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Que difícil é que os peóns e os ciclistas convivan cos vehículos de motor. Unha
relación complicada por distintos factores. Historicamente por falta de educación
e formación, agora temos que engadir os
despistes. As distraccións, empezando polas orixinadas polos smartphone, empezan a
ser un mal para os actores máis vulnerables
da circulación viaria nas cidades, os peóns.
O peor é que os datos seguen sendo demoledores, parece que isto non ten solución.
Os datos de atropelos e accidentes de
peóns e ciclistas podémolos constatar todas as semanas a través dos medios de comunicación. Rechamante e lutuoso, foi un
recente incidente dun condutor novo, e
novato, cun ancián que estaba cruzando
un paso de peóns e o increpou por pasalo case rozando. O mozo violento descargou a súa furia nun home maior indefenso
que non fixo máis que mostrar o seu bastón en alto como forma lexítima de protesta
por unha acción incorrecta. O mozo parou
o seu vehículo baixou e golpeou ao transeúnte. Como resultado do incidente, este
último faleceu. Parece incrible que toda a
présa que levaba o energúmeno para atravesar o paso de peóns sen respectar o ancián non na tivo para parar o automóbil e
cometer a agresión.
Casos como este ou similares vívense a
diario, afortunadamente con resultados diferentes, como discusións, xestos obscenos
ou amagos de agresións. E nós preguntámonos que lles aprenderon a estes condutores
na autoescola. Igual hai que pararse máis na
formación e explicar ben estas cousas… e as
consecuencias que poden traer.
Por outra banda, preguntariamos: é totalmente inocente o peón? A resposta é non,
aínda sendo os que máis teñen que perder
nun sinistro de tráfico.
As infraccións dos peóns están recollidas nos datos oficiais da Dirección Xeral de

Tráfico. Segundo os do ano 2013, no 76 por
cento dos casos os camiñantes vítimas non
cometeron ningunha infracción. Dentro
do 24 por cento dos casos nos cales o peón
cometeu unha infracción, cabe destacar
“irromper ou cruzar a vía antirregulamentariamente”, que ocupa un 29 por cento das
infraccións, seguido de “non utilizar o paso
de peóns”, cun 21 por cento, e “non respectar o semáforo” cun 11 por cento dos casos.
Pero, se nos centramos nos incumprimentos dos peóns que acaban falecendo,
en preto dun de cada tres atropelos existe
unha imprudencia do transeúnte, sendo tamén as máis comúns irromper ou cruzar a
vía antirregulamentariamente, non utilizar
os pasos para peóns ou ben non respectar
os semáforos.
As vías urbanas son o hábitat natural
para realizar os desprazamentos a pé, polo
que a presenza de peóns é moi alta e, polo
tanto, o número de atropelos producidos
tamén, aínda que a súa gravidade é menor.
Na estrada a presenza de peóns é menor, polo que o número de atropelos é inferior respecto das poboacións, pero, debido
ás maiores velocidades, a lesividade é moito
maior. En Galicia os desprazamentos entre
poboacións rurais soen ser realizados por
persoas maiores en condicións críticas das
vías (estreitas, sen beirarrúas...). Isto agrava
e multiplica os accidentes.
Nos últimos anos conseguiuse reducir
o número de vítimas de tráfico a nivel xeral, pero nas cidades seguen producíndose aproximadamente unha de cada catro
mortes, e a metade delas son como consecuencia de atropelos a peóns, polo que, se
queremos reducir as vítimas nas nosas cidades, é necesario concienciar sobre este
grave problema de inseguridade viaria.
Podemos comezar por ir atentos (esquecéndonos de distraccións dixitais), ter paciencia ante os peóns e ser algo máis educados.
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Balance matriculacións

O mercado galego respira en maio... pero non moito
As vendas soben un 3,4 por cento tras derrubarse en abril
■ EMILIO BLANCO | Texto

As matriculacións recuperaron algo o pulso en maio
en Galicia. Creceron un 3,4
por cento, ao se comercializaren 3.455 automóbiles
novos. Non obstante, as provincias máis dinámicas economicamente, A Coruña
e Pontevedra, pecharon o
mes pasado sen números

positivos. De feito, os concesionarios coruñeses nin
subiron nin baixaron en
maio. Peor foi a situación en
Pontevedra, onde as vendas
de coches novos caeron un
1,2 por cento. A mellor parte foi para Lugo, cunha suba
dun 23 por cento; e Ourense,
cun incremento dun 13,6. En
números absolutos, o mes
pasado comercializáronse

1.498 vehículos na Coruña; en
Pontevedra, 1.128; en Lugo,
438; e en Ourense, 391.
Os datos do conxunto
de España demostran que
Galicia está quedando este
ano algo atrás no segmento comercial da automoción.
As vendas subiron un 11,2
por cento en maio en todo o
Estado, onde se matricularon
126.411 coches. Case tódalas

autonomías remataron o mes
con avances. Navarra liderou os incrementos das vendas, cun ascenso dun 19 por
cento. A seguir quedaron a
Comunidade de Madrid, cunha revalorización dun 17; e A
Rioxa e Canarias, dun 14. As
matriculacións unicamente
caeron en maio en Castela-A
Mancha, ao sufrir un retroceso dun 14 por cento.

Preocupación da patronal polo parón
do mercado de particulares
Os empresarios cualifican de testemuñal a suba de maio
■ EMILIO BLANCO | Texto

Os empresarios están cada
vez máis preocupados polo
estancamento que rexistra
neste 2017 o mercado de
particulares, auténtico baluarte das vendas de coches.
As compras que están facendo as pequenas e medianas
empresas, ademais das compañías de alugueiro, están
salvando os mobles no segmento comercial da automoción. No que vai de ano as
vendas a particulares están

crecendo a un ritmo inferior
ao 2 por cento. Unha cifra
significativamente por debaixo da evolución por riba
dun 10 por cento que están
experimentando as matriculacións a empresas e compañías alugadoras.
O director xeral da patronal
Ganvam, Tomás Herrera, afirma que, "aínda que a recuperación parece unha realidade
tanxible a nivel macro, o peto
das familias aínda se resente, tendo en conta que a clase media vai a menos e máis

de tres millóns de persoas viron minguados os seus ingresos nestes últimos anos". Ante
esta situación, Tomás Herrera
urxe "a posta en marcha de
estímulos que faciliten o
cambio de coche aos particulares que se ven obrigados a
conducir un vehículo antigo".
O presidente da patronal
de concesionarios Faconauto,
Jaume Roura, cualifica de
"testemuñal" o crecemento das matriculacións en
maio. Roura di que "o mercado segue dando mostras de

esgotamento e, de novo,
volveuse salvar pola canle
de empresas e de rent a car,
que ademais foi impulsado, a última hora, polo que
chamamos matriculacións
tácticas, é dicir, automatriculacións, KM 0 ou frotas
de marca". Malia todo, desde Faconauto agárdase un
cambio de dinámica nas
vendas a particulares nestes
dous próximos meses, coincidindo coa época tradicionalmente máis forte para os
concesionarios.
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Breogán Car Lugo estreou novas instalacións

Centro Porsche A Coruña
Porsche acaba de inaugurar as súas novas instalacións
na avenida das Mariñas, 286, un lugar coñecido popularmente como a “milla de ouro do automóbil”, e que está
no concello de Oleiros. Á marxe dunha construción moito máis
moderna e que cumpre cos novos estándares de identificación
corporativa da marca, a gran vantaxe é que pasou a situarse nunha zona que vai aumentar o tráfico de potenciais clientes. O novo
edificio de Centro Porsche A Coruña conta con máis de 2.000 m2
de superficie, dos cales máis de 700 están dedicados a exposición
de vehículos e case outro tanto a un taller coas últimas novidades
en equipamento tecnolóxico e sistemas de diagnóstico.
Na presentación, Carlos Blanco, director xerente de Centro
Porsche A Coruña, mostrábase moi satisfeito con este importante cambio “Para nós a atención ao cliente sempre foi o obxectivo
primordial, e non cabe dúbida de que aquí se reúnen unhas condicións moito mellores para que se sintan como na casa. Ademais,
dotamos o edificio de modernas tecnoloxías para poder asumir de
inmediato os retos que se nos van suscitar nun futuro próximo. Por
exemplo, triplicamos a potencia eléctrica coa intención de instalar
cargadores rápidos de baterías; antes de finalizar a década chegará
o Mission E, o primeiro vehículo 100% eléctrico de Porsche”

Kia e Breogán Car, concesionario oficial de Kia en
Lugo, acaban de celebrar o acto de inauguración dunhas novas e amplas instalacións situadas na estrada da
Coruña, 32 (esquina polígono O Ceao). O evento contou como
anfitrións con Emilio Herrera, director xeral de Kia Motors Iberia,
e Adriana Ferreiro, xerente de Breogán Car, xunto a unha ampla
representación de personalidades locais que quixeron apoiar coa
súa presenza o comezo desta nova etapa.
As instalacións acollen os servizos de exposición e venda de
vehículos novos e recepción de taller. Dispoñen dunha superficie total de 2.300 m2, dos que 700 están dedicados en exclusiva
á exposición dos máis modernos modelos da marca coreana así
como a vehículos seminovos Kia Ocasión.

6

Sprint Motor >> Compostela
XXIII Ruta Rosaliana
Un ano máis cumprindo coa tradición, coincidindo co Día das Letras Galegas, os mozos do Motoclub
Compostela organizaron a XXIII Ruta Rosaliana. Nesta
nova edición participaron preto dun centenar de afeccionados ás motocicletas. Cómpre destacar que a moto participante máis antiga era dos anos 30.
Os motoristas partiron en caravana da praza do Obradoiro
ata a Casa de Rosalía en Padrón. Remataron a ruta compartindo mesa e mantel no Hotel Congreso (Teo), onde deron
conta dun estupendo xantar e unhas mellores anécdotas.

Presentación do Novo Ibiza
O xefe de vendas de Compostela
Motor, Juan Crego,
acaba de presentarnos o
novo Seat Ibiza. Unha saga
que comezaba a súa andaina
en 1984, e dende o primeiro
momento foi un vehículo de
éxito, que gañou a confianza
do publico reflectida en máis
de 5,4 millóns de unidades
vendidas en todo o mundo, e
líder indiscutible no seu segmento no noso país durante

15 anos. Esta quinta xeración do Ibiza está considerada pola marca como a mellor
da historia. Totalmente renovado, grazas á nova plataforma MQB A0 e ao seu novo
deseño (exterior e interior),
que non deixa a ninguén indiferente. Ademais, incorpora o último en tecnoloxía e
novas prestacións, que ata
agora só estaban dispoñibles en vehículos de categorías superiores.

VI Edición da Concentración de Vehículos
Clásicos de Compostela Monumental
A Concentración
de Vehículos Clásicos
de
Compostela
Monumental volverá ter o
seu protagonismo no centro histórico de Santiago
grazas á iniciativa que, dende hai xa máis de sete anos,
levan a cabo conxuntamente
a asociación de comerciantes
e empresarios da zona vella,

Compostela Monumental,
e o Automóbil Club de
Galicia, en colaboración co
Concello de Santiago. A cita
está prevista para as 11:30
horas do sábado día 23 de
setembro, na que se agarda que comecen a chegar os
máis de 130 coches de todas
as décadas.

Caravaning Compostela
Coa chegada do bo tempo son moitas as persoas que se animan
a viaxar levando a
casa con elas; unha opción
que cada vez ten máis adeptos. Con tal motivo celebrouse no centro comercial Área
Central, en maio, Caravaning
Compostela. Neste evento

déronse cita os principais distribuidores de caravanas, autocaravanas e accesorios de
camping para dar a coñecer
os seus produtos ao público.
Ao longo de tres días mostraron todo un abano de posibilidades para os viaxeiros máis
aventureiros.
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Exposición de Terremoto
A tenda especialista en motocicletas
Terremoto organizou unha exposición no centro comercial Área Central,
co obxectivo de achegar os
vehículos de dúas rodas ao
público compostelán. Baixo
unha carpa, os curiosos

puideron observar detidamente as últimas novidades
chegadas á capital galega.
Podían escoller desde un
moderno maxiscooter Kymco
ata un clásico scooter da marca Vespa, pasando por diferentes modelos, algún deles
espectacular.

Novo Suzuki Swift
Outra das presentacións desta tempada
foi o novo Suzuki Swift.
Un vehículo que crece por dentro e por fóra. O encargado de
ensinarnos este novo modelo
foi Francisco Mato, director
comercial de Noyamotor. Hai
dúas motorizacións para elixir

neste novo Swift, o Boosterjet
(1.0 de inxección directa) e o
Dualjet (1.2 con sistema de
inxección dual). No vindeiro
número daremos máis información, porque, logo da presentación oficial, xa saímos
conducindo un Swift para facer unha boa ruta.

Compostela Móvil presentou o novo Yaris

Compostela Car Service

As
novidades
non paran de chegar aos concesionarios da capital de Galicia. En
concreto o concesionario oficial de Toyota en Santiago,
Compostela Móvil, acaba
de amosarnos o novo Yaris.
Fernando Viqueira, xefe
de vendas, explicounos que
“Toyota investiu máis de 90

Na actualidade,
cada vez que comeza a súa actividade
unha nova empresa é unha
boa noticia. Compostela Car
Service é das novas compañías que comezan a rodar na
capital galega, e de que forma! Trátase dun taller integral
de automóbiles que conforma o primeiro en Galicia da

millóns de euros para actualizar a súa proposta no segmento B, o que permitiu que
o Yaris conte con máis de 900
novos compoñentes e un
novo motor de gasolina 1.5
VVT-iE de 111cv de notables
prestacións e baixo consumo e maiores posibilidades
de equipamento”.

Red Autocrew, unha marca de Talleres Bosch, líder
de equipos de automoción,
con máis de 1.000 talleres en
Europa.
No vindeiro número ampliaremos a información
desta nova empresa de automoción situada no número
21 da Vía Faraday (Polígono
do Tambre).
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Volta á provincia da Coruña
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e foto

Este ano a Volta a Coruña tivo emoción ata o último metro, a carreira decidiuse por postos. A proba constou de tres
etapas, a primeira con saída e chegada en Tordoia, a segunda
con saída e chegada en Carballo e a terceira con saída e chegada en Ortigueira.
O vencedor da primeira etapa foi Kevin Suárez do equipo
Gomur-Liébana 2017, venceu o sprint e sacoulle ao grupo perseguidor dous segundos.
Na segunda etapa vivimos un dos finais máis axustados
que recordo, por escasos
centímetros adxudicouse a
vitoria de etapa o uruguaio
Matías Alan, do equipo Kuota-Construcciones
Paulino.
A terceira etapa ía ser a
decisiva porque se ascendía
o porto de Garita Herbeira,
cerca de San Andrés de
Teixido. Polo seu cumio

Honda Rebel

Honda exporá en Milán, unha exclusiva personalización da nova sensación custom para 2017, a Rebel.
Comezou cunha proposta do recoñecido artista británico da tatuaxe Dan Gold en forma dunha petición para poñer
o seu propio selo na Rebel. Honda, aceptou a proposta, dando
como resultado unha versión urbana ultra-moderna, con chiscos á cultura BMX e skateboard. Grazas ao seu motor bicilíndrico
e á súa posición de condución, a Rebel é un sopro de aire fresco
entre as motocicletas aptas para o carné A2.

pasou escapado con escasos segundos o corredor do Súper
Froiz Martín Lestido, no descenso déronlle caza o ciclista ruso
Aydar Zakarin e Adrián Trujillo. Os tres xogáronse a vitoria de
etapa en Ortigueira ao sprint. O triunfo recaeu nas mans de
Zakarin, rematando Lestido segundo.
Pero o gañador final da Volta foi o galego Martín Lestido.
O estar os tres ciclistas empatados a tempos, contábanse os
postos obtidos nas tres etapas e Lestido foi o máis regular, o
que fixo que fose o gañador final da proba.
O resto das camisolas repartiuse da seguinte maneira,
a camisola ao mellor galego tamén foi para Lestido, a camisola ao mellor escalador foi para
Elías Tello, Leonel Coutinho recibiu a das Metas Volantes, o
GSport-Valencia foi o gañador
da clasificación por equipos e
Gabriel Pons foi o mellor sub23
da proba.

eF01

Peugeot é unha das marcas pioneiras no sector das bicis,
encabezando os avances dende 1892, cando a marca deseñou a primeira bici pregable para a armada francesa. Agora
lanza no noso mercado a pregable híbrida eF01. O usuario pode pregar
e despregar a bici en menos de 10” e sen seguir unha orde establecida
sempre acabará da mesma forma.
A eF01 pesa 17 kg, un peso estándar para que a bici alcance ata 20
km/h con 30 de autonomía. Neste sentido, a eF01 toma a súa enerxía
dunha batería de ións de litio que se pode recargar a través da corrente
eléctrica ou ben segundo se pedalea mediante enerxía cinética.

Rolling II Sun e Duo de NZI

Concept link de BMW

NZI presenta os seus novos Rolling II Sun e Duo. Son
unha reedición dos cascos
dos anos 70 con elementos funcionais
de novo deseño como o visor solar integrado. Só hai que empurrar o saínte do
seu bordo inferior para subir ou baixar o
visor parasol. Están fabricados con carcasa de termoplástico Nugema, con pechadura micrométrico, doado de usar
ata con luvas. O interior axusta perfectamente, é desmontable e lavable. A
versión Duo inclúe botóns de presión,
pantalla e suxeitalentes. Unha colección
cun total de 17 graficas diferentes para
cada unha das dúas versións. Os seus
prezos van dende os 160 € ata os 190.

No Concorso d´Eleganza Vila d´Este 2017, BMW presentará
a súa interpretación da mobilidade urbana de cero emisións
sobre dúas rodas: a BMW Motorrad Concept Link. Inspirada
na Vision Next 100, o seu estudo de deseño une a conectividade dixital coas necesidades da mobilidade urbana sobre dúas rodas. Explora
novos camiños e móvese entre as convencións establecidas tanto en
materia de deseño como de tecnoloxía.
O asento plano, separado do corpo do vehículo, é unha poderosa declaración visual e funcional. Enfatiza a lixeireza da vista de perfil,
o que destaca a súa axilidade e doado manexo. O asento permite ver
a estrutura de aluminio do interior.

Axenda

Sprint

Cerrajería del Automóvil

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

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

LLAVES DE COCHE Y MOTO

ferrva
c/ Vista Alegre, 61 Bajo
Santiago de Compostela

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636

Tel. 981 58 98 93
www.ferrva.com

Fax. 981 57 20 56
ferrva@ferrva.com
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Actualización do Fiat 500L

Servizo de carga innovador de BMW

Co BMW Digital Charging service o fabricante alemán
convértese no primeiro que ofrece un servizo de carga avanzado, económico e optimizado para o uso de
enerxía verde e o sistema de carga inarámica permite, amais,
facelo sen cables. A opción dixital optimiza a carga da batería
en canto a tarifas e uso da enerxía solar axustando o plan de
carga á tarifa da electricidade do cliente para incorrer no mínimo custo posible. A opción de carga sen fíos para a batería
de alta voltaxe estará dispoñible no BMW 530e iPerformance
a partir de 2018 e consta dunha base con bobina integrada,
que pode instalarse nun garaxe ou no exterior e unha bobina secundaria e aberta integrada nos baixos do vehículo que
xeran un campo magnético alterno que transmite electricidade sen cables.

Logo de cinco anos no mercado, a casa italiana renova
o 40% dos compoñentes do modelo mantendo as tres
versións de carrozaría: Urban, Wagon e Cross que medra 4cm. O frontal modernízase con parachoques novo, tomas
de aire, grella, grupos ópticos con elementos cromados e faros
inferiores led. O habitáculo medra un pouco, mellora a ergonomía e o equipamento de seguridade e tecnoloxía. A gama mecánica inclúe os motores gasolina 1.4 16v de 95cv e 0.9 TwinAir
de 105cv e os diésel 1.3 16v Multijet de 95cv e 1.6 16v Multijet
de 120cv así como os propulsores alimentados con dúas opcións
de combustible 1.4 TJet de 120cv (gasolina e GLP) e 0.9 TwinAir
de 80cv (gasolina e GNC).

Chega o Peugeot 5008
Aterra no segmento dos SUV como unha referencia en materia de seguridade, grazas aos numerosos sistemas de axuda á
condución, adáptase a calquera tipo de terreo cun novidoso
sistema de control de descensos e, na estrada e na cidade, conta con
equipamento como a freada automática de emerxencia, a alerta de risco de colisión, o recoñecemento de sinais de límite de velocidade ou
a asistencia de aparcamento. Con capacidade para 7 pasaxeiros, asentos extraíbles facilmente, maleteiro de 780 litros e portón mans libres,
presume do sistema AGR nos asentos que ofrece 15 opcións de masaxe
con 5 programas en 3 intensidades. En canto ao deseño, permite elixir
entre os acabalos Allure, GT Line e GT.

❱❱
Os vehículos propulsados por autogás terán un 50% de
desconto nas tarifas do Servizo de
Estacionamento Regulado (SER) do
concello de Madrid, mentres que
tamén poderán circular independentemente da numeración da súa
matrícula en casos de escenarios de
contaminación 3 e 4 por dióxido de
nitróxeno.
❱❱
A planta de produción
que posúe o Grupo PSA en Vigo reduciu un 40% o consumo de ener-

BREVES

xía eléctrica por vehículo fabricado
densde 2010. A instalación industrial
da cidade olívica tamén rebaixou a
máis da metade o ratio de residuos
de embalaxe (madeira, cartón ou
plástico) e tamén aumentou o 95%
a valoración de residuos xerados na
produción de vehículos.
❱❱
Iveco presentou a nova
versión todoterreo do Stralis, denominada X-Way. Este modelo lanzarase en Europa en setembro. O Stralis X-Way reforza a aposta da marca

polos traballos 'off road', así como
pola capacidade de carga útil e pola
última tecnoloxía. Conta cunha ampla oferta de motores, cunha alta eficiencia, de 9, 11 e 13 cilindros.
❱❱
A cadea de mantemento e equipamento integral do automóbil Norauto recicla case a totalidade (99%) dos pneumáticos e das
baterías de vehículos que recupera.
Igualmente, a corporación logrou reciclar o 100% dos filtros de metal e
o 60% dos de aceite, mentres que o

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

80% dos autocentros da firma utiliza
enerxía eléctrica de orixe 100% renovable.
❱❱
O presidente da Federación Nacional Empresarial de Alugueiro de Vehículos, Miguel Anxo
Saavedra, defendeu que os novos
modelos de negocio xurdidos da economía colaborativa cumpran coas
mesmas esixencias fiscais, laborais
e de seguridade que as empresas de
'rent a car', co fin de poder competir
en igualdade de condicións.
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Skoda Karoq

O Skoda Karoq é un
SUV compacto completamente novo. O
deseño emotivo e dinámico,
con numerosos elementos
cristalinos, caracteriza a nova
linguaxe de deseño da marca.
O Karoq ofrece un excepcional
espazo no interior e no maleteiro, novos sistemas de asistencia
ao condutor, Full-LED e, por primeira vez nun Skoda, un panel
de instrumentos dixital. Están

Rolls-Royce Sweptail
dispoñibles ata cinco motores distintos, con potencias de
entre 115cv e 190cv, dos cales
catro son novos. Neste modelo aplícanse algunhas ideas intelixentes como o sistema de
asentos traseiros VarioFlex e o
pedal virtual para o sistema de
apertura sen mans do maleteiro. Ademais, pódense transportar obxectos particularmente
longos abatendo o asento do
acompañante.

Cando Rolls-Royce
presentou o vehículo
Vision 103EX, recreou
a herdanza da súa histórica carrozaría para inspirar á súa futura clientela. Este automóbil
contemplaba un mundo de
mobilidade de luxo completamente persoal, onde as novas tecnoloxías permitirían
que cada Rolls-Royce fose

deseñado á imaxe dos seus
propietarios. Con todo, a idea
dunha potencial carrozaría
non foi suficiente para un coñecedor desta marca. Este individuo púxose en contacto
co fabricante cunha idea propia do coche que quería que
fose creado “aquí e agora”. Ese
modelo foi bautizado como
Sweptail.

Acabados e cores do DS4 Crossback

Carga dinámica de eléctricos de Renault

Desde hai algúns
anos, os tons mate
na carrozaría gañan
presenza no mundo do automóbil como alternativa
exclusiva e refinada ás cores metalizadas e nacaradas
que imperaron ata este momento. DS Automóbiles decidiu dotar ao DS4 Crossback
deste tipo de pintura converténdose no único modelo
do seu segmento que ofrece
esta opción en toda a gama

A casa francesa vén
de asociarse coas
empresas Qualcomm
Technologies e Vedecom nun
proxecto cuxo obxectivo é
lograr a recarga das baterías dos vehículos eléctricos
mentres estes circulan a través dun sistema de carga dinámica No ensaio realizado
nas pistas de probas, os investigadores conseguiron que
dous Renault Kangoo puideran ser cargados mentres

do todocamiño. Seis posibles
cores a elixir que van dende o dinamismo do Laranxa
Tourmaline, á estética tecnolóxica do gris platino, pasando pola elegancia do gris
Artense, o Blanco Banquise, o
Blanco Nacarado ou o Negro
Perla. A exclusividade do exterior trasládase ao interior
luxoso, que ofrece unha experiencia vangardista con tecnoloxías avanzadas, coiros e
materiais da maior calidade.

circulaban simultaneamente
nas dúas direccións, en concreto unha recarga de 20kW a
unha velocidade de 100km/h.
Proximamente as compañías
realizarán unha nova fase de
probas para avaliar o funcionamento e eficacia da transferencia de enerxía aos coches
para un amplo abano de escenarios prácticos. O proxecto, de 9 millóns de euros,
está financiado en parte pola
Unión Europea.

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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Novo Renault Captur

Serie Peugeot 108 Collection

BMW Serie 8 Cupé concept

A marquesiña do futuro

O modelo da marca do rombo, enmarcado no segmento B dos crossover, ten un público feminino
maioritario grazas, en parte, á posibilidade de combinar cores entre carrozaría, teito e interior. Coa actualización
melloran os materiais do volante, a panca e redeséñanse os
paneis das portas e, no exterior, presenta novos detalles como
a grella de calandra e protectores de baixos que lle confiren
un aspecto máis campeiro. Ofrece 14 combinacións diferentes de pintura persoalizada, con 6 paquetes de persoalización
interior e catro motores: dous diésel de 90 e 110cv e dous gasolina de 90 e 120cv. Incorpora tres sistemas multimedia para
poder converter o teléfono nunha tablet conectada ao coche.
Os prezos oscilan desde os 14.729 ata os 21.591 euros.

Malia ser aínda un prototipo, a marca quere lanzar
este gran turismo de luxo no ano 2018 despois de
presentalo en Italia. Cun deseño bonito, equilibrado
e elegante, din na casa que supón unha reinterpretación dos
seus sinais de estilo. Loce capó longo, liña de teito fluída que
enlaza co borde ascendente do portón traseiro e un deseño
continuo que promete boa aerodinámica. Calza pinas de aliaxe
de 21 polgadas, exhibe unha gran calandra frontal e inspírase en modelos antigos para crear unhas grellas que se unen
cun marco continuo que crea un único elemento de tamaño
grande. Incorpora grandes entradas de aire do faldón dianteiro que intensifican a amplitude do modelo e reforzan o seu
carácter deportivo.

Nova serie especial, pensada para o verán, que sae
á venda cun equipamento completo desde 12.590
euros. Renova as combinacións de cores, conta con
avances tecnolóxicos como a función Mirror Screen, o acceso e
arranque mans libres ou os faros LED para ofrecer unha experiencia confortable e conectada. Para a marca, o 108 Collection
sitúase no máis alto da gama 5 portas e conta cun motor gasolina eficiente 1.2L PureTech 82 asociada a caixa de cambios
manual de cinco velocidades. Acaba de presentalo cunha campaña na que participa o cantante e compositor libanés Mika.

A empresa Capmar Sistemas de Información vén de
dar a coñecer o SRCT, a tecnoloxía que permite converter as paradas de autobús nunha pantalla informativa. Así, ofrece información relevante ao cidadán sobre o
tempo de espera, sobre o seu concello, sobre actualidade, conta con cámaras que se conectan aos servizo de emerxencias e
permite contactar co próximo autobús. A consulta de saldo e
recarga de tarxetas de transporte na propia parada tamén é
posible con este sistema cuxa única fonte de alimentación é
a enerxía solar, como mostra do compromiso da compañía co
transporte sostible e ecolóxico. Con sede en Barcelona, traballa en proxectos con outras grandes cidades como Nova York.

Es #ocio, it is #leisure, il est #loisirs,
é #lazer, es ist #freizeit …
Dise case igual en todo o mundo,
pero é unha forma de gozar moi de Galicia.

SON SERVIZOS TURÍSTICOS

RESTAURANTES, HOTEIS E CASAS RURAIS

CERTIFICADOS
WWW.GALICIACALIDADE.GAL
WWW.GALICIACALIDADELECER.COM
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Días contados para o diésel
A propulsión diésel empeza a ter os
días contados. Os consumidores xa se
deron conta e os datos están aí para
corroboralo. No que vai de ano un 50
por cento dos coches novos vendidos
en España son de gasóleo e un 45 por
cento, de gasolina. Se descontamos
os decimais, preto dun 5 por cento
restante corresponde a automóbiles
híbridos ou eléctricos. Alguén poderá
dicir que aínda a metade dos vehículos novos son diésel. Certo. Pero esta
diferenza era en anos anteriores de
70 a 30 a prol do gasóleo. Ademais,
as distintas administracións xa lle
puxeron proa ao gasóleo. Madrid e
Barcelona non deixarán circular ningún coche de gasóleo desde o 2025,
seguindo a liña doutras grandes cidades europeas. É dicir, que galego vai
comprar nos próximos anos un coche
de gasóleo sabendo que, se viaxa a
Madrid, tal vez o teña que deixar, con
sorte, no Escorial?

EMILIO BLANCO | Texto
@EmilioBlanco10 | Twitter

Pero non só as administracións locais xa lle poñen data de remate ao
gasóleo polas súas altas emisións
contaminantes. O próximo plan de
axudas do Goberno central non incluirá o diésel como beneficiario.
Os Presupostos Xerais do Estado
de 2017 reservan unha partida de
50 millóns de euros para financiar

actuacións de apoio á mobilidade
eficiente e sustentable. En definitiva, a idea é potenciar aínda máis os
coches de baixas emisións, os eléctricos e os impulsados por gas licuado ou por cilindros de gas natural
comprimido.
Os fabricantes son os grandes
prexudicados, xa que seguen ensamblando altas porcentaxes de
coches diésel, malia que cada vez
invisten máis en tecnoloxías limpas.
Tampouco os maltreitos concesionarios saen ben parados. Os establecementos comerciais continúan
acumulando automatriculacións
para percibir os bonus das marcas
e unha significativa porcentaxe do
stock corresponde a automóbiles de
gasóleo. Cada un terá que resolver o
seu dilema como poida. Pero o futuro xa non pasa polo diésel. Os consumidores xa empezan a percibir que
tampouco o presente.

Volkswagen Arteon
O Arteon chega ao noso
mercado cunha proposta vangardista, elegante e dinámica,
como reflicten os seus 3 niveis
de acabado. O primeiro acabado, Arteon, é moi funcional
e práctico, con múltiples solucións intelixentes, mentres
que o equipamento Elegance
transmite un estilo máis clásico.
Pola súa banda, R-Line destaca
polo seu aspecto máis aerodinámico e deportivo. Cada nivel
de acabado distínguese polos
seus equipamentos únicos.

O novo Arteon reinterpreta o concepto dos fastback
de 5 portas á vez que o combina cun interior espazoso e
numerosas opcións de conectividade. De serie a partir do
acabado Arteon, o sistema de
infoentretemento Discover
Media con pantalla táctil de
8” e o sistema CarNet AppConnect permiten acceder
de forma doada e cómoda ás
aplicacións do smartphone do
usuario directamente dende
o coche.

Todos os acabados inclúen
faros LED e climatizador de tres
zonas de serie, así como numerosos sistemas de asistencia
ao condutor, como o avisador
acústico de aparcamento, o sistema de aviso de saída de carril
Lane Assist ou a función Front
Assist con Control de Cruceiro
Adaptativo.
Ata 6 motores están actualmente dispoñibles, 3 de gasolina e 3 diésel. O acabado
Arteon inclúe un motor turbo
de inxección directa 2.0 TDI

de 150cv, un 1.5 TSI Evo de
150cv con xestión activa de
cilindros, así como dous motores TSI e TDI de 190cv. Para
acabado Elegance e R-Line, tamén están dispoñibles outros
2 motores turbo de inxección
directa TSI e TDI cunha potencia de 280 e 240 cabalos respectivamente e tracción total
4MOTION.Todos poden combinarse cun cambio DSG de
7 velocidades agás o TSI de
150, que só conta con cambio manual.
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Novo Kia Rio
Evolución notable
■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotos

A progresión do fabricante surcoreano Kia é imparable. Con deseños rotundos

ao gusto europeo e cunha
evolución notable en calidade, empeza a ser un rival
importante no noso país.
Xa o amosou o ano pasado
rompendo cifras de vendas
co seu SUV máis coñecido, o

Sportage. Agora chega con
forza para reforzar as súas cifras nun segmento máis popular, como é o B, con este
novo Rio. Para este cometido utiliza as mellores bazas:
deseño, tecnoloxía e prezo.
Tan só achegarmos ao
establecemento oficial de
Kia na capital de Galicia,
Compostela Concesionario,
e velo na exposición, xa nos
agradaron as súas curvas,

cun traballo ben realizado
nos faros dianteiros e nas
ópticas traseiras. O interior
sobrio, pero apuntando moi
boas maneiras en acabados
e calidades.
A cuarta xeración deste
urbano, que medra ata os
4,06 metros, ofrece maior
habitabilidade. Segundo o
fabricante, iso permitiulle
aumentar todas as súas cotas interiores e, sobre todo,

>> Sprint Motor

incrementar a capacidade
do seu maleteiro en 37 litros, ata alcanzar os 325. O
maleteiro dispón dunha dobre altura e, ao abatir os respaldos traseiros, conséguese
unha superficie de carga plana, cun volume total de 980
litros.
Por fóra, o frontal conta
cun completo redeseño en
todos os seus compoñentes,
mentres que a parte traseira

agora está menos inclinada,
cun vidro case vertical e un
novo spoiler, paragolpes renovados e uns pilotos LED
tipo 3D.
A súa gama de motores
vese renovada cun novo 1.0
tricilíndrico de gasolina e un
1.4 turbodiésel. O seu grande equipamento xoga como
unha vantaxe competitiva.
As fórmulas que seguiu a
marca surcoreana, non por

coñecidas deixan de ser válidas: ofrecer un automóbil
máis grande, con motores
máis eficientes e cun equipamento que incorpora as últimas novidades tecnolóxicas.

Habitáculo
No interior, predominan
os plásticos duros, pero de
calidade e con bos axustes. Son os que conforman
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o moderno salpicadeiro (a
súa parte frontal do mesmo
está realizada noutro tipo
de plástico máis brando) e
os paneis que recobren as
portas.
O espazo dispoñible nas
prazas dianteiras é amplo,
de forma que os condutores
altos se encontrarán a gusto. A postura de condución
é doada de conseguir, grazas á regulación en altura
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Hai que
salientar do interior
do novo Rio a
cantidade de ocos
portaobxectos
e profundidade do volante, e os mandos están correctamente situados. No
volante agrúpanse os mandos de información, audio e
control de velocidade. Nas
prazas traseiras a anchura
é correcta, ao igual ca a distancia dispoñible para as
pernas; a marca resalta que
se incrementou en 85 milímetros respecto ao anterior
Rio. No asento traseiro pódese viaxar comodamente
aínda cun talle grande. Nin
teito nin marco da porta contra os que golpear, e un es-

Os asentos
dianteiros ofrecen
unha excelente
retención
pazo para as pernas bastante
razoable. Só un ‘pero’, a praza
central é algo incómoda para
un adulto, algo que vén sendo común en moitos modelos deste segmento.
Buratos para todo e para
todos. Algo que hai que salientar do interior do novo

Rio é o número de ocos portaobxectos, que se reparten
entre un portalentes no teito, dous na parte baixa da
consola central, outro baixo
o repousabrazos, dous pousavasos situados no túnel e
as bolsas laterais das portas:
nas dianteiras ofrecen espazo para botellas dun litro e
medio e nas traseiras de medio litro. Outra cuestión destacable é que este modelo é
o primeiro urbano que equipará (a partir do acabado intermedio Drive) un cargador
USB nas prazas traseiras.
Como comentamos anteriormente, mención á
parte merece o maleteiro.
Respecto ao anterior modelo medra un 13 por cento (37
litros) ata acadar os 325 litros
de capacidade. De formas regulares, ofrece un pequeno

A
RRIN
CAMOS !

oco lateral e ganchos para as
bolsas da compra, así como
un dobre fondo que se pode
situar a dúas alturas. Como
detalle útil hai que comentar
que os Rio comercializados
no noso país incorporan de
serie unha roda de urxencia.
Noutros mercados contará
cun kit antipicadas e a roda
de urxencia será opcional.

Niveis de acabados
No noso país, a gama está
configurada con tres niveis
de acabados: Concept, Drive
e Tech. Noutros véndese cos
interiores en dous tons, pero
esa característica non estará dispoñible en España. A
oferta do novo Rio para aquí,
pola contra, será algo máis
pechada e quedará limitada a tres niveis de acabados

Situármonos
no posto do condutor é doado. As distintas regulacións
do asento combinadas coas do volante farán que
rapidamente atopemos a posición
máis axeitada. Os
asentos reteñen mellor ca outros modelos do mesmo
segmento. Isto agradécese, especialmente en estradas
con curvas continuas.
Se queremos que o Rio vaia a un ritmo “alegre” por
estradas de montaña reviradas, teremos que facer unha
condución por riba das 3.000 revolucións, sen esquecer que haberá que imprimir vivacidade ao cambio de

con só dous opcionais, que
parten dun ben equipado
nivel de acceso ata chegar
a un tope de gama que ten
innumerables puntos en común co segmento C. De feito, a marca salienta que este
novo modelo é o primeiro
subcompacto con freada de
urxencia autónoma con recoñecemento de peóns.
Sobre estes niveis de equipamento contémplanse só
dous paquetes opcionais: o
Advanced Driving Assistance
Pack, que inclúe asistencia á

A oferta
deste novo Kia
parte dun ben
equipado nivel de
acceso

marchas. Os 84 cabalos non dan para máis, aínda que se
defende bastante ben. Estamos a falar dun urbano cunha potencia suficiente para movernos na cidade e facer
rutas interurbanas a bo ritmo, sen maiores pretensións.
O novo Rio 1.2 CVVT de catro cilindros e 84 cabalos
(o que nos cedeu Compostela Concesionario para facer
esta proba) ten unha motorización satisfactoria para
facer unha viaxe sen grandes pretensións e a ritmos de
cruceiro suaves. Se o que necesitamos é un automóbil
para desprazarnos habitualmente por rutas onde predominen as autovías e autoestradas, será mellor escoller un Rio un pouco máis potente.
Os consumos que fixemos estiveron ao redor dos
seis litros aos cen quilómetros. Sobre esta cifra pivotará
o resultado final, medio litro arriba ou abaixo, dependendo (coma sempre) da forma de realizar os cambios,
da vía e da velocidade que lle imprimamos ao vehículo.

>> Sprint Motor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

freada de urxencia, asistencia ao mantemento no carril, panel de instrumentos
TFT de 3,5 polgadas, e ese
mesmo paquete Advanced
Driving Assistance máis o
control de cruceiro e o limitador de velocidade.

Motorizacións
No noso mercado están
dispoñibles catro motorizacións: dúas de gasóleo e outras tantas de gasolina. Os
diésel montan o mesmo bloque xa coñecido: 1.4 CRDi,
que está dispoñible en versións de 77 ou de 90 cabalos
de potencia, ambos asociados a cadanseu cambio manual de seis velocidades.
Entre os de gasolina, temos

o coñecido 1.2 CVVT de catro
cilindros e 84 cabalos e unha
novidade: un tricilíndrico 1.0
T-GDi de 100cv, ambos unidos a cambios manuais, desta volta de cinco relacións.

necesidades. En definitiva,
un automóbil deseñado ao
gusto europeo cun grande
equipamento e un prezo
competitivo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor: 1.2 CVVT
Cilindrada (cc): 1.248
Estrutura: 4 cilindros en liña
Potencia Máxima en CV: 84
Par motor en Nm CEE /
rpm: 121,6 / 4.000
Tracción: Dianteira
Caixa de velocidades: manual
Número de velocidades: 5
Stop & Start: Si
Freos dianteiros traseiros:
Discos / discos
Lonxitude total (m.): 4,056
Anchura (m.): 1,725
Alto (m.): 1,450
Número de prazas: 5
Peso bruto (Kg): 1.560
Volume maleteiro (litros) : 325
Combustible: Gasolina
Capacidade do depósito: 45 litros
Prezo con campaña e
financiamento : 13.100 € (dende)

Conclusións
Unha opción de compra
interesante e para ter en
conta á hora de buscar un
vehículo urbano sen descartar facer unhas boas
incursións en estradas. O
seu equipamento supera
amplamente o de moitos
dos seus rivais naturais. A
gama dispoñible de motores, tanto de gasolina como
de gasóleo, facilítanos o labor de elixir a potencia que
mellor se adapta ás nosas
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A capacidade do maleteiro alcanza os 325 litros
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Historia do seguimento de frotas por GPS
■ HUGO S. TORRÓN | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Infografía

Os sistemas de seguimiento de vehículos han evolucionado moito máis aló
do simple GPS. Os avances
na telemática, na monitorización a través de satélite,
as comunicacións en ambos sentidos e as integracións cos sistemas de back
office das empresas ofrecen
excitantes oportunidades
para mellorar a operatividade, a productividade e a
rendibilidade.
Aquí facemos un resumo
sobre en que se avanzou nas
dúas últimas décadas, dende
os comezos do seguimento
de vehículos ata o momento actual, e repasaremos os
momentos e tecnoloxías
chaves que fixeron posible
estes avances.

datos xerados por satélite, é
dicir, aos mapas. Foi un paso
importante, pero a falta de
capacidade da banda ancha
naquel momento facía que
as actualizacións dos mapas fosen moi lentas e que
as posicións dos vehículos só
se puidesen comprobar cada
30 minutos.
Cara a 2005 as capacidades dos satélites habían evolucionado o suficiente como
para mellorar o rendemento GPS, o que supuxo unha
clara mellora nas solucións
de seguimiento de vehículos, facéndoas máis robustas e, sobre todo, rápidas.

tecnolóxicos. Coa chegada do software como servizo (SaaS), as solucións de
xestión de frotas poden ser
despregadas de forma máis
eficiente. Os usuarios poden empezar a funcionar
en menos tempo e practicamente sen asistencia do departamento de TI. O software
pode ser actualizado progresivamente para que os clientes poidan acceder sempre
ás funcións máis recentes.
En termos de seguimento
de vehículos, as posicións
se actualizan en segundos,
polo que non hai atraso á
hora de informar á oficina

Ademais, os avances nos
sistemas de telecomunicacións, fixeron posible a
comunicación en dous sentidos, o que permitía o contacto continuo entre os
condutores e a oficina. Isto,
xunto con dispositivos GPS
máis robustos, fixo posible
o nacemento da xestión de
frotas, que pasou de simplemente localizar vehículos a
xestionar aos condutores de
forma máis eficiente cando
estaban en ruta.

sobre a posición do condutor. Isto supón unha mellora
nas comunicacións e na experiencia. A oficina é capaz
de informar aos seus clientes
sobre onde se atopa o condutor e dar unha hora estimada de chegada precisa. É
dicir, pódese avisar ao cliente da hora á que o técnico vai
chegar ou de cando vai recibir o paquete que está esperando de forma precisa.
As tecnoloxías de xestión
de frotas tamén evolucionaron máis aló do seguimento de vehículos, ao engadir
telemática avanzada, integración e comunicacións
de voz directamente para
o condutor. As capacidades
telemáticas proporcionan ás
grandes frotas a capacidade

As complicacións dos
inicios
Cando xurdiu o concepto
de seguimento de vehículos, a finais dos 90, o único
propósito consistía en saber
onde se atopaban. As frotas
estaban fascinadas polo posible uso da tecnoloxía GPS
para identificar e rastrexar o
paradoiro dos seus vehículos. Naqueles tempos o sistema de seguimento, instalado
dentro do vehículo, requiría
moito hardware e cableado,
que facía bastante complicada a súa implementación.
Estes sistemas recollían os
datos, que se transmitían
ao software instalado nun
PC. Os datos almacenábanse nun servidor e recuperábanse máis tarde para o seu
uso. O acceso aos datos do
satélite estaba asociado a un
pago mensual, que encarecía aínda máis o sistema.
A comezos do novo século, os avances en Internet
fixeron posible incorporar
unha interface web aos sistemas de seguimento de vehículos que permitise o acceso
baseado nun navegador aos

Solucións e
efectividade
As solucións de seguimento de frotas actuais
foron capaces de aproveitar aínda máis os avances

de mellorar a seguridade do
condutor, axudando a diminuír o consumo de combustible e de emisións CO2 e
mellorar os niveis de servizo. Demostrouse que as empresas poden diminuír ata
un 30% do custo total de
propiedade dun vehículo
(combustible, mantemento,
seguros...) mellorando a forma de conducir da súa frota.
En anos recentes, os provedores de solucións de
seguimento asociáronse
para mellorar de forma rotunda a conectividade entre estes e outros sistemas
cos que conta o negocio.
A integración coas tecnoloxías e sistemas de back
office, como xestión de
inventario, CRM, facturación... tamén permiten ás
frotas crear conexións sen
problemas entre os condutores, os vehículos e a oficina, co fin de aumentar a
productividade, reducir a
intervención manual e obter novas eficiencias.
Por último, no pasado, os
provedores de solucións
de seguimento de vehículos se enfocaban a proporcionar información aos
operadores de frotas (onde
están os meus vehículos?
Como está respondendo
a miña frota?). Con todo,
agora, co potencial da telemática, a comunicación
en dous sentidos e a tecnoloxía GPS, é posible ofrecer un enfoque moito máis
centrado no condutor. Por
exemplo, as solucións de
xestión de frotas poden
ofrecer aos condutores feedback directo sobre o seu
estilo de condución, proporcionándolles consellos
en tempo real, alertándoos
sobre límites de velocidade, sobre manobras bruscas ou sobre consumo de
combustible. Esta información pode traducirse nun
estilo de condución máis
responsable, nunha mellor
xestión dos vehículos e,
para rematar, nunha redución dos custos das frotas.
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Porsche 911 Turbo S Exclusive Series
O novo 911 Turbo S Exclusive Series de Porsche é o
911 Turbo S máis potente e exclusivo xamais construído. O cupé proporciona 607cv e está limitado a
500 unidades en todo o mundo. Ademais do aumento de potencia en 27cv, o 911 Turbo S Exclusive Series distínguese do
911 Turbo S estándar grazas ao seu deseño único, a unha maior
calidade de materiais e a luxosos detalles. O deportivo está
coidadosamente acabado a man nos novos talleres Porsche
Exclusive Manufaktur, situados en Zuffenhausen. Coñecido
previamente como “Porsche Exclusive”, o taller interno está especializado en personalizar os desexos dos clientes, ademais
de ser responsable das edicións limitadas.

Novo Audi A8, máis voltaxe para
unha maior eficiencia
O novo Audi A8 anticipa a electrificación nun amplo
radio de acción. Na súa nova xeración disporá por primeira vez dun sistema de propulsión electrificado de
serie. Para iso, o motor térmico estará equipado con tecnoloxía
mild hybrid. Iso significa un funcionamento refinado e mellores prestacións, acompañadas dunha maior eficiencia enerxética. A base é o sistema eléctrico de 48 voltios, dispoñible por
primeira vez no novo A8 como instalación eléctrica principal.
A propulsión utilizando o sistema mild hybrid de hibridación
lixeira consiste en dous compoñentes principais: primeiramente, o alternador/motor de arrinque (BAS) de 48 voltios movido
por correa, que complementa o motor de arrinque convencional accionado mediante un piñón de ataque. Este último
só é requirido no novo A8 para o arrinque en frío.
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A Golpe de Pedal amosa máis de 50 bicicletas antigas en Vigo

Pedaladas de historia
■ ROCÍO PEREIRA | Texto e Fotos

Nostalxia. É un dos sentimentos que experimentan
os visitantes da mostra exposta no Centro Comercial
A Laxe da man de A Golpe
de Pedal. A asociación viguesa, promotora da mostra e
impulsora do uso das dúas
rodas na cidade, conseguiu
atraer máis de 7.500 persoas
á súa proposta. Xente de todas as idades que admirou
as bicis, os bombíns, as selas, timbres, parches, freos,
exemplares do exército, do
cine, da televisión… Xa pechou as súas portas, co desexo de volver abrilas, pero
aínda podemos dar unha
volta.

Un paseo pola historia
A mostra convida a contemplar a evolución da vida
ao redor da bicicleta, dende
os primeiros velocípedes do
XIX ata as pezas de carreiras
máis sofisticadas. Alejandro
Costa, secretario de A Golpe
de Pedal, relata que a exposición comeza en 1860 “aínda que hai unha réplica da
primeira bicicleta de 1817 e
chega ata practicamente os
anos 90, cos modelos de estrada, e cando apareceron os
tubos de carbono para alixeirar o peso”. Unha das xoias
históricas é a colección de
faros de vela, de carburo,

Os velocípedes eran os que máis chamaban a atención

dínamos e de petróleo, todos de Luis Molist e algúns
chegados dende o Reino
Unido. Os velocípedes que
Manuel Pazó herdou do seu
avó, os máis antigos da mostra, chaman a atención e un
deles foi o que utilizou o seu
avó para conquistar á súa namorada, percorrendo a distancia que separaba Vigo e
Redondela, onde vivía ela.
Hai tamén exemplares de bicis pensadas, daquela, para
as mulleres ou os curas “cunha rede na roda traseira para
que non se engancharan as
saias”. Para os máis novos, a
exposición garda un oco especial: a colección de bicis

da marca Orbea de Antonio
Pino, que cedeu amais unha
representación de ciclos de
oficios: carteiros, médicos,
afiadores e leiteiros, que
emocionan a quen recorda
a estes profesionais que se
desprazaban polas vilas e
aldeas espallando os seus
servizos e produtos. Pode
verse unha bicicleta orixinal, de 1926, utilizada na rodaxe da serie “Os gozos e as
sombras”, que se gravou en
Galicia, unha sección especial dedicada á serie “Verano
azul”, unha das favoritas de
Alejandro, e dende Covelo
chegou un tándem empregado na rodaxe dun filme
de José Luis Garci e moitas
pezas máis que non deron
atopado oco por falta de espazo. Entre as anécdotas que
nos conta Ivana, de A Golpe
de Pedal, a de Isabel, que veu
desde Barcelona para ver a
súa antiga bici, vendida a
Antonio Pino. Quixo reencontrarse con ela.

Luis Molist: a orixe

A bici do carteiro

Luis Molist ten 94 anos e
colgou a súa bicicleta aos 81
tras acumular máis de 30.000
quilómetros sobre dúas rodas desde a súa xuventude.

Velocípedes
do século XIX,
clásicas inglesas
e portuguesas,
Orbeas e diversas
pezas doadas por
varios coleccionistas
Ao longo dos anos foi xuntando ducias de pezas, faros timbres, selas, pinas,
triciclos, auténticas xoias
ás que foi sumando aquelas que construíu coas súas
propias mans. A Golpe de
Pedal rendeulle homenaxe
o ano pasado na Pedaliña
2016 e pensou na súa figura e na súa traxectoria para
dar vida a unha mostra
que tamén lle rende tributo. Porque toda a súa vida
xirou ao redor da bicicleta,
era comerciante, moveuse
nelas, tamén as reparou e
ten unha colección salientable que corre o risco de perderse. Coa escusa do décimo
aniversario da carreira familiar por Vigo, idearon un mes
completo de actividades entorno ás dúas rodas e a exposición foi unha das pezas
centrais, o eixo de todo, tal
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A organización
A Golpe de Pedal é unha asociación de usuarios de bicicleta que se fundou en Vigo no ano 2002 e que ten
como obxectivo a revalorización da bici como vehículo
de locomoción, transporte habitual e alternativo aos
motorizados. Piden apoio da administración con medidas de discriminación positiva para o uso de bicis, solicitan a creación de rutas de carril bici no Concello de
Vigo (unha proposta que está en marcha), reivindican
o dereito do cicloturista a ocupar o asfalto e organizan
actividades lúdico-deportivas para a promoción das
dúas rodas, promovendo o seu uso desde a infancia.
Amais defenden o modelo europeo de cicloturismo, o
chamado ciclismo de alforxas, polo seu alto beneficio
no benestar das persoas, a economía local e o medio
ambiente. Neste contexto levan a cabo a Pedaliña desde hai dez anos, unha xornada familiar para pasear pola
cidade, e diversas accións de concienciación cidadá sobre o uso da bicicleta. Neste 2017 a carreira urbana familiar contou con máis dun milleiro de participantes,
con especial presenza de cativos que gustan da vida
sobre dúas rodas.
e como explica Alejandro
Costa. Xunto aos tesouros
de Molist, contaron coas
doazóns doutros coleccionistas destacados: Antonio
Pino, propietario dunha serie de bicis da marca Orbea, e
Manuel Pazó, de Pontevedra,
que posúe unha representación ben interesante de velocípedes. Ao irse correndo a
voz da mostra, chegaron novas propostas, tamén dende
Portugal, dende o Club de
Bicicletas Antigas Marinhas
de Esposende que desenvolve un labor destacado de
conservación e promoción
da bicicleta, de anticuarios
e de particulares. “A xente
ofrecía os seus tesouros a
medida que ía coñecendo o
proxecto”.

A vida sobre dúas rodas

Na conversa con Alejandro
Costa reflexionamos sobre a
mobilidade, a actual e a dos
nosos antepasados, que se
movían sobre dúas rodas
(primeiro camiñando, claro)
ata que chegou o coche. A
historia da mobilidade tamén se repasa na mostra.
A bicicleta era un medio
masivo, empregado para o
transporte persoal e profesional pero a modernidade
trouxo o imperio das catro rodas e “estamos saturados de coches, algo que
fai que esteamos volvendo
á bicicleta. Aquí perdeuse
un pouco pero no norte de
Europa sempre se mantivo
e ten prioridade”. Reivindica
a posibilidade da convivencia “real” do coche e da bici,
“que se respecte, que teña
o seu sitio e se recuperen

Colección de Orbeas de Antonio Pino

Colección de bicis infantís

espazos, tendo en conta que
o coche é necesario pola dispersión poboacional que hai
en Galicia, pero nos centros
urbanos non”. Con todo, sinala Alejandro, o primeiro é
un “cambio de mentalidade,
que se está dando en varias
cidades e que, en parte depende da iniciativa local que
chegue antes ou máis tarde”.
Apunta tamén ao cambio
climático como un revulsivo a prol da busca doutros
medios de transporte sostibles, menos contaminan-

Demandan
un espazo en Vigo
no que desenvolver
accións arredor da
bicicleta
tes. “Provoca que isto estea
á orde do día. En China están tentando recuperar o
uso da bici, porque antes
erradicouse e agora teñen
un problema brutal de contaminación”. Convencidos de
que o cambio non será doado porque “cando alguén ten
un poder (o de moverse no
seu coche) e tentan sacarllo, vai reaccionar en contra”,
confían en buscar puntos de
encontro e de conciliación
“entre todos, porque non se
trata de ameazar aos coches,
pero si de comprender que
non é o dono exclusivo da
estrada. A mentalización é
o primeiro e a prioridade é
o peón, despois a bici e despois o vehículo, aínda que
custa moito cambiar unha

realidade cotiá na que todo
xira ao redor do coche”. Cita
como exemplo a transformación urbana que supuxo
a peonalización das rúas e
prazas “a xente recuperou o
seu espazo e a socialización.
A ver quen dá agora marcha
atrás con isto”. Da mesma
maneira son conscientes de
que “temos por diante un
traballo complexo pero a
propia inercia axuda, a propia demanda empeza a estar
aí, empeza a haber conflito
co medio ambiente, co tráfico…a forza popular provoca
o cambio”.

O día despois
O éxito da mostra, que
superou as 7.500 visitas ao
longo dun mes, leva á asociación viguesa a lanzar
unha proposta ao Concello
de Vigo para buscar un espazo no que poder reunir estas
pezas e realizar accións arredor da bicicleta. “Queremos
que se desenvolvan iniciativas da xuventude, algo interactivo, onde os usuarios
poidan montar nun velocípede, nunha bici de freo de
varilla, que a experimente
con elas; en definitiva, que
sexa unha exposición con
vida, na que se aprenda sobre formación viaria ou sobre restauración de pezas”.
Din que a mostra gustou
pola beleza dos obxectos e
pola emoción e os recordos
que traen porque atravesa as lembranzas de varias
xeracións de galegos e galegas espertando moita
nostalxia.

24

Sprint Motor >> Retro-visor

Ferrari Testarossa
O deportivo lendario dos 80

■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotos

É o símbolo dunha época e
representa o luxo e excesos da
década dos oitenta porque só
os máis poderosos podían facerse con el. O deportivo por
excelencia da casa italiana,
foi presentado no ano 1984
no salón de París supoñendo
unha revolución tanto na marca como no mundo do deseño
automotriz. Creado para reinar
nas estradas e non nos circuítos
presumía de ofrecer agrado na
condución e no manexo fronte aos seus competidores. Un
nome con gancho, de marcado carácter italiano, que bautizaba un modelo que provocou
unha fascinación total desde o
seu lanzamento, polo seu deseño nunca visto, con liñas limpas
e fluídas, saídas dos estudos
de Pininfarina. Retrocedemos
dúas décadas para lembrar
a un deportivo nacido para
triunfar.

Un golpe de efecto
Pódese dicir que o
Testarossa naceu cun pan debaixo do brazo porque espertou a admiración de case todo
o mundo, espertando moito
interese máis alá das fronteiras
italianas. Eran os anos oitenta, os da primeira burbulla dos

automóbiles clásicos, cando
se converteron en obxecto de
investimentos rápidos como
modo de especulación e no
momento no que se crearon
coleccións como a de Ralph

Unha icona
de Ferrari e unha
icona dunha época
da historia recente
Lauren. Nesa época, a maioría devecía por un Testarossa.
Supuxo un golpe de efecto
que, en certa maneira, marcou
un antes e un despois na industria do automóbil xa que, malia
non achegar nada novo no seu
esquema técnico, nin presentar ningunha tecnoloxía revolucionaria, a súa figura serviu
de inspiración en numerosos
modelos de dúas e catro rodas.

Motor histórico
A web da casa italiana recolle que o Testarossa chegou
ao mercado“co propulsor máis
potente montado ata ese momento nun coche deportivo”.
Seguramente non era cento por cento verdade porque
había diversos modelos americanos que o superaban en
potencia pero era parte da

estratexia coa que o deportivo se situou no mercado e
na mente dos consumidores,
como unha estrela que brillaba
máis ca o resto. Con todo, o motor V12 a 180º é histórico para
Ferrari porque, tras o Testarossa
e as súas evolucións, 512 TR e
F512M, non se deseñou ningún V12 con disposición traseira de grande produción
(exceptuando os F50, Enzo e
LaFerrari) e, en segundo lugar,
porque se trata do último V12
plano de Ferrari: era 20kg máis
lixeiro ca o anterior, con 4 válvulas de cilindro e inxección
K-Jetronic para dar 50cv máis
que o Berlineta Boxer.

Deseño anovador
Chegou despois do
Berlinetta Boxer mellorando
as súas cifras pero, sobre todo,
destacando cunha carrozaría
persoal que aínda hoxe desprende beleza. Froito do traballo do equipo Pininfarina
e supervisado por Leonardo
Fioravanti, un referente no
sector, naceu como as grandes obras do deseño clásico,
no que a forma segue á función, de maneira que a súa
cuberta foi modelada arredor
do esquema técnico do coche
convertendo cada panel da
carrozaría nunha parte máis
do concepto aerodinámico

buscado, convertendo ao modelo nunha á en si mesmo, que
podería prescindir de aleróns
ou aditamentos aerodinámicos. Con todo, a característica
máis rechamante e lembrada son as entradas de aire laterais que, amais de amosar a
todos os deseñadores onde
e como debían facerse a partir dese momento, debíanse á
necesidade de canalizar todo o
aire posible aos dous radiadores xemelgos, cos que contaba. Así, aprendendo dos erros
da Berlinetta, eliminaron a colocación dianteira do radiador
e o seu efecto negativo sobre
o habitáculo, creando de paso
un dos sinais de identidade, e
un dos elementos máis imitados do Testarossa.

Potencia e confort
Concibiuse con multitude de detalles únicos como
un grande turismo á antiga
usanza, dotando ao condutor dunha condución agradable que o resto dos deportivos
coetáneos non tiñan, como
era o caso do seu competidor
máis directo, o Lamborghini
Countach, único que se medía ao bipraza italiano naqueles anos. Motor de 12 cilindros
opostos montado lonxitudinalmente na zona central,
ofrecía 390 cabalos quedando

practicamente sen rivais e tendo, amais, un coeficiente aerodinámico superior grazas á
estudada silueta que lle confería unha maior velocidade
punta. Como todos os Ferrari
da época, a carrozaría estaba
composta por paneis de aluminio, creada a golpes de martelo nos talleres de Scaglietti e
descansaba sobre un chasis tubular reforzado con pranchas
na zona do habitáculo. Pese
ás súas especificacións, nunca foi empregado como base

cantidade de diñeiro: un piso
de luxo na capital de España
ou en Barcelona. Foron moitas as estrelas que quixeron
facerse con un: Julio Iglesias,
Elton John, Michael Jordan,
Maradona… Anos máis tarde,
o deportivo volveu ser protagonista de minutos, desta volta na gran pantalla, na película
O Lobo de Wall Street de Martin
Scorsese como vehículo do financeiro embusteiro interpretado por Leonardo DiCaprio.

Impactou co
seu deseño de liñas
limpas e fluídas,
obra de Pininfarina

A factoría de Maranello
só fabricou unha unidade da
versión sen capota do modelo, denegando de forma continuada a petición dos clientes
que demandaban transformar
o seu Testarossa pero aceptou
a solicitude dunha persoa especial: Gianni Agnelli, o herdeiro do imperio Fiat e parte
dunha das familias máis influentes de Italia. Deseñouse
especialmente para el, ao
seu gusto e medida, pintado

para ningunha versión de circuíto e, de feito, a peculiaridade de montar a transmisión
baixo o motor, obrigou a elevar o bloque, anulando todas
as vantaxes estruturais propias
da súa configuración de cilindros opostos, como era baixar
o centro de gravidade.

Na pequena e gran pantalla
O mito do Ferrari Testarossa
acabou de fraguarse no mundo audiovisual coa súa presenza na serie de televisión
“Corrupción en Miami”. Don
Johnson, o protagonista, no
papel do detective Sonny
Crocket ao volante do seu deportivo, tivo boa parte da culpa
de que medio mundo soñara
con conducir un Testarossa
branco. En 1985 custaba 24
millóns de pesetas…imaxinen
o que podía mercarse con tal

Testarossa Spider

cunha cor sorprendente: prata con liñas azuis seguindo o
seu desexo dun coche rápido, cómodo e rechamante
pero sen excesos. Tamén se di
que o quería de cor prata porque as dúas primeiras letras
do seu apelido AG coinciden
co símbolo da prata na táboa
periódica. Máis tarde, outros
carroceiros especializados
produciron algunha que outra versión sen capota do deportivo pero este contaba coa
particularidade de ser o orixinal. A casa de poxas Artcurial
púxoo baixo o seu martelo no
ano 2015 cun prezo de saída
superior aos 600.000 euros.

O final do conto
Do Testarossa, chamado
así de contundente e italiano
pola cor vermella coa que estaban pintadas as tapas das
culatas, fabricáronse máis de
7.000 unidades, un número
alto para un modelo tan caro.
Inclúense na cifra os primeiros,
que se crearon cun só espello

instalado a media altura do
montante dianteiro e que, rapidamente, por mor das críticas recibidas, foi substituído
por dous espellos situados na
base dos montantes. Aquelas
unidades chamáronse monospecchio e son, hoxe en día,
as máis cotizadas do modelo,
coa dificultade engadida de
que moitos optaron na época por modificalo pasándoo á
configuración do espello dobre. Ata o momento da súa
sucesión, non experimentou
grandes modificacións, salvo
cuestións menores como o
diámetro das pinas, que foron
creadas nunha medida demasiado estraña para poder empregar pneumáticos estándar
e algunhas modificacións na

Fabricáronse
máis de 7.000
unidades deste
deportivo que
custaba 24 millóns
de pesetas
suspensión que trataron de
corrixir o erro de situar o motor sobre a transmisión. Tras
o Testarossa, e os seus derivados, 512 TR, F512N, no ano
1996 chegou o 550 Maranello,
nacido baixo o auspicio de
resucitar outra das grandes
lendas da marca, o Daytona,
que supuxo a volta ao motor
dianteiro e que eliminou, así,
o concepto de grande turismo de motor central da gama
Ferrari que, ata hoxe, non atopou sucesor.
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Calendario
de probas
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22-23 de xullo Cto.
ade
Velocid
Copa de España de Flat Track - Óvalo
22 de xullo
Montaña
IV Montaña As Pontes
xullo
de
29-30
Slálom
XII Slalom de Valga
29-30 de xullo
ós MX
Motocr
Estonia
ior
MXJun
Cto. Mundo Motocrós
30 de xullo
ade
Velocid
Zuera
e
locidad
Minive
Cto. España
30 de xullo
F1
a
Hungrí
F1
GP
30 de xullo
Mundial Ralis
Mundial Ralis - Finlandia
30 de xullo

As fazañas de Porsche en papel
Os carteis de Porsche, expostos agora nunha mostra, son
unha das tradicións máis belas
da marca. Ao observar cada un
deles subimos a unha máquina do tempo e podemos viaxar
pola historia do automobilismo
deportivo, degustando o sabor das carreiras doutras épocas, vistas a través dos ollos de
artistas dese tempo. Con eles
incluso podemos rememorar
o son de motores lendarios, o
cheiro a pneumáticos e aceite
queimado… Vinte carteis vitoriosos: dezaoito triunfos absolutos e dúas de categoría, que
ilustran con acerto a épica da
competición. Coches, pilotos e
competicións míticas aparecen
plasmados con beleza e dun

modo artístico, porque observando a estética dos carteis de
Porsche pódese ver o legado da
marca, pero tamén a evolución
da arte gráfica da segunda metade do século XX.
Todas as xestas deportivas da
marca alemá están plasmadas
nesta mostra, dende aquelas
primeiras vitorias de categoría
en grandes carreiras ou campionatos de Europa durante
os anos 50. A Targa Florio, os
1.000 Km de Nürburgring, a
Carreira Panamericana, Sebring,
Daytona, Spa… e, sobre todo,
as 24 Horas de Le Mans, a proba
de resistencia por excelencia na
que Porsche competiu en todas
as súas edicións dende 1951 batendo todos os récords.

XULLO 2017

LUGAR
Moraña
Circuíto de Sachsenring
Polonia
Circuíto de Laguna Seca
Coirós
Comarca O Condado
Rianxo
Ferrol
Circuíto Ricardo Tormo
Circuíto de Forcarei
Circuíto Red Bull Ring
Circuíto de Motorland - Alcañiz
Chantada
Moeche
Sant Corneli
Agolada
Agolada
Circuíto de Silverstone
Viduedo
Loket
Rancho Canudas - Óvalo
As Pontes
Valga
Lange Motokeskus
Circuíto de Zuera
Circuito de Hungaroring
Finlandia

PROVINCIA
Pontevedra

Lugo
Pontevedra
A Coruña
A Coruña
Valencia
Pontevedra
Teruel
Lugo
A Coruña
Barcelona
Pontevedra
Pontevedra
Ourense
Barcelona
A Coruña
Pontevedra
Zaragoza

PAÍS
España
Alemaña
Polonia
EEUU
España
España
España
España
España
España
Austria
España
España
España
España
España
España
Gran Bretaña
España
Rep. Checa
España
España
España
Estonia
España
Hungría
Finlandia
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Sébastien Ogier venceu a Edición 51ª

Vodafone Rali de Portugal 2017
■ PAULO NUNO ARAGÃO | Texto ■ DESPFOTO | Fotos

No último día da proba,
domingo, Ogier apenas tivo
que xestionar o liderado de
16,8 segundos, conquistado o
sábado, e igualando desta forma o histórico Markku Alén.
Agora, ambos con 5 vitorias
no Rali de Portugal. Ogier co
Ford Fiesta da M-Sport, ve así
reforzada a súa condición de
líder do Mundial de Ralis, sumando 22 puntos máis que
Thierry Neuville (Hyundai i20),

Clasificación Final
Posto

Piloto

Vehículo

1

SEBASTIEN OGIER

Ford Fiesta

2

THIERRY NEUVILLE

Hyundai i20

3

DANI SORDO

Hyundai i20

4

OTT TANAK

Ford Fiesta

5

CRAIG BREEN

Citroen C3

6

ELFYN EVANS

Ford Fiesta

7

JUHO HANNINEN

Toyota Yaris

8

MADS OSTBERG

Ford Fiesta

9

JARI MATTI-LATVALA

Toyota Yaris

10

ESAPEKKA LAPPI

Toyota Yaris

o segundo clasificado do mundial que tamén foi segundo na
proba portuguesa de 2017. O
terceiro clasificado da carreira
foi Dani Sordo (Hyundai i20).
O último día da proba o
piloto da M-Sport, comezou
á defensa na primeira pasada por Fafe, en Luilhas atacou
forte, en Montim xestionou
a vantaxe e na segunda pasada por Fafe (Power Stage)
controlou os quilómetros

finais para alcanzar o lugar
máis alto do podio. A Power
Satge (Fafe2), foi gañada polo
seu compañeiro de equipo
Ott Tanak. Este último bateu
en Amarante, no treito máis
longo da proba, partiu a suspensión traseira esquerda do
Fiesta. A pesar do toque continuou na proba pero perdeu
máis de 1´20”, baixando varias
posicións na xeral, acabando
na final cuarto.

Thierry Neuville (Hyundai),
atacou o último día da proba,
máis Ogier non baixou os brazos e fixo que o belga enténdese que só precisaba de manter
a marcha para ter garantido o
segundo lugar na proba.
Dani Sordo foi terceiro, o último día da proba perdeu tempo na loita pola vitoria e polo
hipotético segundo lugar. Craig
Breen (Citroën) quedou quinto,
con problemas no seu coche.
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Campionato de España de Terra–Rali Terra da Auga Comarca de Arzúa

“Cohete”... coma un foguete por Galicia
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto
■ TOMÁS CUMBRAOS E M.C | Fotos

O nacional de terra segue visitando a nosa autonomía, aínda que desta volta cambiou de escenario. Elexiu
de novo treitos coruñeses, deixando
repousar os do Mandeo, para recalar
na comarca de Arzúa. A vila do queixo,
xunto con Touro, Boimorto e O Pino
ofertaron a estrutura necesaria para
acoller a terceira manga do exercicio…
que non tivo este ano a chuvia como
fiel acompañante.
E dende o treito inicial, disputado
na tarde do venres, a carreira galega
tivo un claro protagonista. Líder chegaba a Galicia o asturián José Antonio
Suárez, copilotado polo pontevedrés
Cándido Carrera. E o de Pravia non
quixo desaproveitar a ocasión para
reforzar a súa posición, logrando ao
mesmo tempo a segunda vitoria do

exercicio, trala lograda na cita disputada na Comunidade Foral de Navarra. O
de Peugeot estivo intratable e amosou
un nivel superior ao resto dos pilotos.
Completa carreira do vasco Del Cid,
que correndo e aproveitando os problemas de diversos pilotos (Eizmendi,
Álex Villanueva…) encaramouse á segunda posición co seu habitual EVO. A
esa praza puido chegar Amador Vidal,
no seu retorno co Polo N1, rematando
no terceiro posto; aínda que con males
mecánicos, que condicionaron a brillante actuación do piloto de Vimianzo.
A cita galega tivo outros epicentros de interese. Por exemplo, o debut
da Beca Júnior R2, que levou o vasco
Llanera, por diante do catalán Soláns
e do coruñés Blach. Cornet mandou
nunha apretada Copa Kobe, secundado no podio por Fuertes e o galego Otero. Os coches de serie viron o

Clasificación Xeral
Posto

Piloto

Vehículo

1

JOSÉ A. SUÁREZ

Peugeot 208 Maxi Rally

2

JORGE DEL CID

Mitsubishi Lancer EVO X

3

AMADOR VIDAL

Volkswagen Polo N1

4

JOSEP BASOLS

Citroën DS3 R5

5

WILLIAMS VILLANUEVA

Mitsubishi Lancer EVO X

6

JUAN C. AGUADO

Ford Fiesta R5

7

JUAN P. CASTRO

Mitsubishi Lancer EVO X

8

EDUARD FORES

Citroën DS3 R5

9

CARLOS D. KINN

Mitsubishi Lancer EVO X

10

JUAN C. QUINTANA

Mitsubishi Lancer EVO X

triunfo do boliviano Kinn, mentres que
o grupo A foi para o Saxo de Jaime
Castro e os históricos para Edgar Vigo.

Segunda vitoria
do ano para
Suárez, Carrera e
o 208 MaxiRallye

Gran resultado
para o vasco
Del Cid, segundo co
seu EVO
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Pese a un
coche que non
foi cen por cento,
Amador Vidal
asinou a terceira
praza

Regresando
tralo accidente de
Navarra, Basols
rozou o podio,
rematando cuarto

Depois
do abadono
de Alex,
Williams salvou
a honra familiar
dos Villanueva
concluíndo
quinto

Vitoria entre os
históricos para o
fenés Edgar Vigo
aos mandos do seu
Golf
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Apretada loita na
oferta Toyota, con
triunfo para Cornet

Llanera levou unha
reñida Beca R2

Castro fíxose co
grupo A

Entre os de serie triunfo para o
boliviano Kinn

Entre os de serie
triunfo para o
boliviano Kinn

Talleres
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

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

Sprint

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

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

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

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

LEXUS RC 300h HÍBRIDO
DESDE 39.900€
Lexus RC 300h Híbrido, belleza al máximo nivel. Su combinación de líneas
angulosas, diseño elegante y su lujoso interior artesanal lo convierten en un
coupé que sin duda le cautivará.

CENTROS AUTORIZADOS LEXUS GALICIA - BREOGAN AUTOLUX S.L.
Avda. das Mariñas, 288 - 15172 Perillo – Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444
Ctra. de Camposancos, 141. Nave 3 - 36213 Vigo - Tel. 986 203 320
Ctra. de la Coruña, Km. 36/38 - 27003 Lugo - Tel. 982 264 246
www.estilolexus.com www.lexusauto.es/lacoruna

164 kW 223 CV. 4,91/100km. CO2: 113 g/km. NOx: 0,006 g/km
Lexus RC 300h Executive MY17. PVP recomendado: 39.900 ¤ por financiar (incluye promoción de 2.000 ¤ por financiación con Lexus Privilege).
Entrada: 13.297,30 ¤ TIN: 7,50%. TAE: 8,76%. 48 cuotas de 350 ¤ / mes y última cuota (valor futuro garantizado): 17.449,59 ¤. Comisión de apertura financiada (2,75 %): 731,57 ¤. Importe Total de Crédito: 27.334,27 ¤. Importe Total
Adeudado: 34.249,59 ¤. Oferta conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH España. Capital mínimo a financiar 16.000 ¤. Oferta válida en Península y Baleares hasta el 30/06/2017. 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. Para más información consulte en su centro autorizado Lexus.

