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É hora de comezar a mellorar as estradas
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Unha consecuencia directa da crise económica foi a deterioración da rede de estradas do noso país. Por iso agora, que parece
que as cousas comezan a ir un pouco mellor,
é importante poñer o acento da seguridade
viaria na mellora e na reparación da rede de
infraestruturas viarias. Unha cuestión urxente que as distintas administracións deberían
abordar sen máis demora; a vida de moitas
persoas depende de tomar decisións correctas neste tema.
Precisamente, este mes distintos entes relacionados co mundo da construción
e da automoción presentaron un estudio
(“Seguridade en estradas convencionais: un
reto prioritario de cara ao 2020”) para propoñer ao Goberno e ás CC.AA. investimentos na rede viaria que reduzan dunha forma
importante o número de vítimas mortais en
accidentes de tráfico. Este informe céntrase
en estudar os treitos de estrada con elevada accidentalidade por saída da vía, aqueles de especial perigosidade e outros treitos
onde son máis habituais os sinistros centrais
ou fronto-laterais. Os encargados de realizar
o estudo sinalaron que as actuacións mediante construción de carrís adicionais en
estrada de dobre circulación con gran sinistralidade, ou as correccións do trazado en
outros puntos negros da rede, reduciría tamén en 1.034 o número de feridos graves e
suporía un aforro para a sociedade de 702
millóns de euros. En Galicia seguen estando pendentes a mellora de moitos treitos
en estradas secundarias. Habendo un déficit, recoñecido por distintas asociacións,
de carrís dobres en moitos quilómetros da
rede viaria galega. Algo que eliminaría en
moitos sinistros o peor choque que pode
haber entre dous vehículos, o frontal. A actuación de construír novos carrís en vías de
dobre sentido co deseño “2+1” permitiría
mellorar os adiantamentos a camións e autobuses, e reduciría o perigosísimo choque

frontal. Este tipo de estrutura viaria tivo en
países como Alemaña, Finlandia e Suecia resultados moi positivos. Como exemplo do
balance positivo chega con mencionar que
se logrou reducir o ratio de accidentalidade
entre o 22 e o 55 por cento.
Atopámonos fronte a un contexto marcado pola progresiva deterioración da rede
de estradas a nivel nacional, como puxo
de manifesto a última entrega (2016) da
avaliación que publica cada dous anos a
Asociación Española de Estrada (AEC). Neste
informe advertíase da necesidade de investir preto de 7.000 millóns de euros para paliar o déficit en mantemento e conservación,
unha vez que este se incrementou un sete
por cento dende o ano 2013. O estudo detallaba que o 94 por cento de este gasto tería que destinarse á reposición de firmes e
advertía que, no caso de non tomar decisións, parte da rede terá que ser reconstruída no 2020.
Entre o período de precrise e crise, marcado polos anos 2005 a 2015, a coservación
da rede viaria nacional pasou do aprobado
“raspado” ao deficiente, ou sexa suspenso.
De seguir así as cousas, e non tomar decisións drásticas, chegaremos a un rotundo
cero. A situación é así de grave e de lamentable. Por iso este chamamento ás institucións
para poñer remedio a este desastre viario.
É necesario investir neste apartado
que tantas vítimas cobra todos os meses. O
incremento da visibilidade nalgunhas vías
(como, por exemplo: máis sinais luminosos,
captafaros ou bandas sonoras) a instalación
de pavimentos antideslizantes, a mellora
da xeometría en determinadas curvas e a
eliminación dos pavimentos defectuosos
son elementos que repercuten directamente nunha mellora da sinistralidade. Doutro
xeito, de non tomar medidas correctoras, as
vítimas dos accidentes de tráfico incrementaranse enormemente.
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No primeiro semestre as canles de alugueiro e empresas rexistraron as maiores subas

Xuño pechou con máis de 130.000 turismos matriculados

O Seat Ibiza, con 20.723 unidades matriculadas ata xuño, é o líder de vendas

■ REDACCIÓN | Texto

No mes de xuño matriculáronse 131.797 turismos,
cantidade que representa
unha suba dun 6,5% fronte
ao mesmo período do ano
pasado. O crecemento das
matriculacións por parte das
empresas (23,5%) foi o que
máis impulsou o mercado
para alcanzar a porcentaxe
positiva obtida no mes.
No primeiro semestre do
ano o mercado de turismos
rexistrou 667.494 matriculacións, o que representa un
7,1 por cento máis tomando
como referencia o período
xaneiro-xuño do ano pasado.
Do mesmo xeito que sucede
no mes de xuño, as matriculacións das empresas, e neste
caso tamén os de alugueiro,
son os que animaron os rexistros cun crecemento moito
máis robusto que a canle de
particulares. Neste senso hai
que destacar que as matriculacións realizadas polos compradores particulares subiron
un 2,4%, o que supón facelo

case a unha terceira parte
menos do ritmo xeral alcanzado polo mercado.
Aínda que no primeiro
semestre do ano se obtivo
un balance positivo, temos
que contextualizar as cifras
e lembrar que, por exemplo, no primeiro semestre
do ano 2008, cando comezou a crise, matriculáronse
máis de 823.000 turismos, un
19% máis que entre xaneiro
e xuño deste ano. Ademais,
bótase en falta unha maior
cifra de matriculacións por
parte dos clientes particulares, factor esencial para o
necesario rexuvenecemento dun parque circulante
que alcanza xa unha elevada
idade media: 12 anos á pechadura do ano 2016. Unha
antigüidade que se traduce
en que moitos coches en circulación teñen emisións moi
superiores aos comercializados na actualidade. Todos
os turismos que atopamos
hoxe en día nos concesionarios dispoñen de motores
de baixas emisións e cumpren as estritas normativas

anticontaminantes vixentes
na actualidade.

Reaccións
Adolfo Randulfe, director
de comunicación de Anfac
afirma que “aínda que o
mercado de turismos pechou no mes de xuño e o
primeiro semestre con cifras
positivas, dende a nosa asociación seguimos preocupados pola falta de impulso
nas matriculacións por parte dos clientes particulares.
Como resultado, esta canle
medrou no primeiro semestre do ano case a terceira
parte do que o fixo o mercado en xeral, que estivo
impulsado principalmente
polas vendas a empresas e

alugueiros. Esta tendencia
ao estancamento entre os
particulares repítese dende
o comezo do último trimestre do ano pasado, e xa vimos algúns meses ata con
taxas negativas nesta canle. Ademais, dende Anfac tamén nos causa inquietude
a falta de rexuvenecemento do parque cunha idade
media, 12 anos, que está
moi afastada do que sería
recomendable para manter unha frota con baixas
emisións e altos niveis de
seguridade. Dous aspectos que son esenciais, respectivamente, para lograr
unha boa calidade do aire
nas nosas grandes cidades
e manter uns baixos niveis
de sinistralidade viaria.

MATRICULACIÓNS DE TURISMOS. TOP 5 MODELOS

Mes de Xuño 2017
Modelo 		
Unidades
SEAT IBIZA
SEAT LEÓN
RENAULT MEGANE
VOLKSWAGEN POLO
CITROËN C4

3.925
3.814
3.811
3.629
3.378

Acumulado: Xaneiro-Xuño (2017)
Modelo 		
Unidades
SEAT IBIZA
SEAT LEÓN
CITROËN C4
OPEL CORSA
VOLKSWAGEN POLO

20.723
19.837
17.819
17.103
16.960
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Compostela Car Service, un taller integral del automóbil
Compostela Car Service, abriu as súas instalacións hai uns meses, un taller integral de automóbiles que conforma o primeiro en Galicia da de Red
Autocrew (unha marca de Talleres Bosch, líder de equipos
de automoción cunha rede de máis de 1.000 talleres a nivel europeo).
Santiago Bello, responsable do taller destaca que “trátase dun proxecto creado sobre a base de profesionais no
sector da automoción cunha experiencia media de máis de
quince anos”. “Baseamos o noso servizo nos máis elevados
estándares de calidade, formación e equipamento técnico,
equiparables a concesionarios oficiais, sempre nas mellores
condicións económicas e tendo como prioridade a satisfacción dos nosos clientes e a solución dos seus problemas”.
Tamén recalcou que “a filosofía de Talleres Bosch conecta á
perfección cos nosos obxectivos e permítenos contar co soporte de información e técnico para dar cobertura a todas
as marcas de automoción baixo os parámetros de máxima
calidade e con recambios orixinais Bosch”.
Neste novo e innovador concepto de Taller ofrécese un servizo de posvenda integral para todas as marcas de automoción
que engloba as especialidades de mecánica, pneumáticos, electricidade e carrozaría. Para levar a cabo este proxecto, Compostela
Car Service (Polígono do Tambre, Vía Faraday 21) dispón dunhas instalacións de máis de 2.500 m2 equipadas con elementos
técnicos de última xeración certificados e aprobados baixo os estándares de garantía de calidade Bosch.
Santiago Bello resalta que “ofrecemos servizos integrais para vehículos de todas as marcas, incluíndo entre eles a recollida e
entrega a domicilio do vehículo do cliente e a reparación e mantemento segundo as especificacións do fabricante para que o
vehículo siga estando totalmente cuberto pola garantía do fabricante. A única diferenza está no aforro para os nosos clientes,
que pode chegar a ser de ata un 30% sobre o mercado actual de talleres oficiais”.

Crossland X, deseño e funcionalidade

Audi A5 Quattro, esencia de equilibrio

O novo SUV de Opel, o Crossland X, xa está na exposición do concesionario oficial Opel en Santiago,
Bétula Cars. “O novo Crossland X é un campión
tanto en estilo como en funcionalidade”, comentóunos José
Manuel López, xerente de Bétula Cars. “Estamos contentos
de poder ofrecer aos nosos clientes un vehículo cun equilibrio
tan espléndido de ambos elementos, que ofrece o máximo
espazo interior dentro dun vehículo compacto”, continuou
dicindo José Manuel.
Malia as súas compactas dimensións de 4.212 mm de
lonxitude, 1.765 de ancho e 1.605 de altura. A característica
opción de dúas cores tamén fai que o Crossland X chame a
atención. O teito pódese pedir nunha cor diferente, creando
así un atractivo contraste co resto da carrozaría.

Juan Jamardo, director de vendas de Brea
Móvil, presentóunos con todo luxo de detalles o
último vehículo incorporado á exposición do concesionario oficial Audi en Santiago de Compostela, o A5
Quattro. Un coche que cumpre perfectamente coas expectativas do cliente que busca unha berlina e un deportivo. Este
modelo da marca dos catro aros cubre os dous segmentos
completamente. Marca un perfecto equilibrio entre un automóbil deportivo e á vez familiar, co valor engadido de incorporar a famosa tracción Quattro da marca alemá que lle
confire un alto grao de seguridade e comodidade.
Jamardo comentounos que “coa experiencia acumulada
durante moitos anos construíndo coches deportivos xunto
ao profundo coñecemento da competición, que segue sendo o mellor banco de probas para a produción en gran volume, a nosa marca pode ofrecer produtos tan impresionantes
como este A5 Quattro”.
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Respectemos a limpeza das cunetas
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e foto

Agora no verán, grazas á boa climatoloxía e a que temos
máis tempo libre, sáese máis en bici e algunhas veces cando
se fai un percorrido de varias horas seguidas lévase algo para
comer. Os típicos aperitivos dos ciclistas soen ser unhas barriñas enerxéticas ou unhas galletas, todos estes produtos veñen
cun envoltorio, que case sempre son de plástico. Para desfacerse deste o máis fácil sería tiralo á beira da estrada, pero, por
que habería que facelo? Moita xente cre que porque o fagan
os ciclistas profesionais no Tour de Francia ou noutra proba
deportiva, calquera persoa pode guindar o que sexa nas estradas, e isto, evidentemente, non é así.
O que se debería facer e gardar o envoltorio na camisola
e cando cheguemos a casa ou a un contedor de lixo botalo.
O plástico destes produtos non pesa máis que uns gramos, e
pouco custa gardar o envoltorio na camisola.

Chamada de urxencia BMW Motorrad

Dispoñible nos modelos K1600GT, K1600 GTL e a nova
BMW K1600B irá incorporándose de forma gradual ao resto
de modelos da gama Motorrad co obxectivo de ofrecer
solucións de seguridade aos motoristas. A casa alemá convértese na
primeira en comercializar o sistema de chamada de emerxencia intelixente para as dúas rodas e como opción de fábrica. O sistema actívase
en caso de urxencia na estrada, establecendo contacto co centro de
chamadas e poñendo en marcha a cadea de rescate coa máxima rapidez. Tamén pode activarse de xeito manual se o condutor presenza
un accidente ou se sente mal.

O peso do plástico na camisola non vai facer que vaiamos
máis lentos na bici nin nos vai a prexudicar. Pero se que respectando unhas normas mínimas de civismo teremos as nosas cunetas libres de plásticos e de lixo.

BMW Motorrad X2City

O novo Motorrad X2City trae aire fresco, en concreto ao
segmento da mobilidade sobre dúas rodas sen emisións. O
patinete con motor eléctrico auxiliar é lixeiro e compacto e
alcanza o seu destino con independencia das retencións de tráfico, escaseza de espazo de aparcamento e horarios de transporte público.
Cunha velocidade máxima de ata 25 km/h e unha autonomía eléctrica duns 25-35 quilómetros, este vehículo está pensado para moverse
nun tráfico urbano cada vez máis conxestionado. O X2City está clasificado como
“Pedelec25”, polo que non require casco
nin permiso de conducir e está destinado
a persoas a partir dos 14 anos.
Está previsto que o Motorrad X2City
se comercialice a partir de finais de 2017.
O prezo estará
ao redor dos
2.500 euros.

Polini HI-Speed 2 para e-bike con motores Bosch

Primeiro scooter intelixente KYMCO

Polini HI-Speed 2 é un dispositivo electrónico pensado para
os motores Bosch para e-bike co obxectivo de aumentar a asistencia activa dos 25 aos 50 km/h aproveitando
ao máximo as prestacións que o motor pode ofrecer. A
novidade desta versión é a visualización no tacómetro da velocidade real e dos quilómetros percorridos. É fácil de instalar e non
necesita reglaxes, posto que se
autorregula. Para a súa colocación aprovéitase o espazo interior da cuberta do
motor, co que resulta
totalmente invisible.
O dispositivo non
necesita batería, porque está autoalimentado. Pódese activar e
desactivar mediante o
display. O seu prezo é de
120 euros.

Chega a España no mes de setembro cun prezo de venda
recomendado de 9.949 euros e cun ano de seguro con cobertura de roubo incluído. Despois de cinco anos de desenvolvemento nos que España participou na fase conceptual, KYMCO vén
de presentar o AK 550 (53,7cv) o scooter máis potente e avanzado co
que quere afrontar a mobilidade do futuro. É o único coa transmisión
totalmente separada do motor e conta cun sistema de conectividade
propio, Noodoe. No proceso de creación, a compañía taiwanesa, con
máis de cinco décadas de historia, realizou ata catro modelaxes completas de arxila desbotando máis de 70 elementos acústicos diferentes
e desenvolvendo 45 patentes propias.
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Hidróxeno, o combustible do futuro?
O hidróxeno (H) é o elemento máis abundante no universo. A intensa enerxía do sol
procede case na súa totalidade do hidróxeno. Este é un gas incoloro e inodoro, practicamente inexistente na súa forma molecular.
Con todo, como composto, haino en cantidades case incalculables. Entre os compostos do hidróxeno que se atopan sobre a
superficie, o máis frecuente, é a auga (H2O).
Na contorna do distrito de Minato Mirai
(Xapón), a brisa do porto aprovéitase para
xerar hidróxeno, que se almacena e logo se
transporta para utilizarse como fonte enerxética coa que alimentar as pilas de combustible que propulsan carretillas elevadoras.

Un aeroxenerador produce 2,2 xigavatios de electricidade ao ano, suficiente para
abastecer 500 fogares durante ese tempo. A
electricidade xerada almacénase nunha nave

que alberga un conxunto de baterías recicladas de decenas de Toyota Prius (180). Noutra
instalación próxima esta o sistema de electrólisis de auga, que produce o hidróxeno a
partir de auga. Esta divídese en elementos
constituíntes grazas á electricidade producida polo aeroxenerador e extrae o hidróxeno
a través dun electrolizador. Un gran cilindro
de máis de 10 metros de altura, constitúe o
espazo de almacenamento do hidróxeno xerado, que se utilizará como combustible para
carretillas elevadoras de pila de combustible.
Ten capacidade para almacenar o hidróxeno
necesario para impulsar 12 carretillas durante dous días.

A fatiga, un dos grandes inimigos do condutor
O verán é a época en que
máis desprazamentos se producen, e nos que é moi común que
aparezan síntomas de fatiga propiciados polo cansazo, as altas
temperaturas, a deshidratación
ou polo tipo de estrada pola que
se circula. Segundo datos da DXT,
produciranse 86 millóns de desprazamentos, o 71% dos condutores realizará viaxes longas, e deles,
un 35% superará os 1.000 km.

Consellos para evitar a fatiga
ao volante en verán
• Ponte en estrada descansado: dorme un mínimo de 7 horas
e intenta evitar viaxes ao terminar
a xornada laboral.
• Viaxar de forma cómoda reduce a fatiga, axusta ben o asento, o repousacabezas e fai unha
reglaxe en profundidade e altura do volante. Toma a condución
de forma relaxada e non intentes

recuperar o tempo perdido tras un
atasco. O obxectivo é chegar ben!
• Non baixes a vixilancia nos
quilómetros finais, xa que moitos accidentes prodúcense nese
treito.
• Durante a viaxe, descansa cada dúas horas ou 200 km,
e aproveita para facer uns estiramentos para recuperar o ton físico. Reduce este prazo se viaxas
de noite.

• A falta de líquidos provoca, entre outras cousas, unha
redución da atención, dor de
cabeza e cansazo muscular.
• Cando pares, toma unha
bebida refrescante xa que,
ademais de hidratarte, axudará a despexarte e mellora os
niveis de atención. Un refresco ou un zume é o mellor combustible! Quita a sede, non os
puntos.
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C3 Aircross, novo SUV compacto Citroën

Novo Seat Arona

Con marcada personalidade, está dispoñible desde este
mes cunha serie especial,
limitada e numerada a un
prezo de 16.900 euros para
os primeiros 200 compradores. Ofrece 5 ambientes
interiores e ata 90 combinacións no exterior para a cor
da carrozaría con 4 paquetes segundo acabados para
barras de teito, retrovisores,
decoración da lúa de custodia, faros dianteiros e centro

A casa española
presenta o terceiro lanzamento deste 2017:
un crossover fabricado exclusivamente en Martorell que supón un paso máis na súa maior
ofensiva de produto e a súa entrada no segmento dos todocamiños compactos. Práctico
e cómodo para a semana e
robusto, deportivo e eficiente
para a fin de semana está equipado coas últimas tecnoloxías
e ofrece habitabilidade e comportamento dinámico grazas

de roda. Dispón de teito de
cristal panorámico e, baixo
o capó, motores gasolina
PureTech con 82, 110 ou
130cv con stop/start e a opción no máis potente dunha
caixa de cambios automática
EAT6. Os diésel son BlueHDi
de 100 ou 120cv. Incorpora
12 sistemas de axuda á condución e catro tecnoloxías de
conectividade como a recarga do smartphone por indución, sen cable.

á plataforma MQB sobre a que
se constrúe. Con 68 posibles
combinacións de cor equipa
tres motores gasolina, todos
con bloque de aluminio (1.0 TSI
95cv ou 115cv con cambio manual de seis marchas ou DSG
de dobre embrague e sete velocidades; 1.5 TSI de catro cilindros e 150cv) e en diésel ofrece
o 1.6TDI de 95 ou 115cv , o primeiro con cambio manual de
cinco velocidades ou DSG de
sete e o segundo con cambio
manual de seis.

911 GT2: o Porsche máis potente de todos os tempos
Chega o cumio da gama 911 cunha versión salvaxe,
desenvolvida en circuíto e con chasis de competición
que pasará á historia por ser o máis potente xamais comercializada. Cun motor sobrealimentado coa única opción de
tracción traseira, carrozaría chea de detalles para facilitar a penetración aerodinámica, parachoques dianteiro rechamante,
alerón traseiro de enormes proporcións, o interior tamén viste
de competición con tapizados vermellos, molduras de fibra de
carbono e gaiola antivolcados nos asentos dianteiros. Baixa 30
quilos de peso e equipa un motor 3.8 bóxer de tres cilindros,
700cv e 750Nn que pasa de 0 a 100 en 2,8 segundos e acada
unha velocidade punta de 340km/h. En España o prezo tamén
bate marcas: 326.934 euros.

BREVES
❱❱
A conservación da rede
de estradas require un investimento
anual de 1.800 millóns de euros, segundo Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que pide así ncrementar a actual partida destinada a este
fin. Mario Arnaldo considera que,
"malia os esforzos realizados", o investimento en conservación da rede
viaria nunca chegou ao 1,2% do PIB
que se estima necesario.
❱❱
Subaru presentará por
primeira vez en Europa durante o
próximo Salón de Frankfurt a 5ª xeración do seu novo modelo Impreza.

Dispón dun chasis que estrea a nova
plataforma global da marca, que ten
un centro de gravidade 5 mm máis
baixo e que se combina cun sistema
de tracción permanente AWD e cun
motor bóxer.
❱❱
Os modelos Seat Ibiza,
Opel Insignia, VW Arteon, Hyundai
i30 e Alfa Romeo Stelvio recibiron
a máxima cualificación (5 estrelas)
nos últimos test de seguridade realizados polo organismo europeo Euro
NCAP.
❱❱
O 70% das avarías dos
coches concéntrase nos que contan

cunha antigüidade de máis de dez
anos, segundo un estudo de Autingo, que reflicte que España é o país
co parque automobilístico máis anticuado dos principais mercados europeos. O envellecemento do parque
ten consecuencias negativas; córrese
maior risco de sufrir accidentes, á vez
que aumentan as emisións contaminantes.
❱❱
O ministro francés da
Transición Enerxética, Nicolas Hulot,
anunciou que o país galo poñerá fin
á comercialización de vehículos de
gasolina e gasóleo para 2040. Hulot

avanzou axudas destinadas a persoas con poucos medios que queiran
desfacerse do seu vehículo antigo e
mercar "un máis limpo".
❱❱
Volkswagen reforzou
a cooperación co especialista en automatización Kuka mediante a firma
dun acordo para o desenvolvemento
conxunto de solucións robotizadas
innovadoras para os vehículos do futuro. Os automóbiles autónomos e os
robots de servizo son dous aspectos
complementarios da mobilidade do
futuro.

Axenda

Sprint
Cerrajería del Automóvil

LLAVES DE COCHE Y MOTO

ferrva
c/ Vista Alegre, 61 Bajo
Santiago de Compostela

Tel. 981 58 98 93
www.ferrva.com

Fax. 981 57 20 56
ferrva@ferrva.com

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

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

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636
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Segunda xeración Audi RS 5 Cupé

É o gran turismo da familia RS de Audi Sport e o primeiro modelo que incorpora a renovada linguaxe de
deseño RS. Equípase co novo motor V6 2.9 TFSI biturbo que entrega 450cv e 600Nm de par coa tracción quattro de serie para distribuír a forza entre as catro rodas. Acelera
de 0 a 100 en 3,9 segundos podendo chegar a circular a 280
quilómetros hora co paquete opcional Dynamic. No exterior,
grandes entradas de aire, grella en negro brillante, faros Matrix
LED, logos quattro, pinas de 20 polgadas e dobre saída de escape no exterior e, no interior, tapizados especiais con tons
máis escuros, volante deportivo e cadro de instrumentos virtual cockpit. Á venda desde 99.930 euros.

Xa dispoñible o Fiat 500 Aniversario
O modelo icónico da casa italiana celebra 60 anos coa
apertura dos pedidos desta edición especial en toda
Europa, con novas cores exclusivas para a carrozaría (o
verde Riviera e laranxa Sicilia), interiores exclusivos, logos vintage, detalles cromados no capó e nas tapas dos retrovisores e as
lendarias pinas de aliaxe de 16 polgadas. Dispoñible en versión
de dous volumes e en versión sen capota cun estilo que se inspira no pasado pero cheo de tecnoloxía de vangarda. Os asentos
teñen un deseño de raias horizontais, ribetes e o logo bordado
que evocan os anos da Dolce Vita. Co motor 1.2 8V de 69cv pode
mercarse desde 12.150 euros.

Ultimate, versión premium de Opel
A nova liña de acabados “Ultimate”
engade máis detalles e características de luxo
ao Crossland X e o Mokka X
cun paquete de conectividade máis completo, motores
máis potentes e eficientes.
Asentos ergonómicos AGR
(certificados nunha campaña para costas máis saudables), sistema open/start

sen chave, seguridade máxima con cámara frontal Opel
Eye, faros adaptativos intelixentes AFL LED, pinas de
aliaxe en dúas tonalidades e
sistemas de son premium. A
nova versión do Crossland X
parte dos 24.962,19 euros e
o Mokka X dos 27.911,31 euros cun ano de servizos Opel
OnStar de serie.

VW Connect: novo asistente virtual
Co obxectivo de facilitar a vida do condutor, a casa alemá pon
á súa disposición un asistente no seu smartphone que o
informará en tempo real sobre o estado do coche, sobre
cando precisa mantemento,
onde quedou aparcado ou
como mellorar o consumo de

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

combustible. Ademais, a aplicación propón desafíos para
que os clientes poidan superar retos co seu vehículo e
acumular puntos para transformalos en beneficios. Se
posúen un Volkswagen poden solicitar no servizo oficial
o dispositivo DataPlug gratis
ata finais de ano.

Superdeportivo >> Sprint Motor 11
Aston Martin Valkyrie (1.145cv)
O superdeportivo de Valkery de Aston Martin foi redeseñado mellorando as súas capacidades aerodinámicas e loce
unha carrozaría máis elevada e próxima á versión de produción. Este especialísimo vehículo, antes coñecido como
AM-RB 001, chegará en 2019 ao mercado e o fará cunha
potencia espectacular: 1.145 cabalos, obtidos do seu motor
V12 de 6.5 litros. Ademais, grazas á utilización de materiais
de gran lixeireza que compoñen o seu chasis monocasco
de fibra de carbono conseguiu unha relación masa-potencia de 1:1; é dicir, un cabalo por cada quilogramo de peso.
Por outra banda, prescindíuse do paragolpes dianteiro en
favor dun alerón de grandes dimensións e tomas de aire laterais, para obter unha excelente aerodinámica. Do exterior
destaca tamén a supresión dos retrovisores convencionais

para dar paso a unhas cámaras que proxectarán na pantalla interior a imaxe que captada, adaptándose así ás novas
tecnoloxías do automóbil. No seu interior os asentos tipo
bacquet ancorados ao chan, o seu volante rectangular ao
máis puro estilo monopraza de F1, os arnés de catro anclaxes (opcionais de seis) como cintos de seguridade, e o seu
prominente difusor con dobre saída de escape, son os seus
acenos de identidade máis relevantes. Chaman a atención
tamén as súas portas tipo navalla, que se abren cara arriba
para facilitar o acceso.
O prezo do Valkery estará arredor duns tres millóns de euros. Así e todo, as 150 unidades de estrada que se fabricarán xa foron vendidas e agárdase que cheguen outras 25
destinadas a circuíto.

Car Service
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VII Xornadas de Portas Abertas
de AD Grupo Regueira

Máis de 2.800
persoas acudiron ás VII
Xornadas de Portas
Abertas de AD Grupo
Regueira, que se celebran cada dous anos,
para coñecer as últimas novidades en ferramenta, maquinaria,
pneumáticos, mecánica, pintura e carrozaría
e recambio eléctrico.
AD Grupo Regueira reuniu en ExpoCoruña a
máis de 70 expositores
das principais marcas
do sector.
A compañía apostou
por un stand moi visual, cunhas pantallas
de 30 metros cadrados

que transmitiron todo
o que identifica á empresa, co eixo pasadopresente-futuro como
fío condutor. No seu
stand deron a coñecer as vantaxes do seu
programa Millennium,
entre as que se atopan
a formación, a asistencia técnica, o soporte
informático e o asesoramento en imaxe e
marketing dixital, entre outras, sempre co
obxectivo de axudar
aos seus principais
clientes, os talleres de
automoción, a prepararse para o futuro nun
sector cada vez máis
esixente.

Chamaron a atención
especialmente as demostracións en vivo
do manexo de maquinaria realizadas
en cada expositor. Os

rapaces de Montana
Colors puxeron a nota
de cor cun espectáculo no que pintaron un coche en vivo
ao ritmo da música, o

que espertou a curiosidade dos asistentes.
Durante as xornadas,
os distintos expositores celebraron varios
sorteos.

Novo Audi A8

DS 3 Dark Side

O novo A8, na súa cuarta xeración, convértese outra vez
na referencia para o lema “Á vangarda da técnica”, cunha nova linguaxe de deseño, un innovador principio de
funcionamento na súa pantalla táctil e un sistema de propulsión
electrificado. Dende 2018, Audi introducirá funcións de condución automatizada, como o aparcamento pilotado en prazas de
aparcamento e en garaxes ou o asistente para a condución pilotada en atascos.
O frontal coa grella Singleframe, máis ancha simboliza elegancia
deportiva e vangardismo. Esta berlina de luxo posúe unha presenza imponente, tanto na versión estándar de 5,17 m ou no A8
L, cunha distancia entre eixes alongada 13 cm.
Ao principio haberá 2 motores V6 turbo completamente redeseñados: un 3.0 TDI e un 3.0 TFSI. O diésel desenvolve 286cv e o de
gasolina, 340. Posteriormente chegarán dúas versións de oito cilindros: un 4.0 TDI con 435cv e un 4.0 TFSI con 460. A exclusiva
culminación da gama de motores chegará co W12 con 6 litros
de cilindrada.

O espírito vangardista de DS maniféstase nunha nova
creación: o DS 3 Dark Side. Esta edición limitada aposta
por unha estética radical, depurada e sobria, coa elegancia do negro e o gris e as posibilidades innovadoras da impresión
3D e o deseño paramétrico.
Dúas técnicas innovadoras, que aproveitan ao máximo as posibilidades da tecnoloxía 3D, están detrás do DS 3 Dark Side. Por unha
banda, grazas a "3D Skin", logrouse un elegante ton de carrozaría Gris "Shark", que incorpora motivos xeométricos en relevo.
Por outra, recorreuse á impresión 3D para crear pezas de titanio
que dan un toque refinado a varios elementos do habitáculo e
á chave de contacto.
Esta gama, dispoñible dende 23.580 euros, incorpora o motor
de gasolina PureTech 110, asociado á caixa manual de 5 velocidades e á automática EAT 6, e o diésel BlueHDi 110 con cambio
manual de 5.

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
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Ford Tourneo Custom

Ford presentou o novo Tourneo Custom para o transporte de pasaxeiros, que ofrece viaxes de primeira
clase a ata nove pasaxeiros grazas ao seu novo interior premium. As primeiras unidades entregaranse a principios de 2018.
Para proporcionar aos usuarios a máxima flexibilidade interior
en materia de configuración e uso do habitáculo, o Tourneo
Custom é o único vehículo do seu segmento que ofrece seis
asentos individuais, coa posibilidade de dispoñer as dúas filas traseiras en formato reunión para unha mellor interacción
entre os pasaxeiros, ou ben coa configuración de dúas filas
de tres asentos mirando cara adiante. Monta o motor diésel
de última xeración EcoBlue, dispoñible con potencias de 105,
130 e 170 cabalos.

Volvo aposta polos eléctricos

Volvo anunciou que todos os seus vehículos que
saian ao mercado a partir de 2019 terán un motor
eléctrico, o que supón o final histórico dos vehículos cun único motor de combustión interna e converte a electrificación no futuro eixe da actividade da empresa. Máis dun
século despois de que se inventase o motor de combustión
interna, a electrificación está abonando o terreo para un novo
capítulo da historia da automoción.
O fabricante sueco presentará unha carteira de vehículos eléctricos en toda a súa gama de modelos, incluíndo vehículos
eléctricos puros, híbridos enchufables e semihíbridos. Entre
2019/2021 lanzaranse 5 vehículos totalmente eléctricos.

Vision, un pneumático concept

Michelin presentou o seu pneumático concept, un
concentrado de tecnoloxías, desenvolvido en colaboración cos usuarios. Este pneumático concept, sen
aire, conectado, recargable, personalizable e bio é, á vez unha
roda e un pneumático. Vision é unha solución revolucionaria que fai converxer os proxectos de innovación explorados
polos equipos de I+D do Grupo. Na fase de concepción, os
investigadores da marca realizaron unha profunda reflexión
sobre a relación entre a produción de obxectos en grandes
cantidades e a natureza.

Novo Skoda Citigo

Skoda mellora o membro máis pequeno da súa
gama de modelos, o Citigo. Cunha nova sección
frontal e faros traseiros con marco escurecido.
Lánzase con 3/5 portas e moitos elementos de deseño, tecnoloxía e equipamentos novos. As seccións frontais, laterais
e posteriores teñen formas precisas, bordos ben definidos e
superficies suaves. Atractivo, moderno e práctico, o modelo é inmediatamente recoñecible como un vehículo urbano.
Cunha lonxitude de 3.597 mm, un ancho de 1.645 mm e unha
altura de 1.478 mm (5 portas), o Citigo é un dos coches máis
compactos e á vez espazosos do seu segmento. O modelo
ofértase con tres niveis de acabado: Active, Ambition e Style.
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Suzuki Swift 2017
Un gladiador urbano
■ XURXO SOBRINO | Texto
■ XABIER VILARIÑO | Fotos

O primeiro que notamos
nada máis observar o coche
desta proba, un Suzuki Swift
1.2 GLX 2017, na exposición
do concesionario oficial da
marca xaponesa en Santiago
de Compostela, Noyamotor,
é que gaña ao seu antecesor
en habitabilidade. Ofrece
máis espazo interior, sobre

todo, grazas a unha batalla
máis grande.
O novo Swift usa unha plataforma totalmente nova
que lle outorga unhas proporcións exteriores de 3,84
metros de longo, por 1,73 de
ancho e 1,49 de alto. A distancia entre eixes é de 2,45
metros. En comparación coa
anterior xeración o novo modelo é 10 milímetros máis
curto, medra 40 mm en anchura e perde 15 de altura. A

distancia entre eixes aumenta en 20 mm.
O seu interior é máis amplo, a anchura extra e uns
asentos situados máis baixos
fan que o interior deste xaponés ofreza moito espazo,
ata nas prazas traseiras. O
interior, como xa dixemos, é
amplo e cómodo para catro
adultos. O maleteiro é 55 litros máis grande, chega ata
os 265 litros de capacidade.
Formas redondeadas para o
salpicadeiro e a instrumentación para dar un toque de
modernidade.
O renovado deseño tamén indica que é un modelo, en todos os sentidos,

superior ao que substitúe.
Unhas liñas máis fluídas e
arredondadas marcan unha
deportividade acentuada na
súa traseira. Visto por detrás,
podémonos imaxinar como
sería unha versión dun auténtico GTI, só lle temos que
incluír uns pasos de rodas
ensanchados e dúas saídas
de escape. Obteremos deste xeito na nosa imaxinación
unha pequena marabilla deportiva que podería saltar,
evidentemente co motor
adecuado, das estradas aos
treitos cronometrados. Pero
volvamos á realidade.
Só botamos de menos
no noso modelo de probas

>> Sprint Motor
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dous pequenos detalles, o
cerre automático das portas e un apoiabrazos traseiro, algo que abundaría na
comodidade dos pasaxeiros. E xa postos, tamén nos
gustaría que as banquetas
dos asentos dianteiros fosen máis longas.
O Swift dispón de elementos novos como a pantalla do salpicadeiro que
agocha un completo equipo de conectividade, tanto para Apple como para

A
RRIN
CAMOS !

Android. A isto hai que sumar un equipo de cámaras e

A versión
máis básica xa ten
un equipamento
dabondo
sensores que traballan para
incrementar a seguridade.
Elementos como o asistente de freada de urxencia, o

Unha vez instalados no asento
do piloto resultounos sinxelo atopar
unha boa postura de condución,
e a consola central
conta adicionalmente cunha inclinación de cinco
graos cara ao condutor para mellorar a ergonomía
do conxunto. O novo volante multifunción con forma
de “D” agora aglutina maior cantidade de funcións.
Ao volante do Suzuki Swift atopámonos cun gran
comportamento. As súas dimensións e o seu breve
radio de xiro permítenlle moverse con axilidade en
contornas urbanas, e pode controlar perfectamente
as distancias. Non teremos complicacións á hora de
aparcar, máis aínda coa axuda que achega a cámara
de visión traseira. O funcionamento do sistema SHVS
non se aprecia, xa que non permite o desprazamento
nun modo totalmente eléctrico, senón que simplemente é unha axuda.
Na nosa proba circulamos por estradas onde
puidemos comprobar o empurre dende pouco máis

avisador do cambio involuntario de carril ou o control de cruceiro adaptativo,
entre outros, forman parte do equipamento deste
novo modelo. O tecnolóxico
é moi completo: Bluetooth,
Apple CarPlay, AndroidAuto,
MirrorLink, equipo de audio dixital, cámara traseira,
navegador, climatizador e
pantalla de información TFT
con gráficos do comportamento do vehículo, entre
outras cousas.

de 2.300 voltas, a partir de aí os 90 cabalos nótanse
abondo. Dinamicamente móstrase asentado no paso
por curvas, cunha boa asistencia da dirección. En canto ás suspensións, teñen un bo tarado, suxeitando a
carrozaría a ritmos vigorosos e filtrando ben as irregularidades do terreo.
Neste apartado podemos destacar o traballo da
nova plataforma estreada por este Swift. Aforra ata
120 quilos de peso e aumenta a rixidez torsional do
conxunto. É por iso que recibimos unha agradable sensación de lixeireza en curvas, aceleracións e freadas,
o que se traduce nunha condución máis áxil, tanto en
estrada aberta como en núcleos urbanos.
A dirección é moi cómoda na cidade, conta cun
radio de xiro de só 4,8 metros, é dicir, 0,4 metros menos que a xeración precedente.
Pese a ser máis compacto que a maioría dos seus
rivais, o aumento da anchura das súas vías así como
a maior distancia entre eixes transmítelle confianza
ao condutor ao rodar a velocidades de 120 km/h por
autoestrada. Neste tipo de vía o coche avanza con decisión e colle velocidade de xeito progresivo sen apenas inmutarse. Ademais, mellorouse a aerodinámica
e o illamento, o que se traduce nunha maior insonorización e un notable aumento do confort interior.

O equipamento convértese nunha vantaxe engadida
deste pequeno nipón, pois
a versión máis básica xa ten
un equipamento dabondo.

Mecánicas
A oferta no noso país
está formada unicamente por dúas motorizacións
de gasolina, unha atmosférica e outra sobrealimentada. O motor atmosférico é
un 1.250 de catro cilindros
que rende unha potencia
de 90 cabalos e un par de
120 Nm a 4.400 rpm. A variante máis potente recorre
a un bloque 1.0 turbo de
tres cilindros capaz de desenvolver 111cv e un par de
170 Nm entre 2.000 e 3.500
rpm. Ambas versións pódense asociar ao sistema micro-

É un
modelo, en todos
os sentidos,
superior ao que
substitúe
híbrido denominado SHVS.
Para o último trimestre de de
este ano chegará a versión
Sport, que utilizará o motor
1.4 Boosterjet cunha potencia preto dos 140 cabalos.
Promete ser a variante máis
frutífera de todas, aínda que

>> Sprint Motor
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Motor: 1.2
Cilindrada (cc): 1.242
Estrutura: 4 cilindros en liña
Inxección: Multipunto
Potencia Máxima en CV: 90
Par motor en Nm CEE
/ rpm: 120 / 4.400
Tracción: Dianteira
Caixa de velocidades: manual
Número de velocidades: 5
Freos dianteiros traseiros: Discos
ventilados / discos macizos
Lonxitude total (m.): 3,840
Anchura (m.): 1,735
Alto (m.): 1,495
Peso (Kg): 975
Número de prazas: 5
Volume maleteiro (litros) : 265
Combustible: Gasolina
Capacidade do depósito: 37 litros
Prezo (€) : 17.750 (Unidade probada)

para esta xeración desfíxose
da versión de tres portas. Do
mesmo xeito que para o resto da gama.
As versións SHVS obrigatoriamente contan con
cambio manual, tracción
dianteira e acabado GLX. A
tracción total só se ofrece
no 1.2 con cambio manual
e acabado GLE. A caixa de
cambios automática é de
tipo CVT e ofértase co motor 1.2 e acabado GLE.
O coñecido sistema microhíbrido de Suzuki consta dun motor eléctrico que
asiste ao bloque de gasolina nas aceleracións e arrinques, ademais de recuperar
e almacenar enerxía durante a freada. Simplemente reduce os consumos, pero non
mellora as prestacións do
vehículo. É un mecanismo

A pantalla do salpicadeiro agocha un completo equipo de conectividade

curioso e práctico. Sobre
todo por que podes homologalo como híbrido o que
pode ser unha vantaxe en
certos casos de colapso de
tráfico en grandes cidades.

Cores
Hai dispoñibles sete cores
diferentes para a carrozaría,
dende cores personalizadas
aos clásicos branco, negro e
gris, catro deles son con opción bitón, dúas combinan o
teito en prata e outras dúas
o teito en negro.

Conclusión
O Suzuki Swift é un coche
cun gran comportamento, e
máis nesta terceira xeración.
Pode ser un modelo cunhas

19

vendas discretas, pero dende logo non ten nada que
envexar aos seus rivais sobre o asfalto. Así e todo, temos que dicir que superou
as nosas expectativas.
Na urbe desenvolvese comodamente, como un auténtico gladiador. As súas
dimensións e manobrabilidade danlle unha vantaxe
fronte a outros modelos do
seu segmento. Gustounos
o seu deseño e a súa habitabilidade. A condución e a
suspensión, en liñas xerais,
son agradables. Pensemos
que non é un vehículo para
facer treitos cronometrados
nin correr nun circuíto. O
dito, ten calidades suficientes para ser un modelo que
hai que ter moi en conta á
hora de mercar un vehículo
deste segmento.

O maleteiro ten unha capacidade de 265 litros, 55 máis co seu antecesor
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Honda X-ADV
Un novo paradigma

■ JOSÉ ARUFE | Texto
■ XABIER VILARIÑO | Fotos

Esta moto é incrible! Moito
mellor do que imaxinaba!
Estes son algúns dos comentarios do novo propietario desta Honda X-ADV, que
xenerosamente nos cedeu
para facer esta proba. Unha
vez máis Honda amosa o seu
poderío e superioridade presentando este modelo, pioneiro no seu sector e moi
agardado por moitos motoristas experimentados, un
megascooter trail X-ADV. A
nova idea do fabricante xaponés en realidade non ten
competencia porque non hai
equivalentes. A medio camiño entre unha motocicleta trail e un scooter, a X-ADV
creou un novo segmento.

Tomando como base a
Integra, a marca nipona
desenvolveu nas súas instalacións de Roma un modelo verdadeiramente curioso
e rechamante, cun considerable tamaño e altura, unha
moto que non nos deixa indiferentes ao vela circulando
polas rúas e estradas, o seu
frontal coas súas dúas luminarias laterais LED é moi
rechamante.
O X-ADV representa a brillante síntese entre o estilo
dun SUV e a practicidade
dun maxiscooter, pero con
todas as calidades técnicas e dinámicas dunha motocicleta. Se facemos unha
comparación co mundo do
automóbil, podería ser comparado cun crossover. O novo
scooter de Honda ofrece a

oportunidade de moverse
en calquera terreo, con ou
sen equipaxe ao lombo, preservando o espírito de aventura cando se quere escapar
da rutina.

Parte ciclo
O seu aspecto é moi curioso, é raro. Gústame o manillar bicónico de aluminio
con estilo off-road. Ten un
chasis de diamante en aceiro alixeirado autoportante. As suspensións de longo
percorrido e a axuda dos radios tanxenciais e os pneumáticos de debuxo mixto
son capaces de absorber
calquera irregularidade, por
moi pronunciada que sexa.
O sistema de freada é digno
dun enduro-maxi, con dous

discos flotantes de 296 mm
e pinzas radiais Nissin con
catro pistóns e ABS. Tamén
dispón dun freo de estacionamento verdadeiramente
cómodo no lateral dereito.

Motor
O corazón X-ADV é o motor de dous cilindrosde de
745 cc con caixa de cambios
secuencial de 6 velocidades
DCT. Os valores de potencia
e par son moi equilibrados,
55cv a 6250 rpm e 68 Nm
a 4750 rpm, o que garante
unha aceleración rápida e un
empurre vigoroso, así como
unha velocidade máxima excelente. A inxección electrónica contribúe á eficiencia do
consumo de 27,5 km/litro, co
tanque cheo, que ten unha

>> Sprint Motor
unha condución máis agresiva, permitindo á súa vez
outros tres modos S1, S2 e
S3. Tamén temos a opción
de cambiar manualmente
mediante as levas no puño
esquerdo.

Instrumentación e posición de condución

capacidade de 13,1 litros poderemos facer máis de 300
quilómetros. O cambioautomático DCT permítenos
dous modos de condución
DIRECT, condución tranquila por estrada, ou SPORT,
maiores prestacións para

A instrumentación dixital
LCD é grande cun estilo deportivo perfecto. En primeiro
termo, o tacómetro circular,
un gran velocímetro numérico no centro por riba do indicador da marcha axustada.
Toda a información está disposta dun xeito lóxico, de
acordo coa frecuencia de
consulta. Un grupo compacto de testemuñas luminosas
integráronse na placa que
bloquea o manillar, que nos
indica a funcionalidade ABS,
a posición neutral, a posición
de freo de estacionamento
e a activación dos intermitentes. O parabrisas pódese
axustar en cinco posicións,
proporciona unha boa protección para as distintas situacións climatolóxicas. A
diferenza na altura total é
de 136 mm, cunha inclinación que varía de once graos
entre o punto máis alto e o
máis baixo, integrado con
harmonía no frontal sobre a
lente dual e os intermitentes.
O sistema de iluminación é
completamente de LED.

Proba en Estrada e
off-road
A primeira sensación é a súa
altura e o seu impecable posto de condución, manillar de
enduro e unha espectacular

pantalla cunh a
chea de in- formación á
fronte. Condúcese con aplomo e transmítenos seguridade e estabilidade en todas as
curvas, se nos pasamos un
pouco, non pasa nada, aplicamos un dedo no seu poderoso freo e corriximos,
responde ao gas con vixorosidade e o velocímetro sobe
sen parar. Teremos que controlar este detalle de cando
en vez, a percepción de velocidade é enganosa.
É practica e cómoda como
un scooter, pero se conduce coma unha motocicleta, a súa principal calidade
en estrada é a navegación,
persegue a trazada seleccionada como un tiraliñas.
Certamente as suspensións
son o gran segredo dos novos modelos de Honda, as
sensacións son fabulosas e
en estradas secundarias con
pavimento irregular gozaremos moitísimo. Outro
apartado que xa comentamos antes son os freos,
dobre disco dianteiro con
dobre pinza radial de catro
pistóns, unha potencia de
freada digna dunha moto
R. Conta con regulación en
ambas manetas de freo con
coroa metálica estriada de
cinco posicións. Por suposto, nun modelo futurista
como o X-ADV, non podía
faltar a chave intelixente,
un sistema práctico que nos
permite manter a chave no
peto, a súa frecuencia entra en funcionamento cando nos achegamos á moto
nun radio de dous metros.
O asento é duro, pero moi
cómodo incluso logo de
moitos quilómetros, cunha
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grande amplitude e suavidade de tecidos, debaixo
do mesmo podemos gardar un casco convertible
con comodidade. O túnel
central é grande e alto e
obríganos a manter as pernas separadas.
Esta nova motocicleta permítenos gozar fóra
da estrada, perfecta para
pistas de terra e ata pode
circular por un camiño pedregoso con dignidade.
Unha situación que resultaría imposible para calquera
outro scooter no mercado,
como sempre teremos que
ter en conta o seu peso e
envergadura, o seu manexo
off-road require certa experiencia. De momento, unha
mala noticia, non se pode
limitar para o carnet A2.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor: Bicilíndrico en liña de 4 tempos
Distribución / Refrixeración: SOHC,
4 válvulas por cilindro / auga
Cilindrada / Potencia máx.: 745 cc 54cv
Relación de compresión: 10,7:1
Par motor máximo: 68 Nm
Réxime de xiro do motor para
o par máximo: 4.750 rpm
Alimentación / Arrinque: Dianteira
Caixa de velocidades: PGM-FI / Eléctrico
Transmisión / Tipo: (transmisión
de dobre embrague) / cadea
Número de marchas: 6
Chasis: Tipo diamante (aceiro)
Freos dianteiro / traseiro: 2 discos / un
disco (ABS)
Suspensión d / t: Horquilla
axustable / Prolink con amortecedor
axustable en precarga

Prezos e cores
•
•

Vermello/Branco/Negro, Branco/Azul/Vermello (HRC), Prata, Negro
X-ADV: 11.750 € (prezo final matriculado)
Revisións de mantemento recomendadas:

•
•
•
•
•
•
•

1ª.- 1.000 km
2ª.- 5.000 km ou un ano
Seguintes, cada 5.000 km ou un ano
Prezo aproximado de cada revisión, 85 €
Cambio de pneumáticos cada 12.500 km / Prezo aproximado 225 €
Seguro: Terceiros con asistencia en estrada, seguro de condutor, indumentaria do
condutor, seguro de pneumáticos, perda de chaves e avaría mecánica. Prezo: 275 € / Ano
Tamén hai a posibilidade de engadir roubo, incendio ou perda total (Todo Risco)
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60 anos de historia en Vigo

Citroën
■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotos

A maior empresa do sur
de Galicia cumpre o vindeiro mes de setembro sesenta
anos de actividade en Vigo,
sesenta anos desde que asinara un acordo coa Zona
Franca para erguer a primeira fábrica en España da
multinacional automobilística francesa. Nestas seis décadas, PSA Peugeot Citroën
Vigo (que é o nome actual da
casa) produciu 32 modelos,
34 se computamos as versións eléctricas das actuais
Berlingo e Partner. Hoxe é
un referente para a marca, tamén para industria, e
foi a impulsora dun sector
no que Galicia non tiña experiencia e que hoxe supera os 8.000 millóns de euros
de facturación.

A chegada a Galicia
En 1956 Citroën era un
dos grandes construtores europeos de automóbiles, contaba cunha sólida
imaxe de marca e estabilidade financeira, especializada nunha gama reducida
de modelos e que apostaba
pola innovación e o desenvolvemento de novos produtos. As oito fábricas coas
que contaba na área de
París estaban desbordadas
de traballo e, ante a imposibilidade de ampliar dentro
dese tecido urbano, explorou posibilidades máis afastadas. Primeiro en Rennes,
con dúas plantas, e despois
situou a España no punto
de mira para penetrar comercialmente nun país con
fortes dereitos de importacións. España era un mercado con grande potencial
no que se vendía toda a
produción tendo que esperar o cliente varios meses e
adiantar un depósito. A casa
francesa tivo que salvas restricións propias do sector do
automóbil e tivo que buscar
un socio español porque a

participación estranxeira
nas empresas non debía superar o 50% do capital social
da mesma. O obxectivo centrouse nunha das tres Zonas
Francas do país: Barcelona,
Cádiz ou Vigo para reducir os custos de transacción
derivados da importación
e exportación de vehículos
e compoñentes. Vigo ofrecía localización óptima para
exportar a África, América e
Marrocos e unha comunicación privilexiada por mar
con Lorient, cidade bretoa
de onde chegaban parte dos
seus compoñentes, elementos e utillaxes de fabricación.
Ademais, Galicia protagonizaba o maior proxecto de
construción de centrais hidroeléctricas da época, asegurando dispoñibilidade
enerxética, e a economía viguesa ofrecía man de obra
con certa cualificación grazas, entre outros factores, á
Escola de Artes e Oficios e á
presenza da puxante industria do sector naval. Ao longo
de 1957 a empresa tramitou
as autorizacións pertinentes para a súa implantación
e o 2 de xullo constituíuse a

sociedade Citroën Hispania
SA con domicilio social en
Vigo e un capital inicial de
100 millóns de pesetas. A actividade comezou a finais de
marzo de 1958 nunha nave

Seis décadas
de actividade en
Balaídos, que a
marca celebrará
coa fabricación do
vehículo número 13
millóns
provisional do Porto onde
permaneceu varios meses
ata adquirir solo en Balaídos
e edificar as primeiras naves. O 10 de abril de 1958
colocouse a primeira pedra da planta de Balaídos
e ese mesmo día finalizou
a ensamblaxe do primeiro
Citroën fabricado en España.

Repercusión na área
viguesa
A implantación da factoría en Vigo supuxo unha

profunda transformación
na comarca, onde non existía tradición no sector do
automóbil. Foi preciso formar man de obra cualificada ou buscar provedores e
serviu como impulso para
o desenvolvemento posterior do sector da automoción
cun amplo tecido industrial
e co Clúster de Empresas
da Automoción de Galicia
(Ceaga) conformado por
máis de setenta empresas
do sector ou o CTAG (Centro
Tecnolóxico da Automoción
de Galicia). Así Vigo converteu dúas das súas debilidades (o tamaño reducido, xa
que é unha das fábricas de
automóbiles máis pequenas
de Europa con 600.000 metros cadrados) e a súa localización periférica en vantaxes
competitivas. Segundo os
datos de CEAGA, as empresas da automoción galega
contan con 19.850 traballadores directos e máis de
45.100 empregos totais.

32 modelos fabricados
O primeiro modelo saído da factoría viguesa foi a

En 1958, nove meses despois de
iniciar a súa actividade nun antigo almacén do Porto de Vigo, superou a cifra de 400 furgonetas AZU
producidas
Embarcando a versión furgoneta do 2CV no porto de Vigo

É a primeira
factoría do grupo
francés por volume
de produción
furgoneta AZU, un derivado do emblemático Citroën
2CV que tamén se fixo en
Balaídos, o H, Dynam, Dyane
6, GS, CX e AYU ata 1977,
dous anos despois de que
Peugeot se fixese co control
da empresa. O primeiro coche da marca do león que
saíu de Vigo foi o 504, seguido do 505 en 1980 e as
dúas xeracións da Partner
de 1996 e 2008. Con todo,
a casa francesa destaca da
trintena de vehículos con
selo vigués dous que tiveron unha influenza decisiva
no seu futuro: a furgoneta
Citroën C15 nos primeiros
anos oitenta da que din que
literalmente “salvou a fábrica
de Vigo”, xa que supuxo un

grande impulso para a factoría, e o monovolume Xsara
Picasso producido dende o
ano 1999 en “exclusiva mundial”. Os dous últimos en
saír da planta olívica son o
Citroën C4 Picasso e Grand
C4 Picasso. Segundo as previsións da empresa, nas vésperas do seu sexaxésimo
aniversario, Balaídos celebrará un fito importante: a
produción do vehículo 13
millóns. O 12 millóns da factoría saíu da cadea de produción o 5 de maio de 2015,
era un C4 Picasso de cor vermella destinado ao mercado
chinés.

O futuro
En 2016, Citroën Vigo revalidou o título como primeira planta de produción
do grupo sendo a segunda planta en produción en
España xa que, xunto a Seat
Martorell é a única que supera a barreira dos 400.000

vehículos fabricados. Da cadea de produción viguesa
saíron o ano pasado 424.000
unidades, que supón o cumprimento das previsións da
dirección. Na actualidade, a
marca prepara o lanzamento de tres novos modelos,
por primeira vez na historia,
das marcas Opel e Vauxhall,
cuxa consecución permitiu
una transformación profunda da planta de Vigo. Serán
tres furgonetas e prepara
tamén un novo todocamiño
V20 (2020) que elevarán a
36 os modelos de Balaídos
e que aseguran a actividade e a actual estrutura de
dúas liñas de produción da
fábrica, polo menos ata o
ano 2025. Na actualidade,
o centro conta cun dos cadros de persoal máis reducidos desde a década dos 70
con 5.300 empregados no
primeiro trimestre de 2017 e
coa previsión de superar este
ano a súa marca histórica de
fabricación de furgonetas.

Na década dos 60, a planta exportaba coches a Marrocos ademais
de vehículos desmontados, pezas
e utillaxes a Francia, Portugal e
Latinoamérica
1966. O cadro de persoal sumaba
2.575 traballadores, o 96% vivían en
Vigo e o 4% en municipios próximos
(Cangas, Redondela, Mos…)
1968: 3.500 empregados. 1978:
máis de 8.500. Na década dos 70 integráronse na empresa case 5.000
novos traballadores
1971.Saen as primeiras 255 unidades do GS, primeiro modelo producido en Vigo nun segmento superior.
En 1972 xa se fixera un milleiro de
unidades e en 1977 montara máis
de 55.000 GS
1975. Entran en funcionamento
dúas novas naves: pintura e montaxe mentres se superaba por ver primeira a cifra de 6.000 empregos
1979. Vigo rexistra a marca histórica de produción de 160.000 coches
nas súas instalacións. Nesta etapa
inaugúrase o Centro de Distribución
de Vehículos do Porriño no que se almacenan 4.400 unidades
1984. Lánzase a C15 producíndose
13.600 unidades, cifra que se cuadriplica o segundo ano e que acada
as 232.000 unidades catro anos despois. No 2001 foi o primeiro modelo
feito no centro que alcanzou o millón
de unidades producidas
Entre 1998 e 2002 a planta duplicou a súa capacidade de produción
pasando de 1.200 coches diarios a
2.024
En 1999 o lanzamento do Xsara
Picasso deu un forte impulso á
produción chegando aos 10.000
empregados

A furgoneta C15 e o Xsara Picasso son os modelos emblema da planta viguesa
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Suzuki Vitara
30 anos do primeiro SUV moderno

■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotos

Aínda que os SUV poidan
parecer un invento dos nosos
días, nada máis lonxe da realidade. Hai 30 anos que Suzuki
apostou por un deseño e tipo
de automóbil completamente innovador daquela co lanzamento en 1998 do primeiro
todocamiño moderno da historia. O modelo reunía moitas
das características dos máis exitosos do mercado actual: liña
atractiva, carrozaría elevada
e compacta, peso lixeiro, bo
comportamento en estrada

e áxil na cidade e boas capacidades para desenvolverse
fóra do asfalto. Co Vitara, os
enxeñeiros e deseñadores da
casa xaponesa sentaron as bases do concepto SUV de hoxe.
Acomódense que viaxamos,
trinta anos atrás, para repasar co noso Retro-Visor a traxectoria dun modelo que fixo
historia.

1988: o lanzamento
Todocamiño, todoterreo
lixeiro, vehículo utilitario deportivo son conceptos frecuentes hoxe pero eran unha

auténtica novidade hai trinta anos. O paso do tempo demostrou que non foron unha
simple moda senón que chegaron para quedar coas vantaxes que valoran os condutores:
posición de condución elevada
que ofrece máis visibilidade no
tráfico e fai máis cómodo subir e baixar do coche, robustez,
seguridade, espazo interior e
capacidade de carga, posibilidades off-road e espírito aventureiro. Todo isto, sen sufrir as
desvantaxes dos puros todoterreos: elevado peso e comportamento menos refinado na
estrada e na cidade. En Suzuki

Versión 1997

Un modelo
de éxito que contou
con moitas versións
e se vendeu baixo
sete marcas
están orgullosos de seren pioneiros neste campo e eloxian o
esforzo dos seus enxeñeiros e
deseñadores como uns “visionarios” a finais dos anos 80 por
ter creado un automóbil que
sentou as bases dos SUV actuais. Durante a presentación
no Salón do Automóbil de
Tokio de 1988, o Vitara sorprendeu pola súa atrevida filosofía,
que desafiaba aos segmentos,
categorías e convencións da
súa época.

Un novo concepto
Suzuki foi quen de fusionar
varias tipoloxías de coches nun
solo automóbil que aglutinaba o mellor de varios mundos.
Era un coche robusto e capaz,
sen que iso fose un lastre á hora
de circular en cidade e estrada. Nese entorno, ofrecía unha
privilexiada posición de condución elevada, un comportamento san, áxil e eficaz, un gran

Versión 1988
confort e calidade de marcha e
un tacto suave de condución,
máis semellante ao dun coche
que ao dun todoterreo áspero.
Cunha carrozaría compacta de
tres portas, a estética non tiña
nada que ver cos voluminosos
4x4 que estaban no mercado.
A súa identidade partía dunhas liñas relaxadas que lle conferían un deseño atractivo e
urbanita que se mesturaba co
músculo que achegaban outros elementos máis campeiros da carrozaría, tales como o
icónico portón traseiro no que
ía ancorada a roda de reposto.
Sen esquecer o teito, de lona
ou fibra, que permitía deixar ao
descuberto as prazas traseiras.

Primeira xeración
Comercializouse nos cinco continentes e converteu
ao Vitara no modelo bandeira de Suzuki durante os nove
primeiros anos de vida, cando
logrou superar o medio millón de unidades producidas.
Na primeira etapa dende a súa
presentación no mercado, destacaba por ser o máis lixeiro
dos todoterreos do mercado.
Cun motor de gasolina de 1.6l
e 80cv e dimensións reducidas
(3,56 metros de longo e menos de 1.000 quilos de peso)
movíase con axilidade fóra
e dentro da estrada, grazas a
uns esquemas de suspensión
moi evolucionados. Despois
do seu primeiro impacto no
mercado, o Vitara seguiu crecendo e Suzuki ampliou a oferta do seu modelo “visionario”.
Lanzou novas motorizacións,
con mecánicas diésel e un V6
de 2 litros e 134cv que daban
máis potencia a este todocamiño. Igualmente, as melloras
na carrozaría íanse facendo
evidentes e nacía a primeira

A competición

versión con teito traseiro metálico e tamén a de cinco portas, que medraba en tamaño e
capacidade interior.

Segunda xeración: sete
prazas
Mantívose moitos anos no
mercado, o que amosa o acerto na proposta inicial e a calidade do seu deseño. Presentada
en 1998, chamouse Suzuki
Grand Vitara e refinou o seu
carácter con liñas máis dinámicas, sen perder a esencia do 4X4, e luciu un interior
máis sofisticado. Amais, o chasis evolucionou para mellorar
o comportamento e a calidade
de marcha en asfalto. A panca da redutora desapareceu e
o condutor podía cambiar de
4X2 a 4X4 cun botón na cabina. Estas melloras culminaron
coa chegada no ano 2001 do
Grand Vitara XL-7 co que a marca xaponesa volvía ser pioneira
ao ofrecer un SUV de sete prazas accesible para o gran público. A versión incorporaba un
propulsor V6 de 2,7 litros.

Terceira e cuarta xeración
A terceira renovación lanzouse no ano 2005 e seguía
afondando no concepto todocamiño e afastándose dos todoterreos convencionais, malia
seguir presumindo de bo comportamento sobre o asfalto e
fóra del. A firma introduciu retoques no deseño, reduciu o
tamaño, control de emisións e
un amplo abano de actualizacións para que o modelo fose
acorde aos novos tempos.
Ademais, o novo Vitara incorporou un chasis monocasco
con dous longueiros lonxitudinais integrados e suspensións independentes nas catro

rodas. Presumía amén dun sofisticado sistema 4WD de tracción total con catro modos de
condución que podía activarse desde o cadro de mandos.
A cuarta xeración regresa ás
orixes, comezando por recuperar a nomenclatura tradicional. Agora, o modelo loce cun
aspecto máis moderno, compacto e estilizado, unha imaxe
urbana pero agresiva, máis xenuíno e con máis opcións de
persoalización nun coche que
se desenvolve como peixe na
auga sobre o asfalto e fóra del e
que vén cargado de novas tecnoloxías e solucións en conectividade e entretemento.

30 anos, diferentes nomes
O nome Vitara deriva da
voz latina vita (vida) e na firma xaponesa pensaran que
era unha boa idea para a súa
nova creación que, efectivamente, amosou ter unha
longa e frutífera traxectoria.
Con todo, o primeiro nome
que recibiu foi o de Escudo,
rememorando a moeda acuñada polo imperio español
dende mediados do século
XVI coa intención de evocar
as aventuras, colonización e
os descubrimentos asociados

        ■ MIGUEL CUMBRAOS| Texto e Foto

A mediados da década do 2000 tivo éxito e tirón en Galicia un
campionato chamado Ecotrack. Foi fundado polo lucense Agustín
Fernández“El Hormiga”, que tiña gran experiencia en competicións
off-road, incluídas diversas participacións no Rali Dakar. O certame
aglutinaba probas de orientación con complicadas trialeiras e se
repartía por toda a xeografía galega. Vehículos 4x4 con diversas
preparacións e características, competían nas dúas categorías existentes, é dicir, T1 e T2. Na imaxe, en acción, un Suzuki Vitara afrontando unha zona nunha proba celebrada no ano 2008.

a esta etapa da nosa historia.
Ao longo de 30 anos recibiu
outros nomes e vendeuse
baixo sete marcas. Amais de
Vitara foi Tracker (rastrexador) e Sidekick (compañeiro)

Foi pioneiro
en ofrecer sete
prazas accesibles
para o gran público
no mercado latinoamericano, Grand Nomade (nómada), Proceed Levante
(algo así como procedente de Levante), Sunrunner
(corredor baixo o sol) e en
Taiwan e Ecuador foi bautizado como JP e SZ, respectivamente. Chevrolet, GMC,
Mazda, Asuna, Geo e Pontiac
son outras marcas que tamén
venderon o Vitara. A primeira
xeración produciuse na desaparecida factoría de Santana
en Linares, Xaén, e ao remate
da súa produción, o fabricante español redeseñou moderadamente o Vitara e seguiu
montándoo baixo licenza e comercializouno como
Santana 300 (tres portas) e
Santa 350 (cinco portas).
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Calendario
de probas
DATA
4-6 de agosto
5 de agosto
5-6 de agosto
6 de agosto
11-13 de agosto
12-13 de agosto
12-13 de agosto
18-20 de agosto
18-20 de agosto
19-20 de agosto
19-20 de agosto
26 de agosto
26-27 de agosto
26-27 de agosto
26-27 de agosto
25-27 de agosto
25-27 de agosto

PROBA
GP Moto GP - República Checa
Cto. España Freestyle - Roquetas de Mar
Mundial Turismos - Arxentina
Slálom Cabezón do Sal - Cantabria
GP Moto GP - Austria
II Rali Montaña Pontecaldelas
XXII Cto. España Autocrós - Arteixo
Mundial Ralis - Alemaña
Mundial Superbikes - Alemaña
II Ralimix Piñor
IV GP Karting Forcarei
Trofeo Galego Dirt Track - O Porriño
I Rali Montaña Cerdedo-Cotobade
III Slalom O Castro
Cto. España Karting - Motorland
GP F1 Bélxica
GP Moto GP - Gran Bretaña

ESPECIALIDADE
Mundial MotoGP
Freestyle
Mundial Turismos
Slálom
Mundial MotoGP
Montaña
Autocrós
Mundial Ralis
Superbikes
Ralimix
Karting
Dirt Track
Montaña
Slálom
Karting
F1
Mundial MotoGP

agosto 2017
LUGAR
Circuíto de Brno
Roquetas de Mar
Arxentina
Cabezón do Sal
Circuíto Red Bull Ring - Spielberg
Pontecaldelas
J.
Circuíto Ramón Losada - Arteixo
Alemaña
Circuíto Lausitzring
Piñor
Circuíto A Madalena - Forcarei
O Porriño
Cerdedo e Cotobade
O Castro - Rianxo
Circuíto Motorland, Alcañiz
Circuíto Spa - Francorchamps
Circuíto de Silverstone

PAÍS
República Checa
España
Almería
Arxentina
España
Cantabria
Austria
España
Pontevedra
España
A Coruña
Alemaña
Alemaña
España
Ourense
España
Pontevedra
España
Pontevedra
España
Pontevedra
España
A Coruña
España
Teruel
Bélxica
Gran Bretaña

PROVINCIA

Os galegos elixen, preferentemente, coches diésel cando mercan un V.O.
■ HUGO S. TORRÓN | Texto ■ UXÍA QUEIRUGA | Infografía

Cando pensamos en mercar un coche
temos que facernos, inevitablemente,
unhas cantas preguntas. Podemos dicir que son múltiples os factores que
inflúen na decisión de compra dun automóbil entre os condutores galegos.
Así e todo, non se aprecian grandes
diferenzas entre as aspiracións duns
e outros. Segundo os datos extraídos
do portal de vehículos de ocasión sibuscascoche.com, os usuarios adoitan
decantarse por vehículos diésel turboalimentados e cun consumo moderado. Aínda que se comeza a apreciar
que, aos poucos, a gasolina vai gañando cada vez máis protagonismo
no mercado de coches de ocasión, debido á equiparación entre os consumos de ambos combustibles, ao prezo
cada vez máis igualado da gasolina e
do gasóleo e os inconvenientes que
empezan a ter os automóbiles diésel
nalgunhas cidades.

durabilidade que se asocia a un automóbil con este número de quilómetros, así como polo desconto no prezo
final que implica esta cifra en relación
a un vehículo novo. Se nos fixamos na
antigüidade do vehículo, os condutores galegos prefiren que non supere
os sete anos, agás se está en moi bo
estado.

Quilometraxe.

Equipamento.

En canto á quilometraxe, o límite que establecen os usuarios sitúase en 120.000 km, pola garantía e

Practicidade.

As cinco portas impóñense na elección de compra fronte ás tres, independentemente de que se trate de
coches deportivos, como o Audi RS3
ou o Golf GTI.

Seguridade.

Se falamos de seguridade, os compradores reparan en sistemas como o
control de tracción e estabilidade, así
como nos faros de xenón, moi demandados na actualidade.
Respecto ao equipamento, os usuarios
consideran fundamental o climatizador e sistemas de infoentretemento

como Bluetooh, cable USB e navegador. Os sistemas como CarPlay van gañando, pouco a pouco, terreo a estes
dispositivos.

Cores.

En canto ás cores, o branco e o negro
seguen ocupando os primeiros postos,
aínda que as diferentes gamas de grises tamén están entre as preferencias
dos consumidores.

Capacidade.

O volume do maleteiro é outra cuestión que se ten en conta na adquisición dun vehículo.
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Sprint Motor >> Competición
50º Rali de Ourense

García-Liso, suman... e seguen
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto
■ TOMÁS CUMBRAOS E M.C | Fotos

Primeira cita do nacional de asfalto na nosa autonomía coa 50ª edición
do Rali de Ourense, que para a ocasión
plantexaba un rali con dobre xornada
de competición baseado en treitos coñecidos pero con variantes do sempre
difícil rutómetro ourensán.
Cunha inscrición de calidade e cantidade o primeiro paso polo longo e
complicado treito da Peroxa deixaba
claro que o actual campión de España,
o aragonés Christian García quería asinar unha nova vitoria en tramos galegos. E así foi, marcando os mellores
tempos en boa parte das especiais.
Só o asturián José Antonio “Cohete”

Suárez aguantaba o tirón do maño,
pero o piloto de Pravia saía da estrada fortemente no segundo paso polo
Cañón do Sil, deixando alí todas as
súas opcións de triunfo ou posición
de honra.
Nun segundo plano, incapaz de
manter o ritmo de García, Iván Ares
amarrou os puntos do segundo posto, asinando un novo podio co seu
Hyundai. Boa carreira, de menos a
máis, dos irmáns Burgo, que foron
terceiros, por diante de Pernía e de
Iago Silva, éste último primeiro ourensán na chegada e vencedor do grupo
GT co seu imponente Porsche 911.
Os dous días de competición, a dureza das especiais e a calor presente,

deixaron numerosos abandonos e
encumbraron a certos pilotos. Foi o
caso de Adrián Díaz, o mellor na categoría S1600 co seu Suzuki, ou o local David Cortés, o primeiro entre os
numerosos vehículos da copa nipona. Os pequenos Dacia viron a vitoria
do coruñés Juan Carlos Castro, sendo
para o alacantino Pérez Briones a primeira plaza na Clio, despois dos ulteriores abandonos do galego Bouza
e do asturián Cima. Dous ourensáns
máis en posicións de privilexio, nas
persoas do alaricano Javier Pardo,
o mellor júnior e primeiro R2, e de
Celso Freire, que liderou os numerosos históricos presentes co seu coñecido BMW.

Ares asinou un podio co seu Hyundai

O Fiesta R5 de García-Liso mandou dende o quilómetro inicial

De menos a máis os irmáns Burgo acadaron a terceira praza final
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Moitos históricos nesta cita, con triunfo para o BMW de Celso Freire

Doado triunfo para o lucense Adrián Díaz entre os S1600
O Porsche do local Silva foi quinto, liderando entre os GT

“Piru” Castro mandou entre os pequenos Dacia
Entre os júnior e os R2 mandou o alaricano Javier Pardo

Os abandonos de Cima e Bouza facilitaron o triunfo de Pérez Briones entre os Clio
Vitoria ourensá entre os Suzuki, na persoa de David Cortés
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Sprint Motor >> Vila Real
Rúas, europeas... mundialistas

47º Circuíto Internacional de Vila Real (Portugal)
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto
■ M. CUMBRAOS / DESPFOTO | Fotos

O único circuito urbano de
Portugal, un dos máis prestixiosos do
mundo, o de Vila Real, acolleu unha
das súas dúas citas do presente curso deportivo, visto o enorme interese existente por competir no esixente
trazado transmontano. E neste evento disputado a finais do mes de xuño,
o plato forte foi o WTTC, acompañado da versión europea e unha dobre
oferta de clásicos portugueses.

As corridas do Mundial de
Turismos pechaban a fin de semana
de competición, que por certo reuniu
a milleiros de fervorosos e apaixoados afeccionados. Na primeira das
dúas mangas triunfo do marroquí
Bennani, que foi quen de manterse en cabeza pese ao punch do local Monteiro e do sueco Björk. E na
segunda primeira praza do húngaro
Michelisz, secundado no podio polos mesmos pilotos que na primeira,
pero en orde inversa. Deste xeito o citado Monteiro, que no 2016 triunfou

nas rúas transmontanas, lidera a xeral
provisional do WTTC.
A segunda variante de turismos, a
europea, tivo unha fin de semana moi
axetreada, con carreiras accidentadas
e que necesitaron da intervención do
safety-car. Así, na primeira liderou o
Seat León de Fulin, mentres ca segunda foi do Audi de Kralev. As rúas
de Vila Real viron tamén carreiras do
certame portugués de clásicos, con
dobre triunfo de Silva (Clássicos de
Circuítos) e reparto entre os Datsun
de Araújo e Alegría (Clássicos C 1300).

O Elysée do marroquí Bennani venceu na primeira “corrida”do Mundial

Rodando así o Datsun de Alegría venceu na seg

Na segunda manga do WTTC triunfo para o Honda do húngaro Michelisz
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O León de Fulin fíxose coa vitoria na primeira carreira do Europeo

O local Tiago Monteiro acadou dous podios e lidera a clasificación xeral provisional

Accidentada e curta segunda carreira do ETCC que se levou o Audi
de Kralev

gunda manga de C 1

Dobrete de Silva e o seu Porsche entre os Clássicos de Circuítos

O Datsun de Araújo venceu a primeia carreira de Clásicos C 1300

RENUEVA TU CONFIANZA

NUEVO LEXUS IS 300h HÍBRIDO
DESDE 35.900€
Con un diseño exterior renovado que exalta la deportividad y el Lexus Safety
System +, que incluye control de crucero adaptativo y seguridad pre-colisión,
el nuevo Lexus IS 300h Híbrido, renueva tu confianza.

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. 4,2 l/100km. CO2: 97 g/km. NOx: 0,006 g/km
Su Lexus IS 300h por 300 € / mes
Lexus IS 300h Executive MY17. PVP recomendado: 35.900 € (incluye promoción de 2.000 € por financiación con Lexus Privilege). Entrada: 13.068,10 € TIN: 7,50%. TAE: 8,76%. 48 cuotas de 300 € / mes y última cuota
(valor futuro garantizado): 14.998,02 €. Comisión de apertura financiada (2,75 %): 627,88 €. Precio Total a Plazos: 42.466,12 €. Importe Total de Crédito: 23.459,78 €. Importe Total Adeudado: 29.398,02 €. Oferta
conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España con el producto Lexus Privilege. Capital mínimo a financiar 16.000 €. El producto Lexus Privilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su IS 300h,
por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagando o refinanciandola 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 31/07/2017. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Emisiones y consumo de CO2 de
la gama IS 300h: emisiones de CO2 desde 97 a 107 g/km. Consumo combinado desde 4,3 a 4,7 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.

