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Parece que, cando os galegos nos poñemos fronte a un cocido, comezan a gurgullar
as ideas, de todo tipo, en grandes cantidades. Nós constatámolo unha vez máis con
dous empresarios da automoción, con
dous concesionarios que representan varias marcas.
Antes de empezar a recibir as fontes con
todo tipo de carnes e chourizos, xa puxeron
enriba da mesa o tema principal da xuntanza: os coches e o seu futuro. Digamos que
compartiamos mesa e mantel co empresario A e B.
Todo comezou cunha frase. “Eu creo que
en moi poucos anos a maioría dos automóbiles pasarán de ser un produto adquirido
por particulares a ser frotas que propocionan un servizo cando se necesita. Serán
eléctricos de condución autónoma”, dixo o
empresario A, mentres se servía unha boa
ración de costela.
Rapidamente contestou o B, mentres ordenaba os grelos no seu prato. “Penso que
estamos anticipando un futuro que aínda
vai tardar bastante. Os cambios na industria da automoción sempre tiveron os seus
tempos, xa o dicía meu pai cando colleu a
representación da primeira marca de coches
que tivemos... E que razón tiña!”.
O debate ía collendo forma e os pratos
empezaban a rebosar abundancia; é máis,
case necesitabamos pratos máis grandes.
O noso comensal A deu un grolo ao
viño da Ribeira Sacra, pousou o vaso e dixo:
“Temos que ir poñendo as pilas; é máis, xa
as tiñamos que ter ben cargadas”. Volveu
dar outro grolo e continuou: “A moitos xa
os colleu a crise coas pilas descargadas e
pasou o que pasou”. Nese intre o B, pousando o coitelo e o garfo no prato, dixo: “Pero é
que a algúns as súas marcas deixáronos ao
pairo”. “E que agardas? Que as marcas nos
van solucionar os nosos problemas cando
isto cambie radicalmente?” atallou o A sen
deixar de botar unha pataquiña.

A cociñeira cortou por un momento o
debate que nos estaba amenizando o cocido. “Todo ben, señores?”. “Fenomenal” contestamos todos a coro.
“Imos ver, B”, díxolle A. “Ti non ves que
os grandes fabricantes de coches xa están a
contratar máis informáticos que enxeñeiros?
Que os robots colaboradores están anulando, por moito que nos vendan, postos de
traballo? Non cres que isto xa é un cambio
que nos indica por onde van ir as cousas?”.
“Si”, atallou B, “pero as fábricas seguirán
estando dirixidas por humanos. Somos necesarios para a xestión”.
“Estou convencido de que as factorías
do futuro seguirán baixo a dirección de persoas. Serán máis competitivas e o número
de automóbiles producidos por traballador será moito maior. Os robots colaboradores van eliminar as tarefas máis penosas.
E a concentración das liñas, unido a que os
provedores deberán entregar os seus compoñentes puntualmente, despexará espazo
nas plantas para poder facer máis cousas.
Tamén estou convencido que todo isto se
fará con moitas menos persoas que na actualidade”, comentou A, mentres o camareiro ía collendo os pratos baleiros.
B volveu á carga: “Si, si, xa o dixo o xefe
de Daimler, que a dixitalización e a electrificación farán perder algúns postos de traballo. Todo se equilibrará”.
“E se non se equilibra e isto vai máis aló
do que dixen eu e as marcas pasan a vender
os seus modelos por Internet utilizando todos os novos recursos que virán, que será de
nós? Que será dos concesionarios? Vannos
apoiar ou deixarannos tirados, como fixeron
moitas marcas cos seus representantes durante a crise? respondeulle o A.
A isto último remachou o B: “Déixate de
lerias e goza deste xantar, que afortunadamente non é un cocido dixital”.
Finalizamos cuns estupendos doces
analóxicos.
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Balance matriculacións xaneiro-marzo

O mercado galego pecha o primeiro trimestre
cunha suba dun seis por cento
A patronal alerta da perda de peso das vendas a particulares
■ EMILIO BLANCO | Texto

As matriculacións continúan en positivo. Entre xaneiro e marzo vendéronse
en Galicia 10.305 coches
novos, o que representa un
aumento dun seis por cento. Todas as provincias benefícianse deste ascenso.
Lugo foi a máis favorecida,
cun incremento das matriculacións dun 16,1 por cento nos tres primeiros meses
do ano. Os concesionarios de
Pontevedra comercializaron
un 5,6 por cento máis; os da
Coruña, un 4,9 máis; e os de
Ourense, un 0,4 máis. En números absolutos, durante o
primeiro trimestre matriculáronse na Coruña 4.413 automóbiles; en Pontevedra,
3.352; en Lugo, 1.372, e en
Ourense, 1.168.
No conxunto de España o
mercado avanza a un ritmo
algo superior. Entre xaneiro
e marzo vendéronse un total de 307.911 coches novos.
Iso supón que as matriculacións evolucionan a unha
marcha dun 7,9 por cento

nos tres primeiros meses
de 2017. Navarra, Cataluña
e Murcia presentan ata agora os mellores números.
Baleares é a única autonomía
que presenta cifras trimestrais negativas, ao rexistrarse unha lixeira baixada das
matriculacións

Marzo

As vendas víronse favorecidas en marzo polo feito
de dispoñer de dous días laborables máis respecto ao
mesmo mes de 2016, cando se celebrou a Semana

Santa. En Galicia o mes pasado vendéronse 3.761 vehículos novos, un 6,1 por cento
máis. Mentres, no conxunto
de España, comercializáronse 125.600. Deste xeito, o
mercado español avanzou
un 12,6 por cento respecto a
marzo do ano pasado.
Por provincias, as vendas
subiron un 11,7 por cento en
Lugo; un 9,2 en Pontevedra;
un 3,2 en Ourense; e un 2,8
na Coruña. Malia que as matriculacións continúan avanzando, os empresarios apelan
á cautela e alertan de que as

vendas a particulares soben
cada vez menos.
O presidente da patronal
de concesionarios Faconauto,
Jaume Roura, explica que
“non é un bo sinal que o peso
do mercado de particulares
volvese baixar dun 50 por
cento, xa que seguramente
quere dicir que algo non se
está facendo ben”. Faconauto
sinala que para que se considere que o mercado está
totalmente saneado e é rendible, as compras dos particulares deberían supoñer un
60 por cento do total.

TOP-10 Marcas

Renault lidera en marzo e Peugeot no trimestre
■ EMILIO BLANCO | Texto

Renault foi a marca máis
vendida en marzo en Galicia,
con 316 coches novos. O Clio
foi un dos grandes abandeirados da marca francesa
o mes pasado a nivel comercial. Moi preto quedou
Peugeot, con 313. A medalla
de bronce do TOP-10 galego en marzo correspondeulle a Seat, con 290. A marca
española está conseguindo
resultados positivos cos seus
modelos máis tradicionais: o
León e o Ibiza
A
seguir
situáronse
Citroën, con 259 automóbiles comercializados en marzo; Volkswagen, con 258;
Opel, con 243; e Toyota, con

235. O TOP-10 galego mensual completárono Kia, que
conseguiu
comercializar
216 coches; Ford, con 206; e
Nissan, con 201.

Trimestre

Peugeot xa empeza a impoñer o seu habitual forte
ritmo comercial en Galicia.
A marca de PSA rematou o
primeiro trimestre con 854
vehículos vendidos. Seat segue coa súa recuperación
e acumulou entre xaneiro
e marzo 764 automóbiles
comercializados. Moi preto
está Volkswagen, con 752
coches.
Tamén a unha distancia
curta dos seus predecesores

está Renault, con 740, aínda
que xa fóra das tres posicións
principais. Substancialmente
máis lonxe sitúanse Opel,
con 666 vehículos matriculados no primeiro trimestre;
Citroën, con 648; e Toyota,
con 636. Audi continúa
TOP-10 GALICIA XANEIRO-MARZO

tendo a Galicia como un dos
seus mercados punteiros. A
marca dos catro aros matriculou 611 coches nos tres
primeiros meses. O TOP-10
galego trimestral rematárono Kia, con 606; e Mercedes,
con 570.
TOP-10 GALICIA MARZO

Marca / Matriculacións
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PEUGEOT
SEAT
VOLKSWAGEN
RENAULT
OPEL
CITROËN
TOYOTA
AUDI
KIA
MERCEDES

854
764
752
740
666
648
636
611
606
570

Marca / Matriculacións
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RENAULT
PEUGEOT
SEAT
CITROËN
VOLKSWAGEN
OPEL
TOYOTA
KIA
FORD
NISSAN

316
313
290
259
258
243
235
216
206
201
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Presentación do Skoda Kodiaq
Os medios de comunicación da capital
de Galicia puideron
coñecer de primeira man o
novo produto de Skoda, o
Kodiaq. Un vehículo que tamén probamos neste mesmo
número.
O xerente do Grupo Brea,
Pedro Hervés, e Ramón
Cancela, xefe de vendas de

Brea Automoción, foron os encargados de informar aos xornalistas das características e
motorizacións deste novo SUV
da marca checa. Destacaron a
habitabilidade do vehículo e
a súa terceira fila de asentos,
grazas a ela o Kodiaq pode
transportar a sete persoas.
Todo isto cunha lonxitude de
tan só 4,7 metros.

Retailer Excellence Award 2016
A familia de
Compostela Móvil
volve a ser galardoada co premio Retailer
Excellence Award, premio
anual concedido pola marca
Toyota a súa rede de concesionarios. Os premiados ven
recoñecido, con este galardón, a súa profesionalidade
empresarial e o labor de cada
equipo de persoas que amosan co seu traballo diario o

compromiso coa excelencia
de servizo e a satisfacción
dos clientes. O deste ano foi
o seu 12º Retailer Excellence
Award, algo que di moito
da profesionalidade deste
concesionario.
Na foto posando cos
trofeos: José Vilariño (no
centro), xefe de posvenda,
e Francisco Pérez e José
Cortegoso (xerentes de
Compostela Móvil).

Novo Kia Rio 2017
Compostela
Concesionario acaba de presentar o
último produto da marca Kia, o Rio 2017. Aurelio
Novoa, xerente da empresa,
foi o encargado de relatarlle á prensa as virtudes deste novo vehículo da marca
surcoreana. Nesta versión
2017 o coche gaña en espazo, seguridade a bordo

Novo Honda Civic
O novo Honda
Civic xa está dispoñible en Galcar,
concesionario oficial da
marca en Santiago de
Compostela. O seu xefe de
vendas, Jaime Torres, explicóunos as novas motorizacións que incorpora este
novo modelo que é un referente da marca xaponesa. Cunhas dimensións e
un equipamento, tanto de

confort coma de seguridade, superiores ao do seu
predecesor o novo Civic
seguro que vai dar moitos
éxitos á marca. Nós aproveitamos esta presentación oficial para levarnos
unha unidade de probas.
Os resultados poderedes
velos no vindeiro número
de maio.

e prestacións con respecto
ao seu antecesor. Por outra
banda, Aurelio quixo destacar o salto cualitativo en canto aos acabados, materiais e
calidades deste novo automóbil. Esperamos dispoñer
dunha unidade en breve
para traer a proba a estas
páxinas deste novo produto de Kia.
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“Regala tempo”
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto

Neste número de SPRINT MOTOR
tráiovos a iniciativa duns rapaces sobre
a doazón de medula ósea. Detrás desta
iniciativa están Iván García, Sara Meijide
e Romi Alonso.
Nun primeiro momento “Regala
Tempo” xurdiu nunha materia, Plans
e Estratexias da Comunicación da
Facultade de Ciencias da Comunicación
da Universidade de Santiago. O obxectivo era desenvolver unha campaña real de comunicación.
Sara estaba pensando en facerse dóante de medula e decidiron elaborar un plan de comunicación acerca da doazón de
medula ósea. Despois de aprobar a materia os tres rapaces
decidiron seguir adiante coa iniciativa a través dunha páxina de facebook.

Esta iniciativa salta o ciclismo
da man de Botis Torrado do equipo
Oliveira Bike Team. Botis sufriu unha
leucemia en 2011 e como el mesmo
di “estou aquí grazas a solidariedade
da xente” unha das espiñas que tiña
cravadas Botis, era non poder facerse dóante de medula por mor da súa
enfermidade, e tiña ganas de por o
seu gran de area. Así foi como xurdiu
#gregariodevida unha frase que reúne os valores do ciclismo
e a doazón de medula.
Esta tempada ciclista algún membro de “Regala Tempo”
estará presente nas carreiras que corra Botis e o seu equipo,
concienciando os seareiros do ciclismo do importante e do
sinxelo que é facerse doador de medula.

Miler 125
O Miler 125 é un scooter fundamentalmente urbano, e mostra diso son as súas dimensións
compactas e a súa axilidade. Pero ademais,
conta con todas as vantaxes dun vehículo de roda alta, con baixa altura do asento e chan plano, atributos moi valorados
polo público feminino ao que vai dirixido
o novo scooter.
O vehículo pesa 124 quilos e esta lixeireza ten un impacto positivo directo no seu

The Black Collection
Os escapes Polini Black
Collection para Piaggio Medley
125/150 distínguense polo seu
deseño moderno e a súa resistencia mecánica. Ten un son potente e agradable
grazas ao emprego de materiais fonoabsorbentes que manteñen o nivel de ruído dentro dos límites normais. O escape

negro en aceiro inoxidable con colector
incluído resulta máis lixeiro. O seu prezo
é de 440 euros.

SportSmart2 Max
Dunlop acaba de anunciar o lanzamento do seu último pneumático para a gama
Hypersport. O novo SportSmart2 Max
combina as aprendizaxes obtidas no programa de carreiras do Campionato do
Mundo de Resistencia coa experiencia
obtida no desenvolvemento do pneumático RoadSmart III da gama Sport
Touring.
O equipo de desenvolvemento de
pneumáticos de Dunlop en Europa aspirou a alcanzar grandes metas co desenvolvemento deste último pneumático.
O anterior SportSmart2 gañara unha sólida reputación destacando por agarre, e

o novo modelo debía manter esta característica e mellorar os seus resultados en
manexabilidade, resposta e baixo desgaste. O SportSmart2 Max incorpora un
composto de resistencia no centro e un
composto de alto agarre nas ombreiras
para asegurar un desgaste uniforme e un
rendemento constante en estrada.

rendemento. O seu motor de 125cc ofrece
unha potencia de 9,52cv a 7.500 r.p.m. e o
seu consumo é de 2,5 litros.
Para incrementar a súa capacidade
de freada o Miler incorpora freo de disco
perforado dianteiro (226 mm de diámetro) e traseiro (200 mm) con pinzas de 3 e
2 pistóns, respectivamente. Estará dispoñible en tres cores Gris Stone, Negro Moka e
Branco Ice.Ten un prezo recomendado de
2.399 euros.

A bicicleta eléctrica de Kymco

O fabricante de motos Kymco celebrou a súa Convención anual en
Barcelona, na que toda a rede de concesionarios estivo invitada a coñecer o ambicioso plan da marca de primeira man do seu equipo
directivo. A principal novidade deste plan é a súa
nova aposta polo mercado da bicicleta eléctrica
con pedaleo asistido. Kymco España lánzase a este
novo mercado tras dar por pechada unha etapa
de consolidación do seu negocio principal que
lle permitiu reafirmarse como primeira marca de
scooters no noso país (21% de cota en 2016) e liderar o ranking das motocicletas máis vendidas
no noso país (co scooter Agility City 125 á cabeza).
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Medo ancestral do ser humano á escuridade
En Europa, o 81 por
cento dos condutores
admiten que lles asusta saír á estrada pola noite; o 87
por cento no caso das condutoras. Máis da metade de entrevistados, nun informe da marca Ford,
asegura que unha mala visibilidade é fonte de estrés, e máis da
terceira parte temen implicarse
nun accidente. Un de cada cinco
condutores destacou o medo a
atropelar a un peón.
Algúns expertos cren que o
medo á escuridade, ou nictofobia, remóntase aos nosos antecesores cavernícolas, que se
arriscaban máis a ser atacados

por depredadores pola noite.
Hoxe este medo aféctanos ao
volante.
Para mitigar este medo está ben
ter presentes algúns detalles para
mellorar a visibilidade e que unha
lámpada fundida non nos deixe a
media luz.
Estes son uns consellos para que a
condución nocturna resulte máis
doada:
•

•

•

funcionen, garda lámpadas
de reposto no automóbil.
En estradas sen iluminación,
pon as luces de estrada e
cámbiaas a cruzamento cando veñan vehículos en sentido contrario ao noso.

•

•

Se che encontras canso non
conduzas. Se levas dúas horas conducindo fai unha parada e toma un descanso.
É moi importante realizar revisións oftalmolóxicas de xeito regular.

Comproba que os vidros e
os retrovisores estean limpos e non teñan xeo nin
condensación.
Limpa todas as luces exteriores e comproba que

O coche sen condutor cada día máis preto de nós
Un automóbil autónomo con intelixencia artificial pode
recoñecer e evaluar situacións complexas de tráfico,
como cando un vehículo que
se aproxima executa un xiro,
e incorpóraas á súa propia
condución. O ordenador de
a bordo de Bosch será capaz

de recoñecer aos peóns ou
ciclistas.
O ordenador almacena todo
o que aprende mentres conduce en redes neuronais artificiais. Os expertos revisan
este coñecemento no laboratorio para lograr unha maior
precisión. Logo de realizar
novas probas por estrada, as

estruturas de coñecemento
xeradas artificialmente pódense transmitir a un número ilimitado de ordenadores
de a bordo en forma de actualización de datos. A condución automatizada será
posible en todas e cada unha
das situacións do tráfico. Na
próxima década, os coches

sen condutor formarán parte
da vida cotiá.
En tan só dez anos será prácticamente imposible concibir
un produto para o automóbil
que, dalgún xeito, non estea
relacionado coa intelixencia
artificial. Os produtos, ou ben
a terán incorporada ou serían
creados coa súa axuda.

ESCOGE TU CAMINO

Entrada 8 . 261 €. 36 cuotas 170 €. Cuota f inal 10. 3 8 2 €. TAE 8 , 32 % .
PVP recomendado en Península y Baleares para Civic 1.0 VTEC TURBO Elegance: 21.800 € incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación, aportación del Concesionario, marca
y sobretasación por usado (antigüedad mínima de 3 meses). Entrada 8.261 €, gastos de apertura financiados 406,17 €. Importe total del crédito 13.945,17 €. 36 cuotas de 170 € y 1 cuota final de
10.382 €. Importe total adeudado 16.502 €. Precio total a plazos 24.763 €. TIN 6,80%, TAE 8,32%. Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. válida hasta 30/04/2017. Pasados 3 años, podrás
quedártelo, cambiarlo o devolverlo como pago de la última cuota. Sujeta a aprobación de la entidad financiera. *5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión de garantía mecánica) sin límite
de km, según condiciones contractuales a consultar a través de la Red Honda. No incluye pintura metalizada ni gastos de matriculación. Consumo mixto (l/100 km): 5,1. Emisiones CO₂ (g/km): 117.

nuevocivic.es

HONDA CIVIC ELEGANCE POR 170 € AL MES.

Galcar. Avda. Finisterre, 275. Tel. 981 27 04 05*. LA CORUÑA. - Vía de la Cierva, 2-4. (Pol. Ind. Del Tambre). Tel. 981 52 17 70*. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Ctra. de La Gándara, 294. Tel. 981 38 99 70*. NARÓN-FERROL. *Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.
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Lexus Sport Edition

A versión sport do SUV compacto híbrido NX 300h
do fabricante xaponés chega a España cunha imaxe
máis atractiva e deportiva cunha grella dianteira
en negro, espellos retrovisores en negro, cristais traseiros
tintados, estribos laterais, pinas de aliaxe exclusivas de 18
polgadas e teito panorámico. Equípase con amplo abano
de tecnoloxías a bordo e un motor de gasolina de 2,5 litros
cun xerador, batería e un motor eléctrico ao que suma outro máis nas versións con tracción integral no eixe traseiro,
ata unha potencia total de 197cv. Sen descontos nin promocións custa 48.200 euros.

Novas versións Audi RS 3 Sportback e Sedán
Ambos con marcado
espírito deportivo, o
Sedan de catro portas aterra por primeira vez na
gama mentres o Sportback
se presenta con cinco portas.
Baixo o capó, un motor 2.5
TFSI de cinco cilindros que
acada os 400cv, gañando 33
respecto ao predecesor, e
que segundo a casa dos aros
é o máis potente de cinco cilindros de serie do mundo.

Así, logra acelerar en 4.1 segundos de 0 a 100km/h. A
velocidade máxima autolimitada é de 250km/h pero,
baixo pedido, pode chegar
aos 280. As reservas das dúas
novas variantes poden facerse dende este mes de abril
con prezos que parten en
Alemaña dos 54.600 euros
para o Sportback e 55.900
para o sedan. Os prezos en
España están sen confirmar.

Compass: a novidade de Jeep

Cun deseño autenticamente
Jeep, contemporáneo e distintivo, mantense
fiel aos detalles inconfundibles da lendaria marca
americana. O SUV compacto combina carácter,
deseño, tecnoloxía premium e capacidade todoterreo coa grella de sete
sucos, pasos de roda de
trapecio para abordar rutas difíciles e escalar rocas
e obstáculos, parabrisas

vertical, voladizos curtos para dispoñer de ángulos de ataque, lateral
forte para imprimir máis
seguridade e luces dianteiras e traseiras destacadas. Ofrece dous motores
gasolina e dous diésel en
oito combinacións diferentes de motores e cambios e
catro acabados: sport, longitude, limited e trailhawk.
Dispoñible a partir do verán partindo dos 25.500
euros no mercado español.

BREVES
❱❱
Hyundai anunciou que
o seu próximo modelo monovolume
subcompacto chamarase Kona. A firma explicou que o Kona incorporarase á súa gama de produto como o
cuarto membro da oferta de todocamiños en Europa.

❱❱
O presidente e conselleiro delegado de Volvo, Hakan
Samuelsson, resaltou a necesidade
de que os fabricantes de automóbiles
e os gobernos compartan datos sobre
tráfico co fin de mellorar a seguridade
viaria.

❱❱
Tesla pechou o primeiro trimestre do ano cun volume de
vendas de máis de 25.000 unidades,
o que representa un récord comercial,
cun crecemento do 69% en comparación cos datos do mesmo período do
ano anterior.

❱❱
Fiat iniciou a venda da
nova serie especial Mirror do seu modelo urbano 500, que está especialmente ideada para 'Millennials' moi
interesados na tecnoloxía e na conectividade. Pódese adquirir por un prezo que parte dende os 11.000 euros.

❱❱
O Toyota Research Institute investirá 32,8 millóns de euros nos vindeiros catro anos para investigar, en colaboración con centros
de investigación, universidades e empresas, sobre como acelerar o deseño
e descubrimento de novos materiais,
valéndose da intelixencia artificial.

❱❱
BMW iniciou a comercialización do sexto integrante da
súa gama de vehículos híbridos enchufables iPerformance, o 530e iPerformance. A marca destacou que o
modelo logra un consumo de combustible de 1,9 litros por cada cen
quilómetros percorridos.

❱❱
Toyota desenvolveu
unha embarcación recreativa cun sistema híbrido en paralelo, como parte
dun estudo de viabilidade sobre embarcacións híbridas que se levará a
cabo entre xullo de 2018 e marzo de
2021 en Tokio.

❱❱
Un terzo das inpeccións
nas ITV con resultado desfavorable
(33,9%) prodúcese pol uso de pneumáticos en mal estado, segundo datos de AutoClub Mutua. As deficiencias no alumado son o 30,9% dos
rexeitamentos nas ITV, mentres que
os freos acaparan o 8,2% dos suspensos e a medición de gases, o 9,4%.

fiat

500L
11.750¢
desde

4 años de garantía

Si sueñas a lo grande,
hazlo en familia.
Gama Fiat 500L: Emisiones de CO2 de 104 a 143 g/km. Consumo mixto de 3,9 a 8,6 l/100km.
PVP Recomendado Fiat 500L Pop Star 1.4 16v 70 kW (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 a cambio sin condiciones
de antigüedad y con un mínimo de 3 meses bajo la titularidad del cliente) y descuento adicional por financiar con
según
condiciones contractuales por importe mínimo de 7.990€ con 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 sin coste adicional para vehículos financiados por
según
condiciones de contratación. Oferta sólo para particulares, válida en Península y Baleares hasta el 30/04/2017.
Modelo visualizado: Fiat 500L Trekking 1.4 70 kW (95 CV) con opcionales (PVP recomendado: 19.800€).

BREACAR

Rúa do Cruceiro, 99. A Pulleira - Tel. 981 935 410 - Santiago de Compostela
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A cuarta xeración do buque insignia do fabricante
coreano máis antigo renóvase despois de cinco
anos con novo chasis de aceiro de alta resistencia e dureza para minimizar o peso, tamén na carrozaría,
que ten 81% de aceiro de alta resistencia, a maior proporción de todo o segmento destes vehículos. Ofrece un
motor gasolina novo de 2litros e 225cv con transmisión
automática de seis marchas e un diésel de 2,2l e 181cv
asociado a un cambio de seis marchas ou un automático
de sete de Mercedes-Benz. Cun completo equipamento
tecnolóxico e de seguridade inclúe luces LED antinéboa,
visión 360º, cámara de visión traseira, apertura automática do portón do maleteiro, aire acondicionado bizona
e freo de aparcamento eléctrico.

Cinco novos Golf actualizan a gama
As novas versións completan a renovación da gama
Golf con propulsores 100% eléctricos, híbridos enchufables e deportivos máis potentes e eficientes.
O E-Golf consegue 300 quilómetros de autonomía
e pasa a 136cv cun prezo de partida de 34.000 euros. O
GTE híbrido enchufable ten ata 50km de autonomía 100%
eléctrica e potencia combinada de 204cv incorporando cadro de mandos dixital. Aumentan o seu rendemento o GTI

Performance (ata 245cv con pinas Claw de 18 polgadas) e
os Golf R e Golf Variant R equipados con tracción total de
serie e unha potencia de 310cv, que chega de 0 a 100 en 4,6
segundos. A gama equípase con sistemas de infoentretemento de última xeración cun navegador de alta gama con
control xestual e de voz e incorpora sistemas de seguridade
e asistencia á condución innovadores.

Vision E, primeiro eléctrico Skoda

Enmarcado na estratexia de mobilidade eléctrica,
a casa checa lanza o primeiro prototipo VISION E,
un SUV cupé de cinco portas futurista cun deseño interior espazoso, asentos de posición elevada e liña
de teito lixeiramente inclinada. Acada unha velocidade
máxima de 180km/h con potentes baterías de ións de litio e dous motores eléctricos eficientes. Opera de xeito
independente en conxestións de tráfico, entra en piloto
automático en autopistas, realiza manobras de adiantamento, busca aparcamento e aparca e sae de forma autónoma. A electrificación de Skoda medrará ata o ano 2025
con cinco modelos 100% eléctricos en varios segmentos.

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

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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Proba dos Ford con realidade virtual
A compañía estadounidense está integrando a realidade virtual no seu
proceso de deseño de vehículos en
Colonia (Alemaña) de maneira que experimentan sen a necesidade dun prototipo físico. Esta nova vía ofrece a posibilidade de
que os condutores proben no futuro calquera modelo, en calquera sitio, durante o tempo que precisen coa realidade virtual. Tendo
en conta que o factor máis influínte á hora
de mercar un coche é emocional, a proba é
crucial na decisión e coas novas posibilidades tecnolóxicas poderá simularse, incluso,
o olor a novo sen necesidade de saír da casa.

Autónomo de PSA para non expertos

No marco do programa AVA (Vehículos
autónomos para todos), o Grupo PSA
invitou a varios automobilistas a probar
a condución autónoma nos arredores de París.
O obxectivo da casa francesa é converter eses
automóbiles en accesibles para o maior número de usuarios, de maneira que faciliten o día a
día, permitan gozar do tempo a bordo e de facelo con seguridade. Dende 2018, as funcións
de condución automatizadas baixo a vixilancia
do piloto serán ampliadas respecto ás actuais de
regulación de velocidades, alerta de riscos, freada de emerxencia ou asistente de aparcamento. O coche administrará a velocidade, aparcará
só e identificará os obstáculos na estrada mesmo de noite.

Web Michelin Clásicos en español
A casa na rede da
marca de pneumáticos xa ten versión en
español na dirección: www.
michelinclassic.com/es para
que os afeccionados e propietarios de coches históricos

teñan á súa disposición, no
seu idioma, toda a oferta da
marca coas súas gamas de
Colección e de Competición
Histórica. Na web atoparán
con maior facilidade os pneumáticos dispoñibles, poderán

localizar distribuidores e acceder a consellos ou informacións de actualidade sobre
este produto que Michelin
fabricou desde os anos 30 do
século pasado ata a década
dos 70. Os clásicos respectan

a autenticidade dos automóbiles, reproducindo a configuración exacta do modelo
orixinal, a escultura e a aparencia, ao tempo que é un
pneumático seguro e respectuoso coa historia.

Tecnoloxía >> Sprint Motor 13
O 65% dos Honda vendidos no 2025 serán eléctricos
O Presidente de Honda Europa desvelou os detalles da
nova «visión eléctrica», na que Europa é o principal mercado na estratexia global de vehículos eléctricos da marca.
O obxectivo é que no 2025 dous terzos das vendas dos seus coches
no continente sexan de modelos equipados con propulsores eléctricos. Neste sentido o Presidente de Honda aposta claramente pola
tecnoloxía sostible: «Empregaremos os nosos recursos de I+D a escala global para agilizar o lanzamento dunha avanzada gama de
motores eléctricos para o cliente europeo».
Esta táctica iniciarase co despregue da tecnoloxía híbrida na súa
gama de automóbiles. O primeiro modelo, cun sistema híbrido
de dous motores, sairá á venda en Europa en 2018. Honda tamén
contará na súa gama para Europa con vehículos híbridos enchufables, eléctricos de baterías e de pila de combustible de hidróxeno.

“My Honda”
Honda lanza “My Honda”, un avanzado sistema de vehículo conectado que ofrece un servizo completo de asistencia dixital.“My Honda”conéctase á unidade de control
do vehículo e encárgase de protexelo cun completo paquete de
funcións de seguridade e coidado do coche, todas accesibles a través dunha app para smartphones.
Philip Ross, voceiro da marca, comenta que “esta app deseñouse
para asistir aos propietarios dos nosos vehículos, xa sexa mentres
están ao volante ou unha vez que estacionaron o vehículo. Con ela
simplifícanse os procesos de mantemento regular do vehículo xa
que facilita a conexión coa rede de concesionarios en caso de requirir servizo, ademais de manter ao cliente informado das últimas
novidades e innovacións da marca”.

Car Service
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Previsible derrota fiscal do sector
O sector do automóbil busca desesperadamente un plan de estímulo
tras a desaparición do Plan PIVE. O programa de incentivos á compra foi útil
como solución de urxencia para animar o deteriorado consumo. A maioría dos concesionarios sacou adiante
co PIVE boa parte dos seus inmensos
stocks. Como mal menor serviu para
que moitos deles non seguisen acumulando perdas nos seus balances
de resultados. Mesmo algúns grupos
da automoción puideron ter pequenas rendibilidades tras varios anos de
caídas.
Pero o PIVE cumpriu o seu cometido e agora búscanse outras alternativas. Hai uns días o director xerente dun
gran grupo do motor en Galicia manifestábame as súas dúbidas sobre a
efectividade do PIVE. Falaba de que os
concesionarios a duras penas gañaban
diñeiro con cada unha das operacións
realizadas e que abundaban as trampas
para atoparlle coches de reemprazo a
aqueles clientes que non o tiñan. No

EMILIO BLANCO | Texto
@EmilioBlanco10 | Twitter

que este directivo concordou conmigo
foi na defensa que este servidor fixo do
efecto psicolóxico que entre os particulares tivo o PIVE como boa oportunidade de cambiar de coche en plena crise.
O sector trata agora de que se poña
en marcha un novo plan, que pasaría
por unha fonda reforma fiscal que suavice a forte tributación do motor. Os

Novo Yaris 2017
Toyota presenta o novo Yaris 2017, a renovación
da terceira xeración de Yaris na que se investiron
máis de 90 millóns de euros e que foi liderada polos
equipos europeos de deseño e enxeñería da marca
dentro dun proxecto global.
Yaris 2017 presenta máis de 900 compoñentes
novos, que permitiron dotarlle dunha maior calidade percibida, unha versión híbrida máis silenciosa e
eficiente, un novo motor de gasolina 1.5 VVT-iE de
111cv e máis posibilidades de equipamento.
Ademais da variante híbrida, os clientes poderán
elixir entre dúas opcións de gasolina:Yaris 70 e 110.
A primeira delas mantén o motor 1.0 VVT-i de 69cv
mentres que a segunda é nova na gamaYaris xa que
incorpora un novo motor 1.5VVT-iE de 111 cabalos.

Unha versión para cada cliente

ParaToyota, o proxecto de desenvolvemento de
Yaris 2017 non consistiu unicamente en mellorar o
propio modelo, senón tamén en crear unha gama
capaz de satisfacer os requisitos e preferencias de
cada vez máis clientes. Así, Yaris 2017 preséntase
cunha nova estratexia de acabados, con Active e
Feel! no centro da gama e as novas versións Bi-Ton
con máis opcións de pintura exterior contrastada
carrozaría/teito que na gama anterior. A elas únese
o novo acabado Advance.

empresarios cren que unha redución
impositiva consolidaría a recuperación
das vendas e daría máis marxe ás promocións comerciais. A patronal traballa
nunha proposta para eliminar o imposto de matriculación, auténtica excepción en Europa. Tamén que a taxa de
circulación estea baseada en criterios
ambientais e non nos actuais de potencia e cilindrada.
A filosofía da reforma que pretende
o sector fundaméntase en gravar o uso
do coche fronte a propiedade. De momento, os empresarios celebran que
os novos Orzamentos do Estado non
aumenten a xa dura fiscalidade do automóbil. Considero interesante o plan
do sector pero temo que quedará nun
feixe de boa intencións. O Estado recada cada ano 25.000 millóns de euros
en impostos polo automóbil. Alguén
pensa seriamente que o vampírico
Cristóbal Montoro vai renunciar a eses
ingresos? Renderse non é unha opción
pero creo que o sector debe prepararse
para unha máis que previsible derrota.

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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Skoda Kodiaq
Impresionante!

■ LUÍS RIVERO DE AGUILAR | Texto
■ MARÍA FDEZ. ZANCA | Fotos

O novo Skoda Kodiaq é un
SUV que nos deixou impresionados. Posúe unha beleza que
che namora dende o primeiro
momento. Non ten un deseño
espectacular, pero está moi en
liña co que se leva agora mesmo en toda Europa. Son unhas
liñas sinxelas que lle dan un aire

de forza e modernidade. É amplo e cómodo. Ten capacidade
ata para unha terceira fila de
asentos. Ideal para levar a toda
a familia e moita equipaxe no
maleteiro. Ademais de portarse
de marabilla nas estradas convencionais, tamén ten unhas calidades off-road extraordinarias.
E, por se fose pouco, vén cunha
serie de detalles que fan moito
máis placenteira a condución.
Esta vez a proba foi intensa e variada, xa que percorreu as rúas
compostelás, as estradas galegas e mostrou as súas calidades
camperas en camiños cheos de
pedras, lama e algunha corrente de auga que atravesaba impetuosamente o noso camiño.
A proba foi superada con nota

A DESTACAR
Relación calidade/prezo
maleteiro
Espazo interior e capacidade do
Equipamento e tecnoloxía

alta. A unida probada foi cedida
por BREA AUTOMOCIÓN, concesionario Skoda en Santiago de
Compostela.
Skoda é un dos catro fabricantes máis antigos do mundo.
Naceu na república Checa aló,
por 1895. Os fundadores da empresa Václav Klement e Václav
Laurin comezaron construíndo
bicicletas, despois pasáronse
ás motos e en 1905 empezaron a fabricar automóbiles. Trala
I Guerra Mundial comezaron a
producir camións. Aos poucos
foi gañándose unha sólida reputación fabricando coches seguros e resistentes. En 1987, coa
colaboración da compañía italiana Bertone, saíu á rúa uno dos
seus modelos máis populares,

o Favorit, que se vendeu moi
ben nos países do leste e tamén tivo certa aceptación no
Reino Unido. Pertence ao grupo Volkswagen dende 1991.
Skoda ten tres fábricas na república Checa e produce en China,
Rusia, Eslovaquia e India. No ano
2015 entregou máis dun millón
de vehículos en todo o mundo.
O novo Skoda Kodiaq debe
o seu nome ao oso Kodiaq que
habita na illa de Alaska do mesmo nome. Os habitantes da illa
están habituados a unha vida
dura e difícil, conscientes de que
só sobreviven nesas condicións,
non os máis fortes, senón os que
mellor se adaptan. E, aínda que
este novo SUV de Skoda é forte e
grande, ten unhas indubidables

>> Sprint Motor
calidades de adaptación ao medio, o que fai que teña un comportamento extraordinario,
tanto en cidade, como en estrada asfaltada ou en pista.

Detalles e medidas
As liñas, como xa indicamos
anteriormente, son sinxelas,
claras e agradables. A grella do
radiador é ampla e tridimensional e os faros, longos e estreitos,
dándolle unha personalidade
propia. Os grupos ópticos que
van en dúas zonas diferenciadas, prolónganse e invaden
parte dos laterais do coche. As
luces, segundo o acabado que
elixamos, son de xenon ou full
led. Lateralmente, cunha liña

de cintura alta, dá sensación de
rapidez e equilibrio. Na parte
traseira predominan os trazos
horizontais. Os grupos ópticos
teñen forma de C, característica
dos novos Skoda.
Baséase na plataforma modular do grupo VW, que é a mesma
que a do Passat, o Audi A3 ou o
novo Octavia. Mide 4,697 metros de longo, 2,087 de ancho
e 1,676 de alto. Ten un ángulo
de ataque de 19,1º e 15,6º de
ángulo de saída. É 20 cm. máis
longo que o Tiguan e máis
grande que un Nissan X-Trail,
que mide 4,64 metros ou o Kia
Sorento. Lonxe quedan outros
todocamiños, como o Honda
CR-V que mide 4,605 metros ou
o Toyota RAV 4.

Chamounos especialmente a
atención o seu amplo maleteiro.
Nada menos que 720 litros de
capacidade que se poden ampliar ata 2.065 litros cos asentos
traseiros abatidos. O asento do
acompañante tamén se pode
tombar, de tal xeito que podemos gardar un obxecto de ata
2,80 m de lonxitude. Como opción, o portón de accionamento
eléctrico pódese abrir e pechar
pasando o pé pola parte de
abaixo do maleteiro, facilitándonos a carga en caso de levar
as mans ocupadas con maletas
ou paquetes. Impresionante!
O espazo interior impresiona
pola súa capacidade. Cinco adultos van cómodos nuns asentos
amplos e confortables, tanto os
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dianteiros como os traseiros.
Pódese engadir unha terceira fila de asentos (7 pasaxeiros)
que, cando non se utiliza, se
prega e queda escondida a ras
de chan, ampliando así a capacidade do maleteiro. Abundan
os pequenos detalles, como un
oco na porta para gardar o paraugas (nas dúas portas dianteiras), ou uns protectores
escamoteables que aparecen
ao abrir as portas para protexer os seus bordos de golpes
con paredes, columnas ou vehículos próximos, ou un amplificador de voz, que fai que
se poida manter unha conversación entre todos os ocupantes sen ter que levantar a voz, xa
que esta se amplifica a través
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dos altofalantes repartidos por
todo o vehículo.

Condución
O posto de condución pode
dicirse que roza a perfección.
Dende o asento dianteiro, con
axustes varios para gozar da
postura idónea, domínase a
condución e tense unha ampla
e boa visibilidade para controlar
a marcha do vehículo en todo
momento. Os materiais utilizados no salpicadeiro son de boa
calidade e os múltiples botóns
e mandos manéxanse con facilidade, xa que están ao alcance
do condutor. Destaca a primeira
vista a pantalla multimedia de 8
polgadas. Outra das súas múltiples calidades é o bo illamento
do habitáculo. Dende o posto de
condución, en plena marcha, o
silencio é total.
Unha vez posto en marcha,
o comportamento en termos
xerais, é moi bo. Agárrase moi
ben á estrada e a dirección asistida electronicamente é precisa e manéxase facilmente. A

suspensión está no seu xusto
termo, nin demasiado branda nin demasiado dura e absorbe ben as irregularidades.
O coche se balancea o xusto e
para camiños difíciles de terra
e pedras non nos fai saltar alegremente (ou non tan alegremente) nos asentos. Os freos
responden adecuadamente e
o motor (no noso caso un turbodiésel de 150 cabalos) leva
o noso Kodiaq co brío suficiente. Nos adiantamentos responde inmediatamente nada máis
pisar a fondo o acelerador. O
comportamento en marcha do
vehículo é intachable.
O Kodiaq vén de serie co
novo sistema Skoda Connect,
para poder acceder aos servizos de información e entretemento. Pódese acceder
á información sobre o tráfico e os aparcamentos, buscar
unha rúa ou unha gasolinera,
coñecer as últimas novas ou
as previsións meteorolóxicas.
Tamén, con Skoda Connect,
temos un botón de urxencia que se pode activar cunha

chamada automática en caso
de accidente.

Axuda á condución
O noso SUV ofrece unha completísima variedade de sistemas
de axuda á condución, uns veñen de serie segundo o acabado
e outros se poden engadir opcionalmente, segundo as nosas necesidades e posibilidades
económicas.
Así, por exemplo, o“Area View”
-con toda unha serie de cámaras distribuídas polo exterior do
vehículo- facilítanos en pantalla
unha imaxe total do exterior do
noso Kodiaq, cunha vista virtual
dende arriba cara abaixo e imaxes de 180º, o que é de grande
utilidade en manobras de estacionamento ou en zonas camperas de especial dificultade.
De serie equipa o chamado
“Front Assist”, cun radar que detecta situacións comprometidas
ou perigosas, xa sexa un peón
que imprudentemente ponse
diante do noso coche ou outro
vehículo que aparece diante de
nós sen que nos decatemos. O
sistema avisa ao condutor e en
caso de ser necesario frea automaticamente o vehículo, a condición de que non circulemos
a máis de 34 quilómetros por
hora. Moi práctico para conducir en cidade, sobre todo en horas punta onde os atascos son
habituais.
Tamén podemos equipar o
noso coche con outras marabillas da técnica: o “Control de
Cruceiro Adaptativo”mantendo
sempre a distancia entre o coche
que nos precede, o“Driver Alert”
que avisa ao condutor cando
detecta que está canso, ou o
“Detector de Ángulo Morto”

que nos avisa de cando un vehículo estanos adiantando e nós
non podemos velo polo retrovisor debido a que está nesa zona
que para o condutor é invisible,
o “Lane Assist”, mantendo o coche no seu carril e todos os artiluxios e sistemas que a un se lle
poidan ocorrer, como é o radar
traseiro, o mantemento da velocidade e a freada cando o tráfico é lento, tensión dos cintos,
pechadura das fiestras e do teito solar cando a colisión é inminente, recoñecemento de sinais
de tráfico, límites de velocidade...

Motorizacións e transmisións
O Kodiaq pode equipar tres
motores de gasolina (un 1.4 TSI
en dúas variantes) de 125 e 150
cabalos de potencia e un 2.0 de
180 ou dous diésel 2.0 TDI de
150 e 190cv.
Como peculiaridade, diremos que o motor de gasolina
1.4 TSI 110 KW (150cv) de catro
cilindros turboalimentado está
equipado con ACT, a tecnoloxía
activa de cilindros. Este sistema
permite desactivar dous dos
catro cilindros en condicións de
carga baixa e media, reducindo o seu consumo en aproximadamente 0,4 litros por cada
100 km. A tecnoloxía ACT entra en funcionamento cando o
réxime do motor se sitúa entre
1.250 e 4.000 r.p.m. A unha velocidade constante de 50 km/h,
coa terceira ou cuarta marcha, o
consumo pode reducirse ata un
litro por cada 100 quilómetros.
O motor diésel TDI de catro
cilindros e 1.968 cc está dispoñible en dúas variantes, de 150
e 190 cabalos. A máis potente, que só está no modelo con
tracción total e caixa de cambios

Prezos
O novo Kodiaq, encóntrase á venda en
BREA AUTOMOCIÓN, concesionario oficial
Skoda en Santiago de Compostela,
cos seguintes prezos:
Gasolina
1.4TSI 125cv ACTIVE 25.140 €
1.4TSI 150cv AMBITION 4x4 31.240 €
1.4TSI 150cv STYLE 4x4 34.940 €
1.4TSI 150cv AMBITION DSG 31.240 €
1.4TSI 150cv STYLE DSG 4x4 36.940 €
2.0TSI 180cv STYLE DSG 4x4 38.640 €
automática de 7 marchas, ponse de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, alcanza os 210 km/h
e consome de media 5,7 litros
por cada 100 quilómetros. A
versión de 150cv con tracción
total e caixa de cambios automática de 7 marchas, ten unhas
cifras máis modestas, 5,6 litros de
consumo, unha aceleración de
0 a 100 km/h en 10,2 segundos,
e unha velocidade máxima de
194 km/h. Datos do fabricante.
Todos os motores contan con
turboalimentador, inxección directa e traballan co sistema
Start&Stop e o de recuperación
de enerxía da freada.
Segundo o motor, leva a caixa
manual de 6 velocidades ou a
automática DSG de dobre embrague de 6 ó 7 marchas. Pódese
accionar o cambio de 7 marchas
nos modos D ou S. Tamén se
poden controlar o cambio de
marchas coas levas que van no
volante. O sistema de tracción
total con control electrónico
está dispoñible en case todos os
motores. O sistema funciona de
xeito automático, controlando
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Diésel
2.0TDI 150cv 4x4 ACTIVE 30.740 €
2.0TDI 150cv 4x4 AMBITION 33.390 €
2.0TDI 150cv 4x4 STYLE 37.090 €
2.0TDI 150cv DSG AMBITION 33.390 €
2.0TDI 150cv DSG STYLE 37.090 €
2.0TDI150cvDSG4x4AMBITION 35.390€
2.0TDI 150cv DSG 4x4 STYLE 39.090 €
2.0TDI 190cv DSG 4x4 STYLE 40.590 €
Unidade probada: 2.0TDI 150cv DSG 4x4
STYLE: 39.090 €
a perda de tracción e calculando o par no eixe traseiro segundo as necesidades do vehículo.
Se circulamos por unha estrada
asfaltada en boas condicións, a
tracción irá unicamente ás rodas
dianteiras.
O acabado Ambition vén
equipado de serie co Selector
de Modo de Condución, que
se pode establecer en catro
modos: Normal, Eco, Sport e
Individual. Ademais, se o Kodiaq
ten tracción total ofrece tamén
o modo Snow para circular por
estradas nevadas ou xeadas. En
modo off-road conta co asistente para descenso de pendentes.
Puidémolo comprobar persoalmente nun descenso moi pronunciado e embarrado que
fixemos na zona de San Marcos,
descendendo suavemente coa
freada apropiada e automática
que nos proporcionaba o coche.

Acabados
O Kodiaq preséntase en tres
acabados: Active, Ambition e
Style. No acabado básico Active

dispón, entre outros, de faros halóxenos con LED Day Light, barras lonxitudinais negras, ABS,
ASR (arrinque e aceleración
suaves sen que as rodas escorreguen en zonas de lama),
control de tracción EDS, HBA
(en caso de freada de urxencia
a intervención do condutor é
mínima), freo rexenerativo, pilotos low-led traseiros, pechadura centralizada con mando
a distancia, retrovisores térmicos e axustables electricamente, luces antinéboa traseiras e
dianteiras led, lamias de aliaxe
de 17”, freo de estacionamento eléctrico, control de velocidade de cruceiro, control de
presión dos pneumáticos, sistema de protección de peóns,
Front Assist (escaneo por radar
do espazo libre por diante do
vehículo e freada automática),
7 airbags, aire acondicionado,
pantalla multifunción con ordenador de abordo, paquete
interior cromado, asentos dianteiros con axuste mecánico de
altura, compartimento para o
chaleco reflectante, bluetooth,
volante multifunción con control de radio e teléfono, asentos
traseiros desprazables e abatibles 60/40 e infoentretemento
Swing con pantalla táctil de 16,5
cm en cor.
No acabado Ambition engádeselle pechadura centralizada Keyless GO, vidros traseiros
escurecidos, sensores traseiros,
cámara marcha atrás, selección
modos de condución, pilotos
traseiros led SBBR, retrovisores
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exteriores con luces indicadoras, repousabrazos dianteiro,
compartimento para paraugas
(moi útil, sobre todo, en Galicia),
rede do maleteiro, iluminación
do espazo para os pés, climatizador bizona, sensor de luz e
chuvia, función coming home,
molduras decorativas interiores, control por voz, pousavasos e paquete Simply Clever.
Finalmente, no acabado Style
atopámonos, a maiores, iluminación full-led, retrovisores con
iluminación de puntos de embarque integrada, lamias de
aliaxe de 18”, barras longitudinais en cor prata, regulación do
alcance das luces automática/
dinámica con luz de condución
en curvas, faros antinéboa dianteiros corner, sensor de aparcamento dianteiro e traseiro,
retrovisor exterior con axuste
automático de anticegamento
e abatibles electricamente, tapizado tea/coiro, soporte lumbar
dobre, dous elementos de carga, climatización trizona, sistema de navegación, portón do
maleteiro eléctrico, regulación
lumbar manual do respaldo
nos asentos dianteiros e iluminación do espazo para os pés
en zona dianteira e traseira.
Pódese equipar, tamén, con
diversos packs e opcións onde
elixir: Park Distance Control,
Park Assist, dispositivo de remolque, sistema de navegación, sensores de aparcamento,
paquete cromo, paquete de
coiro pequeno, paquete family,
paquete Led Plus, Light Assist e
outros elementos.
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Sprint Motor >> Nova lei
Como afecta as reparacións

A nova lei de recambios do automóbil

■ HUGO S. TORRÓN | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

Os vehículos prestan un
servizo á sociedade que
hoxe ninguén pon en dúbida, permitindo que nos
despracemos dun modo
seguro e rápido en diferentes distancias. Así e todo, o
seu uso esixe un comportamento responsable por
parte de todos nós, xa que
existen certos compoñentes imprescindibles para o
seu funcionamento que son
altamente contaminantes.
Cando un vehículo chega ao
fin da súa vida útil convértese nun residuo, e ten que ser
tratado como tal nun Centro
Autorizado de Tratamento
de Vehículos (CAT), segundo
dita o Real Decreto 20/2017,
de 20 de xaneiro, sobre os

vehículos ao fin da súa vida
útil. Esta Lei entrou en vigor
o 22 de xaneiro deste ano, e
decreta que calquera recambio usado debe provir, obrigatoriamente, dun CAT.

Como me afecta a nova
lei?
As consecuencias desta lei
son moi importantes, xa que
o emprego de recambios
que non proveñan dun CAT
pode supoñer un verdadeiro problema para o propietario do vehículo. Por exemplo,
se o coche sofre un sinistro e
leva recambios que non proceden dun CAT, o seu seguro
non se faría cargo do mesmo.
Tamén terán responsabilidade legal, e serán perseguidos
con sancións, os talleres que

non empreguen recambios
procedentes dun CAT, así
como as plataformas e redes
sociais que anuncien recambios ilegais (non procedentes dun CAT).

Que solucións teño?
A extracción, reutilización
e venda de recambios usados unicamente pode ser
levada a cabo por un CAT.
Neste contexto, a elección
dun CAT de confianza é de vital importancia. Un bo exemplo deste tipo de empresa é
a compostelá Trameve. Esta
empresa é un CAT (centro
autorizado de tratamento)
que garante unha correcta extracción dos residuos
perigosos dos automóbiles
fóra de uso, almacenándoos

axeitadamente e enviándoos
a xestores autorizados para
o seu tratamento ambiental. Deste xeito, Trameve logra recuperar máis do 95%
do peso do vehículo, comercializando os compoñentes
en bo estado como recambios de ocasión.
Non ten sentido incorporarlle a un coche usado
compoñentes completamente novos, xa que o custo destes é moi superior e
cumpren a mesma función.
Trameve preséntase como
unha opción razoable á hora
de substituír compoñentes no vehículo, reducindo o custo de mantemento
do automóbil e acadando
unha total garantía, ademais non terás que pagar
por entregalo.

O coche, con todas as
pezas!
Hai que lembrar que
por lei o vehículo ten que
ir con todas as pezas e
non puido ser sometido a
unha desmontaxe previa.
Lembremos: o coche, con
todas as pezas!

Faino sinxelo
Non te compliques, elixe Trameve. As melloras
na promoción, na atención
comercial, na xestión do almacén e na ampliación da
capacidade desta empresa
compostelá supoñen a folla de ruta desta empresa
de cara a seguir ofrecéndoche o mellor servizo. O trato
amable e próximo por parte
dos seus empregados é outro dos puntos fortes deste
CAT, todo iso asegurando
un prezo xusto e reducido, e
coa posibilidade de que che
devolvan o importe pagado se a peza non se adapta.
Isto vai acorde coa política da empresa, que aposta pola Responsabilidade
Social, concretamente en
dúas vertentes: creación
de postos de traballo para
persoas con discapacidade
e protección do medio ambiente, estando en posesión
da certificación ISO 14001.
A nova Lei aprobada polo
Ministerio de Agricultura
e Pesca, Alimentación e
Medio Ambiente sitúanos

Lembremos:
o coche, con todas
as pezas!
nun novo contexto á hora
de elixir os recambios para
os nosos vehículos. Xa o sabes non arrisques á hora
de adquirir os compoñentes para o teu automóbil,
xa non só pola busca da calidade nos mesmos, senón
tamén polas sancións que
terías que asumir se mercas
recambios que non procedan dun CAT.

Perfilando a nova fiscalidade do automóbil
■ REDACCIÓN | Texto

A industria do automóbil
reuniuse no foro “Perfilando
a nova fiscalidade do automóbil”, organizado por CVO
e promovido por Arval. O
evento arrincou co relatorio
do economista José Ramón
Rallo. Para el, a fiscalidade
do automóbil debería financiar o mantemento de servizos comunitarios (sobre
todo as estradas) e compensar as externalidades negativas que xera (ambientais,
perdas de tempo e recursos
polos atascos, molestias nas
cidades...). En ambos casos,
“o imposto ha de estar relacionado co uso que se faga
das infraestruturas e as externalidades negativas que
se xeren. O imposto debería
ter en conta os custos reais
que estes factores xeran, é
dicir, o que se paga estará
vinculado ao uso real e ao
prexuízo real que se está
xerando. Trátase de buscar
prezos fidedignos, non de
dar subvencións encubertas”, asegura o economista.
“Agora hai dous grandes impostos. O de matriculación non ten ningunha

lóxica económica e debería
desaparecer. É unha ferramenta recadatoria, un imposto xenérico que non ten
en conta o uso e o prexuízo que xera o automóbil.
Paga o mesmo quen usa
o coche todos os días, que
quen non o usa. O segundo
imposto próximo ao sector
é o de hidrocarburos, que
está máis vinculado ás necesidades ambientais. Os
seus problemas son dous,
o primeiro, que non resolve o problema da conxestión, dos atascos: só ‘ataca’ a
contaminación. O segundo
é que cada vez é menos relevante a súa axuda ao medio, pois o consumo medio
cae ano tras ano e podería
ata desaparecer cando todos os automóbiles sexan
eléctricos”.
Para Rallo, a fiscalidade
actual só proporciona solucións parciais e ineficientes. “A solución óptima que
eu propoñería sería o establecemento de peaxes dinámicas, segundo o lugar
e o momento, que incorporen o custo dos servizos
comunitarios e as externalidades ambientais e non

ambientais. Non é complicado tecnicamente, pero
si dende un punto de vista político. Dentro das
cidades, este sistema podería establecerse como en
Singapur. Alí, dende mediados dos anos 70 hai peaxes
dentro da cidade. Ao principio eran estáticos, agora
son dinámicos e están axustados con modelos econométricos en tempo real.
Trátase de portais nas vías
de acceso á cidade que len
o dispositivo de cada automóbil e mándalle unha orde
de pago. O custo dos portais e os dispositivos (uns
150$ a unidade) é asumible
e o sistema permite individualizar o pago cun servizo
de prezos dinámicos segundo múltiples factores. Con
estas peaxes poderíanse eliminar os impostos actuais
e cada contribuínte pagaría
polo uso real do automóbil”.
“A solución subóptima é
combinar o de hidrocarburos e establecer peaxes fixas
estáticas nas cidades, como
as de Londres. É unha mellora respecto da situación
actual, pero non a solución
óptima”, concluiu Rallo.

22

Sprint Motor >> Reportaxe
Patentes Talgo, unha fábrica de I+D

Talgo, á procura do transporte de pasaxeiros

■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotos

O tren que me leva pola
beira do Miño, me leva e me
leva polo meu camiño. O tren
vai andando pasiño e pasiño
e vaime levando cara o meu
destino… Seguramente a
máquina na que se inspirou
Andrés Dobarro para escribir un dos éxitos da música
galega era un Talgo. Porque
cando pensamos no tren, seguramente estamos evocando un Talgo que, coa simple

pronuncia, teñamos ou non
viaxado nel, xa nos leva ao
son do traqueteo da locomotora sobre as vías. Con máis
de 75 anos de historia e milleiros de quilómetros de
vías ás costas, tanto españolas como do resto do mundo, Patentes Talgo vive un
momento especial: vén de
gañar o contrato de Renfe
para construír 30 AVE, acaba de lanzarse a competir no
mercado dos viaxeiros e os
seus ferrocarrís percorrerán

Alejandro Goicoechea cun modelo de probas

a distancia que separa as cidades santas de A Meca e
Medina. Suma novos fitos á
longa traxectoria de éxitos
da compañía.

Patentes Talgo
A historia do Talgo (tren
articulado lixeiro Goicoeche
Oriol), comezou a escribirse
no ano 1942. Nace da man
de Alejandro Goicoechea,
quen quería poñer o seu
tren no mercado, e co apoio
de Luis Oriol Urigüen. Non
conseguiron comercializar
ningún ferrocarril de forma
máis ou menos continuada ata os anos cincuenta.
Durante todo ese tempo afanáronse en investigar e desenvolver prototipos cada vez
máis perfeccionados. Desde
entón ata hoxe, Patentes
Talgo ten creado multitude de variantes ou ramas
Talgo, cada vez máis sofisticadas, que chegaron máis
aló do pensado inicialmente por Goicoechea. A aposta do creador e deseñador
foi arriscada e non tería ido
lonxe de non contar co financiamento que lle proporcionou o arquitecto, industrial
e político José Luis de Oriol

e Urigüen. Só así puido levar
adiante esta empresa. Oriol,
por certo, foi o fundador da
empresa que hoxe é Iberdola
e dende o primeiro momento confiou nas posibilidades
de comercialización dos
enxeños de Goicoechea.
Oriol era un coñecido político da dereita española e
Goicoechea amosouse partidario do bando sublevado na Guerra Civil, un feito
que para algúns escurece a
súa traxectoria e que foi determinante no contexto da
posguerra porque, de non
ter sido afín ao réxime, pouco tería conseguido. A empresa saíu adiante e o 2 de
marzo de 1950, coa presenza
de Franco e diversos ministros da Ditadura, partiu oficialmente o primeiro Talgo
desde Madrid a Valladolid.
Ese mesmo ano, o 14 de xullo, abriuse a liña Talgo entre
Madrid e Irún. O Talgo II de
1950, fabricado nos Estados
Unidos, cubría o servizo
comercial entre Madrid e
Hendaya a 120km/h.

A novidade Talgo
Os trens de Goicoechea distínguese dos competidores
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de forma radical. En 1941
puxo en práctica, por primeira vez con éxito, o seu
innovador sistema de guiado para os eixos nun tren experimental e, desde entón,
as diversas ramas Talgo comparten a mesma base teórica. O sistema de rodaxe pese
ao problema de que só pode
acoplarse e desacoplarse
no taller, apártase do modelo clásico dos eixos colocados en cada extremo dun
vagón formando os coñecidos bogies ou bojes. A razón
da innovación está na vantaxe do novo sistema, segundo expoñía o seu creador:
mellora a seguridade e comodidade dos pasaxeiros,
reduce os tempos de percorrido e os custos de mantemento respecto ao clásico.
Unha das características dos
trens Talgo son os coches
máis curtos e baixos que os
habituais e os seus eixes localízanse cada dous coches,
sendo compartidos. Están
unidos por unha enxeñosa
trama de barras en disposición triangular que permite, ao entrar nunha curva,
aumentar a estabilidade do
conxunto e reducir enormemente o ataque das rodas
nas vías. O sistema orixinal
de Goicoechea ademais fai
que os trens poidan ser máis
lixeiros ao non ter que arrastrar un pesado conxunto de
bojes. Isto unido ao uso do
aluminio como material na
construción dos coches, fai
que se reduza o consumo.

Contrato do AVE de Renfe
Talgo vén de gañar a maior
compra de material rodante
da historia de Renfe, o coñecido como “contrato do século”: un pedido de 30 trens

AVE de nova xeración por un
valor máximo de 1.491 millóns de euros nun contrato
que inclúe a fabricación e o
mantemento. Impúxose no
concurso ao español CAF,
ao francés Alstom e o alemán Siemens. Segundo os
detalles da adxudicación,
cada tren, chamado Avril,
ten un custe de 22,5 millóns de euros e o mantemento por quilómetro é de
2,49 euros. Teñen un deseño exterior e interior atractivo, acadan os 330km/h, son
eficientes e con capacidade
para 521 pasaxeiros, distribuídos por primeira vez nun
tren en España, en dúas filas
de dous asentos e outra de
tres, como nos avións. Para
iso, os vagóns son máis anchos e os asentos están dispostos sobre carrís, o que
permite maior versatilidade
á hora de configurar a oferta de prazas por vagón. Isto
permítelles tamén ofrecer
mesmo a posibilidade de dedicalos a algúns fin específico como gardería ou sala de
conferencias. Son trens accesibles, con enchufes, pantallas LED e conexión USB en
todos os asentos.

Transporte de pasaxeiros
Segundo transcendeu,
Talgo pensa o seu futuro unido ao transporte de
viaxeiros porque xa deu o
primeiro paso para competir
con Renfe no AVE e a longa
distancia. Con ese fin creou
a sociedade Motion Rail de
cara á liberalización do sector ferroviario prevista para
finais de 2020 e impulsada
por Europa. A intención é liberalizar a longa distancia
xa que o tren de proximidade está subvencionado polo

Talgo AVE Meca-Medina

Goberno. Súmase así ao resto
de compañías que contan co
permiso de ADIF para operar
no mercado de mercancías e
viaxeiros: CAF, as empresas
de autobuses Alsa, Avanza
e Interbus e as multinacionais Acciona ou Ferrovial.
Con este movemento, o fabricante convértese en competidor de Renfe, operadora
á que subministra trens de
alta velocidade e coa que ten
firmados varios contratos de
mantemento da flota.

AVE A Meca-Medina
Oitocentos traballadores da fábrica de Talgo en
Las Rozas (Madrid) participan dende hai uns anos na
fabricación dun dos trens
singulares da historia da
compañía: o que cubrirá o
percorrido entre as cidades
santas de A Meca e Media, en
Arabia Saudí, a través da primeira liñas de alta velocidade do país de Oriente Medio.

Fitos para lembrar
• A locomotora Virxe do Carme, cos Talgo III xa en marcha, deixou pegada
ao superar os 200km/h por primeira vez en España
• 1968. Un Talgo III RD realizou a primeira viaxe dun tren entre Madrid e
París sen transbordo de viaxeiros na fronteira
• En 1969 comezou o primeiro Talgo Internacional con rodadura de ancho
variable na ruta Barcelona-Xenebra
• 1974: inaugúrase o primeiro coche de camas do mundo e catro anos
máis tarde, volve bater marcas, ao acadar os 230km/h o Talgo Pendular
de tracción diésel. Unha década despois, este ferrocarril cruza o charco
e realiza probas para a estadounidense Amtrak entre Nova York e
Boston
• Na década dos 80 o Pendular incorpora TV a bordo e gardería
• 2004: nova marca de velocidade en España: 365km/h co Talgo RD para
Renfe
• Na actualidade está presente en 20 países de Europa, en 11 de Asia,
7 de África; en Arxentina, Perú e Brasil amais de Canadá, México e os
EEUU. Talgo dá servizo aos corredores de alta velocidade de España e de
Europa, de norte a sur.

Talgo Pendular da quinta xeración
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Sprint Motor >> Curiosidades

Historia e curiosidades dos limpaparabrisas

O Citröen SM foi o primeiro automóbil que incorporou limpaparabrisas automáticos en función da chuvia

■ REDACCIÓN | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotos

Uns limpaparabisas en mal
estado afectan á visibilidade
na estrada, co conseguinte
risco para a seguridade viaria. Isto acentúase na primavera, pois as condicións do
clima adoitan ser moi cambiantes, con numerosas
precipitacións; unhas escobillas en mal estado poderían arruinar unha viaxe.
Nestas páxinas imos ver
quen inventou os limpaparabrisas, cantos ciclos de
limpeza aguantan normalmente, como mantelos correctamente e alguna outra
cousa interesante.

Unhas
escobillas en mal
estado poden ser
un risco para a
seguridade viaria
Comecemos por coñecer quen o inventou. O invento dos limpaparabrisas
atribúese a tres inventores,

que tiveron a mesma idea
en 1903: Mary Anderson,
Robert Douglas e John
Apjohn. Con todo, é a estadounidense Mary Anderson
quen levou o mérito desta
invención, pois o seu sistema foi o primeiro en ser eficaz e sobre el baseáronse
os da maioría dos fabricantes da época. Este mecanismo operábase cunha panca
dentro do vehículo e o brazo
de resorte movíase cara atrás
e cara adiante, cun contrapeso que aseguraba o contacto entre a escobilla e o vidro.
A patente deste sistema,
número 743.801, aprobouse pola Oficina de Patentes
dos EEUU o 10 de novembro
de 1903.
Os primeiros limpaparabrisas intermitentes inventáronos Raymond Anderson (en
1923, patente US 1.588.399);
John R. Oishei Etal (patente
US 2.987.747); e John Amos
(patente US 3.262.042). Pero
foi Robert Kearns quen en
1963 inventou o sistema que
se popularizaría. Este profesor universitario de Detroit
presentoulle o deseño a
Ford, que o rexeitou, aínda

que logo ofreceu un sistema
similar nos seus automóbiles. Kearns demandou a Ford
en 1978 e a Chrysler en 1982
por infracción de patentes.
Ford chegou a un acordo e o
indemnizou con 10,1 millóns
de dólares. Con Chrysler litigou ata o Tribunal Supremo
dos Estados Unidos, gañando o xuízo en 1995 e recibindo 30 millóns de dólares
como indemnización.
O caucho un material fundamental. A primeira escobilla de caucho desenvolveuna
Tri-Continental en 1917, cun

Ollo! se
fan ruído hai que
cambialas
mecanismo de dúas pezas
fíxose popular nos automóbiles da época.
O Citroën 2CV dispoñía,
orixinalmente, dun sistema
de limpaparabrisas mecánico conectado á transmisión
mediante un cable co que
tamén funcionaba o velocímetro. Cando o automóbil

Debemos evitar accionar os limpaparabrisas cando o vidro está xeado
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estaba parado, os limpaparabrisas non funcionaban,
e había que accionalos manualmente cunha panca. Ata
1962 non se introduciron os

A marca
auxiliar de
automoción Bosch
ten a fábrica de
escobillas máis
grande do mundo
limpaparabrisas eléctricos
neste modelo. Outro Citröen,
o SM de 1970, foi o primeiro
automóbil que incorporou
limpaparabrisas automáticos en función da chuvia,
cun enxeñoso sistema.
A marca auxiliar de automoción Bosch ten a fábrica
de escobillas máis grande do
mundo en Tienen (Bélxica),
que produce preto de cincuenta e cinco millóns destes elementos e oito millóns
de brazos limpaparabrisas
ao ano.

Moi importante é ter presente a duración destas pezas limpadoras de vidros
dianteiros. Unhas escobillas
realizan máis de 750.000 varridos do parabrisas na súa
vida útil, o que supón limpar
a superficie de oitenta campos de fútbol. Recoméndase
substituílas unha vez ao ano
ou cando comezan a aparecer franxas ou superficies
veladas no campo de visión
ao accionalos. Ollo! se fan
ruído en cada movemento,
fai moito que tiñan que ser
cambiadas.
O desgaste das escobillas
procede, en primeiro lugar,
de soportar as inclemencias
climáticas: grandes fluctuacións de temperatura e exposición á luz solar directa.
Os coches que durmen nun
garaxe conservan mellor as
súas escobillas que os que
soportan o frío e a incidencia
directa do sol. En segundo
lugar, o desgaste ocasiónase pola propia fricción contra o vidro, que se acentúa
coa suciedade, insectos, xeo
e outros factores agresivos.

O sistema da estadounidense Mary Anderson (patentado en 1903) foi o primeiro en ser utilizado en serie

Instalación. O máis aconsellable é que as escobillas
sexan instaladas por un profesional, pois unha mala colocación pode ocasionar
raiaduras no parabrisas. Se
isto non fose posible, moitas
escobillas teñen un código
QR no paquete, que ao escanealo cun smartphone leva
a un vídeo que explica a súa
correcta instalación. Cada
vez máis fabricantes introducen este código.
Limpar o limpador. Para
que as escobillas manteñan a

súa eficacia durante o maior
tempo posible, é aconsellable
limpalas periodicamente cun
deterxente e esponxa (polo
menos, unha vez ao mes) para
eliminar calquera adherencia
que interfira no varrido.
Debemos evitar accionar os
limpaparabrisas cando o vidro
está xeado, ou acumula moito po ou terra, pois se dana a
superficie das escobillas e se
pode raiar o vidro. Utilizar un
líquido limpaparabrisas mellora a eficacia e duración das
escobillas.
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Fiat 124 Spider
50 anos e una nova vida

■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

Nacido como a evolución
do 124 berlina, comercializouse con diferentes carrozarías ata
o ano 1985 cando cesa a produción logo de percorrer, con
elegancia e deportividade, estradas e décadas decisivas desde o pasado século. Cincuenta
anos despois do lanzamento,
chega unha nova versión que
encarna a beleza clásica do predecesor e que se mantén fiel
a si mesmo. Axusten o RetroVisor e o pano ou sombreiro da
cabeza que desta volta viaxamos sen capota.

Presentado en Turín
Na casa, onde está a sede
de Fiat, no ano 1966, cando a
produción de automóbiles medrara un 8% logo da crise monetaria do bienio 64-65. Dende
o comezo da década, en Italia
investíranse máis de 650.000
millóns de liras en renovar e
desenvolver as fábricas co fin
de satisfacer unha demanda
que medraba ano a ano. O automóbil xeraba traballo e foi
o principal indicador do benestar do país e do seu grao
de civilización. O desexo de
posuír un coche era cada vez
máis común e lexítimo e convivía cunha certa mentalidade

conservadora que o consideraba un luxo efémero. En cambio,
a historia amosou que non era
así xa que os desprazamentos
nos vehículos melloraron a conectividade do país, acurtando
as distancias entre os italianos.
Na marca apuntan que o 124
naceu pensado para ser un automóbil veloz, capaz de levar a
cinco persoas e equipaxe con
comodidade e accesible para
a maiorías. Así, o Spider representou a evolución da marca
no segmento dos sen capota
de altas prestacións pero accesibles; un espazo que Fiat lideraba dende o final da Segunda
Guerra Mundial con diversos
modelos.

Un deportivo de ampla
difusión
Deseñado por Pininfarina,
colaborador histórico da casa
de Turín, cun marcado estilo
italiano que case non se actualizou en 20 anos de comercialización agás con pequenos
retoques. O modelo representaba a mellor evolución Fiat
no segmento dos coches sen
capota de altas prestacións
pero a un prezo razoable, válido para unha gran maioría:
un coche deportivo cunha
ampla difusión. A prensa da
época cualificouno como un
“acontecemento moderno”,

non como un simple vehículo,
porque satisfacía a necesidade de mobilidade cun produto
que entusiasmaba mantendo
un prezo razoable e cun estilo convincente e persoal.
Ofrecía prestacións que emocionaban e solucións técnicas
innovadoras.

Nacido do clásico 124
Equipaba un motor de
1.438 centímetros cúbicos, catro cilindros en liña con diámetro e carreira de 80 e 71,5
milímetros respectivamente,
con dobre árbore de levas que
traballaba xunto a un cambio
manual de cinco velocidades,
que lle permitían desenvolver
unha potencia de 90 cabalos a
6500 rpm acadando unha velocidade máxima de 170km/h.
Equipaba freos de disco nas
catro rodas e limpaparabrisas
intermitentes; todo un avance para a época, igual que o
carburador vertical de dobre
corpo e un sistema de filtrado
dobre de aceite que garantía
mellor lubricación e maior duración. O cambio de cinco velocidades de serie, pneumáticos
radiais e volante de dous radios
de tipo deportivo conectado a
unha caixa de dirección cunha
columna en dúas pezas, unidas
por xuntas universais, que ofrecían unha aliñación de marcha

Fiat
decidiu traballar
na evolución do
modelo para lanzalo
nos EEUU en 1968
excelente, eran tamén características propias da alta gama
que facían despuntar ao 124.
Custaba 1.550.000 liras, case
medio millón máis que a versión berlina. Desde a primeira serie de 1969 fabricáronse
25.000 unidades.

Elegancia exterior
A capota era branda e impermeable e podía baixarse
con facilidade e rapidez, mesmo dende o asento do condutor. O 124 Sport Spider foi
unha evolución do turismo
Fiat da década dos 60 pero tamén foi un auténtico deportivo. Reinterpretaba gran parte
da mecánica da berlina pero
deseñouse desde o principio
con características deportivas
e distinguíase pola alta calidade dos acabados, dos accesorios e das cores. Medía 3,97 de
longo e a liña exterior resultaba moderna, sobria e ben
proporcionada. O lateral quedaba realzado pola forma do
gardalamas traseiro que se
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Spider 1975 EEUU

unía, baixando lixeiramente, co dianteiro. O frontal era
compacto e plano, alixeirado
polo oco onde se aloxaban os
dous faros dianteiros algo retraídos. Na traseira resaltaban
dúas aletas inclinadas cara arriba, formando unha liña cóncava que se conectaba ao perfil
do maleteiro. Así, reunía un estilo atractivo para a época. Os
resultados aerodinámicos facían del un coche apto para altas velocidades e áxil no tráfico
urbano. Os cortes das fiestras,
o parabrisas, os faros, as luces, os asentos, as cores buscaban utilidade ao tempo que
elegancia.

O soño americano
Ante a boa resposta do
mercado ao 124 Spider, Fiat
decidiu traballar na evolución do modelo para lanzalo
nos EEUU en 1968. Aos norteamericanos gustáronlles
as proporcións do modelo e
o seu carácter marcadamente italiano. En 1969 chegaba
a segunda versión, mantendo a tracción traseira cando

comezaba a abundar a dianteira, pero presentaba prestacións mellores: desenvolvía
110cv e alcanzada os 180km/h
cun sistema de freos de circuíto independente. Lucía una
nova calandra coa reixa do radiador en forma de panal de
abella e o que máis destacaba eran as dúas elevacións do
capó destinadas a albergar o
maior volume do novo motor.
Entre 1969 e 1972 producíronse arredor de 27.000 unidades.

Anos 70: terceira xeración
Experimentou unha importante renovación con
melloras na mecánica e
na liña que marcaba máis
as prestacións e o confort.
Deseñado con perspectiva
internacional, representou
un punto de inflexión na
produción de Fiat no sector das cilindradas medias,
algo que marcou nos anos
70 o cumio do éxito da marca. O novo Spider chegou en
1972 con novidades motoras: equipouse co propulsor
do 132cv na versión 1600 e a

A capota
era branda e
impermeable e
podía baixarse con
facilidade e rapidez
nova 1800. Tratábase de motores de catro cilindros en
liña, con dúas árbores de levas e válvulas en cabeza, alimentados por un carburador
de dobre corpo, con potencias de 108 e 118cv para o
1600 e para o 1800 respectivamente, e velocidades
máximas de 180 e 185km/h.
No 72 a casa de Turín lanza o
124 Abarth Rally cun motor
máis potente, teito e capó
de fibra de vidro e portas
de aluminio, que reducían
o peso considerablemente.
Tras a posta a punto realizada polo equipo de carreiras,
debutou na temporada 72 e
continuou a súa importante
carreira deportiva ata 1975.
A produción do Spider prolongouse dende 1974 ata
1982 para exportalo aos

Estados Unidos onde acadaba un éxito importante mantendo a mesma liña
pero adaptándoa á normativa norteamericana que, no
caso do parachoques, obrigaba a cambialos. Ademais,
dende 1978 introduciuse un
motor de 87cv de dous litros.
En 1981, Pininfarina presentou unha nova versión bautizada como “Spider Europa”
no Salón de Xenebra. A estética era similar pero mudaban aspectos relacionados
coa seguridade e o confort
e, baixo o capó, equipaba
un motor de catro cilindros
de dúas árbores que desenvolvía 105cv, cun comportamento bo na estrada e un
consumo mellorado. A última evolución, en 1983, coa
versión “Volumex” de 136cv
presentouse cun compresor volumétrico e pensada, especialmente, para o
mercado estadounidense e
continuou o éxito do modelo con máis de 200.000
unidades vendidas en todo
o mundo, o 75% delas nos
EEUU.

Protagonismo competitivo
■ MIGUEL CUMBRAOS | Fotos

Aínda que tivo dous rivais importantes, como foron o
Lancia Fulvia e o Alpine A110, o Fiat 124 Spider defendeu
o seu espazo nos ralis, onde sobresaíu. Diversas versións,
dende a de 128 cabalos ata a do grupo 4, con 175, que
liderou o Europeo da modalidade en 1972, despuntaron
nos inicios desta década. Dous anos despois, con dez cabalos máis de potencia, levou o citado certame continental e o italiano e gañando, a nivel mundial, o Rali de
Portugal co italiano Raffaele Pinto ao volante.
En Galicia, foi un dos coches empregados polo copiloto
lucense Diego Vallejo.
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Unha food truck para emprendedores

Citroën Type H de Caselani & Obendorfer

■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

Se un emprendedor quere
comezar no negocio de food
truck (nome en inglés dos vehículos de venda de comida na
rúa) o primeiro que ten que ter
claro, ademais de ter boa man
coa comida rápida, é o vehículo que vai utilizar. Ten que ter,
entre outras cousas, unha zona
de traballo ampla, ser seguro
e cómodo nos desprazamentos, un prezo razoable e unha

boa fiabilidade. Tamén, por suposto, un deseño rechamante
e distintivo, isto será un bo reclamo para obter máis clientes
ca competencia.
Pero antes de chegar a o
vehículo que nos ocupa neste
artigo fagamos unha pequena
introdución ao negocio da comida ambulante.

Planteamento
Este é un negocio con
moitas posibilidades para os

En primeiro plano unha Type H, detrás unha Jumper co kit de transformación

máis aventureiros. Non veñen os clientes ao noso local,
imos nós a onde están eles. Un
dos primeiros pasos é o de informarnos das licencias que
se necesitan e dos permisos
municipais para iniciar a actividade. O mellor será buscar
o asesoramento profesional
cunha consultoría de prestixio. Paralelamente é interesante contactar cun propietario
dunha food truck e preguntarlle sobre os custos e ingresos.
Isto sería o idóneo para ir tendo
unha idea do que custa montar
un negocio deste tipo. Se non
se consegue, podemos acudir
a algún evento onde haxa algunha food truck e observar
durante toda unha xornada a
actividade e facer un cálculo
aproximado de cantas unidades se venderon. A partir deste
planteamento inicial e despois
de botar os nosos números
chega un dos puntos básicos
deste negocio, facernos cun vehículo. Pero cal?

Tipos de vehículos
Debemos ter presente que
hai tres tipos de vehículos: as

caravanas (o modelo máis económico), as camionetas vintage
dos 50 e os 70 e as furgonetas máis modernas. A clásica
Citroën HY é a máis vendida.
Pódese atopar por un prezo
aproximado de 30.000 euros,
dependendo do nivel de restauración e do equipamento.
Hai empresas que se dedican a
restaurar e personalizar ao gusto do cliente distintos tipos de
furgonetas antigas para usos
de hostalería. Hai que contar
que son vehículos restaurados, cos problemas que isto
leva aparellados, non todas as
pezas son novas. Debemos ter
claro que non é o mesmo un
coche restaurado ca un novo.
Por suposto, tampouco teñen
a mesma garantía.

Unha opción orixinal
Trátase dun kit de carrozaría que converte unha Citroën
Jumper actual nun vehículo
de aspecto clásico e similar ao
orixinal Type H dos anos 40 da
marca francesa. Un auténtico
agasallo de aniversario para celebrar os setenta anos de vida
deste mítico modelo.
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Hai
empresas que se
dedican a restaurar
e personalizar
distintos tipos de
furgonetas antigas
para usos de
hostalería
Poñámonos en situación:
corre o ano 1947 e a Francia da
posguerra necesita un vehículo comercial lixeiro para motorizar aos donos dos negocios e
á mesma policía. Nace entón
a serie Type H de Citroën cunha clara vocación de servizo e
unha posta en escena que aínda hoxe resulta peculiar. No
país galo chegou a coñecerse
ata como 'nariz de porco', polo
seu avultado frontal.
Esta furgoneta de reducidas dimensións que, na súa

versión curta, apenas superaba os 4,2 metros de lonxitude
(o mesmo que mide un Golf),
ofrecía en cambio un interior
altamente aproveitable, cunha
carga útil de 850 quilogramos.
A mecánica herdábaa do vetusto Citroën Traction Avant e,
posteriormente, do DS. O que
houbo baixo o capó durante os
máis de 30 anos que se mantivo á venda foron dous motores
de gasolina, de 1,6 e 2 litros de
cilindrada, e outros dous diésel, ambos de 1,6 litros. Ningún
deles superaba os 50 cabalos
de potencia, pero aquelas cifras eran máis que suficientes
para dar vida a un vehículo
que non buscaba velocidade
senón unha capacidade de
transporte digna e unha correcta fiabilidade.
Despois de moitos anos
esta furgoneta francesa
converteuse nun mito das

estradas. Con tanto amor polo
vintage, a década actual encargouse de sacar de antigas naves e lúgubres garaxes a este
vehículo para devolvelo ás rúas
das grandes cidades convertido nunha moderna food truck.
Pois ben, agora resulta que
un par de empresarios e deseñadores chamados Fabrizio
Caselani e David Obendorfer
decidiron celebrar os setenta
anos de vida do Citroën Type
H regalándolle un traxe novo.
O que ofrecen é un kit de carrozaría totalmente novo, deseñado dende cero, que mantén
algúns trazos do modelo clásico e se monta sobre a base
dunha Citroën Jumper actual. É dicir, que se trata dunha furgoneta moderna, pero
cunha carcasa exterior moi
vintage, que saca á palestra
os faros redondos, os paneis
de carrozaría estriados, a gran

grella dianteira e o característico dobre chevron do modelo orixinal, pero reinterpretado.
Á marxe da estética, o mellor
para o usuario é que non ten
que sufrir os rigores dun vehículo clásico, xa que tanto o
chasis como os motores (de
110 a 160cv) son totalmente
actuais, o que permite viaxar
de forma cómoda e segura.
Ademais de contar cun interior dificilmente igualable, en
confort e seguridade, por unha
auténtica vintage restaurada.
Unha curiosa iniciativa, que
ten visos de triunfar entre os
amantes do clásico. Polo momento non se coñece o prezo
deste kit de transformación.
Nun principio trátase dunha
edición limitada a 70 unidades
para o mercado italiano, pero
se a iniciativa ten éxito seguro que se ampliará ao resto de
países europeos.

Con este kit de carrozaría unha Citroën Jumper actual convertese nunha Type H dos anos 40

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:

30

Sprint Motor >> Calendario

Calendario
de probas
ESPECIALIDADE
PROBA
DATA
Trial Infantil
edo
Culler
–
Cto. Galego de Trial Infantil
6 de maio
Montaña
Oia
de
María
X Subida Santa
6-7 de maio
Rali
Rali de Canarias
6-7 de maio
Trial
Cto. Galego de Trial – Culleredo
7 de maio
Superxtrem
o Social Superxtrem – Monforte
Trofe
7 de maio
s eventos
Outro
ouro
XXII Concentración motos Valad
7 de maio
crós
Moto
Olvan
–
Cto. España Motocrós
7 de maio
GP
Moto
a
Españ
–
GP MotoGP
7 de maio
try
Coun
Cross
Cto. España Cross Country – Villaviciosa
7 de maio
F1
GP F1 – España
12-14 de maio
Montaña
a ao Fito – Asturias
Subid
XLVI
12-14 de maio
Rali
XXVIII Rali Villa de Adeje
12-13 de maio
infantil
ro
Endu
cara
Santa
–
til
13 de maio Copa de España de Enduro Infan
crós
Moto
ayud
Calat
–
crós
Cto. España Moto
13-14 de maio
TT
Rali
II Rali Todoterreo Celanova
13-14 de maio
s
rbike
Supe
Mundial Superbikes – Italia
13-14 de maio
os
Turism
ial
Mund
Mundial Turismos – Hungría
13-14 de maio
til
Infan
Trial
Grove
Cto. Mundo de Trial Infantil – O
14 de maio
Trial
Cto. Mundo Trial – Camprodon
14 de maio
elocidade
Miniv
cia
Valen
–
ade
elocid
Cto. España de Miniv
14 de maio
Rali
Rali de Portugal
18-21 de maio
GP
Moto
GP Moto GP – Francia
19-21 de maio
ro
Endu
Cto. Galego Enduro – Lalín
20 de maio
idade
Veloc
rra
Nava
–
as
20 de maio Copa de España de Velocidade Clásic
Autocrós
llo
Carba
rós
Autoc
VII
maio
20-21 de
idade
Veloc
os
clásic
e
tencia
Resis
20-21 de maio Cto. España Velocidade GT,
Trial
Grove
O
–
Trial
de
o
Cto. Galeg
21 de maio
F1
GP F1 – Mónaco
25-28 de maio
Turismos
ial
Mund
Mundial Turismos – Alemaña
26-27 de maio
ng
Karti
VIII Karting Valga
27-28 de maio
crós
Moto
Zuera
–
Cto. España Motocrós
28 de maio
Moto GP
GP Moto GP – España
maio
de
28
rbikes
Supe
Mundial Superbikes – Gran Bretaña
28 de maio

MAIO 2016
PROVINCIA
LUGAR
A Coruña
Bregua – Culleredo
vedra
Ponte
Oia
ria
Cana
Gran
Gran Canaria
a
Coruñ
A
edo
Culler
Bregua –
Lugo
Monforte
Lugo
O Valadouro
Barcelona
Olvan – Barcelona
Cádiz
Circuíto de Xerez
ias
Astur
Villaviciosa de Odón
lona
Barce
uña
Catal
Circuíto de
Asturias
O Fito – Asturias
Tenerife
Adeje
Navarra
Santacara – Navarra
oza
Zarag
Calatayud
se
Ouren
Celanova
Imola
Circuíto de Hungaroring
Pontevedra
O Grove
Girona
Camprodon
cia
Valen
Circuíto Ricardo Tormo
Matosinhos
Circuíto de Le Mans
Pontevedra
Vilatuxe – Lalín
Navarra
Circuíto de Navarra
Coruña
A
Carballo
l
Terue
Circuíto de Motorland
vedra
Ponte
O Grove
Circuíto de Montecarlo
Circuíto de Nurburgring
Pontevedra
Valga
Zaragoza
Zuera
lona
Barce
Circuíto de Cataluña
Donington Park

PAÍS
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
Italia
Hungría
España
España
España
Portugal
Francia
España
España
España
España
España
Mónaco
Alemaña
España
España
España
Gran Bretaña

DS4 Crossback edición limitada Moondust
A edición limitada DS 4
Crossback Moondust non
renuncia ao refinamento
propio da marca. No exterior, o toque deportivo
das lamias de aliaxe de
18” en cor negra brillante ten o seu contrapunto
de elegancia no estilo único dos faros dianteiros DS
LED Vision de xenon direccionais. O Moondust conta co motor diésel BlueHDi
180 S&S. Os clientes que
prefiren os modelos de gasolina poden optar polo

potente propulsor THP
165 S&S.
O seu luxoso interior ofrece
unha experiencia marcada
polo seu carácter vangardista, a súa personalidade
única e a presenza das tecnoloxías máis avanzadas. A
exclusividade está moi presente no uso dos coiros de
maior calidade, como o coiro nappa, en cor negro basalto, no salpicadeiro e os
paneis das portas.
Este modelo é un compendio de tecnoloxías, como

o sistema de vixilancia de
ángulo morto, o sensor de
aparcamento dianteiro e a
cámara de visión traseira. En
materia de conectividade,

incorpora Apple CarPlayTM,
o estándar de Apple para
gozar da comunicación entre o automóbil e os seus
dispositivos.
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A outra cara do enduro alternativo

Liga Galega de Moto de Campo
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto
■ TOMÁS CUMBRAOS / M.C. | Fotos

Campo e moto teñen moito que ver, sempre dende o
prisma do respecto á naturaleza. Motocicleta e medio natural riman ben e son benvidas
sempre respectando as normas sociais e sen facer estragos, partindo desta premisa o
deporte está servido.

Corredoiras,
carqueixas, sendeiros, fincas,
montes, camiños, incluso
derrasas, sirven para pintar
auténticas zonas trialeiras, cronometradas ou definir percorridos de enlace. Motocicletas,
de máis ou menos potencia, na
que se montan amantes desta
competición, ben pertrechados con medidas de seguridade e outros elementos para

pasar moitas horas aos mandos. Bautízase dende sempre esta especialidade como
enduro, que en Galicia hai un
par de tempadas que dispón
dunha oferta alternativa chamada Liga Galega de Moto de
Campo.
Desta volta non afondamos nos resultados deportivos da terceira proba desta
tempada– disputada na vila

lucense de Sarria, a primeira
en Galicia tralas dúas iniciais
desenvolvidas nas localidades portuguesas de Chaves e
Caminha– onde se citaron preto de 190 participantes, senón
na outra cara desta carreira.
Álbum con imaxes singulares
dunha proba seguida por preto
de 1.500 espectadores nun día
verdaderamente veraniego da
Galicia primaveral.

LEXUS CT 200h HÍBRIDO
POR 22.750 €
La combinación de su impecable acabado interior y su motor híbrido, te harán
experimentar un impresionante y silencioso paseo por cualquier ciudad.
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100 kW 136 CV. 3,6 l/100km. CO2: 82 g/km. NOx: 0,005 g/km
Su Lexus CT 200h por 200 € / mes
Lexus CT 200h Business MY17. PVP recomendado: 22.750 € (incluye promoción de 1.000 € por financiación con Lexus Privilege). Entrada: 7.215,00 €. TIN: 7,50%. TAE:8,75%. 48 cuotas de 200 € / mes y última cuota
(valor futuro garantizado): 10.436,36 €. Comisión de apertura financiada (2,75 %): 427,21 €. Precio Total a plazos: 27.251,36 €. Importe Total de Crédito: 15.962,21 €. Importe Total Adeudado: 20.036,36 €. Oferta
conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España con el producto Lexus Privilege. Capital mínimo a financiar 12.000 €. El producto Lexus Privilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su CT
200h, por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagando o refinanciando la última cuota siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato. Oferta válida en Península y Baleares.
IVA, transporte, impuesto de matriculación, campaña promocional, 3 años de garantía o 100.000 km (lo que antes suceda), 3 años de asistencia en carretera incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada y
equipamiento opcional no incluidos. Oferta válida hasta el 31/03/2017. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Emisiones y consumo de CO2
de la gama CT 200h: emisiones de CO2 desde 82 a 94 g/km. Consumo combinado desde 3,6 a 4,1 l/100 km. El consumo de combustible y los valores de CO2 se miden en un entorno controlado de acuerdo a los
requisitos del Reglamento (CE) Nº 715/2007. Los valores de combustibles y emisiones de CO2 podrán diferir al variar los factores externos.Para más información consulte en su centro autorizado Lexus.

