-Trial de Marsella. Bou sumou, desta maneira tan arroladora, 
o seu 10º título indoor. Dende 2007, o catalán de Repsol 
Honda Team acaba coroado novamente como o mellor piloto 
rompendo practicamente todos as marcas posibles nesta 
competición.
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w w w . c o d i g o c e r o . c o m
D I A R I O  D E  N O VA S  T E C N O L Ó X I C A S  D E  G A L I C I A

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

Síguenos en:

Pedro Burgo asinou o terceiro posto

Rali Sierra Morena (CERA)
Terra de carreiras

MIGUEL CUMBRAOS ÁLVAREZ
MIGUELCUMBRAOS@GMAIL.COM

Touro, concello con moita tradición nesto do motor, 
alzou o pano da competición en Galicia. Algunhas veces 
en febreiro, pero a meirande parte en marzo, a nosa au-
tonomía abriu unha nova tempada de probas sobre catro 

rodas de puntuabilidade para campio-
natos autonómicos e tamén nacionais

O 2016 caracterízase, sobre todo, 
pola licencia única e como irá afectando 
ás inscricións, que agardemos sexa po-
sitivamente. E falando de documentos 
necesarios para competir, novos prezos 
na nosa autonomía e algunnha cousa 
inédita que non parece ser do agrado 
dos participantes,vendo estes como se 
furan aínda máis os seus valeiros petos. 

Outro feito que deberá ser determinante será o da seguri-
dade, insistindo no traballo das escuderías e a obediencia 
dos afeccionados para que no se repitan sucesos luctuosos 
de todos coñecidos.

En termos propiamente deportivos a nivel autonómi-
co preto de cincuenta citas nas modalidades coñecidas, dí-
gase ralis, montaña, ralimix, autocrós, karting e slalom. As 
novidades levarán carreiras aos concellos de Pontecaldelas, 
Cortegada, o citado de Touro, Piñor, Moraña e Oroso. Non 
esquezamos tampouco que a nosa autonomía será escena-
rio de diversas mangas de corte nacional, nun total de catro 
modalidades, aínda que se bote en falta o Rali Rías Baixas, 
sen axudas económicas que o fagan realidade.
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Tralo paso polas illas o 
nacional de asfalto desem-
barcaba na península para 
afrontar a manga andaluza 
con epicentro en Córdoba. 
Como acontecera en Gran 

Canaria e Tenerife vitoria 
sen paliativos para o ara-
gonés Christian García, co 
R4 de RMC. Os dous restan-
tes postos de honra foron 
para o asturiano Jontahan 
Pérez e para o lucense 
Pedro Burgo, rematando 

Vallejo cuarto na estrea do 
seu R5. En dúas rodas mo-
trices vitoria para outro 
galego, Adrián Díaz, aos 
mandos do Suzuki S1600, 
vencendo Llarena na copa 
Swift, Filip na Dacia e Vallín 
na categoria R2.
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Segunda manga do nacional de te-
rra, despois da inicial disputada nas pistas 
murcianas de Lorca. Desta volta no norte, 
en concreto as proximidades do circuíto dos 
Arcos, en Navarra. E primeira vitoria do exer-
cicio para o dakariano “Nani” Roma, co seu 

Mini, que mantivo unha interesante pelexa 
con Xevi Pons, rematada cando este último 
veu ceder o embrague do seu coche. O ca-
talán foi secundado no podio polo DS3 de 
Álex Villanueva e polo Ford de Carlos Aldecoa. 
Entre os participantes de dúas rodas motrices 
primeira praza para o alaricano Javier Pardo, 
liderando Quijada a EVO Cup e Bueno a Kobe 
Motor

García... tres de tres

A quenda de “Nani” Roma
Circuíto de Navarra (CERT)

Nani Roma gañou esta proba dando un recital de condución
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Máis de 30.000 espectado-
res presenciaron a manga inau-
gural do galego de ralis 2016, 
que desta volta tivo como es-
cenario a Serra do Barbanza. A 
concurrencia multitudinaria de 
público saldouse coa neutraliza-
ción dun treito pola tarde, ante 
a imposibilidade por parte dos 
organizadores e as forzas de se-
guridade de garantir uns bos re-
quisitos de seguranza no treito. 
A chuvia estivo ameazando du-
rante toda a xornada presentán-
dose dunha forma intermitente, 
estas condicións meteorolóxicas 
complicaron a elección de go-
mas  a todos os equipos.

Vitoria para Iván Ares, que re-
cuperaba o Porsche 2010, escol-
tado o de Cambre no podio por 
Meira e Iago Caamaño, segundo 
e terceiro respectivamente. Bo 
rali do santiagués Luís Penido, 
que foi quen de levar o seu ve-
terano EVO VI á cuarta praza, e 
abandonos de pilotos chama-
dos a estar nos postos de ca-
beza como Víctor Senra (Fiesta 
R5) ou David González (Skoda 
Fabia S2000). Nas ofertas pro-
mocionais Pirelli, Volante FGA e 
AMF venceron respectivamente 
Macías, Tubio e González.

Ares fixo unha carreira espléndida

O compostelán Penido non defradou aos seus seguidores

Tubio levou o seu Citroën C2
á novena praza

Rali de Noia

Iván Ares, como se agardaba
CLASIFICACIÓN XERAL

Posto Piloto Modelo
   1 Iván Ares Porsche 997 GT3

   2 Alberto Meira
Mitsubishi Lancer 

EVO X
   3 Iago Caamaño Ford Fiesta R5

   4 Luís Penido
Mitsubishi Lancer 

EVO VI
   5 Javier Martínez Renault 5 GT Turbo

   6 Félix Macías
Subaru Impreza 

WRX
   7 Martín Bello Citroën C2 R2

   8 Alberto López
Mitsubishi Lancer 

EVO IX
   9 José F. Tubio Citroën C2
 10 Celestino Iglesias Ford Fiesta R2

* Ata 83 clasificados
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■ REDACCIÓN

O Setsuna, un prototipo que 
acaba de debutar na Semana 
do Deseño de Milán, desafía a 
noción de que os vehículos de-
ben verse unicamente como 
produtos industriais cargados 
coas máis modernas tecnoloxías. 
Este deportivo convertible único 
de Toyota foi concibido para en-
carnar o afecto crecente que os 
propietarios senten polos seus 
vehículos, e para mostrar como 
estes seguen cambiando e ofre-
cendo un novo valor cando se 
lles trata con agarimo ao lon-
go do tempo. O enxeñeiro Kenji 
Tsuji e o seu equipo transmiti-
ron esas ideas a través do dese-
ño único do Setsuna.

Un indicador de 100 anos conta 
o tempo coa familia

A manecilla curta da esfera de 
aluminio do indicador mar-
ca a hora o día “unha volta son 
24 horas”, mentres que a longa 

mostra o paso dos días “unha 
volta son 365 días”. O contador 
indica os anos que pasan ao 
longo da historia dunha familia, 
mentres o Setsuna permanece 
ao seu lado.

Materializar o prototipo me-
diante madeira

A madeira foi o material empre-
gado para dar forma a este ve-
hículo como forma de expresar 
a idea de que o amor medra co 
paso do tempo. A cor e o tacto 
da madeira cambian a medida 
que se coida. Responde direc-
tamente ao agarimo con que 
se trata. 
A partir do exterior do vehículo 
que recorda a un barco, é doado 
imaxinar a unha familia empren-
dendo unha viaxe ata o mar.

Okuriari e o kusabi

Utilizáronse técnicas xaponesas 
tradicionais como o okuriari e o 
kusabi para poder ensamblar a 
madeira sen necesidade de cla-
vos nin parafusos. A carrozaría 

do Setsuna está compos-
ta por 86 paneis feitos 

a man. Cando haxa 
que facer repara-

cións, pódense 
substituír pa-

neis concre-
tos en lugar 
de ter que 
reempra-
zar toda a 
carrozaría. 
O verniz 
con que 
se acaba-

ron as pezas 
do vehículo 

aplicouse coidadosamente a 
man cun pano. 

Coiro e aluminio

A madeira de fatsia xapónica 
dos asentos vernizouse e as 
partes que entran en maior 

contacto co corpo cubríronse 
con coiro. Empregouse alumi-
nio en partes como os embe-
llecedores das rodas, o volante 
e a estrutura dos asentos, para 
crear un belo contraste que 
está ademais en harmonía coas 
pezas de madeira do Setsuna.

A máquina do tempo de Toyota

Setsuna


