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GT-R
O emblemático deportivo de Nissan

Kia Niro Hybrid
Un híbrido eficaz e simpático
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Hai dous anos e medio, no editorial do nú-
mero 207, falabamos do futuro da automo-
ción dicindo cousas como “Na actualidade as 
grandes marcas están totalmente centradas 
en superar a crise mundial, que non é pouca 
cousa. Mais as dúas décadas que veñen poden 
ser unha auténtica revolución da mobilidade. 
O futuro preséntase máis ca incerto para os 
fabricantes de automóbiles que dominan o 
mercado na actualidade logo dun século de 
crecemento sen freo.” Hoxe deste parágrafo só 
cambiariamos as dúas décadas pola metade, 
ou sexa, unha; pois o cambio vai máis rápido 
do que dixemos anteriormente.

 Tamén neste editorial comentaba-
mos textualmente que “As grandes cidades 
dos países desenvolvidos tenden cada vez 
máis cara a unha mobilidade sostible: uso de 
transporte público, motocicletas, bicicletas, 
uso compartido de vehículos... Doutra banda, 
nos países emerxentes, as compras de coches 
seguen crecendo a bo ritmo, pero en xigantes 
como A China ou A India empézase a advertir 
unha tendencia a evitar moverse en automó-
bil como antídoto contra os infinitos atascos 
e os altos e nocivos niveis de contaminación 
ambiental...” Ben, pois o tema da contamina-
ción, desgraciadamente empeza a ser un de-
nominador común moi presente nas grandes 
cidades mundiais. Por outra banda, o coche 
compartido cada día está máis en auxe. Dous 
exemplos claros son o de Blablacar e o de 
Car2Go.

 Na actualidade a xente nova non 
pensa na propiedade dun vehículo como 
algo imprescindible; distintas enquisas con-
firman esta nova tendencia. Nós comenta-
bamos que “ademais da “cuestión verde” hai 
que ter presente que mercar e manter un au-
tomóbil se converteu, para moitos nun luxo 
fóra do seu alcance, ou do seu salario. Todo iso 
apunta cara ao que os analistas e os expertos 

cualifican como unha nova era para a indus-
tria do automóbil.”

Rematamos o repaso ao anterior editorial 
recollendo este parágrafo: “Probablemente, 
máis tarde ou máis pronto, as empresas de-
berán iniciar un proceso de adaptación aos 
novos tempos, cun mundo con menos com-
pra de vehículos e máis coches compartidos 
que requirirá dunha mobilidade máis inno-
vadora. De feito, aínda que a priori puidese 
parecer o contrario, xa hai signos de que al-
gunhas empresas empezaron ese proceso de 
adaptación.” Unha mostra actualizada disto é 
a implicación de Daimler-Benz en empresas 
de coches compartidos, no lado positivo; no 
negativo tiñamos este mes a noticia de que 
Volkswagen recortará 30.000 empregos en 
Alemaña, A Arxentina e O Brasil en cinco anos. 
Tristemente non será o único grupo automo-
bilístico que reduza o cadro de traballadores 
dunha forma drástica.

Todos os fabricantes comezan a admi-
tir que para ir cos novos tempos é inevita-
ble (para adaptarse ás novas condicións 
do mercado e ás novas fórmulas de produ-
ción) recortar custos, eliminar postos de tra-
ballo e aumentar a produtividade ata 2020. 
Recoñecen abertamente que as novas tecno-
loxías e a robótica colaborativa co ser humano 
fará que nas cadeas de produción se eliminen 
postos de traballo.

Por outra banda, parece que a alternativa 
do coche eléctrico colle forza, e moita. A con-
taminación e as novas políticas dos distintos 
gobernos favorecerán o incremento das ven-
das dos eléctricos.

Xa son moitos os que predín que para o 
ano 2025 un 25 por cento das vendas será 
de vehículos alimentados por electricidade. 
Probablemente lles pase como a nós co noso 
editorial de 2014 e, en vez de dous lustros, 
nada máis que sexa a metade, ou sexa, un.

EDITORIAL

Un futuro de mobilidade partido pola metadeUn futuro de mobilidade partido pola metade
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As matriculacións mantive-
ron en novembro en Galicia 
o tímido crecemento que xa 
se rexistrou en outubro. As 
vendas de coches avanza-
ron un 4,8 por cento o mes 
pasado na comunidade ga-
lega, ao comercializarse 3.730 
automóbiles.

Malia que o mercado se-
gue medrando, o balance 

de novembro amosa al-
gún dato preocupante. Un 
deles é a forte caída dun 
15,2 por cento das ma-
triculacións en Ourense. 
Mentres, as vendas subi-
ron na Coruña un 8,2 por 
cento; en Pontevedra, un 
7,9; e en Lugo, un 3,9. En 
números absolutos o mes 
pasado comercializáronse 
1.696 coches na Coruña; en 

Pontevedra, 1.228; en Lugo, 
449; e en Ourense, 357.

Novembro rematou con 
mellores números no conxun-
to de España. Os concesiona-
rios españois venderon o mes 
pasado 92.653 vehículos, o 
que se traduce nun 13,5 por 
cento máis.

A falta de contabilizar 
decembro, o mercado es-
pañol xa supera o millón 

de unidades comercializa-
das no acumulado do ano. 
Oficialmente están matricula-
dos 1.050.121 coches novos. 
Por comunidades, as cida-
des de Ceuta e Melilla foron 
as máis beneficiadas en nov-
embro, cun crecemento dun 
32 por cento. A peor parte co-
rrespondeu a Baleares, onde 
o mercado rexistrou un des-
censo dun 6 por cento

Peugeot segue liderando 
cunha diferenza importante 
o mercado da automoción 
en Galicia. A marca de PSA 
comercializou en novembro 
310 coches na comunidade 
galega. A segunda posición 
do TOP-10 galego mensual 
correspondeu a Renault, con 
283. O podio pechouno Seat, 

que, con 280 vehículos, recu-
pera un chisco a súa posición 
no mercado, pero aínda lonxe 
dos momentos de maior bo-
nanza para a marca española.

Opel continúa cunha férrea 
regularidade. Os concesiona-
rios da marca xermana conse-
guiron 277 matriculacións. A 
seguir quedaron Volkswagen, 
con 255 vehículos 

comercializados, e a sorpren-
dente Mercedes, con 235. A 
nova gama de Mercedes está 
dando moi bos resultados en 
Galicia e as ofertas do com-
pacto Clase A están animando 
as vendas da compañía alemá. 
O TOP-10 galego de novem-
bro pechárono Toyota, con 
205 coches; Citroën, con 198; 
Nissan, con 196; e Kia, con 194.

O mercado pecha novembro con máis 
dun millón de coches vendidos

Alguén pode parar a Peugeot?

As matriculacións subiron un 4,8 por cento o mes pasado

A marca francesa lidera un mes máis o mercado galego

■ EMILIO BLANCO | TexTo

■ EMILIO BLANCO | TexTo

TOP-10 GALICIA NOVEMBRO 

1 PEUGEOT 310
2 RENAULT 283
3 SEAT 280
4 OPEL 277
5 VOLKSWAGEN 255
6 MERCEDES 235
7 TOYOTA 205
8 CITROËN 198
9 NISSAN 196
10 KIA 194

Marca / Matriculacións

Balance matriculacións
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Xantar de Nadal do motor
No restaurante Ruta Jacobea celebraron un 

xantar de Nadal representantes de distintas com-
pañías do motor da capital de Galicia. Por un día 

deixaron de cambiar aceites, vender recambios, alugar 
automóbiles e outros labores específicos deste amplo 
mundo da automoción para compartir mesa e mantel.

Participaron, entre outros, responsables de empresas 
como ACAR, Recambios Balsa, EG4Motor, Talleres A 
Silveira e Sprint Motor, co noso xornalista Emilio Blanco

Compostela Móvil presentou 
o novo Toyota C-HR

O concesionario oficial Toyota en Santiago 
de Compostela, Compostela Móvil, xa ten na 
súa exposición ou novo Toyota C-HR, un vehícu-

lo cun deseño totalmente rompedor.
Cunha imaxe deportiva e suxestiva, con trazos an-

gulosos e liñas ben marcadas, o novo C-HR supón un 
paso máis aló na identidade de deseño Under Priority 
(Prioridade Inferior) e Keen Look (Imaxe Potente) do fa-
bricante xaponés. A nova proposta de Toyota entre os 
crossover de tamaño medio ofrece a última versión do 
recoñecido sistema de propulsión Full Hybrid. O C-HR 
rende 122 cabalos, igual que na cuarta xeración do Prius.

Comercialízase a partir de 24.250 € o por 225 €/mes, 
con Pay per Drive, a financiación de pago por uso de 
Toyota España.

O novo Citroën C3 xa 
está en Noyamóvil

A nova xera-
ción do Citroën 
C3 acaba de ate-

rrar no concesionario ofi-
cial da marca na capital 
galega, Noyamóvil. O seu 
director comercial, Carlos 
García, presentóunolo en 
rigorosa exclusiva.

O novo Citroën C3 ca-
racterízase por un dese-
ño único, en que destacan 
os prácticos Airbump® 

exclusivos da marca. As 
posibilidades de personali-
zación con ata 36 combina-
cións de carrozaría e teito, a 
conectividade, protagoni-
zada pola ConnectedCAM 
CitroënTM e o confort son 
as súas bazas para seducir 
a quen buscan orixinalida-
de, practicidade e novas 
experiencias. Hai un novo 
Citroën C3 dende 11.750 
euros.

Compostela Monumental 
sorteará un Nissan

O agasallo estre-
la de Compostela 
Monumental este 

Nadal será un Nissan Pulsar 
do concesionario Caeiro 
Rey de Santiago. Será o 
décimo terceiro automóbil 
que sortearán nunha cam-
paña de inverno os comer-
ciantes da zona histórica 

compostelá en toda a súa 
existencia. Un xeito de pre-
miar a fidelidade de todos 
os seus clientes polas com-
pras realizadas nos estable-
cementos asociados dende 
o día cinco de decembro 
deste ano ata o día once 
de xaneiro de 2017.

Compostela >> Sprint Motor 5



A Fundación Contador realizou o Camiño de Santiago
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo 

O equipo ciclista RH+ 
Polartec Fundación Alberto 
Contador, na que se englo-
ban os equipos de ciclismo 
Élite/Sub23 e xuvenil, rea-
lizou este mes, repartidos 
en catro tiradas, os últimos 
cento quince quilómetros 
do Camiño de Santiago a 
pé.

Fran Contador, manager 
xeral, e Jacinto Vidarte, xefe 
de prensa, comentáronme 
que realizaron o Camiño 
para crear vínculos de ami-
zade e compañeirismo en-
tre todos os corredores, xa 

que este ano os dous equi-
pos sufriron varios cambios.

Jacinto díxome que es-
tiveron buscando unha ac-
tividade que non estivese 
relacionada co ciclismo pero 
onde houbese actividade fí-
sica e o Camiño de Santiago 
adaptábase perfectamente.

Estar as vinte e catro 
horas do día coas mesmas 
persoas durante catro días, 
onde se comparten todas 
as experiencia do día a día, 
fai que os rapaces non sexan 
tan tímidos e socialicen máis 
facilmente entre eles.

No equipo xuvenil corre 
un galego, Felipe Pavón, 
co cal puidemos falar a 
súa chegada a Praza do 
Obradoiro, onde nos dixo 
que vive ó bordo da Vía da 
Prata. Este ano Felipe pen-
sou facer o Camiño coa súa 
familia, porque nunca an-
tes o percorrera.

Felipe tamén nos dixo 
que “facer o camiño, den-
de a perspectiva do "Team 
building", foi emocionante 
e ademais é unha oportuni-
dade excelente para coñecer 
tanto ós meus compañeiros 

para a tempada que vén 
como ó staff. O ambien-
te dentro da Fundación 
Contador Team, e especial-
mente entre os corredores, 
é espectacular polo que 
creo que esta será unha 
tempada emocionante 
cargada de grandes éxitos. 
Tamén quería agradecer á 
Fundación Contador Team 
e a Polartec por facer isto 
posible”.

Realizar o Camiño des-
ta forma fai que sexa unha 
experiencia que nunca a 
esqueceran.

Moverse a dúas rodas pola cidade vaise a converter nunha experiencia 
conectada para o usuario. A Kymco AK 550 é un dos modelos que forman 
parte do 'smart scooter revolution'. Dende a imaxe de benvida que o propio 
usuario pode personalizar, ata a previsión do tempo das vindeiras horas, pa-

sando por un "compás intelixente" de navegación, un sistema de busca de gasolineras e unha 
función que dá detalles do contido do teléfono, todo está enfocado a establecer unha ampla 
conectividade do usuario cando vai aos mandos nos seus desprazamentos cotiáns.

Esta tecnoloxía irase implementando nos novos scooter da gama. Un deles é o Kymco AK 550, 
que promete grandes emocións grazas a un motor de 550cc e 53,5cv, un chasis afinado con esme-
ro, unha gran capacidade de almacenaxe e moita tecnoloxía aplicada á condución.

A Vanguard Roadster fabricarase a semellanza deste primeiro prototipo e empezarase a 
entregar en EEUU a partires de 2018, un ano despois en Europa. Trátase dunha naked calcula-
da en principio para un piloto de 1,80 metros de estatura, cunha altura de sillín de 813 mm, os 

repousapés escamoteados nos soportes do sillín permiten levar un pasaxeiro.
O propulsor é un V2 X-Wedge de 56º de apertura, que segue fielmente a arquitectura máis tradicio-

nal das motos USA. Cubica 1.917cc e rende unha potencia de 100cv, aínda que a súa mellor prestación 
está no seu gran par motor, de 150 Nm, que unido a un peso contido de 250 quilos anuncia unhas boas 
prestacións. O prezo base estará ao redor de 27.000 euros.

Os embragues Polini Maxi Speed Clutch 3G For Race son regulables e se poden configurar para ter mello-
res reglaxes tanto para un uso touring como para o seu uso en competicións en pista. Concibido para resistir 
da mellor forma o estrés da transmisión dos maxi scooters e as esixencias das saídas, deseñáronse con tres 

masas centrífugas para ter maior uniformidade de agarre e estar perfectamente equilibrados. A regulación pódese 
realizar sen desmontar o embrague da transmisión. O material de fricción caracterízase pola súa grande adherencia 
e a súa excepcional resistencia á abrasión a temperaturas altas. Os prezos están ao redor dos 90 euros.

Kymco AK 550. O mega scooter conectado

Vanguard Roadster. Un novo concepto de motocicleta

Embragues Polini para maxi scooter

Dúas rodasSprint Motor >>6



“emov”, un novo servizo de Car Sharing
Un novo servizo 

de mobilidade sos-
tible e intelixente 

chega a Madrid a partir des-
te mes da man de emov, a 
nova proposta de carsharing 
que pon inicialmente a dis-
posición dos madrileños 500 
vehículos eléctricos (Citroën 
C-Zero), de catro prazas e cin-
co portas, para desprazarse 
pola cidade de forma conec-
tada e compartida. O usuario 
pode coller e deixar o coche 
en calquera punto da cidade 
que se atope dentro da zona 

de servizo. “emov” pon en mar-
cha un innovador sistema de 
inscrición 100% online sen ne-
cesidade de validar a alta fisi-
camente. Os usuarios poderán 
darse de alta na web así como 
a través das aplicacións IOS e 
Android. O rexistro será gra-
tuíto na fase inicial. O uso dos 
vehículos eléctricos leva unha 
serie de vantaxes en Madrid 
como o aparcamento gratuíto 
nas prazas de estacionamento 
regulado ou a posibilidade de 
acceder ás Áreas de Prioridade 
Residencial.

Novo Alpine
Xa se pode reser-

var o novo Alpine a 
través dunha aplica-

ción específica, accesible des-
de a páxina oficial da marca 
www.alpinecars.com

Lanzada como serie limi-
tada de 1.955 unidades, cifra 
homenaxe á data de creación 
da marca por parte de Jean 
Rédélé, este modelo de se-
rie bautizado como “Première 

Édition” marca unha impor-
tante etapa no renacemento 
do Alpine.

O seu prezo e as súas ca-
racterísticas técnicas comuni-
caranse ao longo do primeiro 
trimestre de 2017. O prezo fi-
nal en Francia estará sobre os 
60.000 euros. A súa aceleración 
de 0 a 100 km/h será de 4,5” e 
as primeiras entregas están 
previstas para finais de 2017.

Honda Sensing, sinónimo de seguridade
O lanzamento da 

10ª xeración do Civic 
5 portas, que se co-

mercializará en España a par-
tir do mes de marzo, suporá 
a incorporación nas estradas 
dun dos compactos do seg-
mento C que máis sistemas 
avanzados de seguridade 
activa e preventiva incorpo-
ra de serie. A marca bautizou 
este conxunto de tecnoloxías 
de seguridade como Honda 
Sensing, e son o resulta-
do do desenvolvemento de 

sistemas de intelixencia de-
rivados do procesamento 
da información que obtén o 
novo Civic a partir do seu sis-
tema de radar, cámaras e dun 
conxunto de sensores que 
realizan unha lectura perma-
nente das situacións de con-
dución e as condicións do 
tráfico.

O conxunto de tecno-
loxías de seguridade acti-
va Sensing inclúe múltiples 
sistemas de última xera-
ción, como o Sistema de 

prevención e mitigación 
de impactos, o Avisador de 
cambio involuntario de ca-
rril, o Sistema de axuda de 

permanencia na estrada, o 
Sistema de mantemento de 
carril ou o Control de cruceiro 
adaptativo, entre outros.

Subaru VIZIV-7, o futuro da marca
Subaru non quixo 

perder unha das ci-
tas anuais 

máis importantes de EEUU, o 
Salón dos Ángeles, para presen-
tar ante o público a súa última 
creación. Baixo a denominación 
VIZIV-7 escóndese un todoca-
miño de 7 prazas que, dalgún 
xeito, anticipa as liñas que te-
rán futuros modelos da marca. 
O seu nome vén de 'vision for 

innovation' e é o Subaru máis 
grande deseñado ata a data. 
Con 5,20 metros de longo, 2,03 
de ancho e 1,86 de alto. Por ago-
ra é un concept que deixa á vista 
as intencións da marca en ma-
teria de SUV. Será realidade o 
2018, pero só para o mercado 
americano.
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GM leva 50 anos desenvolvendo 
pilas de combustible

Hai 50 anos, a fi-
nais de 1966 General 
Motors realizou a pri-

meira proba do mundo dun 
vehículo impulsado por pila 
de combustible co modelo 
Electrovan.

Floyd Wyczalek, de 91 
anos, xerente de Proxectos de 
Desenvolvemento de Pilas de 
Combustible naqueles anos, 
lembra ao equipo de 200 per-
soas que traballou na primeira 
aplicación tecnolóxica de pilas 
de combustible de hidróxeno 
tralo desafío que o presiden-
te John F. Kennedy suscitou á 
NASA en 1962 para logar que 

o home aterrase con 
seguridade na lúa 
antes do final da 
década.

Despois do 
final do proxec-
to, o Electrovan 
foi almacenado 
nunha nave en 
Pontiac (Michigan) 
durante 31 anos antes 
de ser redescuberto en 
2001 e asignado para o seu 
uso en exhibicións da pila de 
combustible ou cedido a ex-
posicións cando non está 
no museo do GM Heritage 
Centre.

Novo Insignia Grand Sport
Tralo éxito da primeira xeración, da que se venderon 

máis de 900.000 unidades, o novo Insignia Grand Sport 
ten unha arquitectura completamente nova. A distancia 

entre eixes ampliouse en 92 mm, permitindo un interior moito 
máis espazoso, o que beneficia especialmente aos pasaxeiros 
do asento traseiro.

Baseado no sistema matricial de iluminación adaptativa do 
Astra, os enxeñeiros de Opel desenvolveron a segunda xeración 
do sistema de iluminación IntelliLux LED® para este modelo: é 
aínda máis rápido e máis preciso, ao mesmo tempo que é máis 
potente e a súa función de longo alcance ilumina ata 400 me-
tros. O asistente de cambio involuntario de carril, con corrección 
automática da dirección, unha nova pantalla HUD de proxección 
de datos no parabrisas ou a cámara de visión 360º, xunto con 
elementos de confort como os exclusivos asentos ergonómicos 
con certificación AGR, os asentos dianteiros e traseiros calefac-
tables ou o parabrisas térmico, aumentan o confort no interior 
do novo Insignia. A total conectividade tamén se pode lograr a 

bordo do coche grazas á última xeración de sistemas multime-
dia IntelliLink.

A presentación oficial do novo Opel terá lugar no próximo 
Salón do Automóbil de Xenebra, en marzo de 2017.

Nova Clase E All-Terrain
A nova Clase E All-Terrain está deseñada para 

avanzar con soltura por lugares onde os vehículos 
familiares convencionais teñen que arroxar a toalla. 

Isto débese á súa maior altura libre sobre o chan, as súas rodas 
de maior tamaño e a tracción integral 4MATIC de serie. Este 

modelo sairá ao mercado en versión E 220 d 4MATIC (194cv) 
co novo motor diésel de catro cilindros. Pouco despois in-
troducirase unha variante con motor diésel de seis cilindros. 
Ambos modelos montan de serie o novo cambio automático 
de nove velocidades 9G-TRONIC.

NovasSprint Motor >>8



¡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

VISITE 
NUESTRO 
TALLER

Felices Festas !



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

Ford Fiesta 2017: tecnoloxía en 
catro personalidades

Segundo a casa nor-
teamericana, a nova 
xeración do mítico 

modelo, convérteo no com-
pacto máis avanzado do mun-
do tecnoloxicamente. Chega 
con catro versións: unha gama 
alta Vignale, unha deportiva 
ST-Line, a elegante Titanium 
e a crossover Active. É o pri-
meiro Ford con detección de 
peóns para axudar a previr co-
lisións nocturnas e con sistema 
de freada para previr golpes a 

baixa velocidade ao estacionar 
sen mans. O interior ergonómi-
co é personalizable e as caracte-
rísticas premium inclúen o teito 
de cristal panorámico. A gama 
de motores vai dende un gaso-
lina EcoBoost 1.0l de 140cv, ata 
un diésel TDCi de 1.5l e 120cv, 
que é o primeiro diésel de alta 
potencia para un Fiesta. Amais 
mellora o agarre en curvas un 
10% e as distancias de freo un 
8%.cámaras, sensores de radar 
e de ultrason.

Mazda3 actualizado

Logo de producir 
máis de 5.150.000 
coches en todo o 

mundo, o modelo da casa xa-
ponesa renóvase para 2017 
con cambios sutís externos 
e un interior actualizado en 
toda a gama cinco portas e 
SportSedan. Concibido co 
concepto da fusión entre o 
condutor e o coche mantén 
a gama de motores SKYACTIV 
gasolina e diésel que ofrecen 
desde os 105 ata os 165cv, 

todos eles ultraeficientes e 
asociados a transmisión ma-
nual ou automática de seis 
marchas. Estrean o sistema 
G-Vectoring Control que 
permite maior agarre dos 
pneumáticos mellorando a 
resposta do automóbil e a 
estabilidade, mesmo redu-
cindo a fatiga do condutor. É 
máis silencioso, seguro e con-
fortable e mantén os prezos 
respecto ao seu predecesor 
partindo dos 17.750 euros.

Máis potencia na nova gama do X-Trail
Nissan, marca líder 
dos crossover, pre-
senta o novo diésel 

de 177cv no X-Trail e amplía 
a dispoñibilidade do cambio 
automático ás versións de 
tracción total e motor dié-
sel. A nova gama inclúe tres 
propulsores: dous diésel de 
131cv (26.950 euros) e ou-
tro de 177 (sen prezo sabi-
do) para cubrir o segmento 
máis premium dos SUV; e un 

gasolina de 163cv (25.350 eu-
ros). Destaca o seu compor-
tamento refinado e as súas 
prestacións que o fan idó-
neo para cubrir longas distan-
cias. Cun total de 46 versións, 
o X-Trail ten éxito en España 
onde as vendas creceron un 
70% respecto a 2015 e onde 
agarda vender 7.000 unida-
des este ano. A renovación 
interna acompáñase de cam-
bios estéticos rechamantes.

BREVES

❱❱ BMW, Daimler AG, Ford e Volkswagen asinaron un protoco-
lo para crear a rede de carga eléctrica máis potente de Europa. O obxectivo é 
o despregue rápido dunha considerable cantidade de estacións de carga que 
permita desprazamentos de longo percorrido de vehículos eléctricos.

❱❱ A posta en marcha do Women´s Forum 2016 confirma o 
compromiso de Renault-Nissan a favor da igualdade entre mulleres e homes, 
o que permitiu lograr importantes avances para as mulleres de ambas em-
presas en 2015. De feito, a Alianza ascendeu a varias mulleres con posición 
de mando superior a funcións crave dentro da dirección.

❱❱ O número de falecidos por accidente de ciclomotor en vías 
urbanas, dende que se implantou a ITV para estes vehículos a finais de 2007, 
experimentou unha caída de case o 80 por cento.

❱❱ Máis de 1.800.000 anciáns están sós no noso país, segundo 
datos do INE. Para paliar esta situación, Ford decidiu poñer a disposición de 
voluntarios que dedican parte do seu tempo a acompañalos os coches de pro-
ba dos seus concesionarios e dárlles así un uso social.

❱❱ O número de vehículos asegurados en España era de 29,82 
millóns de unidades ata o pasado mes de novembro. Representa un incre-
mento do 1,94% en comparación co mesmo período do exercicio anterior.

w w w . c o d i g o c e r o . c o m
D I A R I O  D E  N O VA S  T E C N O L Ó X I C A S  D E  G A L I C I A

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

Síguenos en:
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As 6 hipóteses do CEO de car2go Europe 
sobre o futuro do carsharing

Ao redor de oito anos despois do primeiro proxecto piloto na 
cidade alemá de Ulm, os aproximadamente 14.000 coches 
de car2go, a compañía pioneira en carsharing, están tendo 

un impacto na paisaxe urbana de metrópolis como Berlín, Nova York, 
Chongqing ou Madrid.
Os expertos aseguran dende hai tempo que compartir vehículo terá 
unha influencia decisiva na mobilidade. Pero, como será realmente o fu-
turo do carsharing? Thomas Beermann, CEO de car2go Europe GmbH, 
presenta seis hipóteses:

1. O carsharing flexible, sen estacións fixas de aluguer, está iniciando 
o seu desenvolvemento.

2. O carsharing está a punto de experimentar un gran crecemento.
3. As cidades de todo o mundo necesitan o carsharing flexible.
4. O futuro do carsharing é eléctrico.
5. A tecnoloxía de carsharing fai posibles novos servizos.
6. O vehículo autónomo reducirá á metade o tamaño das flotas de 

carsharing.

“O carsharing flexible de car2go chegou para quedarse. Eléctricas, au-
tónomas e conectadas, as flotas de carsharing serán un compoñente 
central e sostible da mobilidade do futuro e mellorarán a calidade de 
vida en cidades de todo o mundo”, segundo Beermann.
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Clase E Coupé
Os trazos caracterís-
ticos deste cupé son 
o rechamante frontal 

con grella deportiva nunha po-
sición rebaixada e a estrela no 
centro, capó alongado con re-
saltes longitudinais, habitácu-
lo de altura reducida e posición 
atrasada e unha zaga de formas 
musculosas.
Un abano de motores de gasoli-
na e diésel aseguran un elevado 
pracer de condución. Todos eles 
están equipados con función 

de parada e arrinque ECO. Entre 
eles cabo destacar un novo mo-
tor diésel de catro cilindros. Para 
o lanzamento estarán dispo-
ñibles en primeiro lugar unha 
mecánica diésel e tres de gaso-
lina con potencias entre 184cv 
e 333cv. Máis adiante seguirán 
outras motorizacións e versións 
4MATIC. Todos os modelos dis-
poñibles no lanzamento están 
equipados de serie co cambio 
automático de nove velocida-
des 9G-TRONIC.

O Bolt anticípase
General Motors conti-
núa desafiando a Tesla. 
Non só fabricou un co-

che de masas cunha autonomía 
superior ao Model S, senón que 
ademais decidiu entregar as tres 
primeiras unidades en Freemont 
(California), o lugar onde a firma 
de Pau Alto ten situada a súa 
fábrica.
O Chevrolet Bolt foi presen-
tado en setembro e xerou 
un gran revuelo ao conxugar 

prezo-calidade como non se 
fixo ata este momento, segun-
do a marca. Este modelo saíu á 
venda por 33.500 € antes do im-
posto federal que se aplica de 
6.690 €, e a súa autonomía é de 
383 quilómetros. Unhas cifras 
que dilapidan o éxito dos apro-
ximadamente 350 km de auto-
nomía que ten o Tesla Model S 
a cambio dos 58.900 euros que 
custa en USA a versión de acce-
so, o Model S 60.
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Citroën SpaceTourer, amplo e modulable
A nova furgoneta para transporte de persoas da casa 
francesa rompe coas etiquetas para adaptarse ás ne-
cesidades de calquera pasaxeiro (ata 9) e estilo de 

vida. Manexable e áxil, as tres lonxitudes (4,60, 4,95 e 5,30 me-
tros) distribúense en dúas batallas e catro modelos segundo 
as características e equipamentos: Business, Business Lounge, 

Feel e Shine. As portas laterais eléctricas abren ao mover o pé 
baixo elas, ten luneta traseira abatible, pantalla táctil, cámara 
de visión 180 graos, asistente de freada automática e de cam-
bio de carril. Os catro motores diésel dispoñibles ofrecen 95, 
115, 150 e 180cv con cambio manual e automático e os pre-
zos van desde os 24.190 aos 39.090 euros.

Volver a conducir
Ese é o desexo de 
Cristina Sales desde 
que o pasado mes 

de marzo sufriu unha lesión 
medular que a deixou en 
cadeira de rodas sen poder 
camiñar. Coa ilusión de vol-
ver sentar ao volante, segue 
un tratamento no Institut 
Guttman de Barcelona, de-
dicado á rehabilitación de 
lesionados onde aprende a 

desenvolverse por si mesma 
e a entrar e saír do coche ou 
gardar a cadeira dentro cun 
SEAT León cedido pola com-
pañía, sempre coa axuda dun 
terapeuta. Sabe que debe 
volver á autoescola para 
volver sacar o carnet pero a 
liberdade que para ela impli-
ca conducir dálle toda a forza 
precisa para enfrontarse ao 
reto que ten por diante.

Estabilización lateral para as Transit
Ford ofrece esta 
nova tecnoloxía 
nos seus vehículos 

comerciais Transit e Transit 
Custom para axudar a re-
ducir o estrés dos conduto-
res en traxectos de autovía 
con fortes ventos. Emprega 
sensores que actúan 100 
veces por segundo a velo-
cidades de máis de 80km/h 
quen,  ao detectaren un refa-
cho, activan o freo a un lado 

do vehículo para axudar ao 
condutor a permanecer no 
carril. A estabilización lateral 
de vento equípase de serie 
nas novas furgonetas xun-
to ao novo motor eficiente 
Ford EcoBlue que melloran 
a eficiencia de combustible 
un 13%. Amais, incorporan 
a tecnoloxía de detección 
de peóns que reduce a gra-
vidade dalgunhas colisións 
frontais.

BREVES

❱❱ Volkswagen desvelou 
no evento tecnolóxico 'Tech Crunch 
Disrupt' a súa nova marca de servizos 
de mobilidade, denominada Moia, 
que nace co obxectivo de conducir a 
transformación do consorcio automo-
bilístico nun provedor global de servi-
zos de mobilidade sostible.
❱❱ Nissan puxo en marcha 
na súa planta de Oppama un novo 
sistema automatizado de remolque 
de vehículos sen condutor no interior 

da instalación. Esta tecnoloxía utiliza 
unha versión modificada do Leaf para 
remolcar de forma autónoma carriños 
que transportan vehículos termina-
dos entre diferentes zonas da planta.
❱❱ Corea do Sur impoñerá 
unha multa de 30 millóns de euros ao 
consorcio automobilístico alemán Vo-
lkswagen por realizar anuncios publi-
citarios nos que se recollían emisións 
incorrectas dos seus vehículos.
❱❱ O 76,9% dos conduto-

res españois móstrase a favor de li-
mitar o tráfico dos vehículos privados 
nos centros das grandes cidades ante 
episodios nos que se superen os niveis 
legais de contaminación, segundo un 
estudo realizado pola web “acerto.
com”.
❱❱ Ferrari poxou un LaFe-
rrari por 6,5 millóns de euros, nunha 
iniciativa destinada a axudar nas ta-
refas de reconstrución tralo terremoto 
deste ano no Centro de Italia. O prezo 

alcanzado marca un récord e converte 
este LaFerrari no automóbil máis caro 
do século XXI xamais vendido nunha 
poxa.
❱❱ A OCU explicou que a 
falta de actuación por parte de Es-
paña no caso Volskswagen dos mo-
tores diésel foi "claramente prexudi-
cial" para os consumidores, que, na 
súa opinión, deben ser compensa-
dos polos danos causados por esta 
situación.
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TRES ES 
EL NÚMERO PERFECTO.

LA FAMILIA ESTÁ AL COMPLETO.
CON EL NUEVO FIAT TIPO STATION WAGON,

NUEVA GAMA TIPO CON 4 AÑOS DE GARANTÍA  DESDE10.600€
N O  N E C E S I TA S  M U C H O  PA R A T E N E R L O  T O D O .

• Maletero de 550 litros • Excelente habitabilidad interior • Nuevo sistema Uconnect™  
• Control de crucero adaptativo

PVP Recomendado Nuevo Fiat Tipo Sedán Easy 1.4 16v 95 CV. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación 
(IEMT) calculado al tipo general, descuentos del concesionario y fabricante (que incluye descuento por entregar un 
vehículo usado de más de 7 años de antigüedad y bajo la titularidad del cliente que compra el vehículo nuevo) y 
descuento adicional por financiar con FCA Capital España E.F.C., S.A.U., según condiciones contractuales por importe 
mínimo de 7.990€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Gastos de Matriculación no 
incluidos. La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 2 años adicionales de garantía comercial limitada hasta los  
100.000 km desde la fecha de primera matriculación del vehículo. Oferta sólo para particulares, válida en Península y 
Baleares hasta el 31/12/2016. Modelos visualizados: Nuevo Fiat Tipo Sedán Lounge 1.4 16v 95 CV con opcionales (PVP 
recomendado: 15.750€), nuevo Tipo 5 puertas 1.4 16v Lounge 95 CV gasolina con opcionales (PVP recomendado: 
16.950€), nuevo Tipo SW 1.4 16v Lounge 95 CV gasolina con opcionales (PVP recomendado: 17.950€). Fiat es una 
marca registrada de FCA US LLC.

Gama Fiat Tipo Sedán: Emisiones de CO2 de 98 a 113 g/km. Consumo mixto de 3,7 a 5,7 l/100km.

BREACAR  Rúa do Cruceiro, 99. A Pulleira - Tel. 981 935 410 - Santiago de Compostela
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Traxe de condución con resaca
Con tanta xente bebendo máis alcohol do habitual duran-
te o Nadal con amigos, familia e compañeiros de traballo, 
esta época é un momento crítico tanto para condutores 

como para peatóns. É aí onde entra en xogo o traxe de condución 
con resaca. Cun peso de máis de 17 quilos, está composto por un 
chaleco especial, pesas de pulso e tobillo, gorra, lentes e uns auri-
culares. Todos estes elementos combinados simulan os síntomas 
clásicos de fatiga, mareo, sensación de cabeza palpitante e dificul-
tade para concentrarse.
En España, o 12% dos condutores circulan tras inxerir drogas ou 
alcohol. Ford, co obxectivo de alertar de posibles riscos, encargou 
o traxe de condución con resaca ao prestixioso Instituto Meyer-
Hentschel de Alemania.
"Hai moita presión social para evitar que os que estean tentados 
de conducir baixo os efectos do alcohol logo dunha noite de fes-
ta o pensen dúas veces. Pero moitas veces, quen conduce ao día 
seguinte viaxa só", conta Jim Graham, director de Ford: Conduce a 
túa Vida. Este traxe especial mostra o moito que pode debilitar ao 
condutor poñerse ao volante ao día seguinte de consumir alcohol 
e o risco que conducir nese estado pode representar para todos os 
usuarios da estrada.
"Realizamos moitos estudos, incluído unha análise das nosas propias 
habilidades logo dunha noite de consumo de alcohol", conta Gundolf 
Meyer-Hentschel, conselleiro delegado de Meyer-Hentschel. "Para 

o traxe de condución con resaca incluímos uns auriculares que re-
crean a sensibilidade aumentada ao son, así como as experiencias 
acústicas típicas dunha migraña. Ademais, unha peza especial para 
a cabeza, xunto coas lentes, simula a sensación de mareo e de dor 
de cabeza. Moi a miúdo, a xente non se dá conta ata que grado a 
resaca afecta ás habilidades principais para facer calquera cousa".

O ministro de Fomento, Iñigo de 
la Serna, leva días aguantando unha 
importante chuvieira de críticas a 
costa do AVE galego. Sobre todo, 
despois de poñer en dúbida a rendi-
bilidade da variante exterior de en-
trada da alta velocidade a Ourense. 
Ante a treboada política reinante, 
acabou rectificando. Ten tamén en-
riba da mesa a reclamación da trans-
ferencia a Galicia da AP-9, que intúo 
vai camiño de se converter nun cu-
lebrón de dubidoso beneficio para 
os cidadáns. Pero isto xa o aborda-
remos noutro momento. Agora que-
ro centrarme noutra infraestrutura 
galega que tamén lle pode romper 
a cabeza ao señor ministro: a auto-
vía A-76 entre Ourense e Ponferrada.

Para centrar a cuestión, estamos a 
falar dunha autovía de 125 quilóme-
tros, cun estudo informativo aproba-
do en febreiro do 2014 e cun custo 
estimado de 1.110 millóns de euros. 
Uniría Ourense e Ponferrada, pasan-
do por Monforte de Lemos, Quiroga, 
A Rúa e O Barco de Valdeorras. En 
definitiva, trátase dunha infraestru-
tura que convertería a maltreita e in-
segura N-120 nunha vía do século 
XXI. O paso dado hai uns días polo 
alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, 

e a rexedora de Ponferrada, Gloria 
Fernández Merayo, unindo forzas 
para reclamarlle a Fomento a licita-
ción dos primeiros tramos vai na boa 
dirección. Xa antes alcaldes de dife-
rentes cores políticas como o actual 
do Barco, o socialista Alfredo García, 
ou o anterior de Monforte, o nacio-
nalista Severino Rodríguez, fixeron 
camiño pedindo a inmediata pos-
ta en marcha das obras. Tamén as 
asociacións empresariais do Barco, 
Monforte e Ponferrada achegaron 
o seu gran de area. Pero o proxecto 
segue durmindo o soño dos xustos.

A futura A-76 é necesaria porque 
suporía abrir novas oportunidades 
de comunicación e negocio para as 

xa de por si dinámicas comarcas de 
Valdeorras e do Bierzo. Aumentaría, 
así mesmo, as posibilidades de ins-
talar empresas novas nos conce-
llos polos que discorrería a autovía. 
Valdeorras e Terras de Lemos teñen 
ademais un enorme potencial tu-
rístico que podería recibir un pulo 
fundamental cunha vía de comuni-
cación moderna.

Sen esquecer a seguridade. A ac-
tual N-120 é un foco de problemas 
nese sentido, que os distintos par-
ches que se fixeron na vía trataron 
de minguar. O actual túnel da Barosa 
presenta graves problemas, segundo 
os técnicos encargados do mante-
mento, pola inestabilidade da for-
mación xeolóxica que atravesa. Iso 
obrigou ao seu peche nalgunha oca-
sión e provocou o illamento tempo-
ral das zonas afectadas. A A-76 non é 
un capricho, senón unha necesidade 
social e económica. Compatible co 
coidado do medio natural, que cóm-
pre esixir como se fai en calquera 
outro país avanzado de Europa con 
infraestruturas igualmente avan-
zadas. Calquera iniciativa a prol da 
A-76 debe ser ben recibida. Señor 
ministro, en Galicia ten problemas. 
Deséxolle o mellor para resolvelos.

Unha A-76 necesaria 

 EMILIO BLANCO | TexTo

 @EmilioBlanco10 | TwiTTer
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Servizos online móbiles con Skoda Connect
Skoda equipou o seu supervendas cunha nova gama 
de servizos de conectividade: os servizos móbiles on-
line agrupados en Skoda Connect están divididos en 

dúas categorías: os servizos de Infoentretemento online para os 
sistemas de navegación Amundsen e Columbus utilízanse para 
a navegación e a información; pola súa banda, os servizos Care 
Connect proporcionan asistencia e acceso remoto ao coche, in-
dependentemente do sistema de infoentretemento.
Unha característica particularmente útil do Infoentretemento 
Online é a Información do Tráfico online, que indica o fluxo de 
tráfico en tempo real na ruta seleccionada, e suxire rutas alternati-
vas útiles en caso de retencións. Os servizos tamén proporcionan 

información personalizada sobre prezos de combustible, estacio-
namento, destinos e puntos de interese; todo se pode transferir 
directamente do ordenador ao sistema de navegación. Para o 
sistema Columbus, existen outros servizos que inclúen Google 
Earth e Google Street View.
Un dos servizos Care Connect máis importantes é o de chamada 
de urxencia (eCall). Si se activa o sistema de retención tras un acci-
dente, envíase unha chamada a un centro de urxencias. Ademais, 
dispón dunha función de notificación para accidentes menores e 
un servizo de chamada por avarías. A programación das revisións 
tamén se inclúe nos Servizos Proactivos. Neste caso, o propietario 
é contactado polo concesionario para planificar a cita.

Rinspeed Oasis
Será un dos auto-
móbiles que máis 
miradas atraerá no 

próximo Salón de Detroit, 
chámase Rinspeed Oasis e 
interpreta dunha forma moi 
persoal a mobilidade urba-
na. Para empezar, o seu dese-
ño afástase do que vemos 
polas rúas. Está claro que 
o Rinspeed Oasis ten moi-
to de concept, porque esas 
amplas superficies acristala-
das en todo o perímetro do 
coche ou esas rodas que so-
bresaen da carrozaría e es-
tán parcialmente carenadas 
non teñen moitas trazas de 
chegar á produción en serie. 
Tampouco cremos que o pe-
queno xardín (si, como soa) 

de pequenas plantas que 
se esconde na parte frontal, 
xusto onde estaría o motor 
nun vehículo convencional, 
chegue a ser unha realida-
de. Pero captamos a men-
saxe eco friendly que quere 
transmitir a marca.
Urbano e libre de fumes, este 
Rinspeed móvese grazas a 
dous motores, situados 
cada un deles nas rodas do 
eixe traseiro. A batería ten 
unha capacidade de 12 kWh 
e logra unha autonomía de 
100 quilómetros. O xusto 
para moverse polas rúas 
da cidade e os seus arredo-
res sen preocuparse exce-
sivamente pola procura de 
enchufes.

Cinco estrelas para o Toyota Prius
Prius logrou a máxi-
ma puntuación que 
outorga Euro NCAP, 

as cinco estrelas, o pasado 
mes de abril, con excelen-
tes notas en todos os apar-
tados: 92% en protección 
global dos ocupantes adul-
tos, 82% en protección dos 
ocupantes infantís, 77% en 
protección dos peóns e 85% 
en asistencia á seguridade.
Estas notas permitiron á

 cuarta xeración desta icona 
de Toyota situarse como o 
modelo máis seguro entre 
os nove modelos da súa ca-
tegoría (vehículos familiares 
grandes) sometidos ás pro-
bas de Euro NCAP en 2016. 
En total, este ano foron eva-
luados 18 modelos diferen-
tes, dous deles de Toyota 
(Hilux e Prius), con cinco es-
trelas de puntuación final 
para ambos.
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Un híbrido eficaz e simpático

Kia Niro Hybrid

A primeira vista, nada máis 
velo no concesionario oficial 
Kia en Santiago, Compostela 
Concesionario, o Niro pode ser 
un todocamiño ou un monovo-
lume. Algo que contemplamos 
como unha vantaxe. Ademais 
o sistema híbrido mellora o seu 
“caché”, tendo en conta os atran-
cos que comezan a poñer as ci-
dades para que circulen nun 
futuro próximo os vehículos 
de gasóleo polo seu centro, e 
a priorización dos eléctricos e 
dos híbridos para circular por 
eles, este Kia aínda nos pare-
ce máis interesante.

Interior

Xa no interior do Niro, 
discreto pero atractivo, 
a postura ao volante é 
a dun turismo normal, 
tense a sensación de 
ir sentado só un pou-
co máis alto que nel. 
O Niro ofrece unha 
carrozaría compacta 
pero moito espazo 
interior. Só hai que 
fixarse nos 

amplos asentos 
dianteiros. Atrás o 
espazo é envexa-
ble, destacando 
dúas prazas laterais 
con boas cotas para a 
cabeza e para as per-
nas. Uns asentos baixo 
os que se aloxa a bate-
ría do sistema híbrido. 
O mulido é correcto, e 
pode que o único punto 
negativo veña da anchu-
ra para tres pasaxeiros, 
algo do que non escapa 
practicamente ningún co-
che do seu segmento.

O cinto ten axuste en al-
tura, o repousacabezas en 
altura e proximidade á ca-
luga e os asentos poden ter 
axustes eléctricos, calefacción 
e ventilación. Así e todo, a al-
tura da carrozaría respecto ao 
chan non é demasiado xenero-
sa (160 mm), sendo a estrada e 
as vías ben asfaltadas o elemen-
to preferido. Proba diso son as 
lamias de ata 18 polgadas, 
que poden ser 

■ LUÍS RIVERO DE AGUILAR | TexTo

■ MARÍA FDEZ. ZANCA | FoTos
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A DESTACAR

Equipamento
Dirección
Bo prezo
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tamén de 16 na versión de se-
rie. O Niro mide 4,35 metros 
de longo, 1,80 metros de an-
cho e 1,53 metros de alto.

Entre os detalles chave está 
a aerodinámica, que ostenta 
unha grella dianteira activa, 
canalizadores de aire nos la-
terais do paragolpes dian-
teiro, un marcado alerón 
traseiro e un rechamante 
difusor. A marca dá un coe-
ficiente aerodinámico de só 
0,29, unha boa marca para 
unha carrozaría deste tipo. O 
punto tecnolóxico márcao a 
iluminación diúrna tipo LED 
ou os pilotos traseiros gran-
des, coa mesma tecnoloxía.

O deseño do salpicadeiro é 
tirando a clásico, coa informa-
ción principal nun cadro de 
instrumentos tras o volante e 
cunha pantalla central para o 
sistema multimedia que non 
se utiliza tamén para mane-
xar o climatizador. Este ten 
uns mandos propios.

A calidade dos materiais do 
Niro é elevada, e máis que su-
ficiente para o segmento ao 
que pertence. Toda a parte 
superior do salpicadeiro e 
portas está composto dun 
material mulido, mentres 
que as partes baixas fano dun 
plástico duro sen mal tacto 
ou aspecto. Non hai desajus-
tes, hai bastantes apliques 
en negro brillante. O interior 
dispón de múltiples ocos 
portaobxectos e un práctico 
portalentes superior no me-
dio dos parasoles.

O freo de man actívase 
cun desfasado pedal de freo 
de estacionamento. O fabri-
cante ten pensado montar 
un eléctrico. O volante ten 
moitos botóns, pois desde el 

manéxanse varias funcións 
do equipo de son, o progra-
mador de velocidade e os 
menús que se mostran na 
pantalla que hai no cadro de 
instrumentos.

Maleteiro

Coa batería baixo os asen-
tos traseiros a capacidade do 
maleteiro non se ve afectada. 
O maleteiro ten 427 litros dis-
poñibles. Iso si, súmanse uns 
pequenos ocos baixo o piso, 
que só servirán para colocar 
pequenos obxectos ou aloxar 
elementos que habitualmen-
te transportemos, pois a altu-
ra é reducida. A posibilidade 
de instalar un portón do ma-
letero eléctrico é nula, aínda 
que o ser este de aluminio 
pesa francamente pouco, e 
os asentos traseiros abatidos 
dan paso a unha nova dimen-
sión de ata 1.399 litros con un 
chan plano.

Tecnoloxía

A tecnoloxía empregada no 
Niro é compartida case por 
completo co Hyundai Ioniq. 
Baixo o capó escóndese un 

motor con inxección directa 
de gasolina GDI de 1.6 litros 
con 105 cabalos, acompaña-
do dun motor eléctrico de 
44cv para desenvolver unha 
potencia combinada de 141, 
e un par máximo de 265 Nm.

O novo motor constitúe 
a primeira combinación de 
ciclo Atkinson, recirculación 
de gas de escape refrixera-
da (EGR), inxección direc-
ta de gasolina (GDI) e unha 
carreira do pistón moi lon-
ga cun diámetro estreito dos 
cilindros para maximizar o 
rendemento térmico. A efi-
ciencia e as emisións están 
así mesmo melloradas me-
diante o sistema de recupe-
ración da calor do escape, 
que acelera a fase de quen-
tamento do propulsor por-
que conduce o refrixerante 
cara a un intercambiador de 
calor no sistema de escape.

Unha nova máquina eléc-
trica integrada na caixa de 
cambios (TMED) consegue 
que a caixa DCT traballe 
mellor dentro do sistema de 
propulsión híbrido. Un novo 
cambio automático de do-
bre embrague con 6 veloci-
dades que transmite toda a 

potencia ao eixe dianteiro. 
O motor eléctrico está ali-
mentado por un conxunto 
de baterías de litio de 1,56 
kWh. Esta é a máis lixeira e 
eficiente que utilizou a mar-
ca ata o momento, cun 50% 
máis de densidade de ener-
xía e un 13% máis de efi-
ciencia enerxética que nas 
baterías dos principais ri-
vais. Con estes “vimbios” o 
consumo é doado baixalo 
dos 5 litros aos 100 quilóme-
tros cunha condución suave 
e respectando os límites de 
velocidade.

Para introducir a nova 
caixa neste Kia, a disposi-
ción e o tren de engrenaxes 
redeseñáronse a fin de lograr 
un peso máis lixeiro e un ta-
maño máis compacto. Así, 
conta con novos coxinetes 
de baixa fricción e un fluído 
de transmisión de baixa vis-
cosidade que axudan a re-
ducir a fricción para ofrecer 
tempos de reacción máis rá-
pidos, ademais de reducir o 
ruído mecánico.

Equipamento

De serie: sete airbag, la-
mias de aliaxe de 16 polga-
das, luces diúrnas de tipo 
LED, pilotos traseiros LED, 
faros antinéboa dianteiros, 
roda de reposto temporal, 
volante e panca do cam-
bio en pel, radio CD con 
toma auxiliar e USB, clima-
tizador automático, control 
de velocidade de cruceiro 
e limitador de velocidade, 
Bluetooth, sensores de luces 
e chuvia, elevavidros eléc-
tricos dianteiros e traseiros 
e sistema de asistencia de 
mantemento de carril. 
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O maleteiro é amplo, ten 427 litros dispoñibles

Como xa comentamos, o posto de condución é conforta-
ble porque o interior é amplo, está ben resolto e os seus asentos 
presentan unha comodidade e un agarre aceptable. A suspen-
sión dianteira totalmente independente montada nun sub-
chasis con columnas telescópicas MacPherson e a suspensión 
traseira multibrazo, que aproveitan ao máximo as vías máis 
anchas deste modelo, proporcionan un bo tacto de condución 
e de estabilidade. Ademais disto, o seu baixo centro de gravida-
de e o chasis de aceiro reforzado en combinación con múltiples 
elementos de aluminio para reducir o peso (como o capó ou o 
portón do maleteiro) fan que o conxunto manteña un peso e 
un balanceo contidos, o que favorece á axilidade do vehículo.

Como bo híbrido que é, nada máis arrincar faise o silen-
cio ao noso redor, unha sensación que permanece durante a 
marcha grazas ao bo illamento por parte dos enxeñeiros da 
marca. Dende os primeiros quilómetros con el, é extremada-
mente doado adaptarnos ao funcionamento do sistema híbri-
do; a electrónica leva a cabo a súa xestión de forma moi eficaz, 
polo que apenas se percibe a activación do motor de gasolina.

Aínda que é certo que ao pisar a fondo a transmisión au-
tomática estira as marchas considerablemente, para ofrecer-
nos en todo momento a maior cantidade de forza posible, a 
diferenza da gran maioría dos seus rivais o son do propulsor 
acompaña de forma agradable a aceleración, con ausencia de 
ruídos incómodos ou vibracións desagradables. Así mesmo, 
durante os primeiros quilómetros a través da cidade e das es-
tradas, a autonomía apenas se resente no modo ECO, mentres 
que a tranquilidade de rodadura, o seu confort e a facilidade 
coa que se conduce convérteno nun vehículo ideal para evitar 
o estrés durante os embotellamentos. Tranquilo e silencioso.

Por outra banda, a dirección asistida eléctrica é algo máis 
precisa e intuitiva que noutros modelos da gama, e esta require 
de 2,66 voltas entre topes, cun diámetro de xiro de 13,9 metros. 
En cidade resulta realmente cómoda, permitíndonos virar o vo-
lante facilmente. Pareceunos algo lenta cando circulamos rápi-
do por autoestrada ou nos aventuramos por estradas reviradas, 
o modo Sport é o mellor para poder aproveitala ao máximo.

Malia non ser un vehículo enfocado a unha condución 
agresiva racing, a posta a punto do chasis e da suspensión en 
combinación co modo Sport, no que a electrónica actúa sobre 
a xestión da potencia e sobre a dirección, permítenos circular a 
considerable velocidade ata en zona de curvas, e o certo é que o 
vehículo responde moi satisfactoriamente para ser un híbrido.

En autoestrada, o Niro pode manter velocidades de cru-
ceiro razoables sen esforzo e cun consumo moi axustado (como 
dixemos anteriormente). Mostra determinación no seu paso 
por curvas, e é a electrónica a que decide cando apoiarse nas 
baterías ou no propulsor para darlle forza as rodas. A velocida-
de de cruceiro, o motor de combustión dá enerxía ás rodas e 
á batería , salvo cando se require algo máis de potencia como 
para, por exemplo, unha subida ou adiantamento, nese caso 
o motor e batería empurran as rodas. A baixa velocidade o Niro 
móvese en modo 100% eléctrico, mentres que nunha baixada 
e nas freadas o xiro das rodas vai recargando a batería. Hai que 
sinalar que a batería se recarga rapidamente nestas situacións, 
ademais de que o motor adoita manter o nivel de carga entre 
o 30%/70% en condicións normais para que nunca nos que-
demos sen batería.

Fóra do asfalto pode facer pequenas e sinxelas incur-
sións (corredoiras en bo estado e pistas suaves), pero temos 
que ter en conta que non é un 4x4, para iso a marca ten ou-
tras alternativas.

A
RRIN
CAMOS !

• Tipo de motor: Gasolina (4 
cilindros en liña) + Eléctrico

• Cilindrada: 1.580 cc
• Alimentación: Inxeccción directa
• Potencia: 105cv a 5.700 rpm / 

43,5cv entre 1.798 e 2.500 rpm 
• Par máximo: 147 Nm a 4.000 rpm 

/ 170 Nm entre 0 e 1.798 rpm

• Potencia conxunta:141cv a 5.700 rpm
• Caixa de cambios: Automática 

de 6 velocidades
• Tracción: Dianteira
• Freos dianteiros: Discos ventilados
• Freos traseiros : Discos macizos
• Lonxitude: 4.355 mm
• Altura: 1.535  mm
• Ancho: 1.805  mm
• Peso: 1.425 quilos
• Maleteiro: 427 litros
• Combustible: Gasóleo
• Prezo: 21.950 € (Niro Concept en 

Compostela Concesionario)
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Novo Hyundai i10
A evolución da se-
gunda xeración pre-
senta un deseño 

máis atractivo cunha grella 
frontal en forma de cascada 
con liña curva e pinas de 14 
polgadas de aliaxe ou acei-
ro. Estará dispoñible en dous 
motores gasolina de 1 e 1,25l 
con tracción dianteira; o mo-
tor Kappa de catro cilindros e 
1,2l ofrece 87cv e os de tres 

cilindros 66. O Hyundai i10 
engade elementos de  segu-
ridade activa e conectividade 
propias de segmentos supe-
riores como a cámara multi-
funcional, que permite que 
conte cun sistema de adver-
tencia de colisión frontal e de 
alerta de cambio de carril. A 
casa coreana deseñou, des-
envolveu e produciu o mo-
delo en Europa.

Tecnoloxía da medicina 
aplicada ao automóbil

O departamento 
de calidade de Seat, 
igual que fan o resto 

das marcas, emprega técni-
cas científicas para verificar o 
estado dos materiais empre-
gados na fabricación dos co-
ches, con alta tecnoloxía que 
habitualmente asociamos a 
ámbitos como a medicina ou 
a biotecnoloxía. É o caso dos 
tacs ou dos raios X dos que 
cada ano a casa española 

realiza un millón de probas 
para alargar a vida das pezas, 
que os enxeñeiros poden ver 
en 3D, e garantir así a calidade 
dos materiais con rapidez, xa 
que o diagnóstico pode ob-
terse en menos dun minuto. 
E ten relevancia porque, se-
gundo explican, un poro de 
menos de medio milímetro 
orixinaría unha deformación 
só con chocar contra unha 
beirarrúa.

O DS4 Crossback máis aventureiro
A edición limita-
da a 500 unida-
des Terre Rouge 

asocia un propulsor dié-
sel de 180cv con cam-
bio automático e custará 
uns 33.000 euros. O SUV 
lixeiro de DS ofrece van-
taxes como a carrozaría a 
maior distancia do chan, 

pinas grises de aliaxe de 
19 polgadas, embelece-
dores dos pasos de ro-
das ou barras de teito. 
Para os clientes exclusi-
vos engade a cor laranxa 
Tourmaline exclusiva des-
ta versión que incorpora 
tamén vidros sobretinta-
dos, faros DS LED Vision 

e, no interior, pedais de 
aluminio, coiro da maior 
calidade Nappa, acceso e 
arranque mans libres, vi-
xilancia do ángulo morto, 
sensor de aparcamen-
to dianteiro e cámara de 
visión traseira, amais do 
Apple Car Play e Android 
Car.

Premios para o Seat Ateca
O Seat Ateca, está recollendo unha 
morea de premios, entre eles, foi dis-
tinguido co galardón "Premio ABC 
Mellor Coche do Ano 2017". Elixíronno 
33 membros do xurado (xornalistas es-
pecializados do motor), que valoraron 
o atractivo deseño, a eficiencia, a tec-
noloxía e o comportamento dinámi-
co do primeiro SUV da historia de Seat. 
Todo un éxito para este modelo, que 
xa acumula máis de 7.500 pedidos no 
noso país dende o seu lanzamento. 
Nun acto celebrado no diario ABC en 

Madrid, o vicepresidente de Relacións 
Gobernamentais e Institucionais 
de Seat e do Grupo VW en España, 
Ramón Paredes, foi o encargado de re-
cibir o premio de mans do Ministro de 
Economía, Industria e Competitividade, 
Luis de Guindos. Mikel Palomera, direc-
tor xeral de Seat España, comentou que 
"o Ateca é un modelo que se axusta per-
fectamente ás necesidades de calquera 
cliente. Sen dúbida, o noso novo SUV 
compacto vainos dar un salto cualitati-
vo e cuantitativo moi importante".
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Xa comezou o inverno, unha época na 
que ter o automóbil en óptimas condi-
cións é máis importante ca en calquera 
outra estación do ano a causa do frío e da 
meteoroloxía adversa. Velaquí uns conse-
llos interesantes:

Colocación das cadeas. É funda-
mental ensaialo con anterioridade, 
pois, chegado o caso, é posible que 
non saibamos facelo. O máis impor-
tante é que cada unha delas estea ben 
desleada, sen nós. Primeiro pásase por 
detrás do pneumático e, cando está 
ben despregada, levántanse os extre-
mos do anel interior e átanse pola par-
te superior do pneumático. Entón hai 
que ir centrándoa por diante, pecha-
la, tensala ao máximo e atar o cabo 
sobrante.

Elección das cadeas. Hai que saber 
cal é a adecuada para o noso pneumá-
tico. Hai de varios tipos: as de eslabóns 
de aceiro, que garanten boa tracción en 
neve, son duradeiras e resistentes, e as 
téxtiles, compostas e tipo araña, que ta-
mén teñen boas prestacións e son aínda 
máis doadas de montar. Tamén hai que 
ter claro que se teñen que colocar sem-
pre ao atoparnos coa neve, nunca antes.

Atención ao nivel de líquidos. 
Basicamente o do aceite, o do refrixe-
rante do motor e o do limpaparabrisas. 
Hai que prestar especial atención a este 
último, xa que non serve calquera cou-
sa. Moita xente utiliza auga para reen-
cher o depósito, o que no inverno pode 
carrexar problemas xa que a auga pode 
conxelarse e, por conseguinte, conxelar 

tamén o cristal ou o sistema de fun-
cionamento do limpaparabrisas. O 
correcto é utilizar líquidos específicos.

Acender o aire acondicionado. O 
que conseguiremos é que seque o aire 
e que, polo tanto, non se empanen os 
cristais. Telo acendido non é incompa-
tible con conseguir unha temperatura 
cálida, bastará con regular o termos-
tato. Iso si: é recomendable utilizar a 
función "AUTO", xa que desta forma o 
compresor funcionará no seu punto 
óptimo e evitará un exceso de consu-
mo de combustible.

Procurar roupa de abrigo. 
Abrigos, gorros ou luvas nunca sobran, 
tamén é interesante levar como previ-
sión algunha manta no coche.

Nivel do depósito. É moi impor-
tante se circulamos ou imos circular 
por zonas complicadas, por exemplo 
con nevadas, levar o depósito de ga-
solina cheo.

En ruta. Xa na estrada, convén 
non esquecer que cando circulemos 
na neve hai que facelo con suavida-
de, utilizar tanto como sexa posible o 
freo motor, e evitar frear nas curvas, 
facelo sempre nas rectas. As marchas 
curtas son as máis recomendables. 

Se nos sorprende a néboa. 
Prenderemos as luces posteriores de 
néboa só en caso de que esta sexa 
moi densa e implique baixa visibili-
dade, pois poderiamos cegar o resto 
dos condutores.

Chegou o inverno!
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Para quen tivo a sorte de vivilo, o momento 
de recibir unha bicicleta, non se esquece nun-
ca. Pero non todos os cativos poden ter unha 
na casa e, para suplir esa falta, xorden iniciativas 
para doárllelas. A bicicleta tamén pode ser un 
obxecto co que recadar cartos para persoas 
vulnerables e hai persoas que as restauran con 
ese fin. Coñecemos deseguido dous exemplos 
solidarios durante todo o ano, non soamente 
nesta época navideña na que parece que se 
multiplica este sentimento.

“Unha bici, un sorriso”

Este é o lema da campaña que desenvolven 
de maneira conxunta o Concello de Vigo e a 
Asociación A Golpe de Pedal Vigo (AGDP) den-
de o ano 2002. Segundo explica José Manuel 
Suárez, presidente da entidade, trátase de re-
coller bicicletas vellas ou en desuso, arranxalas 
dignamente o ofrecelas a nenas e nenos de 
familias con recursos limitados para mellorar a 
calidade de vida da infancia a través da ilusión 
que produce ter unha bicicleta nos pequenos. 
Deste xeito, foméntase a solidariedade cidadá, 
e recupéranse aquelas que están inutilizadas. 
A iniciativa pensouse inicialmente como unha 
campaña puntual de Nadal para que os cati-
vos puideran recibir as bicis no día de Reis pero 
a colaboración municipal fixo posible que se 
consolidara como proxecto anual. Así, un xoves 
ao mes, A Golpe de Pedal Vigo reparte bicicle-
tas entre as familias que as precisan, logo da va-
loración das traballadoras sociais do Concello 
que, en base a criterios de renda, establecen 
quen son as destinatarias. Unha das novidades 
é que o programa se estenderá este Nadal ao 
Concello de Nigrán e a Asociación deixa a porta 
aberta a novos acordos con outros municipios 
da Área Metropolitana.

1.307 bicicletas recollidas

O programa funciona como unha autén-
tica cadea solidaria que se activa coa entre-
ga da bicicleta de forma altruísta nalgún dos 
establecementos colaboradores, que se en-
cargan de arranxalas e adecualas para unha 
segunda vida digna e que o fan gratuitamen-
te; logo pasan ao almacén central do Concello 
ata que son entregadas a quen as necesita. A 

persoa doadora recibe, posteriormente, unha 
certificación onde os servizos municipais ex-
poñen cal foi o destino e quen foi o cativo re-
ceptor do seu agasallo, xunto cun informe do 
taller que a reparou para que coñeza o proce-
so seguido coa súa doazón.  “Para nós é unha 

satisfacción porque é o noso compromiso coa 
sociedade; nós pedimos ás institucións infraes-
truturas de seguridade viaria que faciliten o 
tránsito e pedimos á xente que use a bici así 
que correspóndenos darlles algo; e iso é o noso 
tempo dedicado á restauración e á xestión do 

 Dúas iniciativas 
galegas altruístas coa bici 
como protagonista

Unha bici, un sorriso
Bicicletas solidarias, non só para o Nadal

■ ROCÍO PEREIRA | TexTo

■ A GOLPE DE PEDAL / FIXED&SINGLE | FoTos
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programa para que as bicis teñan 
unha segunda vida”. Levan xa re-
cadadas 1.307.

A Golpe de Pedal Vigo

Estes Reis Magos tan parti-
culares son unha asociación de 
usuarios da bicicleta que nace na 
cidade olívica co obxectivo de po-
ñer en valor este vehículo como 
transporte habitual e alternativo 
aos motorizados. “Queremos sen-
sibilizar sobre o uso da bici como 
medio de transporte e realizamos 
actividades orientadas a este fin”. 
Ao longo de todo o ano organi-
zan diferentes actos de concien-
ciación, sempre coas dúas rodas 
como protagonistas, sendo unha 
das máis recoñecidas a Pedaliña, 
unha marcha ciclista que perco-
rre o dentro da cidade para con-
memorar o Día Mundial do Medio 
Ambiente. Ademais, o programa 
“Unha bici, un sorriso” está aberto 
todo o ano para facer as doazóns, 
aínda que a data máis agardada 
chega cada 6 de xaneiro cando 
as Súas Maxestades de Oriente 
fan unha entrega especial a to-
dos aqueles cativos que lles pe-
diron unha bicicleta. Así que para 
quen queira sumarse á tenden-
cia da reciclaxe e da reutilización, 
que saiba que en Vigo hai dez 
establecementos que recibirán 
as bicis infrautilizadas cos bra-
zos abertos: Anca, Bicitotal, Bici 
O Con, CeroEmisiones, Cromoly, 
Duran Bike, Galicia en Bici, Gonzalo 

Aguiar, N Bike, Sport Pasión, Vigo 
Bike, Trek e Xtrembike.

Nova vida para a bicicleta 
clásica

Fran Cochón está a piques de 
cumprir catro anos á fronte da 
súa tenda-taller-centro de xera-
ción de ideas arredor da bici en 
Pontevedra, nas galerías da Oliva 
número 6. Chámase Fixed & 
Single e naceu como un proxec-
to emprendedor diferente xa que 
ofrecía un servizo que, ata entón, 
non existía nunha cidade que, con 
80.000 habitantes, tiña 11 tendas 
de bicicletas activas. Así, buscou 
un oco nas “fixed” e nas clásicas, 
en definitiva, nas bicicletas de pi-
ñón fixo, que son “minimalistas e 
a mellor opción para desprazar-
se pola cidade” e permiten volver 
atrás no tempo xa que se busca-
mos no garaxe ou no rocho segu-
ramente temos algunha gardada 
cando deixaron de estar de moda 
hai anos e foron substituídas po-
las mountain bike. Trátase de dar-
lles unha segunda oportunidade 
arranxándoas para que teñan 
unha segunda vida. Coa tenda 
aberta, Fran recibía todo tipo de 
modelos para reparar; uns máis 
aproveitables ca outros porque 
non é o mesmo querer revitali-
zar unha bici dos anos 40 ou 50, 
que unha de montaña dos anos 
90 que non teñen tanta historia 
detrás. Así, cunha desas das que a 
súa propietaria quería desfacerse, 

xurdiu a idea de preparalas para 
unha nova vida doándoas a unha 
ONG que puidera entregala aos 
seus usuarios ou para vendelas 
e recadar fondos. Aquí entra en 
xogo a Asociación Boa Vida.

O poder das redes sociais

A través do seu Facebook e da 
súa web (fixedandsingle.com) 
Fran Cochón deu a coñecer o seu 
proxecto de restaurar aquelas bi-
cicletas que a xente doase para 
entregarllas á entidade ponteve-
dresa. A chamada tivo o efecto 
desexado e conseguir darlles ca-
tro, á espera de que quen quei-
ra entregue máis que reparará 
para o mesmo fin. A Asociación 
Boa Vida, Inclusión Activa nace 
en Pontevedra no ano 2010 vin-
culada ao Equipo Municipal de 
Inclusión Social do Concello co 
fin de loitar contra a pobreza e a 
exclusión social traballando para 
diminuír as desigualdades, for-
talecer capacidades e mellorar 
o acceso a oportunidades a tra-
vés da formación e o traballo en 
equipo. Formada por técnicos e 

persoas en situación de vulnera-
bilidade social, empregan o lema 
“Eu non me rendo” e queren dar 
constancia de que todos xuntos 
podemos facernos máis visibles 
na sociedade. Con ese obxectivo 
desenvolven actividades ao lon-
go do ano de carácter formativo, 
orientadas á mellora da inclusión, 

de carácter informativo e reivindi-
cativo. Na actualidade contan cun-
ha tenda  solidaria na que recollen 
roupa, calzado e outros obxectos 
en bo uso. Se entre eles se atopa 
algunha bicicleta contarán con 
Fran para deixala lista e disposta 
para rodar.

O universo do piñón fixo

Como apaixonado da bicicle-
ta Juan confesa estar “en todos os 
fregados” e compite na modali-
dade de piñón fixo e no ciclocrós 
durante o inverno, unha modali-
dade que se está recuperando coa 
que rodan polo monte. Ademais 
“coa familia creada arredor da ten-
da, que somos unha especie de 
club social” organizan o Criterium 
Pontevedra, unha modalidade 
“moi vistosa polo centro da cidade 
a onde viñeron participantes de 
toda España e quedaron encan-
tados” e sorprendidos porque a 
urbe sexa o escenario dunha des-
tas competicións que en España 
se celebran soamente en grandes 
capitais como Madrid, Barcelona 
ou Valencia. Volve ao de atrás, ao 
vintage, está de moda, por iso 
entende Fran Cochón, que es-
tán medrando as tendas como 
Fixed&Single que “apostan pola 
reciclaxe da bici clásica e urbana. 
Nesta tendencia encadra el o fei-
to de que “hai uns anos os nenos 
querían bici de montaña e ago-
ra veñen coa do trasteiro e aluci-
nas ao ver a cantidade delas que 
hai no centro da cidade”. A res-
tauración é laboriosa pero “cada 
bici ten unha historia detrás e un 
sentimento familiar” que empu-
xa o desexo de recuperalas. Pode 
ser para seguir na familia ou para 
que lle alegre a vida a outra que 
non pode mercala.

 Fixed&Single 
en Pontevedra 
repara bicicletas 
para a Asociación 
Boa Vida

Bici restaurada por Fixed&Single

Fran Cochón entrega unha bici restaurada a un representante de “A Boa Vida”
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Neste artigo damos al-
gúns consellos para ter 
en conta á hora de mer-
car ou vender un automó-
bil ou motocicleta de forma 
segura.

Aínda que a estafa, o ca-
lote, é algo que acompañou 
ao home dende o inicio dos 
tempos, o enxeño parece 
que se recrudece máis en 
época de crise, cando busca-

mos grandes gangas ante 
as que nos podemos ce-
gar e entón caer nas redes 
dos que urdiron o engano. 
Sempre están á espreita. 
Unha nova canle de com-
pra-venda como Internet 
non axudou neste aspecto, 

ao contrario, é a principal 
fonte de enganos e estafas 
que afectan, como non!, ao 
sector da compra-venda 
de vehículos. Deberemos 
ter en conta que a xente 

que actúa de mala fe pode 
enganar ata aos mellores 
profesionais da automo-
ción. É máis difícil e com-
plicado pero tamén sofren 
as consecuencias destes 

“chourizos”. Imos intentar 
aproximar uns consellos 
para que unha compra ou 
unha venda non se trans-
forme nun “mal rollo” e 
unha creba económica.

Reclamos estrela. Os anuncios 
estrela daqueles vehículos cun 

prezo moi inferior ao de mercado que 
se anuncian en Internet como un ver-
dadeiro choio, poden estrelarnos. É o 
gancho que utilizan a maioría de de-
lincuentes á hora de captar a inxenuos 
"compradores".

Diñeiro adiantado. Envíar cartos 
por adiantado en concepto de 

entrada ou de garantía é facer o “pri-
mo” sen ser parente, e moito menos 
a través de empresas como Western 
Unión ou Money Gram. O diñeiro que 
se envía deste xeito é imposible de 
rastrexar.

Proba do vehículo. Antes de 
mercar debemos examinar 

o vehículo persoalmente, a poder 
ser cun profesional de confianza. 
Importantísimo dar unha volta con 
el, podemos detectar algún fallo. 

Revisarémolo, veremos os papeis de-
tidamente, miraremos que o número 
de chasis coincida co da documen-
tación, e non está de máis pedir en 
Tráfico as cargas que poida ter o vehí-
culo. Esquecerémonos das operacións 
nas que non podamos ver o vehículo 
por estar no estranxeiro ou non pode-
mos falar co dono por teléfono.

Xestións. O mellor é xestionar 
co vendedor todos os trámites 

da compra-venda nalgunha Xefatura 
de Tráfico, as xestións en Tráfico fanse 
nun máximo dunha hora e sairemos 
das oficinas cos papeis na man. A ou-
tra opción é facelo cunha xestoría de 
confianza, onde nos darán un bo ase-
soramento para que a transferencia se 
faga de forma correcta.

Pagamento. Pagaremos cando 
teñamos ben atada e resolta a 

operación, non antes.

Ollo con Internet. Se anunciamos 
o vehículo en Internet descon-

fiaremos de calquera mensaxe no que 
se ofreza unha intermediación para 
vendelo, ata se a mensaxe que recibi-
mos parece provir da mesma web na 
que o anunciamos. Estes portais espe-
cializados de compra-venda non ofre-
cen dito servizo.

Estranxeiro cheira a complicación. 
Os emails estranxeiros que que-

ren mercar o vehículo sen velo (mal 
traducidos ao noso idioma) o mellor 
é mandalos directamente ao lixo, se-
guramente no evitemos un problema.

Cheques. O pago con cheque de-
beremos cerciorarnos de que 

é correcto (basicamente que teña 
fondos). Poden ser documentos de 
pago envelenados. O mellor é reali-
zar a operación con cheques bancarios 

certificados (a entidade bancaria avala 
a cantidade).

Coa documentación non se xoga. 
Nunca entregaremos a docu-

mentación antes de recibir o pago 
acordado e transferir o vehículo ao 
nome do comprador.

Remate do proceso. No momento 
da venda asinaremos un contra-

to de compra-venda que será asinado 
simultaneamente polas dúas partes. 
Se a suma de diñeiro é abultada e se 
realiza o pago en metálico comproba 
a autenticidade do diñeiro que che en-
tregan. Isto podemos facelo ingresán-
doo no noso banco.

Seguridade na compra-venda de vehículos
■ REDACCIÓN

Un bo negocio para os “timadores”

 Internet é a 
principal fonte de 
enganos e calotes 
que afectan ao 
sector da compra-
venda de vehículos

COMPRA SEGURA VENDA SEGURA
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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

Felices Festas !



■ ROCÍO PEREIRA | TexTo      
■ SPRINT MOTOR | FoTos

Pechamos o Retro-Visor de 
2016 cun modelo considerado 
por moitos como a máxima ex-
presión da enxeñería xaponesa 
dende hai 50 anos. Con todo, 
acapara opinións encontra-
das xerando amor ou odio a 
partes iguais, sen deixar indi-
ferente a ninguén. O Nissan 
GT-R, primeiramente Skyline, 
protagonista dunha historia 
fascinante e inconsistente ao 
mesmo tempo, segue en acti-
vo cando está a piques de cele-
brar 50 anos na estrada tendo 
marcado para moitos un antes 
e un despois no sector do auto-
móbil de alto rendemento e na 
industria xaponesa como refe-
rente da súa cultura e da con-
dución deportiva.

Nacido como Skyline

Nun principio nin se-
quera era un Nissan, nin 
se asemellaba ao que ago-
ra se coñece como Godzilla. 
Orixinariamente houbo dos 
vehículos: Nissan A200GT e 
Prince A200GT, dous mode-
los idénticos vendidos como 
diferentes. Conflúen no ano 
1966, coa fusión entre Nissan 
e Prince Motor Company, un 
pequeno fabricante de au-
tomóbiles nacido das cinzas 

dunha operación aeronáutica 
prohibida despois da Segunda 
Guerra Mundial. Prince Motor 
Company concibiu o Skyline 
en 1955 como un sedán de 
luxo de catro portas pensado 
para familias numerosas, que 

requirían un vehículo de ta-
maño grande e con capacida-
de de carga. Tiña un motor de 
catro cilindros e 1,5 litros con 
60cv baixo o capó. Nun pri-
meiro momento só se ofrecía a 
versión de catro portas e un fa-
miliar de cinco e a comezos de 
1960 aparece a carrozaría cupé 
convertible. O deseño inspirá-
base nos modelos americanos, 
en concreto no Oldsmobile 88. 
No ano 1963 prodúcese unha 
actualización do deseño e co-
rríxese a orientación da súa 
evolución enfocándoo cara 
o reino das altas prestacións. 
Nese contexto nace o Prince 
GT Skyline coa idea de abar-
car máis terreo sobre modelos 
de competencia directa como 
o Datsun BlueBird ou o Toyota 
Corona. A marca decide dar o 
salto ao motor de seis cilindros 
en serie para participar na clase 

GT-II do Grand Prix Xaponés, 
onde acadou desde a segunda 
ata a sexta posición. Logo deste 
éxito, os afeccionados intere-
sáronse pola nova “criatura” da 
súa industria e o Skyline man-
tense como vehículo deporti-
vo esquecendo as súas orixes 
como sedán de luxo.

O primeiro GT-R

En 1968 sae a terceira xe-
ración, C10, dotada cun mo-
tor de 2.0 litros e seis cilindros 
con 106cv. Un ano despois co-
meza a lucir o emblema GT-R e 
pasa a chamarse Nissan Skyline 
2000 GT-R 1969. Tratábase dun-
ha versión poderosa, equipa-
da cun motor de dous litros 
capaz de entregar 160 cabalos 
de forza da que tamén se lan-
zou unha versión cupé. A nova 
versión do Skyline foi fiel á tra-
dición dos seus predecesores 
e acadou 83 vitorias en com-
peticións ata o ano 1972. Foi 
entón cando xurdiu o Mazda 
RX-3 e acabou coa súa sobera-
nía. Ese mesmo ano, lanzouse 
ao mercado un Skyline renova-
do que se vendeu noutros paí-
ses como Datsun K-Series con 
carrozaría cupé, sedán e fami-
liar. A cuarta xeración do Nissan 
Skyline xurdiu no ano 1972 e 
incorporaba catro modelos 
diferentes: 1600GT, 1800GT, 
2000GT-X e 2000GT-R.

A crise

A cuarta e quinta xeración 
naceron marcadas pola crise 
do petróleo, o que obrigou a in-
terromper a súa comercializa-
ción logo de sacar ao mercado 
197 unidades do Skyline GT-R 
de 1973 producido en Xapón, 
cun motor de 6 cilindros e 24 
válvulas S20 con compoñentes 
de alto rendemento como os 
freos de disco nas catro rodas. 
Hoxe é unha rareza dada o re-
ducido número de coches que 
saíron da fábrica. Así comezou 
un longo período de ausencia 
de 16 anos nos que a casa co-
mercializou outra xeración do 
Skyline con motores máis pe-
quenos e menos potentes, a 
prezo contido.

A consolidación

Coa sexta xeración, en 
1981, Nissan comeza a desen-
volver o Skyline R30 que con-
taba cunha versión de Paul 
Newman. Lanzouse co obxec-
tivo de conmemorar a relación 
entre a marca e o actor, quen 
correra para a casa dende finais 
dos anos 70. O novo modelo 
non era un coche de alto ren-
demento senón unha versión 
tope de gama con adhesivos e 
decoración especial. Montaba 
novos motores DOHC máis 

  Alcumado 
como Godzilla, 
converteuse nun 
modelo de culto

GT-R
O emblemático deportivo de Nissan

Retro-visorSprint Motor >>26



potentes, con 2 litros, catro ci-
lindros e 16 válvulas. Ao longo 
desta década, a firma xapone-
sa continuou desenvolvén-
doo en termos de tecnoloxía, 
chegando a converterse no 
seu buque insignia. Coa séti-
ma xeración rodando, os éxi-
tos na competición fan que 
Nissan queira lanzar un GT-R 
de fábrica: o R31 no que des-
tacaba o GTS-R, dotado dun 
motor de 2 litros e seis cilin-
dros turboalimentado, con 
210cv, do que só se produ-
ciron 800 exemplares. É aquí 
cando a casa comprende o 
prometedor futuro do seu ve-
hículo e impulsa o nacemen-
to do Nissan GT-R, o R32. É a 
oitava xeración e a máis pura 
GT-R.

A modernidade

Alcánzase definitivamen-
te co GT-R de 1989 logo dos 
bos resultados en carreiras de 
turismos de Australia e nas de 
resistencia en Xapón, o que 
leva á casa a revivir esta aliña-
ción. Así planificaron a pro-
dución de 5.000 unidades 
inicialmente para cumprir as 
esixencias da normativa de 
homologación de carreiras e a 
casa deu instrucións ao enxe-
ñeiros para construír un vehí-
culo gañador. Elixiron o motor 
herdado do R31, cun bloque 
de seis cilindros e 2.355cc que 

desenvolvía 313cv grazas á 
turboalimentación. Amais 
construíase por primeira vez 
con tracción integral grazas 
a cambios como os pneu-
máticos máis anchos. O siste-
ma desenvolvido chamouse 
ATTESA, apto para todos os te-
rreos e dos máis avanzados do 
momento. O R-32 é o modelo 
quizais máis famoso e, sobre 
todo, recoñecido por calque-
ra entusiasta de Godzilla, que 
chegaría despois. As unida-
des programadas inicialmen-
te esgotáronse pronto e as 

boas sensacións transmitidas 
conseguiron que a súa fama 
medrase polo que se incre-
mentou a produción e saíron 
da fábrica un total de 43.934 
unidades. Con todo, foi na 
pista onde o R32 se amosou 
como un auténtico gañador 
con cinco títulos consecutivos 
do Campionato de Turismos 
Xaponés e un total de 200 
vitorias. En Nurburgring es-
tablecer un tempo de volta 
de 8 minutos e 22 segundos, 
converténdose no vehícu-
lo de produción máis rápido 
nese circuíto. Un ano despois, 
Nissan engade as siglas Nismo 
ao GT-R R32 e produciron 500 
unidades con entradas de aire 
máis grandes no frontal, split-
ter dianteiro e alerón traseiro 
para mellorar a carga aerodi-
námica. En 1993 aparece o 
Skyline GT-R V.spec para cele-
brar o éxito do R32 con trac-
ción total e pinas únicas BBS 
de 17 polgadas. Un ano des-
pois presenta o V.specII con 
pneumáticos máis anchos e 
soamente en branco, como a 
bandeira de Xapón.

O afianzamento chega coa 
décima

A novena xeración, lan-
zada en 1994 e construída 
sobre a base do R32 cun 
bloque motor de seis cilin-
dros e 2.6 litros con 276cv, 
contou con variantes V.spec 
e V.spec N1.  O éxito na 

competición non chegou 
ata 1995 con Nismo, que 
traballa no GT-R LM e co-
rreu as 24 horas de Le Mans 
ese ano terminando décimo 
na xeral e quinto da súa cla-
se. En 1997 Nissan presenta 
o GT-R R33 400R con motor 
biturbo e melloras que lle 
permiten pasar de 0 a 100 
en catro segundos. Pero a 
décima é a máis famosa de 
todas e superou ás anterio-
res. Máis curto, cun motor 
biturbo de 2.6l e seis cilin-
dros en liña con tracción 
total, o R34 tiña liñas máis 
nítidas, era máis compacto 
e ofrecía seis versións che-
gando aos 450cv. Ata o fi-
nal da produción vendeu 
12.175 unidades e partici-
pou na saga de películas 
“A todo gas”, que lle deron 
moita sona. O R35, nace en 
2007 como cume da enxe-
ñería xaponesa cun deseño 
agresivo e marcado pola 
tecnoloxía, sendo predece-
sor de novas versións ata a 
última, lanzada este mes-
mo ano.

  É un 
dos deportivos 
máis famosos da 
historia, estandarte 
da deportividade 
xaponesa
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Evolución do deseño da traseira deste deportivo xaponés

Primeira xeración do Skyline
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Refrendando
IX Rali da Ulloa

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo  ■ TOMÁS CUMBRAOS  E M.C. | FoTos

O aprazamento para fe-
breiro do Rali da Coruña 
fixo que Alberto Meira 
chegase ás terras da 
Ulloa co segundo título 
no peto, sen necesida-
de de tomar riscos. Así 
fixo, vendo como Otero 
marcaba a pauta ata que 
unha picada... Vitoria na 
manga lucense para o de 
Vincios, que refrendou 
deste xeito o seu entor-
chado cun novo triunfo 
parcial.

Sen tomar riscos nun rali de 
dous treitos a tres pasadas, Mei-

ra mantívose nos postos de cabeza, 
pero deixando que outros marcaran 

a pauta. As circunstancias favoreceron 
a súa primeira praza final, rubricando 
deste xeito o seu segundo entorcha-

do autonómico coa quinta vitoria 
do exercicio.

Correu moito, 
buscando vencer na 

casa. Pero na quinta especial 
do día, o derradeiro paso por 

Palas-Monterroso, Alberto Otero 
veu como unha picada arruinaba 

as súas ilusións. Terceiro posto 
final para o de Melide, que 

non puido ser profeta na 
terra.

Ano moi regular e consistente 
para Jorge Pérez, que foi quen de 
solventar certos imprevistos. O de 

Salceda foi quinto absoluto na Ulloa, 
levando para as súas vitrinas o trofeo 

Top Ten Pirelli aos mandos do seu 
efectivo Clio.

Exprimindo ao 
máxima a súa mecánica o 

ourensán Felix Macías liderou 
a opción Top Ten Pirelli e acadou 

a segunda praza final. Pero os 
esforzos do piloto do Subaru non 
tiveron recompensa, quedando 

segundo na devandita 
opción promocional.
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Non quixo ausentarse Xesús 
Ferreiro do rali, que tiña un 

treito e os parques de traballo no 
seu Melide natal. Quería resarcirse 

do accidente no Rías Altas, pero o do 
Escort era consciente das limitacións 

mecánicas. De todos os xeitos foi 
quen de rematar na cuarta praza 

final.

Interesante punch 
o que se mantivo polo 

título absoluto da opción 
Pirelli AMF. Poucos segundos 
decantaron a primeira praza 
final, que correspondeu ao 

Saxo de Adrián Gil fronte ao 
C2 de Rubén López.

Vitoria en soli-
tario para o Ascona 
de Valiño-Fontenla 

na categoría 
Históricos. Posto Piloto Vehículo

1 ALBERTO MEIRA MITSUBISHI LANCER EVO X

2 FÉLIX MACÍAS SUBARU IMPREZA WRX

3 ALBERTO OTERO MITSUBISHI EVO IX

4 XESÚS FERREIRO FORD SCORT RS

5 JORGE PÉREZ RENAULT CLIO R3

6 ÁLVARO MÉNDEZ PEUGEOT 106

  7 ÁLVARO PÉREZ CITROËN C2 GT

  8 ANTONIO FERNÁNDEZ MITSUBISHI EVO IX

  9 CELESTINO IGLESIAS CITROËN SAXO KC

10 MANUEL J. SOUTO RENAULT CLIO SPORT

Clasificacións

Entre os pequenos 
Marbella da opción 
Iniciación primeiro 

posto para os lucenses 
Saa-Ferreiro.

Gran rali como nos 
ten acostumados o piloto 

lalinense Álvaro Méndez. En 
asfalto da Ulloa rematou sexto 

absoluto, reforzando dous títulos: 
o de grupo X e o do Volante 

FGA, todo iso cun eficaz 
Peugeot 106.
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Progresando en cada manga o piloto de Oroso José Manuel Souto impuxo o seu afinado Clio na 
clásica manga do galego de slálom, ao tempo que mandaba na clase IV.

Completa carreira de Gandoy co seu 206, que lle permitiu ser segundo e vencer na agrupación II, tras mellorar nove segun-
dos entre ambas mangas oficiais.

Terceiro chanzo do podio para o AX de Pablo Castro, segundo entre os da súa división.

Espectáculo dabondo o que deu o 1430 do piloto de Moeche Antonio Amor, que levou a agrupación IV.

Posto Piloto Vehículo

1 MANUEL J. SOUTO RENAULT CLIO SPORT

2 RUBÉN GANDOY PEUGEOT 106

3 PABLO CASTRO CITROËN AX

4 FRANCISCO PICO CITROËN AX SPORT

5 RAMÓN LOURO PEUGEOT 106

6 JOEL SOUTO PEUGEOT 106

  7 IVÁN VÁZQUEZ CITROËN SAXO 

  8 ÁNGEL LAGO PEUGEOT 106

  9 PABLO REY PEUGEOT 206

10 DIEGO VÁZQUEZ CITROËN SAXO

Clasificacións

Souto impón o seu Clio
XVIII Slálom Concello de Touro

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo  ■ TOMÁS CUMBRAOS  DÍAZ | FoTos
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O Golf do veterano Mario Ríos fíxose coa primeira praza na clase III.

Outro AX, desta volta o de Mourente Dopico, mandou na división máis pequena.

Os afeccionados non fallaron na habitual cita polas rúas de Fonte Díaz. Como é habitual non faltou o espectáculo na instaurada carreira de Touro

Bouza, campión

XII Slálom Nocturno 
Scratch Fene

A derradeira manga do ga-
lego de slálom tivo lugar no 
fenés Polígono Industrial 
de Vilar do Colo. Na proba, 
que chegaba á súa duodé-
cima edición, vitoria para o 
206 do local Rubén Gandoy. 
A segunda praza obtida nes-
ta proba déulle ao pontés 
Adrián Bouza o título gale-
go de 2016. O terceiro foi 
Castro, que debeu conten-
tarse co subcampionato.
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