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Kia Optima
Unha berlina interesante Subaru XV 2.0i lineatronic

Unha acertada renovación



En Galicia can-
do se fala da Vuelta 
a España tense que 
falar dos catro ir-

máns Rodríguez Barros: Delio, 
Emilio, Manuel e Pastor.

Delio Rodríguez foi o pri-
meiro ciclista de renome que 
tivo Galicia, ten o mellor rexis-
tro de vitorias de etapa na 
Vuelta con trinta e nove, ta-
mén logrou gañar a xeral des-
ta carreira en 1945.

En 1950 Emilio e Manuel 
compartiron podio na Vuelta, 
Emilio subiu o máis alto e lo-
grou vencer en cinco eta-
pas e tamén logrou gañar o 

maillot da montaña. O seu ir-
mán Manuel rematou segun-
do, neste ano Manuel logrou 
a súa mellor clasificación na 
Vuelta.

Os catro irmáns foron os 
precursores do ciclismo gale-
go e os que crearon seareiros 
o ciclismo na metade do sé-
culo vinte.

Anos despois outro gale-
go lograría vencer de novo 
na Vuelta, esta vez foi Álvaro 
Pino no ano 1986 (na foto).

Unha curiosidade que 
moita xente descoñece e que 
tanto os irmáns Rodríguez 
Barros coma Álvaro Pino son 

de Ponteareas. Algo que se-
ría só unha curiosidade ten 
unha razón clara, das ca-
tro provincias galegas a 
de Pontevedra sempre foi 
a que máis seareiros tivo 
e tamén máis practicantes 
deste deporte. Rara e a vez 
que viaxo por esta 
provincia do sur 
de Galicia e non 
me cruzo con al-
gún ciclista.

O próximo 
gañador galego 
da Vuelta tamén 
sairá desta zona?

■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo 

Gañadores da Vuelta a España galegos

Kymco anunciou o lanzamen-
to do que será o novo superven-
das da marca, o novo Grand Dink 

125/300, que se sitúa como o principal alicer-
ce do seu plan estratéxico de 2016 enfocado 
en lanzar novidades con homologación eu-
ropea exclusivamente Euro 4. O novo Grand 
Dink clasifícase no segmento GT e nace como 
un modelo completamente novo.

O novo scooter preséntase no noso 
mercado con dúas motorizacións, 125 e 
300 centímetros cúbicos, e ambas se lan-
zarán o vindeiro mes de agosto a prezos 

recomendados moi competitivos: 3.699 eu-
ros o 125cc; e 3.999 euros o 300cc. A dife-
renza de prezos entre ambos se estreita no 
Grand Dink de forma significativa debido 
á estratexia da marca de situar o vehícu-
lo de 300cc como o megascooter máis 
competitivo do mercado.

Ambos vehículos comercializaran-
se cun ano de seguro a todo risco e co 
chamado “Financiamento a Medida”, 
que permite ao cliente elixir cotas e 
prazos que mellor se adapten ás súas 
necesidades.

Novo Grand Dink

Para gozar dunha perfecta visión sobre a estrada 
cando viaxamos en moto, NZI lanza o novo modelo 
Symbio Duo con visor solar. O visor solar é un enxeño 

que favorece a seguridade dos motociclistas, permítelles adap-
tar a pantalla do seu casco aos cambios de luz a vontade. Un 
casco con carcasa externa fabricada en resina termoplástica. A 
súa Pantalla 3D ofrece mellor visión e un bo rendemento aero-
dinámico. O interior é antialérxico, totalmente extraíble e lava-
ble. Conta con pechadura micrométrica, para que sexa cómodo 
e doado de usar ata con luvas. Dispoñible en varias gráficas e 
cores. Prezo: 109 euros.

Despois do éxito do modelo de home da chaqueta dual 
road Ramsey my vented, Acerbis enriqueceu a súa liña coa ver-
sión feminina Ramsey my vented lady que ofrece as mesmas 

características técnicas, pero cun deseño e axuste femininos.
Trátase dunha peza que permite un excelente fluxo de aire grazas a 

que está composto nun 80% de malla (rede transpirable) na parte dian-
teira, nas costas e nas mangas, mentres que o poliéster Oxford 300D 
de alta densidade garante a robustez e a protección contra abrasións, 
mantendo a lixeireza. O forro interno de rede e a preparación para 
membrana impermeable Ramsey my vented Membrane (vendida por 
separado) completan o confort técnico desta chaqueta.

Ademais, para mellorar a visibilidade, sobre todo nocturna, e polo 
tanto a seguridade do piloto, incluíronse estampado reflectante no 
pescozo, mangas e costados. Dispoñible en talles da XS á XXL e en co-
res: negro; negro/amarelo flúor. Prezo: 90 euros.

Symbio Duo con visor solar Ramsey my vented lady

Dúas rodasSprint Motor >>2
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■ EMILIO BLANCO | TexTo

O 2016 está cumprindo as 
previsións despois de pechar un 
semestre positivo para as matri-
culacións. Entre xaneiro e xuño 
vendéronse 20.432 coches no-
vos en Galicia, o que representa 
un aumento dun 6,7 por cento 
respecto ao mesmo período de 
2015. En números absolutos, na 
Coruña vendéronse 8.885 vehí-
culos, en Pontevedra, 6.790; en 
Lugo, 2.442; e en Ourense, 2.315. 
Pero en números relativos os 
establecementos de Ourense 
amosaron un maior dinamismo 
na primeira parte deste 2016. 
Os concesionarios ourensáns in-
crementaron as vendas nun 10,6 
por cento. Unha suba superior á 
rexistrada en Pontevedra, dun 8,2; 
e na Coruña, dun 6,9. Lugo resén-
tese no que vai de exercicio e non 
está seguindo o ronsel favorable 
do resto de Galicia. Nos concesio-
narios lugueses as matriculacións 
baixaron un 1,3 por cento entre 
xaneiro e xuño.

No conxunto de España, as ven-
das medraron nos seis primeiros 

meses un 12,2 por cento, con 
623.234 coches comercializados. 
Case todas as comunidades autó-
nomas presentan números posi-
tivos. Destaca o aumento dun 
27,1 por cento nas Illas Canarias, 
influído pola importante presen-
za que teñen nas illas as empresas 
de aluguer de vehículos relaciona-
das co sector turístico. Pola contra, 
as cidades autónomas de Ceuta 
e Melilla acumularon unha caída 
dun 3,3 por cento entre xaneiro 
e  xuño.

Xuño
Atendendo unicamente aos 

datos de xuño, as vendas de 
coches aumentaron un 6,6 por 
cento en Galicia, con 3.728 uni-
dades. Os concesionarios da 
Coruña foron os líderes en ma-
triculacións o mes pasado, con 
1.638. A seguir quedaron os de 
Pontevedra, con 1.265; Lugo, con 
425; e Ourense, con 400. Eses nú-
meros representan un incremen-
to das vendas o mes pasado dun 
10,3 por cento na Coruña; dun 

8,2, en Pontevedra; e dun 4,1, en 
Ourense. Ó igual que o aconteci-
do no conxunto do primeiro se-
mestre, o segmento comercial 
da automoción sufriu durante o 
mes pasado en Lugo. As matri-
culacións nos establecementos 
lugueses caeron un 7,4 por cento 
en xuño. En todo o Estado, xuño 
rematou con 123.790 vehículos 
novos comercializados, o que 
equivale a una suba dun 11,2 por 
cento respecto ao mesmo mes 
do ano anterior.

Peugeot domina con puño de 
ferro en Galicia. A marca fran-
cesa pecha o primeiro semes-
tre como a marca máis vendida, 
con 1.876 coches matriculados. 
A diferenza co segundo clasi-
ficado parece imposible de 
enxugar no que resta de exer-
cicio. Precisamente esa segun-
da posición na comunidade 
galega é para Volkswagen, que 
segue resistindo o dieselgate 
con bastante solvencia. De 
feito, a marca alemá comer-
cializou 1.488 vehículos novos 
entre xaneiro e xuño. O podio 
semestral do TOP-10 galego 
péchao Renault, con 1.453.
Fóra do podio sitúase Opel, 
con 1.367 coches matriculados 

no primeiro semestre. O Astra 
segue dándolle alegrías co-
merciais a Opel, perfecta-
mente complementado polo 
Corsa. A seguir queda a sor-
prendente Audi, que acumula 
1.333 vehículos vendidos no 
primeiro semestre en Galicia. 
A marca dos catro aros apunta 
alto e vive días de viño e rosas 
no mercado galego. Outra das 
sorpresas do TOP-10 galego é 
Kia, que segue avanzando con 
1.296 coches nos seis primei-
ros meses de 2016, coincidin-
do co lanzamento do novo 
Sportage. A seguir situáronse 
Citroën, con 1.290; Toyota, con 
1.096; Seat, con 1.079; e Dacia, 
con 1.077

Xuño
Xuño tamén se caracterizou polo 
dominio de Peugeot, con 321 co-
ches matriculados. Renault co-
mercializou 299 automóbiles o 
mes pasado e Kia, 278. A seguir 
situáronse Opel, con 263; 

Volkswagen, con 252; e Dacia, 
con 248. Xa a certa distancia 
quedaron no TOP-10 mensual 
Citroën, que conseguiu matri-
cular en xuño 205 vehículos en 
Galicia, e Audi, con 200. Mercedes 
sumou 186 e Seat, 177

Xuño convértese no mellor mes de vendas en seis anos
Cuarto mes seguido por riba das 100.000 matriculacións

O semestre pecha con 20.432 coches comercializados en Galicia

TOP-10 GALICIA XUÑOTOP-10 GALICIA XANEIRO-XUÑO

1 PEUGEOT 321
2 RENAULT 299
3 KIA 278
4 OPEL 263
5 VOLKSWAGEN 252
6 DACIA 248
7 CITROËN 205
8 AUDI 200
9 MERCEDES 186
10 SEAT 177

1 PEUGEOT 1.876
2 VOLKSWAGEN 1.488
3 RENAULT 1.453
4 OPEL 1.367
5 AUDI 1.333
6 KIA 1.296
7 CITROËN 1.290
8 TOYOTA 1.096
9 SEAT 1.079
10 DACIA 1.077

Marca / MatriculaciónsMarca / Matriculacións

■ EMILIO BLANCO | TexTo

Peugeot afianza o seu liderado e parece inalcanzable
Top Marcas Galicia

A marca francesa apunta a repetir este ano como primeira marca en Galicia

InformeSprint Motor >>4
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Frecuentemente podemos ler nos xor-
nais que unha persoa maior provocou ou 
tivo un sinistro de tráfico. Paralelamente, 
como reacción á noticia, son moitas as opi-
nións e comentarios que aparecen nos dis-
tintos medios de comunicación apuntando 
que o problema foi a avanzada idade da 
persoa que conducía. Isto sempre suscita 
polo menos durante uns días unha discu-
sión en diversos ambientes sociais. Pero 
ninguén arrisca a dicir cal é exactamente 
a idade na que nos facemos maiores para 
guiar un vehículo.

Tampouco ningún organismo oficial ou 
vinculado ao mundo da automoción pro-
pón un debate serio onde, segundo o noso 
parecer, deberían estar representantes de 
distintos colectivos, como por exemplo au-
toescolas, psicólogos, profesionais da saú-
de, técnicos de tráfico da Administración, 
profesionais da industria automobilística e 
calquera outro que poida achegar datos e 
conclusións nun tema tan importante para 
a seguridade viaria.

O primeiro que entra en conflito nes-
te tema é que non todos os seres huma-
nos envellecemos de igual maneira. Entón, 
por que, se un condutor se encontra en 
óptimas condicións (segundo el), ten que 
deixar de conducir? Por outra banda, quen 
llo impide? Á maioría das persoas non lles 
gusta deixar de guiar un vehículo por con-
vicción propia, é algo así como renunciar 
á independencia de movementos que nos 
dá o automóbil e, ademais, asumir que so-
mos “vellos”. Ou sexa, que, aínda que xa non 
estea capacitado, o máis seguro é que siga 
conducindo o seu coche, a non ser que al-
guén o obrigue a deixalo, nalgúns casos a 
propia familia, que é consciente das súas 
limitacións e do perigo que supón que co-
lla o volante.

Os fabricantes son conscientes da can-
tidade cada vez maior de poboación en-
vellecida no mundo desenvolvido. Xente 
xubilada cun poder adquisitivo que lle 

permite ter o seu coche, mellor ou peor, 
e gozar del facendo quilómetros, xa que 
dispón de todo o tempo para ela. Unha 
parcela moi grande de mercado que non 
poden deixar fuxir; teñen que vender to-
das as unidades posibles e unha máis. Se, 
por exemplo, agora saíse unha lei europea 
que prohibise conducir aos maiores de 75 
anos, cantos automóbiles se deixarían de 
vender? Pode permitir a feble economía 
da UE esta perda de potenciais clientes? 
Serían moitos os traballadores que terían 
que ser despedidos, novamente, na indus-
tria automobilística do vello continente. 
Probablemente aos fabricantes é un tema 
que non lles interese tocar. Ademais eles 
alegarán, e é certo, que os coches de hoxe 
en día son máis sinxelos e “colaboradores” 
que os duns anos atrás, e que poden fa-
cer a condución máis doada e máis segura. 
Razón non lles falta. Hoxe poden frear sós, 
se imos por debaixo dunha velocidade de-
terminada; os sistemas de iluminación me-
lloraron moitísimo (por ex.: xenon, láser ou 
OLED), as luces prenden  soas cando detec-
tan que son necesarias, os limpaparabrisas 
actívanse sós se chove, identifican os sinais 
de velocidade, teñen un montón de axudas 
de freada e estabilidade, hai pneumáticos 
que poden rodar ata 80 km/h aínda que 
teñan unha picada e os cambios de mar-
chas automáticos facilitan a condución. A 
pregunta a todo isto é se todos os avances 
tecnolóxicos actuais son suficientes para 
corrixir os erros de condución como con-
secuencia dunha idade avanzada.

Todas as novas incorporacións tec-
nolóxicas e os avances en seguridade e 
axudas á condución que se están a in-
corporar nos automóbiles fan que este 
debate sexa aínda máis aberto. Así e 
todo, deberiamos reflexionar entre to-
das e todos para ver en que momento 
constituímos, por culpa da nosa idade 
ou das nosas condicións físicas, un peri-
go na estrada.

EDITORIAL

A que idade debemos deixar de conducirA que idade debemos deixar de conducir
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Festival de presentacións en BreaCar

VI Edición da Concentración de Vehículos 
Históricos Xornadas de Patrimonio

As Xornadas de Patrimonio, 
que organiza a nivel mundial 
a Federación Internacional de 
Automóbiles Antigos nas prin-
cipais capitais, volverán ter o 
seu protagonismo no casco 
histórico de Santiago grazas 
á iniciativa que, dende hai xa 
máis de seis anos, levan a cabo 
conxuntamente Compostela 
Monumental e o Automóbil 
Club de Galicia, en colabora-
ción co Concello de Santiago. 

A cita será o día 24 de setem-
bro. Máis de cen automóbiles 
de todas as décadas chegarán 
á praza do Obradoiro a partir 
das once e media da mañá; 
permanecerán ata as cinco 
da tarde para deleite de veci-
ños, curiosos, afeccionados e 
turistas.

Os interesados xa poden 
formalizar a súa inscrición no 
608 836 362 ou en: automovil-
clubdegalicia@yahoo.es

Compostela Motor presentou o novo Seat Ateca
O concesionario oficial de Seat, 

Compostela Motor, presentou este mes aos 
medios de comunicación especializados o 
novo SUV da marca, o Ateca. Juan Crego, 
director comercial de Compostela Motor, foi 
o encargado de presentar este novo mode-
lo. Ademais de explicar o seu amplo equipa-
mento, Crego subliñou a gama de motores. 
No que a potencia se refire, podemos elixir 
entre unha ampla gama de motores TSI o 
TDI eficientes para o novo Seat Ateca, todos 
eles deseñados para ofrecer un máximo ren-
dimento á vez que reducen emisións e apor-
tan potencias comprendidas entre os 115 e 
os 190 cabalos con cambio manual ou DSG 
de sete velocidades.

No apartado de seguridade, 
Crego explicou que se nota que 
o Ateca esta á vangarda dos máis 
modernos sistemas de segurida-
de para condutores, pasaxeiros e 
peóns. O “Asistente de Atascos” 
calcula a distancia con outros 
coches e controla a aceleración 
e desaceleración mantendo o 
vehículo no carril; outros sis-
temas que incorpora o Ateca 
son: “Deteccion de Ángulos 
Mortos”, “Alerta de Tráfico Posterior”, 
“Control de Cruceiro Adaptativo”, 
“Front Assist con Protección de Peóns”, 
“Asistente de Saída Involuntaria de Carril”, 

“Asistente de Luz de Estrada”, “Sistema 
de Recoñecemento de Sinais de Tráfico”, 
“Asistente de Arrinque en Pendente” e 
“Detector de fatiga”.

CompostelaSprint Motor >>6

O pasado día cinco deste mes, 
BreaCar, concesionario oficial Fiat en 
Santiago de Compostela, realizou a pre-
sentación de cinco novos modelos da 
marca italiana.

Estes novos produtos foron o deporti-
vo convertible Spyder (que causou sensa-
ción entre o público asistente), o Fullback, 
o Talento, o 500 S e oTipo cinco portas 
(que vén a completar a familia dos Tipo).

Pedro Hervés, como responsable 
do Grupo Brea, foi o encargado de pre-
sentar o acto. Posteriormente Fernando 
Rodríguez, director comercial de BreaCar 
fixo unha descrición polo miúdo de cada 
modelo, atendendo ás preguntas de to-
dos os asistentes ao evento.

Nesta convocatoria estival os repre-
sentantes de Fiat na capital galega de-
ron a coñecer todos estes novos modelos, 

que completan unha gama moi variada, 
tanto de turismos como de vehículos pro-
fesionais, e amosa as pretensións para os 
meses vindeiros do fabricante italiano. 
Hai que subliñar a diversidade dos mode-
los presentados, dende o novo deportivo 
bipraza da marca, o Spyder, ata a nova 
Pick up (Fullback) que foron un autén-
tico divertimento visual para todos os 
presentes.



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

· Servizo rápido
· Mecanica

· Diagnose
· Pneumáticos

· Chapa e pintura
· Accesorios

Gran variedade de turismos e comerciais de OCASIÓN. Visítanos
Lugar Igrexa de Reis, 2. Teo   www.tallerespontevea.com   981 809 053 - 650 196 956   tallerespontevea@gmail.com



Nun vehículo ta-
mén hai moitos peque-
nos detalles que teñen 

que ser probados para asegurar 
a máxima utilidade, calidade da 
vida a bordo e seguridade dos 
ocupantes. Por exemplo, todos 
os espazos dedicados a aloxar as 
bebidas que durante os despra-
zamentos van utilizar os clientes. 
Parece sinxelo pero estes ocos de-
ben de ser capaces de aloxar mul-
titude de formatos, en diversos 
países e en diferentes circunstan-
cias de condución. Os denomi-
nados espazos portavasos ou 
portabotellas están incluídos no 
plan integral do deseño do habi-
táculo, e os enxeñeiros de Nissan, 

tamén teñen que traballar para 
garantir que os diferentes tipos 
de recipientes de bebidas perma-
nezan en vertical, ben suxeitos e 
sen derramar o seu contido. No 
seu Centro Técnico, fixeron pro-
visión dun mostrario de ata 40 
tipos destes recipientes de dife-
rentes alturas diámetros e formas. 
O fin é asegurar como parte do 
seu compromiso de calidade en 
todos os aspectos do coche, que 
os clientes atoparán onde colo-
car con total seguridade as súas 
bebidas. Todas as mostras de en-
vases, para ser evaluadas, lévan-
se á pista de probas para que os 
novos vehículos dean varias vol-
tas no circuíto.

Hai uns anos, 
a Universidade 
de Wuppertal en 

Alemaña realizou un estu-
do para determinar a relación 
entre a temperatura e a con-
dución. Os resultados concluí-
ron que a calor precipita aos 
condutores a tomar decisións 
equivocadas, aumenta o seu 
tempo de reacción e a súa agre-
sividade e son máis propensos 
a cometer erros ao volante. As 
conclusións extraídas mostra-
ban unha relación directa entre 
o risco de accidente e a tempe-
ratura do habitáculo. Así, o nú-
mero de accidentes aumenta 
un 11% en lugares con 27 ºC, 
e chega ata ata un 22% a 32 ºC.

Con esta situación de parti-
da, é evidente que o confort no 
interior do habitáculo inflúe sig-
nificamente na seguridade na 
estrada. Con todo, o sistema de 
climatización é un dos grandes 
esquecidos nas revisións pe-
riódicas que facemos do noso 
vehículo.

A experiencia amosou 
que cun mantemento pre-
ventivo do aire acondiciona-
do evítanse posibles danos e 
as conseguintes reparacións. 
No verán pasamos máis tem-
po no coche en longos despra-
zamentos, sometidos a altas 
temperaturas. Por iso é conve-
niente asegurarse de que todo 
está en orde.

Pequenos detalles

A calor aumenta o número de accidentes

Audi Q2
Audi amplía a 

súa familia Q cun 
novo SUV com-

pacto. O Q2 é un vehículo 
urbano para o uso diario 
e o lecer, que combina un 
deseño progresivo cun 
alto nivel de funcionalida-
de. Os sistemas de conec-
tividade, infotainment e de 
asistencia ao condutor son 
propios da clase superior. 
Na parte dianteira a grella 
Singleframe de deseño oc-
togonal nunha posición 
elevada, así como as amplas 
entradas de aire outorgan 
ao frontal unha imaxe forte. 
Especialmente rechamante 
resulta a baixa liña do teito, 
que descende ata integrarse 
nos piares C por medio dos 
blade de cor persoalizable. 
Na parte traseira, un spoiler 
longo e o difusor na parte 
inferior xunto á protección 
para os baixos ofrecen unha 

aparencia dinámica. Dende a 
súa vista lateral, a alta liña de 
cintura resulta especialmente 
rechamante, do mesmo xei-
to que os flancos cun deseño 
que se move cara ao interior 
da zona das portas, enfati-
zando os pasos de roda e con 
iso o carácter quattro do SUV 
compacto. Mide 1,51 metros 
de alto e 1,79 metros de an-
cho. Os voladizos son curtos, 
cunha lonxitude total que al-
canza os 4,19 metros e unha 
distancia entre eixes de 2,60 
metros.

Audi ofrece seis motores 
para o Q2: tres TFSI e tres TDI 
cunha potencia compren-
dida entre 116cv e 190cv. A 
gama de motores segue o 
principio do rightsizing: bus-
couse o equilibrio perfecto 
entre o tamaño e categoría 
do vehículo. As cilindradas 
dos motores no Q2 van de 
1.0 a 2.0 litros.

Novo Porsche Panamera 
O novo  Porche 

Panamera combi-
na mellor ca nunca 

dúas características aparen-
temente contradictorias: as 
prestacións dun auténtico 
deportivo e o confort dun-
ha berlina de luxo, nun Gran 
Turismo que foi totalmente 
revisado. Con esta transfor-
mación Porsche mellorou 
sistematicamente o concep-
to Panamera, para conse-
guir un automóbil de catro 
portas redeseñado ata o úl-
timo detalle. Optimizáronse 
os seus motores e transmi-
sións, perfeccionouse o seu 
chasis e reinterpretáronse as 
súas pantallas e elementos 
de control.

Para o lanzamento ao 
mercado do Turbo, o 4S e o 
4S Diésel, incorporáronse tres 
novos motores biturbo de 
inxección directa. Todos eles, 
incluído por primeira vez o 
diésel, poden ir equipados co 
sistema de tracción perma-
nente ás catro rodas e unha 
nova transmisión de dobre 
embrague e oito velocida-
des (PDK). O Turbo monta un 
propulsor V8 de gasolina con 
550cv, mentres que o 4S leva 
un V6 gasolina de 440cv. No 
4S Diésel recórrese a un V8 de 
422cv. Os prezos en España, 
chegará en novembro, son: 
4S, 126.085 euros; 4S Diésel, 
130.400 euros; Turbo, 176.519 
euros.

NovasSprint Motor >>8



Citroën presentou 
o novo C3, renova así 
o seu best-seller do que 

produciu máis de 3,5 millóns de 
unidades dende 2002.

Dende a primeira ollada, é a 
súa morfoloxía única o que des-
taca. O seu bloque dianteiro alto, 
así como as súas xenerosas cur-
vas proporciónanlle unha pre-
senza potente e enérxica. Os 
seus volumes lisos, a súa firma 
gráfica e as súas cores fan del un 
modelo trendy e en sintonía cos 
tempos actuais. Unha personali-
dade única reforzada por un for-
te potencial de personalización. 
Unha ofer- ta accesible no 
corazón do 
mer-

cado, para que cada un dispoña 
dun vehículo á súa imaxe e cheo 
de carácter. No exterior, o novo 
C3 ofrécese nun acabado bitón 
con 3 cores de teito e un toque 
de cor nos antinéboas, nas carca-
sas dos retrovisores, no lateral tra-
seiro e nos Airbump ®. No interior 
están dispoñibles 4 packs de aca-
bados, para que cada un poida 
elixir un interior corresponden-
te ao seu estado de ánimo. Un 
habitáculo no que a percepción 
do espazo é inmediata, subliña-
da pola confección dos asentos 
e o deseño do salpicadeiro hori-
zontal e depurado.

Co programa Citroën 
Advanced Comfort® a marca re-

visa os códigos de con-
fort aportando a súa 

modernidade. 
Dende o in-
tre no que 
se entra no 
automóbil, 
tense unha 

sensación real de benestar gra-
zas aos asentos, confortables 
tanto visual como fisicamente, 
ao teito acristalado panorámico 
que inunda de luz o habitáculo, 
aos ocos portaobxectos ou ta-
mén a espazos xenerosos e aco-
lledores. Tamén facilita o seu uso 
reagrupando todas as funcionali-
dades sobre a pantalla táctil de 7” 
e dispoñendo do acceso e arrin-
que mans libres. Equipado con 
5 portas, o novo C3 é práctico e 
ao mesmo tempo compacto coa 
súa lonxitude contida de 3,99m.

En primicia mundial, 
o fabricante galo ofrece a 
ConnectedCAMCitroën. Unha 
cámara HD con obxectivo 
gran angular, conec-
tada, perfecta-
men-
t e 

integrada, e que permite cap-
turar, en forma de imaxes ou de 
vídeos, instantes da vida e com-
partilos inmediatamente nas re-
des sociais, ou conservalos para 
un mesmo. Este modelo tamén 
ofrece un conxunto de equipa-
mentos que facilitan a vida da 
persoa que conduce: a nave-
gación conectada 3D con re-
coñecemento de voz, a cámara 
de visión traseira, a Alerta de 
Cambio Involuntario de Carril e 
a Vixilancia do Ángulo Morto.

O novo C3 dispón da súa 
coñecida gama de motoriza-
cións: gasolina PureTech e dié-
sel BlueHDi.

Novo Citroën C3
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Temos a súa imaxe 
gardada na memo-
ria grazas ao retrato 

reiterado feito polo cinema 
norteamericano pero, a par-
tir de agora, mudamos esa 
visión porque a policía de 
Los Ángeles renova a súa flo-
ta de automóbiles e patru-
llará a bordo de silenciosos 
e ecolóxicos BMW i3 decora-
dos coas cores tradicionais 

californianas: o branco e o 
negro. Logo de probar va-
rios meses con modelos 
como o Tesla Model S P85D, 
acaban de recibir 100 uni-
dades do eléctrico, nunha 
decisión na que semella ter 
influído o prezo máis baixo, 
a maior eficiencia e o feito 
de que sexa capaz de per-
correr 300 quilómetros en-
tre recargas.

O luxoso SUV fa-
bricado en Valencia 
viste de gris per-

la con acabados en escuro 
de alto brillo e, no interior, 
pel Windsor traballada por 
artesáns do coiro durante 
horas. Chega con dous mo-
tores gasolina EcoBoost 1.5 
de 150cv con cambio ma-
nual de seis velocidades e 
tracción dianteira ou total e 
un de 182cv con caixa au-
tomática de seis marchas e 

tracción total. Os propul-
sores diésel serán un TDCi 
2.0 de 150cv con tracción 
total ou dianteira e caixa 
manual ou o mesmo mo-
tor con caixa automática 
e outro diésel TDCi de 2l e 
180cv. Incorpora o último 
sistema en comunicacións 
e entretemento SYNC 3, sis-
tema de puntos cegos, re-
coñecemento de sinais de 
tráfico, alerta de saída de 
carril e alerta ao condutor.BMW i3 para a policía de Los Ángeles

Versión final do Ford Kuga Vignale

Novo filtro Audi para os alérxicos
Os modelos com-

pactos de Audi incor-
porarán dende agora 

un novo filtro no seus siste-
mas de aire acondicionado 
que non só elimina as finas 
partículas e gases prexudi-
ciais do aire senón que ta-
mén neutraliza a maioría dos 
alérxenos. Así a casa dos aros 
establece un novo estándar 
mundial no segmento dos 

compactos premium que in-
cluirá nas series A1, A3, Q3 e 
TT, aínda que os clientes ta-
mén poderán equipar os seus 
coches co novo filtro como 
parte das operacións dos 
servizos de mantemento. A 
eficacia do sistema de filtra-
do está avalada por unha ex-
haustiva serie de medicións e 
comprobada por especialis-
tas independentes.

Nova gama C5 máis equipada 
Citroën reno-

va con motores 
BlueHDi de 150 e 

180cv adaptados á normati-
va Euro6  a gama do C5 que, 
ademais, recibe un novo 
deseño de pinas, incorpora 
unha cor adicional e ve re-
deseñada a pantalla táctil de 
sete polgadas. As dúas mecá-
nicas está dispoñibles en ca-
rrozaría berlina e familiar cos 

acabados Feel, FeelEdition e 
Shine, cuns prezos que par-
ten dos 26.400 euros para 
o motor 150cv e de 30.400 
para o de 180cv. De serie 
ofrece climatización auto-
mática bizona, sensor de 
aparcamento dianteiro e tra-
seiro, proxectores halóxenos 
con iluminación adicional en 
curva ou detector de pneu-
máticos pouco inflados.

NovasSprint Motor >>10



BREVES

❱❱ Skoda pon en marcha a súa gran 
campaña SUV co Kodiaq. Este SUV de 4,70 me-
tros de longo é un verdadeiro todoterreo. Ofre-
ce a maior capacidade de maleteiro na súa clase 
e tamén unha vantaxe única no segmento: unha 
terceira fila de asentos opcional. Sairá á venda a 
principios de 2017.

❱❱ O 97% dos compradores declaran 
estar satisfeitos coa compra dun vehículo de oca-
sión, pero só un 40% faríao de novo. A caída das ex-
pectativas prodúcese tanto pola falta de confianza 
no estado do coche previo á súa compra como pola 
ausencia de garantía no caso de necesitar cubrir un 
problema ou sufrir unha avaría.

❱❱ Os participantes españois na Shell 

Eco-marathon de 2016 (Londres) finalizaron con 
grandes éxitos. O I.E.S. Cotes Baixes e a Universida-
de Miguel Hernández, ambos de Alacante, gañaron 
a división de prototipos. O primeiro gañou o pre-
mio ao mellor prototipo que funciona con batería 
eléctrica e o segundo recibiu o ouro na categoría de 
prototipos impulsados por combustible alternativo 
por percorrer 1555.9 km usando só un litro de eta-
nol.

❱❱ Porsche Leipzig está preparada para 
unha nova etapa de crecemento. O vindeiro outono 
as súas instalacións superarán por primeira vez os 
4.000 empregados. A razón deste paso adiante dé-
bese a que a nova berlina deportiva Panamera, que 
acaba de celebrar a súa estrea mundial en Berlín, 
vaise producir integramente en Leipzig.

❱❱ Varios probadores da campaña 
“Kumho busca probadores” rodan xa polas estradas 
nacionais. Os condutores seleccionados ata o mo-
mento están repartidos por diversos puntos xeo-
gráficos do país, como Madrid, Sevilla e Cantabria. 
Kumho puxo á disposición dos condutores os seus 
pneumáticos para que poidan probalos no seu día a 
día e compartan as súas impresións na web: www.
probadoreskumho.es

❱❱ Máis de 80.000 propietarios de 
vehículos híbridos Toyota e Lexus no noso país 
comezarán a recibir nos vindeiros días unha 
carta da DXT, e non será coa notificación dun-
ha sanción, senón coa etiqueta que confirma 
os beneficios medioambientais do seu vehícu-
lo híbrido..

O fabricante sueco presenta 
a versión R-Design dos novos 
S90 e V90 inspirados no rende-
mento e cun avanzado chasis 

deportivo como elemento clave que lle 

permite desenvolver unha condución 
máis enérxica e con maior agarre á es-
trada. Na dianteira loce faros antinéboa 
integrados no spoiler cunha reixa exclu-
siva, una nova pina de 5 radios negro 

mate en corte de diamante e, no interior, 
exclusivas insercións decorativas desde 
os pedais ás alfombriñas, os asentos ou o 
volante especial así como o paquete de 
iluminación interior de alto nivel.

S90 e V90 R-Design de Volvo
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A casa belga, nomeada en 2014 Campioa 
Mundial de Fabricación de Motos a medi-
da, ten gañado desde o ano 2002 máis de 
trinta premios internacionais que recoñe-
cen as súas preparacións especiais xa que 

se caracterizan por fabricar motos exclu-
sivas e personalizadas. A Krugger SR400 é 
unha homenaxe ao traballo do enxeñeiro 
e mecánico de Valentino Rossi, Bernard 
Ansiau, quen lle deu a súa aprobación 

persoal definíndoa como “unha obra de 
arte”. Equipada con pneumáticos K82 e 
TT100 de Dunlop escollidos por estaren 
inspirados nos clásicos que gañaron ca-
rreiras nos circuítos de competición.

Nova Krugger SR400 
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A sexta 
xeración re-
presenta os 

cambios máis signifi-
cativos do coche desde 
que se estreou o mode-
lo R35 en 2007, cun ex-
terior completamente 
renovado, máis rápido, 
efectivo e espectacular. 
Voluminoso e pesado 
ao volante, Deseñado 
polos campións do 
mundo de Drone Prix 
utiliza unha configura-
ción especial e un do-
sel de baixa resistencia 

para acadar unha ace-
leración de 0 a 100 en 
1,3 segundos, cun mo-
tor V6 con dobre turbo, 
3,8l e 24 válvulas que 
rende 570cv.  Conta 
con novos elementos 
aerodinámicos dese-
ñados para mantelo 
firme no chan e dis-
pón dun sistema de 
catro rodas motrices 
cun radio de xiro de 
0,3 metros. Dispoñible 
desde o próximo mes 
de agosto para petos 
con posibles.

A casa xapo-
nesa ofrece tres 
novos modelos 

que representan a ne-
nos de dez, seis e tres 
anos de idade sobre 
os que se pode aplicar 
o seu software de mo-
delación humana vir-
tual, chamado Thums, 
para predicir o alcan-
ce das lesións produci-
das no corpo humano 
en accidentes de trá-
fico, co obxectivo de 

mellorar o desenvolve-
mento tecnolóxico de 
dispositivos de protec-
ción de pasaxeiros. As 
vendas destes mode-
los infantís, que repre-
sentan a versión cuarta 
de THUMS, comezarán 
no outono sumándose 
aos de idades adultos 
que xa existían, tanto 
na versión de pasaxei-
ro como de peón e só 
poderán adquirirse di-
rectamente en Tokio.

Nissan GT-R Drone

Thums: os modelos infantís 
virtuais de Toyota

O novo equipamento Overland é o tope de 
gama dos SUV de tamaño medio de Jeep cun esti-
lo sofisticado combinado coa capacidade todote-

rreo da marca. No exterior, novos faldóns no parachoques 
dianteiro e traseiro e novas pinas de aluminio pulido bri-
llante de 18 polgadas. Dispoñible co motor turbodiésel 

2.2l Multijet II de 200cv e cambio automático de nove ve-
locidades, podendo incorporar os sistemas de tracción 4X4 
Jeep Active Drive I ou II que contan cun sistema de desco-
nexión do eixo traseiro para aforrar combustible se non é 
necesario. Xa está dispoñible en España cun prezo de par-
tida de 43.500 euros.

Jeep amplía a gama Cherokee





Para empezar gustaríame comen-
tar que era dos que prefería que no 
referendo británico gañase a opción 
de que o Reino Unido continuase na 
Unión Europea. Pero feita a confesión, 
considero que o Brexit pode conver-
terse nunha oportunidade única para 
que Europa recupere o crédito perdi-
do durante a crise. O primeiro que hai 
que evitar desde as institucións euro-
peas é que Gran Bretaña dilate o seu 
proceso de marcha. Neste senso, as 
reaccións de Jean-Claude Juncker e 
Angela Merkel meténdolle présa ao 
Goberno británico para que active o 
artigo 50 do Tratado de Lisboa son pa-
sos positivos. A través dese artigo o 
Reino Unido pon en marcha o divor-
cio, que debería ser rápido en resposta 
ó que expresou a maioría do pobo bri-
tánico nas urnas. Ademais, o resto de 
socios deben ter canto antes as mans 
libres para repartir as achegas de cada 
país aos gastos de funcionamento da 
UE sen a carga dun estado que non 
quere estar por decisión soberana.

Unha vez que os británicos marchen 
definitivamente, a Unión Europea ten 
por diante o reto máis importante da 
súa historia: a unión económica, mo-
netaria e fiscal. A crise delatou as eivas 
desta Europa. Desde o punto de vista 
comercial o balance é altamente po-
sitivo grazas a eliminación de aranceis 
que aumentaron os intercambios e o 
negocio das empresas. Pero a Europa 

fiscal é unha desfeita, cun libre albe-
drío impositivo que crea competen-
cias desleais entre países. O Brexit 
pode axudar a impulsar a unión mo-
netaria a través do euro, indiscutible 
referencia xa nunha Unión Europea 
sen a libra. E tamén chega a hora de 
falar en serio de compartir responsa-
bilidades coa débeda, auténtico pro-
blema dos países do sur de Europa nos 
últimos anos. Os eurobonos deberían 
pasar de ser obxecto de debate a con-
verterse nunha realidade. A loita con-
tra os paraísos fiscais tamén debe ser 
prioritario. Todo iso levará tempo pero 
as posibilidades de éxito sempre son 
maiores cando os que participan nun 
proxecto reman na mesma dirección. 
Nese senso, Gran Bretaña adoita atran-
car calquera acordo e a súa marcha 
pode ser unha bendición.

No político, o referendo británico 
déixanos cousas hilarantes. Unha das 
maiores é esa case beatífica iniciati-
va cidadá dos partidarios de quedar 
na Unión Europea para que se repeti-
se a consulta. Ou ese 7% de cidadáns 
que votaron polo Brexit que nunha 
enquisa posterior recoñecían que 
cambiarían o seu voto visto o resul-
tado. Mesmo esa proposta saída de 
non se sabe moi ben onde para que 
Londres seguise cun estatus espe-
cial nas institucións comunitarias 
ao votar maioritariamente os habi-
tantes da urbe por permanecer. Ou 
ese Nigel Farange dicindo que che-
gou o “día da nosa independencia” 
como se o Reino Unido fose unha 
vulgar colonia e non constituíse no 
seu momento un dos maiores im-
perios existentes en Europa. Os po-
pulismos crean monstros. A iso hai 
que unir un David Cameron como 
exemplo de político que mete en 
problemas aos seus cidadáns e un 
Jeremy Corbyn con tanto carisma 
político como a Galiña Caponata. Los 
Morancos, que parodiaban anglosa-
xóns no Especial de Noitevella Viva 
85, non atoparían mellores persona-
xes para os seus sketches de humor 
que con estes británicos de agora. 
Espero que lles vaia ben con Theresa 
May, que afirma que fará do Brexit un 
éxito para o Reino Unido. Pois moita 
sorte e adeus.

O Brexit: unha oportunidade única para a Unión Europea

 EMILIO BLANCO | TexTo

 @EmilioBlanco10 | TwiTTer

Para os modelos 2017, BMW desenvolveu novas calidades 
das exitosas Trail de gama media. Como ata agora, a nova 
F 700 GS diríxese principalmente a motoristas aos que lles 
gusta a sensación que proporciona conducir unha Trail, pero 
que non necesitan tanta pericia fóra da estrada. Destacan a 
altura do asento máis baixa, grandes facultades moi versá-
tiles e boas prestacións.

A nova F 800 GS aúna unha gran funcionalidade nas via-
xes e a estrada cun marcado talento fóra da estrada.

Baseándose na F 800 GS, a Adventure ofrece versatilida-
de nas viaxes, ata no lugar máis remoto do noso planeta. 
Motoristas aos que lles gusta circular fóra da estrada, trota-
mundos e enduristas de viaxe gozarán con ela.

Os motores de 798cc adaptáronse ás novas regulacións 
EU4. O novo deseño do extremo do silenciador posterior de 
aceiro inoxidable é un distintivo visual. O silenciador depor-
tivo HP de Akrapovi, dispoñible como accesorio BMW orixi-
nal, tamén foi redeseñado.

Co sistema de regulador da bolboreta controlado por 
motor eléctrico, o desexo do condutor transmítese agora di-
rectamente dende un sensor situado no puño do acelerador 

á xestión do motor e, deste xeito, á válvula da bolboreta. 
O resultado é unha dosificabilidade e un comportamento 
de resposta aínda mellores. Estes modelos están equipa-
dos cun cadro de instrumentos de novo deseño aínda máis 
doado de ler.

Novas F 700 GS, F 800 GS e F 800 GS Adventure
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Unha berlina interesante

Kia Optima

A proba que traemos a estas páxinas é 
a dunha berlina surcoreana que pode ser 
perfectamente o coche dun alto executi-
vo. Nada máis ver o Optima, cando fomos 
recollelo nas instalacións de Compostela 
Concesionario (concesionario oficial Kia 
en Santiago de Compostela), dar unha volta 
ao seu arredor e sentarnos dentro dímonos 
conta que faltaba un chofer; un condutor 
para levarnos a realizar os nosos traballos 
de executivo de alta dirección. O espazo 
interior é abrumador, é máis, invita a situar-
nos no asento traseiro comodisimamente 
e que nos leve un profesional da empresa.

Evidentemente o que nos correspondía 
a nós, como especialistas dun medio de 
comunicación do motor, era probalo. Así 
que nos esquecimos do chofer e comeza-
mos a facerlle tranquilamente unha ficha 
pormenorizada.

O Optima é unha berlina do segmento 
D. Este automóbil que ata o momento era 
pouco coñecido en España, resultou ser 
todo un éxito comercial para este fabrican-
te en outros países. Os datos así o indican, 
vendeu máis de un millón de unidades en 
todo o mundo, sumando (por suposto) as 
tres xeracións anteriores.

Aínda que o seu antecesor pasou prac-
ticamente desapercibido no noso país, o 
Optima 2016 ten argumentos máis que su-
ficientes para situar ao modelo entre os me-
llores da súa categoría. Sobre todo, se nos 
fixamos na súa boa relación entre equipa-
mento, o amplo espazo do seu habitáculo 
e un prezo atractivo. Pero vaiamos come-
zando a dar algúns datos.

Baseado na mesma plataforma co seu 
modelo predecesor, as súas dimensións 
apenas varían. Gaña un centímetro de 

lonxitude (4.855 milímetros), altura e ba-
talla (2.805 mm), mentres que medra 2,5 
centímetros en anchura para chegar ata os 
1.860 milímetros. Temos que dicir que as 
liñas son agradablemente do gusto euro-
peo. O modelo conserva a mesma silueta 
e mirada agresiva co seu antecesor, pero as 
ópticas son totalmente novas e se integran 
agora na nova calandra. O parachoques ta-
mén cambia na súa parte inferior cunhas 
novas tomas de aire que integran os anti-
néboas opcionais con tecnoloxía LED. Se 
vemos este modelo lateralmente o cambio 
máis substancial está na presenza dunha 
terceira lúa lateral que se une coa traseira na 
parte superior, nun calculado cruzamento 
de liñas. O parachoques traseiro pola súa 
banda, é máis esculpido, dándolle un as-
pecto robusto. Este exhibe uns novos ca-
tadriópticos moito máis pequenos. Todo 

■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTos
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este conxunto complétase cuns 
pilotos traseiros de novo deseño.

Habitáculo

O seu espazo interior é real-
mente amplo, por non dicir 
notable, e unha das mellores 
“cartas” respecto á competen-
cia. Calquera que o probe vaixe 
encontrar con suficiente “espa-
zo vital” para o seu corpo, aínda 
que sexa de talle XL. Poderemos 
dispersar os nosos esqueletos 
tranquilamente tanto nos asen-
tos dianteiros coma os traseiros, 
sentíndonos como reis. Unha 
sensación que se ve incrementa-
da polo teito solar… panorámico.

Os asentos dianteiros son unha 
auténtica delicia, cun tamaño 
grande e uns tapizados en pel 
que se combinan perfectamen-

te cunha regulación eléctrica 
para facernos a vida máis feliz a 
bordo. Detalle a ter en conta é o 
lixeiro deslizamento da banque-
ta cara atrás para facilitar a tarefa 
de entrada e saída do condutor.

O cadro de instrumentos é cla-
ro e está ben estruturado, ade-
mais de contar cunha pantalla 
TFT de 3,5 pol-
g a d a s 

con información interesante con 
só botarlle unha ollada. A acti-
vación dos botóns e mandos e 
o conxunto en xeral é bastan-
te bo e todo isto fai que nos en-
contremos nunha contorna moi 
agradable. Os acabados son co-
rrectos. En canto aos plásticos, 
gustaríanos que foxen un chan-
zo superiores, mais non se pode 
pedir todo.

Falando de amplitude, temos 
que dicir que esta berlina conta 
cun amplo maleteiro de 510 litros 
cunhas formas bastante regula-
res, isto fai que sexa moi aprovei-
table á hora de ter que ordenar 
os vultos.

Motor

O Kia Optima, cedido 
por Compostela 

Concesionario, tiña o motor 1.7 
CRDi que desenvolve unha po-
tencia de 141 cabalos. Este pro-
pulsor vai asociado a unha caixa 
de cambios automática de do-
bre embrague e sete relacións. 
O cambio de dobre embrague 
é sinxelamente un cambio auto-
mático, que como xa temos dito, 
preselecciona, ou ben a marcha 
superior ou a inferior á que esta-
mos rodando, para que cando se 
produza o cambio non se perci-
ban nin saltos, nin tiróns nin nada 
estraño. Simplemente que todo 
sexa suavidade, algo que sempre 
é de agradecer. Por suposto, te-
mos a opción de activalo volunta-
riamente de maneira secuencial 
coas levas que encontraremos 
detrás do volante. Unha forma 
de aproveitar as calidades diná-
micas ao noso antollo.

 Aínda que noutros mer-
cados se ofrece con dúas mo-
torizacións, no noso país polo 
momento só está asociado co 1.7 
CRDi. Este propulsor, que destaca 
pola súa progresividade e suavi-
dade de funcionamento, entrega 

unha potencia máxima, como 
xa dixemos, de 141cv, cun par 
motor de 340 Nm entre 1.750 
e 2.500 revolucións.

En xeral o conxunto do 
propulsor co cambio au-
tomático move con cer-
ta solvencia, e porque non 
dicilo alegría, a este “buque 
insignia” do fabricante surco-

reano. Se ben, debido á pro-
gresividade da que fai gala o 

motor, pode dar a sensación de 
que non corre tanto como debe-

ría, cousa que desmentimos ro-
tundamente. Só necesitamos ver 

o velocímetro se metemos “ferro 
a fondo”, de non estar atentos po-
deremos ter unha foto a volta de 
correo postal dos amigos da DXT.

Ao longo da proba puidemos 
percorrer distintos trazados e vías. 
Onde nos atopamos máis a gus-
to foi en autovías e autoestradas 
onde a fatiga non fixo estragos 
nos nosos corpos. En incursións 
por estradas de montaña, en con-
creto subimos ao alto da Curota, a 
cousa cambia e o propio Optima 
nos indica que non é o seu há-
bitat natural. Aínda que subir… 
subimos.

En fin, queda claro que el pre-
fire as vías amplas, polas que nos 
agasallará cun confort de conse-
lleiro aínda que a viaxe sexa de 
moitos quilómetros.

Suspensión e freos

É moi apropiado para afrontar 
grandes distancias cunha como-
didade que moi poucos poden 
igualar. Loxicamente, iso se conse-
gue cun deseño de suspensións 
moi lixeiro, que absorben todas 
as posibles irregularidades do as-
falto. En estradas sinuosas, mellor 
erguer un pouco o pé do pedal 
dereito, xa que as suspensións tan 
cómodas fan que o conxunto se 
incline un pouquiño máis do que 
nos gustaría. Iso non afecta á de-
terminación do conxunto en xe-
ral, que é realmente satisfactorio, 
grazas tamén a unha considera-
ble distancia entre eixes de 2,81 
metros e a un equilibrado reparto 
de masas, ademais de ter un cen-
tro de gravidade baixo.

No apartado dos freos, temos 
que dicir que quedamos bastante 

  O propulsor 
destaca pola súa 
progresividade 
e suavidade de 
funcionamento
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contentos. Estes son suficientes 
e, incluso en treitos onde fomos 
realmente esixentes, non vi-
mos que amosasen unha fatiga 
preocupante.

A dirección completa este 
apartado con boa nota, aínda que 
debería ser, para o noso gusto, un 
pouco máis “comunicativa”.

Equipamento

O equipamento e un dos pun-
tos fortes desta berlina. Hai tres 
niveis dispoñibles: Concept, Drive 
e Emotion. Empezaremos polo 
básico, por chamalo dalgunha 
forma, que ten practicamente 
todo o que podemos necesitar: 
sete airbags, freo de man eléctri-
co, Start/Stop, faros antinéboa, 
luces diurnas de LED, volante e 
pomo da panca de cambios de 
coiro, cadro de mandos con pan-
talla de 3,5 polgadas, navegador 
con servizos TomTom e pantalla 
de 7 polgadas (actualizacións gra-
tuítas durante sete anos), cáma-
ra de marcha atrás, climatizador 

automático de dúas zonas, con-
trol de cruceiro con limitador de 
velocidade e sensor de ilumina-
ción e de chuvia.

A todo o anterior, o Optima 
1.7 CRDi Drive engade: lamias de 
aliaxe de 17 polgadas (pneumá-
ticos Continental), asistente de 
mantemento en carril con reco-
ñecemento de sinais de tráfico, 
pilotos con tecnoloxía LED, faros 
de xenon, cadro de mandos con 
pantalla de 4,3 polgadas, tapiza-
ría mixta de coiro artificial e tea, 
asento do condutor con regula-
ción eléctrica e memoria e sen-
sores de aparcamento dianteiros 
e traseiros.

A versión máis completa da ber-
lina de KIA é o 1.7 CRDi Emotion, 
que posúe un equipamento fran-
camente abraiante. Sobre os an-
teriores, engade lamias de 18” 
(pneumáticos Michelin), faros 
bi-xenon adaptativos, teito solar 
panorámico, sistema de audio 
Harman Kardon Premium Sound 
(10 altofalantes e 590 W), sistema 
de navegación con pantalla de 8 

polgadas, cortinillas solares para 
as prazas traseiras, pedais de-
portivos acabados en aluminio, 
tapizaría de coiro, asento do co-
piloto regulable electricamen-
te, asentos dianteiros e traseiros 
calefactables, asentos dianteiros 
ventilados, volante calefactable 
ou o sistema de acceso e de arrin-
que mans libres.

Opcionalmente pódese en-
gadir a caixa de cambios de do-
bre embrague e sete relacións 
(que KIA denomina DCT) nos 
acabados Drive e Emotion. A ter-
minación máis alta pódese com-
plementar co denominado Pack 
Luxury (que neste caso, vai ligado 
si ou si á caixa DCT), que engade 
o sistema de asistencia de freada 
de urxencia, o sistema de detec-
ción de ángulo morto, o control 

de cruceiro adaptativo, a cáma-
ra de visión cenital, o asistente de 
aparcamento automático e o car-
gador inalámbrico para teléfonos 
móbiles.

Para rematar

O Kia Optima parecéunos unha 
boa berlina. O seu deseño, espa-
zo interior e o seu grande equipa-
mento de serie son factores a ter 
en conta. Estamos ante un auto-
móbil cun prezo inferior ao dos 
modelos do seu mesmo segmen-
to da competencia.

Refinado, cómodo e co últi-
mo en tecnoloxía, este coche o 
ten todo para gustarnos dunha 
forma tranquila e racional. Outra 
cousa e o que dictan as normas 
do mercado. Kia contando con 
esta normas, onde as tradicionais 
marcas premium marcan o ritmo, 
decidiu de forma bastante acer-
tada dirixir este modelo cara ao 
mercado das empresas. Un canal 
que representa en Europa máis 
do 60 por cento do segmento D. 
Así e todo, nós recomendámolo 
para calquera particular, xa que 
en termos de relación calidade/
prezo é un vehículo moi atractivo. 
Hai que ter presente que temos 
un Optima a partir de 18.900 eu-
ros (Pive incluído e con Flexiplán 
Multiopción).

A DESTACAR

Amplitude interior
Equipamento
Relación calidade / prezo

 A dirección 
debería ser un pouco 
máis “comunicativa”

O cadro de instrumentos é claro e está ben estruturado
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Despois de probar o Subaru 
Outback (número 231) e o Levorg 
(232) conducir o Subaru XV é unha 
sensación “rara”. Pasamos dun to-
doterreo de grandes dimensións e 
un familiar deportivo a un todoca-
miño, que nun principio case nos 
pareceu un xoguete. É obrigado 
reiniciar o noso disco duro men-
tal. Rapidamente veremos as cou-
sas doutra cor. Así o fixemos nada 
máis chegar ao concesionario 

oficial Subaru en Santiago de 
Compostela, Galcar, para recoller 
un XV 2.0i Lineatronic de gasoli-
na con acabado Executive (25.500 
euros).

Este novo XV é o modelo de ac-
ceso á gama de tracción total do 
fabricante nipón. Dende o seu lan-
zamento foi o Subaru máis vendi-
do no noso mercado. Para seguir 
nesta senda de vendas a marca 
incorporou unha gama de moto-
res de última xeración, un interior 
redeseñado e un mellor confort 
grazas á introdución de melloras 

no amortecemento, á dirección 
(agora máis precisa) e ao control 
de estabilidade.

A nova xeración de motores 
Euro 6 que xa foron incorporados 
á gama Forester e Outback a prin-
cipios de 2015, aparecen tamén 
por primeira vez no XV mudando 
o 90% das súas pezas respecto aos 
anteriores Euro 5.

Dimensións e novidades

Este modelo conta cunhas di-
mensións de 4.450 milímetros de 

longo, 1.780 de ancho e 1.570 de 
alto. Hai que subliñar que a reduci-
da batalla de 2.635 mm e a distan-
cia mínima ao chan de 220 mm 
unidos á AWD e aos pneumáticos 
M&S crean un auténtico SUV com-
pacto que pode rivalizar en pres-
tacións offroad con modelos de 
maior prezo e envergadura.

O portón traseiro dá acceso 
a un maleteiro de 380 litros que 
pode chegar a alcanzar os 1.270 
litros abatindo os asentos trasei-
ros (60/40), momento no que nos 
atoparemos cunha superficie de 
carga totalmente plana.

Os cambios no exterior céntran-
se nunhas novas lamias de aliaxe 
de 17”, faros, grella e paragolpes 
dianteiro, novos tiradores de aper-
tura das portas e unha nova ban-
da cromada que percorre a parte 
inferior dos vidros laterais. Agora 
tamén dispón dunha nova cor na 
gama de cores bautizada como 
Hyper Blue.

Subaru XV 2.0i Lineatronic

Unha acertada renovación

■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTos

  A caixa de 
cambios Lineartronic 
consegue un 
equilibrio entre 
comodidade, 
prestacións e 
eficencia
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Na traseira atopamos uns no-
vos faros. Trátase duns pilotos 
que se atopan instalados na par-
te superior do paragolpes traseiro 
e que reforzan a aparencia depor-
tiva e de todocamiño do mode-

lo grazas aos elementos laterais 
en cor de contraste e ao difusor 
de aire que se atopa preto á luz 
antinéboa. Os novos pilotos con-
tan cunha estética en cor gris que 
destacan moito máis que os ante-
riores. Ademais, o modelo equipa 
tecnoloxía parcial LED para ilumi-
nación e freo. Na parte traseira 

tamén atopamos un novo ale-
rón posterior bicor acabado en 
negro satinado, que lle dá unha 
imaxe máis sport.

 
Pasamos ao interior

No habitáculo o novo XV in-
corpora un actualizado volante 
multifunción, de maior calidade 
e grosor que comparte co seu 
irmán maior (Outback), unha 
nova moldura bitón en cor gris 
mate e negro piano percorre 
o salpicadeiro combinando co 
acabado do sistema de audio 
e os apoiabrazos; tamén incor-
pora novos tapizados tanto nos 
guarnecidos das portas como 
nos asentos así como materiais 
reforzados nas suxecións laterais 
dos mesmos para aumentar a 
súa lonxevidade. Ademais, tan-
to o volante como os asentos, os 

repousabrazos e o pomo da pan-
ca de cambios nas versións auto-
máticas, veñen rematados cunha 
costura de fío de cor laranxa. A fi-
nais de 2015, tamén se incorpo-
raron as seguintes melloras na 
gama do Subaru XV: un novo 
sistema de entretemento con 
pantalla táctil de 7 polgadas, cá-
mara de visión traseira e función 
de recoñecemento de voz me-
lloradas. Tamén é diferente o ca-
dro de mandos redeseñado con 
fondo azul e que agora inclúe un 
display LCD máis vistoso, novos 
mandos de audio no volante e or-
denador de a bordo máis com-
pleto, conexións USB e auxiliar 
recolocadas para un mellor acce-
so, novos detalles cromados nos 
mandos de climatización, saídas 
de aire, salpicadeiro e apoiabra-
zos. Ademais, incorporouse unha 
panca de cambios redeseñada 

para as versións con cambio au-
tomático e unha nova chave cun 
acabado de maior calidade des-
tinada ás versións con arrinque e 
acceso intelixente.

Conclusións

O XV é un SUV que nos con-
venceu, se estades pensando 
nun destes modelos recomen-
dámovos que vos pasedes polo 
concesionario Galcar (polígono 
do Tambre) e solicitedes unha 
proba deste xaponés con mo-
tor bóxer. Se buscas un vehículo 
“para todo” este pode ser o teu: 
ten un espazo correcto, atópase 
a gusto na urbe, cómodo en es-
trada e gozarás nas pistas e co-
rredoiras. Todo isto cun bo prezo, 
arrincando a versión base de ga-
solina 1.6i dos 18.300 euros (con 
promocións).

Conseguir unha posición cómoda ao piloto é fácil, as posibilidades que nos permiten as re-
gulacións do asento e do volante facilítannos moito as cousas. A altura do SUV permítenos unha 
boa visibilidade. Só nos falta arrincar o propulsor de 150 cabalos e colocar a panca de cambios 
automático na D, nada máis acelerar comezamos a sentir a suavidade deste motor asociado a 
caixa Lineartronic.

O novo motor 2.0 de gasolina Euro 6 de 150cv, que incorpora a nosa unidade de probas, 
reduce sensiblemente o seu consumo e as súas emisións respecto a versión anterior; a caixa de 
cambios Lineartronic á que vai asociado de serie, foi mellorada e consegue un equilibrio entre 
comodidade, prestacións e eficencia cunha entrega de potencia e funcionamento suaves e lineais 
ao longo de todo o abano de revolucións. A ritmo tranquilo traballa realmente ben, pero cando 

lle esiximos moito ao pedal do acelerador vólvese algo ruidoso. Así e todo, pareceunos que a insonorización é bastante satisfactoria. 
En canto a potencia, en ningún momento botamos de menos máis cabalos. Na nosa proba por asfalto e offroad os 150 foron suficien-
tes, gozando sempre dunha entrega suave.

Na estrada o XV encóntrase realmente cómodo cunhas suspensións agradables que nos darán confianza en calquera trazado 
indo a bo ritmo. Por outra banda, este Subaru atrévese con pistas e corredoiras sen ningún complexo, é máis, atópase cómodo nestes 
tipos de terreos. En estrada, a pesar dunha altura ao chan de 22 centímetros, que será de grande axuda cando abandonemos o asfalto, 
a carrozaría do XV non se balancea en exceso nas curvas. De feito, o traballo da suspensión é tan nobre que este SUV se comporta coa 
axilidade dun automóbil, máis “pegado ao chan” nas estradas reviradas: ten determinación, transmite seguridade e aférrase ao asfalto 
coma se tivese garras. Boa parte da “culpa” desta actitude tena a tracción total; efectiva “escalando” portos de montaña e imprescindi-
ble en calquera tipo de pistas. Se están en bo estado, poderás divertirte coma ninguén nas pistas que abundan na terra de Breogán ou 
en calquera outras. Se están algo máis “rotas”, será a mellor aliada para evitar problemas na lama ou vadeando algún pequeno regato.

• Motor: Bóxer 2.0i 16v
• Cilindrada: 1.995 cc
• Estrutura: 4 cilindros opostos (2 a 2) 
• Distribución: DOHC
• Potencia Máxima en CV: 150
• Par motor en Nm CEE 

rpm: 196 / 4.200
• Tracción: Total
• Caixa de velocidades: 

CVT Lineartronic
• Freos dianteiros / traseiros: discos 

ventilados / discos ventilados
• Lonxitude total: 4.450 mm
• Anchura: 1.780 mm
• Alto: 1.570 mm
• Número de plazas: 5
• Combustible: Gasolina
• Capacidade do depósito: 60 litros

  O Subaru XV 
atrévese con pistas 
e corredoiras sen 
ningún complexo

O cadro de mandos redeseñado con fondo azul agora inclúe un display LCD máis vistoso, novos mandos de audio no volante e ordenador de a bordo máis completo
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Esta historia comeza a escri-
birse con letras maiúsculas no 
Gran Premio de Mónaco do ano 
1966 no que aparece por pri-
meira vez un chasis de McLaren. 
Cincuenta anos despois, a escu-
dería acaba de regresar ao esce-
nario da súa presentación cun 
rendemento menos positivo do 
que agardaba pero cunha tra-
xectoria que deixa feitos e datas 
para a lembranza, que serven 
de exemplo para encherse de 
orgullo e para coller impulso de 
cara ao futuro. A firma británica 
leva 50 anos ligada á máxima 
competición; uns anos nos que 
contou con algúns dos mello-
res pilotos do momento e que 
hoxe, segundo os mentideiros, 

non está tratando a Fernando 
Alonso como debera. Aperten 
os cincos que collemos veloci-
dade de Fórmula 1 para repasar 
a vida e obra de McLaren.

Bruce McLaren

O artífice e fundador da 
marca nace en Nova Zelanda 
no ano 1937 e con vinte e seis 
funda Bruce McLaren Motor 
Racing para dedicarse ao des-
envolvemento de vehículos 
de competición. Desembarca 
no Reino Unido, onde atopa 
ao seu mentor, Jack Branham, 
quen o introduce no seo dun 
pequeno fabricante de vehícu-
los compactos e lixeiros para 
competición: Cooper Cars. Con 
este construtor londiniense 

permanece sete anos e, inme-
diatamente despois, empeza a 
gañar premios en campionatos, 
tanto de Fórmula 1 como Touring 
Cars, conducindo para fabrican-
tes como Jaguar, Aston Martin ou 
Ford, con que logrou a vitoria nas 
24 horas de Le Mans en 1966. Un 
ano antes, Bruce McLaren deci-
de abandonar Cooper Cars para 
centrarse na construción do 
seu primeiro coche de Fórmula 
1. Será o M2B que debuta no 
mencionado Gran Premio de 
Mónaco. Ademais de pasar á 
historia como artífice da mar-
ca, Bruce será lembrado tamén 
por ser o piloto más novo en ga-
ñar un gran premio de Fórmula 
1, o dos Estados Unidos, no ano 
1959; un título que lle arrebatou 
Fernando Alonso no ano 2003.

Cronoloxía do éxito e do final 
de Bruce

En 1964 preséntase o pri-
meiro vehículo de competi-
ción baixo a marca McLaren: o 
M1A que precede a unha ver-
sión mellor: o M1B. Será a partir 
de 1967 cando a casa empece 
a amosar o seu poder nos cam-
pionatos, conseguindo gañar 
37 carreiras de 43 grandes pre-
mios ata o ano 1971. No ano 
1966 Bruce McLaren presénta-
se en Mónaco ao volante dun 
monopraza deseñado por el, en 
boa parte, equipado cun motor 
Ford, a marca coa que un mes 
despois gañaría as 24 horas de 
Le Mans, pero que non resistiu 
máis de nove voltas antes de 
sufrir unha fuga de aceite. Así, 
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McLaren
Os 50 anos dun dos grandes 
da Fórmula 1

Bruce McLaren nunha proba en 1966

Fittipaldi gañou o 
mundial en 1974 co 

M23 de McLaren
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decidiu cambiar e correr no Gran Premio 
de Inglaterra cun propulsor italiano; o 
Serenissima, que lle deu o primeiro pun-
to no campionato, nunha época na que 
só sumaban os seis primeiros clasificados. 
No ano 1968 McLaren gaña o Gran Premio 
de Bélxica, nun momento no que os seus 

coches dominaban o Campionato Can-
Am en circuítos de Canadá e os Estados 
Unidos. Pero chega tamén o final do fun-
dador, que morre nun accidente mentres 
estaba probando un coche, que compe-
tiría no certame de 1970, no histórico 
circuíto de Goodwood. Non puido ser 
testemuña, xa, das vitorias seguintes nas 
500 Millas de Indianapolis, por exemplo, 
nin da evolución triunfante do equipo dos 
seus soños na Fórmula 1. Tras a traxedia, 
Teddy Mayer toma as rendas da casa. Era 
irmán de Timmy Mayer, o primeiro pilo-
to que se uniu a Bruce na súa aventura á 
fronte da escudería. Malia o caos inicial a 
casa consegue manterse grazas a pilotos 
como o brasileño Emerson Fittipaldi, que 
gañou varias carreiras co McLaren M23, o 
mesmo modelo co que James Hunt aca-
dou a vitoria no Campionato de Pilotos de 
1976, logo dunha temporada trepidante 
de loita man a man con Niki Lauda e o 
seu Ferrari. A lista de triunfos continuaría 
ata sumar 12 campionatos de condutores 

e oito de construtores. Ron Dennis suce-
de a Mayer á fronte de McLaren e merca 
as participacións de todos os accionistas, 
iniciando un proceso de transformación 
cara a alta tecnoloxía.

O mellor coche deportivo do mundo

A etapa de Ron Dennis quedará mar-
cada pola súa pretensión de ir máis aló do 
dominio no Mundial de Fórmula 1; quería 
aproveitar a destreza técnica da empresa 
para construír o mellor coche deportivo do 
mundo. Así, no ano 1989 establece a nova 
McLaren Cars que se afana en acadar ese 
obxectivo. Con John Barnard como res-
ponsable técnico, a escudería introduce os 
bastidores de fibra de carbono, que son co-
piados pola competencia. En 1988 Gordon 
Murray deseña un coche de carreiras en fi-

bra de carbono con tres asentos, sendo o do 
medio para o condutor. Era o primoxénito 
McLaren F1, o primeiro dos coches de pro-
dución da marca que se mantivo entre 1992 
e 1999 con 106 unidades fabricadas, un mo-
tor BMW, V-12 de 6,1l e 618cv que lle permi-
tían chegar aos 391km/h. Foi o vencedor 
en Le Mans no ano 1995 e o primeiro cupé 
deportivo da marca que chega ao merca-
do. Ata 1998 presentáronse tres versións: a 
actualización do F1 GTR, o F1 GT pensado 
para ser homologado na serie GT da FIA e o 
F1 GTR de competición do que se fixeron 10 

unidades. Co remate da produción chega o 
interese de Mercedes-Benz por construír un 
superdeportivo coa súa enxeñería e a expe-
riencia de deseño de McLaren. Nace así o 
SLR, un gran turismo de alto rendemento, 
motor AMG V8 que produce 626cv. A fabri-
cación finaliza no ano 2009 e no 2011 arrin-
ca a produción do novo McLaren MP4/12C 
con propulsor V8 Twin-Turbo de 3,8l.

Agasallo de aniversario

McLaren celebra os seus primeiros 
cincuenta anos de historia cunha edición 
especial: o 570S M2B, que rememora o mo-
nopraza co que debutara na máxima com-
petición. Cun chasis MonoCell II de fibra de 
carbono, freos carbono-cerámicos, motor 
V8 biturbo de 570cv e pintura en branco 
puro con franxas verdes e bordes prateados, 
as mesmas cores do modelo de debut que 
empregou Bruce McLaren no M2B orixinal. 
Os anos de investigación, a suma de coñe-
cemento e a paixón por innovar permítelle 
á casa británica, por exemplo, incorporar 
o sistema de freada Steer, que favorece a 
redución da viraxe en deceleracións fortes 
na entrada das curvas. De momento des-
coñécese se se vai producir en serie o 570S 
M2B. No caso de facelo, non lle han faltar 
admiradores.

  Na súa traxectoria 
destacan os éxitos 
deportivos pero tamén os 
industriais e comerciais cos 
seus vehículos de produción

  Acumula 20 títulos 
mundiais e presume dunha 
marca: os 386km/h de 
velocidade punta
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Os McLaren de serie só están ao alcance 
de clientes cunha boa conta corrente

20 títulos mundiais, 8 de construtores e 12 
de pilotos. Só o supera Ferrari, con 31.

63 pilotos na aliñación. Coulthard pilotó un 
McLaren en 150 Grandes Premios conse-

guindo 12 vitorias). Séguelle Hakkinen (131 e 20), 
Button (119 e 8), Hamilton (110 e 21) e Prost (107 
e 30). Alonso sitúase no posto 14, con 39 carreiras 
do mundial e 4 vitorias.

6 campións. Ayrton Senna (1988, 90 e 91) e Prost 
(1985, 86 e 89) empatan en títulos mundiais 

coa escudería: 3. Logo aparecen Hakkinen (98 e 99), 
Fittipaldi (1974), Hunt (1976) e Hamilton (2008).

10 motoristas ao longo destes 50 anos. O motor 
Mercedes, con 351 Grandes Premios encabe-

za esta lista; séguenlle o Ford Cosworth (236), Honda 
(104), TAG Porsche (68) e Peugeot (16).

11,5 segundos para pasar de 0 a 100. É a 
marca que bate en 1999 Andy Wallace 

a bordo dun McLaren F1 LM de estrada. Un ano an-
tes xa se fixera un oco no Libro Guinnes ao obter 
386km/h de velocidade punta cun coche de pro-
dución da marca. 

106 unidades fabricadas do McLaren F1. 
Unha delas acadou os dous millóns e 

medio de libras nunha poxa no ano 2009.
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Calendario  
de probas AGOSTO 2016

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

6 de agosto
Cto. España Supercross - Cuevas de 

Almanzora
Supercross Cuevas de Almanzora Almería España

6 de agosto Rallysprint Miengo - Cantabria Rally Miengo Cantabria España
6 de agosto Dirt Track - Chiclana Dirt track Chiclana Cádiz España

6-7 de agosto I Cortegada de Baños Montaña Cortegada Ourense España
6-7 de agosto Cto. Mundo Turismos - Arxentina Mundial turismos Arxentina Arxentina

13 de agosto
Cto. España Freestyle - Roquetas de 

Mar
Freestyle Roquetas de Mar Almería España

13 de agosto Dirt Track - Sanlúcar de Barrameda Dirt track Sanlúcar de Barrameda Cádiz España
13-14 de agosto Cto. España Autocross - Arteixo Autocross Arteixo A Coruña España

14 de agosto G.P. Moto GP - Austria Mundial Motos Circuíto Red Bull Ring - Spielberg Austria
14 de agosto Cto. Mundo Motocross - Rusia Motocross Orlyonok Rusia
14 de agosto Copa Europa Motocross Open - Rusia Motocross Orlyonok Rusia

18-21 de agosto Rally de Alemaña Mundial Rallys Alemaña
19-21 de agosto Cto. Alemán Turismos - Rusia Turismos Moscú Moscú
20-21 de agosto I Pontecaldelas Montaña Montaña Pontecaldelas Pontevedra España
20-21 de agosto III G.P. Karting Forcarei Karting Circuíto A Magdalena - Forcarei Pontevedra España
20-21 de agosto II Slalom O Castro Slalom O Castro, Taragoña, Rianxo A Coruña España

21 de agosto G.P. Motos GP - República Checa Mundial Motos Circuíto de Brno República Checa
27 de agosto Cto. España Supercross - Valladolid Supercross Valladolid Valladolid España
28 de agosto Cto. España Karting - Motorland Karting Circuíto de Motorland - Alcañiz Teruel España
28 de agosto G.P. F1 Bélxica Mundial F1 Circuíto Spa - Francorchamps Bélxica
28 de agosto Cto. España Velocidade - Portugal Velocidade O Algarve Portugal

O piloto Fernando Alonso 
cambiou o seu monopraza ha-
bitual polo volante do Honda 
NSX no circuíto de Estoril, o su-
perdeportivo que o fabricante 
xaponés creou especificamente 
para ofrecer unha "nova expe-
riencia deportiva" (NSX, pro-
cedente do inglés New Sports 
eXperience).

Equipado cun motor hí-
brido que entrega ata 581cv 
de potencia, o novo NSX che-
gará a Europa durante o últi-
mo trimestre deste 2016. Este 

superdeportivo híbrido conta 
cun novo motor DOHC de seis 
cilindros e dous turbocompre-
sores montado lonxitudinal-
mente que se combina cunha 
transmisión de dobre embra-
gue (DCT) e nove velocidades 
desenvolvida especificamen-
te para este modelo. Un mo-
tor eléctrico de accionamento 
directo traseiro, aloxado entre 
o motor e a caixa de cambios, 
favorece o rendemento en ace-
leración, freada e cambio de 
marchas. As rodas dianteiras 

veñen propulsadas por dous 
motores eléctricos parale-
los independentes de alto 

rendemento que proporcio-
nan unha resposta instantánea 
do par.

A nova serie especial limi-
tada de Ferrari presentarase no 
Salón de París. Unha serie es-
pecial dedicada aos clientes e 
coleccionistas que nin tan se-
quera nun supercar, están dis-
postos a renunciar ao pracer de 
conducir ao descuberto.

Todas as reservas des-
te modelo xa foron agotadas 
trala presentación en primi-
cia aos clientes de Ferrari. A 
nova serie limitada, dispoñi-
ble con hard top de fibra de 
carbono e soft top, presenta as 
mesmas características mecá-
nicas e as mesmas prestacións 

que LaFerrari, grazas ao mo-
tor térmico V12 de 800cv xun-
to cun motor eléctrico de 120 
kW (163cv), cunha potencia 
total de 963cv. Na carrozaría 
realizáronse numerosos e im-
portantes cambios co fin de 
manter intactas a aerodinámi-
ca e as características de rixidez 

torsional e flexional da versión 
convertible.

Fernando Alonso probou o novo Honda NSX

Un supercar convertible
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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



■ ROCÍO PEREIRA | TexTo      
■ SPRINT MOTOR | FoTos

Que vinte anos non son nada xa o di a 
canción pero, no caso dun automóbil, vin-
te anos dan para moito. No caso da Citroën 
Berlingo foron suficientes para que prota-
gonizase unha revolución no mundo do 
transporte urbano e para acadar unha po-
pularidade destacada nas estradas. Todo isto 
e máis, dende Vigo para todo o mundo. Este 
mes de xullo toca presumir de produto fei-
to en Galicia, desenvolvido e pensado para 
Europa. Aínda non adquiriu a categoría de 
clásico con todas as letras, quédanlle cinco 
para iso, pero merece igualmente quedar 
retratado no Retro-Visor deste mes de xullo 
polo seu carácter marcadamente galego: na-
ceu en Vigo e alí segue a fabricarse, na planta 
que a casa do dobre “chevron” ten na zona de 
Balaídos, de onde xa saíron nestes vinte anos 

máis de dous millóns catrocentas cincuenta 
mil unidades.

Un antes e un despois

Antes da Berlingo os vehículos destina-
dos a realizar o reparto nas cidades eran os 
chamados derivados comerciais, é dicir, ve-
hículos do segmento B nos que se mantiña 
a súa parte frontal e os dous asentos diantei-
ros, que incorporaban na parte traseira unha 
caixa. Neste contexto, Citroën reivindica o seu 
papel revolucionario por ter sido a creadora 
do primeiro vehículo comercial que naceu 
co obxectivo dobre de satisfacer as necesida-
des profesionais dos usuarios e tamén as de 
ocio. Fíxoo marcando un cambio importan-
te: pasou dun turismo cunha caixa de carga 
a un coche con utilidade para o traballo e o 
tempo de lecer. Porque ata daquela, as furgo-
netas deste tipo destinadas aos profesionais, 

non tiñan espazo para cinco persoas, ofrecían 
pouca versatilidade e presentaban unha es-
tética pouco agradecida. Unha tendencia á 
que a marca francesa conseguiu darlle a volta.

O lanzamento

Citroën lanza no ano 1996 o Berlingo e 
facía con nome e apelidos: era o primeiro 
vehículo comercial do seu segmento dese-
ñado como un modelo independente e non 
como un derivado dun turismo. Tiña espa-
zo de carga integrado na liña do coche, aire 
acondicionado, ABS, airbags, motores de úl-
tima xeración…Ata ese momento, as furgo-
netas eran utilitarios aos que se lles engadía 
unha “caixa” para ter maior capacidade de 
carga, carecendo de todos os elementos dos 
que dispoñían outros modelos. Chegou cun-
ha estética moito máis moderna e elegante 
que os derivados comerciais e ofrecía unha 
maior versatilidade, amplitude, comodida-
de e seguridade.

Os antecesores

O Berlingo non é o primeiro modelo co 
que a casa francesa quería satisfacer as am-
plas necesidades das familias cun uso poli-
valente, tanto para a semana como para as 
fins de semana e cun deseño no que desta-
caban as formas fluídas e aerodinámicas, nas 
que o posto de condución se fusionaba co 
espazo de carga, na versión furgón, ou coa 
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Citroën Berlingo
20 anos ao servizo do ocio
e do negocio

  Fixo historia na 
automoción ao ser o primeiro 
vehículo comercial deseñado 
como modelo independente e 
non derivado dun turismo
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área reservada aos pasaxeiros, na versión 
combi. Na lista dos precedentes na liña de 
produción sitúase en primeiro lugar a fur-
goneta 2CV, fabricada entre 1951 e 1978, o 
Acadiane (1978-1987), que tiña a súa orixe 
no Dyane 6, e do Visa derivaría a C-15, que 
se fabricou tamén en Vigo dende 1984 e 
ata 2005. A fórmula resultou do agrado do 
mercado, onde conseguiu ser líder de ven-
das durante 12 anos, os últimos 10 de for-
ma consecutiva.

Os primeiros Berlingo

No Salón do Automóbil de París expuxé-
ronse varios prototipos innovadores con 
visións das posibilidades que ofrecía o mo-
delo. O Berlingo Bulle, unha versión redon-
deada, pensada como automóbil urbano, 
con moita habitabilidade, carácter atrac-
tivo e acolledor. Este foi un dos puntos de 
partida que desembocou no concept-car 
C3 Lumiére, que foi o xerme da primeira xe-
ración do C3. O Berlingo Coupé de Plage, 
fabricado por Bertone, seguía a estela do 
Méhari, que deixara de producirse nove 
anos antes. Pensado para o ocio de praia 
contaba con soportes para táboas de surf 
no teito e mesmo dúas hamacas na parte 
traseira. Hoxe considérase o antepasado 
directo do concept-car Cactus M. En 1996 
tamén se presentou o Grand Large, cunha 
visión orientada ao uso familiar e de lecer, 
que acabaría sendo a base para desenvol-
ver o actual Berlingo Multispace.

Os primeiro cambios chegan no ano 2002

O restyling ao que se someteu o mode-
lo seis anos despois da súa chegada afectou 
ao exterior pero tamén aos equipamentos 
de confort e axuda á condución, con inno-
vacións que se ían incorporando aos turis-
mos como o multiplexado, que permitía o 
peche automático das portas ao superar 
os 10km/h, limpaparabrisas automáticos, 
acendido de luces ata un minuto despois 
de cortar o contacto… Na estética foise ase-
mellando aos SUV e os 4X4, o que culmina-
ría no concept Berlingo Mountain Vibe e no 

lanzamento de versións como o Multispace 
XTR Plus, elixido como coche de apoio do 
equipo do programa de aventura e risco “Al 
filo de lo imposible”. No ano 2002 muda a 

faciana dianteira con faros de grandes di-
mensións, un capó horizontal e nervado, 
parachoques dianteiro envolvente e aletas 
e molduras laterais que lle conferían un as-
pecto robusto.

Segunda actualización en 2008

A renovación do modelo medrou na 
segunda cura de rexuvenecemento: 24cm 
de longo, 12 de ancho e 3,5cm de distancia 
entre eixes; novas dimensións lle permiti-
ron elevar o volume de carga. Na versión 
furgón incorporaba a cabina Extenso, que 
fai posible o traslado de obxectos de ata 3 
metros de lonxitude, amais de poder aco-
ller a tres persoas en primeira fila. Detrás, 

tiña a opción de portas batentes para faci-
litar as operacións de carga e descarga na 
cidade. Mellora en equipamento con ABS 
con axuda á freada de emerxencia de serie 
en toda a gama, ESP, detección de pneumá-
ticos pouco inflados, novos sistemas de su-
xeición de carga e a posibilidade de equipar 
ata catro airbags. Presumía tamén de aire 
aventureiro cos parachoques envolventes, 
faros de grandes dimensións e rodas gran-
des e anchas.

2012: renovación eficiente

A carrozaría tínguese de cores vivas, a ca-
landra toma forma redondeada para acoller 
os novos chevrons da marca, os grupos óp-
ticos pasan ao lateral e incorporan segmen-
tos azuis, ensánchase a toma de aire frontal 
para asentar mellor o coche e implántanse 
novos embelecedores cromados para deliñar 
os faros antinéboa. Ademais o deseño com-
binouse con elementos que respectan o me-
dio ambiente permitindo reducir o consumo 
e as emisións de CO2. A última renovación do 
Berlingo chegou no ano 2015 e, na actualida-
de, conta tamén cunha versión eléctrica con 
baterías que proporcionan unha autonomía 
de 170 quilómetros.

Edición especial 20 anos

Dende o Porto de Vigo saen cada ano 
centos de miles de Berlingos con destino 
a case calquera parte do mundo. No 2015 
producíronse 117.481 unidades dos que o 
92% foron para exportación. No escenario 
de partida presentouse hai unhas semanas 
a edición especial conmemorativa “20 ani-
versario”, cunha estética SUV, barras de tei-
to, suspensión sobreelevada 7 mm no eixe 
dianteiro e 10mm no traseiro, barras de tei-
to e proteccións baixo o motor e na carro-
zaría. Conta con tecnoloxía para axudar ao 
estacionamento, 678 litros de maleteiro e 
60 adicionais no teito e motores gasolina e 
diésel, cun prezo de partida de 16.500 eu-
ros. Como vinte anos non son nada, que 
sexan vinte anos máis de produción gale-
ga do Berlingo e que SPRINT MOTOR estea 
para contalo.
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Dende o ano 1996, a planta viguesa leva fabricadas 2.450.801 unidades do Berlingo

  Supuxo unha 
revolución no transporte 
urbano e durante 12 anos 
liderou o mercado no seu 
segmento, os dez últimos 
de forma consecutiva
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Campionato do Mundo de Tursimos (WTCC)

Tiago Monteiro foi o grande heroe en Vila Real

■ PAULO NUNO ARAGÃO | TexTo      
■ DESPFOTO | FoTos

Despois dun magnífico arrin-
que da pole position, fixo unha 
corrida sen erros, gañou distan-
cia respecto ao seu perseguidor, 
Yvan Muller, cun Citroën C-Elysee 
que tentou todo para aproximar-
se e pasalo, mais a determinación 
de Tiago Monteiro, non o permi-
tiu, e o piloto francés tivo que 

pelexar bastante cos dous Honda 
Civic, de Norbert Michelisz e Rob 
Huff que o perseguían dende o 
terceiro e o cuarto posto.

Rob Huff, ía bastante máis rá-
pido que o seu colega de equi-
po húngaro, pero Michelisz, 
conseguiu sempre defenderse 
dos ataques do britânico, Rob 
Huff.

O líder do campionato, José 
María López, cun Citroën C-Elysee, 
foi o quinto clasificado, por diante 
dos Volvo, o de Thed Bjork, que se 
defendeu moi ben da presión de 
Nicky Catsburg, cun Lada Vesta, 
e de Mehdi Bennani, cun Citroën 
C-Elysee.

Tiago Monteiro, alcanzou así 
a terceira vitoria en Portugal, 

despois da de Estoril en 2008 e 
Portimão en 2010.

Cos 31 puntos conquistados, 
5 pola pole position, 1 polo déci-
mo lugar na primeira corrida e 25 
pola vitoria, Monteiro recupera o 
segundo lugar do Mundial de pi-
lotos, pasando a sumar, no inicio 
da segunda metade do campio-
nato, 143 puntos.

O portugués Tiago Monteiro venceu a corrida principal disputada no circuíto urbano de Vila Real, 
puntuable para o Campionato do Mundo de Turismos, WTCC. Cunha enorme presión do público e 
do seu equipo, Monteiro foi sempre apoiado por milleiros de persoas que se desprazaron a Vila Real.

RESULTADOS CARREIRA PRINCIPAL
Posto Piloto Marca Tempo

   1 MONTEIRO HONDA 27:53:321
   2 MULLER CITROËN + 0.8
   3 MICHELISZ HONDA + 2.2
   4 HUFF HONDA + 3.4
   5 LÓPEZ CITROËN + 16.2
   6 BJÖRK VOLVO + 17.4
   7 CATSBURG LADA + 17.9
   8 BENNANI CITROËN + 21.6
   9 VALENTE LADA + 23.1
 10 CHILTON CITROËN + 23.4
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Un piloto ourensán por terras de Asia

José Luis Abadín

 ■ ÁLVARO ABADÍN, M. CUMBRAOS, FERRARI WORLD E SPRINT MOTOR| FoTos

■ Unha reporTaxe de MIGUEL CUMBRAOS 

Mentres agardaba a oportunidade de ter algún proxecto para competir, o galego José Luis Abadín 
(Ourense, 1987) aproveitou diversas ocasións para permanecer activo no mundo da gasolina e 
dos circuítos. Casos e cousas dun ourensán que foi reclamado por Ferrari... nas sempre atractivas 
terras de Oriente.

Sprint Motor: Como xurdiu a posibilidade de traba-
llar con Ferrari en Oriente Próximo?

José Luis Abadín:  Durante os anos 2013 e 2014 
traballei como monitor na Porsche School Spain, en 
Drivex School e na Escola Española de Pilotos. Grazas 
a esta experiencia o meu perfil encaixaba co que bus-
caban en Ferrari World. Como o meu proxecto de com-
petición para o 2015 caeuse, non dubidei cando mo 
propuxeron. Agora, despois de varios meses de co-
laboración, veño de pechar este ciclo coa firma tran-
salpina por outras circunstancias que logo explicarei.

SM.: En que consistiu o traballo de Abadín?

J.L.A.: Traballei en “Driving Experience”, onde a xen-
te tiña a oportunidade de facer realidade o soño de 

conducir un Ferrari. Tamén facía experiencias onde os 
convidados van como pasaxeiros e podían coñecer 
que ben se comportaba o coche. No circuíto de Yas 
Marina realicei “Hot Laps” para os clientes cos Radical 
SR3 e fixemos tamén probas de condución cos F-3000, 
os Aston Martin Vantage GT4 e os Mercedes GT’S 
AMG, así como outros eventos para outras marcas.

SM.: Lembremos como era un día na súa vida 
“asiática”

J.L.A.: Pois traballo, traballo e traballo. Cando non 
tocaba traballar, adestrar. Eran 6 días por semana e 
a xornada libre tamén tiña ocupación en Yas Marina 
Circuit.

SM.: Aumentou desta forma o nivel de idiomas a 
empregar?

J.L.A.: Si, pero non como unha obriga, senón como 
unha necesidade de comunicarse. Despois dun ano 
poido dicir que falo inglés, portugués –tiven clientes 
brasileiros todas as semanas– e a base de practicar, xa 
se sabe. Comecei a falar italiano, que está neste mo-
mento como o meu portugués cando cheguei a estas 
latitudes. Logo o xusto de árabe e chino, sobre todo 
para que os clientes entenderan que había que frear!

SM.: Con que perfil de xente traballaba Abadín nes-
te tipo de prácticas?

J.L.A.: De todo tipo. Era unha ocupación de cara ao 
público, polo que falaba con xente de todos os con-
tinentes, dun perfil moi diverso. Tiven de todo, pois 
nun ano levei a cabo máis de catro mil experiencias 
en competición.

Un país, moitas culturas

Abu Dabi, onde traballou e 
viviu este tempo atrás Abadín, 
ven a significar “Pai de gace-
las”. É a capital do emirato ho-
mónimo, así como a capital e a 
segunda cidade máis poblada 
dos Emiratos Árabes Unidos. 
Atópase nunha illa que ten for-
ma de “T”, ao sureste do Golfo 
Pérsico. Dispón de 67.340 qui-
lómetros cadrados e ronda os 
900.000 habitantes.“ É un pais 
cosmopolita, xove, que naceu 

hai 44 anos, froito da unión de 
sete emiratos, dos cales os máis 
importantes son Dubai e Abu 
Dhabi. Tiven a oportunidade de 
vivir en ambos sete meses. Son 
moitas culturas nun espazo moi 
pequeno, con variados contras-
tes e civilizacións diversas. O 40% 
da poboación é India, tan só un 
10% é emiratí e o resto o resulta-
do dunha mestura” precisa o pi-
loto galego, que tamén subliña a 
dureza do clima con “veráns onde 
soportábamos 56º cun 80% de 
humidade”.
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Un “currículum” entre monoprazas

Dende os seus inicios en competi-
ción, Abadín sempre apostou polas ca-
rreiras en pista. Entre os anos 2002 e 2005 
coñeceu o que era competir en karting, 
que daquela alternaba circuítos perma-
nentes con trazados urbanos. Esta traxec-
toria veu marcada por un terceiro posto 
a nivel galego no ano 2004 e os títulos 
absolutos en Galicia e Castela-León a 
tempada seguinte, todo isto na catego-
ría Inter-A.

O salto aos fórmulas chegou a través 
da opción que Emilio de Villota puxo en 
marcha a mediados do ano 2000 e que 
se bautizou como “Máster Júnior”. Nela 
o noso protagonista empeza a descubrir 
o que son os monoprazas, para un ano 
despois asinar catorce podios, o récord 
do Jarama, nesta modalidade e a tercei-
ra praza final na xeral absoluta.

No ano 2008 deu un paso máis, de-
cidíuse daquela polo Campionato de 
España de F3, onde se fogueou dispu-
tando dez carreiras. Ao ano seguinte foi 
quen de obter 3 vitorias e 8 podios no 
apartado “Copa” do devandito certame, 
subindo á categoría “Open” un ano des-
pois, onde rematou sexto absoluto des-
pois de participar en dez carreiras.

Era necesario subir máis chanzos na 
carreira do piloto ourensán, que optou 
pola novidosa Fórmula 2. Non se saldou a 
experiencia con moita fortuna, obtendo 
como mellor recompensa dous décimos 
postos en Spa e Brands-Hatch. Ocurría 
isto no ano 2011, para repetir o ano se-
guinte, onde tamén competiu de forma 
esporádica no europeo de F3. Xa de for-
ma máis illada Abadín liderou a catego-
ría Prototipos das 32 horas de Portimao 
2014 e o pasado ano disputou catro citas 
da MRF Challenge Middle East.

Unha realidade máis próxima

Abadín intentou denodadamen-
te pechar diversos proxectos post F3, 
pero as razóns económicas impedírono. 
“ Sempre foi o diñeiro. Na F-2 intentámolo 
incluso vía “crowfunding”, como unha op-
ción máis para poder financiar as carreiras, 
o que resultou como boa experiencia para 
correr incluso a última proba do F3 Open 

no 2012, en concreto en Montmeló. Este 
sistema ten cousas positivas pero non é o 
mellor, servindo en cambio como comple-
mento” aclara o ourensán.

O actual home de Ferrari é realista 
e positivo tras tres anos no dique seco. 
“Ainda que non se vexa, hai un proxecto. 
Non parei de traballar de cara a competir. E 
pese a que non estiven en moitas carreiras, 
o meu nivel técnico e mental actualmente 
é moi superior ao que tiña en 2012. Non 
deixei de adestrarme e formarme, A miña 
motivación e ilusión é moi alta e en bre-
ve agardo poder concretar algo. Neste úl-
timo mes estiven a cabalo entre Abu Dabi, 
Portugal, Madrid e Vigo para que poida 
ser realidade o meu retorno á competi-
ción” engade.

Segue habendo sitio

Nos anos 90 e as dúas primeiras dé-
cadas do 2000 Galicia contou cun intere-
sante ramillete de pilotos que apostaron 
(con moito mérito e sacrificio pola súa 
banda) polo automobilismo de circuí-
tos. Foi a quenda e o momento de ho-
mes como Pérez Fontán, Celso Míguez, 
Marcelo Conchado, Roberto Blach, José 
Antonio Alonso, Ramiro Muñiz Mora… 
ou o propio José Luis Abadín. Hoxe en 
día, en pleno 2016, tan só o coruñés 

Abadín correndo nas rúas de Chantada no 
galego de karting 2005

O piloto ourensán competiu tres 
tempadas na Fórmula 3
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Consumo combinado gama ŠKODA: [3,4-6,6] l/100km. Emisiones de CO2 gama ŠKODA [89-154] g/km.

El precio anunciado corresponde al modelo ŠKODA Fabia Like 1.0 MPI 75 CV - 55 KW, ŠKODA Spaceback Like 1.4 TDI 90 CV - 66 KW, ŠKODA Yeti Outdoor 
Like 1.2 TSI 110 CV - 81 KW; y ŠKODA Octavia Like; 1.6 TDI CR 110 CV - 81 KW. (Válido para unidades en stock). PVP recomendado en Península y Baleares. 
(IVA, transporte, impuesto de matriculación y descuento de Marca, Concesionario, Plan PIVE y Bonificación de Volkswagen Finance incluidos), para 
clientes particulares y autónomos que financien un crédito mínimo de 8.500 € para Fabia, Spaceback y una permanencia mínima de 48 meses, un crédito 
mínimo de 14.000 € para Yeti, Octavia y una permanencia mínima de 48 meses, a través de Volkswagen Finance S.A. EFC. Oferta válida hasta 31/07/2016. 
Campaña incompatible con otras ofertas financieras.

skoda.esAprovecha estos precios de traca. ¡Tienes hasta el 25 de julio!

ŠKODA  
Fabia

por 8.500 € por 12.900 €

ŠKODA  
Spaceback TDI

por 14.500 €

ŠKODA  
Yeti

por 16.500 €

ŠKODA  
Octavia TDI

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

Javier Cobián e o pontevedrés Juan Campos, con 
altibaixos, mantéñense na opción de velocida-
de en pista “ O noso deporte é moi caro. Os equi-
pos sobreviven cos pilotos, polo que claramente o 
problema é o diñeiro. Todo suma, pero se non tes 
un presuposto, non podes correr... E cando non o 
tes, hai que buscalo” matiza o noso entrevistado.

O esforzo feito por todos os pilotos que apos-
tan pola pista é todavía máis loable vendo que 
en Galicia non hai circuíto. A oferta española é 
grande, convivindo trazados xa veteranos como 
o Jarama, Jerez, Montmeló, Cheste ou Albacete 

con outros máis modernos, Alcañiz ou Navarra. 
Galicia sempre reclamou un, con proxectos que 
xamais foron realidade. “É unha verdadera má-
goa pois o circuíto máis próximo a Galicia dentro 
de España é o madrileño do Jarama. A demanda 
non desapareceu e hai que entendela como unha 
gran ferramenta. Coa inversión nalgún polígono 
industrial que está deserto xa teríamos un circuíto. 
De todas formas ata que haxa unha promoción 
privada cun proxecto realista e rendible, o tan des-
exado trazado galego seguirá sendo unha utopía” 
conclúe o ourensán.

O paso pola F2 non resultou exitoso 
para o piloto galego

Abadín competindo no circuíto do Jarama na tempada 2009
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