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Aires de deportivo Citroën e a aventura: Unha parella de éxito
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Os datos deste ano sobre accidentes co-
mezan a ser moi preocupantes, o mesmo que 
o desinterese das principais forzas políticas por 
este tema. Son moitas as asociacións automo-
bilísticas que están poñendo voz a este drama 
social e reclamando que se actúe urxentemen-
te. O mal estado das infraestruturas, o parque 
móbil cada vez máis envellecido e as distrac-
cións e despreocupación humana están fa-
cendo que as estatísticas eleven o número de 
vítimas dunha forma alarmante.

O balance provisional da Dirección Xeral 
de Tráfico é de 253 falecidos dende o día 1 de 
xullo ata o 31 de agosto. Isto supón un incre-
mento do 12 por cento respecto ao ano 2015. 
Estes datos confirman a tendencia observada 
na evolución da sinistralidade, xa que nos úl-
timos oito meses aumentou a mortalidade, e 
nalgúns casos, como o de marzo, ata nun 25 
por cento respecto ao mesmo mes do ano an-
terior. Con todos estes datos tráxicos parece 
que a ningún responsable político e institucio-
nal lle preocupe moito a seguridade viaria, aín-
da cun balance anual que amosa un aumento 
dramático de feridos e de vítimas mortais.

Asociacións como Stop Accidentes, o 
RACE e Automobilistas Europeos Asociados, 
entre outras, están advertindo da gravidade 
deste problema, que, de non tomar medidas 
urxentes, deixará un balance anual de vítimas 
terrible. Stop Accidentes, por exemplo, fai fin-
capé na actitude de moitos/as condutores/
as que non prestan a atención debida cando 
van aos mandos do vehículo (sobre todo, dis-
traéndose co teléfono móbil e outros artefac-
tos tecnolóxicos) e tamén que non respectan 
os límites de velocidade. O Race pide un gran 
pacto de Estado e AEA queda afónica recla-
mando menos represión e máis educación e 
formación.

Por outra banda, as distintas asociacións 
de fabricantes e importadores de automóbi-
les din que o efecto do envellecemento do 

parque móbil é nefasto para a seguridade via-
ria e para o medio natural, algo que agora que 
rematou o Plan PIVE pode ir a cotas maiores. 
Haberá que ver como van as vendas de co-
ches novos; probablemente irán peor que 
coa vixencia dun plan nacional para a reno-
vación dos vehículos. Este parón na boa mar-
cha das vendas e, xa que logo, da renovación 
do parque móbil, fará que cada vez teñamos 
un maior volume de tráfico con coches máis 
antigos, peor mantidos e con máis avarías, que 
estarán circulando por estradas mal mantidas 
e, ao final, cun resultado de máis sinistros.

Neste crítico momento de desgober-
no (levamos meses cun Goberno en fun-
cións) este problema social agudízase. Se xa 
normalmente non se fai moito neste tema, 
agora faise “cero”. A preocupación non pode 
ser só das asociacións automobilísticas e 
dos medios de comunicación, con peque-
nas iniciativas independentes e descoordi-
nadas. Meritoriamente interesantes, pero 
insuficientes.

Tamén, se miramos para os intereses po-
líticos, as cousas vólvense máis grises. Na 
última proposta potente para formar un 
Goberno (entre o PP e Ciudadanos), despois 
dun baleiro de goberno de case un ano, no 
que se presentou un paquete de 150 medi-
das que intentaban abordar os problemas 
máis importantes e urxentes para este país, 
non vimos ningunha que contivese accións 
extraordinarias para combater os milleiros 
de vítimas que hai nas nosas vías públicas.

Ten que haber un compromiso social. 
Se non somos conscientes da necesidade 
de fortalecer a seguridade viaria entre to-
dos os actores (gobernos, medios, asocia-
cións…), as traxedias seguirán indo a máis. 
Unha eivada que a nosa sociedade parece 
que segue sen tomar conciencia. Queda cla-
ro que, desgraciadamente, a seguridade via-
ria segue estando orfa.

EDITORIAL

A seguridade viaria está orfaA seguridade viaria está orfa

Breogán Ocasión

C/ Severo Ochoa, 14
A Coruña · T. 981 13 66 88

                   

Carretera de Camposancos, 141
Vigo · T. 986 203 320

ALFA ROMEO 159
2.4 JTD SELECTIVE 
 Año: 2006
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VOLKSWAGEN 
TOURAN 1.6 TDI
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· Financiación inmediata
· Seguro a su medida

· Más de 300 vehículos en Stock 
· Compramos tu coche

www.grupobreogan.com
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O remate das axudas do 
Plan PIVE non está afectan-
do, de momento, ó segmen-
to comercial da automoción. 
As vendas mantiveron o mes 
pasado a boa xeira coa que 
evolucionan neste exercicio e 
pecharon o mellor agosto nos 
últimos oito anos. Os conce-
sionarios galegos matricu-
laron 2.959 coches, o que se 
traduce nun aumento dun 
cinco por cento. No conxunto 
de España vendéronse 64.089 
vehículos, un 14,6 por cento 
máis.

Malia o avance das ma-
triculacións en Galicia, hai 

diferenzas notables entre as 
distintas provincias. Deste xei-
to, as vendas increméntanse un 
9,5 por cento en Pontevedra; 
un 8,2 na Coruña; e un 7,1 en 
Ourense. Pola contra, Lugo pre-
sentou malos resultados o mes 
pasado, ó baixaren as vendas 
nun 14,2 por cento. En núme-
ros absolutos, na provincia da 
Coruña comercializáronse en 
agosto 1.282 coches novos; 
979 en Pontevedra; 385 en 
Lugo; e 313 en Ourense. Por 
comunidades autónomas, to-
das presentaron aumentos das 
matriculacións. As cidades au-
tónomas de Ceuta e Melilla fo-
ron as que tiveron un mellor 
comportamento, ó acumular 

unha suba dun 30 por cento. 
O menor incremento rexistrou-
se en Navarra, cun cativo crece-
mento dun 0,3.

Reaccións

As distintas asociacións pa-
tronais da automoción valo-
ran positivamente os datos 
de agosto. O director de 
Comunicación de Anfac, David 
Barrientos, cualifica de “moi po-
sitiva” a evolución do segmen-
to comercial o mes pasado. Así 
mesmo, Barrientos avoga por 
renovar o Plan PIVE, xa que “a 
antigüidade do noso parque 
automobilístico, que se ache-
ga aos 12 anos de media, e 

nalgunhas comunidades supe-
ra os 13 anos, fai que ferramen-
tas como os plans PIVE sigan 
sendo necesarios hoxe en día”.

Os empresarios son opti-
mistas de cara á parte final do 
ano. O presidente da patronal 
de concesionarios Faconauto, 
Jaume Roura, afirma que “a 
mellora da confianza dos com-
pradores, o crecemento do 
emprego, un acceso ó finan-
ciamento máis fluído, o esfor-
zo promocional que manteñen 
marcas e concesionarios e a ne-
cesidade que teñen moitos es-
pañois de cambiar o seu vello 
coche fan manter as nosas ex-
pectativas de incrementos 
futuros”.

Peugeot liderou con claridade o TOP-10 
galego de marcas en agosto en Galicia. Os 
concesionarios da compañía francesa vende-
ron 275 coches novos durante o mes pasado. 

A segunda praza correspondeu a Toyota, 
que con 231 vehículos estivo a un gran ni-
vel en agosto. O podio mensual pechouno 
Volkswagen, con 217 coches.

A cuarta posición do TOP-10 galego en 
agosto foi para Renault, con 211 automóbi-
les novos comercializados. A seguir queda-
ron Seat, con 193; e Kia e Opel empataron na 
sexta praza con 177. O oitavo posto recaeu 
en Ford, con 175 coches. Pecharon a clasifi-
cación das mellores marcas o mes pasado 
Mercedes con 158 vehículos matriculados e 
Audi, con 150.

O mellor agosto en oito anos

Peugeot mantén 
no verán a súa 
marcha imparable

Balance matriculacións

As vendas de coches creceron un cinco por cento o mes pasado en Galicia

Toyota pecha un bo agosto
■ EMILIO BLANCO | TexTo

■ EMILIO BLANCO | TexTo

TOP-10 GALICIA AGOSTO

1 PEUGEOT 275
2 TOYOTA 231
3 VOLKSWAGEN 217
4 RENAULT 211
5 SEAT 193
6 KIA 177
6 OPEL 177
8 FORD 175
9 MERCEDES 158
10 AUDI 150

Marca / Matriculacións
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Presentación do Kia Niro
Compostela Concesionario acaba de amo-

sar a súa nova incorporación á súa exposición, o 
novo Kia Niro. Un SUV cunha motorización híbrida 

(gasolina+electricidade) que promete dar grandes alegrías á 
marca. Aurelio Novoa e Manuel Lorenzo, xerente e director 
comercial de Compostela Concesionario, foron os encargados 
desta presentación.

O Niro ofrece, entre outras cousas, un cambio aumático 
e unha garantía de 7 anos. Durante o desenvolvemento des-
te modelo a marca buscou que primase a versatilidade, de tal 
maneira que 
tanto o con-
dutor coma 
os pasaxei-
ros gozasen 
dunha expe-
riencia pou-
co habitual 
de confort.

Cita de vehículos históricos na praza do Obradoiro
A cita será o día 

24 de setembro. 
Máis de cen auto-

móbiles históricos chegarán 
á praza do Obradoiro a partir 
das 11.30 da mañá. Os afec-
cionados e curiosos poderán 
gozar destas xoias ata as 5 da 
tarde.

A VI Edición da 
Concentración de Vehículos 
Históricos Xornadas de 
Patrimonio As Xornadas 
de Patrimonio, que or-
ganiza a nivel mundial a 
Federación Internacional de 
Automóbiles Antigos nas 
principais capitais, volverán 

ter o seu protagonismo no 
casco histórico de Santiago, 
grazas á iniciativa de 
Compostela Monumental 
e o Automóbil Club de 
Galicia, en colaboración co 
Concello de Santiago.

Marcha atrás, unha carreira diferente
O día 1 de outu-

bro, no aparcadoiro 
do CC As Cancelas, 

realizarase en Santiago de 
Compostela unha carreira 
marcha atrás organizada por 
Nissan.

Para incrementar a difi-
cultade e a emoción da com-
petición, os Qashqai que se 
utilizarán para a proba terán os 

vidros opacos, de modo que 
os condutores deberán per-
correr o circuíto marcha atrás 
guiándose unicamente a tra-
vés das imaxes da cámara de 
visión de 360º na pantalla in-
terior do vehículo. A iniciativa 
enmárcase na nova campaña 
de Nissan para achegar a mar-
ca a Galicia a través de eventos 
automobilísticos.

Brea Móvil amosou o Audi Q2
Este mes, Brea 

Móvil, concesiona-
rio oficial Audi en 

Santiago de Compostela, reali-
zou a presentación dun mode-
lo definido pola marca como 
“inetiquetable”, o Audi Q2.

Este novo produto causou 
sensación entre o público asis-
tente. Pedro Hervés, como 
responsable do Grupo Brea, 
foi o encargado de presentar 
o acto. Posteriormente Juan 

Jamardo, director comercial 
de Brea Móvil, fixo unha des-
crición polo miúdo do Q2 a to-
dos os interesados e curiosos 
que participaron no evento.

Haberá que estar aten-
tos ao impacto deste modelo 
nas vendas da marca xerma-
na. Hai que subliñar que es-
tamos diante dun vehículo 
que pode poñer nome a 
un novo nicho no mercado 
automobilístico.
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Unha Vuelta a España moi galega

A Inazuma Z, que 
incorpora un motor 

bicilíndrico de 250 cc, xa esta 
dipoñible. A nova versión che-
ga en dúas cores: Azul Tritón 
Metalizado e Branco Glaciar e 
en Vermello. Ademais atópa-
se en promoción por tan só 
4.099€. Inspirada na emblemá-
tica B-KING xorde a Inanzuma 

Z, o seu nome significa “o raio 
que nace nunha tormenta”. 
Este modelo presenta deseño e 
consumos moderados debido á 
xestión de electrónica de inxec-
ción. As súas pezas de aluminio 
contribúen ao seu baixo peso.

X-201 Ultra Carbon 
é o novo casco jet de 
inspiración radical 
vintage realizado 

con calota ultralixeira en 
fibra de carbono, un 
dos materiais máis re-
sistentes e lixeiros. As 
súas tres medidas de 
calota externa, o seu 
coidado estético e un 
peso incriblemente re-
ducido fan do X-201 un 
casco aberto ultralixeiro, 
seguro e confortable. O prezo 

do X-201 Ultra Carbon Puro é 
de 340 euros.

Grazas ás iniciati-
vas postas en marcha 
por Kymco nos últimos 

meses, a compañía está adap-
tándose cun ano de antelación 
e de forma moi satisfactoria á 
nova etapa Euro 4 dictada por 
Bruxelas. Kymco España, primei-
ra marca en mobilidade urbana, 
iniciou este mes unha campa-
ña inédita dirixida aos usuarios 
finais, que ofrece novos prezos 
recomendados moi competiti-
vos para a adquisición de toda a 
gama de motocicletas da com-
pañía (vehículos de cilindradas 
de 125 cc e superiores), quedan 

fóra as 3 novidades de 2016. Esta 
iniciativa supón unha rebaixa de 
ata un 17,5 %.

Montesa ampliou 
a pasada tempada a 
súa gama coa comer-

cialización dun novo mode-
lo de trial, a Cota 300RR. Para 
este ano, a marca decidiu in-
troducir algúns cambios. O 

motor séguese baseando 
no que empregan as motos 
no Mundial. Para este ano, a 
300RR conta con novos ma-
pas na ECU que melloran a res-
posta do motor, sobre todo en 
baixas e medias revolucións. 

Neste aspecto cola-
bora tamén o pistón 
de tres aros en lugar 
de dous, evitando 
desta forma calque-
ra fuga e melloran-
do a durabilidade. 
Cabe destacar a me-
llora nos settings da 
horquilla TECH, que 
agora conta cunha 
maior capacidade 
de absorción.

Suzuki Inazuma Z

X-201 Ultra Carbon

Rebaixas Kymco

Montesa Cota 300RR

■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo 

Este ano a Vuelta a 
España discorreu duran-
te sete tiradas por Galicia. 
Durante estes días viuse que 

o ciclismo lle gusta, e moi-
to, a todos/as os/as galegos/
as. En cada saída ou chega-
da había centos de persoas 

de todas as idades animan-
do aos deportistas das dúas 
rodas. 

En xeral o seguimento 
que fixeron os/as afeccio-
nados/as e curiosos/as en 
todas as etapas por terras 
de Breogán foi un auténti-
co exitazo. A propia organi-
zación quedou gratamente 
impresionada.

A subida o Ézaro per-
soalmente creo que foi o 
punto álxido da Vuelta en 
Galicia, logrando atraer a 
milleiros de persoas o pé da 

estrada e a millóns a través 
dos televisores.

O ciclismo grazas a que 
se practica o aire libre fai que 
as paisaxes, por onde disco-
rre a carreira, cobren máis re-
levancia de cara o turismo. 
Hai uns anos o Ézaro apenas 
tiña visitas, en cambio hoxe 
en día é un punto de referen-
cia para todos os cicloturis-
tas, que queren comprobar 
por eles mesmos a dureza 
da subida, e para moitos tu-
ristas que veñen a ver a súa 
bonita fervenza.

Dúas rodasSprint Motor >>6



Citroën CExperience Concept
Coincidindo coa conven-

ción mundial na que a casa 
francesa lanzou o novo C3 con-

tando coa presenza de representantes 
procedentes de 36 países, Citroën des-
velou en exclusiva o concept car que 

presentará no Salón do Automóbil de 
París. Con forma de berlina de dous cor-
pos de 4,85 metros de lonxitude, o mo-
delo enmárcase no territorio da gama 
alta ofrecendo confort a todas as per-
soas que viaxan a bordo e presumindo 

de silueta exterior con aspiracións in-
ternacionais. Así, rompe cos canons es-
tablecidos e reflicte unha nova etapa e 
unha nova estratexia na imaxe da mar-
ca, estendendo a súa filosofía “Be diffe-
rent, feel good”.

Skoda Kodiaq, primeiro SUV da marca

A casa checa en-
tra no segmento dos 
SUV grandes cun mo-

delo de 4,7 metros de longo 
que se bautiza co nome da illa 
de Alaska e o oso que habita 
alí. Chega coa posibilidade 
de converterse nun sete pra-
zas cunha fila dianteira que se 
despraza lonxitudinalmente, 
nunha gama que comprende-
rá os tres acabados habituais 
de Skoda: Active, Ambition e 

Style e cinco opcións mecáni-
cas: dúas diésel e tres gasoli-
na, todas de catro cilindros 
con potencias comprendidas 
entre os 125 e os 190cv con 
caixas de cambio manual de 6 
marchas e DSG de 7 e tracción 
dianteira ou total. Incorpora 
sistemas de asistencia pio-
neiros e infoentretemento de 
última xeración coas novas 
solucións de conectividade 
da marca.

Mercedes-Maybach 6: seis metros de luxo
Daimler vén de presen-

tar o seu prototipo eléctri-
co de 750cv de potencia e 

tracción integral que pode percorrer 
con autonomía ata 500 quilómetros 
e acelera de 0 a 100 en menos de ca-
tro segundos acadando unha veloci-
dade máxima de 250km/h. O deseño 
do Maybach 6 incorpora o último do 
luxo e lembra os cupés clásicos, con 
portas de á de gaivota, pinas de 24 

polgadas, carrozaría vermella e gre-
lla do radiador inspirada nun traxe de 
raias. Con case seis metros de longo, 
o toque de exclusividade póñeno os 
retrovisores deseñados como cáma-
ras e o parabrisas dianteiro funciona 
como pantalla transparente na que 
coñecer datos relacionados coa con-
dución ou a información xeográfica.

Novas >> Sprint Motor 7



Lexus LC 500, o Super GT xaponés
Este mes a mar-

ca nipona comeza a 
realizar as probas do 

seu novo coche de carreiras; 
unha versión modificada do 
LC 500 que vén de presentar 
e que debutará no SuperGT 
de Xapón en 2017, substituín-
do ao Lexus RC F. O novo mo-
delo presenta parachoques 
e faldóns sobredimensiona-
dos, amplos spoiler e difusor 

traseiro con múltiples saídas 
de aire para optimizar a adhe-
rencia e extracción de calor. 
Así, consegue mellorar a súa 
eficiencia aerodinámica, acen-
túa as liñas curvas e gaña pre-
senza, polo que presume de 
se converter no buque insig-
nia da casa mantendo os riscos 
distintivos de Lexus: grella en 
dobre punta de frecha e faros 
en forma de ele.

Chega o Macan Turbo máis potente
O todocamiño 

premium e best se-
ller de Porsche reci-

be unha volta de torca coa 
versión Performance Package 
para aumentar as súas pres-
tacións, especialmente na 
mecánica. O motor V6 de 3,6 
litros chega aos 440cv, pa-
sando de 0 a 100 en 4,4 se-
gundos cun consumo por 
debaixo dos 10 litros en ciclo 

combinado, ao que tamén 
axuda o sistema de freos con 
discos de maior diámetro e 
pinzas de seis pistóns de cor 
vermella e unha caixa de cam-
bios PDK de sete velocidades 
e dobre embrague que ofre-
ce un comportamento máis 
deportivo. Con posibilidades 
de persoalización, xa pode 
reservarse cun prezo final en 
España de 106.012 euros.

BREVES

❱❱ DS Automóbiles incorporou a nova 
liña DS Performance Line en toda a súa gama de pro-
duto. Esta liña incorpórase nas gamas dos seus mode-
los DS3, DS3 Cabrio, DS4 e DS5 e aporta innovacións 
estéticas e de equipamento, que buscan reforzar a 
deportividade e a exclusividade.

❱❱ O Ministerio de Transporte de Ale-
maña enviou unha carta á Comisión Europea na que 
solicita que investigue ao consorcio automobilístico 
italo-estadounidense Fiat Chrysler Automóbiles en 
relación coas emisións dos seus vehículos, xa que es-
tes poderían incorporar dispositivos ilegais de mani-
pulación.

❱❱ A Comisión Europea autorizou a alianza 
de BMW co grupo ALBA para crear unha empresa especia-
lizada no reciclado, procesado e revenda de pezas de auto-
móbil e na xestión de residuos do sector.

❱❱ A Asociación Nacional de Vendedores de 
Vehículos a Motor, Reparación e Recambios (Ganvam) ase-
gurou que as facturas de venda dun vehículo novo que es-
tea asociada á entrega dun coche antigo para abaratar o 
prezo deben incluír o importe total do automóbil novo.

❱❱ A CE cre que Volkswagen vulnerou a nor-
mativa europea en materia de protección ao consumidor 
en polo menos 20 dos Estados membros, polo uso dun soft-

ware fraudulento co que falseou as medicións de emisións 
contaminantes.

❱❱ Segundo un estudo de Audatex as inno-
vacións en seguridade motivaron que os sinistros dianteiros 
pasen de representar a metade do total en 2006 a un terzo, 
en 2015, como consecuencia da proliferación de dispositi-
vos como os sensores de aviso de colisión ou os controis de 
cruceiro adaptativos.

❱❱ Land Rover desvelará durante o vindeiro 
Salón Internacional do Automóbil de París o seu novo mo-
delo Discovery, que incorpora máis tecnoloxía e unha imaxe 
completamente renovada.

Á venda o novo Kia Optima Sportswagon
A versión familiar 

do Optima, primeiro 
familiar do segmento D 

da marca surcoreana, inspírase no 
Sportspace Concept presentado 
o ano pasado e chega cun ma-
leteiro de 553 litros e asen-
tos traseiros que se abaten 
en tres partes para darlle 
versatilidade aos ocu-
pantes. Ofrecerá dúas 
opcións mecánicas: 
unha diésel de 141cv 
e dúas opcións de 
transmisión de 6 
marchas manual ou 
automática; e unha versión de-
portiva de gasolina, apelidada GT, 

con 245cv e cambio automá-
tico. En 2017 o fabricante 
promete versión 
híbrida.
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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



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

Kode57, un deportivo de 3 millóns de euros

É tan exclusivo 
que só se fabrica-
rán cinco unidades 

do Kode57, o superdepor-
tivo desenvolvido por Ken 
Okuyama, deseñador do 
Ferrari Enzo e do Maserati 
Quattroporte entre ou-
tros. Cada unidade custa-
rá preto de 3 millóns de 
euros. O Kode57 equipará 
un 6.0 litros V12 de 620cv 
e 607 Nm cunha caixa de 
cambios semiautomáti-
ca de 6 velocidades. Sen 
dúbida trátase dun con-
vertible que vai máis aló 
dun exercicio de deseño 
ben levado a cabo. É obra 
dun “artista” que ten no 

seu haber dous dos co-
ches máis bonitos da 
historia, xa que ade-
mais do Ferrari Enzo, 
Okuyama tamén dese-
ñou o Ferrari P4/5para 
Pininfarina.

Cuarta xeración do Kia Rio
Preséntase renova-

do no Salón de París a 
finais de setembro e 

pisará as estradas en 2017 co 
aval de ser o modelo máis ven-
dido da marca o ano pasado. O 
novo Kia Rio medra en tamaño 
e dá un salto adiante en dese-
ño exterior cunha grella de na-
riz de tigre máis elegante, faros 
redeseñados, con tecnoloxía 
LED e cos antinéboa incluídos 

no parachoques dándolle un 
aspecto máis ancho e esta-
ble. O interior está dispoñible 
nunha gama de tapicerías de 
cor negro ou gris, téxtiles ou 
de coiro sintético e conta 
cun cadro de mandos 
orientado ao condutor 
cun sistema novo de 
infoentretemento 
con pantalla táctil de 
alta resolución.

Novo Mercedes AMG GLC 43 Cupé
A marca da es-

trela presenta a 
versión máis po-

tente realizada a partir do 
GLC cupé cun motor V6 bi-
turbo de 367cv, con trac-
ción ás catro rodas 4MATIC 
a través dunha caixa de 
cambios 9G-TRONIC. No 
exterior, frontal cun mon-
tante dianteiro máis ho-
rizontal, grella de efecto 
diamante e pins cromados 
cruzados cunha banda la-
cada en negro e, debaixo, 
o parachoques con rema-
te en forma de A clásico 

de AMG e un splitter cro-
mado. No interior, reloxos 
exclusivos e combinación 
de coiro negro con tons 
vermellos. Ofrece cinco 
modos de condución que 
poden solicitarse desde o 
6 de outubro aínda que é 
posible que non se en-
treguen ata 2017.
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Primeira proposta de tractor autónomo
CNH Industrial, 

conglomerado de em-
presas especializado 

en maquinaria de transporte, 
agrícola e obra, vén de presen-
tar dúas variantes de tractor 
autónomo, unha sen cabina 
e outra con ela que axudan a 
cumprir as tarefas agrícolas de 
forma máis precisa e eficiente. 
O Case IH, sen cabina, é apa-
ratoso e con rodas enormes, 

mentres o New Holland ten 
cabina para xestionar tare-
fas non automatizadas aínda 
ou para conducilo pola estra-
da. Ámbolos dous dispoñen 
de radares, cámaras, láseres e 
sensores que lles permiten des-
envolverse con total autonomía 
e que sexa guiado a distancia 
polo agricultor. Ademais, ten en 
conta as predicións meteoroló-
xicas por satélite en tempo real.

Cyclotron
O enxeñeiro 

Ashish Thulkar e o 
deseñador Charles 
Bombardier acaban 

de presentar o seu proxec-
to dunha moto autónoma. 
Cyclotron é un vehículo con 
capacidade para dúas per-
soas, sentadas de forma en-
frontada, e cunha cabina 
completamente pechada por 
portas que se abren en for-
ma de bolboreta permitindo 

saír a ámbolos dous lados da 
moto. Os pasaxeiros poden 
gozar das vantaxes que ou-
torga o coche como é o aire 
acondicionado, calefacción 
ou unha disminución de ruí-
dos, pero circulando sobre 
dúas rodas. A moto conta 
cun sistema xiroscópico que 
lle permite manterse en pé 
parada sen necesidade dun 
apoio humano. Contará cun 
motor 100% eléctrico.
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Lexus UX Concept

Desenvolvido no Centro 
de Deseño Europeo de 
Lexus, ED2, o UX Concept 

leva a atrevida linguaxe de deseño 
de Lexus ao seguinte nivel. Coa súa 
identidade poderosamente dife-
renciada, a marca pretende atraer a 
un público avanzado e urbano que 
se move nunha contorna sempre 
conectada. Debutará no próximo 
Salón de París.

Giulia Quadrifoglio automático
Xa se aceptan 

ordes de pedido do 
novo Alfa Romeo 

Giulia Quadrifoglio equipa-
do coa nova transmisión au-
tomática de 8 velocidades 
que, xunto co motor de ga-
solina 2.9 Biturbo de 510cv 
de aluminio, asegura un ren-
demento excepcional: unha 
velocidade máxima de 307 
km/h, unha aceleración de 0 

a 100 km/h en só 3,9” e un par 
máximo de 600 Nm a 2.500 
rpm. Dispoñible a 
partir de 
89.100 €.

Mitsubishi 
GT-PHEV Concept

O GT-PHEV 
Concept é un SUV de 
gama alta de última 

xeración que se adapta facil-
mente a moitos tipos de super-
ficie. Dotado da máis recente 
liña de deseño de MMC, xun-
to coas avanzadas tecnoloxías, 
exclusivas de MMC, de propul-
sión eléctrica e tracción total. 
O GT-PHEV será presentado no 
Salón de París 2016.

Novos Citroën C4 Picasso
Unha nova xeración do C4 Picasso chega ao mer-

cado, con novidades que reforzan a súa vocación tec-
nolóxica, como o portón eléctrico mans libres ou o 
revolucionario navegador 3D Citroën Connect Nav. No 

apartado de deseño, o novo C4 Picasso renova o seu frontal e 
gaña en posibilidades de personalización, cun teito bitón e a 
posibilidade de elixir entre catro ambientes interiores.



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
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O navegador convértese, cada día 
máis necesario, no copiloto mellor 
cotizado para guiarnos cara a rutas 
descoñecidas. Con todo, e malia ser 
un aliado na estrada que aforra tem-
po nos desprazamentos e reduce o 
consumo de carburante, non está de 
máis lembrar que cómpre utilizalo 
con responsabilidade para evitar dis-
traccións ao volante. Arval encárgase 
de refrescarnos catro sinxelas claves.

1/ Coidado con colocalo na saída 
do airbag.

 O navegador non pode ir coloca-
do en calquera parte do automóbil. 
Debe estar situado estratexicamen-
te para non reducir a visibilidade do 
condutor (se non se fai así, a sanción 
pode ascender ata os 200 euros) e 
sempre fixo ao mecanismo oficial 
do fabricante, para evitar que caia 
provocando distraccións. Ademais, 
e moi importante, débese instalar 
onde non tapone a saída do airbag 
en caso de accidente.

2/ Programar a ruta con 
antelación. 

Para evitar calquera distracción 
ao volante, é preciso programar a 
ruta antes de comezar a conducir 
ou mentres o vehículo estea para-
do; pola contra, seremos candidatos 
a unha multa de 200 euros e á reti-
rada de tres puntos no carné. Para 
explicármolo de forma máis gráfica: 
distraernos durante “só” 3 segundos 
por manipular o navegador a unha 

velocidade de 120 quilómetros por 
hora supón percorrer unha distancia 
de máis de 100 metros (aproximada-
mente un campo de fútbol) e perder 
cinco de cada dez sinais. Ademais, 
diminúe a capacidade de reacción, 
o que aumenta o risco de accidentes.

3/ As instrucións, por voz. 

Polo mesmo motivo, convén blo-
quear o uso do navegador mentres 
se conduce porque son dispositivos 
con interfaces pouco amigables, que 
requiren certa concentración para 
incluír os enderezos; unha atención 

que non debemos quitarlle á estrada. 
Por suposto, hai que seguir as indica-
cións por voz sen “caer na tentación” 
de mirar a pantalla e así centrarnos 
ao cen por cento no volante.

4/ Ao saíres do coche, non o dei-
xes ao sol.

 Tamén é importante que, ao saír-
mos do coche, nos acordemos de 
gardalo nun lugar seguro para que o 
navegador non quede ao sol, nin so-
metido a altas temperaturas no inte-
rior do coche, porque pode provocar 
danos nos compoñentes do sistema 
de navegación.

Precaucións co navegador

Un dispositivo que nos axuda, pero que tamén nos distrae

12ª Edición Beetle Sunshine Tour
A historia de éxito 

do «escaravello» em-
pezou en Wolfsburg, 

na Alemaña da posguerra. 
Naquel momento, o Beetle 
motorizou rapidamente ás 
masas e espertou o desexo 
de viaxar. Hoxe, sete déca-
das despois, o «escaravello» 
segue levantando paixóns 
convertido en obxecto de 
culto para milleiros de con-
dutores. Amantes do Beetle 

chegados de toda Europa “to-
maron” a localidade alemá de 
Travemünde durante dúas 
xornadas. Os 4.500 asisten-
tes a esta multitudinaria con-
centración puideron gozar de 
todas as versións que se fa-
bricaron deste emblemático 
modelo. E é que no Sunshine 
Tour conviven dende o Beetle 
convertible ata o Buggy, pa-
sando polo «escaravello» para 
ralis e Fórmula V.
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DAS AUTO

A fiabilidade industrial alemá 
e, en xeral, europea, ficou feri-
da de morte co recoñecemen-
to por parte de altos directivos 
do Grupo Volkswagen da insta-
lación, dende 2008 e en varios e 
moi distintos modelos dos ve-
hiculos Volkswagen, Audi, Seat 
e Skoda, dun software que sa-
bía ler a xeito, dende a com-
probación de determinados 
parámetros (velocidade, posi-
ción relativa…) cando o vehícu-
lo estaba en modo “inspección” 
no canto de circulando normal-
mente. Deste xeito, o programa 
reducía a lectura real da emi-
sión de gases para cumprir coa 
legalidade vixente, malia que 
ás veces a contaminación real 
multiplicaba por máis de 30 os 
niveis autorizados.

Volkswagen consolidou a 
súa posición de mercado con 
esta práctica e causou un gra-
ve dano ambiental. Mais tamén 
incumpriu o contrato de com-
pravenda con todos e cada un 
dos compradores dos vehícu-
los afectados, prexudicando 
tamén aos compradores de se-
gunda man que lle mercaron a 
terceiros. Xa que logo, ha pagar 
polo dano causado.

A Xunta de Galicia xa co-
mezou a incoación de expe-
dientes sancionadores por 
vulneración da normativa de 
consumo que, de xeito previ-
síbel, rematarán en sancións 
económicas a Volkswagen. 
Por esta vía administrativa os 
consumidores non obterán a 
reparación do dano, xa que o 
obxectivo é a persecución e 
sanción da conduta ilegal do 
Grupo alemán.

Para obter a reparación, o 
consumidor galego ha acudir 
á vía penal (hai aberta unha 

investigación na Audiencia 
Nacional da que podería de-
rivarse unha condena penal 
fixando as indemnizacións 
civís correspondentes a prol 
dos afectados) ou mellor á ci-
vil, por ser máis rápida e ope-
rativa. As accións posíbeis 
(anulación do contrato, dimi-
nución proporcional do prezo, 
indemnizatoria da perda do 
valor do vehículo e dos gas-
tos causados -paralización ou 
nova ITV-, etc.) son variadas, 
polo que cómpre un aseso-
ramento legal a xeito. Dende 
ACOUGA (acouga@acouga.
eu) estamos a prestalo, incor-
porando unha pluralidade de 
afectados que permita mi-
nimizar os custos e mellorar 
a eficiencia da súa atención, 
para que as indemnizacións 
sexan o máis cumpridas que 
se poida.

Volkswagen está xa a cha-
mar aos consumidores gale-
gos para reparar os coches 

afectados. Velaí que advirta-
mos que este é un momento 
moi delicado. O consumidor 
pode aceptar a reparación, 
mais sempre reservando 
para si o dereito de reclamar 
polos danos e perdas causa-
dos, sen lle asinar ao Grupo 
Volkswagen documento nin-
gún que o exonere polo feito 
de aboar a simple reparación 
do vehículo.

Cómpre que os consumido-
res galegos marquen a axenda 
das súas reclamacións e non 
lle sigan o xogo á política dila-
toria e de perfil baixo que está 
a desenvolver Volkswagen.

■ XOÁN ANTÓN PÉREZ-LEMA. | avogado. 
SecreTarIo xeral da aSocIacIón de 
conSumIdoreS e uSuarIoS de galIcIa 
(acouga)

■ UXÍA QUEIRUGA | InFograFía

 Volkswagen 
está xa a chamar 
aos consumidores 
galegos para reparar 
os coches afectados
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Aires de deportivo

Renault Mégane dCi 110cv

A DESTACAR
Asentos sport dianteiros
Consumos axustados
Habitáculo agradable
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Entre a calor deste verán e a ilusión de 
arrincar o novo Mégane xa tiñamos ganas 
de chegar ás instalacións de Caeiro, con-
cesionario oficial Renault en Santiago de 
Compostela, que nesta ocasión era quen 
nos cedía a mencionada unidade de pro-
bas. Un coche con 110 cabalos de poten-
cia e unhas liñas agradables. Un deseño que 
non ten nada que ver, en canto a “rompe-
dor”, con aquel Mégane da primeira xera-
ción que tantas alegrías de vendas deu ao 
fabricante galo. Así e todo, este modelo faise 

agradable á primeira ollada. O segundo é 
o amplo abano de tecnoloxía e posibilida-
des que nos ofrece. A lonxitude medra con 
respecto ao seu antecesor, agora ten 4,36 
metros de longo. Por outra banda, a altura 
do conxunto redúcese en 2,5 centímetros 
e chega a alcanzar un total de 1,45 metros. 
Falándomos de medidas, temos que apun-
tar que o maleteiro aumenta a súa capa-
cidade en 12 litros e chega aos 384, unha 
capacidade que está lixeiramente por riba 
da media do seu segmento.

Mais vaiamos amodo. Nada máis sentár-
monos, levamos unha impresión deportiva 

enganosa pois os asentos son máis “racing” 
do que realmente nos ofrece o motor. Uns 
asentos envolventes que non nos deixarán 
movernos nin un ápice nunha condución 
sport por unha estrada de curvas (á galega), 
pero que, para ser sinceros requirirían uns 
cantos cabalos máis de potencia. Así e todo, 
nós quedamos contentos coa comodidade 
deles e que nos fixesen sentir como nun au-
téntico coche deportivo. En xeral o habitácu-
lo transmite boas sensacións, cun deseño 
moderno e actualizado, uns bos axustes e 
unha maior calidade dos materiais empre-
gados. Chamounos a atención que a parte 

■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ ANTÓN PEREIRA | FoToS
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superior do salpicadeiro teña 
un tacto brando.

Nada máis situármonos no 
posto do piloto, o Mégane 
transmite unhas boas sensa-
cións. O asento, o volante de 
coiro e unha instrumentación 
cun amplo abano de posibili-
dades; o ambiente sport está 
servido, e iso gústanos… e 
moito. O amable Damián de 
Caeiro, coma sempre, dános 
un cursiño acelerado da instru-
mentación e, sobre todo, das 
posibilidades do cadro dixital e 
a súa configuración. Son tantas 

que realmente o cursiño que-
dou curto. Como moitos auto-
móbiles actuais, deberemos ter 
calma antes de arrincalos e es-
tudar todas as configuracións 
que nos ofrecen. No caso do 
Mégane son tantas que, can-
do fixemos uns cantos quiló-
metros, démonos conta de que 
o cursiño de Damián foi só de 
iniciación.

Aínda que os ocupantes 
dianteiros non teñen proble-
mas de espazo nin por anchura 
nin por altura, as prazas trasei-
ras non son as máis amplas de 
entre os seus competidores, 

pero dispoñen dun espazo co-
rrecto para a cabeza e as per-
nas. A praza central traseira non 
é a máis recomendable para un 
adulto de talle medio.

Versións e detalles

No novo Mégane atopamos 
unhas versións cunha dotación 
gradual moi interesante. A do-
tación de serie inclúe dende o 
nivel de acceso (os acabados 
son seis: Life,Intens, Zen, GT-
Line, Bose e GT) o asistente de 
arrinque en pendente, pecha-
dura centralizada, lamias de 15 
polgadas con tapacubos, pilo-
tos LED, kit reparapicadas, ele-
vavidros eléctricos dianteiros, 
radio con catro altofalantes 
con pantalla de 4,2 polgadas, 
regulador e limitador de velo-
cidade, retrovisores eléctricos, 
sistema de control da presión 
dos pneumáticos, ancoraxes 
Isofix ou tapizaría de tea. Entre 
a oferta de asistentes á condu-
ción destacan axudas tan úti-
les coma o detector de ángulo 
morto, a alerta (visual e sonora) 
de cambio involuntario de ca-
rril, control de cruceiro adap-
tativo, alerta de distancia de 
seguridade, freada de urxencia 
automática, recoñecemento de 
sinais de tráfico, asistente de 
aparcamento Easy Park Assist 
(mans libres) ou luces de estra-
da automáticas.

A nosa versión GT Line, de as-
pecto máis deportivo, inspira-
do na versión GT -que é a que, 
ademais de estética, tamén ten 
aspiracións deportivas, poten-
tes motores e 4Control-, incor-
pora paragolpes específicos, 
difusor de cor prata, lamias de 
17 ou 18 polgadas, elementos 
en contraste Dark Metal, distin-
tivos GT Line, asentos depor-
tivos con xenerosas orellas e 
interesante aspecto, ou volante 
específico, entre outras cousas.

Conclusións

Considerando que o Mégane 
5p dCi 110 cabalos non ten un 
enfoque deportivo, aínda que a 
súa imaxe interior nos anuncie 
todo o contrario, cremos que 
as calidades dinámicas des-
ta versión son satisfactorias. A 
sensación de serenidade, de 
seguridade e de precisión en 
autoestrada é alta. Isto, xunto 
co citado confort da suspen-
sión, favorece a creación dun 
ambiente de viaxe agradable 
para todos os ocupantes. O 

illamento acústico é correcto. 
Para o noso gusto, para ir en 
concordancia coa súa imaxe 
deportiva, serían necesarios 
uns cantos cabalos máis de po-
tencia. Claro que iso tería outro 
prezo e outro consumo.

 O motor 
é moi suave e 
agradable

 Os asentos 
dianteiros fannos 
sentir coma nun 
auténtico deportivo

Unidade probada: 
Mégane dCi 110 GT-Line 
(co Pack Easy Parking)

Prezo: 22.850 euros

• Motor: dCi 110 Euro 6
• Cilindrada: 1.461 cc
• Estrutura: 4 cilindros en liña 
• Potencia Máxima en CV: 110 
• Par motor en Nm CEE / 

rpm: 260 / 1.750: 150
• Tipo de distribución: Correa
• Tracción: Dianteira
• Caixa de velocidades: 

manual, 6 velocidades
• Dirección: Asistida eléctrica
• Freos dianteiros / traseiros: 

Discos ventilados / discos macizos
• Lonxitude total: 4.359 mm
• Anchura: 2.058 mm
• Alto: 1.447 mm
• Número de plazas: 5
• Volume maleteiro (litros) : 384
• Combustible: Gasóleo
• Capacidade do depósito: 47 litros
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O propulsor 1.5 dCi de 110cv e 260 Nm é un tur-
bodiésel moi refinado. Vibra, pero pouco, e non é ex-
cesivamente ruidoso. Por debaixo das 1.500 voltas este 
motor non ten excesivo brío, pero a partir deste punto 
comeza a subir con ganas, ata as 1.750 rpm, onde nos 
ofrece o par motor máximo; é nese punto onde dispo-
ñeremos de toda a forza deste dCi.

Pero comecemos polo principio. Ao volante 
do novo Mégane imos sentados moi baixos, nunha 

posición bastante deportiva, e atopar unha postura có-
moda é doado grazas ao axuste dos asentos e o volante.

O motor é moi suave e agradable. As prestacións 
non son demasiado elevadas para a súa potencia, pero 
si que son suficientes no día a día, tendo en conta que, 
malia a súa estética, esta versión non pretende ter tin-
tes deportivos. Esta mecánica está asociada a un cam-
bio manual de seis velocidades cun funcionamento, 
para o noso gusto, claramente mellorable. Os despra-
zamentos da panca non son moi finos.

Polo demais, no apartado dinámico este novo 
Mégane cumpre ben. O amortecemento ofrece un bo 
compromiso entre comodidade e estabilidade. Ás ve-
ces é un pouco seco, cando circulamos por estradas en 
mal estado, pero en xeral resulta confortable. O mellor 
deste tarado é que en zonas reviradas o coche mostra 
moita serenidade e a súa carrozaría apenas se balan-
cea, así que resulta gratamente áxil. Na nosa proba, 
por distintos tipos de vías, sentímonos moi a gusto.

A dirección apenas transmite o que está suceden-
do baixo as rodas, pero ten un nivel de asistencia moi 
acertado que fai que manobrar sexa moi doado. Máis 

aínda se contamos co asistente de aparcamento de 
Renault, que funciona tanto para aparcalo en parale-
lo coma en batería ou en diagonal. Ademais, os sen-
sores dianteiro, traseiro e laterais logran un detección 
de 360°.

En canto ao apartado de gasto de combustible, 
nós obtivemos un consumo medio de pouco máis de 5 
litros, realizando a proba cun percorrido por autovía, 
estradas secundarias e un pouco de cidade.

Este modelo ten un sistema que se chama Multi-
Sense e pon á nosa disposición cinco modos de condu-
ción (Eco, Sport, Normal, Confort ou Personalizado) que 
afectan á dirección, á resposta do motor, á climatización 
e ata ao son do motor. Nas versións con caixa automáti-
ca tamén afecta á transmisión. Podemos axustar igual-
mente cada un dos parámetros por separado.

En definitiva, a maior mellora do novo Mégane con 
respecto ao seu antecesor no que concirne á dinámica 
de condución está nas súas reaccións en curva. A sus-
pensión suxeita mellor a carrozaría e os movementos 
de abalo son menores. Tense a sensación de levar un 
coche máis preciso e áxil.

A
RRIN
CAMOS !

A iluminación traseira identifica perfectamente ao MéganeO maleteiro ten unha boa capacidade, 384 litros
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Audi Q2 Edition #1
Audi eleva 

o listón para o 
lanzamento ao 

mercado do seu novo 
SUV compacto cunha 
versión especialmente 
deportiva. O Audi Q2 
Edition #1 preséntase 
cunha exclusiva cor de 
carrozaría gris quantum, 
detalles exteriores en 
negro e gris Manhattan, 
lamias de 19 polgadas e 
un amplo listado de ele-
mentos no seu equipa-
mento de serie.

Solucións intelixentes para os talleres do futuro

NovasSprint Motor >>20
Novo Hyundai i30

A Nova Xeración 
i30 é o vehículo 
ADN de Hyundai, 

o que representa a esen-
cia da marca en Europa. 
Dispoñible a principios de 
2017, o i30 é a resposta da 
marca á evolución dos va-
lores contemporáneos e as 
actitudes dos clientes en 
canto a solucións baseadas 
na tecnoloxía. É o primeiro 

Hyundai que incorpora o 
novo motor de gasolina 
turboalimentado, o T-GDI 
de 1,4 litros e 140cv.

Novo Scenic e Grand Scenic
Renault pre-

sentou a súa 
4ª xeración do 

Scenic. A nova gama pre-
senta un deseño en ruptura 
coas xeracións anteriores, 
apostando claramente 
pola sedución e o dina-
mismo. Conserva as vir-
tudes que lle outorgaron 

fama: espazo, ergonomía 
e modularidade. Ofrece 
unha ampla gama de mo-
tores no seu lanzamento, 
composta por 5 diésel e 
2 de gasolina, que incor-
porará proximamente -na 
versión diésel de gama 
central- unha nova tecno-
loxía Hybrid Assist.

SsangYong LIV-2 Concept
SsangYong, des-

velará o novo con-
cept LIV-2 durante 

o Salón de París. Trátase 
dun SUV de xenerosas di-
mensións, a través do cal, o 
fabricante pretende mos-
trar a súa capacidade de 

innovación en canto a tec-
nolóxica e deseño refírese, 
como auténtico especialis-
ta en fabricación de SUV e 
4x4 desde a súa fundación 
en 1954. Equipará un motor 
2.2 litros Euro 6 turbodiésel 
desenvolvido pola marca.



Solucións intelixentes para os talleres do futuro

Unha 
produción de 
automóbiles 
máis eficiente

A comunicación entre os distintos elementos de diagnose será chave

■ REDACCIÓN | TexTo      
■ BOSCH PRESS | FoToS

O procesamento intelixen-
te de datos, o auxe do chamado 
"Internet of Things" e o aumen-
to da conectividade de produ-
tos coa súa contorna ofrecen un 
enorme potencial aos talleres 
de automóbiles. Fai máis doado 
a programación e planificación 
das citas e mellora os procesos 
de traballo individuais durante o 
servizo. Os datos do vehículo e o 
historial de reparacións xa están 
dispoñibles en canto o vehícu-
lo chega ao taller. O equipo de 
diagnose intercambia automa-
ticamente os datos entre si, faci-
litándolle ao profesional o acceso 
en tempo real á información cla-
ve do fabricante.

O taller conectado

En Automechanika 2016, 
Bosch presentará o seu primei-
ro software “Connected Repair”, 
capaz de conectar os equipos de 
diagnose de Bosch que se ato-
pen dispoñibles no taller. Deste 
xeito, os datos do vehículo son 
postos a disposición de todos 
os demais sistemas baseados 

en ordenadores. A fin de acce-
der aos datos dun coche xa iden-
tificado, o mecánico só ten que 
introducir a matrícula respecti-
va ou o número de bastidor na 
estación de traballo que estea 
utilizando.

Para sucesivas citas, xa non 
será necesaria ningunha iden-
tificación adicional. A través do 
número da matrícula ou do 
bastidor tense acceso á historia 

completa do vehículo, incluíndo 
o acceso a todos os resultados 
das diagnoses realizadas en cal-
quera estación de traballo e en 
calquera momento. O software 
utiliza unha innovadora iden-
tificación do coche que permi-
te aos testers individuais poder 
complementar parámetros es-
pecíficos do vehículo. Nunha 
posterior cita, estes parámetros 
de identificación utilizaranse de 

novo, aforrando así un precio-
so tempo de configuración nas 
estacións individuais de traba-
llo, facilitando os procesos e evi-
tando duplicidades. Utilizando 
unha imaxe fotográfica, o es-
tado do vehículo pode ser do-
cumentado polo taller nun 
protocolo estandarizado. Isto 
permite informar aos clientes 
das reparacións necesarias dun 
xeito transparente.

O Grupo PSA asinou unha 
carta de intencións con vistas a 
establecer unha asociación es-
tratéxica para a realización de 
varios proxectos e desenvolve-
mentos comúns con Divergent 
3D. Con sede en Los Ángeles, a 
empresa Divergent 3D quere 
revolucionar o sector da pro-
dución grazas á súa propia pla-
taforma dixital e material para 
a impresión metálica 3D.

Esta empresa americana 
propón solucións innovadoras 

para o desenvolvemento e a 
fabricación de estruturas com-
plexas, co obxectivo de fabricar 
automóbiles estruturalmente 
máis lixeiros e máis seguros, 
máis rendibles e máis respec-
tuosos co medio natural.

O Grupo PSA asóciase a 
Divergent 3D co fin de inte-
grar esta tecnoloxía no seu 
proceso produtivo e conver-
terse así nun líder mundial da 
produción automobilística 
eficiente.

A conectividade mellora a eficiencia do mantemento
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Nomes de coches para esquecer

Pensaron algunha vez 
como será o proceso de bau-
tizar un novo automóbil? Así 
en frío, habemos supoñer que 
non será doado e que as di-
ferentes opcións serán some-
tidas e unha análise rigorosa 
na que se teñan en conta os 
pros e contras de cada unha 
das alternativas. Mesmo se 
deixamos voar a nosa ima-
xinación, somos quen de ver 
aos responsables das marcas 
arredor dunha mesa duran-
te horas para debater cal será 
o nome do seguinte fillo da 
familia, ese que debe ser fiel 
ao apelido sen deixar de ofre-
cer algo novo que atraia aos 
condutores. Imaxinamos, en 
definitiva, unha tormenta de 
ideas ao máis alto nivel para 
que o proceso remate na me-
llor elección: aquela que leve 
o nome do coche polo mun-
do enteiro e xere reaccións 
positivas ao seu redor que 
anime á venda.  Por iso, é di-
fícil entender como algun-
has marcas deron en chamar 

os seus modelos con termos, 
canto menos, estraños, como 
os que repasamos nesta re-
portaxe. Na súa defensa, po-
demos apuntar, que nestes 
momentos hai arredor de 
800.000 denominacións pa-
tentadas e buscar un oco 
axeitado é complicado. Lean 
coa boca pechada, que os 
ollos vánselles abrir sos.

Claves do bautismo

O naming, é dicir, poñer 
nome (a algo), engloba unha 
serie de técnicas para a crea-
ción dunha marca. De feito, é 
un dos pasos do proceso de 
creación da identidade dun-
ha empresa, dun servizo ou 
dun produto que ten que ser-
vir para atribuírlle unha per-
sonalidade e diferencialo do 
resto de produtos. Existen al-
gúns principios básicos que 
se deben considerar á hora 
de bautizar o noso proxec-
to: o nome elixido debe ter 
unha certa notoriedade e ser 
crible e, ao mesmo tempo, 
distinto e único proxectan-
do unha identidade propia, 
amais de ser flexible e du-
radeiro. As denominacións 
deben transmitir, comunicar 
algo, ser suxestivas e evoca-
doras remitindo a conceptos 
concretos e fáciles de reter na 
memoria. O nome ha de ser 
lexible, fácil e agradable de 

pronunciar, tamén rexistra-
ble e debe evitar asociacións 
negativas controlando espe-
cialmente a pronuncia nou-
tras linguas para evitar erros. 
Tendo en conta estes requisi-
tos, case podemos asegurar 
que nos casos que expoñe-
mos deseguido saltáronos 
todos, agás o de ser fácil de 
recordar.

Pajero, Moco, Laputa

Se algunha vez consultan 
as innumerables listas dos 
peores nomes de coche da 
historia, hai tres que apa-
recen de forma reiterada. 
Arredor do Mitsubishi Pajero 
sobran as explicacións, tanto 
que para España, América, ex-
cepto Brasil, e India decidiron 
mudar o nome por Montero e 
en Gran Bretaña chamou-
se Shogun. Con todo, o 
fabricante xaponés 
ten escusa e é que 
o Leopardus pajero 
é un felino surame-
ricano, que só se debe 
recibir ben no idioma ni-
pón. O Mazda Laputa 
chegou ao mercado no 
ano 1999 como unha 
novidade dentro do 
segmento dos catro 
por catro urbanos, 
aínda que non se 
lanzou en España. 
Si se vendeu nos 

Estados Unidos, cunha im-
portante poboación de 
orixe hispana, que non que-
dou allea á denominación. 
Posteriormente foi sometido 
a unha renovación de deseño 
para converterse nun minicar 
mantendo o nome para sor-
presa do mercado que fala a 
lingua de Cervantes. Deixou 
de fabricarse no ano 2006 sen 
ter saído do Xapón. E tamén 
saíu do país do Sol Nacente 
o Nissan Moco co que a mar-
ca bautizou ao seu novo “kei-
car”, supoñemos que coa 
intención de dar cun nome 
pegadizo que resultou ser un 
pouco desastre. Ao nome sú-
mase que no dossier de pre-
sentación do modelo e nos 
anuncios de prensa, vestía 
unha cor verde moi alusiva ao 

  A 
denominación dos 
modelos debe ter en 
conta a súa presenza 
no mercado global

■ ROCÍO PEREIRA | TexTo

■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | FoToS

Lamborghini non estivo moi acertado ao 
escoller o nome de Reventón
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seu nome e que un dos lemas 
publicitarios era “O Moco po-
des gardalo en calquera sitio”. 
En fin, unha cadea de erros. 
Son tres exemplos paradigmá-
ticos, que terían difícil acadar o 
éxito no mercado automobilís-
tico español porque non é de 
recibo que os consumidores se 
sintan incómodos á hora de fa-
lar do seu novo coche. 

Referencias sexuais

Nos anos 70 Ford lanzou 
o prototipo do Corrida, que 
desenvolve xunto con Ghia, e 
que nunca chegou a producir-
se, afortunadamente, porque 
o seu percorrido había ser de 
ben poucos quilómetros no 
mercado español. Uns anos 
antes desta proposta, Lancia 
presentara o Marica, un traba-
llo tamén de Ghia deseñado 
por Tom Tjaarda e cun dese-
ño excéntrico “a xogo” cun 
nome pouco afortunado. O 
Opel Ascona ou o Honda Fitta 
tamén fan referencia ao órga-
no sexual feminino, o primei-
ro en galego, o segundo nos 
países escandinavos. Por este 
motivo, Honda quitoulle al-
gunhas letras ao nome pasan-
do a chamarse Fit en América, 
Xapón e China, e renomeouse 
como Honda Jazz para o resto 
do mundo. As marcas tamén 
erraron ao empregar termos 
relacionados co órgano se-
xual masculino: o Ford Pinto 
pode resultar agradable en 
español e galego pero non 

en portugués, onde significa 
pene. O mesmo ocorreu co 
Citroën Picasso, que homena-
xea ao pintor español sen con-
siderar que en Brasil o apelido 
quere dicir “membro viril gran-
de”.  Outro dos exemplos está 
no Seat Málaga, que pasou a 
chamarse Gredos no merca-
do grego, onde soaba igual 
de mal que aquí o pajero. 

Pronuncia en negativo

Na lista de nomes desacer-
tados figuran algúns cuxo erro 
estriba en esquecer compro-
bar a fonética ou significado 
noutros idiomas. En Francia, o 
deportivo Toyota MR2 mudou 
o seu nome eliminando o nú-
mero porque as siglas tendían 
a pronunciarse como “merde”. 
Moi semellante é o acontecido 
co Volkswagen Jetta que ben 
pronunciado sería “yeta” pola 
orixe xermana do termo pero 
que levado ao día a día da es-
trada derivou en “jeta”; dema-
siado descarado para referiuse 
a un coche. Con todo, a fonéti-
ca orixinal tampouco resulta-
ba positiva en Arxentina, Chile 
ou Uruguai onde quere dicir 
“mala sorte”, por iso se adop-
tou o nome de Vento para 
a quinta e sexta xeración do 
modelo. Aparecera en 1980 e 
fabricáronse seis xeracións da 
berlina aínda que a cuarta, en 
España, chegou co nome de 
Bora. En 1988 Hyundai lanzou 
ao mercado o Scoupe sen ana-
lizar demasiado como soaría 
no mercado hispano: “escupe”, 
algo ao que lle deu solución 
a marca coreana eliminando 

a letra inicial e rebautizándoo 
como Coupé. Iso foi aos sete 
anos do seu lanzamento. No 
caso do AMC Gremlin, o coche 
máis vendido de American 
Motors, non é que a pronun-
cia resultase negativa, senón o 
nome en si mesmo, ao remitir, 
irremediablemente, aos mons-
tros verdes que se reproducían 
e arrasaban con todo o que 
vían ao seu paso. Vendéronse 
algúns co nome inicial, que 
se cambiou ao pouco tempo. 
Tampouco transmite sensa-
cións positivas o Studebaker 
Dictator que se asociou cunha 
chiscadela da marca aos dita-
dores da década na que se co-
mercializou o modelo, entre 
1927 e 1937. 

Connotacións desagradables

Pensar en viaxar por unha 
estrada con curvas e nos po-
sibles mareos é peor aínda se 
o traxecto se percorre nun Fiat 

Marea de finais dos anos 90. A 
marca italiana tampouco puido 
levar ao mercado de Finlandia 
o Uno porque alí quería dicir 
algo similar a idiota. O mesmo 
lle pasou en Suecia co Regatta, 
un termo que se emprega 
para referise a unha esposa 
infiel. Un dos últimos casos é 
o do Tata Zica, que se pro-
nuncia igual ca o virus que 
a Organización Mundial da 
Saúde declarou emerxencia 
de saúde pública mundial. 
O fabricante indio lanzou-
no a comezos deste ano e 
en abril pasou a chamalo 
Tata Tiago logo dun concur-
so para buscar nome no que 
gañou a homenaxe ao futbo-
lista do Atlético de Madrid. 
Kia Borrego, Opel Manta, 
Toyota ISIS ou Lamborghini 
Reventón son outros exem-
plos de cómo non debe no-
mearse un coche pensando 
en que resulte do gusto dos 
futuros compradores.

  Pajero, Moco 
e Laputa aparecen 
na lista dos peores 
nomes da historia 
dos coches

  Referencias 
sexuais, pronuncias 
erradas ou 
connotacións 
negativas dalgúns 
nomes son os erros 
máis frecuentes das 
marcas
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Calendario  
de probas OUTUBRO 2016

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

1-2 de outubro VI Rali Montaña A Fraga Rali Moaña Pontevedra España

1 de outubro Cto. España Motocrós - Calatayud Motocrós Calatayud Zaragoza España

2 de outubro Cto. España Velocidade - Xerez Velocidade Circuíto de Xerez da Fronteira Cádiz España

2 de outubro
Copa España Velocidade Clásicas - 

Albacete II
Velocidade Circuíto de Albacete Albacete España

2 de outubro Cto. Españ Cross Country - Castellón Cross Country Alcora Castellón España

2 de outubro Cto. España Supermoto - Zuera Supermoto Zuera Zaragoza España

2 de outubro GP F1 - Malasia F1 Circuíto de Sepang Malasia

7-8 de outubro VII Rali Norte de Extremadura Rali Extremadura Extremadura España

7-8 de outubro II Rali Rías Altas Histórico Históricos A Coruña A Coruña España

7-9 de outubro GP F1 - Xapón F1 Circuíto de Suzuka Xapón

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

8-9 de outubro XVII Autocrós O Castro Autocrós Taragoña - Rianxo A Coruña España

9 de outubro Cto. Galego Trial e TGT Baiona Trial Baiona Pontevedra España

9 de outubro Cto. España Motocrós - Zuera Motocrós Zuera Zaragoza España

14 de outubro
Cto. Mundo Superbike - Xerez da 

Fronteira
Superbike Xerez da Fronteira Cádiz España

14-15 de outubro Copa España Clásicos Circuíto Jarama Clásicos Circuíto do Jarama Madrid España

14-16 de outubro GP MotoGP - Xapón Mundial Motos Circuíto de Motegui Xapón

14-16 de outubro Cto. Mundo Rali - España Mundial Ralis Cataluña Barcelona España

15-16 de outubro II Ralimix Barbadás Ralimix Barbadás Ourense España

16 de outubro Cto. España Trial - Valdemanco Trial Valdemanco Madrid España

21-22 de outubro
Cto. España Ralis Asfalto - La Nucia Costa 

Blanca
Rali La Nucia Alicante España

21-23 de outubro GP F1 - EEUU F1 Circuíto das Américas EEUU

21-23 de outubro GP MotoGP - Australia Mundial Motos Circuíto Phillip Island Australia

22 de outubro
Cto. España Motocrós das Autonomías - 

Talavera de la Reina
Motocrós Talavera de la Reina Toledo España

22 de outubro Copa España Superenduro - Burgos Enduro Burgos Burgos España

22-23 de outubro XXXVIII Rali San Froilán Rali Lugo Lugo España

23 de outubro
Trofeo Galego Trial, Clásicas e TGT Arteixo 

II
Trial Arteixo A Coruña España

23 de outubro Copa Galega Trial Infantil Arteixo II Trial infantil Arteixo A Coruña España

23 de outubro Cto. Galego de Quad Cross - Agolada Quad Cross Agolada Pontevedra España

Opel vai revolucio-
nar a electromobilidade 
coa presentación mun-

dial do novo Opel Ampera-e no 
vindeiro Salón do Automóbil de 
París, que terá lugar en outubro. 
Este novo modelo combina unha 
pioneira tecnoloxía de batería libre 
de emisións.

O destacado par motor de 
360 Nm é o responsable do elec-
trizante temperamento do novo 
modelo de Opel. A potencia do 
motor eléctrico é de 204cv/150 
kW. Arrincar nos semáforos e ace-
lerar ás vías de incorporación ás 

autoestradas son os puntos for-
tes do novo Ampera-e. O novo 
Opel chega aos 50 km/h en só 3,2 
segundos, mentres a recupera-
ción de 80 a 120 km/h, que indica 
a capacidade para adiantar, léva-
se a cabo en só 4,5 segundos 
(datos provisionais do fabri-
cante). Nestas medicións, 
o Ampera-e proporciona 
o mesmo nivel de pres-
tacións que os modelos 
OPC, as versións máis 
deportivas
da marca.

Novo Opel Ampera-e
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Toyota, ata finais de 
marzo de 2017, lanza-
rá en Tokio a segunda 

rolda do proxecto Open Road1 
coa participación de empresas e 
do público en xeral, con vistas a 
desenvolver todo o potencial do 
vehículo eléctrico ultracompac-
to i-Road.
No marco do proxecto Open 
Road, o fabricante nipón ofrece-
rá o i-Road a distintos usuarios 
como pilotos de probas durante 
un tempo determinado para va-
lorar así as diversas necesidades 
de mobilidade. Na segunda rolda 
de Open Road, para determinar 

mellor as posibilidades de co-
mercialización deste vehículo, 
ampliará a disposición do i-Road 
a empresas operadoras, ade-
mais de usuarios xerais como na 
primeira rolda, a fin de valorar as 
súas necesidades e a aceptación 
que pode ter este eléctrico ultra-
compacto no mercado. Tamén 
se valorará como se utilizaría en 
contornas de uso compartido e 
con que fins.
Grazas a esas probas a marca es-
pera poder estudar os puntos for-
tes para abrir un novo campo de 
interesantes posibilidades para a 
mobilidade.

Proxecto Open Road

■ REDACCIÓN | TexTo 

Seis décadas dan para moito. Tamén 
para que os vehículos medren en mate-
ria de seguridade. Neste aspecto, como 
en tantos outros, os automóbiles actuais 
non teñen nada que ver cos de outrora. 
E un bo exemplo podémolo ver si com-
paramos un Seat 600 D de 1963 co Ibiza 
FR. Estes son algúns exemplos:

- AirbAg e repousAcAbezAs. O Seat 
600 non incorporaba repousaca-
bezas, lembra Luzón, responsable de 
Seguridade Pasiva da marca. É un ele-
mento moi importante pois, en caso 
de colisión posterior a baixa velocida-
de, evita que a cabeza vaia cara atrás e 
se produzan os temidos latigazos cervi-
cais. Ademais, o Ibiza pode chegar a ter 
ata seis airbags. O 600 non tiña ningún 
xa que esta tecnoloxía xeneralizouse a 
partir da década dos 90.

- cinto de seguridAde. Foi desen-
volvido nos anos 60. Pero ao principio 

tratábase dunha cinta inextensible 
que tiñamos que adaptar ao noso 
corpo, explica Luzón. Agora é distinto, 
porque é este elemento de seguridade 
pasiva o que se adapta ao noso corpo e 
non ao revés. Iso aporta máis segurida-
de en caso de colisión, xa que o actual 
sistema retén ao pasaxeiro instantanea-
mente e non deixa espazo algún entre o 
cinto e o corpo.

- Freos. O sistema de freada tampou-
co ten nada que ver entre ambos mode-
los. O 600 incorporaba freos de tambor 
cunha potencia de freada moi inferior 
á actual, explica o técnico. Os vehícu-
los de hoxe día, en cambio, teñen dis-
cos de gran tamaño. Ademais, os seus 

pneumáticos son moito máis anchos, o 
que os fai máis seguros ao ter máis 
superficie de contacto coa estrada, e 
dispoñen de ABS, un sistema que impide 
que o vehículo esvare durante a freada.

- cArrozAríA. A carrozaría é outro dos 
elementos fundamentais na seguridade 
dun automóbil, e a súa evolución nas úl-
timas décadas é máis que evidente. Tan 
só é necesario comparar a anchura das 
estruturas. É o caso por exemplo da por-
ta, que hoxe en día é moito máis ancha 
xa que incorpora elementos de segu-
ridade que protexen moito mellor que 
antes en caso de colisión.

A día de hoxe, pois, estamos a un 
nivel máximo de protección aos ocu-
pantes. O próximo salto é anticipar-
se, que o coche vexa realmente o 
que vai suceder e se adiante para 
evitar un sinistro, conclúe Luzón. 
Ábrese así unha nova era cunha tec-
noloxía inimaxinable para a época do 
popular 600.

A evolución do automóbil
Do Seat 600 ao Ibiza

  O próximo paso 
é conseguir que o coche 
detecte o que vai suceder e 
se anticipe
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■ ROCÍO PEREIRA | TexTo      
■ CITROËN PRESS | FoToS

A relación entre Citroën e 
a aventura vén dende o berce; 
mesmo podemos dicir que co-
meza cando a marca aínda ca-
miñaba en cueiros polo mundo 
automobilístico e decidiu realizar 
fazañas cruzando terras virxes co 
pensamento de que sería un bo 
xeito de afianzar a súa imaxe e 
dotar dun carácter fiable e po-
deroso aos seus coches. Dende 
1922, tres anos despois da súa 
fundación ata hoxe, Citroën ten 
escrito moitas páxinas coa súas 
peripecias por lugares de medio 
mundo na demostración de que 
a casa francesa e a aventura son 
tándem indisociable. O Retro-
Visor gusta das boas viaxes a 
través do tempo así que acomó-
dense que repasamos esta tra-
xectoria aventureira e tomamos 
boa nota para organizar as próxi-
mas expedicións vacacionais.

Un xeito de distinción

A marca dos dous chevrons 
fúndase no ano 1919 e, sendo 
unha novidade no mercado, tiña 
claro que debía darse a coñecer 
destacando sobre a competen-
cia, polo que o seu fundador, 
André Citroën, asume o reto 
de afrontar desafíos únicos que 
serviron para coñecer novos te-
rritorios e culturas nas que ata 
daquela non chegara ninguén 
e que, nalgúns casos, supuxeron 
un fito na historia do automóbil 

e, de forma paralela, serviron 
para abrir novas rutas de trans-
porte que estaban por explo-
rar. Así, a relación entre a casa e 
a aventura convértese en inse-
parable dende os primeiros tem-
pos da súa historia e serve para 
reforzar a súa imaxe transmitin-
do a fiabilidade e a forza dos seus 
vehículos.

O Sáhara: primeiro destino

Era a primeira vez que un co-
che atravesaba o deserto des-
prazándose por unhas terras 
inhóspitas que, á súa vez, ofre-
cían un terreo idóneo para poñer 
a proba a mecánica e a tecno-
loxía da marca. Era fundamental 
que non se asumiran riscos, así 
que André Citroën contratou a 
Adolphe Kegresse, un enxeñei-
ro militar francés que estivera ao 
servizo do tsar de Rusia e que pa-
tentara un sistema mediante o 
cal os coches se convertían en 
medias eirugas capaces de en-
frontase sen problemas ás con-
dicións da estepa. A dirección 
da operación foille encargada 
ao home de confianza do fun-
dador da marca: Georges-Marie 
Haardt, que amais de director 
xeral da compañía acumulara 
experiencia en vehículos blin-
dados durante a Primeira Guerra 
Mundial. Tamén participou Louis 
Audoin Dubreuil que participara 
en unidades de tanques na súa 
condición de piloto de guerra 
e tiña un grande coñecemento 

do Norte de África, como ofi-
cial das forzas coloniais france-
sas. Era un equipo de éxito na 
travesía do Sáhara conforma-
do por dez homes e 5 vehículos 
Citroën Kegresse, que tomaron 
a saída en Arxelia, rumbo á ci-
dade lendaria de Tombuctú, si-
tuada na actual Malí. Por diante 
tiñan 3.500 quilómetros de de-
serto adverso e descoñecido 
que conseguiron percorrer en 
tan só vinte días, xa que o 7 de 
xaneiro de 1923 entregaron o 

correo no pazo do gobernador 
en Tombuctú. Chegaron de vol-
ta a Touggourt o 6 de marzo de 
1923. Foi un percorrido de ida e 
volta que causou un forte impac-
to ao ser quen de atravesar unha 
das zonas desérticas máis exten-
sas do mundo. Mesmo se fixo un 
documental que recolleu a faza-
ña e que conseguiu estar catro 
anos en cartel en varias salas de 
cine de París.

1924-1925: o Cruceiro Negro

Tras o primeiro éxito, o des-
exo de André Citroën, de carác-
ter inconformista, por superar 
novas metas non fixo máis que 
medrar e, animado polo en-
tón Presidente da República 
Francesa, Gastón Doumergue, 
propúxose un obxectivo máis 
ambicioso: atravesar o conti-
nente africano dende Alxeria a 
Madagascar no coñecido como 

  André 
Citroën propúxose 
poñer en valor 
a marca e a 
capacidade dos 
coches afrontando 
desafíos límite

Citroën e a aventura: unha parella de éxito
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Cruceiro Negro. O 28 de outubro 
de 1924 déronse cita no sur de 
Alxeria, en Colomb Béchar, oito 
autocadeas Citroën e os seus re-
molques cargados de paquetes, 
avituallamento e pezas mecáni-
cas preparados para lanzarse ao 
árido “país da sede”. Foi un raid 
de 24.000 quilómetros a través 
do continente negro con vinte 
homes ao volante, comandados 
novamente por Georges Marie 
Haardt e Louis Audouin-Dubreuil. 
Unha aventura que lle permitiu 
ao fundador da casa presumir 
da capacidade dos seus coches 
“quen de moverse sen esforzo 

en terreos inestables, afrontan-
do calquera tipo de relevo, cunha 
velocidade de entre 40-45 km/h”. 
Con todo, houbo contratempos: 
as enfermidades tropicais e, espe-
cialmente, a loita contra o terreo 
empedrado do deserto, tendo 

que trazar a ruta a golpe de pico, 
cruzar ríos cheos de crocodilos, 
fabricando balsas feitas con axu-
da de piraguas ou mesmo cons-
truír pontes improvisadas; a máis 
longa chegou a medir 58 metros, 
abríronse pistas a machete a tra-
vés de lianas, houbo envorques, 
areas movedizas, incendios de ve-
hículos, tribos hostís, mesmo ca-
níbales. E o obxectivo cumpriuse 
chegando o 20 de xuño de 1925 
ante unha multitude a Kampala 
(Uganda) tres dos catro grupos,  o 
cuarto chegaría a Cidade do Cabo 
en Sudáfrica tras percorrer 5.000 
quilómetros extra. Amais da proe-
za técnica que supuxo, o Cruceiro 
Negro deixa outro legado: 27 qui-
lómetros de película, 6.000 foto-
grafías e os debuxos e pinturas 
de Alexandre Iacovleff, que retra-
tou a vida dos pobos e etnias que 
atoparon no camiño. Recolleron 
300 mostras de plantas, 800 aves 
e 1.500 insectos, a maioría desco-
ñecidos ata entón.

1931-1932: o Cruceiro Amarelo

O seguinte desafío de André 
Citroën foi atravesar Asia pasan-
do por rexións extremas como o 
Himalaia ou o Deserto do Gobi, 
nunha viaxe na que contou co 
apio da National Geographic 
Society e a presenza de científi-
cos de primeira liña, dado o éxito 
da anterior expedición africana. 
Crearon dous equipos: un con 
saída dende Beirut, capital do 
Líbano, e outro con saída dende 
Tianjin, en China. Foron 12.000 
quilómetros de aventura e de difi-
cultades políticas, burocráticas, co 
calor como principal inimigo con 
temperaturas que chegaban aos 
50ºC e que facían evaporar a ga-
solina reducindo a potencia dos 
vehículos. A etapa máis complica-
da foi na rexión de Cachemira, aos 
pés do Himalaia, un territorio vir-
xe para o automóbil, sobre o que 
os habitantes locais intentaron 
disuadilos e que non conseguiu 
detelos malia as condicións dan-
tescas nas que tiveron que facelo: 
corrementos de terra e torrentes, 
un dos autocadeas quedou pen-
durado sobre o baleiro, tardan-
do cinco horas en ser rescatado, 
a neve fixo acto de presenza redu-
cindo a marcha a velocidades de 

1 km/h e as condicións dalgúns 
lugares obrigaron a desmontar os 
coches, facer a ruta a pé e volver 
montalos despois para continuar. 
Os atrancos non impediron que 
chegasen a Pakistán, ao outro 
lado, onde foron recibidos coma 
heroes. A viaxe continuaba cru-
zando Mongolia e o Deserto do 
Gobi en pleno inverno, tendo que 
verter auga fervendo nos radia-
dores para evitar que se conxela-
ran os motores, que debían estar 
permanentemente en marcha. 
Os aventureiros sumaron outra 
vitoria contra as adversidades e 
entraron en Pekín o 12 de febreiro 
de 1932 acumulando experien-
cias e incrementando a lenda da 
marca.

  O Sáhara, o 
Cruceiro Negro por 
África, o Cruceiro 
Amarelo por Asia 
ou a Travesía dende 
Alaska a Tierra de 
Fuego son algunhas 
das rutas realizadas

  Os 
aventureiros 
enfrontáronse ao frío 
e o calor extremo, 
á inexistencia de 
pontes e camiños 
e mesmo tiveron 
que desmontar os 
vehículos para poder 
avanzar
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A André Citroën gustáballe 
asumir retos

1952 o fundador 
afronta a Volta ao 

Mediterráneo nun 2CV 

Anos 50 e 60: viaxes a 
Tokio pasando pola 

India, travesía dende Alaska a 
Tierra de Fuego

1960 primeira volta ao 
mundo coa anécdota 
de ter que empregar 

un plátano como substituto 
do aceite da caixa de cambios

Citroën  organizou 
grandes raids como o 

París-Kabul-París en 1970, Raid 
de África en 1973, cun percorri-
do de 8.000 quilómetros a tra-
vés do Sáhara

Operación Dragón por 
China, coincidindo co 

lanzamento do AX.

Raid París-Moscú

Outros desafíos de Citroën
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■ TexTo: MIGUEL CUMBRAOS 
■ FoToS: SPRINT MOTOR / M.C.

Sen decidir. Nova manga do nacional de terra, desta volta na localidade catalana de Cervera. E 
aínda sen determinar o título, que puido ser para o madrileño con raíces galegas Álex Villanueva. 
Vitoria absoluta para o vasco Jorge Del Cid, que deixa a resolución para as vindeiras carreiras.

Dispares. Foron os resultados finais dos pilotos galegos no nacional de autocrós, que pechou o seu 
calendario na localidade burgalesa de Miranda de Ebro. O coruñés Perfecto Calviño fíxose cun novo 
título na División I, acadando o seu fillo Dario a terceira praza final en Car Crós Júnior. O subcapiona-
to absoluto na categoría Carcrós correspondeu ao coruñés Antón Muíños.

Motores... de verán

Con clase. Magnífica vitoria do galego Iván Ares no Rali Princesa de Asturias, proba válida para o nacional de asfalto e para o Trofeo Europeo. O de Cambre, con Pintor como navegante, 
recurriu ao Skoda Fabia R5 de ARVidal, para, tras manter un bo pulso cos irmáns Vallejo, facerse co triunfo, o primeiro dun R5 de Skoda no CERA.
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Avanzando. O nacional de montaña, que 
desta volta tiña como escenario o Principado 
de Andorrra e a súa rampla de Ordino-Arca-
lís. Vitoria absoluta de Egozkue, flanqueado 
no podio por Pañella e o ourensán César Ro-
dríguez. Na división II primeira praza para o 
CM do asturián Javier Villa.

Máis perto. Do título absoluto galego 
de montaña está o pontevedrés Alexis 
Vieitez, mercé as súas vitorias nas citas 
de Cortegada e Pontecaldelas, esta in-
édita, a outra recuperada para o auto-
mobilismo galego. A Escusa-Poio, apra-
zada para outubro, e A Fraga decidirán o 
campionato do presente exercicio.

Aprazamento. Do Rali da Coruña, que 
debía ser a manga do mes de setembro 
do galego de ralis, que queda agora para 
decembro. Por diante ademais as citas de 
San Froilán, Ribeira Sacra e A Ulloa nun 
campionato que lidera o piloto de Vincios, 
Alberto Meira.

BMW ao copo. Na cita do GT Open dispu-
tada no trazado austríaco de Red Bull Ring. 
Se na primeira carreira a vitoria correspon-
deu a Ramos-Schothmt, pilotando un M6 
GT3, na segunda esa honra a tiveron Monje 
e Yacamán, ao volante de semellante uni-
dade, nese caso a de Teo Martín.
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Se hai un piloto que xa hai 
tempo que ten un sitio pro-
pio na historia do trial ese é 
Toni Bou. Este barcelonés de 
30 anos cambiou o mundo 
da neve polo do trial por cul-
pa dunha lesión. Hoxe o seu 
dominio nesta especialidade 
das dúas rodas é impresio-
nante. Incontestable!

A falta dunha carreira para 
finalizar o Mundial 2016, o pi-
loto de Honda proclamouse 
matematicamente campión 
do mundo FIM de Trial na lo-
calidade de Chiampo, Italia. 
Con este novo título, son 10 
as coroas na especialidade ao 
aire libre que logra o piloto de 
Honda e 20 os títulos acumu-
lados en Trial (10 indoor 10 
outdoor).

Bou completou unha 
tempada fabulosa, sendo o 
piloto que máis triunfos obti-
vo, 10 sobre as 14 citas dispu-
tadas, malia empezar o ano 
con algunhas dúbidas sobre 

o seu rendemento tras su-
frir unha lesión nun ombrei-
ro durante unha xornada de 
adestramentos previa ao co-
mezo do Mundial. Toni logrou 
vitorias nos GP de Alemania, 
Andorra, Bélgica e Gran 
Bretaña, ademais de apun-
tarse unha das dúas xornadas 
do GP de Catalunya, Xapón e 
Francia.s.

Algo de historia

Toni Bou conseguiu, de 
forma consecutiva, os títu-
los de Campión do Mundo 
FIM de Trial Individual dende 
2007 ata 2016 (10 títulos) e de 
Campión do Mundo FIM de 
X-Trial dende 2007 ata 2016 
(10 títulos).

Aos títulos conseguidos 
a nivel individual hai que 
engadirlle os 12 títulos de 
Campión do Mundo FIM de 
Trial por Equipos Nacionais. 
Con España formou parte do 
equipo que venceu o Trial das 
Nacións, de forma consecuti-
va, dende 2005. Tamén conta 
con seis títulos no Trial Indoor 
das Nacións, co que acumu-
la un total de 38 títulos de 
Campión do Mundo.

Mellores e peores países 
(deportivamente falando)

O piloto do Repsol Honda 
Team logrou 14 triunfos en 
Xapón e en Gran Bretaña. En 
España terminou en 12 oca-
sións no máis alto do podio.

Un só país se lle resiste 
a este deportista: Suiza. Tan 
só disputou dúas carreiras 
alí, no seu segundo ano no 
Mundial, en 2004, onde ter-
minou 4º e 7º.

O T de trial escríbese con T
de Toni Bou
Un home nado para o trial
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Este pi-
loto leva 61 
carreiras con-
secutivas do 
Campionato 
do Mundo 
terminando 

no podio (dende 24/6/2012, ANDORRA, 
onde foi 4º).

A maior racha de vitorias conse-
guiuna entre as tempadas 2014 e 2015, 
enlazando once triunfos consecutivos.

A tempada na que máis vitorias 
conseguiu foi en 2015 (13). Tamén foi o 
ano pasado cando máis puntos sumou, 
345, e o que máis carreiras se celebra-
ron: 18.

Estatísticas: o 98% de participa-
cións de Toni Bou no Mundial acabaron 
entre os 15 primeiros. logrou o 70,5% 
dos podios disputados e o 47,5% de vi-
torias nas 184 carreiras nas que ha o pi-
loto español tomou a saída.

Toni Bou debutó no Campionato do 
Mundo en Irlanda, en 2003, con 16 anos, 
5 meses e 18 días.

O primeiro título de Campión do 
Mundo de Trial chegoulle, como dixo o 
mago do fútbol Helenio Herrera, “sen 
baixarse do autobús”, e entre o GP da 
República Checa e o da Gran Bretaña. A 
cancelación da última proba prevista para 
2007, o Gran Premio de Bélxica, deu ma-
tematicamente o título a Bou, que conta-
ba con máis de corenta puntos de vantaxe 
antes de disputar a carreira en Hawkstone 
Park.

Bou foi o terceiro piloto máis novo en 
proclamarse Campión do Mundo. Foi en 
Hawkstone Park (Inglaterra) con 20 anos 
9 meses e 11 días de idade. Só o francés 
Gilles Burgat (1981, 19 anos 10 meses e 4 
días) e o estadounidense Bernie Schreiber 
(1979, 20 anos, 20 meses e 26 días) con-
quistaron a coroa de trial sendo máis no-
vos que Toni.

Data de consecución de cada 
un dos 10 títulos outdoor:

29/7/2007 Hawkstone Park (GBR)
21/9/2008 Castellolí (ESP)
13/9/2009 Isola 2000 (FRA)
25/7/2010 Foppolo (ITA)
4/9/2011 Isola 2000 (FRA)
8/7/2012 Sto. Stefano d’Aveto (ITA)
1/9/2013 Isola 2000 (FRA)
7/9/2014 Arnedo (ESP)
6/9/2015 Paços de Ferreira (POR)
3/9/2016 San Pietro Mussolino (ITA)

Data de consecución de cada 
un dos 10 títulos indoor:

26/2/2007 Mahón (ESP)
16/3/2008 Madrid (ESP)
27/2/2009 Bolzano (ITA)
28/3/2010 Palma de Mallorca (ESP)
12/3/2011 Madrid (ESP)
17/3/2012 Milán (ITA)
23/3/2013 Bielefeld (ALE)
16/3/2014 Milán (ITA)
15/3/2015 Wienner Neustadt (AUT)
26/3/2016 Marsella (FRA)
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