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O balance de vítimas de sinistros de tráfico do ano que acabamos de deixar é bastante negativo. Fomos cara a atrás. Despois dun
período de mellora nos terribles datos de persoas falecidas ou vítimas dun accidente, agora fixemos o camiño inverso. A sinistralidade
nas vías galegas subiu o ano pasado un 16 por
cento, mentres que nas estradas españolas o
incremento foi dun 2,6 por cento. Só empeorou as negras cifras unha comunidade máis cá
nosa, a valenciana.
A nivel nacional en 2016 houbo 1.160 falecidos (dato provisional da DXT); produciuse a
primeira repunta dende o ano 2003.
Á hora de explicar o mal resultado do ano
pasado, Gregorio Serrano, máximo responsable do tráfico no noso país, insistiu en aspectos
xa coñecidos, como o maior número de viaxes -18,5 millóns máis-, a elevada antiguidade
dos automóbiles implicados en sinistros -13,6
anos naqueles onde viaxaban os falecidos-, o
feito de que un 4 por cento dos condutores
implicados nos accidentes non eran residentes aquí, ou que o noso país só ten cinco por
diante en Europa con menos sinistralidade.
Entre os datos positivos, sinalou a redución
de mortes en colectivos vulnerables, como os
ciclistas ou os usuarios de ciclomotores e motocicletas, se ben medraron as de peóns. Así e
todo, lembrou que ata o 70 por cento das 147
persoas que morreron e non levaban posto o
cinto se salvarían de usalo. Un dos feitos relevantes de 2016 foi a suba nun 16 por cento
dos falecidos en autovía e autoestrada, mentres que en estradas secundarias foi dun dous
por cento. O consumo de alcohol e estupefacientes ao volante preocupa especialmente,
xa que ata un once por cento dos condutores
implicados nun sinistro e que resultaron ilesos
ou feridos graves –exclúense os falecidos- deron positivo. Sobre as acusacións de inmobilismo do organismo que preside, o director da
DXT quixo lembrar que, se a finais de agosto

había 68 vítimas máis que no mesmo período de 2015, a diferencia final reduciuse a menos da metade.
Galicia é a comunidade onde máis medra
o número de falecidos despois de, como xa
dixemos antes, a valenciana, que encabeza
esta negra lista con 19 vítimas mortais máis
nas súas vías interurbanas. Hai poucas datas, a
delegación da DXT na nosa comunidade mostrouse favorable a revisar a velocidade nas nosas estradas, onde se produciron algo máis do
80% das vítimas mortais.
Fronte a todas estas desgraciadas cifras,
que soportan moitos dramas persoais e familiares, o director xeral de Tráfico mostrouse
disposto a revisar a estratexia de seguridade
viaria“e crear un plan de choque”para recuperar a tendencia descendente. Botoulles a culpa
principalmente ás distraccións, á velocidade
inadecuada, a non respectar as prioridades de
paso e ao cansanzo ou o sono como algunhas
das causas que están presentes nos sinistros
de maior gravidade.
Para nós a resposta oficial dos responsables de tráfico son lerias. Seguen sen achegar
solucións, practicamente só buscan culpables
(que tamén os hai). Hai que buscar a formación e a prevención para evitar as infraccións. A
multa é o fracaso do sistema. O éxito do radar
sería que cada vez sancione menos. Se queremos baixar as cifras de sinistros, haberá que investir máis en infraestruturas e no seu correcto
mantemento. Apoiar plans de renovación de
vehículos obsoletos, como o PIVE, contribuirá
a renovar o parque móbil con coches máis seguros. Tamén hai que crer os cursos de sensibilización son necesarios, potencialos para que
os condutores máis irresponsables volvan “á
escola” é básico. Por todo isto consideramos
que os responsables do tráfico deben deixarse
de tanto discurso, e de buscar culpables, e comezar a formar, educar e reeducar os condutores presentes e futuros. Algo haberá que facer!
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O segmento comercial pecha o mellor ano desde a crise

Os concesionarios galegos venderon 154.808 coches en 2016
O mercado de novos en Galicia sobe un 6,4 por cento e o de VO un 5,6

■ EMILIO BLANCO | Texto

A automoción galega pechou o 2016 cos mellores números comerciais desde o inicio da crise.
Entre vehículos novos e de segunda man, os concesionarios venderon 154.808 coches en Galicia.
A cifra representa 12.230 máis respecto ao 2015.
O mercado de novos creceu un 6,4 por cento ata
os 41.528 automóbiles. Iso significa que os distintos establecementos comercializaron 2.480 máis
o ano pasado respecto ao exercicio precedente.
En números relativos, Pontevedra foi a provincia con mellor comportamento. Os concesionarios pontevedreses aumentaron as vendas nun
7,8 por cento. Moi preto quedou o avance experimentado na Coruña, dun 7,3. A seguir situouse
Ourense, cun incremento dun 6,2. A nota negativa correspondeu a Lugo, xa que as matriculacións de automóbiles novos nos concesionarios

desa provincia baixaron nun 0,7 por cento en
2016. En números absolutos, na Coruña vendéronse 18.176 vehículos novos; en Pontevedra,
13.718; en Lugo, 5.072; e en Ourense, 4.562.
No conxunto de España, as matriculacións superaron por segundo ano seguido o millón de
unidades, ao comercializarse 1.147.007 coches
novos. Iso significa un avance dun 10,9 por cento
durante 2016. Por comunidades, Canarias rexistrou o maior incremento anual cunha suba dun
19 por cento. A seguir quedaron Madrid, cunha revalorización dun 13; e Andalucía, dun 12.
Mentres, os menores avances producíronse en
Navarra, Ceuta e Melilla. Por tipo de carburante,
a gasolina segue a súa evolución con paso firme respecto ao gasóleo. Malia todo, o 56,8 por
cento dos coches matriculados o ano pasado en
España foron diésel, un 40,2 de gasolina e un 3
eléctricos e híbridos.

Ocasión
Ademais dos coches novos
vendidos en 2016, os concesionarios galegos comercializaron
113.280 de ocasión, o que representa un incremento anual dun
5,6 por cento. O final dos incentivos do Plan PIVE propicia que os
prezos dos automóbiles seminovos recuperen ó peche do ano os
seus valores habituais en 16.400
euros, arredor dun 40 por cento
máis barato que un a estrear. Os
usados cunha media de cinco
anos andan agora nuns 12.900
euros e os de máis de dez anos
están polos 4.000 euros.

A patronal reclama un plan integral de
incentivos tras o remate do PIVE

Os empresarios esperan lixeiras subas das matriculacións nos dous próximos anos
■ EMILIO BLANCO | Texto

As distintas asociacións patronais da automoción en España
cualifican de positivo o crecemento de dous díxitos das matriculacións o ano pasado, que
atribúen á“boa conxuntura económica”. Non obstante, lembran
que aínda non se recuperaron as cifras de vendas do ano
2008, cando comezou a crise. A
patronal afirma que o pulo nas
matriculacións veu da man das

compras realizadas polas empresas e polas compañías de
alugueiro de vehículos. Tamén
destacan que a canle de vendas a particulares segue crecendo, pero a un ritmo menor que
cando o Plan PIVE estaba en pleno apoxeo. Neste senso, o novo
director de Comunicación de
Anfac, o galego Adolfo Randulfe,
considera“moi necesario un plan
integral de incentivos para reducir a idade media do parque”

automobilístico español, que se
situou nos 12 anos ao peche de
2016.
O presidente de Ganvam, Juan
Antonio Sánchez Torres, matiza
que “quedamos ás portas do
que sería o noso mercado natural, polo que o 2017 non só se
presenta como o ano da recuperación, senón como un ano de retos”. Dentro deses retos, Sánchez
Torres sinala que“o sector deberá
unir forzas para contraatacar aos

ataques autofóbicos dos concellos, cando o que hai que facer é
artellar medios que incentiven o
rexuvenecemento do parque”. O
presidente de Faconauto, Jaume
Roura, refírese ás previsións de
cara a este 2017. Jaume Roura
indica que “non contemplamos
grandes cambios nos volumes
de matriculacións ao longo dos
dous próximos exercicios, quedándonos lixeiramente por riba
de 1,2 millóns de unidades”.
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Balance Marcas 2016

Peugeot afiánzase como marca de referencia en Galicia
A irrupción de Mercedes, nota destacada do TOP-10 galego anual
TOP-10 GALICIA 2016
Marca / Matriculacións
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

■ EMILIO BLANCO | Texto

Peugeot logrou un ano máis ser a
marca máis vendida en Galicia e amplía a súa vantaxe respecto aos seus
inmediatos rivais. Os concesionarios
galegos da marca do Grupo PSA matricularon o ano pasado 3.738 vehículos,
claramente por riba dos comercializados en 2015. Peugeot benefíciase da
boa marcha comercial de modelos
como o 208, o 308 e o 2008. Renault e
Volkswagen tamén repiten na segunda e terceira posición anual respectivamente. Pero a diferenza de Peugeot,
Renault e Volkswagen perden vendas
respecto ao exercicio anterior. A marca do rombo matriculou 3.110 vehículos en Galicia, co Megane, Clio e Captur
como estandartes. Mentres, os concesionarios de Volkswagen conseguiron
comercializar 2.915 coches, co eterno
Golf como bandeira principal.

Fóra do podio anual do TOP-10 galego elaborado por SPRINT MOTOR
quedou Opel, con 2.751 vehículos. O
fabricante alemán mellorou no 2016 os
seus números grazas á boa marcha do
Corsa co apoio do compacto Astra. A
quinta praza correspondeu a Kia, que
segue coa súa evolución en Galicia. A
marca surcoreana pechou o mellor ano
da súa historia no mercado galego con
2.457 coches. A seguir quedaron Seat,
con 2.425; e Citroën, con 2.423. A marca española mellora un chisco as súas
cifras de vendas en Galicia respecto ao
2015 pero a enseña francesa sofre unha
importante caída.
Audi mantense un ano máis no
TOP-10 galego, con 2.362 coches matriculados. A marca premium xermana logra a oitava praza e benefíciase
principalmente das matriculacións de
modelos como o A2 e o A3. Toyota tamén sobe algo os seus numeros, con

PEUGEOT
RENAULT
VOLKSWAGEN
OPEL
KIA
SEAT
CITROËN
AUDI
TOYOTA
MERCEDES

3.738
3.110
2.915
2.751
2.457
2.425
2.423
2.362
2.305
2.231

2.305 vehículos comercializados. O
TOP-10 anual péchao a sorprendente
Mercedes, que entra por primeira vez
nesta clasificación. Os concesionarios
galegos do emblema premium alemán
venderon 2.231 automóbiles en 2016,
co compacto Clase A como referencia
comercial.
Provincias
Peugeot afianzou nas provincias atlánticas o seu liderado de vendas en
2016 en Galicia. A marca do león repetiu a súa primeira posición na Coruña e
desbancou a Renault do posto máis alto
en Pontevedra. Deste xeito, unha enseña do Grupo PSA retoma o dominio en
terras pontevedresas. Renault conservou o liderado anual na provincia de
Lugo e Volkswagen segue gobernando
en Ourense malia a caída das súas vendas rexistrada na provincia.
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Puido ser peor para VW
Volkswagen salva bastante ben o dieselgate malia a multa millonaria que terá
que pagar. Gratis non lle ía saír. Parecía
claro despois das elevadas sancións que
no pasado lle impuxera Estados Unidos a
Toyota e General Motors por graves defectos nalgúns modelos. A multinacional
alemá terá que afrontar a maior multa da
historia estadounidense a unha compañía
do sector da automoción: uns 4.100 millóns de euros. Pero autoinculparse ten premio neste caso. Volkswagen evita o risco
dunha multa moito maior e non dilata no
tempo unha resolución. Entrar a negociar
coa Administración Trump supuña unha
incerteza que a firma alemá parece que
non estaba disposta a asumir. Ademais
Volkswagen vai pechando a conta do dieselgate para afrontar antes a recuperación
do balance perdido co escándalo. A maiores da multa tampouco se pode esquecer
que a factura final inclúe máis de 15.000
millóns en compensacións a clientes, concesionarios e custos xudiciais. Se aínda engadimos o recibo do dieselgate en Canadá,

EMILIO BLANCO | Texto
@EmilioBlanco10 | Twitter

a broma supera os 20.000 millóns en toda
América do Norte.
Malia o escándalo, o Grupo Volkswagen
pode iniciar a recuperación desde unha
posición magnífica. Acaba de pechar 2016
co seu récord histórico de vendas con 10,3
millóns de matriculacións en todo o mundo. Todo apunta que vai superar a Toyota
como líder mundial do sector. Iso significa
que as doce marcas do grupo, entre elas a
española Seat, seguen contando co beneplácito do público. Sen esquecer a agresiva estratexia comercial emprendida pola
compañía para desprenderse de activos

cos que facer caixa e aliviar así a complicada situación derivada do proceso.
A resolución do dieselgate volve situar
á Unión Europea co cu ao aire. Estados
Unidos demostra unha vez máis dispoñer dunhas normas que defenden mellor
os intereses dos consumidores. Os resultados así o corroboran. En Europa nin hai
un criterio unitario nin se espera. De feito,
as autoridades comunitarias ameazan con
sancionar a sete países, entre eles España,
por non tomar medidas ata agora contra
Volkswagen. O Goberno escúdase no proceso aberto contra o grupo automobilístico
na Audiencia Nacional. Mentres en Estados
Unidos a compañía buscou unha solución
colectiva que compensase aos clientes afectados, en España acumúlanse as demandas
individuais e algunha solventouse a prol do
fabricante. Será que Estados Unidos infunde
máis medo. En Europa estamos negociando a ver como quedamos tras o Brexit. Iso
si, dámoslles leccións aos estadounidenses
sobre o que deben ou non votar. Debe ser
que son parvos e nós moi listos.

Imaxes do Salón de Detroit 2017

Ferrari 458 Challenge Art Car

GMC Terrain

GAC EnSpirit concept

Subaru WRX

VLF Automotive Force 1 V10

Pixar en Detroit
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Novo Picanto
O
novo
Kia
Picanto, mostrado
hai uns días en versión deportiva GT-Line, posúe
unha estampa máis imponente polas liñas atrevidas da súa
carrozaría. Unha distancia entre eixes 15 mm máis longa
(de 2.385 mm a 2.400 mm)
despraza as rodas cara aos extremos para dar unha imaxe
máis segura. Disporá dunha
gama de once cores concibidas para que destaque máis.
Ofrece grandes posibilidades
de personalización, xa que se

pode elixir entre unha ampla selección de cores para os
elementos de recubrimento
interior e a tapizaría. Estará á
venda no segundo trimestre
deste ano.

Compostela Monumental sorteou o Nissan Pulsar

Novo Prius 2017
A cuarta xeración
do pioneiro dos modelos híbridos estrea
retoques interiores, como a
consola central en negro, e
actualiza o seu equipamento.
Incorpora a última versión do
Toyota Touch 2&GO con navegador, tres anos de actualizacións gratuítas e software

novo de manexo sinxelo. O
sistema de propulsión Full
Hybrid ofrece un motor gasolina 1.8 VVT-i de 98cv e
dous eléctricos cun total de
122cv e un consumo medio
de 3,3l/100km. Dispoñible en
sete cores, xa pode mercarse
nos concesionarios españois
desde 29.990 euros.

MaríaVitoriaÁlvarez,
veciña de Santiago
e clienta de Lencería
Carol (Casas Reais), é a gañadora do Nissan Pulsar da campaña de Nadal de Compostela
Monumental. Resultou agraciada entre os máis de 390.000 boletos que entraron no sorteo que
tivo como escenario a entrada do
Hostal dos Reis Católicos, na praza
do Obradoiro. Sol Vázquez, directoraxeraldecomerciodaXuntade

Galicia,foiamaninocenteencargadadeextraerapapeletagañadora.
Este é o décimo terceiro coche que sortean os comerciantes
da zona histórica grazas ao apoio
do concesionario Nissan Caeiro
Rey. José Manuel Bello, presidente de Compostela Monumental,
dixo “quero agradecer a todos
os medios de comunicación de
Santiago polo apoio que nos deron e facelos partícipes do éxito
obtido."

(710cv), renovado para o
Supersports e equipado con
novos turbocompresores e
compoñentes de alto rendemento, asóciase cun sistema
de vectorización do par para
insuflar vida a un vehículo que

proporciona axilidade e potencia a partes iguais. Os detalles únicos do seu deseño,
tanto no seu interior como no
seu exterior, confírenlle unha
maior imaxe de robustez e
luxo.

Novo Continental Supersports
Bentley presentou o modelo de serie
máis rápido e potente ata o momento: o novo
Continental
Supersports.
Grazas á súa velocidade
máxima de 336 km/h e a súa

capacidade para pasar de 0 a
100 en tan só 3,5 segundos,
este modelo é o catro prazas
de luxo que pode presumir de
maior velocidade e potencia
de todo o mundo. O potentísimo motor W12 de Bentley
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Unha bici!
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e Foto

Isto foi o que dixeron máis de un
rapaz a mañá do día de Reis, cando
viron que o seu regalo era unha bici.
En España hai máis bicis que balóns de fútbol, un dato que moita
xente descoñece, xa que moitas nenas non piden un balón pero si unha
bici. Cada día son máis as nenas e
mulleres que se animan a practicar
o ciclismo.
Moita xente opina que o ciclismo e
un deporte individual, pero eu penso
que é un deporte colectivo e de compañeirismo, porque sempre se pasa

mellor cando se sae con alguén
a dar unha volta en bici, sexan
os teus pais, irmáns, amigos...
porque se adoitan a facer “carreiras”, emular os ídolos e botar unha risas, algo que sempre
crea compañeirismo entre todos
os practicantes do ciclismo.
Varios ciclistas importantes comezaron coa afección ao
ciclismo grazas a bici que lle
trouxeron os Reis Magos. Algún
futuro gañador do Tour recibiría
este ano unha bici o día de Reis?

Cascos EMOJI by NZI
Unha chea de emoticonos Emoji acábanse de
apropiar dun casco? Os Emojis, imitan, principalmente, expresións faciales e emocións, para vencer as limitacións ao comunicarse por texto xa que serven
como abreviaturas. E os que expresan alegría ou outras
emocións positivas clasifícanse como smileys (sorriso). Sen
dúbida é unha ferramenta de comunicación en calquera
tipo de cultura.
Os Emojis, unha divertida forma de expresarse
nas mensaxes instantáneas e, que agora
podemos atopar tamén na nova gama
de cascos NZI. Esta
nova colección ten
prezos dende 150 ata
190 euros.

Decembro, un mes de éxito para a venda
de motos
As vendas de motos disparáronse o
86,6% durante o pasado mes de decembro, ata alcanzar as 15.964 unidades fronte ás
8.557 unidades do ano anterior,
segundo datos do Instituto de
Estudos de Automoción. Desta
forma, o mercado de motos pechou 2016 cun incremento dun
17,5%, o que supón un volume
total de 156.027 matriculacións.
A patronal atribúe este incremento non só á mellora do
contexto económico, que aumenta a confianza e o poder
adquisitivo dos consumidores,
senón tamén a un feito puntual como é a entrada en vigor

da normativa Euro 4 para motos, que lles permite adquirir a
un prezo máis asequible os modelos enmarcados na anterior
Euro 3.
Esta nova normativa -xa en
vigor para motos de nova fabricación e que obriga a adaptarse ás lexislacións máis estritas
sobre seguridade e emisións
de CO2- xerou unha elevada
estocaxe de modelos enmarcados na anterior Euro 3 aos
que había que dar saída rápida, aproveitando o prazo dado
por Europa (finalizou o pasado
día 31 de decembro) aos fabricantes para adaptarse á nova
lexislación.

Honda Riding Assist
Facendo o seu debut mundial no CES,
Honda desvelou a súa
tecnoloxía para motocicletas
Honda Riding Assist, que aplica as vantaxes da tecnoloxía
robótica da marca para crear
unha motocicleta con mantemento autónomo do equilibrio
que reduce significativamente

a posibilidade de caída cando a
moto está parada. Ademais de
servirse de xiroscopios, que permiten controlar o peso e ofrecer
unha nova experiencia de condución, este sistema incorpora
a mesma tecnoloxía desenvolvida orixinalmente pola marca
xaponesa no dispositivo de mobilidade persoal UNI-CUB.

Novas >> Sprint Motor 9
Anticipo do Audi Q8
O concept co que a casa dos aros inaugura un novo
segmento na categoría dos grandes SUV de luxo preséntase no Salón Internacional de Detroit cun deseño
que sintetiza o estilo emocional dun cupé e a amplitude e versatilidade que caracterizan a un todocamiño. Con reminiscencias

do Ur-quattro dos anos oitenta, o frontal do Q8 resulta impoñente, a grella Singleframe octogonal é tridimensional e máis
ancha que os modelos actuais e os pasos de roda prominentes
nun conxunto proporcionado con énfase na parte dianteira e
na zona traseira.

Audi avanza na condución pilotada
A casa alemá amosa no
CES das Vegas a intelixencia
do Q7 deep learning concept,
coa que o vehículo aprende do
ser humano orientándose a si mesmo
mediante unha cámara frontal de dous
megapíxeles de resolución deseñada
para a condución pilotada. O sistema nace da colaboración cos líderes
do mercado no sector da electrónica:

NVIDIA e Mobileye. Audi leva ao Salón
da Electrónica de Consumo este prototipo de SUV autónomo que se familiariza coa ruta e os arredores cando
o coche é conducido de maneira manual, sendo capaz de comprender as
instrucións procedentes dunha sinal
de tráfico temporal e interpretalas de
forma correcta para actuar tal e como
require a situación.
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Sétima xeración do BMW Serie 5 xa á venda
A nova berlina de luxo
de BMW vén de presentarse en Detroit
lucindo un deseño deportivo
e elegante e coa promesa de
ofrecer dinamismo na condución, alto nivel de asistencia e
un sistema de control innovador. Con máis de 7,9 millóns de
unidades vendidas das primeiras seis xeracións, a nova amosa o camiño cara o futuro con
avances na condución autónoma e, aínda que non chega
aos concesionarios ata o mes

de febreiro, BMW ten aberta a
carteira de pedidos con prezos
desde os 49.400 euros. Ofrece
catro motores: dous diésel con
potencias que oscilan entre os
190 e os 265cv, e dous gasolina
que van desde a versión de acceso 530i de 252cv, ao 540i de
340cv e a posibilidade da tracción total. Máis adiante sumará
un híbrido enchufable: o 530e.

Os números dun coche
Seat comparte cos amantes do motor
as cifras que rodean o
nacemento dun novo
modelo para o que se
fan máis de 1.000 esbozos, son necesarios
máis de 6 millóns de litros de pintura (cos que
se podería pintar ata
100 veces a Torre Eiffel)
ou 1.200.000 quilómetros de probas que realizan medio centro de

Toyota Concept-I
O prototipo acabado de presentar
pola casa xaponesa amosa a súa idea dos
coches do futuro: unha
aposta pola intelixencia artificial avanzada ao servizo
da relación entre o coche
e o condutor. Creado ao
redor da filosofía “calidez
cinética”, un sistema intelixente capaz de anticiparse

ás necesidades dos usuarios, conta co asistente artificial Yui, que pode falar
coas persoas, saudar ao
condutor ao chegar ou enviar mensaxes a outros condutores. No interior as liñas
fluídas e as formas potencian a capacidade do sistema de utilizar a luz, o son e
o tacto para comunicar información importante.

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

enxeñeiros nun proceso
que dura catro anos desde o primeiro concepto. Ademais anualmente
o centro técnico da casa,
que conta con 900 enxeñeiros acomete 55.000 simulacións de seguridade e
preto de 400 test olfactivos
e táctiles dos materiais do
coche. Elixir unha nova cor
precisa 3 anos de traballo
e o ensamblado das pezas
requiren a acción de máis
de 2.000 robots.

Novas >> Sprint Motor 11
Kia Stinger
O Stinger é unha berlina deportiva de luxo
que redefine un segmento actualmente copado
por fabricantes europeos. Será
o vehículo de produción coas
máis altas prestacións na historia da compañía. Chegará ao
mercado USA ao longo do ano
e a Europa a finais de 2017, con
distintas combinacións de motor

I.D. Buzz Concept 2017
e transmisión. Comercializarase
inicialmente con dous motores
turboalimentados en desenvolvemento. Da versión estándar
Theta II con catro cilindros, 2 litros e turbocompresor estímase unha potencia máxima de
255cv. As prestacións son aínda
maiores co motor Lambda II V6
de 3,3 l biturbo, do que se agardan 365cv.

Faraday Future FF91
Faraday Future naceu co obxectivo de
rivalizar con Tesla, en
concreto co Model X, e, aparentemente, cumprirá coas súas
pretensións cando chegue ao
mercado. É un modelo con capacidade para catro pasaxeiros e
conta cun sistema de propulsión

Volkswagen presentou o prototipo que se
converterá no segundo modelo eléctrico da nova
xeración da marca, o I.D. Buzz
Concept. Un vehículo que rememorará a mítica furgoneta
'hippie' Kombi de 1950, pero incluíndo todos os avances tecnolóxicos cara aos que se dirixe o

sector. Conta con dúas versións.
Unha delas, con só un motor de
272cv, aliméntase dunha batería de ion-litio de 83 kWh; a outra posúe dous motores -un
para cada eixe- que se nutren
dunha batería de 111 kWh e
desenvolven unha potencia total de 374cv, cunha autonomía
de 430 km..

Un Yaris de 210cv
co que a firma quere converterlo no coche con maior aceleración do mundo: pasar de 0 a
100 km/h en cuestión de 2,39
segundos. Trátase dun vehículo eléctrico de luxo con prestacións á altura dese cualificativo:
1.050cv e en torno a 600 km de
autonomía.

Esta versión sport
do Yaris, de tres portas e máis de 210cv,
presentarase no Salón de
Xenebra. Sobre a base da carrozaría de 3 portas e equipado cun potente motor de máis
de 210cv, esta nova versión de
alto rendemento do Yaris será

o eslabón entre o WRC e o resto
da gama.Toda ela beneficiarase das modificacións de deseño que avanza o novo Yaris de
altas prestacións. Ademais do
nivel estético, aplicáronse modificacións técnicas para mellorar o confort de marcha e o
tacto de condución.

www.codigocero.com
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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QX50 Concept
Infiniti presenta o novo QX50 Concept, un modelo en que
a marca imaxina a súa nova xeración de vehículos SUV
premium de tamaño medio. Ao visualizar o xeito en que
o deseño do QX Sport Inspiration de 2016, o seu antecesor conceptual, podería adaptarse a un modelo de produción futura, o
QX50 Concept articula con toda naturalidade a linguaxe de deseño da marca.
Co seu capó proporcionalmente máis curto, o QX50
Concept suxire como o motor de gasolina de 2.0 litros podería propulsar un sistema de tracción total intelixente con sesgo dianteiro. O VC-Turbo de
Infiniti, listo para a súa produción, representa unha
alternativa convincente aos propulsores diésel, en
especial no segmento SUV premium de tamaño
medio. Este motor é capaz de adaptar a súa relación
de compresión ás condicións de marcha, a fin de ofrecer
niveis de rendemento e eficiencia óptimos.

Solucións Renault para a mobilidade
O grupo automobilístico e os seus
socios OSVehicle,
ARM, Pilot e Sensoria presentaron no CES de Las
Vegas solucións innovadoras como o POM, un coche
eléctrico compacto e lixeiro sen pezas de carrozaría e
dotado dunha plataforma
“open source” que permitirá
a terceiros copiar e modificar o software para crear un
vehículo eléctrico totalmente personalizable. Tamén

traballan na introdución da
interoperatividade cos dispositivos conectados no
vehículo, no primeiro cable
de recarga electroluminiscente para coches eléctricos, roupa intelixente como
unha camiseta que rexistra
a frecuencia cardíaca ou calcetíns sensoriais que optimicen o momento dos pés dos
pilotos e que transmiten a
información a unha aplicación para poder avaliar o seu
rendemento.

BREVES
❱❱
Ganvam lembrou que dende o vindeiro mes de xuño os vehículos industriais terán que pasar por un centro de tratamento autorizado
(CAT) para tramitar a súa baixa definitiva, unha situación que non é obrigatoria na actualidade.
❱❱
O número de vehículos asegurados no noso país rozou en
2016 a barreira dos 30 millóns de unidades, con 29,83 millóns de vehículos,
o que representa un aumento dun 2,45% se se compara co exercicio anterior.
❱❱
Os usuarios cos que conta BlaBlaCar en España percorreron
máis de 17 millóns de quilómetros durante as dúas semanas do Nadal. A empresa indicou que as viaxes a través desta ferramenta aumentaron un 36%
neste período respecto das mesmas datas do ano anterior.
❱❱
BMW creou xunto a Accenture e Google unha ferramenta
de venda que ofrece aos seus clientes unha versión virtual dos modelos i3 e
i8 en tamaño real e fotorrealista, coa opción de axustar tanto os exteriores
como os interiores.
❱❱
O 62% dos directivos do motor considera que os vehículos eléctricos de batería non triunfarán polo reto que supón construír unha
infraestrutura de recarga e polo tempo necesario para cargar as baterías. O
78% cre que o avance na mobilidade eléctrica provirá da pila de combustible
de hidróxeno, posto que se carga de forma rápida nunha estación de servizo
tradicional.

Os Volvo agora con Skype
Grazas á colaboración con Microsoft,
a principal aplicación de produtividade colaborativa incorpórase aos
novos vehículos da serie
90 para facilitar o traballo a bordo dos pasaxeiros
que poderán incorporarse
ás conversas do Skype for
Business con tan só un clic

desde a pantalla central do
coche. Para Volvo, o primeiro
fabricante que engade esta
ferramenta, trátase dunha forma totalmente nova
de pasar o tempo no automóbil e de facilitar a vida á
xente que necesita ser produtiva desde calquera lugar
e de maneira cada vez máis
móbil.
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Audi SQ5 3.0 TFSI
Audi presentou o
SQ5 no Salón de
Detroit. A versión
máis deportiva da familia Q5
fai gala máis ca nunca da practicidade dun SUV co último
en tecnoloxía. O seu motor
3.0 TFSI con turbocompresor ofrece un poderoso rendemento combinado cunha
destacada eficiencia. O SQ5

Lexus LS 2018
equipa un motor V6 TFSI de
2.995 cc cunha potencia de
354cv. Fabricado en aluminio, o motor turboalimentado entrega un par constante
de 500 Nm entre 1.370 e 4.500
rpm. A aceleración de 0 a 100
km/h complétase en 5,4 segundos, mentres que a velocidade máxima está limitada
electronicamente a 250 km/h.

Lexus está a piques
de volver facer historia coa presentación da quinta xeración do
seu buque insignia, o LS, un
sedán de representación absolutamente novo que verá a
luz en 2018 e que foi presentado no Salón de Detroit. Máis
longo e baixo que o modelo
ao que substitúe, o LS fixo o
seu debut cun impresionante

e atrevido deseño, cunha silueta estilo cupé e todos os
detalles da nova linguaxe de
deseño de Lexus.
Lexus deseñou en exclusiva
para o novo LS o seu novo
motor V6 de 3.5 litros, con
dobre turbo desenvolvido.
Ofrece a potencia que cabería esperar deste sedán:
421cv e un asombroso par
de 600Nm.

ICS de Toyota para reducir accidentes
O sistema ICS (sonar de separación
intelixentes) axuda a diminuír os accidentes
no 70% durante as manobras de estacionamento
nas que se cometen erros
no uso dos pedais a través dun sonar que detecta os obstáculos. Ademais
os estudos da compañía

xaponesa, ao longo de 18
meses, concluíron que o
dispositivo de seguridade
permite que os incidentes
asociados coa marcha atrás
tamén se reduzan ata un
40%. O sistema de seguridade ICS axuda á condución
e evita ou mitiga os danos
no caso de colisión durante
o estacionamento.

BREVES

Novo Citroën C-Elysée
O novo C-Elysée
colle pulo con esta
renovación. No exterior, reforza o seu perfil
de berlina elegante cunha
parte frontal na que destaca a nova calandra e á que
se incorporan luces diurnas
LED. Na zaga, chega unha
nova firma luminosa, con faros con
efecto
3D.

Os embellecedores adoptan tamén as tres dimensións, mentres que as rodas
estrean lamias de aluminio
de 16" bitón. En canto aos
tons da carrozaría, entran na paleta o Gris

Acier e o Azul Lazuli. O habitáculo renovouse tendo
o confort e a conectividade como grandes prioridades. Esteticamente, o
salpicadeiro gaña en prestancia coa nova tonalidade
"Sunsilver" e o novo cadro
de instrumentos.

❱❱
O Goberno de Corea do Sur
prohibiu a venda no país de dez modelos das marcas Nissan, BMW e Porsche,
compañías ás que puxo unha multa de
5,67 millóns de euros por falsificar documentos de certificación.
❱❱
O coche cada vez incorpora máis avances tecnolóxicos, e os condutores ante tanto cambio e innovación
demandan máis formación tecnolóxica
para manexalo. O 90% polo menos así
se pronuncia, tal como recolle o II Informe "Españois ante a Nova Mobilidade".
❱❱
Volvo ten previsto poñer
en marcha unha nova unidade de negocio de mobilidade compartida, como
parte do seu obxectivo de expandir a súa
estratexia de 'car sharing' e de servizos
de mobilidade.

14

Sprint Motor >> Formación
Os coñecementos en informática son obrigatorios

A formación é a base do futuro dos talleres
Un investimento imprescindible
■ ANTÓN PEREIRA| Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Infografía

No mercado moderno do automóbil, a imaxe tradicional do mecánico ha evolucionado moito,
a través da preparación técnica e
cultural. Nos talleres actuais é necesario ter coñecementos practicamente en todos os sectores:
mecánica, principalmente, pero
tamén informática e electrónica.

Unha das
grandes axudas que
se están impoñendo
nos cursos online
son os vídeos
Unha ferramenta simple moi
apreciada é a dos cursos de formación para mecánicos, que distintas empresas de utillaxe, pezas
de mantemento e software están
impartindo nestes momentos cun
coidado particular co fin de responder da forma máis completa ao
interese manifestado polos profesionais da mecánica e adaptándose
ás últimas novidades tecnolóxicas.
O formato clásico dos cursos presenciais está sendo substituído,

aínda que non de todo, polos
online.
O que si está claro, e así nolo manifestou, un especialista neste tipo
de clases automobilísticas, é que
«Nos nosos cursos, sempre gratuítos, divúlganse e compártense tamén as informacións que os nosos
técnicos recollen“dende abaixo”, directamente dos talleres, na súa actividade diaria de asistencia. E non
se trata só de datos técnicos, senón
a miúdo tamén de reportaxes, modelos e exercicios prácticos. En resumo, existe toda unha dimensión
interactiva directa que é sen dúbida
un dos puntos fortes da nosa oferta. Témonos que ater á demanda
dos usuarios». Tamén nos comentou “que moitos cursos prácticos
necesitan ser presenciais para unha
mellor comunicación entre o profesor e os alumnos”.

reportaxes para despois finalizar
cunha proba final que, mediante
unha valoración adecuada, permitirá obter, na maioría dos casos, un
certificado de participación.
Unha das grandes axudas didácticas que se están impoñendo
cada día máis nos cursos online son
os vídeos. A través destes tutoriais
que podemos atopar en Internet
aprenderemos un bo número de
novas técnicas. Máis dun profesional sorpréndese das leccións que
se poden atopar nesta canle.
A formación continua é unha
necesidade, máis
aínda se
pen-

samos en toda a innovación que
se vai incorporar ao mundo do automóbil a curto prazo. Por exemplo, os vehículos eléctricos, os de
hidróxeno, os coches autónomos
e, como non, os robots. E ollo, que
estes últimos estarán actualizados
permanentemente en tempo real a
través de wifi. A que dá medo!

Canle web

Ademais da oferta nas aulas estase dando gradualmente a posibilidade de seguir os cursos por
Internet. As leccións, nesta canle,
estrutúranse normalmente como
unha serie de módulos que se poden utilizar dende o sitio web, servíndose do material informativo e

Cero emisións e cero accidentes
Carlos Ghosn, Presidente de
Nissan, anunciou tecnoloxías e colaboracións vangardistas para conseguir unha mobilidade de cero
emisións e cero accidentes. Ghosn
realizou cinco anuncios claves:
1/ Para acelerar o momento de
chegada dos vehículos autónomos,
Ghosn anunciou unha tecnoloxía
vangardista chamada «Seamless
Autonomous Mobility». O sistema
SAM, desenvolvido a partir de tecnoloxíadaNASA,conectaaintelixenciaartificial(IA)integradadococheco
respaldo humano para axudar aos
vehículos autónomos a tomar decisións en situacións impredicibles e
xerar os coñecementos da IA do vehículo.Estatecnoloxíapermitiráacoexistencia de millóns de coches sen
condutoreconcondutornunperíododetempomenorqueoesperado.

2/Nissanpoñeráenmarchavarias
probas oficiais en Xapón este mesmo ano co obxectivo de desenvolvervehículossencondutorparausos
comerciais.
3/ O executivo tamén anunciou
plans para desenvolver o liderado
da marca nos vehículos eléctricos,
con máis de 250.000 Leaf vendidos

dende2010entodoomundo.Avindeira versión deste eléctrico estará
equipada coa tecnoloxía ProPILOT,
a función de condución autónoma
damarcaparaacirculaciónporunsó
carril en autoestrada.
4/Enreferenciaaoscochesconectados, que combinan a Condución
IntelixenteeaIntegraciónIntelixente

do fabricante, Ghosn anunciou que
oseugrupomanténunhacolaboración con Microsoft para crear a vindeira xeración de tecnoloxías para
coches conectados.
5/Coafinalidadedeapoiarapolíticamedioambientaleaplanificación
necesariaparaintegrarastecnoloxías
de Mobilidade Intelixente nas cidades de todo o mundo, Ghosn comunicou unha nova colaboración
coaorganización100ResilientCities,
unha organización global sen ánimo de lucro que traballa para axudar ás cidades a enfrontarse ante
os retos físicos, sociais e económicos. Axudarán ás cidades de todo o
mundo a definir as bases para o despreguedaconduciónautónoma,os
vehículos eléctricos e os novos servizos de mobilidade.

Talleres

Sprint
Talleres
BASTON
MECÁNICA EN GENERAL
Rúa Salvadas, 23
Tfnos: 981 570 182/981 585 627
SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE
Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

Especialistas en ABS e Inyección
Vehículos 4x4 y accesorios especiales
Preparación vehículos de competición
y accesorios racing

Tu taller de servicio rápido
y mecánica en Compostela
981 549 531

Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

Frenos, ABS, ESP
Mecánica de mantenimiento
Mecánica motor
Sistemas de Refrigeración

La maquinaria más avanzada
en equilibrado de discos de freno
Servicio Oficial: FONOS y LUCAS
baston@adgruporegueira.es
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Novo Citroën C3
Orixinal polos catro costados!
■ LUÍS RIVERO DE AGUILAR | Texto
■ MARÍA FDEZ. ZANCA | Fotos

Está claro que os novos lanzamentos de Citroën teñan un
selo especial que os fai inconfundibles. Sempre con deseños
atrevidos e, ás veces, xeradores
de grandes paixóns e algúns
rexeitamentos. Ultimamente
atopámonos con auténticos
seguidores da orixinalidade do
C4 Cactus, con eses Airbump
laterais que chaman poderosamente a atención, que antepoñen a sinxeleza e practicidade
dun coche aos espectaculares
desvaríos de deseño aos que

nos teñen afeitos outras marcas. O caso é que co Cactus a
nova liña funcionou moi ben
no noso país e a marca francesa quere levar o éxito ao seu
irmán máis pequeno, o novo
C3, que irrompe no noso mercado con solucións prácticas e
innovadoras. Por exemplo, aí
está, para goce da xente nova
(e non tan nova), unha cámara frontal (moi preto do espello
retrovisor interior) de alta resolución que pode facer fotos e
gravacións de todo o que ocorre diante do vehículo. Moi útil
en caso de accidente, porque

deixará rexistrado todo o que
pase e pode ser bastante esclarecedor das causas da colisión.
Oxalá que non teña que funcionar nestas circunstancias;
sempre será máis agradecido
o ir facendo fotos case panorámicas das fermosas paisaxes que nos vaiamos atopando
nas nosas viaxes e enviárllelas
inmediatamente a través do
móbil aos nosos amigos. Iso
chámase estar ao día coas novas tecnoloxías.
Leva catorce anos no mercado e máis de tres millóns
e medio de unidades vendidas. Todo un éxito. A verdade
é que nos gustou por diferentes razóns. Primeiro, pola
súa liña moderna e orixinal.
Sorprendeunos pola súa capacidade e deseño interior.
Tamén nos gustou o seu motor

de gasolina de 110 cabalos,
que só consome unha media
de 4,6 litros por cada 100 km.
Agradounos especialmente a
comodidade e amplitude dos
seus asentos cando viaxan catro adultos. Pode dicirse que é
un coche bastante confortable,
mestura de utilitario cidadán
e crossover urbanita, concepto
que está agora tan de moda.

Detalles e medidas
Exteriormente destaca polo
seu deseño atrevido e unha
forte personalidade, tanto véndoo de fronte como de lado ou
dende atrás. Mide 3.996 mm
de longo e 1.749 de ancho. É
4 centímetros máis baixo e 6
máis longo que a versión anterior. O Nissan Micra mide 3.969
mm, o Opel Corsa 4.021 mm.

>> Sprint Motor
e o Skoda Fabia 3.948 mm,
rozando todos eles os catro
metros de lonxitude. O maleteiro ten 300 litros de capacidade. A boca de carga
está un pouco alta ca a dos
competidores.
Na parte frontal sobresaen os famosos chevróns
de Citroën coa súa dobre
liña cromada que se alongan
ata os faros e dannos unha
idea do ancho capó e xa nos
adiantan as liñas suaves de
todo o vehículo. Os grupos
ópticos, deseñados con formas redondeadas, van en
dúas alturas. Lateralmente
destacan as rodas de gran
tamaño e no acabado shine
chaman a atención na parte baixa das portas os famosos Airbump, unhas bandas
de poliuretano que protexen a carrozaría. Ao ser de

cor negra os dous montantes do parabrisas e os dous
arcos traseiros, o teito dá a
sensación de que está no
aire. A parte traseira está
ben resolta, con superficies
lisas que realzan as redondeadas e concéntricas luces
traseiras 3D. O novo C3 propón o poder elixir entre unha
oferta de cores de carrozaría
bitón, xa que hai nove cores
asociadas con tres cores de
teito (branco, negro ou vermello). Iso dános 27 combinacións posibles.
Unha vez dentro atopámonos moitísimo espazo, tanto diante, como detrás. Hai
ocos por todas partes para
depositar pequenos obxectos, tendo a guanteira unha
extraordinaria capacidade de 6,25 litros. Os asentos dianteiros son anchos,

envolventes e cómodos. Na
parte de atrás hai sitio suficiente para as pernas e dous
pasaxeiros viaxan bastante
cómodos. En caso de viaxar
cun terceiro, o espazo redúcese un pouco, xa que hai
que ter en conta que o coche mide 1,7 m de ancho. De
todas as maneiras, en xeral
irán en traxectos curtos sen
problemas. Se exteriormente
pódense combinar diversas
cores de carrozaría, interiormente están dispoñibles catro ambientes, ofrecendo
guarnecidos específicos dos
asentos en combinación co
acabado do salpicadeiro. No
noso caso, a unidade probada lucía o ambiente vermello urban, con toques e liñas
de cor vermella, tanto nos
asentos como no salpicadeiro. Toda unha modernidade !

17

Dinámica
A condución faise moi agradable, sempre coa sensación
do dominio da estrada, sentíndonos seguros e ben “pegados” ao asfalto. A postura
de condución é bastante boa,
cun volante regulable para
axustar os nosos brazos correctamente. O salpicadeiro é
funcional e moderno, de deseño horizontal e cunha pantalla
táctil que se manexa facilmente. A calidade dos materiais,
en xeral, é boa. Unha vez en
marcha, vese que é un coche
ben insonorizado e bastante
cómodo. Circula con alegría,
sentíndose apenas o ruído do
motor. Ten unha suspensión
suave que filtra moi ben os baches e que resgarda a todos
os pasaxeiros de sacudidas

A DESTACAR
Deseño moderno
s
Tecnoloxía e acceso a redes sociai
Motores diésel e gasolina
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desagradables. A dirección
asistida eléctrica é suave e ten
un bo tacto, tanto a alta como
a baixa velocidade. É ideal para
circular pola cidade.
O motor de gasolina do noso
C3, ten a potencia suficiente para circular sen agobios.
Son 110cv, moi silenciosos e
que teñen o suficiente nervio
para adiantar sen problemas.
A panca de cambio manéxase
con suavidade.
Como xa comentamos anteriormente, destacan exteriormente os protectores laterais
Airbump, uns aditamentos
que van sobre as portas constituídos por catorce cápsulas de
aire incrustadas nunha especie
de pel plástica antirrabuñaduras. Ao mesmo tempo que lle
dan unha indubidable personalidade ao coche, protéxeno
de pequenos golpes e dos tan
temidos rabuñazos producidos á hora de aparcar, sobre
todo nos laberínticos aparcadoiros das nosas cidades.
O sistema de vixilancia do
ángulo morto indica, mediante unha luceciña nos retrovisores exteriores, a presenza dun
vehículo que se está aproximando ou que nos está
adiantando e que non vemos
por estar no ángulo morto.

Sempre que queiramos adiantar a outro vehículo ou desviarnos da nosa traxectoria, basta
cunha mirada ao retrovisor e,
en caso de estar a luz acesa, saberemos que outro coche se
está aproximando.
E xa no culmen da modernidade dispón -como opcióndo sistema ConnectedCAM
Citroën que é unha cámara de
alta definición, situada no cristal dianteiro, xusto debaixo do
retrovisor, que pode fotografar e gravar co seu obxectivo
gran angular de 120º todo o
que ocorre diante do coche.
Separadamente de tomar
belas fotos que poderemos
compartir ao momento en
Facebook ou outras redes sociais, pode ser de grande utilidade en caso de accidente, xa
que gravará un vídeo que se
inicia 30 segundos antes e finaliza un minuto logo dunha
posible colisión.
En resumo, o novo Citroën
C3 é un coche actual de última xeración pensado para circular alegremente pola cidade,
aínda que se desenvolve sen
problemas en percorridos extraurbanos. Leva catro pasaxeiros con moita comodidade e
cinco algo axustados. O maleteiro (case 300 litros) ten

Prezos
O novo C3, só dispoñible en carrozaría de cinco portas, atópase á venda en todos os concesionarios Citroën de Galicia cos seguintes prezos:
Gasolina
C3 Pure Tech 68
Live
C3 Pure Tech 68
Feel
C3 Pure Tech 82
Feel
C3 Pure Tech 82
Shine
C3 Pure Tech 110 S&S Feel
C3 Pure Tech 110 S&S Shine
C3 Pure Tech 82 105G Business
Diésel
C3 Blue HDi 75
C3 Blue HDi 75
C3 Blue HDi 75
C3 Blue HDi 100
C3 Blue HDi 100
C3 Blue HDi 75

11.750 €
12.850 €
13.500 €
15.950 €
14.900 €
17.350 €
15.150 €

S&S Live		
S&S Feel		
S&S Shine		
S&S Feel		
S&S Shine		
S&S 83g Business

14.000 €
15.100 €
17.550 €
16.000 €
18.450 €
16.750 €

Unidade probada: Citroën C3 Pure Tech 110cv Shine; prezo 17.350 €. Cedida por
Noyamóvil, concesionario oficial Citroën en Santiago de Compostela.

a capacidade suficiente para
levar a equipaxe de man de
todos os pasaxeiros. É seguro, cómodo e moi manexable.
Consome pouco e ten un prezo razoable. Será, sen dúbida,
unha compra interesante.

Motorizacións
A gama de motores de última xeración de gasolina propón potencias de 68, 82 e
110cv, mentres que a gama
diesel vai de 75 a 99cv. O motor máis sinxelo Pure Tech 68,
de tres cilindros, ten unha capacidade de 1.199 cc e desenvolve 68 cabalos de potencia.
Asociado a unha caixa de cambios de 5 velocidades, alcanza
unha velocidade máxima de
164 km/h e consome en estrada e cidade 4,7 litros de gasolina por cada 100 km. Se imos
aos motores de 82 e 110cv (de
tres cilindros os dous), o consumo mantense en cifras un pouco inferiores.
Os motores diésel, dentro da
tónica actual, teñen cifras que
nunca chegan aos catro litros
de combustible por cada 100
quilómetros. Así o motor Blue
HDi 75 S&S 83g ten un consumo mixto cidade-estrada de
3,2 litros, acelera de 0 a 100
km/h en pouco máis de 15 segundos e alcanza unha velocidade máxima de 169 km/h.
O diésel de 100cv ponse nun
consumo de 3,7 litros de gasóleo por cada 100 km.
Hai que ter en conta que
estes datos fóronnos facilitados polo fabricante e que se

estableceron en condicións
idóneas de temperatura no
banco de probas e cunha
condución bastante tranquila. Evidentemente, ao saír á
estrada o consumo aumenta, dependendo do estilo de
condución e das condicións
do tráfico. De todos os xeitos,
o consumo destes motores
sempre será reducido, cunhas
baixas cifras de emisións contaminantes de CO2 e coa típica calidade e fiabilidade dos
motores fabricados polo grupo francés.
O novo C3 está dispoñible
cunha caixa de cambios manual de cinco velocidades nos
motores de gasolina de 68, 82
e 110 cabalos e tamén nos motores diésel de 75 e 99cv. Máis
adiante estará dispoñible a versión coa caixa automática de
seis velocidades EAT6, asociada á motorización de gasolina
Pure Tech 110 S&S.

Acabados
O novo Citroën C3 preséntase en catro acabados: Live, Feel,
Business e Shine. O primeiro dispón de volante regulable en
altura e profundidade, regulador e limitador de velocidade,
asento condutor regulable en
altura, banqueta traseira fraccionable 2/3 - 1/3, ESP (control
dinámico de estabilidade), ABS
con axuda á freada de urxencia e repartidor electrónico de
freada, detector de pneumáticos pouco inflados, elevavidros
eléctricos dianteiros, 6 airbags
(frontais, laterais dianteiros e
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de cortina), alerta de cambio
involuntario de carril (no momento en que o coche circulando a máis de 60 km/h
traspasa unha liña branca sen
que o intermitente estea funcionando, actívase unha alerta), recoñecemento do límite
de velocidade, ordenador de a
bordo, hill-assist (salvo motorización Pure Tech 68), indicador
de descanso recomendado
(avisa o condutor cando chega o momento de facer unha
pausa tras un período de rodaxe de dúas horas a máis de
70 km/h), roda chapa de 15”
185/65, Isofix prazas laterais
traseiras e copiloto dianteiro,
toma 12v e kit antipicadas.
Co acabado Feel hai que
engadir faros antinéboa, aire
acondicionado, luces diúrnas

LED dianteiras, retrovisores
exteriores eléctricos e calefactables, radio Bluetooth USB,
pasos de roda con protectores en negro masa e roda chapa 15” 195/65.
Se o acabado é Business, leva
como equipamento adicional
climatizador automático, pantalla táctil 7”, Citroën Connect
Nav e Mirror Screen. A tecnoloxía Mirror Screen permite
conectar un Smartphone e
duplicalo sobre a pantalla central. Así, todo o que aparece na
pantalla do teléfono aparecerá
na pantalla do C3.
E xa, finalmente, co acabado
Shine (adicional sobre o acabado Feel) leva teito bitón, tapas dos retrovisores exteriores
e decoración dos antinéboas
en cor negra Onyx, Airbump,
lamias de aluminio de 16”, elevavidros eléctricos dianteiros
e traseiros, climatizador automático e Citroën Connect
Radio con pantalla táctil de 7”
e mirror screen, retrovisor interior electrocromo, aceso automático de luces, sensor de
chuvia, cámara de visión traseira, volante de coiro, vidros
traseiros sobretintados, axuda
ao estacionamento traseiro e
Citroën Connect Box (chamada de urxencia e asistencia localizada por GPS. En caso de
accidente envíase unha mensaxe a través da rede GSM,
incluíndo a identificación do
vehículo, as súas coordenadas
telefónicas e a súa localización
xeográfica).

Tamén hai diversas opcións
que se poden instalar segundo
os acabados: connected Cam
Citroën, teito panorámico,
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sistema de vixilancia do ángulo morto, acceso e arrinque
mans libres, lamias de aluminio
de 17”, pack Live e pack Feel,
entre outros.
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"Soñaba con deseñar coches dende que tiña 5 anos"

Geoffrey Decembry, deseñador de automóbiles
Un dos profesionais máis buscados polas marcas son os deseñadores. Estes marcarán as liñas dos
vehículos destinados a namorarnos a primeira vista.
Normalmente estes son profesionais cun extenso currículo e cunha idade “madura”. Este non é o caso de
Geoffrey Decembry, que con só 27 anos foi merecedor
da confianza dunha marca.
Geoffrey é Deseñador de Exterior de Hyundai Motor,
pertence ao novo equipo de deseñadores responsables do deseño da Nova Xeración i30. Medrou en
Bélxica e estudou en París na Strate School for Design.
Anteriormente formou parte do equipo de deseño do
Centro Europeo de Deseño en Alemaña durante tres anos, agora traballa para o estudo de deseño avanzado do fabricante surcoreano en Seúl.

de Hyundai. O perfil lateral equilibra as liñas estables e dinámicas. A liña principal
forma unha fermosa onda que vai dende o faro ata o final, á óptica traseira. A traseira
transmite unha sensación de amplitude e confianza, realzada pola posición das luces
antinéboa. Este deseño limpo representa a nosa crecente madurez e confianza, un
deseño que é inconfundible na estrada.
SM.: Como te aseguraches de que o deseño reflicta que é un coche para todos os
públicos?
G.D.: O que é máis importante, o cinco portas pertence á nova familia i30, que se
ampliará con distintas versións no futuro. Cada unha foi deseñada co seu propio carácter e a súa propia personalidade para satisfacer todos os requisitos dos clientes.
Creo firmemente que conseguimos un grande automóbil do segmento C dispoñible
para todo o mundo. O mercado dirá se acertamos.

Sprint Motor: Como se che ocorreu converterte en deseñador de automóbiles?
Geoffrey Decembry: Dende que tiña cinco anos soñaba con deseñar coches. A
esa idade comecei a debuxar deseños e nunca parei dende entón! Ata hoxe en día
os bosquexos xogan un papel importante no meu proceso creativo. E o meu soño
fíxose realidade cando fun seleccionado para crear o carácter específico e o deseño da nova xeración do Hyundai i30, o meu primeiro coche de produción. Síntome
moi afortunado de ter esta oportunidade sendo tan novo, isto non adoita pasar na
industria do automóbil.
SM.: Se falamos do proceso creativo, como empezaches a deseñar o i30?
G.D.: Cando comezo un novo proxecto, concéntrome na dirección de deseño que
definimos para o coche e empezo a debuxar pequenos esbozos a pluma duns 10cm
de tamaño. Durante unha ou dúas semanas non paro de facer debuxos. Dese xeito,
teño moitas ideas e deseños diferentes. Logo póñoos nunha parede de cinco metros
e eliximos os que teñen máis potencial.
SM.: Podes explicar o concepto destas novas liñas de deseño?
G.D.: Coa Nova Xeración intentamos deseñar un automóbil sofisticado e atemporal, un deseño que perdure por moitos anos. Ao mesmo tempo, queriamos demostrar
que a nosa marca está cambiando e está facendo que o deseño de primeira calidade sexa accesible a todo o mundo, baseado no posicionamento da marca Modern
Premium. O novo i30 incorpora este espírito progresista da nosa marca e está totalmente deseñado en Europa.
SM.: Que aspectos destacarías máis destas novas liñas?
G.D.: Propuxémonos alcanzar proporcións premium: unha silueta elegante e deportiva, un capó longo cunha grella vertical e atrasar o piar A, sen comprometer nin a
amplitude interior nin a visibilidade. Unha característica chave é a nova grella en fervenza que é máis esculpida, sensual e clara, será a nova sinatura da gama de coches

Suspenso para a posvenda da maioría das marcas
■ REDACCIÓN

A opinión do público nas redes sociais cada día collen máis
peso. Internet, ben utilizada, é unha gran ferramenta de intelixencia de mercado que permite ter datos de forma moi
áxil e dinámica. Os fabricantes de automóbiles comezan a
darlle importancia e a tomar “boa nota”. Así e todo, un estudo realizado por Geom Index revela que aínda queda moito
camiño por percorrer.
Segundo o CEO desta empresa, Francisco Larrey, “se analizamos as opinións dos internautas, no 65% das ocasións
que un usuario opina sobre unha marca ou un modelo en
concreto faino dun xeito positivo, mentres que o 31% son

comentarios negativos. Só un 4% dos usuarios mostra unha
opinión neutra.”
Este informe tamén desvela que o deseño é a característica principal que máis conversacións xera polos cibercomentaristas (o 52% do total de opinións en 2016) e na que
máis nota conseguen os fabricantes. Na cara negativa está
a política posvenda das marcas, os internautas suspenden
a maioría delas.
Larrey, comenta que “os fabricantes teñen o pulso directo dos seus clientes en Internet e deben aproveitalo. Doutra
maneira estarán perdendo un recurso moi valioso; ás veces
moito máis sincero que as enquisas de satisfacción, na que
sabemos que dirixen ao cliente cara a unhas determinadas

respostas.”Tamén fai fincapé na diferenza entre comentarios nas RRSS e as opinións de especialistas, “este ano algo
máis dun 30% das opinións dos internautas foron xeradas
por xornalistas especializados e líderes de opinión do sector do automóbil.
Este directivo remata dicindo que “o noso índice é o indicador do estado do mundo do motor en Internet procesando a información de todas as marcas. Que un fabricante
estea 1º ou 15º no noso ránking pon en valor o traballo da
marca na rede, pero existen outros moitos factores incontrolables, como a resposta dos usuarios ante determinados problemas; como por exemplo, o caso do dieselgate
de Volkswagen.”
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Outro xeito de guiar

A condución dun automóbil eléctrico
■ REDACCIÓN

A mobilidade eléctrica está
facendo furor, grazas, sobre
todo, a iniciativas públicas
de carsharing que contribuíron a poñer estes coches en
valor, demostrando que son
unha solución moi práctica e
limpa de mobilidade urbana.
De feito, segundo datos do
sector, as súas vendas medraron máis dun cincuenta
por cento ata o mes de novembro. Imos tratar como é
a condución dun vehículo
eléctrico.

Outro xeito de acelerar
Hai que ter en conta que
os eléctricos non teñen nin
caixa de cambios nin embrague, ou sexa, que se conducen como un automóbil
automático. Con todo, coidado, porque a forza inicial
é instantánea e, en consecuencia, a aceleración é
maior que nun vehículo de
combustión tradicional, o
que fai que vaian á máxima potencia partindo dende cero revolucións. Por esta

razón, hai que conducir con
suavidade, sobre todo nos
primeiros metros de traxecto, acelerando de forma suave e progresiva.

Recuperación de enerxía
Os últimos modelos de
eléctricos veñen equipados
cun sistema de recuperación de enerxía que recarga
parcialmente as baterías ao
soltar lixeiramente o acelerador, co que a velocidade
se reduce no momento que
se levanta o pé do acelerador. Se estivésemos nun
coche convencional, esta
acción sería o equivalente a
pisar con suavidade o freo.

A climatización pode
afectar a autonomía

A autonomía do coche eléctrico require dunha planificación anticipada da ruta

Nun coche de combustión tradicional, recoméndase levar unha
temperatura que non supere os 22 graos para non
aumentar o consumo de
combustible. No caso do

eléctrico, hai que ter en
conta que a autonomía do
vehículo se pode ver afectada dependendo da condución e do uso do sistema
de climatización do habitáculo; para que estes afecten
o menos posible á autonomía recoméndase utilizar
os sistemas automáticos de
conexión. Desta forma, cando se vaia a usar o vehículo estará xa á temperatura
adecuada e o climatizador
só terá que mantela.

Viaxes planificadas
A autonomía dos vehículos eléctricos, polo de agora, é inferior á dun vehículo
tradicional e require dunha planificación anticipada das rutas. Deberemos
prestar moita atención aos
puntos de recarga para
aproveitar ao máximo as
cargas adicionais que se
poidan realizar durante o
día. Existen diversas aplicacións móbiles que nos indican os puntos de recarga
máis próximos.

As empresas apostarán polo coche autónomo
■ HUGO S. TORRÓN | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Infografía

Que o automóbil autónomo é
o futuro xa ninguén o dúbida. Hai
tecnoloxía dabondo para facelo
posible e viable. No medio deste
debate que suscita aínda a circulación dos vehículos autónomos,
as empresas españolas téñeno
claro. Lonxe de querer botarlles
o freo, o 49% móstrase a favor
de incorporalos ás súas frotas,
por consideralos unha solución
eficaz para garantir a seguridade
dos seus empregados na estrada,
segundo revela a última edición
do Observatorio do Vehículo de
Empresa (CVO).
Desta maneira, o estudo pon
de manifesto que para o tecido
empresarial español a tecnoloxía
aplicada ao coche é unha vantaxe que se mide en termos de

investimento rendible, xa que a
maior control sobre a condución,
menor sinistralidade e, en consecuencia, menor gasto na partida
destinada a frotas, que é a máis
alta xunto coa informática e os
recursos humanos.
Os datos do CVO demostran
que, aínda que quedan moitos
puntos por desenvolver, as
empresas son conscientes de
que esta transformación dixital
da automoción terá o seu impacto en sectores afíns como o
asegurador, de maneira que a
prima se fixará en función dos
hábitos e a utilización personalizada que se faga do automóbil. É por isto que o coche
autónomo vese como unha
oportunidade de recortar tanto gastos directos como indirectos derivados de posibles
fallos humanos (como baixas

por accidente, reparacións ou
multas).
Esta posta en valor da seguridade viaria dentro da cultura
corporativa non é exclusiva das
nosas empresas. As europeas,
aínda que tres puntos por baixo
das españolas (46%), tamén

apoian en boa medida a entrada do coche autónomo na frota.
Iso si, consideran que o empregado debe estar sempre sentado
ao volante aínda que non o manexe, polo menos ata que esta
tecnoloxía estea completamente consolidada.
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Deberes pendentes para o 2017

O mantemento do coche

■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

As condutoras e condutores
españois comezamos o ano
novo cargando cunha materia suspensa do 2016: o mantemento correcto dos nosos
vehículos. Os datos sobre esta
práctica medraran nos peores
momentos da crise pero, agora, pese aos indicios dunha leve
mellora da economía, os condutores tampouco se deciden
a investir en reparacións e coidados para a posta a punto dos
seus coches. Repasamos a información que achega o estudo do
RACE que tamén nos dá pistas
sobre o noso comportamento
ao volante.

600.000 coches en malas
condicións
Segundo a enquisa realizada
polo Observatorio Español de
Condutores DUCIT, elaborada
polo Real Automóbil Club de
España (RACE), a máis de 3.200
automobilistas, un 24% dos
usuarios non revisa o seu coche coa frecuencia recomendada polo fabricante, un feito que
agrava a situación precedente xa

que este dato medra por terceiro ano consecutivo. Ademais, un
1,8% dos enquisados recoñece
que nunca revisa o seu vehículo, o que significa que en España
habería arredor de 600.000 coches que circularían en malas condicións, xa que o total
do parque español suma máis
de sete millóns de unidades. O
RACE vén advertindo dende hai
varios anos do crecemento da
ecuación de vehículos máis antigos e mantementos incorrectos,
algo que pode incidir na sinistralidade e, concretamente, no seu
incremento. A situación é aínda
máis preocupante cando as estradas pechan o ano 2016 con
datos negativos.

Máis falecidos en 2016
O ano que vén de rematar
non deixa un balance positivo
nas estradas españolas onde
perderon a vida 1.160 persoas,
29 máis que en 2015. Deste xeito, por primeira vez en 13 anos,
rómpese a tendencia á baixa, xa
que no ano 2003 contabilizáranse 5.399 vítimas mortais. Dende
a DXT esgrimen varias causas
para explicar este incremento

da sinistralidade: a velocidade
inadecuada, o consumo de alcohol e drogas, o cansazo, o
sono ou as distraccións ao volante. Ademais, destacan que
un 22% dos condutores e pasaxeiros falecidos non levaban
posto o cinto de seguridade e

Por terceiro
ano consecutivo,
aumentan en
España os vehículos
con mantemento
incorrecto
tamén cómpre engadir que en
2016 se produciron 392 millóns
de desprazamentos, un 5% máis
ca no 2015. Galicia é unha das
comunidades nas que aumenta o número de vítimas mortais
xunto con Valencia, Andalucía,
Castela A Mancha ou Baleares.
A DXT ten detectado así mesmo o aumento da antigüidade
media dos vehículos implicados en accidentes mortais que
se sitúa arestora nos 13,6 anos
nos turismos, 11,1 nas furgonetas e 9,5 nas motos. O RACE

engade a esta análise outras circunstancias que poden influír na
accidentalidade: que se dea un
mantemento incorrecto das estradas, a climatoloxía, as retencións en operacións de tráfico e
os vehículos en circulación mal
mantidos. Todos estes factores
supoñen un risco para a circulación, especialmente, cando o
sometemos a un esforzo como
pode ser o caso dun desprazamento vacacional.

Atraso no mantemento
Un 24% dos entrevistados
recoñeceu neste estudo que
atrasa os intervalos de mantemento por enriba do recomendado polo fabricante. Isto é: a
revisión periódica de seguridade, dos niveis e da mecánica,
que garante o bo estado do automóbil e o seu correcto estado
de circulación.Tal e como expón
o Observatorio, os indicadores
que analizaron amosan que se
produce un crecemento económico cara a saída da crise, algo
que non ten reflexo no presuposto que a cidadanía dedica ao
mantemento e uso do vehículo.
Un 43% dos condutores afirma
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que reduciu moito ou bastante
o seu gasto en peaxes fronte a
un 42% do ano anterior. En canto aos gastos en limpeza do coche, en 2015 reduciunos un 32%
da poboación, mentres que no
2016 aumentou ese aforro no
39% dos enquisados. No caso
das reparacións urxentes pasaron a reducirse entre un 32% en
2015 a un 38% da poboación. As
partidas menos suxeitas a recortes, por parte da cidadanía, son
os seguros, pneumáticos, mantemento e, en xeral, o uso do
coche e os quilómetros percorridos. Un 20% da poboación
baixou a dedicación a estes fins;
unha porcentaxe inferior ao resto de conceptos analizados.

Talleres de barrio
Sobre o lugar elixido polos automobilistas españois para realizar o mantemento e arranxos
do seu coche, gaña o taller de
barrio nun 42% dos casos, seguido do oficial da marca nun
32% e, por último, un taller pertencente a unha cadea, que é a
opción escollida polo 16% dos
condutores. O argumento principal para non acudir a un taller
oficial para facer as revisións periódicas é maioritariamente o

Case
600.000
automóbiles
circulan sen ter
pasado ningunha
revisión
prezo: o 78% consideran que
facela noutro taller é máis económico. Un 26%, en cambio, responde que a confianza que lle
inspira o taller determina a súa
elección mentres un 17% esgrime a distancia afastada do taller
de marca para non elixilo.

Exames periódicos
Na teoría sabemos que debemos facelos. Aprendémolo
na autoescola e nas recomendacións dos fabricantes cando
adquirimos un coche, pero diferentes razóns lévannos a esquecelo. O mantemento básico
do vehículo inclúe a revisión da
presión dos pneumáticos, o líquido limpaparabrisas e o nivel de aceite. Estas operacións
realízanas, segundo o estudo,
máis da metade dos condutores polo menos unha vez cada

tres meses. Polo contrario, recoñecen que o que menos revisan,
con intervalos de inspección por
enriba dos dous anos, é o estado
e regraxe das luces e o nivel do
liquido de freos, cun 21,8 e un
21,7% dos condutores enquisados. A presión dos pneumáticos
é o aspecto do mantemento do
coche que se vixía con maior frecuencia: un 28% faino todos ou
case todos os meses, aínda que
a cifra cae en tres puntos respecto ao ano anterior. Namentres,
un 12,6% dos usuarios revisa
moi pouco ou nada a presión
das rodas. Das respostas ofrecidas polos condutores enquisados tamén se tira a conclusión
de que se reduciuna frecuencia
da vixilancia do nivel de líquido
do limpaparabrisas, do nivel de
aceite e do debuxo das rodas,
un factor clave no agarre ao firme e, polo tanto, na seguridade
circulatoria.

Comportamento dos condutores ao volante
No estudo, o Observatorio
Español de Condutores analizou
o Índice de Responsabilidade
ao Volante (IRV) do que se desprende que o 71% dos enquisados segue usando as novas

tecnoloxías durante a condución, co manexo de aplicacións
móbiles e o envío de mensaxes, a participación en chats ou
os xogos como o que máis se
emprega mentres se conduce.
Por outra banda, medra o uso
do cinto de seguridade ata acadar o 90,1% dos usuarios, fronte
ao 88,6% obtido na enquisa de
2015 e mellora tamén o respecto aos límites de velocidade que
sobe ata un 30,6% cando o ano
anterior se situou nun 28,7%. No
tocante ao consumo de alcohol
ao volante mantense case sen
variacións, ao aumentar a responsabilidade ata o 74,1%, subindo dende o 73,7% anterior.
En todo caso, unha evolución en
positivo tamén.

Conclusións
Coa análise dos datos, o RACE
considera que os condutores españois seguen resistíndose a levar un mantemento correcto
dos seus vehículos, ben por falta de interese ou ben por falta
de recursos económicos, o que
dá como resultado que cada vez
haxa máis automóbiles circulando polas estradas españolas de

Un correcto
mantemento reduce
a probabilidade de
accidente e avarías
e alonga a vida do
coche
forma perigosa. Tamén conclúe
que as vías mellor mantidas da
rede de estradas son as autovías
e autopistas de peaxe, que son
as que menos se están empregando nestes momentos. Como
materia pendente queda que os
condutores e condutoras melloren o uso do móbil ao volante e
o cansazo, entendendo que son
comportamentos que poden
acabar coa súa vida polo risco
que entraña na condución. Así,
o RACE anima aos condutores a
realizar un correcto mantemento do seu coche e cre imprescindible que continúen as axudas
da administración para a compra de vehículo co fin de renovar
o parque automobilístico.
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Calendario
de probas

18 de febreiro

PROBA
Cto. Mundo X-Trial - Barcelona
XXI Rali A Coruña
Mundial Rali - Suecia
Cto. España Motocrós - Alhama de
Murcia

18-19 de febreiro

V Rali Lamprea

24-26 de febreiro
26 de febreiro

Mundial Superbikes - Phillip Island
Cto. España Trial - La Nucia

DATA
5 de febreiro
11-12 de febreiro
11-14 de febreiro

FEBREIRO 2016

ESPECIALIDADE
X-Trial
Rali
Rali

LUGAR
Barcelona
A Coruña
Suecia

PROVINCIA
Barcelona
A Coruña

PAÍS
España
España
Suecia

Motocrós

Alhama de Murcia

Murcia

España

2ª cat. e outros
eventos
Superbikes
Trial

Salceda de Caselas

Pontevedra

España

Phillip Island
La Nucia

Alacante

Australia
España

Sistema de aviso acústico para vehículos eléctricos

Un son para evitar accidentes
■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotos

Os sistemas de alerta acústicos para vehículos eléctricos
deben aumentar a seguridade dos peóns e simultaneamente producir un impacto
reducido nos niveis de ruído
ambiente. Unha necesidade que cada día están estudiando e probando a fondo
os fabricantes deste tipo de

automóbiles. A alerta acústica é “imprescindible” nos vehículos que utilizan enerxía
eléctrica debido ao seu baixo
nivel de ruído, algo que pode
constituir un perigo á hora de
alertar aos peóns.

Sistema acústico“direccional”
Os prototipos de probas
mostran a vantaxe de utilizar un sistema acústico

“direccional” en vehículos
eléctricos para incrementar
a seguridade dos peóns e
controlar o impacto acústico na contorna. Un exemplo
deste sistema implantouse
nun vehículo Nissan Leaf e
evaluouse o seu funcionamento en situacións reais.
Os resultados das probas
amosan que este tipo de
solución é moi efectivo para
incrementar a seguridade

dos peóns ante un posible
accidente e, ao mesmo tempo, reducir a contaminación
acústica respecto dos dispositivos de alerta sonora
convencionais.
Probablemente isto é só o
comezo das investigacións
que redundarán en sistemas
cada día máis avanzados e
positivos. Unha boa contribución para mellorar a seguridade viaria.

Axenda

Sprint
VISITE
NUESTRO
TALLER

¿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
¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich
Hamburguesas
y Pollos Asados
Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636
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Audi A3
Dúas décadas, tres xeracións

■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotos

Audi celebra os primeiros
vinte anos dun dos seus fillos
predilectos: o que nun tempo
foi o pequeno da familia (hoxe
xa non ostenta ese título) tenlle dado moitos éxitos á casa
dos aros. Nado en Alemaña,
converteuse nun produto global e conquistou as estradas
de máis de 100 mercados en
todo o mundo, superando os
catro millóns de unidades vendidas dende o seu lanzamento.
Supuxo unha auténtica revolución para a marca, que entraba
de cheo no popular segmento C, co seu primo irmán, o
Golf, como máxima referencia,
nun tempo no que a oferta era
máis cativa ca na actualidade.
Acomódense no asento e axusten o cinto para recibir no primeiro Retro-Visor de 2017, un
modelo que foi toda unha novidade, se botamos a vista atrás
vinte anos; foi o primeiro compacto dunha marca premium.

Presentado en Frankfurt
O Salón do automóbil de
Frankfurt foi o escenario elixido pola casa alemá para dar a
coñecer o novo vehículo que
estaba desenvolvendo sobre
a plataforma que utilizaba tamén o Golf IV e que estreara o Skoda Octavia. Desde a

primeira xeración o Audi A3 incorporou innovacións e características propias de segmentos
superiores, converténdose no
creador da categoría dos compactos premium. Inicialmente
ofrecíase con carrozaría de tres
portas, tres niveis de acaba-

Máis de
catro millóns
de unidades
comercializadas
dende 1996

do e catro motores de gasolina e diésel diferentes. No ano
1998 incorporou, por primeira vez, a categoría da tracción
total permanente quattro e, en
1999, uniuse á gama a versión
de cinco portas.

S3: primeira versión
deportiva
Marcou un antes e un despois na historia da marca; a primeira xeración deportiva, o S3,
presentouse en 1999 cun propulsor de catro cilindros en liña
con 1,8 litros dotado de turbocompresor e con cinco válvulas por cilindro, que permitía
acadar unha potencia máxima de 210cv. A grella dianteira
seguiuse empregando na segunda xeración do A3 ata que
en 2005 foi substituída polo

Singleframe, que pasou a ser
un elemento de deseño característico da marca.

Segunda e terceira xeración
No ano 2003 nace a segunda xeración do modelo, presentada no Salón de Xenebra
con deseño exterior de Walter
da Silva. Nun primeiro momento, aparece con carrozaría de tres portas pero, un ano
despois co Sportback, chega ás
cinco e medra 80 centímetros
de longo, gañando espazo interior e capacidade no maleteiro. Serviu para que a casa
introducira novidades tecnolóxicas como sensores de diferente tipo, pantallas a toda cor
ou cambio automático. No ano
2008 a casa dos aros lanza o A3
Cabrio e, dous anos despois,
as versións máis radicais. A actual chega aos concesionarios
no ano 2012, tomando como
punto de partida a versión modular, MQB, está dispoñible en
tres portas, cabrio, sedán e
sportback e cunha completa
gama de propulsores TFSI e
TDI. Nela introducíronse melloras inéditas, ata o momento, como a iluminación LED ou
a instrumentación dixital.

deportiva da familia do A3,
deu a coñecer a primeira xeración no ano 2011 cun motor
de cinco cilindros con 340cv;
as segunda edición chegou
aos 367. A última versión do
RS3, a sedan, presentouse no
Salón de París de 2016 con carrozaría de catro portas e tres
volumes. Está impulsado por
un 2.5 TFSI de 400cv, o motor
de cinco cilindros máis potente do mercado.

O cambio á condución dixital
Os deseñadores da marca
alemá foron introducindo as
innovacións que chegaban ao
sector conforme avanzaba o
tempo. A instrumentación da
primeira e segunda xeración
do coche incluía reloxos convencionais analóxicos, como
os seus coetáneos, algo impensable nos engadidos actuais: o
Audi virtual cockpit, por exemplo, presenta información relevante para a condución nunha
pantalla de alta resolución con
12,3 polgadas. O condutor
pode cambiar entre dous modos de visualización con tan
só premer un botón no volante multifunción.

O cumio: RS3 Sportback

Do motor convencional ao
alternativo

Audi, que denomina esta
gama como a punta de lanza

O A3 foi precursor en
canto aos sistemas de
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empuxe do motor. Hoxe a
transmisión S tronic de embrague dobre ofrécese en
case todos os modelos.

Dos halóxenos aos LED

propulsión. Ademais de ter
estado dispoñible en oito
motores de combustión
gasolina e diésel, desde a
terceira xeración, este modelo podía adquirise tamén
con dous sistemas alternativos: unha versión que pode
funcionar con gas natural e
un híbrido enchufable. O A3
e-tron é o primeiro da marca destas características e
combina un motor 1.4 TFSI
cun motor eléctrico. O de
combustión entrega unha
potencia de 150cv mentres
que o eléctrico ofrece 75kw,
sumando unha potencia do
sistema de 204cv, o que permite a condución deportiva.
Ao conectalo a unha toma

de corrente trifásica de 380
voltios, a batería de ións de
litio recárgase por completo en pouco máis de dúas
horas; no caso de empregar un enchufe convencional de 220 voltios, o tempo
de carga non chega ás catro
horas. Ademais, esta gama
pode utilizar gas natural fósil reducindo as emisións e
o consumo. No referente á
transmisión, a segunda xeración do A3 estreou a de
dobre embrague controlado electrohidraulicamente,
inspirada na competición,
que permitía unha condución deportiva grazas aos
rápidos cambios de marcha, sen interrupción do

Vinte anos de avance técnico e tecnolóxico dan para
moito e, no caso da iluminación aplicada ao automóbil,
serven para que o A3 pasara
de equiparse con faros halóxenos a contar de serie con
faros xenon. Opcionalmente
pode dispoñerse tamén dos
MATRIX LED que iluminan a
estrada cunha luz moi similar
á do día, sen encandear aos
outros usuarios da estrada.
En cada unidade destes focos
existen 15 díodos de luz individuais que empregan tres reflectores para producir a luz.
Unha cámara situada no parabrisas subministra información á unidade de control que
acende, apaga ou atenúa ata
en 64 pasos cada LED, de forma individual, segundo sexa
necesario. Así, poden realizar
varios millóns de distribucións
de luz diferentes, podendo
alumear as sinais de tráfico
cun 30 por cento menos de
intensidade evitando molestias polos reflexos.

Cara a condución pilotada
No tocante aos sistemas
eléctricos e electrónicos, a
asistencia ao condutor que
ofrece o A3 amosa o ritmo de
desenvolvemento da marca
dos catro aros. Axudas como
o active lane assist, o pre sense front con advertencia para
peóns ou o asistente á condución en atascos que mantén
a distancia co vehículo que

circula diante ou que asume
o control temporal da dirección en situación de conxestión do tráfico, un paso clave
cara a condución pilotada.

Presenza en 100 países
Din dende a casa que nestes
vinte anos o modelo evolucionou tanto, grazas aos cambios
tecnolóxicos e a traxectoria do
sector que, do orixinal, só se
mantén practicamente o concepto de volante, as catro rodas
e a carrozaría. Cando nace o A3
a oferta dispoñible reducíase a
unha soa carrozaría de tres portas e hoxe atopamos catro diferentes e catro tipos de motores:
gasolina, diésel, híbrido enchufable e gas natural e a posibilidade de combinalo con tres liñas
de acabados distintos. Fabrícase

Segundo a
marca, a evolución
do A3 foi tal que
do orixinal só
queda o volante,
a carrozaría e as
catro rodas
en Ingolstadt, Alemaña, onde
se ofertan ata 54 variantes do
modelo combinando carrozaría, motor e transmisión. Desde
o ano 2001 tamén se produce
en Gyor, Hungría, onde se fabrican o sedán e o Cabrio e na factoría de Foshan, Audi produce
o Sportback e o Sedán para o
mercado chino. O A3 está dispoñible en 100 mercados de
todo o mundo e desde o ano
1996 leva vendidas catro millóns de unidades.
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Cristina Gutiérrez en plena aceleración

Os camións son un auténtico espectáculo

Laia Sanz, todo coraxe!

Un clásico do Dakar, Nani Roma

A dureza desta proba queda reflectida nesta imaxe
O Dakar ten momentos tremendamente críticos

Isidre Esteve afrontando un río

Xavi Foj iniciando o “voo”
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“O deseño actual fainos gozar moito deste deporte”

Alex Villanueva, campión de España de Ralis de Terra
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ M.C. / ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotos

Villanueva e o DS3 R5 no pasado Rali de Curtis 2016

Madrileño, aínda que con raíces galegas en Ourense, Álexander
Villanueva forma parte dunha familia
moi vencellada ao mundo da competición. Vén de facerse co seu segundo título absoluto no nacional de
terra cun Citroën, dez anos despois
do primeiro (Mitsubishi). Falamos con
el para saber máis cousas dun piloto
con ampla experiencia en especialidades ben dispares.
Sprint Motor: Resumamos un pouco a experiencia en competición de Alex
Villanueva.
Alex Villanueva: Gran parte da
miña carreira como amateur non estivo ben orientada. Así, o mesmo corría karting que en circuítos, ralis de
asfalto que de terra, sen un obxectivo
a curto ou medio prazo. Así e todo, nos
últimos anos, establecimos uns fins
máis concretos, a partir dun plan preciso. Este novo deseño nos está facendo gozar moito máis deste deporte.
SM.: Que significou o título acadado no 2016?
A.V.: Foi unha experiencia magnífica. Conseguimos que convivisen o
éxito deportivo, o persoal e o agarimo
polas cousas ben feitas.
Fomos moi rápidos e tivemos poucos erros.

SM.: Diferenzas entre este galardón
e o conseguido no ano 2016, dez tempadas antes?
A.V.: Son épocas distintas. Unha
non podería ser sen a outra. Antes era
máis valiente, agora son máis técnico,
máis seguro.

Cada título é
dunha época. Unha
non sería posible
sen a outra

SM.: E entre os dous coches, o
Mitsubishi e o Citroën?
A.V.: Falemos máis ben das cousas
que teñen en común. Son completamente distintos, en calquera caso
son dúas grandes máquinas, tanto
o Mitsubishi Lancer como o Citroën
DS3.

A.V.: Non son eu o indicado para
decilo. No noso caso, Óscar e máis
eu acadamos unha meta común.
Gústannos as cousas ben feitas, a mellora continúa nas notas, na condución, no técnico, no pequeno detalle,
no exercicio físico, na concentración…
Son moitas cousas a ter en conta.

SM.: Catro vitorias no pasado
curso automobilísticio, con cal nos
quedamos?
A.V.: Coa quinta!... Que finalmente
non foi. En Curtis todo o equipo fixo
unha gran carreira, pero finalmente
rematamos segundos.

SM.: No 2015 participaches igualmente no campionato francés de terra. Falemos de ralis como Langrès,
Cardabelles ou Causses.
A.V.: En Francia os recoñecementos forman parte do tempo total do
rali. Percorrense as especiais a primeira hora de cada unha das xornadas. Os
quilómetros totais de carreira veñen
sendo 140 ou 150. Son ralis moi compactos en horarios e teñen unhas inscricións altas, sempre por encima dos
100 equipos. Axuda moito a presenza
das monomarcas de Citroën, Peugeot,
Ford, etc, que xeneran moita competitividade. Córrese baixo regulamentación FIA.

SM.: Como ve o campión actual o
nivel do CERT?
A.V.: Coido que bo, moi bo. Vai mellorando cada ano e participan grandes pilotos. Agardo que sigamos así.
SM.: Cales son as características que
deben ter un piloto e un copiloto nesta
modalidade?

SM.: Calm é o teu preparador dende hai anos. En que se basea esa longa relación?
A.V.: Confío en Calm dende 2004.
Coincidimos na forma de entender
as carreiras e como mellorar tecnicamente. O equipo está moi orientado a
noso espírito de bo ambiente humano
e de competitividade.
SM.: Detrás dun éxito sempre hai
persoas. Quén o fixo posible?
A.V.: A miña muller, os meus fillos, o meu pai, o meu copiloto
Óscar... Tamén o meu equipo, formado por Josep, Sonia, Álex Torres, Rafa
e David. Os meus preparadores Toni
e Manuela. Da nosa marca, Elías e
Alejandra. O encargado da loxística,
Baltasar e a miña secretaría Beatriz. A
todos eles, grazas!
SM.: No esquezamos o apoio
económico.
A.V.: Si, por suposto. Boyacá, SerAir, Top Freight, Tipsa, Yupick, Pirelli,
Gala, Eclat, Happycan, Voo e Cool
Chain. O meu agradecemento a todos estes patrocinadores.
SM.: E no 2017, que plans xa están
concretados?
A.V.: Defenderemos o noso título
no campionato de España.
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Persoal
Álexander “Álex” Villanueva
Ruiz naceu en Caracas
(Venezuela) en 1968. É empresario. As súas principais afeccións son o automobilismo, o
running, a bicicleta e o tenis.
Non lle gustan as cidades, prefire a tranquilidade do campo
e das vilas pequenas. Persoa de
bo comer, a quen lle vale calquera prato que cociñe a súa
muller. “El Alquimista” do escritor brasileiro Paulo Coelho, é o
seu libro favorito.

A súa tempada
Rali

Posto

Vencedor

Lorca
Navarra
Curtis
Bierzo
Almendralejo
Cervera
Málaga
Pozoblanco

3º
2º
2º
1º
1º
19º
1º
1º

Jorge Del Cid (Mitsubishi Lancer)
Joan “Nani” Roma (Mini Proto)
Xevi Pons (Peugeot 208 Maxi Rally)
Alex Villanueva (Citroën DS3 R5)
Alex Villanueva (Citroën DS3 R5)
Jorge Del Cid (Mitsubishi Lancer)
Alex Villanueva (Citroën DS3 R5)
Alex Villanueva (Citroën DS3 R5)

Circuítos, pero sobre
todo ralis

Villanueva asinou sete postos de honra de oito posibles

Villanueva ten unha traxectoria no mundo do
motor en variadas especialidades, algunhas
das cales outorgáronlle merecidas recompensas. Así, a mediados dos anos 90, obtivo a segunda e terceira praza respectivamente na
Copa Ibiza, contando con Gonzalo de Alba e
Elena Jiménez como navegantes. Nas tempadas 2011 e 2002, con Elena, acada o campionato de España de Terra en grupo N; sendo
igualmente, na segunda delas, subcampión
absoluto. O primeiro título no CERT consígueo
no ano 2006, sendo Arielle Tramont a súa copiloto. No 2011, o madrileño con raíces en
Galicia, obtén o subcampionato de España
de Resistencia (circuítos), facendo equipo con
Daniel Díaz Varela. E como é sabido o título de
terra nacional foi seu no pasado “curso” 2016.
Villanueva e Tramont mandaron na terra do 2006 cun Lancer
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Unha familia
moi de
carreiras

Urbano, o pai, en pleno trompo no Rías Baixas (1985), que venceu co este R-5 Turbo da foto

Rafa en acción aos mandos dun Seat León en 2007

Willy competindo nun rali de terra de Cabanas

Os tres irmáns competindo xuntos nos “500 Kilómetros de Alcañiz 2014”

A familia Villanueva sempre estivo vencellada ao mundo do
motor, xerando un bo ambiente “racing”. O pai, Urbano, comezou na época do Pop-Cross, para
pasar posteriormente a competir en autocrós, ralis de asfalto e
terra. “Era moi, moi rápido, aínda que un pouco desorganizado” comenta o seu fillo Alex. O
seu máis importante triunfo en
Galicia foi o Rías Baixas 1985,
aos mandos dun R-5 Turbo e
Pepe Alonso de copiloto.
Os irmáns de Alex son tamén
persoas moi de carreiras, con
traxectorias dispares. Rafael
centrou fundamentalmente na
pista os seus obxectivos, con
participacións na Copa Renault,
na Seat León e en probas de resistencia… E Willy, que vén de
rematar en segunda posición
no rali de Pozoblanco tras o xa
campión Alex, compite habitualmente en terra, nos últimos
anos con diversos Mitsubishi.

TRES ES
TRESPERFECTO.
ES
EL NÚMERO
EL NÚMERO PERFECTO.

CON EL NUEVO FIAT TIPO STATION WAGON,
CONFAMILIA
EL NUEVO ESTÁ
FIAT TIPO
WAGON,
LA
ALSTATION
COMPLETO.

LA FAMILIA ESTÁ AL COMPLETO.
• Maletero de 550 litros • Excelente habitabilidad interior • Nuevo sistema Uconnect ™
• Control de crucero adaptativo
• Maletero de 550 litros • Excelente habitabilidad interior • Nuevo sistema Uconnect ™
•NUEVA
Control
de crucero
adaptativo
GAMA
TIPO CON
4 AÑOS DE GARANTÍA DESDE
NUEVA GAMA TIPO

CON 4 AÑOS DE GARANTÍA DESDE

10.600€
10.600€

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 .

Gama Fiat Tipo Sedán: Emisiones N
deOCO
98SaI TA
113Sg/km.
Consumo
mixto
deN3,7
N2Ede
CE
MUC
H O PA R
A TE
E RaL5,7
O l/100km.
TODO.

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
Gama
Fiaty Tipo
Emisiones
de CO
98 a el113vehículo
g/km. Consumo
mixto deadicional
3,7 a 5,7
según
antigüedad
bajo Sedán:
la titularidad
del cliente
que2 de
compra
nuevo) y descuento
porl/100km.
financiar con
condiciones
contractuales
importe
7.990€
con 95
un plazo
mínimo IVA,
de 48
meses y Impuesto
permanencia
mínima de 36(IEMT)
meses.calculado
Gastos
PVP
Recomendado
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sólo para particulares, válida en Península y Baleares hasta el 31/01/2017. 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.
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