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Novo Suzuki Vitara
Un SUV sólido

Honda África Twin CRF 1000
A raiña de África

Subaru Levorg
Claramente  deportivo



Todos os nenos 
cando comezan a 
competir en ciclis-

mo soñan con pasar a profe-
sionais e poder competir nas 
mellores carreiras. Moi pou-
cos son os ciclistas que cum-
pren este soño pero o pasado 
mes de abril o galego Jacobo 
Ucha puido cumprilo, o pasar 
a profesionais co equipo luso 
Radio Popular-Boavista.

Foi toda unha sorpre-
sa para el porque pasar a 

profesionais a metade da 
tempada e moi complicado, 
pero como o Radio Popular-
Boavista andaba escaso de 
deportistas decidiu apos-
tar polo xove ciclista de O 
Porriño.

O mes pasado disputou a 
Volta a Asturias onde foi pro-
tagonista entrando na fuga 
da terceira etapa e demos-
trou que ten unhas boas per-
nas para ser facer un bo papel 
como profesional.

Jacobo estase adap-
tando rapidamente á ca-
tegoría e está intentando 
aprender todo o posi-
ble, tamén esta axudan-
do o equipo en todo o 
que pode para cum-
prir outro soño, poder 
disputar a Volta 
a Portugal en 
agosto.

■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo 

Jacobo Ucha pasa a profesional

Os TonUp de NZI, agora con visor día e noite. 
Cun aire retro, o TonUp é un 
casco perfecto para os 

nostálxicos amantes das 
motocicletas clásicas 
xa sexan inglesas, ale-
más, italianas ou xa-
ponesas. Son cascos 
homologados e li-
xeiros, cun peso so-
bre os 950 gramos. 
Os seus prezos son: 
monocor 134 euros 
e decorado 149.

TonUp de NZI

A Bultaco Brinco agora está dispoñible tamén 
en versión homologada para circular por vías pu-
blicas. Tres novas versións homologadas únense 

á xa existente Brinco R. Brinco R-E, Brinco C e Brinco S para 
chegar a calquera parte e adaptable a todo tipo de público.

Medra a gama Brinco

Elegante e exclusiva, a serie limitada Metrópolis 
Black Edition de PEUGEOT Scooters foi presentada 
no Salón da Moto de Cagnes-sur-Mer. Este novo 

modelo de 400cc únese así á colección Metrópolis nunha 
edición limitada de tan só 200 exemplares. Ademais da pin-
tura exclusiva “Mad Black”, esta edición inclúe: piso plano 
de aluminio, sillín negro con costura branca, lamias total-
mente negras e parabrisas afumado Sport. Está dispoñible 
dende 7.999 euros.

O novo BC22de SHAD é un mans libres moi útil 
para percorridos urbanos, garantindo un correcto 
funcionamento ata os 80 km/h e ata 200 horas en 

espera. Incorpora dous auriculares, o que che permite es-
coitar perfectamente as indicacións do GPS, oír a túa mú-
sica favorita ou contestar unha chamada urxente. O seu 
cable flexible permite instalalo de forma cómoda en cal-
quera casco integral. Toda a gama de mans libres de SHAD 
ten unha autonomía en espera de 200 horas e de 7 en con-
versa. Prezo: 69 euros.

Black Edition

Shad BC22
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■ EMILIO BLANCO | TexTo

As matriculacións seguen 
acumulando cifras positivas, 
pero en maio freouse algo a 
evolución do mercado gale-
go. As vendas creceron un 7,2 
por cento o mes pasado en 
Galicia, o que confirma a boa 
xeira do segmento comer-
cial. Non obstante, o balance 
de maio presenta algunhas 
sombras. O avance das ma-
triculacións é algo menor res-
pecto a meses precedentes, 

sen se exceptúa marzo polo 
efecto de que houbo menos 
días laborables pola Semana 
Santa. Ademais, as dúas pro-
vincias interiores remataron 
maio con caídas. De feito, as 
vendas caeron un 8,01 por 
cento en Lugo e un 0,29 en 
Ourense. Pola contra, as pro-
vincias de Pontevedra e A 
Coruña mantiveron en maio 
un bo comportamento. Os 
concesionarios pontevedre-
ses comercializaron un 13,75 
por cento máis de coches 

novos e os establecementos 
coruñeses, un 8,55 por cen-
to máis.

En números absolutos, 
en Galicia vendéronse en 
maio 3.340 vehículos novos. 
Na Coruña foron 1.498 e en 
Pontevedra, 1.142. Os con-
cesionarios lucenses puxe-
ron na rúa 356 automóbiles 
e os ourensáns, 344.

O comportamento rexis-
trado en maio no conxunto 
de España foi substancial-
mente mellor ca en Galicia. 

As matriculacións subiron 
o mes pasado un 20,9 por 
cento a nivel estatal, que pe-
chou o terceiro mes seguido 
por riba das 100.000 unida-
des. En concreto, o merca-
do español rematou maio 
con 113.671 coches matri-
culados. Por comunidades, 
Canarias liderou o segmen-
to comercial, cun avance dun 
43 por cento. Mentres, a peor 
parte foi para Aragón, onde 
as vendas caeron un 5 por 
cento.

Despois da sorpresa dada por 
Audi en abril, Peugeot recu-
pera a primeira posición no 
TOP-10 mensual en Galicia. A 
marca do Grupo PSA liderou 
as vendas en maio no merca-
do galego, coa comercializa-
ción de 301 coches novos. A 
boa marcha das matricula-
cións do 308 está impulsando 

a Peugeot. A medalla de pra-
ta de marcas o mes pasado 
foi para Renault, que comer-
cializou 240 automóbiles. O 
podio mensual pechouno 
Volkswagen, con 238.
Fóra do podio quedaron Audi, 
con 229 vehículos; Opel, con 
216; e Kia, con 213. Na séti-
ma posición en maio situouse 

Dacia, con 206 coches novos 
comercializados o mes pasa-
do en Galicia. O Sandero con-
tinúa sendo o buque insignia 
de Dacia no mercado gale-
go. Na oitava praza situou-
se Citroën, con 190 coches. 
O TOP-10 galego pechárono 
Toyota, con 171 vehículos, e 
Ford, con 159.

As vendas ralentízanse un chisco en maio en Galicia

Peugeot recupera o liderado mensual no mercado galego

Soben un 7,2 por cento

As matriculacións baixan en Lugo e Ourense

TOP-10 GALICIA MAIO

1 PEUGEOT 301
2 RENAULT 240
3 VOLKSWAGEN 238
4 AUDI 229
5 OPEL 216
6 KIA 213
7 DACIA 206
8 CITROËN 190
9 TOYOTA 171
10 FORD 159

Marca / Matriculacións■ EMILIO BLANCO | TexTo
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Despois de que saltase o escánda-
lo das centraliñas amañadas da marca ale-
má Volkswagen, e xa pasaron varios meses, 
os usuarios afectados no noso país seguen 
agardando medidas concretas. Iso si, a des-
comunal maquinaria do fabricante xa está en 
marcha amosando todo o seu poderío en di-
versos campos como o do marketing, comu-
nicación, relacións públicas, publicidade… 
Parece que é a fórmula escollida por VW ante 
o despiste xeneralizado dos seus clientes afec-
tados, que en moitos casos non saben que fa-
cer. Persoas que confiaron nunha marca, ata 
aquel momento, de recoñecido prestixio.

No número de setembro de 2013 nunha 
entrevista en SPRINT MOTOR o director xeral 
do Grupo Breogán, José Ramón Ferreiro, dicía: 
"A relación cliente/concesionario constrúese 
a base de algo que para min é fundamental 
nesta vida: a confianza". A confianza está pre-
sente nas relacións humanas ao longo de toda 
a nosa vida. Unha confianza que no caso de 
Volkswagen foi traizoada polos escuros inte-
reses de vender un produto que na realida-
de non ofrecía o que realmente se mercaba 
e ademais non cumpría coa normativa legal.

Aínda que a marca pode controlar dalgun-
ha maneira a comunicación mediática que lles 
chega aos usuarios (o seu poder neste campo 
é colosal), as redes funcionan con outro es-
quema, digamos menos sumiso. Así podemos 
ler en distintos foros das redes sociais cousas 
como: “Eu tiven un Golf da cuarta xeración e 
quedei moi satisfeito, incluso co prezo de ven-
da cando me desprendín del, pero na actua-
lidade non me inspira confianza a marca. Por 
iso optarei por buscar un modelo alternati-
vo doutro fabricante”. Outro reza da seguinte 
maneira: “Acabo de vender un Passat diésel co 
que cheguei a facer case 300.000 quilómetros 
sen apenas problemas e a miña idea sempre 
foi reemprazalo polo mesmo modelo en vigor 
de Volkswagen cando o cambiase. Agora xa 
non penso igual, migrarei cara a outra marca 
alternativa que vexa que non engana á xen-
te. Coido que a honestidade é unha cualidade 

básica nesta vida”. Mentres tanto, Volkswagen 
segue a mirar, polo menos no noso país, cara 
a outro lado.

Por outra banda, no número anterior, o 
noso colaborador Emilio Blanco titulaba a súa 
opinión “Como que non pasaba factura”, ache-
gando datos económicos que denotan clara-
mente que isto vai ser un proceso longo. E, por 
suposto, parece que vai pasar factura... e todo 
indica que moi cara.

Blanco di na súa opinión, entre ou-
tras cousas, que “de momento, o Grupo 
Volkswagen trata de curar a grave ferida que 
ten nos Estados Unidos e parece que o me-
dicamento receitado é o axeitado”... “Os pro-
pietarios poderán escoller entre que a marca 
lles compre o coche co valor que teña nese 
momento, o amaño do vehículo ou a anula-
ción dos contratos de alugueiro con dereito 
a compra”.

E nós preguntamos: E en España que? E 
polo momento Volkswagen non deu unha 
resposta clara e satisfactoria, ata o punto de 
que diversas asociacións de consumidores 
e agrupacións automobilísticas comezaron 
a organizarse para pedir contraprestacións 
para os afectados por esta estafa. Un engano 
que en ningún momento inoculou modes-
tia ao fabricante xermano, que parece que 
segue pensando que só dará unha cumpri-
da resposta aos preitos que se lle presenten. 
Para estes posibles procesos xudiciais tamén 
xoga coa vantaxe de contar cunha nutrida 
gama de asesores xurídicos especializados 
neste tema, e unha caixa forte cunha millo-
naria provisión de fondos.

A arrogancia parece que sitúa a 
Volkswagen máis preto de Deus que dos 
seus pecados terreais, enganando aos seus 
clientes e seguidores, que ata o momento es-
taban convencidos de que o xigante alemán 
nunca traizoaría a súa confianza ofrecendo 
produtos de calidade e garantía certificada. A 
súa contundente resposta e indemnizacións 
aos afectados aínda non se viu. Prepotencia 
en estado puro.

EDITORIAL

A prepotencia de VolkswagenA prepotencia de Volkswagen
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Os servizos oficiais Citroën 
ofrecen un novo servizo de 
cita online coa finalidade de 
acadar unha atención máis 
rápida e cómoda para o clien-
te, evitando esperas. A cita a 
través de Internet facilita a re-
serva no taller con soamente 
seleccionar o Servizo Oficial ao 
que se quere acudir e incluín-
do os datos do vehículo e a 

operación a realizar. Ademais 
permite consultar os prezos 
das operacións máis habi-
tuais de taller: mantemento, 
pastillas de freo, reposición 
de baterías...Para promover 
este sistema, as persoas que 
reserven online gozarán de 
descontos exclusivos en cer-
tas franxas horarias denomi-
nadas “Happy Hours”.

A Clase C Cabrio é o novo modelo 
de acceso ao universo dos conver-
tibles Mercedes. A capota tersa con 
luneta de cristal intégrase armonio-
samente na zaga do vehículo, cun 
deseño autónomo e deportivo 
grazas aos ombreiros anchos e aos 
pilotos traseiros planos de diodos 
luminosos. O maleteiro ten unha 
capacidade de 360 litros (285 litros 
coa capota aberta), un valor ex-
cepcional no segmento dos con-
vertibles. Os motores de gasolina e 
diésel con función de parada e arrin-
que ECO, unidos a unha extensa 
gama de variantes 4MATIC, garan-
ten o pracer de conducir. 
Para o cabrio 

pódese elixir entre oito motores 
de gasolina. O abano de poten-
cia abrangue dende o grupo de 
catro cilindros e 1,6 litros do C 180 
(156cv) ata a mecánica de seis cilin-
dros e 4 litros do AMG C 63S Cabrio 
con 510cv. Os modelos diésel están 
equipados con motores de catro ci-
lindros, cunha potencia de 170cv 
no C 220d e de 204cv no C 250d. A 
tracción integral 4MATIC ofrécese 
de serie no C 400 e o C 43, e pode 
encargarse opcionalmente para o 
C 200 e o C 220d. O cambio auto-
mático 9G-TRONIC está dispoñi-
ble en combinación con todos os 

motores.

Cita online Citroën Clase C Cabrio

En versión cupé ou cabrio, o todocamiño de Volkswagen 
quere emular os antigos buggies cun aspecto campeiro 
que combina deseño rechamante con potencia e confort 

interior, onde recrea un cadro de mandos moi semellante ao es-
caravello orixinal e viste asentos deportivos dianteiros calefac-
tables de serie. Ofrece tres motorizacións: dous gasolina TSI de 

150 e 220cv e un diésel TDI de 150cv, todos de catro cilindros con 
inxección directa e sistema Star/Stop e de recuperación de ener-
xía da freada e todos con cambio manual de 6 velocidades ou 
opcional automática de 6 ou 7. Lánzase en España cun prezo que 
vai dos 25.200€ (Coupé 1.4 TSI 150cv) e desde os 29.400€ (Cabrio 
1.4 TDI 150cv).

Chega a España o Beetle Dune

Nace co obxectivo de render homenaxe a un dos mode-
los míticos da firma alemá: a R5, nacida hai 80 anos. Para 
iso BMW contou coa colaboración 

dos irmáns Noren, dous dos mellores 
preparadores de motos de Europa e a 
R5 Hommage fabricouse a man desde 
cero. Coa premisa de manter os ma-
tices da orixinal, 

respectáronse o motor e outros compoñentes, facendo finca-
pé na estética. O bastidor e o depósito de combustible son novos 
conservando o minimalismo do modelo clásico, tamén se reno-
va a liña de escapa, cun tubo a cada lado; destacan os enormes 
freos de disco e a ausencia de gardalamas dianteiro. A dirección 

é máis inclinada, dando aparencia máis expresiva, e o mo-
tor é o mesmo bóxer bicilíndrico de 500cc do orixinal, 

agora con 26cv.

BMW Motorrad R5 Hommage: un tributo á lenda



Novos Audi A5 e S5
A segunda xe-

ración do A5 che-
ga este outono, 

nove anos despois do 
lanzamento da primeira, 
cun aspecto mais deporti-
vo, estreando chasis, con 
motores máis potentes e 
innovacións en infoen-
tretemento e axudas á 
condución. O A5 Cupé 
presenta cinco motores: 
dous gasolina TFSI e tres 
diésel TDI de entre 190 e 
286cv con menos consu-
mo, con cambio manual 

de 6 marchas ou S tronic de 
7. O S5 Cupé, a versión máis 
deportiva do A5, co seu 3.0 
TFSI ten no V6 turbo a me-
llor versión cun propul-
sor de 6 cilindros e 
354cc que logra 
acelerar de 0 a 
100 en 4,7 se-
gundos con-
sumindo 7,3 
l/100km.

Servizo de laminado de lúas de Carglass 
A marca líder en 

España en reparación 
e substitución de lúas 
de coches ofrece ta-

mén o servizo de laminado 
nos seus centros e contan cun 
certificado de homologación 
polas ITV. Nestes momentos, 
ofrecen un desconto de lan-
zamento do 20% no servizo 

para instalar láminas de con-
trol solar que protexen do ca-
lor e dos raios UV reducindo os 
impactos de luz , aumentando 
a privacidade interior e illando 
termicamente a superficie de 
vidro. A operación de lamina-
do dura entre dúas e tres ho-
ras e ofrece unha garantía de 
dez anos.
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EN UN ŠKODA LO IMPORTANTE  
ERES TÚ. Y LOS TUYOS.

El 2,3% de las parejas se han comprometido en un coche. Nuestros coches están 
pensados para que solo pienses en lo que vas a vivir en ellos. Tú quieres libertad  
y experiencias al volante. Nosotros pensamos en la tecnología, la conectividad,  
la durabilidad o los mayores espacios interiores del mercado que necesitas para  
que puedas vivirlas al máximo. Y todo sin gastar más de lo necesario. ŠKODA es  
la marca con la mejor relación calidad-precio del mercado.

BREA AUTOMOCIÓN Vía Pasteur, 6 Pol. Del Tambre - Tel. 981 51 97 37 - Santiago de Compostela



Renault iniciou a 
venda da versión fa-
miliar do seu mode-

lo Talisman (Sport Tourer), que 
se converte no modelo fami-
liar máis grande da súa historia 
cunha ampla habitabilidade in-
terior, cun maleteiro de 572 li-
tros. Incorpora tecnoloxías que 

fan a vida máis doada: entre ou-
tras, tableta conectada R-LINK 
2 con pantalla táctil de 8,7”, son 
Surround BOSE, Head-Up display 
en cor, contador con visualiza-
ción dixital de 7”, axudas á con-
ducción, parking mans libres, 
ou portón motorizado activable 
co pé. O prezo de partida é de 
25.400 €.

P e u g e o t 
Scooters lanza 
unha serie limi-

tada de 200 unidades con 
cor exclusiva “chestnut”, 
toma USB para conectar 
dispositivos electrónicos e 
móbiles, pantalla alta e top-
case de 30 litros a xogo coa 
carrozaría. Deseñada espe-
cialmente para o mercado 
español, constitúe a ver-
sión máis equipada dun 

supervendas, a Tweet 125, 
que supera as 13.000 mo-
tos vendidas desde o seu 
lanzamento. Coa comodi-
dade e practicidade dunha 
scooter urbana de roda alta 
e un peso de 109kg, está á 
venda por 2.099 euros, un 
ano de seguro a todo risco 
de regalo con asistencia en 
viaxe e cobertura por ava-
ría mecánica ata os 50.000 
quilómetros.

Talisman Sport Tourer

Edición de luxo da Peugeot Tweet 125 Allure

Seat Ateca
Seat presen-

ta o primeiro SUV 
da súa historia: o 

Ateca. O completo paque-
te de sistemas de asistencia 
e tecnoloxías de vangarda 
mellora a seguridade e o 
confort, convertendo ao 
Ateca nun dos SUV máis in-
novadores do seu segmen-
to. Está dispoñible nunha 
ampla gama de variantes, 
que permitirán elixir entre 
potentes propulsores turbo 
de gasolina ou diésel, cun-
ha potencia de entre 115cv 

e 190, con tracción dianteira 
ou total, ademais de caixas 
de cambios manuais ou DSG 
de dobre embrague. A am-
pla gama de opcións estén-
dese dende os faros Full LED 
ata unha gran variedade de 
sistemas de asistencia, como 
o innovador asistente para 
atascos "Traffic Jam Assist" e o 
novo asistente para urxencias 
"Emergency Assist", pasando 
por un paquete de sistemas 
de infotainment con pantallas 
táctiles de 8” e conectividad 
Full Link.

Plataforma de Toyota para a 
conectividade entre vehículos 

As xapone-
sas Toyota e KDDI 
Corporation únen-

se para crear unha platafor-
ma global de comunicacións 
que facilite a conectividade 
entre coches a nivel global, 
baseándose no uso dun mó-
dulo de comunicacións de 
datos uniforme que verá a 
luz no ano 2019, e que co-
mezará a montarse en serie 

nos coches Toyota e Lexus en 
Xapón e EEUU en 2020. Coa 
plataforma os coches conecta-
rán automaticamente con ope-
radoras de telecomunicacións 
de distintos países segundo o 
lugar no que se encontren sen 
empregar servizos de itineran-
cia internacional e ofrecendo 
unha infraestrutura de mobi-
lidade práctica e segura aos 
condutores.
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SprintTalleres

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



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

O concesionario da marca 
Seat Compostela Motor recibiu 
o pasado mes de maio un novo 
premio, o de “Servizo Autorizado 
Excelente en Procesos e Técnica 
2015”. Seat España concede este 
galardón a Compostela Motor 

como un dos mellores servi-
zos autorizados do noso país 
en 2015. Este premio concé-
dese pola excelencia nos pro-
cesos de posvenda e pola súa 
dedicación e enfoque na satis-
facción dos seus clientes.

Un ano máis 
o Moto Club 
Compostela organi-
zou a Ruta Rosaliana. 
Aproveitando un día 
solleiro os participan-
tes saíron da praza do 
Obradoiro, como é cos-
tume o Día das Letras 
Galegas, para go-
zar dunha xornada de 
motos clásicas. A ruta 
rematou cun xantar de 
confraternidade motei-
ra no Hotel Congreso.

Novo trofeo para Compostela Motor XXII Ruta Rosaliana

Kia exhibe o potencial da súa gama nunha marcha ata Camariñas

■ EMILIO BLANCO | TexTo   ■ XURXO SOBRINO | FoTos

Compostela Concesionario organiza unha ruta con varios tramos de probas

Compostela Concesionario, emble-
ma oficial de Kia en Santiago, organizou 
o pasado sábado día 11 unha xornada 
de portas abertas para probar a súa 
gama de modelos. A iniciativa consis-
tiu nunha caravana para profesionais da 
información cunha ruta entre a capital 
de Galicia e Camariñas, dividida en dis-
tintos tramos de terra e asfalto. Os trei-
tos de asfalto foron Santiago-Cruceiro 
Ordoeste, Cruceiro Ordoeste-Brandomil, 
Brandomil-Castrelo Vimianzo e Castrelo 
Vimianzo-cemiterio Camelle. Os de terra 
discorreron por Igrexa Pescadoira-Santa 

Mariña, Cemiterio dos Ingleses e Faro 
Cabo Vilán. Posteriormente a expedición 
chegou a un pequeno parque reserva-
do a Kia polo Concello de Camariñas 
no porto desta vila da Costa da Morte.

A combinación de superficies permi-
tiu comprobar tanto o comportamen-
to dinámico como a resistencia do Kia 
Sorento e do novo Sportage, un mo-
delo renovado e no que a marca ten 
depositadas grandes esperanzas co-
merciais nos próximos anos. Aurelio 
Novoa e Manuel Lorenzo, xerente e 
director comercial de Compostela 
Concesionario, foron os anfitrións des-
ta caravana de prensa. Os participantes 
puideron intercambiar opinións sobre o 
desenvolvemento da proba durante un 
xantar no restaurante Puerto Arnela, no 
paseo marítimo de Camariñas. Aurelio 
Novoa subliñou “a calidade da gama ac-
tual de Kia e os sete anos de garantía 
que ofrece a marca”.

Impresións
Os xornalistas destacaron “a calida-

de xeral do novo Sportage, que o con-
verten nun dos mellores coches da súa 
categoría”. Tamén se salientou “a imaxe 
fresca e actual que transmite o vehí-
culo, con moito equipamento e cunha 
dinámica propia que semella ao com-
portamento dunha berlina malia ser 
un todocamiño”. Unha das sorpresas da 
xornada foi a presentación do Kia Soul, 
o novo eléctrico da marca surcoreana. 
O piloto Luis Penido afirma que o Soul 
“posúe unha aceleración moi boa” e 
subliña “a suavidade de marcha, cun-
ha total ausencia de ruído mecánico e 
tan só se escoita o son de rodadura e de 
aire”. A Penido tamén lle sorprendeu do 
Kia Soul “a súa facilidade de condución 
extrema e considerou interesante que 
sexa un eléctrico de cinco portas, xa que 
iso aumenta o seu carácter práctico para 
o potencial consumidor”.

Aurelio Novoa (á esquerda da foto) e Manuel Lorenzo 
na presentación da ruta

CompostelaSprint Motor >>10



Dende o mes de 
xullo estará dispo-
ñible a versión máis 

viaxeira da serie 3 que re-
nova a estética e os moto-
res que son máis eficientes 
permitindo aforrar ata un 
14% de combustible nos 
gasolina e un 11% nos dié-
sel. A nova gama ofrece 14 
posibilidades de combina-
ción entre motores, caixa 
de cambios e sistemas de 

tracción, despuntando o ca-
tro cilindros do 330i xDrive 
de 252cv e o seis cilindros 
do 340i xDrive de 326cv. Aos 
diésel súmase un catro cilin-
dros biturbo 325i de 224cv. 
Ofrece posibilidades intere-
santes de personalización, 
un maleteiro de 520 litros e 
equipamentos nos sistemas 
multimedia novos como son 
bases de carga sen fíos ou o 
punto de acceso a Internet.

A compañía nor-
teamericana lan-
za a gama ST-Line 

para os seus modelos máis 
recoñecidos, inspirada nos 
Ford Performance pero con 
motores eficientes e un 
deseño atrevido. Poderá 
escollerse unha ampla va-
riedade de mecánicas; no 
Fiesta desde o EcoBoost 1.0 
de 100 e 125cv con cam-
bio manual de 5 velocida-
des, automático PowerShift 

ou manual de cinco velo-
cidades e 140cv e unha 
versión diésel TDCi de 1.5 
litros e 95cv. O Focus ST-
Line chega con motores 
EcoBoost de 125, 150 e 
182cv con cambio de seis 
velocidades manual, au-
tomático ou automático 
PowerShift; e unha opción 
diésel 1.5 TDCi de 120cv. O 
Fiesta está dispoñible des-
de 17.225 euros e o Focus 
desde os 21.825.

BMW Serie 3 Gran Turismo 2016

Ford Focus e Fiesta con acabado ST-Line

BREVES

❱❱ Un 40% dos usuarios manifesta que usa ou vai usar os no-
vos modelos de mobilidade por estrada, á vez que ao 75% parécelle interesante 
dispoñer de sistemas de conectividade no vehículo. Malia que só o 4% dos entre-
vistados ten conectividade no seu vehículo, a metade dos automobilistas xa ma-
nifesta que este aspecto pode ser un factor decisivo á hora de mercar un coche.

❱❱ A Confederación Española de Talleres advirte aos condu-
tores do perigo de poñerse ao volante sen realizar a pertinente revisión 
do vehículo. Algúns compoñentes como os pneumáticos ou os freos, por 
exemplo, sofren debido ás condicións excepcionais que experimenta o au-
tomóbil durante o estío.

Novas >> Sprint Motor 11

A marca coreana atende co Niro a de-
manda de carrozaría SUV e propulsión 
híbrida do mercado cun modelo espa-
zoso, cunha gran economía de consu-
mo, un deseño moderno e un sistema 
de propulsión especificamente dese-
ñado para el: un catro cilindros 1.6 GDI 

105cv, batería de polímero de ións de 
litio e motor eléctrico de 32kW con 
caixa de cambios de seis velocidades, 
que se traduce nunha potencia com-
binada de 141cv. Estable e áxil grazas 
á suspensión dianteira independente 
e traseira de eixe dobre, dispón dun 

sistema de axuda á condución eficien-
te Eco-DAS, estrea a primeira platafor-
ma específica para coches ecolóxicos 
da marca cunha silueta SUV de cinco 
portas e cinco prazas, ten sete airbags 
de serie e ancoraxes Isofix para cadei-
ras de bebé.

Niro: novo crossover híbrido



Lamentablemente, por segunda vez 
en dous meses, teño que acudir a un 
problema persoal para ilustrar deter-
minados comportamentos no sector 
da automoción que son incualifica-
bles. Nun artigo recente xa contei 
que son propietario dun Alfa Romeo 
Giulietta cun motor diésel de 150 cv, 
nestes momentos con dous anos e 
tres meses de antigüidade. Na pasada 
Semana Santa romperon os amortece-
dores do portón traseiro e na súa caí-
da golpeoume a cabeza. Narrei tamén 
que con arredor de 22.000 quilóme-
tros deixou de funcionar o Start/Stop, 
que mo solucionaron nun servizo ofi-
cial de Alfa Romeo durante a revisión 
obrigatoria previa ós 35.000 quilóme-
tros. Non obstante, pouco despois, 
volveu deixar de funcionar e ata agora. 
O automóbil ten na actualidade máis 
de 54.000 quilómetros. A iso hai que 
engadir que a goma que rodea o cris-
tal dianteiro empezou a romper pola 
metade hai uns poucos meses pola 
parte do copiloto. Son múltiples as 
veces que tiven que baixar do coche 
para devolvela ó seu sitio nos últimos 
meses. Refrescada a memoria, conta-
rei a miña odisea con Alfa Romeo e co 
concesionario Cibrauto de Ourense, 
onde merquei o coche.

O primeiro que teño que dicir é 
que nin Alfa Romeo nin o concesio-
nario Cibrauto son para recomendar. 
A miña aventura empezou o 1 de abril 
cando chamei por primeira vez ó xefe 
do taller de Cibrauto para pedir cita, 
coller o vehículo de cortesía que me 

correspondía e facer uso da garantía 
estendida ata os 4 anos para amañar 
o coche. Tras varias chamadas nas que 
me comentaban que non dispuñan do 
automóbil de susbtitución, déronme 
cita para o 11 de maio. Menos mal que 
o problema non era de motor! Recollín 
o meu coche -supostamente repa-
rado- o 16 de maio. O xefe de taller 
marchara de ponte e non puiden fa-
lar con el. En cambio, outro emprega-
do de garda foi quen me fixo entrega 
do coche e me explicou que fixeran. 
Unicamente cambiaran os amorte-
cedores do portón traseiro. O Start/
Stop nin o tocaron porque -segundo 
me confesou ese traballador- ninguén 
lles dixera nada. Coa goma que rodea 
o cristal dianteiro fixeron unha espe-
cie de Operación Loctite e optaron por 
pegar ese elemento roto no canto de 
realizar o cambio pertinente. A chapu-
za durou ata o domingo 22 de maio, 

cando volveu despegarse en plena 
marcha do coche nunha viaxe que fi-
xen entre Ourense e Santiago.

Vista a incompetencia do taller 
de Cibrauto, chamei ó Servizo de 
Atención ó Cliente de Alfa Romeo. 
A primeira chamada fíxena o 19 de 
maio. Tras falar varias veces coa em-
pregada que leva o meu expediente, 
a cousa segue igual pasados máis de 
dous meses desde que iniciei este pro-
ceso. Segundo me din do Servizo de 
Atención ó Cliente, o director técni-
co de zona de Alfa Romeo e o xefe de 
taller de Cibrauto consideran que pe-
gar a goma é a solución para o meu 
caso. Entre outras cousas porque soste-
ñen que non está rota, senón despega-
da. É dicir, a solución para unha goma 
agretada non é cambiala, senón unha 
de Pepe Gotera e Otilio. Polo menos o 
xefe de taller de Cibrauto sinala ago-
ra que o Start/Stop non funciona por 
erros na batería. Menos mal! Porque o 
mércores 18 de maio dixérame por te-
léfono que o sistema xa estaba amaña-
do e preguntoume “non funciona xa?”. 
Pois non, non funciona e non fai falta 
mentir tan descaradamente. En defini-
tiva, felicito a Alfa Romeo e a Cibrauto 
porque lles debe ir todo moi ben, xa 
que teño a impresión de que queren 
botar os clientes que xa teñen. É curio-
so que Alfa teña agora unha campaña 
promocional na que chama a atención 
para visitar a súa páxina web tanto ós 
clientes actuais e ós que foron clientes 
no seu día. Dáme a impresión de que 
hai máis destes últimos.

Alfa Romeo e Cibrauto non son para recomendar

 EMILIO BLANCO | TexTo

 @EmilioBlanco10 | TwiTTer

Toyota lanza a gama 2016 de Aygo con interesantes novi-
dades, entre as que sobresaen as dúas novas edicións espe-
ciais. Os novos “x-clusiv” e “x-cite” supoñen o seguinte paso 
na continua renovación da gama.

X-clusiv II. A segunda versión do x-clusiv pasa a ser a 
variante máis enfocada ao bo tempo grazas ao seu teito 
de lona convertible. A capota de tea do x-clusiv, que con-

ta con accionamento eléctrico, cobre 
practicamente toda a superficie 

do teito. A cor exterior da se-
gunda edición do x-clusiv é 
“x-gris escuro”. O habitáculo 
é en cor gris pulido e con-
ta con asentos de coiro. Está 

dispoñible con carrozaría de 
5 portas. Comercialízase por 

12.050 €.

X-cite III. A terceira versión da edición x-cite é a variante 
máis rechamante da gama grazas á súa cor “x-amarela” en 
gran parte da carrozaría. Este ton combínase coa “X” do fron-
tal e unha inserción no paragolpes traseiro en “negro piano”, 
unha cor que está presente tamén no embellecedor do pa-
ragolpes dianteiro, a carcasa dos espellos retrovisores e nas 
lamias de aliaxe, de 15” e dobre radio. O x-cite ten o 
teito vinilado en negro metaliza-
do. O habitáculo tamén re-
cibe distintos toques de 
diferenciación que o 
fan máis persoal. 
O novo x-cite, 
dispoñible só 
con 5 portas, co-
mercialízase por 
10.850 €.

Aygo x-clusiv e x-cite

OpiniónSprint Motor >>12
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A compañía alemá está 
desenvolvendo para faci-
litar os servizos de recarga 
dos coches eléctricos e a 
interoperabilidade das in-
fraestruturas. Así, as apli-
cacións de recarga que xa 
están dispoñibles para as 
marcas Smart e Mercedes-
Benz, ás que pronto segui-
rá Renault, en Alemaña. As 
apps para buscar puntos 
de recarga ou consultar a 

dispoñibilidade facilitan a 
experiencia dos condutores 
a través dos smartphones e 
teñen un amplo alcance con 
case 3.700 puntos públicos 
en Alemaña, nos que non é 
preciso dispoñer de cartos 
en efectivo, avanzando así 
cara a electromobilidade. 
A isto tamén axuda o eRoa-
ming que permite a recarga 
en calquera punto, non só 
nos do operador propio.

Xa está dispoñible na 
rede de concesionarios ofi-
ciais da casa do escorpión 
en España a última edición 
limitada a 18 unidades, a 
metade en branco e a ou-
tra metade en azul, identifi-
cadas mediante unha placa 
interior conmemorativa e 
dous logotipos externos. A 
99 Limited Edition home-
naxea o título de campión 
do mundo de MotoGP de 

Jorge Lorenzo coa escude-
ría oficial Movistar Yamaha 
MotoGP equipándose cun 
escape deportivo Record 
Monza, kit de potencia-
ción e filtro de aire BMC 
que aumentan a potencia 
motorTJet ata os 160cv, pi-
nas de aliaxe negro mate, 
pinzas de freo vermellas e 
a capacidade de acadar os 
100km/h en 7,4 segundos. 
Custa 21.500 euros.

Solucións Bosch para vehículos eléctricos Abarth 595 Yamaha Factory Racing



A raíña de África
Honda África Twin CRF 1000 2016

CRF 1000 África Twin
Unha vez máis Honda sorpréndenos 

pola súa contundente achega de tec-
noloxía e eficientes prestacións, nes-
te caso a marca xaponesa opta por un 
motor bicilindrico en paralelo. Cunha 
silueta estilizada, a nova África Twin a 
primeira vista é alta e delgada compa-
rada con outras maquinas do seu seg-
mento, os materiais como sempre en 
Honda son de primeirísima calidade 
e todos os seus compoñentes son de 
novo deseño e fabricación.

Tres versións a elixir:
1/ Base.
2/ Con ABS e ASR (desconectable)  

HSTC, control de tracción con 3 modos 
de actuación.

3/ Con ABS, ASR E DCT (cambio au 
tomático) e o mencionado HSTC.

As tres opcións comparten un selec-
tor de 3 modos de condución. Direct, 
condución tranquila por estrada. 
Sport, maiores prestacións para unha 
condución máis agresiva, permitindo 
á súa vez outros tres modos S1, S2 e 
S3. Para o modelo con DCT ou cambio 

automático dispoñemos dos dous 
modos de cundución en estrada men-
cionados e o Modo G, pensado para 
unha condución en modo automático 
por pista e que actúa sobre o embra-
gue, ou se preferimos temos a posibi-
lidade de cambio manual mediante as 
levas no puño esquerdo. No caso dos 
dous últimos modelos que equipan 
ABS e ASR, ambos sitemas pódense 
desconectar para condución por pis-
tas. O cadro de mandos, moi orixinal, 
cunha chea de información a primeira 
vista, manéxase dende a piña de man-
dos do puño esquerdo e nos permite 
adiantar e atrasar pantallas sen ter que 
pasar todas as páxinas para ver o que 
estamos buscando. Está claro que non 
nos aburriremos.

Motor 
O motor é un bicilíndrico en liña 

deseñado en base á gama de motos 
de enduro, pequeno e compacto, con 
catro válvulas por cilindro. Incorpora 
importantes avances tecnolóxicos, so-
bre todo na árbore de levas e culata, 

Uf, que ganas tenia de probar esta moto! 
Os que me coñecedes xa sabedes que 
me encantan as motos trail, e considero 
que esta que imos probar é a cicloxéne-
se explosiva das trail. En 1987 puidemos 
ver aquelas primeiras trail con arrinque 
a pedal/patada, como a Suzuki Djebel 
600, unha moto con aspecto de endu-
ro que podía ir realmente rápido por 
estrada, despois foron aparaciendo ou-
tros modelos de menor e maior cilin-
drada, DR Big, Tengai, Dominator, África 
Twin, Teneré, Súper Teneré, V-Strom, Gs 
e outras. O París-Dakar tamén contri-
buíu á súa popularidade e expansión, 
nos últimos anos o segmento das trail 
consolidouse entre a comunidade de 
motoristas. Motos moi versátiles e poli-
valentes, cunha posición de condución 
moi cómoda e natural, ideais para gran-
des rutas no caso das maxitrail.

■ JOSÉ ARUFE | TexTo      
■ SPRINT MOTOR | FoTos
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máis compactos, simplificados 
e lixeiros. É  a terceira xeración 
do dobre embrague no caso do 
modelo automático.

Parte ciclo
Honda, luciuse con este 

modelo. A súa estrutura, xeo-
metrías e reparto de pesos con-
seguiron un equilibrio perfecto. 

Impresionantes freos, o dian-
teiro de dobre disco con pin-
zas radiais de catro pistóns e o 

seu disco traseiro con pinza 
de dous pistóns, todo 

iso co selo da marca 
Nissin.

Outro apar-
tado importan-

tísimo son as 
suspensións, 
amor tece -
dor Showa 
t r a s e i r o 
a x u s t a b l e 
en precarga, 

e horquilla 
virada Showa 

axustable, creo 
que nestes dous 

elementos radica 
gran parte do éxito des-

ta moto.
En canto á iluminación, mon-

ta full LED, iluminación moi po-
tente con dobre faro dianteiro. 
Tremendo silencioso de escape, 
con formas xeométricas e moi 
axustado na estrutura da moto.

Proba en estrada
Aínda que ten unha altura 

ao chan considerable e pensa-
da para o seu uso por campo, 
a altura do asento está moi lo-
grada, axustable en altura, 850-
870 mm e apta para pilotos de 
tamaño estándar, no meu caso 
cunha altura de 1,75 chégolle 
cos dous pés ao chan e podo 
manexala ben en parado. A po-
sición de conducion é moi na-
tural, e como sempre en motos 
deste fabricante, accedemos a 
todos os mandos con facilidade, 
todos eles cun tacto exquisito. 
Ao toque do boton star, a moto 

arrinca ao segundo e os seus la-
texos son constantes e precisos, 
o seu son é compacto e rouco, 
lémbranos unha Ducati. Iniciada 
a marcha o propulsor empurra 
con rotundidade e rapidez, os 
seus 94cv están sempre dispos-
tos para empuxar con decisión. 
En estrada aberta a CRF 1000 dá-
nos moita seguridade, móvese 
con soltura en cada curva, re-
cupera en cada aceleración con 
facilidade e a sensación é fan-
tástica, á hora de pisar os freos 
ao chegar á seguinte curva, es-
tes actúan con rotundidade e 
seguranza, outro detalle moi 
importante é o seu ángulo de 
xiro, en calquera pista angosta 
permítenos manobrar con faci-
lidade. É impresionante como 
se move na estrada, enlazando 
curvas de montaña. É do mellor 
que probei. A velocidades altas 
transfórmase nunha gran rutei-
ra, sen vibracións nin titubeos, 
traza perfectamente as curvas 
e mantén unha velocidade de 
cruceiro de modo sinxelo...

Proba off-road
Camaleónica, ao saír da es-

trada transfórmase e convér-
tese nun verdadeiro vehiculo 
todoterreo, loxicamente non 
a probamos con pneumáticos 
de tacos, pero cos mixtos de 
serie vai moi ben por pistas. 
É moi manexable e intuitiva, 
sempre debemos de ter en 
conta o seu peso de 228 kg en 
orde de marcha. En definitiva, 
creo que Honda, puxo o listón 
moi alto a todos os seus rivais 
e que temos Raíña de África 
para anos.

Por certo! un dato impor-
tante: pódese limitar para o 
carné A2.

Por último, recomendarvos 
os vídeos de presentación da 
web de Honda.

- CORES:
Vermella/branca/negra, branca/azul/
vermella (HRC), prata, negra.
- PREZOS:
CRF 1000 BASE   12.800 €
CRF 1000 ABS    13.600 €
CRF 1000 ABS DCT   14.720 €
- MANTEMENTO:
Revisións de mantemento recomendadas
1ª 1.000 km
2ª 5.000 km ou un ano

Seguintes: cada 5.000 km ou un ano
Prezo aproximado de cada revisión: 125 €
Cambio de pneumáticos: cada 12.500 km
Prezo aproximado: 275 €
- SEGURO:
A terceiros con asistencia en estrada, segu-
ro de condutor, indumentaria do condutor, 
seguro de pneumáticos, perda de chaves e 
avaría mecánica. 275 €/Ano.
Tamén hai a posibilidade de engadir roubo e 
incendio ou perda total (Todo Risco)

A África Twin CRF 1000/16 ten suficiente potencial para converterse na nova 
icona das viaxeiras

O cadro de mandos preséntanos unha chea de información a primeira vista

 Posiblemente 
esteamos ante a maior 
novidade no mundo 
da moto na última 
década

Motor : 
• Tipo: 4 tempos, bicilíndrico en paralelo 

con muñequillas a 270º, culata 
Unicam de 8 válvulas e refrixeración 
líquida e 998cc de cilindrada.

• Potencia máxima: 95cv a 7.500 rpm
• Par máximo: 98 Nm a 6.000 rpm
• Alimentación: inxección multijet

Chasis:
• Semidobre cuna de aceiro con subchasis 

de aceiro de alta resistencia á tensión
Encendido: 
• Arrinque eléctrico
Transmisión: 
• Transmisión secundaria: 

cadea selada por tóricas
• Embrague: húmido, multi-disco 

con muelles helicoidais, leva de 
aluminio e embrague antirrebote

Suspensións:
• Dianteira: horquilla virada Showa
• Traseira: monoamortecedor Showa
Pneumáticos: 
• Dianteira: 90/90-R21 con cámara

• Traseira: 150/70-R18 con cámara
Freos: 
• Dianteiro: dobre disco lobulado 310 mm
• Traseiro: disco simple lobulado 256 mm
• Equipado con Sistema ABS 

(agás o modelo STD)
Medidas e outros datos:
• Lonxitude: 2.335 mm
• Altura: 1.475 mm
• Altura do asento: 870/850 mm
• Peso: 208 kg (STD); 232 kg 

(ABS); 242 kg (DCT)
• Capacidade do depósito de 

combustible: 18,8 litros
• Consumo medio anunciado 4,5 l/100 km
• Faros: LED
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Un SUV sólido

Novo Suzuki Vitara

Suzuki Motor Corporation naceu en 1909 
en Hamamatsu, Xapón, e dende aquela 
data (pasaron xa 107 anos) converteuse 
nun dos grandes fabricantes mundiais de 
turismos, motocicletas, motores náuticos 
fóra-borda e cadeiras de rodas motoriza-
das. Sendo unha marca fortemente conso-
lidada e con alto prestixio, ten no mercado 
global (ademais doutros modelos) o todo-
camiño Vitara, un vehículo práctico, fiable, 
seguro e experimentado, que está ao alcan-
ce de todos os petos.

Cunha gran presenza no mercado xapo-
nés, este SUV goza tamén de gran popula-
ridade na India e ten ao grupo Volkswagen 
como socio cun 20% de accións. No noso 
país chegou a un acordo en 1985 con 
Santana Motor (Jaén), fabricándose na 
factoría andaluza durante moitos anos os 
modelos Samurai, Jimny e Vitara. Oito anos 

despois, Suzuki fíxose co 83,75% do accio-
nariado da empresa española e en 1995 os 
xaponeses venderon a fábrica á Junta de 
Andalucía. O Suzuki Vitara naceu en 1988 e 
dende aquela data pasaron catro xeracións. 
Dende o ano pasado só se fabrica con cin-
co portas e paséase polas nosas estradas 
cunha imaxe actual que busca adaptarse 
aos tempos que corren. En todo o mun-
do vendéronse preto de tres millóns deste 
modelo, proba da súa boa aceptación en 
todos os mercados.

Nesta ocasión para realizar a proba des-
prazámonos ás montañas do Cebreiro, 
punto de encontro dos peregrinos que 
se dirixen a Santiago de Compostela. Son 
159 quilómetros os que separan a este fer-
moso pobo da capital de Galicia. Lugar 
bullicioso cheo de albergues, pousadas e 
tendas de recordos e produtos típicos da 

terra, que serve de merecido descanso tra-
la agotadora xornada de ascenso ao porto 
de Pedrafita. Dende alí contémplase unha 
vista espectacular das montañas e vales 
que circundan a este punto vital e emble-
mático do camiño francés.

Podemos dicir, sen dúbida, que o noso 
vehículo estivo á “altura” das circunstancias. 
Serpenteaba por aquelas sinuosas estradas 
cunha pasmosa facilidade chamándonos 
poderosamente a atención o seu consumo, 
bastante reducido. É un vehículo que ten 
unhas actualizacións estéticas moi agrada-
bles. Non son o máis vangardista, pero per-
mítenlle permanecer eternamente novo 
no mercado competindo cos SUV doutras 
marcas, un sector que non fai máis que me-
drar en número de vendas.

O modelo da proba foi o Suzuki Vitara 
diésel 1.6L DDis 2WD GLE cedido por 

■ LUÍS RIVERO DE AGUILAR | TexTo

■ MARÍA FDEZ. ZANCA | FoTos
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Noyamotor (Polígono do Tambre, vía 
Edison, 3, Santiago de Compostela).

Medidas e deseño

Pero vaiamos aos datos e sensacións con-
cretas. O Vitara mide 4,175 metros de longo 
(o Nissan Juke mide 4,135 m e o SsangYong 
Tivoli 4,202) e 1,775 m. de ancho. Ten un 
ángulo de ataque de 18,2º e un de saída 
de 28,2º. A capacidade do maleteiro é de 
375 litros (354 o Juke e 423 o Tivoli) que se 
poden ampliar ata os 710 se abatemos os 
asentos traseiros. Por certo, separadamen-
te da bandexa cubremaleteiro, no acaba-
do GLE dispón dunha bandexa inferior, 
moi práctica se queremos gardar peque-
nos obxectos que deben quedar fóra da 
vista. Ah! e no canto de roda de reposto dis-
pón dun kit de urxencia de reparación de 
pneumático.

Exteriormente presenta un deseño só-
lido. A grella frontal é nova, cuns faros es-
treitos e o logotipo da marca en primeiro 
plano. Unha liña lateral ascendente dálle 

axilidade e presenza. Tanto o capó como a 
parte traseira recórdannos aos SUV ingle-
ses de gama superior. O acceso aos asen-
tos é bastante cómodo, xa que pola altura 
do vehículo non hai que agacharse o máis 
mínimo. O portón traseiro unha vez aber-
to permítenos cargar sen complicacións a 
nosa equipaxe no maleteiro.

O interior está ben deseñado. O salpica-
deiro é alegre e práctico, cun acceso fácil a 
todos os mandos. Unha pantalla táctil de 
7 polgadas facilita toda a información ne-
cesaria para ter unha viaxe placenteira. Un 
pouco incómodo é que para subir e baixar 
o volume da radio teñamos que facelo 
deslizando o dedo pola pantalla, o que ata 
pode ser perigoso se se vai conducindo. 
Máis doado e práctico sería facelo cun bo-
tón xiratorio convencional, como veñen en 
case todos os aparellos de radio. Á beira das 
entradas do aire destaca un bonito reloxo 
de aspecto clásico. Unha moldura de plás-
tico con aspecto metalizado percorre parte 
do salpicadeiro cunha cor viva a xogo coa 
pintura da carrozaría.

Os asentos ao principio atopámolos 
un pouco duros, pero logo de rodar uns 
poucos quilómetros adaptámonos per-
fectamente. Suxeitan ben, o mesmo que 
detrás, con suficiente espazo para todos os 
pasaxeiros. Quizais sexan un pouco verti-
cais de máis, pero así aumentan a capaci-
dade do maleteiro. A visibilidade é bastante 
boa e a sensación de dominio da estrada é 
constante.

Dinámica

A condución é áxil e divertida, é un SUV 
moi manexable. A versión 4x2 é ideal para 
circular pola cidade, por estrada e tamén 
por camiños practicables no campo. Se nos 
decidimos por un 4x4 gozaremos polos ca-
miños de terra e por esas zonas difíciles po-
las que outros vehículos non poden circular. 
Ten unhas suspensións bastante firmes o 
cal se agradece nas curvas, xa que o balan-
ceo non é esaxerado. A dirección é precisa 
e responde con rapidez adaptándose ao 
noso estilo de condución. Os catro freos 
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de disco actúan correctamente e respon-
den con suficiencia ante calquera situación.

O motor diésel vai asociado a unha caixa 
de cambios manual de seis marchas. A panca 
de cambios ten uns bos percorridos, entran-
do con precisión. Os 120 cabalos de poten-
cia moven o coche con facilidade, aínda que 
vaia a plena carga. Con poucas vibracións, 
neste caso, soamente fai algo de ruído cando 
apuramos as marchas. O illamento do habi-
táculo é correcto e soamente notaremos o 
ruído do motor cando con marchas curtas 
pisemos con forza o acelerador. Todas as ver-
sións teñen un sistema de apagado e aceso 
nas paradas para aforrar combustible.

Axudas

Entre os sistemas que axudan á condución 
destaca, segundo versións, o sistema de trac-
ción 4WD ALLGRIP que permite ao condu-
tor elixir entre catro modos de condución: 
Auto, Sport, Lock e Snow. En modo Auto o 
sistema pon en función automaticamente 
a tracción ás catro rodas se é necesario. O 
modo Sport está especialmente dirixido a 
aqueles que lles gusta a condución depor-
tiva, con tracción ás catro rodas permanente, 
ademais de actuar sobe o sistema ESP (con-
trol de estabilidade). Cando un queda atas-
cado na lama ou na area, terá que poñer o 
modo Lock para saír airoso do transo. Se a 
circulación é sobre a neve ou o xeo, haberá 

que virar o mando á posición Snow. Aí, tra-
ballando en consonancia co pedal do acele-
rador e a dirección do vehículo entrega par 
ao eixe traseiro para ter o mellor agarre posi-
ble. Tamén temos que destacar o control de 
descenso de pendentes que axuda a baixar 
as máis pronunciadas mantendo o Vitara a 
unha velocidade predeterminada e o con-
trol de retención de pendentes, facilitando 
as subidas moi pronunciadas e evitando que 
o vehículo vaia cara atrás.

Outros tres sistemas de seguridade que 
axudan enormemente á condución, e que 
ofrecen hoxe en día case todas as marcas, 
son o control predictivo de freada, o control 
de velocidade adaptativo e o aviso lumino-
so en freada de urxencia. Co primeiro, avisa 
cando detecta un vehículo diante de nós e 
hai risco de colisión por alcance. E se é nece-
sario, freará automaticamente evitando a co-
lisión ou reducindo os danos causados polo 
impacto. Co control de velocidade adapta-
tivo iremos detrás do vehículo que nos pre-
cede mantendo a distancia de seguridade 

automaticamente. Se o coche que vai diante 
diminúe a velocidade, o Vitara fará o mesmo.

Resumindo, este Suzuki faise máis urbano 
para poder competir cos SUV doutras mar-
cas. Serve tanto para a familia como para os 
desprazamentos ao traballo. Manéxase con 
facilidade e soltura na cidade e compórtase 
noblemente en estrada. Se nos gustan os ca-
miños difíciles compraremos a versión 4x4 
para ter boas sensacións. Os seus motores 
son silenciosos e con pouca sede.

Motorizacións

En principio atopámonos con dous úni-
cos motores, un de gasolina e un diésel. 
O de gasolina é o 1.6L WT de inxección 
multipunto que desenvolve unha poten-
cia máxima de 120 cabalos. Alcanza unha 
velocidade máxima de 180 km/h e ponse 
de 0 a 100 km/h en 11,5”. Segundo os da-
tos facilitados polo fabricante, o consumo 
en estrada establécese en 4,8 litros de ga-
solina por cada 100 km e o consumo com-
binado (cidade e estrada) é de 5,3 litros.

O diésel, de inxección directa common 
rail, é o 1.6L DDiS de 1.598 cc. Cunha po-
tencia máxima de 120cv alcanza unha ve-
locidade de 180 km/h e pasa de 0 a 100 
km/h en 11,5”. Unha das súas virtudes é 
o consumo, xa que na cidade traga tan 
só 4,6 litros por cada 100 km e en estra-
da 3,7; facendo unha media de 4 litros por 
cada cen.

Dende o pasado mes de novembro 
hai que engadir un novo motor de 1,4 

litros turboalimentado denomina-
do Boosterjet que desenvolve 140 

cabalos.
Estes propulsores van unidos a 

unha caixa de cambios manual 
de 5 velocidades en gasolina, ou 
de 6 en diésel. Tamén ten 6 mar-
chas se a caixa é automática na 
versión de gasolina.

Acabados

O novo Suzuki Vitara presénta-
se en tres acabados: GL, GLE e GLX. 

 Os 120cv moven o 
Vitara con facilidade, aínda 
que vaia a plena carga
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No acabado básico GL dispón, 
entre outros, lamias de aceiro 
de 16”, molduras en arco de ro-
das, protector frontal e traseiro, 
apertura do maleteiro electro-
magnética, grella dianteira ne-
gra, faros halóxenos, regulador 
manual de altura de faros, faros 
antinéboa traseiros, cristais tin-
tados en verde, luneta térmi-
ca traseira, volante axustable 
en altura e profundidade con 
mandos de audio e mans libres, 
ordenador de a bordo, indica-
dor de presión dos pneumá-
ticos, indicador de cambio de 
aceite, elevacristais eléctricos 

dianteiros, pechadura centra-
lizada, aire acondicionado, ra-
dio cd, MP3 e bluetooth, porto 
USB, asentos traseiros abati-
bles 60/40, bandexa cubrema-
leteiro, ganchos para bolsa e de 
agarre, airbags dianteiros, la-
terais, de cortina e de xeonllo, 
ABS con EBD, programa elec-
trónico de estabilidade, con-
trol de retención en pendentes, 
asistencia de freada, luces diur-
nas, inmovilizador, alarma an-
tirroubo e sistema Start-Stop.

No acabado GLE engádense-
lle lamias de aliaxe de 17”, ca-
rrís no teito prateados, grella 

dianteira gris, faros antinéboa 
dianteiros, retrovisores exte-
riores calefactados, volante de 
coiro, control e limitador de 
velocidade, elevacristais eléc-
tricos traseiros, climatizador, 
pantalla táctil de 7”, cámara de 
visión traseira, luz na guantei-
ra, parasoles con iluminación, 
reloxo central kanji, repousa-
brazos central, bandexa trasei-
ra inferior e luces diurnas LED.

Finalmente, no acabado 
GLX, atopámonos, a maio-
res, lamias de aliaxe en ne-
gro pulido, control predictivo 
de freada, aviso luminoso en 
freada de urxencia, control 
de descenso de pendentes, 
sensores de aparcamento 
dianteiros e traseiros, control 
de velocidade adaptativo, 
asentos dianteiros calefac-
tables, grella dianteira cro-
mada, proxectores LED en 
luces de cruzamento e ha-
lóxenos multirreflectores en 
luces de estrada, reloxo cen-
tral superior, tapizado en te-
cido especial con insercións 
de coiro, regulador de altura 
de faros automático, limpa-
parabrisas automático, retro-
visores exteriores pregables 
electricamente e con inter-
mitentes integrados, botón 
de arrinque sen chave e faros 
automáticos.

Para os que queiran custo-
mizar o seu vehículo están 
dispoñibles o pack rugged e 
o pack urban, con diversos 
embellecedores, protectores 
e molduras laterais.

PREZOS

O novo Suzuki Vitara, atópase á venda no con-
cesionario oficial Suzuki en Compostela, 
Noyamotor, cos seguintes prezos que in-
clúen Plan PIVE 8.

Gasolina
VITARA 1.6L WT 4x2 GL 15.360 €
VITARA 1.6L WT 4x2 GLE 17.260 €
VITARA 1.6L WT 4x4 GLE 19.060 €
VITARA 1.6L WT 4x2 GLX 19.210 €
VITARA 1.6L WT 4x4 GLX 21.010 €
VITARA 1.6L WT 4x2 GLX AUT. 20.710 €
VITARA 1.6L WT 4x4 GLX AUT. 22.510 €
VITARA 1.4L BOOSTERJET 4x4 21.610 €
VITARA 1.4L BOOSTERJET 4X4 Aut. 23.110 €

Diésel
VITARA 1.6 DDiS 4x2 GL 17.360 €
VITARA 1.6 DDiS 4x2 GLE 19.260 €
VITARA 1.6 DDiS 4x4 GLE 21.060 €
VITARA 1.6 DDiS 4x2 GLX 21.210 €
VITARA 1.6 DDiS 4x4 GLX 23.010 €
VITARA 1.6 DDiS 4x4 GLE AUT. 22.560 €
VITARA 1.6 DDiS 4x4 GLX AUT. 24.510 €

Pódese adquirir en promoción un Suzuki Vitara 
1.6L WT 4x2 GL por un prezo de 13.855 euros.

A DESTACAR

Espazo interior
Comportamento en estrada
Consumos

A capacidade do maleteiro é de 375 litros, ampliables ata os 710 cos asentos traseiros abatidos
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Nada máis ver o Subaru Levorg 
nas instalacións de Galcar en 
Santiago de Compostela, no polí-
gono do Tambre, fixémonos esta 
pregunta: familiar ou deportivo? 
Ao ver unha carrozaría familiar 
de catro portas e portón trasei-
ro o primeiro que pensamos foi 
“imos probar un familiar”, máis 
cando nos percatamos da toma 
de aire que incorpora no capó este 
xaponés e nos explican un pou-
co as súas características técnicas 

comezamos a cambiar de opi-
nión. Si, estamos diante dunha 
auténtica máquina deportiva que 
nos fará gozar da condución sen 
ter que deixar a familia na casa. 
Unha deportividade que o Levorg 
véndenos coa súa estética e imaxe 
de marca. É un deportivo con ca-
pacidade para todos, incluso para 
a mascota.

O modelo que nos cedeu o con-
cesionario oficial en Compostela, 
Galcar, foi o Subaru Levorg1.6 
GT co acabado alto de gama, o 
Executive Plus. O Sport Plus, bá-
sico, ten o mesmo equipamento 

agás a tapizaría de coiro, dous por-
tos USB menos e o teito solar. Estes 
son os dous acabados dispoñibles.

O Levorg é o substituto do vete-
rano Legacy. Ten unha lonxitude 
de 4,69 metros e unicamente está 
dispoñible coa carrozaría familiar. 
Este Subaru incorpora un motor 
de gasolina de 170 cabalos aco-
plado a unha caixa de cambios 
automática.

O aspecto do interior deste 
vehículo é sinxelo, basicamente 
podemos dicir que hai poucos 
botóns e unha pantalla táctil de 
tamaño modesto que máis ben 

ten un papel discreto no conxunto 
do salpicadeiro. O acabado e axus-
te dos materiais é óptimo ao igual 
que o tacto dos distintos botóns 
e mandos. En conxunto resulta 
moi funcional e práctico, a marca 
deixou fóra da súa mesa de dese-
ño os fogos de artificio estéticos 
de última xeración.

O condutor grazas ao deseño 
interior goza dunha ampla visibili-
dade. As prazas traseiras destacan 
por ofrecer moito espazo para as 
pernas. A altura libre ao teito é co-
rrecta, aínda que poida que para 
persoas moi altas o espazo poida 
ser un pouco xusto, no noso caso 
(1,85m) non tivemos problema. 
Para viaxar cómodo no asento 
traseiro o máis recomendable é 
utilizalo por dous adultos, xa que 
a praza do medio é máis estreita 
e alta. Ao estar elevada, a altura li-
bre tamén é menor e hai que lidiar 
co túnel de transmisión. Os respal-
dos dos asentos traseiros son recli-
nables en formato 60/40 e aínda 
que nas prazas traseiras non hai 
saídas de aireación centrais (si para 
os pés), hai dúas prácticas tomas 
USB para cargar dispositivos mó-
biles. Conexións USB atopare-
mos unhas cantas no Levorg, xa 
que hai dous na consola central, 
outras dous baixo o apoiabrazos 
dianteiro central e as dúas traseiras 
antes mencionadas. Seis en total. 
Os usuarios máis tecnolóxicos non 
terán queixa neste apartado.

Subaru Levorg
Claramente deportivo

■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTos
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En canto a capacidade tamén 
estaremos satisfeitos. Abatendo 
os asentos a superficie é total-
mente plana, o maleteiro do 
Levorg é moi amplo e ofre-
ce 522 litros de capacidade. A 
boca de carga está enrasada co 
chan e esta queda baixa, facili-
tando a incorporación de vultos. 
Baixo o piso, no oco da roda de 
reposto, hai dous compartimen-
tos moi amplos nos que caben 
bastantes cousas. Hai ganchos 
e argollas para suxeitar a carga 
e a bandexa cubremaleteiro, en 
caso de necesidade, pode gar-
darse baixo o chan. A súa confi-
guración nos aporta un morea 
de posibilidades.

Bóxer

O Levorg dispón dun propul-
sor de catro cilindros opostos 
de 1.600 centímetros cúbicos 
con inxección directa de gaso-
lina, dobre árbore de levas en 
cada unha das culatas e un tur-
bocompresor con intercooler. 
Desenvolve 170cv entre 4.800 e 
5.600 rpm cun par motor máxi-
mo de 250 Nm entre 1.800 e 
4.800 rpm. Comercialízase só 
con este motor acoplado a un 
cambio automático por varia-
dor continuo, con dous modos 
do sistema SI-Drive que modifi-
can o seu comportamento do 
mesmo xeito que a resposta do 
propulsor. Este “familiar” conta 
cun sistema de tracción integral 
permanente, unha gran vantaxe 
en seguridade e comportamen-
to dinámico.

O peso en baleiro desta ver-
sión é de 1.626 kg e, malia iso, 
o Levorg acelera de 0 a 100 en 

só 8,9 segundos. A súa velocida-
de máxima é de 210 km/h e o 
consumo medio homologado é 
de 7,1 litros aos cen quilómetros 
(datos do fabricante). A nosa 
realidade foi diferente en canto 
aos consumos, na nosa proba 
o consumo logrado foi dunha 
media de 10 litros/100 km. Iso 
si dímoslle bastante traballo ao 
pedal do acelerador.

 
Caixa

A caixa de cambios de va-
riador continuo ten un com-
portamento bastante bo. Está 
programado para simular dife-
rentes velocidades, aínda que 
ten un lixeiro esvaramento e 
deixa caer de voltas o propul-
sor cando non estás acelerando. 
Ten modo manual e neste caso 
non deixa caer de voltas o mo-
tor cando ten unha marcha en-
granada, pero só podes actuar 
dende as levas situadas tralo vo-
lante, non dende a panca.

En modo deportivo o motor 
responde con maior intensida-
de ao acelerador e o cambio 
cambia o seu comportamen-
to, retén máis e non deixa caer 
de voltas o motor á mínima de 
cambio. En modo manual re-
sulta algo máis lento e restricti-
vo, xa que non permite realizar 
reducións ata que calcula que 
o motor subirá ata un réxime 
suficientemente seguro para a 
mecánica.

Suspensión, dirección e 
tracción

As suspensións do Levorg te-
ñen un tarado medio e ademais 

permiten que a carrozaría balan-
cee un pouco nos apoios, con 
todo resultan secas nos baches 
pero moi eficaces no paso por 
curvas.

O tacto da dirección é preciso 
e o Levorg mostra unha boa es-
tabilidade lineal, non hai que ir 
corrixindo constantemente en 
autoestrada. Pero o punto máis 
destacable deste modelo é o da 
súa tracción as catro rodas. A xa 
coñecida tracción total simétri-
ca de Subaru.

Á marxe de poder saír de si-
tios complicados con infinita 
máis facilidade que con calque-
ra tracción dianteira ou trasei-
ra, a seguridade e precisión do 
Levorg está moi por riba grazas 
á súa tracción integral. En nin-
gún momento, da nosa proba, 
o motor puxo en apuros á trac-
ción. O paso por curva pode 
chegar a ser de infarto, todo de-
pende do piloto e do que pre-
mamos o pedal dereito.

Dando gas a fondo a trac-
ción e a suspensión responden 
ao unísono sen perder tracción 
á saída das curvas, algo que non 
sorprende, o Levorg reacciona 
con rotundidade e precisión. 
Este Subaru será sempre fiel a 
traxectoría que lle marquemos 
en condución rápida. Este é un 
vehículo que nos presta condu-
cir e que agrada pola súa efec-
tividade en treitos revirados. 
Resumindo, este é un coche 
que, ademais de ter un prezo 
interesante (dende 31.600 eu-
ros), resulta atractivo polo seu 
bo comportanto e seguridade 
para quen busque un familiar 
con tracción total con aire de 
exclusividade.

Nada máis acoplarnos no asento do 
condutor e arrincar o motor nos entran 
unhas boas vibracións. Evidentemente 
sempre con algúns detalles mellorables 
e outros moi persoais, ao estilo Subaru. 
O bóxer non é explosivo (para iso a mar-
ca dispón doutros modelos) pero cum-
pre cunha boa nota. É suave e silencioso, 
pero suficiente para gozar dunha con-
dución deportiva sen excesos e sobrado 
para unha normal, moi sobrado. As recu-
peracións son espectaculares se o com-
paramos con outros familiares. Apenas 
presenta vibracións, só fan presenza ti-
midamente cando o subimos a tope de 
revolucións. En liñas xerais o ruído do pro-
pulsor é discreto, a insonorización neste 
punto é moi boa, tanto que o circular po-
las rúas da cidade hai que prestar atención 
para escoitar o motor. Ten máis presenza o 
ruído de rodadura ou o aerodinámico que 
xeran a toma de aire do capó e os retrovi-
sores, nada que nos asuste.

• Motor: bóxer turbo
• Cilindrada: 1.600 CC
• Estrutura: 4 cilindros 

horizontalmente opostos
• Distribución: DOHC 16 Válvulas
• Potencia Máxima en CV: 170
• Par motor en Nm CEE rpm: 

250 / 1.800-4.800
• Tracción: Integral
• Caixa de velocidades: Automática
• Lonxitude total: 4.690 mm
• Anchura: 1.780 mm
• Número de plazas: 5
• Volume maleteiro (litros): 522 mm
• Combustible: Gasolina
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Un 15 de xullo de hai 75 
anos saía de fábrica o primei-
ro Willys-Overland General 
Purpose; o primeiro Jeep (GP) 
de historia. Chegaba co aval 
dunha demostración poten-
te da súa capacidade: foi quen 
de trepar polas escaleiras do 
Capitolio dos EEUU para amo-
sar aos mandos do exército 
dese país que podería ser un 
arma para derrotar aos nazis. 
E precisamente nacera baixo 
a paternidade do patriotis-
mo norteamericano con ese 
obxectivo: a guerra. Con todo, 
conseguiu que a versión civil, 

pintada en cores vivas, chega-
se aos condutores máis urba-
nos. O Retro-Visor deste mes 
de maio comprácese en reci-
bir a un modelo que, a piques 
de cumprir as vodas de platino, 
mantén unha boa cifra de ven-
das en todo o mundo e vén de 
presentar unha nova versión 
do Overland Cherokee, demos-
trando que os anos son un ali-
ciente para collendo impulso en 
cada novo lanzamento. Isto é o 
que leva facendo Jeep ao lon-
go da súa historia, renovando a 
súa gama pero mantendo o es-
pírito, de maneira que a maio-
ría do público, con só escoitar o 
nome, pensa directamente nun 

todoterreo quen de salvar cal-
quera atranco. 

Concibido para a trincheira

O Jeep naceu pola nece-
sidade dos aliados de ter un 
vehículo de catro rodas para 
defenderse na Segunda Guerra 
Mundial. O exército estadouni-
dense convocou un concurso 
para dar cun coche que com-
batese a gran mobilidade do 
exército nazi e renovar, así, súa 
flota. Convidou a participar a 
135 produtores diferentes co 
requisito de dar cun coche con 
gran capacidade de carga e cun 
chasis pouco pesado ou trac-
ción ás catro rodas; soamen-
te chegaron ao final tres: Ford, 
Willy-Overland e Bantam. A de 
American Bantam Car Company 
foi a máis achegada ao mode-
lo final aínda que quedou sen 
o contrato de fabricación pola 
súa falta de capacidade indus-
trial. Foron Wyllis e Ford os que 
se fixeron con el introducindo 
algunhas modificacións no au-
tomóbil, como é o caso da in-
trodución do célebre motor 
Go Devil, un catro cilindros de 
2.2 litros e 60 cabalos. Wyllis e 

Ford fabricaron 640.000 unida-
des coas que os expertos afir-
man que contribuíron á derrota 
do fascismo. Un 30% da produ-
ción foi vendida a soviéticos e 
ingleses e desde Normandía e 
Moscú entraron triunfalmente 
en Berlín en maio do ano 1945 
para derrotar a Hitler.

A vida na posguerra coa gama 
CJ

Tras o remate da gran con-
tenda, Jeep iniciou a súa expan-
sión internacional no ámbito 
do automóbil para a vida cotiá, 
que foi especialmente exitosa 
co modelo CJ3-B do ano 1953; 
unha versión que se distingue 
polo seu capó máis alto para 
dar cabida ao motor Hurricane, 
un 2.2 litros de 75cv. A evolu-
ción da versión civil do Jeep, co-
ñecida coas siglas CJ (civil jeep) 
ten tres xeracións destacadas: 
CJ-2A, producida tras o remate 
da Guerra e ata o ano 1949; a 
CJ-3A, desenvolvida entre 1949 
e 1953 e CJ-3B, que comezou 
en 1953. Un ano despois, pre-
séntase o CJ-5, un modelo simi-
lar ao empregado na Guerra de 
Corea, que acababa de rematar 
e que se seguiu producindo ata 
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Jeep
75 anos como símbolo 
do patriotismo americano

Naceu para loitar na II Guerra Mundial pero, ao rematar esta, logrou facerse 
un oco no mercado automobilístico do ocio

O Jeep Ebro Comando foi un dos 
modelos fabricados en España
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o ano 1983. O CJ-7 chegou no ano 1976 e 
mantívose no mercado durante dez anos, 
experimentando cambios estruturais e 
mecánicos importantes sen mudar case 
a aparencia exterior, aínda que melloran-
do a capacidade motora con propulso-
res de seis ou oito cilindros introducidos 
polas compañías que ía mercando Wyllis.

O periplo empresarial

Dende o seu nacemento no ano 1940, 
Jeep pasou por diferentes mans con cam-
bios de propietario, que lle foron impregna-
do os seu carácter empresarial. Primeiro foi 
adquirida por Kaiser Motor que cambiou o 
nome polo de Kaiser-Jeep nos anos 60, logo 
American Motor Company nos anos 70. A 
Finais desa década pasou a mans de Renault 
e finalmente recalou en Chrysler, que alber-
ga Jeep agora. Chrysler pode considerarse a 
casa que relanzou Jeep, especialmente no 
relativo á oferta de produtos. No aspecto 
comercial, centrouse en actuar contra os 
competidores do mercado que estaban 
producindo vehículos coa estética dos CJ 
e logrou retornalo ao continente europeo 
cunha imaxe de marca premium. O periplo 
empresarial non remata aquí porque a fu-
sión de Chrysler con Daimler acabou anos 
despois nun concurso de acredores que su-
puxo a intervención do mesmo presidente 
Obama, quen propuxo a Sergio Marchione 
que asumira Chrysler asegurándolle o 45% 
do capital se conseguía reflotala e deter-
minados obxectivos. Coas metas cumpri-
das, empeza unha nova fase para Jeep 
como membro da alianza Fiat-Chrysler 
Automóbiles (FCA).

Os modelos emblemáticos

Na etapa de Kaiser Motors naceu o 
Wagoneer, un modelo rancheira que se 
mantivo no mercado case 30 anos. Na eta-
pa de American Motor lanzouse un dos 
modelos máis representativos de Jeep, 
o Cherokee, cunhas prestacións que ti-
ñan máis en conta a condución urbana e 
por estrada. É un dos todoterreo de maior 

éxito no mundo, que nace sendo similar ao 
Wagoneer pero que logo acada unha iden-
tidade propia. Nos anos 80, chegou o final 
da produción da serie CJ, os discípulos do 
primeiro Jeep, o que resultou na aparición 
dun modelo clave: o Wrangler, herdeiro 
do espírito campeiro das orixes da marca. 
Unha vez que esta foi adquirida por Chrysler 
e logo da fusión con Daimler, a gama es-
tendeuse a un público non tan próximo á 
condución fóra da estrada e si necesitado 
de opcións familiares. Nace en 1986 res-
pondendo á demanda de maior confort e 
equipamento e sendo o relevo do CJ-7; me-
llora en comodidade, eficacia 4x4, estética 
interior e conserva a durabilidade e imaxe 
do seu predecesor. En 1993 nace o Grand 
Cherokee, un dos buques insignia de Jeep, 
que segue hoxe no mercado. O Wrangler 
segue renovándose e o Cherokee experi-
mentou un lavado de cara para adaptalo ao 
gusto dos condutores; en 1990 vendíase o 

Cherokee un millón. A familia ampliouse no 
ano 2005 co Renegade, un modelo compac-
to co que a marca non quere perder o tren 
dos todocamiños.

Orixe do nome

Malia que xa peitee canas, o nome da 
marca segue a ser unha incógnita. Hai quen 
afirma que procede da serie de debuxos ani-
mados “Popeye o mariño”, quen sorteaba 
calquera obstáculo, acompañado ás veces 
dun estraño animal de cor amarela, Eugene 
The Jeep. Hai quen sostén que o nome foi 
empregado en Oklahoma, en 1934, para de-
signar os camións utilizados na extracción 
de petróleo, sendo esta a orixe da marca. Os 
soldados estadounidenses que combate-
ron na Guerra de Corea coñecérono como 
Just Enough Essential Parts (fabricado só 

coas pezas imprescindibles) pero a histo-
ria con máis forza é a que establece un erro 
como orixe do nome: o mal pronunciamen-
to das siglas de General Purpose “gee pee” 
en inglés. Con todo, polo mundo adiante 
recibiu outros nomes e alcumes: “o chivo” 
en Rusia, que quere dicir que pasa por cal-
quera lugar; as tropas mexicanas denomi-
nábano cascuda e os chineses tiñan unha 
palabra que soaba como Jeep co significa-
do de “home recio” polo que non precisaron 
alcume ningún.

Os Jeep con acento español

O sentido patriótico estadounidense 
non foi impedimento para que algúns 
vehículos da marca foran fabricados nou-
tros mercados por produtores locais. A 
finais dos anos cincuenta, o fabricante 
zaragozano Viasa chegou a un acordo 
co daquela propietario de Jeep, Kaiser, 
para producir algúns modelos en CAF, 
entre eles, o Commander do ano 1968 
que saíu á venda con dous motores, un 
deles construído pola empresa Barreiros, 
que aloxaba no seu interior un máximo 
de seis pasaxeiros. Nos anos 70, Viasa 
chegou a un acordo con Motor Ibérica, 
un dos grandes do sector español naquel 
momento, para distribuír os automóbiles 
que pasaron a chamarse Jeep Ebro e que 
continuou  fabricando CAF. Os Jeep con 
selo español desapareceron nos anos 80.

  É o compacto máis 
popular de Alemaña e un 
dos máis populares do 
planeta
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Última versión do coñecido Wrangler
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O enxeño que axudou a cambiar o mundo 
Nikola Tesla

O pai da tecnoloxía moderna viviu de costas 
ao poder económico

As súas orixes

Físico de orixe serbia, 
Nikola Tesla naceu en Smi-
ljan, nun pequeno pobo 
formado por varias aldeas 
entre as montañas dunha 
rexión da actual Croacia no 
ano 1856. Cando tiña 17 
anos contraeu o cólera, do 
que case non se recupera, e 
polo que a súa nai promete-
ra que se a superaba envia-
ríao a unha grande escola 

de enxeñaría, que era o que 
el quería. Así foi. Previo paso 
polo exército, estudou nas 
universidades de Graz, en 
Austria, e de Praga. Foi na 
etapa universitaria onde co-
mezou a cavilar na idea que 
marcaría a súa vida: dar coa 
forma de que a enerxía gra-
tuíta chegara a todo o mun-
do. Gran enxeñeiro e cunha 
memoria notable, segundo 
el herdada da súa nai, que 
era analfabeta pero quen de 

recitar poemas épicos ser-
bios que nunca puido ler.

Primeiras experiencias
profesionais

Logo de traballar en va-
rias industrias eléctricas en 
París e Budapest trasladou-
se aos Estados Unidos para 
poñerse ás ordes de Thomas 
Alva Edison. Alí chegou cun-
ha carta de recomendación 
do seu último xefe en Eu-

ropa que rezaba “coñezo a 
dous grandes homes e vos-
tede é un deles (por Edison). 
O outro é o mozo portador 
desta carta”. Quedou con-
tratado e iniciou unha rela-
ción profesional con Edison 
que resultou curta porque 
ambos defendían posturas 
contrapostas. O “mestre” foi 
o primeiro introdutor da 
corrente eléctrica continua 
coa que conseguiu unha 
pequena carteira de clien-
tes en centrais eléctricas 
de Nova York na década de 
1880. Tesla apostaba pola 
corrente alterna, o sistema 
que chegou ata os nosos 
días e segue imperando 
150 anos despois da morte 
do seu creador. Este punto 
de discordancia entre am-
bos acabou por provocar 
o abandono de Tesla e a 
súa asociación con George 
Westinghouse, quen des-
pregara unha rede eléctri-
ca de corrente alterna en 
Massachussets. A peza que 
faltaba para a imposición 
desta enerxía era o motor 
de indución. Tesla xa o tiña 
inventado e patentado. O 
empresario ofreceulle por el 
un millón de dólares e unha 
porcentaxe de beneficios 
polos dereitos das patentes 
e recibiría 2,5 dólares por 
cada cabalo de potencia xe-

Nikola Tesla rodeado de pezas

Os amantes do mundo do motor teñen in-
corporado o nome de Tesla á familia das mar-
cas dende o seu lanzamento no ano 2003. 
En cambio, para moitas persoas, Tesla soa 
a recente e soa especialmente nas últimas 
semanas coa presentación do seu novo co-
che eléctrico autónomo, un segmento do 
mercado no que se ten asentado como un 
referente. Pero o seu nome lévanos máis aló 
porque non é casual nin está baleiro de con-
tido: é unha homenaxe a Nikola Tesla, enxe-
ñeiro, físico e inventor, pai de boa parte da 

tecnoloxía moderna e definido 
por moitos como “xenio esque-
cido” porque a súa figura e o seu 
legado non destaca como corres-
ponde á súa importancia histórica. 
Primou o beneficio social ao econó-
mico e os poderes non llo perdoaron; 
esta é unha das razón da súa condena ao 
esquecemento.
Repasamos a traxectoria de Tesla, xa 
que grazas ás súas contribucións, o 
mundo do motor é hoxe o que é.
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Nikola Tesla

rado grazas á electricidade 
vendida. De aceptalo, tería-
se convertido nun multimi-
llonario sen precedentes. 

A guerra con Edison

Thomas Alva Edison es-
taba erguendo un modelo 
de negocio eléctrico basea-
do na corrente continua, 
co que convencera a varios 
inversores e conseguira 
en 1882 cincuenta e nove 
clientes en Manhattan con 
110 voltios de potencia. Tes-
la defendía o sistema da co-
rrente alterna nunha pugna 
que se coñece como “a gue-
rra das correntes” e da que 
Tesla saíu peor parado his-
toricamente, malia ser o seu 
modelo máis eficiente. Din 
algúns historiadores que 
Edison envexaba o talento 
de Tesla e para combatelo 
dedicouse a humillalo, fa-
céndoo traballar 18 horas 
diarias de luns a domingo, 
arranxando problemas téc-
nicos e desacreditando a 
corrente alterna aplicando 
descargas eléctricas a ani-
mais ou anunciando o seu 
uso na cadeira eléctrica 
para meterlle medo á po-
boación sobre o seu uso. A 
pinga que colmou o vaso 
foi a proposta de Edison ao 
serbio: dar cunha fórmula 
para mellorar o seu xerador 
a cambio de 50.000 dólares. 
Tesla afanouse con horas de 
traballo e sen case durmir 

ata conseguilo pero Edison 
non só non lle pagou o pro-
metido senón que se burlou 
del dicíndolle “cando sexas 
un americano cabal logra-
rás comprender unha boa 
broma ianqui”. Foi o punto e 
final á relación laboral entre 
ambos, pese á grande ad-
miración que Nikola sentía 
polo “mestre”.

Un coche eléctrico 
sen batería

Tesla fundou o seu pro-
pio laboratorio onde deu 
renda solta ao seu maxín 
creativo, dando vida ao pri-
meiro dispositivo movido 
por un mando a distancia: 
un pequeno barco que 
deixou atónitos a cantos 
asistiron á demostración 
pública realizada no Madi-
son Square Garden de Nova 
York. Conseguiu impoñer 
a corrente alterna no sis-
tema de aproveitamento 
hidroeléctrico das cataratas 
do Niágara, unha das maio-
res instalacións eléctricas 
construídas ata o momento 
e conseguiu avances no ám-
bito sanitario e enerxético. 
Para a historia do automó-
bil quedará sempre o seu 
coche eléctrico, fabricado 
por el mesmo, en 1931, cun 
motor eléctrico de 57kW, e 
en lugar de montar baterías 
para que andase, instaloulle 
un sistema eléctrico que se 
alimentaba de xeito inará-
mico; a Wifi ou o Bluetooh 
de hai case 100 anos.

Condenado ao 
esquecemento

A memoria histórica foi 
máis benévola con inven-
tores como Edison, procla-
mado pai da electricidade, 
Hertz, Marconi, inventor da 
radio, ou Volta pero o mun-
do débelle moito a Nikola 
Tesla e sen a súa capacida-
de os anteriores avances 
non terían sido posibles. 
No caso de Marconi, em-
pregou dezasete paten-
tes de Nikola para a súa 
primeira retransmisión en 
1901 atribuíndose todo o 
mérito sen citar ao serbio; 
un roubo que foi corrixido 

pola Corte Internacional 
en 1943, pero que perma-
nece na memoria popular. 
Algúns estudosos poñen 
razóns ao porqué do inte-
rese por facer desaparecer 
as contribucións de Tesla 
á ciencia e á tecnoloxía: 
o serbio nunca enviou os 
seus artigos á comunida-
de académica, polo que 
gañou a súa inimizade e 
oposición a calquera novo 
invento que creara e, ade-
mais, o seu soño era obter 
enerxía gratuíta para todo 
o mundo sen fíos, o que 
chocaba coas aspiracións 

do poder económico e dos 
monopolios enerxéticos 
que vían perigar o seu ne-
gocio. Sábese tamén que o 
FBI incautou os seus docu-
mentos, estudos e investi-
gacións e a familia tardou 
anos en recuperalos. Hoxe, 
o seu legado pode coñe-
cerse de primeira man no 
Museo Nikola Tesla de Bel-
grado; unha xusta home-
naxe e recoñecemento a 
un dos grandes xenios da 
historia, máis interesado 
no beneficio da humanida-
de ca no seu propio. Cus-
toulle caro.

Inventos de Tesla
• Motor de corrente alterna
• Radio
• Resonancia magnética
• Radar
• Submarino eléctrico
• Despegue e aterraxe vertical de avións
• Raios X
• Bobina de Tesla
• Transferencia sen fíos de enerxía
• Control remoto
• Microscopio electrónico
• Extracción de enerxía da terra en grandes  

cantidades
• Ferramentas de medición e control climático

Leva 13 anos sementando e come-
za a recoller os seus froitos ao ser 
considerada a “marca” de coches 
eléctricos, o obxectivo co que nacía 
pero que entón se interpretou como 
arriscado e incerto. Crecida no seo de 
Silicon Valley, a factoría escolle, non 
por casualidade, para o seu bautis-
mo o apelido do gran Nikola Tesla, 
responsable do primeiro coche eléc-
trico, e sen batería. Baixo o mando 
de Elon Musk, fabrica e comerciali-
za vehículos, compoñentes e bate-
rías para fabricantes como Daimler 
ou Toyota. Desenvolve motores de 

indución creando sistemas compac-
tos e cun número de pezas móbiles 
inferior ás dun motor térmico con-
vencional e ten patentes propias para 
a súa fabricación, algunhas liberadas 
desde 2014. Con 14.000 empregados 
foi o primeiro fabricante estadouni-
dense de coches en saír a bolsa no 
NASDAQ (en 2010) desde que en 
1956 o fixera Ford. Acaban de presen-
tar o Tesla Model 3, cun prezo de ac-
ceso de 35.000 dólares e autonomía 
superior aos 346 quilómetros, cunha 
aceleración de 0 a 100 de menos de 6 
segundos na versión básica.

Tesla Motor

Tesla motor eléctrico para Westinghouse
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Calendario  
de probas XULLO  2016

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

1-2 de xullo
Cto. España e do Mundo de Enduro - 

Gordexola- Araba
Enduro infantil Gordexola Álava España

1-3 de xullo Rally de Polonia Mundial Rallys Polonia

2 de xullo Cto. España Supercross - Elda I Supercross Elda Alicante España

2-3 de xullo VIII Autocross Viduedo Autocross Cea, Ourense Ourense España

2-3 de xullo VII Autocross Carballo Autocross Carballo A Coruña España

3 de xullo Trofeo Social Superxtrem - Serra de Outes Superxtrem Serra de Outes A Coruña España

3 de xullo Cto. España Supermoto - Forcarei Supermoto Forcarei Pontevedra España

3 de xullo Cto. España Superenduro - Ávila Enduro Ávila Ávila España

3 de xullo Copa España Dirt Track - Valencia Dirt Track Valencia Valencia España

3 de xullo GP. Austria F1 F1 Circuíto Red Bull Ring Austria

8-9 de xullo LX Rally de Avilés Rally Históricos Avilés Avilés España

8-10 de xullo Mundial Superbikes - Estados Unidos Superbikes Circuíto de Laguna Seca Estados Unidos

9-10 de xullo XIII Rally Sur do Condado Rally Comarca O Condado Pontevedra España

9-10 de xullo III Rally TT Rianxo Todoterreo Rianxo A Coruña España

9-10 de xullo Cto. España Karting - Zuera Karting Circuíto de Zuera Zaragoza España

10 de xullo Cto. Galego Velocidade - Forcarei III Velocidade Circuíto A Magdalena - Forcarei Pontevedra España

10 de xullo GP. Gran Bretaña F1 F1 Circuíto Silverstone Gran Bretaña

15 de xullo Cto. España Freestyle - Alxeciras Freestyle Alxeciras Cádiz España

15-17 de xullo Mundial Turismos - Holanda Mundial Turismos Circuíto de Park Zandvoort Holanda

16 de xullo Copa Galega Trial Infantil As Pontes Trial infantil As Pontes de García Rodríguez A Coruña España

16 de xullo
Copa de España de Velocidad Clásicas 

-Motorland
Velocidade Circuíto de Motorland - Alcañiz Teruel España

16 de xullo Cto. España Supercross - Murcia Supercross Fuente Álamo Murcia España

16-17 de xullo XLIII Rally Montaña Chantada Montaña Chantada Lugo España

16-17 de xullo III Slalom Moeche Slalom Moeche A Coruña España

17 de xullo
Copa Galega de Enduro Infantil - Mon-

doñedo
Enduro infantil Mondoñedo Lugo España

17 de xullo
Cto. España de Velocidad  -Motorland 

Aragón
Velocidade Circuíto de Motorland - Alcañiz Teruel España

17 de xullo GP. Alemaña MotoGP Mundial Motos Circuíto de Sachsenring Alemaña

22-24 de xullo Mundial Superbikes - Italia Superbikes Circuíto de Mugello Italia

23 de xullo
Cto. Europa Motocross - Loket República 

Checa
Motocross Loket República Checa

23 de xullo Cto. Españ Supermoto - Alcarrás Supermoto Circuíto de Alcarrás Lleida España

23 de xullo Copa de España de Superenduro - Cuenca Enduro Cuenca Cuenca España

24 de xullo GP. Hungría F1 F1 Circuíto de Hungaroring Hungría

28-31 de xullo Rally de Finlandia Mundial Rallys Finlandia

30 de xullo Copa España Dirt Track - Madrid Dirt Track Óvalo Madrid España

30 de xullo Copa España Minivelocidade - Navarra Velocidade Circuíto de Navarra Navarra España

30-31 de xullo XL Karting Pastoriza Karting Circuíto A Pastoriza Lugo España

30-31 de xullo XI Slalom Valga Slalom Circuíto de Valga Pontevedra España

31 de xullo
Campionato galego de Velocidade - 

Forcarei II
Velocidade Circuíto A Magdalena - Forcarei Pontevedra España

31 de xullo Cto. Galego de Velocidade - CNV Los Arcos Velocidade Nafarroa Navarra España

31 de xullo GP. Aleñana F1 F1 Circuíto de Hockenheim Alemaña

BREVES

❱❱ O prezo medio de pintar un coche en-
teiro en España é de 1.372 euros, segundo o estu-
do de Tallerator. O prezo máis económico preséntao a 
provincia de Badajoz, cunha media de 726 €. Séguen-
lle As Palmas, Cádiz e La Rioja, con prezos medios de 
1.001, 1.028 e 1.040 €, respectivamente. As tarifas 
máis caras roldan os 2.000 €, esta é a media en Gui-
púzcoa.

❱❱ O seguro de automóbil pódese enca-
recer de media o 72% e máis de 250 euros depen-

dendo da profesión do condutor principal, segundo 
seguros.es. As primas máis baixas, corresponden a 
policías e funcionarios; as máis altas, corresponden a 
estudantes e hostaleiros.

❱❱ O presidente de Acea, Dieter Zet-
sche, asegurou que é necesario levar a cabo un 
achegamento extenso para reducir as emisións de 
CO2 e non unicamente enfocar as medidas cara aos 
vehículos novos. Zetsche afirmou que “hai que mo-
dificar a conduta do condutor, mellorar as infraes-

truturas e introducir sistemas de transporte inteli-
xente”.

❱❱  Opel incorpora como equipamen-
to opcional do seu modelo Adam un novo dispositi-
vo que permite recargar a batería do teléfono móbil 
sen necesidade de cables. O usuario unicamente te-
rán que deixar o seu smartphone no espazo destina-
do para o cargador, que ten un prezo de 135 euros en 
todos os acabados. Unha vez se deposite o móbil, o 
dispositivo empezará a carga de forma inmediata.
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UN PRECIO DIFÍCIL DE EXPLICAR. solo este mes.

CON 4 años de garantía

*PVP recomendado Panda 1.2 Lounge 69 CV E6 (6.290€), Punto 1.2 8v Pop 69 CV Gasolina 5p (6.900€). Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos concesionario 
y fabricante , PIVE 8 y descuento adicional por financiar con FCA Capital España E.F.C., S.A.U., según condiciones contractuales para Fiat Panda 1.2 Lounge 69 CV E6 por importe mínimo financiado de 5.900€ y 
para el Fiat Punto 1.2 8v Pop 69 CV Gasolina 5p por importe mínimo financiado de 6.590€, todos ellos con plazo mínimo 48 meses y permanencia mínima 36 meses. Incluye garantía legal de 2 años sin límite de km 
más 2 años adicionales o 100.000 de km desde la fecha de primera matriculación del vehículo. Gastos de Matriculación no incluidos. Oferta válida solo para particulares, en Península y Baleares hasta 31/05/2016 
y mientras siga vigente y con fondos disponibles el Plan PIVE 8. Consultar Procedimiento y Regulaciones del PIVE publicadas en página web del Instituto IDAE. Modelos visualizados:  Fiat Panda Lounge 1.2 69 CV 
con opcionales (PVP recomendado: 8.465€ incluye los mismos descuentos que el vehículo promocionado y el PIVE 8) y Fiat Punto Easy 1.2 69 CV Gasolina 5p con opcionales (PVP recomendado: 8.550€ incluye los 
mismos descuentos que el vehículo promocionado y el PIVE 8).

Emisiones de CO2 y consumo mixto gama Fiat: de 85 A 157 g/km y de 3,1 A 8,7 l/100km.

con conducción e�ciente, doble ahorro

CARIÑO, ESTO NO ES LO QUE PARECE
PUNTO 6.900€ PANDA 6.290€

AIRE ACONDICIONADO
RADIO MP3 / 5 puertas

TPMS / ESP / ABS

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

¡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



Primeira vitoria de Kris Meeke en Portugal

Vodafone Rali Portugal 2016

■ PAULO NUNO ARAGÃO | TexTo   ■ DESPFOTO | FoTos

Segunda vitoria do DS3 WRC en Portugal (a primeira aconteceu en 2011)

O británico Kris Meeke, ausente nas dúas 
probas anteriores, xurdiu cunha enorme 
vontade de vencer e de facer o mellor tem-
po en oito dos dezanove treitos especiais da 
clasificación. Meeke sumou tempo suficien-
te para poder competira tranquilamente e 
sen asumir riscos no último día de corrida, 
así rematou o rali con 29,7 segundos de van-
taxe sobre o noruegues Andreas Mikkelsen 
(Volkswagen Polo R) e 34,5 en relación ao 
frances Sébastien Ogier (Volkswagen Polo 
R), tricampión do mundo, que reforzou o 
seu liderzago do campionato, con 114 pun-
tos, contra 67 de Mikkelsen.Meeke é o cuar-
to piloto que gaña este ano unha proba do 

mundial de ralis (Sébastien Ogier gañou en 
Monte Carlo e en Suecia, Jari-Matti Latvala 
venceu en México e Hayden Paddon gañou 
en Arxentina); desta forma o Citroën DS3 
WRC é o terceiro coche en gañar en 2016 
depois das vitorias do Volkswagen Polo WRC 
(Monte Carlo, Suécia e México) e do Hyundai 
i20 WRC (Arxentina).

Os tres mellores pilotos españois. O mellor 
foi Dani Sordo, que acabou o rali no cuar-
to lugar, o segundo foi Suárez Miranda, que 
quedou no vixésimo primeiro, e o terceiro 
foi Lima Barbosa, que concluiu a proba no 
posto 57.

CLASIFICACIÓN XERAL
Posto País Piloto Tempo

   1 GBR K. MEEKE 3:59:01.0
   2 NOR A. MIKKELSEN 3:59:30.7
   3 FRA S. OGIER 3:59:35.5
   4 ESP D. SORDO 4:00:38.1
   5 FRA E. CAMILLI 4:03:02.6
   6 FIN J. LATVALA 4:03:07.9
   7 NOR M. OSTBERG 4:05:54.6
   8 CZE M. PROKOP 4:09:25.1
   9 SWE P. TIDEMAND 4:10:46.2
 10 PER N. FUCHS 4:12:15.0

A vitoria de Kris Meeke, impediu ao 
Volkswagen Polo WRC igualar o Lancia Delta 
Integrale e o Fiat 131 Abarth en número de 
triunfos

O sueco Tidemand está 
mellorando moito a posta a punto 
do seu Skoda
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Lefebvre en “pleno voo”Dani Sordo acadou a cuarta praza

Latvala deu un recital de conduciónProkop levou ao seu Ford ata o oitavo posto

UN PRECIO DIFÍCIL DE EXPLICAR. solo este mes.

CON 4 años de garantía

*PVP recomendado Panda 1.2 Lounge 69 CV E6 (6.290€), Punto 1.2 8v Pop 69 CV Gasolina 5p (6.900€). Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos concesionario 
y fabricante , PIVE 8 y descuento adicional por financiar con FCA Capital España E.F.C., S.A.U., según condiciones contractuales para Fiat Panda 1.2 Lounge 69 CV E6 por importe mínimo financiado de 5.900€ y 
para el Fiat Punto 1.2 8v Pop 69 CV Gasolina 5p por importe mínimo financiado de 6.590€, todos ellos con plazo mínimo 48 meses y permanencia mínima 36 meses. Incluye garantía legal de 2 años sin límite de km 
más 2 años adicionales o 100.000 de km desde la fecha de primera matriculación del vehículo. Gastos de Matriculación no incluidos. Oferta válida solo para particulares, en Península y Baleares hasta 30/06/2016 
y mientras siga vigente y con fondos disponibles el Plan PIVE 8. Consultar Procedimiento y Regulaciones del PIVE publicadas en página web del Instituto IDAE. Modelos visualizados:  Fiat Panda Lounge 1.2 69 CV 
con opcionales (PVP recomendado: 8.465€ incluye los mismos descuentos que el vehículo promocionado y el PIVE 8) y Fiat Punto Easy 1.2 69 CV Gasolina 5p con opcionales (PVP recomendado: 8.550€ incluye los 
mismos descuentos que el vehículo promocionado y el PIVE 8).

Emisiones de CO2 y consumo mixto gama Fiat: de 85 A 157 g/km y de 3,1 A 8,7 l/100km.

con conducción e�ciente, doble ahorro

CARIÑO, ESTO NO ES LO QUE PARECE
PUNTO 6.900€ PANDA 6.290€

AIRE ACONDICIONADO
RADIO MP3 / 5 puertas

TPMS / ESP / ABS

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

Veni, vidi, vici
De menos a máis. Tralo contacto inicial no ralisprint de Cacabelos, o Maxi Rally feito en Caboalles de Abajo tiña en Galicia o seu primeiro 

contacto en serio. Estivo sempre en tempos de cabeza, para na recta final da carreira aproveitar os problemas de Villanueva e facerse coa 
vitoria. Tres ralis do nacional de terra no 2016 e tres vencedores distintos: Del Cid, o citado Villanueva e desta volta Xevi Pons.

Mala sorte. Líder dende o primeiro paso por Aranga, o madrileño con raíces galegas Álex Villanueva tiña 
moi preto a segunda vitoria do exercicio. Pero nos compases finais, cando tan só restaban o paso por Aranga 
e Cova da Serpe o seu R5 deu erros mecánicos que só lle permitiron acadar a segunda praza.

Cuarto...  e á par primeiro. Dobre éxito para a parella vasca Eizmendi-Olasagasti, 
que levou o seu EVO IX ao citado posto na xeral final, ao tempo que mandaba entre 
os coches de serie.

Gran carreira.  Non entraban nas quinielas iniciais para liderar o apartado 
de 2RM (Mora, Pardo, Silva parecían ter máis boletos) pero as circunstancias da 
proba coruñesa-lucense e o seu bo andar deron a primeira praza nesta categoría 
á parella galega Rivas-Pombo, aos mandos dun efectivo Citroën C2.

Recompensa. A que levaron das especiais galegas cheas 
de lama os cataláns Forés e Usón, tamén aos mandos dun 
Lancer. Foron terceiros entre os de serie e acadaron a vitoria 
na copa patrocinada pola firma dos diamantes.

Ao final. Bonito duelo o que se deu entre os equipos na monomarca de Toyota cos 
pequenos Aygo, protagonizado por Cornet e García, con vitoria final para o segundo por 
algo máis de vinte segundos tras un total de nove especiais.
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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:

A manga galega do nacional de terra, a terceira edición do Rali Terras do Mandeo, 
volveuse a significar polas malas condicións meteorolóxicas, pese a que desta volta 
a cita retrasouse ao mes de maio. E no eido deportivo caracterizouse pola estrea vi-
toriosa do 208 Maxi Rally R5+, a unidade de RMC que pilotou o experimentado Xevi 
Pons, que estreaba en Galicia o casilleiro de triunfos deste novidoso coche.

De menos a máis. Tralo contacto inicial no ralisprint de Cacabelos, o Maxi Rally feito en Caboalles de Abajo tiña en Galicia o seu primeiro 
contacto en serio. Estivo sempre en tempos de cabeza, para na recta final da carreira aproveitar os problemas de Villanueva e facerse coa 
vitoria. Tres ralis do nacional de terra no 2016 e tres vencedores distintos: Del Cid, o citado Villanueva e desta volta Xevi Pons.

Mala sorte. Para dous equipos galegos chamados a estar en postos de cabeza e que 
se viron obrigados a abandonar. Foi o caso de Ángel Pérez “Lanchiñas”, con problemas na 
caixa de cambios, e Juan Pablo Castro (na foto), por rotura dun trapecio de suspensión.

Preto de casa. As especiais deste rali situábanse nos concellos 
coruñeses de Aranga, Sobrado, Curtis e no lucense de Guitiriz. E 
de Lugo viñeron a este rali Ramos e Souto, que lideraron co seu 
Suzuki Grand Vitara o apartado bautizado como “Criterium Terras 
do Mandeo”.

A veteranía... é un grao, soese dicir. Con moitos ralis ás súas costas, boa parte deles nesta especialidade, todo un 
veterano como é Carlos Aldecoa soubo xogar a baza da regularidade para acadar o chanzo máis baixo do podio.

En solitario. Todo un veterano piloto galego como é Javier García non quixo 
perder esta cita dispoñendo para a ocasión dun R-5 GT Turbo. Remataron últimos 
entre os trinta e cinco equipos clasificados e lideraron sós a categoría de históricos.

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo e FoTos
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