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Hai unhas semanas dicíanos un empre-
sario da automoción galego que se alguén 
do sector non está preocupado na actuali-
dade polo cambio de modelo de empresa 
que se pode producir en poucos anos é un 
inconsciente. “Eu creo que todos estamos 
preocupados co que poida vir. Intentamos 
adiantarnos ao futuro pero é moi compli-
cado (incluso para os grandes fabricantes) 
prever claramente que vai ocorrer a medio 
prazo”, comentábanos este directivo. Con 
esta situación é moi complicado planificar 
os investimentos, tanto materiais coma de 
capital humano, que se deben realizar para 
estar no “bico da onda” do negocio.

Nós vivimos en SPRINT MOTOR esta in-
certeza a través, sobre todo, das dúbidas dos 
nosos lectores á hora de enfrontarse á com-
pra dun vehículo. Son moitos os que nos 
consultan que tipo de motorización deben 
escoller se cambian de automóbil. Na actua-
lidade temos un amplo abano de propul-
sores. Aos “clásicos” de gasolina e gasóleo 
temos que engadir os híbridos, os eléctricos 
e os de gas; coas variantes correspondentes 
de cada un deles. A resposta non é rotunda, 
pois podemos comprar unha motorización 
que en poucos anos estea obsoleta ou inclu-
so fóra do mercado. Por exemplo, o futuro, a 
curto prazo, que poida ter un vehículo dié-
sel nunha gran cidade pode ser complica-
do. Ninguén fai unha aposta clara por unha 
motorización concreta de aquí a dez anos. 
Incluso os directivos e enxeñeiros das gran-
des marcas teñen as súas dúbidas. Só temos 
que observar as distintas liñas de investiga-
ción e experimentación que teñen en mar-
cha os grandes fabricantes.

Isto implica todas as empresas que están 
vencelladas á automoción. Xerando insegu-
ridade dalgunha ou doutra forma a todos. 
Concesionarios, recambistas, talleres, ase-
guradoras, gasolineiras e outras.

Algo que xa comeza a estar claro é que 
o mantemento dos vehículos cambiará 
dunha forma radical nos próximos anos. 
Un cambio que, segundo Ramón Rueda, 
director no noso país de Midas, cadea es-
pecializada en reparación e mantemento 
de vehículos, “pasa por adaptarse a unha 
nova contorna onde a tecnoloxía e o di-
xital teñen moito que dicir. Iso, unido ao 
cambio de comportamento do consumi-
dor e á aparición do coche híbrido e eléc-
trico contribuirá a que o sector mude nos 
vindeiros tres anos máis do que o fixo nos 
últimos cincuenta”. Rueda comentou, en li-
ñas xerais, que “vemos unha certa repunta 
no sector. No que levamos de ano e respec-
to ao pasado estamos medrando ao redor 
dun catro por cento en facturación. A nosa 
empresa leva crecendo nun sector onde a 
situación é moi difícil”. Mais fai fincapé en 
que “estamos nun ámbito onde hai moito 
ruído sobre o que vai vir e pasar. O sector 
vai cambiar en pouco tempo dunha for-
ma bestial. Sen ningunha dúbida, vai vivir 
unha transformación moi forte. Só hai que 
pensar na tecnoloxía híbrida ou eléctrica, 
ou nos vehículos conectados. Sen dúbida 
o cambio vai ser brutal”.

A transformación do sector tamén vai 
vir obrigada polas novas normativas am-
bientais, que todo apunta, despois do die-
selgate de Volkswagen, que van ser moito 
máis rigorosas e vixiadas. A transformación 
dos transportes públicos tamén vai ter moi-
to que dicir neste tema.

Con todo isto está claro que a preocu-
pación do sector da automoción co que 
vai vir nos próximos anos ten fundamento.

Ah! Se está pensando en que motoriza-
ción é a máis adecuada, de cara ao futuro, 
se vai cambiar de coche non vai ter máis 
remedio que arriscar. A cuestión está moi 
complicada.

EDITORIAL

A preocupación dun sector económicoA preocupación dun sector económico
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En xullo baixaron as vendas a particulares

A tendencia é que as cifras de vendas deste ano sexan parecidas ás de 2016

■ REDACCIÓN | TexTo

No mes de xullo matricu-
láronse 109.948 turismos, o 
que supón unha suba do 2,5 
por cento fronte ao mesmo 
mes do ano pasado. O mer-
cado de turismos terminou 
en positivo en xullo grazas 
ao impulso das matricula-
cións por parte das empresas 
en xeral e, tamén, daquelas 
dedicadas ao alugueiro de 
automóbiles. Con todo, as 
matriculacións realizadas po-
los compradores particulares 
tiveron un comportamento 
negativo e caeron un 3,9 por 
cento no pasado mes fronte 
a xullo de 2016.

No acumulado dos sete 
primeiros meses do ano o 
mercado de turismos rexis-
trou 777.442 matriculacións, 
o que representa un 6,4 por 
cento máis tomando como 
referencia o período xanei-
ro-xullo de 2016. No que le-
vamos de ano, o mercado 
reproduce a tónica do últi-
mo mes: un crecemento ro-
busto das matriculacións 
tanto por parte das empre-
sas (14% e 217.402 unidades), 
como por parte das compa-
ñías de alugueiro (8,8% cun 
total de 191.347 unidades). 

Con todo, o mercado particu-
lar mantense case en plano 
cun crecemento dun escaso 
1,3% e algo máis de 368.000 
unidades.

As compras por parte dos 
particulares volveron a baixar 
en xullo; e é xa o terceiro mes 
ao longo deste ano que suce-
de. Estes descensos eviden-
cian a ausencia de plans de 
estímulo para a renovación 
do parque, unha tendencia 
que xa se detectaba dende o 
último trimestre do ano pasa-
do. Tralos anos máis duros da 
crise, o parque envelleceuse 
notablemente e hoxe alcan-
za xa unha idade media de 
12 anos, coas consecuencias 
negativas que isto ten tanto 
para a seguridade como para 
o medionatural. Hai unha im-
portante demanda retida, 
condutores que desexarían 
cambiar o seu automóbil an-
tigo por un novo pero que 
están á espera dun plan de 
incentivos ao achatarramen-
to para dar este paso.

Reaccións

Raúl Morales, director 
de comunicación da pa-
tronal dos concesionarios 
FACONAUTO, explica que 
"o mes de xullo confirmou 

o estancamento das matri-
culacións no noso país, nun 
contexto no que os obxec-
tivos cos que traballan os 
concesionarios topan cun 
mercado que non dá mos-
tras de demasiado optimis-
mo. A actividade comercial 
estivo moi por baixo do 
previsto e as vendas que se 
realizaron na canle de par-
ticulares, o que atenden os 
concesionarios, baseáron-
se nun enorme esforzo pro-
mocional, que no que vai 
de ano sitúase por encima 
dos 4.200 euros de media 

por coche, superior á cifra 
do mesmo período do ano 
anterior. Nesta liña, un mes 
máis, sen as operacións de 
"quilómetro 0" e as auto-
matrículas de última hora, 
o dato final sería peor. A úni-
ca alegría continúan dándoa 
as empresas, que parece 
que si están renovando as 
súas frotas. Con esta diná-
mica, podemos dicir que, 

polo momento, o mercado 
español do automóbil xa 
alcanzou o seu teito, de aí 
cos resultados sexan prac-
ticamente idénticos aos de 
ano pasado. A tendencia, se-
gundo as nosas previsións, é 
que se manteñan as matri-
culacións estables este ano 
e o que vén en 1,2 millóns 
de unidades."

Eléctricos e híbridos

As matriculacións de ve-
hículos híbridos e eléctricos 
(turismos, cuadriciclos, ve-
hículos comerciais e indus-
triais e autobuses) seguen 
ao alza. Dende xaneiro e ata 
xullo deste ano apuntáron-
se un crecemento do 82,7% 
e un total de 35.708 unida-
des matriculadas. Isto supón 
unha cota do 3,9% sobre o 
total do mercado. Se nos 
centramos só nos turismos, 
a taxa de vehículos híbridos 
e eléctricos é algo superior, 
alcanzando unha cota do 
4,5 por cento.

No mes de xullo as matri-
culacións deste tipo de ve-
hículos alcanzaron as 5.764 
unidades. Esta cantidade 
supuxo un incremento do 
74,4% en comparación co 
mesmo mes do pasado ano.

 A ausencia 
de plans de 
estímulo prexudican 
as vendas
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BMW i continúa desenvol-
vendo a innovación sostible 
con tecnoloxía visionaria 
e un enfoque integrador. 
Agora a batería de alta vol-
taxe deseñada para o i3 non 
só impulsa a mobilidade 
sen emisións en terra, se-
nón tamén na auga. BMW 
Group abastece de bate-
rías de ións de litio á empre-
sa alemá Torqeedo dende 
a súa fábrica de Dingolfing. 
O fabricante de sistemas de 
propulsión náutica utilízaas 
para almacenar enerxía en 
Deep Blue, o seu sistema de 
propulsión eléctrica de alto 
rendemento. Torqeedo fun-
douse en 2005 en Starnberg 
(Alemaña) e é un dos princi-
pais provedores do mundo 
de sistemas de propulsión 
eléctrica e híbrida para em-
barcacións a motor de le-
cer e comerciais, de 1 a 160 
cabalos, como ferris e taxis 
acuáticos.

 “Consideramos que a de-
cisión de Torqeedo de uti-
lizar as nosas baterías de 

alta voltaxe no seu sistema 
de propulsión Deep Blue é 
unha demostración máis de 
que podemos construír sis-
temas de propulsión visio-
narios sen concesións en 
canto ao rendemento, a in-
novación ou a sostibilidade”, 
explica Alexander Kotouc, di-
rector de xestión de produ-
tos de BMW i. “Esta exitosa 
transferencia da tecnoloxía 
de automoción máis recente 
a embarcacións demostra o 
valor do enfoque integrado 
de BMW i”.

A batería de ións de litio 
desenvolvida para o i3 está 
composta de oito módulos, 
cada un con doce celas. Os 
conectores, cables, sensores 
de monitorización e sistemas 
de quentamento e refrixera-
ción tamén foron desenvol-
vidos especificamente para 
BMW i. A experiencia en 
desenvolvemento e fabrica-
ción é a base dos continuos 
avances no campo da tecno-
loxía para baterías. O último 
exemplo é a batería de alta 

voltaxe do actual i3. Aínda 
que o seu tamaño e peso 
non cambiaron con respecto 
á versión anterior, a súa ca-
pacidade aumentou en máis 
dun 50% ata 94 Ah/33 kWh.

Grazas á función plug-and-
play (enchufar e listo) que 
os deseñadores incorpora-
ron ás baterías do i3 den-

de o principio, a tecnoloxía 
ofrece unha ampla gama 
de aplicacións para outros 
sectores. O uso innovador 
das baterías de alta volta-
xe de BMW i para a propul-
sión eléctrica náutica é só 
un exemplo da ampla va-
riedade de aplicacións que 
pode ter este concepto de 

sostenibilidade integrada. 
Outra área de aplicación é o 
almacenamento de enerxía 
estacionaria, cando as bate-
rías tamén se utilizan para 
aumentar a eficiencia ener-
xética de edificios residen-
ciais e comerciais como un 
almacenamento intermedio 
para a enerxía solar e eólica 
renovable. É máis, as baterías 
de alta voltaxe tamén poden 
ser reutilizadas para este 
propósito logo de esgotar a 
súa vida útil nos vehículos. 
En canto á sostenibilidade, 
reutilizar as baterías ten moi-
to máis sentido que recicla-
las prematuramente. Isto 
levou a BMW a imaxinar si-
tuacións para dar unha “se-
gunda vida” ás baterías logo 
do seu uso nos vehículos, ata 
antes de que o i3 fose lanza-
do ao mercado. A forma de 
reutilizalas é fundamental na 
transición á enerxía verde e 
na súa consecuencia: a cre-
cente demanda de almace-
namento intermedio para a 
enerxía renovable.

 Torqeedo 
integra a batería de 
alto rendemento 
do i3 na propulsión 
eléctrica de 
embarcacións.

A mobilidade eléctrica chega a auga
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Miguel Ángel Mera gaña a Txuma
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e foTo 

O galego Miguel Ángel Mera gañou o 
pasado mes de xullo a Txuma, unha das 
probas de cadetes máis importantes do ca-
lendario español.

Esta proba dispútase integramente en 
Euskadi e contou con tres etapas. Nesta 
proba corren seleccións autonómicas, 
equipos de todas as partes da península e 
ata corren equipos estranxeiros.

A selección galega estivo formada 
por Miguel Ángel Mera (Cortizo-Anova), 
Daniel Sanín (Compostelano), Diego 
Rodríguez (Cambre-Caeiro), Brais Gómez 
(Ponteareas), Rubén Durán (Carballo a un 
Paso) e Adrián López (Compostelano).

Miguel Ángel foi o ciclista máis regular 
da carreira, nas tres etapas rematou no se-
gundo posto. Miguel comezou a terceira 
etapa sendo o líder da carreira e saíu a vixiar 
os seus rivais. Pero nos últimos quilómetros 
da etapa saíu ao ataque de Jorge González 
da selección cántabra. Miguel máis Jorge 
entendéronse perfectamente e releváron-
se ata a meta. O final Miguel non lle dispu-
tou o sprint a Jorge, por axudarlle a gañar 
a carreira, e este fíxose co triunfo de etapa. 
Miguel entrou en meta alzando os brazos 
o verse gañador da Txuma.

O finalizar a carreira puidemos facerlle 
unha pequena entrevista a Miguel Ángel.

Sprint Motor: Que se che pasou pola 
cabeza cando cruzaches a meta e viches 
que eras o gañador da carreira?

Miguel Ángel Mera: Pensei en todas as 
persoas que me animaron e me axudaron 
a crer en que podía gañar.

SM: A quen lle dedicas esta vitoria?
M.A.M.: Este triunfo dedícollo a miña 

avoa e a toda a miña familia e amigos.

SM: Como cres que foi a actuación 
da selección galega?

M.A.M.: Pois non podo poñer ningun-
ha péga, sen eles sería imposible conse-
guir a vitoria.

SM: Que soes facer o día seguinte 
dunha carreira, soes descansar ou saes 
a soltar pernas?

M.A.M.: Sempre saio na bici a soltar 
ata a casa dos meus avós, logo recupe-
ramos forzas cunha boa comida familiar 
(risas).

SM: Cales van ser os teus próximos 
obxectivos?

M.A.M.: Temos en mente a Volta a 
Portugal e a Volta ao Besaya, ademais de 
asegurar a Copa a Galicia e aguantar o li-
derato no trofeo Asturcantabrogallego.

SM: Quen é o teu ídolo do mundo 
do ciclismo?

M.A.M.: Gústanme varios pero o ídolo 
e o gran Miguel Indurain.

SM: A onde cres que podes chegar 
no ciclismo?

M.A.M.: Pois é unha pregunta difícil, xa 
que nunca se sabe. O meu soño e chegar 
a ser ciclista profesional, e loitaremos para 
intentar chegar ata aí.

E-Bikes Peugeot 2017
As bicicletas de asis-

tencia eléctrica son un 
piar esencial da oferta 

de mobilidade sostible da marca 
do león que presenta nova colec-
ción para todo tipo de terreos e 
públicos. De forma xenérica, con-
tan con cinco niveis de asistencia 
que modulan o esforzo da pedala-
da, algúns contan con Walk Assist, 
que facilita o desprazamento au-
tomático da bicicleta a 6km/h en 
terreos planos e as baterías de li-
tio/ión permiten percorrer entre 30 e 145km en función do modelo. 
O 80% da batería precisa entre unha e dúas horas de carga. A gama 
2017 bautízase segundo o seu uso urbano: todocamiño, todoterreo…

Variador Polini para a Kymco 550 AK
O novo variador HI-SPEED ten un extraordinario siste-

ma de lubricación patentado. A semipolea está deseñada 
con distintos graos para permitir aumentar o percorrido 

da correa. O interior das pistas dos rodillos pasou por un tratamen-
to de abrillantado 
para mellorar o es-
corregamento. Os 
rodillos están recu-
bertos cunha nova 
mestura de mate-
rial de nylon e fibras 
aramídicas. Está 
dispoñible na caixa 
unha serie de rodi-
llos de 14 gramos. 
Prezo: 220 euros.

Renovación da CRF250R 2018
A nova Honda CRF250R incorpo-

ra moitas novidades tanto no seu gru-
po termodinámico como na parte ciclo. 

A versión 2018 mellora o 5% a relación potencia/
peso respecto da súa antecesora. Así, nunha pro-
ba co anterior modelo, a nova é un 3% máis rápi-
da de 0-10 metros e un 3,6% máis rápida nos 30 m 
respecto da súa antecesora. A partir de 8.500 rpm, 
o motor de 249,4cc, despega en comparación co 
modelo anterior, mantendo a potencia e o par a 
medida que soben as revolucións. O novo chasis 

de masa totalmente centralizada (340g máis lixei-
ro que o anterior e idéntico ao da CRF450 18YM) 
permite usar de forma efectiva a súa potencia ex-
tra, mentres que a súa xeometría e centro de gravi-
dade máis baixo permiten ao pneumático traseiro 
unha tracción máis forte sobre o terreo. A horquilla 
dianteira Showa SFF-TAC-Air do modelo anterior foi 
substituída por unha Showa USD de 49 mm e mue-
lles helicoidais. O novo motor da CRF250R, como na 
CRF450R, leva incorporado un arrinque eléctrico, 
substituíndo o de pedal.

Dúas rodasSprint Motor >>6



Novo 500L, máis crossover e máis tecnolóxico
Logo de cinco anos de forma estable no cume do seu 

segmento, chega o novo Fiat 500L. O 500 máis espazoso 
xamais realizado vólvese aínda máis tecnolóxico e conec-

tado, e adquire aínda máis carácter e personalidade. Estas caracte-
rísticas coexisten e combínanse nas tres almas do vehículo: Urban, 
Cross e Wagon.

Fernando Martínez, director de vendas de Breacar, comen-
tounos que “son novos o 40% de todos os compoñentes. En España 
ofrecerase a un prezo promocional de 11.950 € incluíndo financia-
mento, para un vehículo que inclúe luces diurnas de LED, Radio 
UconnectTM con pantalla táctil, e control de cruceiro”.

Novo Honda Jazz
Honda acaba de 

desvelar o novo Jazz. 
Ademais de melloras 

no deseño exterior e da nova 
tapicería interior, o Jazz tamén 
incorpora un novo motor de 
gasolina i-VTEC de 1,5 litros e 
unha potencia de 130cv, dis-
poñible por primeira vez en 
Europa.

Os cambios exteriores se-
guen a liña estilística das últi-
mas novidades en deseño de 
Honda, incorporando a grella 
e os faros dianteiros distintivos 
da marca. O paragolpes fron-
tal conta cunhas liñas afiadas 

e unhas contornas máis agresi-
vas ao redor das saídas de aire. 
Na parte traseira, as seccións da 
grella, menos profundas, únen-
se mediante unha moldura de 
cor negra brillante por encima 
dunha sección trapezoidal máis 
baixa. Aos cambios no exterior, 
engádese a disponibilidade 

dunha nova cor para a carro-
zaría, o azul metalizado Skyride 
Blue.

O motor de gasolina de 
130cv ofrece unha gran poten-
cia ademais de cumprir a esi-
xente normativa sobre emisións 
Euro 6. Ofrece un consumo de 
combustible de 5,4l/100 km nas 

versións equipadas coa trans-
misión CVT, segundo datos da 
marca. O resto de versións se-
guirán estando dispoñibles co 
motor de gasolina i-VTEC de 1,3 
litros e unha potencia de 102cv, 
agás a versión Dynamic, que in-
corporará a nova motorización 
1,5 litros (130cv).

Novo BMW X3 M40i
O novo BMW X3 M40i é o pri-

meiro modelo M Performance da 
serie. O motor M Performance de 

6 cilindros en liña de 3.000 cc foi prepara-
do para subir rapidamente a revolucións 
máis altas e para ter unha gran capacidade 

de recuperación, segundo o fabricante. 
A súa potencia é de 360cv e lidera cla-
ramente a gama de motores. O resulta-
do: unha capacidade de aceleración de 
0 a 100 km/h nuns impresionantes 4,8”. 
O X3 M40i dispón adicionalmente dunha 

reglaxe especial e de nume-
rosos equipos específicos, 
que apoian ou acentúan as 
extraordinarias calidades di-
námicas do deportivo SAV. 
Entre estes equipos figuran 
o deseño exterior específico 
M Performance de serie in-
cluíndo o kit aerodinámico 
M con elementos de dese-
ño de cor gris Cerium. Tamén 

son de serie o sistema de escape deporti-
vo M con bolboretas e con colas de escape 
de cromado escuro, os freos deportivos M 
e o chasis deportivo M de reglaxe especí-
fica M Performance, a dirección deportiva 
variable e as lamias fundidas lixeiras de 
20”. Pode estar equipado opcionalmente 
cun chasis adaptativo M de reglaxe espe-
cialmente deportiva. Ademais, o X3 M40i 
inclúe unha caixa de cambios deporti-
va Steptronic de 8 marchas con función 
Launch Control con levas no volante. O 
sistema de tracción total xDrive deste mo-
delo acentúa claramente máis a tracción 
traseira que nos demais modelos da serie.

Estará dispoñible en outono e terá un 
prezo de 70.500 €.

Prototipo retro de Infiniti
Na edición deste 

ano do Concurso de 
Elegancia de Pebble 

Beach, Infiniti presentou un 
prototipo de vehículo cunha 
poderosa herdanza que cap-
tura o enxeño e a aventura 

das primeiras competicións de 
motor xunto coa linguaxe de 
deseño e o poder de elegan-
cia actual da marca. O novo 
prototipo non só celebra a 
paixón deste fabricante nipón 
polo deseño, senón tamén as 

profundas raíces do 
espírito pionei-
ro da compa-
ñía e a súa 
mentalidade 
innovadora.
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A suspensión do DS que le a estrada
O DS 7 Crossback, 

que inicia andaina 
comercial a primei-

ros de 2018, incorpora a in-
novadora DS Active Scan 
Suspension, un sistema de 
unión ao solo que recorre a 
varias tecnoloxías para ler a 
estrada e anticiparse ás súas 
irregularidades. A suspen-
sión do século XXI, como lle 
chama a factoría francesa, 

por medio dunha cámara 
con 20 metros de alcance 
detecta e predí as imper-
feccións do terreo e envía 
os datos a unha centraliña 
electrónica que xestiona os 4 
amortecedores dun modo in-
dependente durante todo o 
traxecto, adaptando a dureza 
da suspensión ás circunstan-
cias de cada momento.

Honda lanza o NSX GT3 de competición
En colaboración 

con JAS Motorsport, 
Honda e Mugen, 12 

unidades do NSX estarán no 
mercado de cara á tempora-
da 2018, tras varias vitorias na 
temporada inaugural do cam-
pionato IMSA WeathersTech 
SportsCar en Norteamérica, 
que demostraron que reúne 
as condicións para compe-
tir en máis de dúas ducias de 
probas FIA de todo o mundo. 

A versión de racing do motor 
V6 de 3,5l combina dous turbo-
compresores, caixa de cambios 
secuencias de seis velocidades, 
con chasis e aerodinámica de 
última xeración. O prezo de 
venda inicial é de 465.000 eu-
ros, incluíndo a carrozaría de 
fibra de carbono, e incorporan-
do tecnoloxía de competición, 
cun deseño atractivo e eficien-
te e o último en especificacións 
de seguridade da FIA. 

BREVES

❱❱ Os fabricantes alemáns 
de automóbiles ofrecéronse a reali-
zar unha actualización do software 
de cinco millóns de vehículos diésel 
que cumpren coas normativas Euro 5 
e Euro 6, co fin de reducir entre un 25 
e un 30% as emisións de NOx destes 
modelos.
❱❱ Os suspensos de vehí-
culos na ITV por defectos graves de 
iluminación aumentaron entre 2014 
e 2016 un 20%. O estado en que se 
atopan os sistemas de iluminación 
do parque, fundamentais para a se-

guridade viaria, empeorou substan-
cialmente.
❱❱ A nova proba de medi-
ción de consumo e emisións de dió-
xido de carbono (CO2) dos vehículos, 
que entrará en vigor o próximo 1 de 
setembro, podería ter un efecto ne-
gativo sobre o mercado automobilís-
tico, que podería recortar ata un 3% 
as súas vendas no caso de que non 
se adecuen os treitos do imposto de 
matriculación a esta nova medición.
❱❱ Dous de cada dez le-
sións de motoristas en accidente de 

tráfico teñen lugar en xullo e agosto 
(a porcentaxe máis alta do ano), con 
incidencia especial entre ocupantes, 
segundo datos do último informe do 
Centro de Estudos Ponlle Freo-AXA.
❱❱ Skoda nomeou a Oliver 
Stefani, actual director de Deseño 
Exterior da marca Volkswagen, novo 
director de Deseño da compañía Ste-
fani participou no deseño do Up!, o 
Polo, o Jetta, o Tiguan ou os actuais 
Golf e a familia IDE.
❱❱ As aseguradoras es-
pañolas realizan catro millóns de 

asistencias en estrada ao ano, coa 
chamada ao guindastre como o pro-
blema máis habitual dos condutores. 
Sumando todos os percances que re-
colle un seguro de automóbiles, Ma-
drid é a provincia que máis casos 
rexistra por curso, con máis de tres 
millóns ao ano.
❱❱ Triumph Motorcycles e 
Bajaj Auto anunciaron un acordo de 
colaboración global, sen intercambio 
de accionariado, polo que fabricarán 
unha nova gama de motocicletas de 
cilindrada media.

Cooperación humanos-robots na produción de Audi
A casa dos aros incorpora KLARA (Aplicación de ad-

hesivos coa asistencia de robots) para instalar o teito 
realizado en polímero reforzado con fibra de carbono 

no novo Audi RS 5 Cupé. É a primeira vez que emprega un robot 
na súa planta principal de Ingostadt na liña de montaxe final 
e o traballo conxunto de persoas e máquinas sen separación 
física protectora enmárcase no concepto de factoría intelixen-
te, que tamén aplica na produción de carrozarías e na liña de 
montaxe de motores en Györ. O operario está na súa zona de 
control, inicia a aplicación do adhesivo, podendo deter o pro-
ceso en calquera momento por cuestións de seguridade e os 
sensores do robot recoñecen se entra en contacto con huma-
nos e pode haber perigo, detendo o seu movemento.
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SprintTalleres

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

981 549 531
Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela

Talleres
BASTON

Especialistas en ABS e Inyección
Vehículos 4x4 y accesorios especiales
Preparación vehículos de competición  
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La maquinaria más avanzada  
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¿Necesita un coche?
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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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O Mahindra XUV500 estrea versión
O SUV de sete pra-
zas de orixe india en-
riquece a súa gama 

2017 coa nova versión W10 
caracterizada por un aca-
bado aínda máis comple-
to e refinado que o sitúa un 
chanzo por enriba das an-
teriores. (W6 e W8). O reno-
vado modelo engade teito 
corredizo con accionamento 
eléctrico, Pneumáticos Toyo 
Tires con pinas de aliaxe de 

18 polgadas en cor antracita 
diamantado, cristais tintados 
ou molduras en portas per-
sonalizadas que se iluminan 
amosando o nome do coche. 
Equipa o motor turbo diésel 
de 2.200cc commom rail m-
Hawk de 140cv con compre-
sor de xeometría variable, 
función Star-Stop e posibili-
dade de elixir tracción dian-
teira ou integral. Dispoñible 
desde 26.935 euros.

“Zoom-Zoom Sostible 2030”
Mazda anunciou “Zoom-Zoom Sostible 2030”, unha 
nova visión a longo prazo do desenvolvemento tecno-
lóxico no horizonte do ano 2030. No contexto da nova 

tecnoloxía que fará posible esta visión, a empresa fixo públicos 
os seus plans de introducir en 2019 un motor de nova xeración, 
denominado SKYACTIV-X. Será o primeiro motor comercial de 
gasolina do mundo que utilizará acendido por compresión.
Á vista dos rápidos cambios que se están producindo na industria 
do automóbil, esta nova visión adopta unha perspectiva máis a 
longo prazo e define o modo en que Mazda empregará o pracer 
de condución para contribuír a resolver problemas que afectan 
ás persoas, ao planeta e á sociedade.

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

Novo Rolls-Royce Phantom 
A oitava xeración do histórico modelo presume de ser 
o coche de combustión mellor insonorizado do mun-
do grazas ás lúas de acristalamento dobre de 6mm e 

aos centos de insercións de capas de feltro e espuma de alta 
densidade. Entre as novidades: a arquitectura de luxo coa que 
está fabricado, de aluminio, a dirección nas catro rodas, que 

mellora a sensación de estabilidade a altas velocidades ou os 
amortecedores de control electrónico. Equipa un  novo motor 
de 12 cilindros totalmente redeseñado, que emprega dous tur-
bocargadores e unha transmisión asistida mediante satélite de 
8 velocidades. Non se sabe o prezo oficial pero os ruxerruxes 
apuntan aos 375.000 euros.
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O novo A8 máis preto da condución automatizada
Cámaras de video, sensores de 
ultrasóns, radares de medio e 
longo alcance... Ata 24 com-

poñentes encárganse de monitorizar a 
contorna do novo Audi A8. Entre eles 
unha primicia na categoría: o novo es-
cáner láser, que xunto ao control central 
de asistencia á condución zFAS, tamén 
de estrea na nova xeración do A8, son 
elementos chave nas novas funcións de 
condución altamente automatizada que 
ofrece o buque insignia da marca dos 
catro aros.
Agora, tras centos de miles de quilóme-
tros de probas, en-
saios e simulacións, 
o novo escáner láser 
debuta nun coche de 
produción na cuarta 
xeración do A8, o pri-
meiro automóbil do 
mundo en ofrecer o 
asistente Audi AI tra-
ffic jam pilot, que per-
mite unha condución 
pilotada de nivel 3. 
Isto quere dicir que o 
vehículo pode tomar 
o control da condu-
ción en determinadas 
situacións, facéndose 

cargo do acelerador, a dirección e da frea-
da. Para iso, o coche calcula unha imaxe 
moi precisa da contorna mediante a fu-
sión de todos os datos recollidos polos 
diferentes sensores no novo controlador 
central de asistencia ao condutor zFAS. 
No novo A8 utilízanse ata doce senso-
res de ultrasóns, catro cámaras de visión 
periférica 360º, unha cámara de vídeo 3D 
adicional no bordo superior do parabri-
sas, catro radares de medio alcance nas 
esquinas do vehículo, un radar de longo 
alcance e unha cámara infravermella na 
parte frontal, e o novo escáner láser.

Fronte aos 250 metros de alcance do ra-
dar de longa distancia, os 100 metros 
que pode cubrir o novo escáner láser 
poden parecer poucos. Con todo, este 
novo sensor é capaz de multiplicar por 
catro o campo de visión que abarca o 
radar de longa distancia, cubrindo un 
ángulo de ata 145º. O vehículo conta 
cunha percepción máis completa da súa 
contorna, e é capaz de medir as distan-
cias con máis precisión e de xeito aínda 
máis fiable. O novo A8 pode interpre-
tar o comportamento doutros usuarios 
da estrada (peóns e outros vehículos), 

como a súa entra-
da ou saída no flu-
xo do tráfico, moito 
antes do que era 
posible ata o mo-
mento. “En termos 
sinxelos, podemos 
imaxinar o escáner 
láser como un dedo 
luminoso que esca-
nea a contorna e é 
capaz de crear unha 
imaxe espacial do 
mesmo de forma 
inmediata”, explica 
Hans-Martin Kroll, 
enxeñeiro de Audi.
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Xuntanza de 2CV en Portugal
2.000 Citroën 
2CV chega-
dos de todo 

o mundo puideron 
verse a finais do mes 
pasado na localida-
de portuguesa de 
Ericeira, na 22ª edición 
do encontro mundial 
de amigos deste mo-
delo, a maior concen-
tración dedicada ao 
mítico coche da casa 
francesa. A cita naceu 
en Finlandia en 1975 
e vén celebrándose 
cada dous anos nun 
país diferente. No ano 

2013 foi a quenda de 
España e tivo lugar no 
complexo Motorland 
de Alcañiz (Teruel). 
O evento conforma 
unha oportunidade 
para os participantes 
de intercambiar expe-
riencias arredor desta 
paixón común e vivir 
uns días ao ritmo do 
2CV. No encontro por-
tugués estiveron pre-
sentes tamén uns 50 
modelos de competi-
ción que competiron 
no Raid 2CV Racing 
Team Havas.

Audi Fit Driver, fóra o estrés ao volante
Este proxecto piloto de Audi, que acumula dous anos 
de traballo, quere crear unha especie de autopista 
dixital de datos interconectados encamiñada a me-

llorar a saúde do condutor para aumentar a súa seguridade 
e, así, a do resto de usuarios da vía. Permitirá baixar de forma 
activa o estrés e mellorar a concentración mentres o condutor 
está no coche. Así, se detecta fatiga, ofrecerá unha especie de 
terapia personalizada con exercicios de relaxación e control 
da respiración. Un sistema que irá mellorando canto máis se 
use porque a aprendizaxe será maior e irá incorporando fun-
cións de axuda e seguridade ou de condución automatizada.

Campos Racing busca técnico en Motorsport
O equipo, fundado en 1998 polo ex piloto de Fórmula 
1 Adrián Campos, pon en marcha o III Curso Superior 
Universitario de Técnico Especialista en Motorsport, di-

rixido a alumnado de enxeñería, pilotos e profesionais da au-
tomoción. En colaboración coa Universidade Rey Juan Carlos 
de Madrid ofrece formación teórica extensa e 600 horas de 

prácticas na sede do equipo e en circuíto, asistido por profe-
sionais. O obxectivo é que os estudantes consigan integrarse 
nun equipo de competición e prometen que o 75% dos que o 
completaron ata agora foron quen de incorporarse ao merca-
do laboral. O  curso comeza en outubro, remata en novembro 
de 2018 e custa 10.540 euros.
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Co can de viaxe
Case 140.000 mascotas abandónanse ao ano no noso país, se-
gundo a Fundación Affinity. Este feito, considerado un delito, 
acentúase no verán, cando moitos donos eluden a súa respon-
sabilidade ao marcharse de vacacións. Podemos evitar este mal-
feito levando ao noso can con nós de 
viaxe. Estes son algúns consellos para 
viaxar con el:
- Documentación: Para circular por 
España requírese a cartilla sanitaria ofi-
cial actualizada e selada por un veteri-
nario colexiado. Se a viaxe é a un país 
da UE teremos que ter tamén en regra 
o Pasaporte para Animais Domésticos. 
O microchip sempre é importante.
- Antes da viaxe: Unha visita ao veteri-
nario antes de arrincar é recomendable 
para revisar a saúde do can e previr so-
bresaltos. O can debe estar en xaxún un 
mínimo de dúas horas antes da viaxe. 
Hai que darlle só auga e administrarlle 
un antihemético para impedir os vómi-
tos e mareos. Para mitigar a ansiedade, 
existen medicacións naturais, como a valeriana, sen efectos 
secundarios.
- Nunca solto: Segundo a normativa de tráfico, os animais de-
ben estar ben asegurados. O can non pode viaxar solto, por 
exemplo no asento traseiro, xa que sairía lanzado en caso de 
accidente e os danos poderían ser mortais, tanto para o con-
dutor como para o animal.

- Transportín, arnés ou grella divisoria para a seguridade 
de todos: Os cans pequenos poden ir nun trasportín coloca-
do no chan do asento traseiro ou suxeito co cinto. No caso de 
que o can sexa grande, podemos situalo no maleteiro colo-

cando unha grella ríxida que o separe 
do resto dos pasaxeiros. Se tamén leva-
mos equipaxe, este debe ir ben suxeito. 
Para cans de calquera tamaño existe a 
opción de suxeitalos cun arnés dun ou 
dous enganches no asento traseiro do 
coche, uníndoo ao cinto de seguridade.
- Fundas protectoras: É moi común 
que o can solte moito pelo ou babee 
debido ao estrés da viaxe ou da ca-
lor. Existen fundas específicas para o 
vehículo.
- Ventilados, pero sen asomarse: 
Durante o traxecto é recomendable 
abrir de cando en vez as ventanillas 
para oxixenar o ambiente, aínda que le-
vemos o climatizador. O can non debe 
asomar a cabeza.

- Descansos: En todas as viaxes é importante que se fagan pa-
radas polo menos cada dúas horas para que todos estiren as 
pernas e as patas. É boa idea manter as fiestras entreabertas e 
non deixar nunca o can dentro do vehículo.
- Premio: Ao chegar ao destino, recoméndase que o can se 
familiarice coa nova contorna, coma, tome o aire e xogue. É o 
momento de darlle un premio.

Car Service 
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Tráfico no verán

Que cambiou a tecnoloxía?

■ REDACCIÓN | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | Infografía 

A Dirección Xeral de Tráfico 
rexistrou en xullo do ano pa-
sado case 42 millóns de des-
prazamentos nas estradas 
españolas cara a zonas do li-
toral e segundas residencias 
de interior. Con esta perspec-
tiva e en plena tempada de 
verán, millóns de cidadáns 
plantéxanse a seguridade e 
o tempo que empregan nas 
súas viaxes en automóbil, de-
bido ao aumento no volume 
de circulación.

Para contrarrestar o efec-
to do voluminoso tráfico no 
verán, mellorar a nosa segu-
ridade ao volante e aforrar 
tempo en desprazamentos, 
cada vez son máis os conduto-
res que optan pola utilización 
de aplicacións de navegación 
para facilitar o seu traxec-
to. En concreto, no noso país 

segundo un informe realizado 
por Simon Kemp para We Are 
Social, un 39 por cento da po-
boación utiliza estes servizos.

Aplicacións como Coyote 
son capaces de proporcionar 
información sobre o que está 
pasando na estrada grazas á 
colaboración dos conduto-
res. E é que, como en moitos 
outros campos, a tecnoloxía 
tamén está revolucionando 
a nosa maneira de viaxar en 
coche. Onde hai tan só unha 
década non podiamos co-
ller a estrada sen ir equipado 
dun mapa de papel, con todo, 
agora temos navegadores ou 
aplicacións que non soamente 
están actualizadas en tempo 
real, senón que tamén esti-
man a hora de chegada, pro-
porciónanche visualización en 
3D das cidades, axúdanche a 
coller a saída correcta grazas 
á tecnoloxía ou ofrécenche 

rutas alternativas segundo as 
circunstancias da estrada.

Por outra banda, cambiar 
de emisora para sintonizar o 
típico programa que conecta-
ba regularmente coa DXT para 
estar informado sobre o tráfico 
é tamén cousa do pasado. Os 
asistentes á condución aúnan 
nun só dispositivo informa-
ción en tempo real do tráfico, 
incidencias e radares.

Aínda que se apunta á tec-
noloxía como un elemento de 

futuro chave para a segurida-
de viaria (automóbil conec-
tado, sistemas de asistencia 
á condución, coche autóno-
mo...) non hai que esquecer 
que un mal uso desta pode 
ter consecuencias graves para 
a seguridade. Estar máis pen-
dente do noso navegador ou 
do teléfono móbil que da es-
trada, así como de avisar da 
presenza de controis policiais 
pode ter consecuencias nega-
tivas e ser fonte de accidentes.

Por iso, dende as distintas 
aplicacións apostan por evitar 
a saturación de información, 
presentar os avisos de xeito vi-
sual, clara e sinxela de inter-
pretar, usar instrucións vocais 
para manter en todo momen-
to a concentración sobre a es-
trada e, en xeral, facilitar toda 
información necesaria para ter 
unha boa viaxe dunha forma 
sinxela e intuitiva.

 Un 39% 
de condutores 
utilizan aplicacións 
de navegación 
para evitar atascos 
e imprevistos na 
estrada
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Centrado no deseño exterior

Renault Captur 2017

■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | foTos 

Tiñamos ganas de probar 
o novo Captur, o mellor dito 
a versión 2017 do Captur, 
porque as modificacións son 
mínimas. O que se di un pe-
queno lavado de cara:  no-
vas cores, un leve redeseño 

exterior, novas lamias (dúas 
de 16” e dúas de 17”) e me-
lloras en equipamento e 
conectividade. Nesta actua-
lización non hai novidades 
na gama de motores. Este 
modelo 2017 pode levar 
elementos de equipamento 
que antes non estaban dis-
poñibles, como un sistema 
de detección de vehículos 

no ángulo morto, sensores 
de aparcamento e un siste-
ma de aparcamento asistido. 
E dicimos que nos apetecía 
conducir esta versión actua-
lizada do fabricante fran-
cés polas boas impresións 
que nos causou este mode-
lo cando naceu. Un SUV ur-
bano que rachou moldes e 
que ten unha accesibilidade 

moi boa; realmente entrar 
e saír no coche é cómo-
do para calquera persoa. 
Dende o seu lanzamento a 
marca vendeu 900.000 uni-
dades deste modelo, algo 
que xa fala ben da acollida 
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do mercado automobilístico 
deste automóbil.

Nas propias instalacións 
onde recollemos o vehí-
culo, no concesionario ofi-
cial Renault en Santiago de 
Compostela, M. Caeiro, xa 
nos deron unhas indicacións 
introdutorias das novidades 
que achega o Captur 2017. 
Como por exemplo, que in-
corpora novos protectores 
de baixos diante e detrás, 

unha grella máis pareci-
da á do seu irmán maior o 
Kadjar, faros de novo dese-
ño que estrean nova sinatu-
ra lumínica, pilotos traseiros 
LED con efecto 3D en toda 
a gama e, por primeira vez, 
a opción de equipar un tei-
to panorámico de vidro fixo. 
Ademais, hai dúas novas co-
res de carrozaría denomi-
nadas Laranxa Atacama e 
Azul Océano. Por suposto, 

está dispoñible un acabado 
bitón que permite pintar o 
teito e algunhas partes do 
vehículo nunha segunda cor. 
En total pódense configurar 
ata trinta combinacións. Os 
niveis de equipamento son 
catro: “Life Energy”, “Intense 
Energy”, “Zen Energy” e 
“X-Mod Energy”.

Temos que subliñar que 
a principal novidade deste 
novo modelo son as ópticas. 

Ademais de ter un novo 
deseño, o fabricante francés 
agora dá a opción de que as 
distintas funcións de ilumi-
nación sexan mediante LED, 
que proporcionan unha 
óptima visibilidade. A par-
tir do nivel de equipamen-
to Zen Energy son de serie, 
pero cos máis básicos son 
unha opción interesante a 
ter en conta. O seu antece-
sor só podía levar lámpadas 
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halóxenas. Nos pilotos ta-
mén hai LED e algúns deles 
están permanentemente 
acesos, para mellorar a visi-
bilidade do coche, como fai 
a luz diurna dianteira.

A grella é lixeiramente di-
ferente e agora hai unha 
tira cromada que a perco-
rre transversalmente. A par-
te inferior dos parachoques 
dianteiro e traseiro ten un 
novo deseño. Outra novida-
de, como xa comentamos, é 
a posibilidade de pedir un 
teito panorámico de vidro 
fixo, que ten un prezo de 
575 euros.

Renault puxo o acento nos 
cambios na carrozaría, nos 
seus estudos e enquisas de-
ron como resultado que os 
usuarios apuntaban como 
principal motivo de compra 
o deseño exterior.

Interior e maleteiro

No interior, o cambio 
maís destacado é a posibi-
lidade de contar cun teito 
panorámico de vidro. Para 
solicitar esta opción hai 
que elixir “si ou si” a carro-
zaría bitón. Ademais diso, 
o habitáculo do Captur 
2017 recibe diversos cam-
bios: o máis visible é unha 

mellora xeral dos acabos, 
aínda que non está ao ni-
vel doutros competidores, 
pois, por exemplo, na par-
te inferior do habitáculo 

seguen tendo un tacto 
pouco agradable e ademais 
non están suficientemente 
ben ensamblados. A panca 
de cambios é nova en can-
to a deseño. Os paneis su-
periores do salpicadeiro e 
das portas reciben un plás-
tico acolchado e os plafóns 
dianteiros incorporan luces 
de lectura.

A partir do acabado Zen 
Energy a tapizaría é desen-
fundable. Un detalle que de 

seguro axudará a manter o 
vehículo en mellor estado. 
Segundo a marca, aguan-
ta ben uns cinco lavados a 
fondo mantendo todas as 
súas características.

 A partir 
do acabado Zen 
Energy a tapizaría é 
desenfundable

 É un SUV 
urbano doado de 
conducir, cunha 
dirección lixeira e 
directa

Nada máis entrar 
no habitáculo para si-
tuárnonos no posto do 
piloto xa encontramos 
unha das súas calida-
des, a comodidade no 
acceso. Atopar unha 
postura cómoda para 
conducir é doado coas 

reglaxes do asento e do volante, encontrándonos un pou-
co máis elevados que nun vehículo urbano convencional, 
o que nos proporciona unha boa visibilidade. Se lle temos 
que buscar algún inconveniente ao asento é que ten unha 
banqueta un pouco xusta, sobre todo para talles grandes. 
Unha vez situados, arrincamos premendo o botón de Start.

O motor de gasolina de 90 cabalos, que era o que in-
corporaba a unidade da nosa proba, empurra ben e é bas-
tante silencioso. Este propulsor está asociado a unha caixa 
cambios de cinco velocidades. O motor do noso Energy TCe 
90, que está incorporado a un cambio manual cun bo tac-
to, gustóunos pola súa reposta. Se ben cando temos un 
treito un pouco rápido de estrada secundaria teremos que 

aproveitar ben as marchas, algo que nos obrigará a “tra-
ballar” un pouco a fondo coa panca do cambio. A quinta 
marcha podemos dicir que é máis ben para ir sobre chan, 
pois se imos por unha lixeira subida o propio propulsor xa 
nos vai  pedir rapidamente que reduzamos a cuarta. De 
todos os xeitos, en autovías ou autoestradas poderemos 
manter a quinta en moitos treitos, mellorando o confort 
e o consumo de combustible. Sempre dependendo, evi-
dentemente, do peso que transportemos. Se queremos ir 
máis desafogados temos a opción, en gasolina, da moto-
rización de 120 cabalos.

A suavidade dos seus mandos, en especial da dirección 
(eléctrica de asistencia variable de serie), permite mano-
brar dun xeito cómodo e, ademais, a suspensión é máis ben 
branda e absorbe ben as fochancas e outros obstáculos da 
cidade. A suspensión mantén a carrozaría no seu sitio a pe-
sar de ter un centro de gravidade relativamente elevado, 
só ten o inconveniente, que cando circulamos por estradas 
reviradas ten un balanceo superior ao dun modelo conven-
cional co centro de gravidade máis baixo. Os freos, aínda 
que de tambor no eixe traseiro, resultan suficientes para o 
coche; o pedal de freo ofrece un tacto abondo progresivo.

A
RRIN
CAMOS !
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Este SUV urbano man-
tén unha das virtudes maís 
prezadas do seu antecesor, 
a capacidade do seu male-
teiro. Un espazo cunha ca-
pacidade de 377 litros (95 
deles, correspondentes ao 
dobre fondo) que, regulan-
do os asentos traseiros na 
súa posición máis adianta-
da (pódense escorregar ata 
16 centímetros) aumenta 
ata os 455 litros. Esta posibi-
lidade de desprazar os asen-
tos traseiros tamén permite 
ter máis ou menos espazo 
para os pasaxeiros trasei-
ros dependendo das nece-
sidades de cada momento. 
Manipulando a plataforma 
que serve de base e poñén-
doa nunha posición dia-
gonal teremos un espazo 
estupendo para estibar as 
bolsas da compra e que non 
estean “bailando” polo chan 
do maleteiro.

E falando de capacidade, 
subliñar a guanteira de gran 
tamaño e extraíble a modo 
de caixón.

 
Motorizacións

O novo Captur está dis-
poñible con dous motores 
de gasóleo (versións dCi 90 
e dCi 110) e outros dous de 

gasolina (Tce 90 e Tce 120). 
Co motor diésel de 90 caba-
los e o de gasolina de 120 
pódese instalar un cambio 
automático de dobre embra-
gue e seis velocidades que 
a marca denomina EDC. A 
tracción é sempre ás rodas 
dianteiras. Así e todo, co ni-
vel de equipamento máis 
custoso, X-Mod, ten de serie 
un dispositivo (Extend Grip) 
que actúa sobre o control de 
tracción e o par motor para 
mellorar a adherencia en 
superficies escorregadizas. 
Este sistema está asociado 
a uns pneumáticos con es-
pecificacións M+S (lama e 
neve). O novo Captur máis 
económico, o de gasolina 
de 90 cabalos e cambio ma-
nual, ten un prezo de 14.800 
euros.

 
Conclusións

Un vehículo con múlti-
ples posibilidades de per-
sonalización, cómodo no 
seu acceso e cunha boa vi-
sibilidade grazas a súa al-
tura. Ademais é un SUV 
urbano doado de condu-
cir, cunha dirección lixei-
ra e directa, cunha caixa 
de cambios de percorri-
dos medios e cun manexo 

bastante preciso. A suspen-
sión, máis ben orientada á 
comodidade dos pasaxei-
ros, fai que o coche teña un 
lixeiro balanceo nas curvas, 
sen que isto implique mala 

estabilidade; algo que non 
é excesivamente escanda-
loso e ao que nos acostu-
maremos rapidamente. 
Todo isto cuns prezos bas-
tante axustados.

• Motor: Energy TCe 90 
• Cilindrada (cc): 898 
• Estrutura: 3 cilindros en liña
• Inxección: Multipunto secuencial
• Potencia Máxima en CV: 90 
• Par máx. en Nm CEE (m.kg DIN) 140
• Tracción: Dianteira
• Caixa de velocidades:  manual

• Número de velocidades: 5
• Stop & Start: Si
• Dirección: Eléctrica con 

asistencia variable
• Freos dianteiros / traseiros: 

Discos ventilados / tambores
• Lonxitude total (m.): 4.122
• Anchura (m.): 1.778 
• Alto (m.): 1.556
• Número de prazas: 5
• Volume maleteiro (litros) : 377
• Combustible: Gasolina
• Capacidade do depósito: 37 litros
• Prezo (€) : 14.800  (dende)
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Un sinal de distinción máis aló do puramente automobilístico

A boutique como complemento da imaxe de marca

■ HUGO S. TORRÓN | TexTo

■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | foTos 

Practicamente todas as marcas intentan deixar patente o 
seu estilo máis aló dos seus propios vehículos. A imaxe de 
marca é moi importante. Son moitos os propietarios e adep-
tos que lles gusta posuír algúns accesorios personalizados da 
súa firma do motor favorita. Considérano como un sinal de 
distinción que vai máis aló do puramente automobilístico.

Hai un abano de produtos inmenso, obxectos para sa-
tisfacer a todos os entusiastas. Moitas veces coinciden as 

calidades e o nivel dos prezos co posicionamento econó-
mico da marca (luxo, premium, xeneralista...). Así e todo, o 
interesante é satisfacer esa arela dos seus seguidores. Nós 
neste artigo expoñemos unha pequena mostra cuns cantos 
produtos de seis fabricantes de automóbiles.

Ao final estes obxectos convértense nunha mestura de 
paixón e orgullo dunha marca, que a compañía automo-
bilística sabe transformar dándolle forma en diversos e 
variados produtos de todo tipo e estilos. Grazas a estes ac-
cesorios os seus admiradores poden ter acceso ao logo do 
fabricante, e o que iso representa, sen ter que mercar un 
dos seus vehículos.

A colección de produtos 
da Boutique Lexus ofre-
ce unha extensa gama 
de produtos fabricados 
polos mellores provedo-
res en cada especialida-
de: reloxería, bolígrafos, 
roupa, equipamento de-
portivo ou complemen-
tos. Na Boutique online da 

marca (www.lexusauto.
es/lexus-today/boutique-
lexus/#Introduction) ató-
pase toda a información 
necesaria para adquirir es-
tes accesorios personaliza-
dos. Os prezos van dende 
13 euros dunha gorra de-
portiva ata os 305 dunha 
bolsa para paus de golf.

A bolsa 48 horas de DS rea-
lizouse de xeito artesanal 
nunha edición limitada de 
500 unidades numeradas 
por un taller de marroquine-
ría francés. Deseñada polo 
equipo de estilismo de DS 
Automobiles, esta maleta 

de fin de semana simboliza 
o máis alto refinamento do 
luxo galo. Realizada con ma-
teriais de alta calidade por 
artesáns franceses, esta peza 
está realizada en pel de xato 
cun interior en algodón de 
cor cereza. Prezo: 350 euros

Peugeot lanza dez novos 
modelos de equipaxe e ma-
rroquinería para a cidade e 
para viaxar. Deseñada polo 
Peugeot Design Lab, os ma-
teriais máis exclusivos son 
a principal calidade dunha 
liña de produtos para home 
e muller que se poderán 
conseguir a través da bouti-
que da marca. Os prezos van 

dende os 59 euros dun ne-
ceser ata os 239 dunha bol-
sa de viaxe.
Esta colección de equipaxe 
de deseño francés completa 
a gama Lifestyle, que cons-
ta, ademais, de reloxos para 
home e muller, traxes, xoias 
e utensilios de cociña, entre 
outros moitos produtos máis 
aló dos vehículos.

Liña Peugeot de equipaxe e marroquinería.

Bolsa 48 horas de DS.

Boutique Lexus.
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A marca Volkswagen lan-
za unha nova colección de 
artigos e accesorios do seu 
modelo máis emblemáti-
co. As siglas GTI son sinó-
nimo de deportividade, e 
detrás delas escóndense 
milleiros de fans de VW e 

apaixonados do mundo do 
motor. Os máis nostálxicos 
poden adquirir algúns dos 
accesorios na Pop-up Store, 
onde atoparán a nova co-
lección de artigos para o ve-
rán, para levar o espírito GTI 
á auga.

Os panos de seda de Bentley 
representan as característi-
cas dunha paisaxe arqui-
tectónica e natural de xeito 
abstracta. As imaxes dos pa-
nos representan a mansión 
de estilo xacobino de Crewe 
Hall, o patrimonio históri-
co do Parque Tatton e a fa-
mosa fachada da fábrica de 
Bentley. A gama de cores 

dálle ao pano de seda tradi-
cional unha interpretación 
moderna e chea de vida. O 
bordo dobrado á man dos 
panos atópase enmarcado 
por unha interpretación da 
grella matricial da parte fron-
tal dos Bentley, en referencia 
á herdanza de Gran Turismo 
da marca. Os panos teñen 
un prezo de 224 euros.

A Boutique Citroën rememo-
ra o furor polo mítico 2 CV, 
o automóbil que co paso do 
tempo converteuse nunha 
icona do automobilismo, que 
nesta ocasión deixa o asfalto 
para se converter en símbo-
lo de culto para fashionistas.

Con aire sesenteiro presénta-
se o bolso “shopping” en ta-
maño maxi, en lona cor area, 
recolle unha imaxe ilustrada 
do coche e tea interior con 
motivos retro. As asas en ma-
rrón escuro danlle un aire de 
autenticidade.

A Bentley gústanlle as cores.

Un bolso do 2 CV con aire retro.

Moda GTI de verán.
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■ ROCÍO PEREIRA | TexTo

■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | foTos

Para os amantes das catro 
rodas, saír de viaxe nas va-
cacións é un auténtico pra-
cer, especialmente cando 
se poñen ao volante do seu 
coche. A esixencia é gran-
de porque as vacacións son 
para relaxarse, excepto para 
os condutores que debe 
prestar toda a súa atención 
á estrada, como en calque-
ra desprazamento. Antes 
da saída, debemos poñer a 
punto o automóbil revisan-
do os pneumáticos, o nivel 
do líquido de freos e do acei-
te do motor, as luces, come-
zar descansados e evitar as 
distraccións. O importante 
é chegar e poder gozar dos 
lugares marabillosos que 
temos preto de nós. E como 
viaxar coa imaxinación é gra-
tis, se non queren conducir, 
pasen e déixense levar pola 
lectura.

Algunhas rutas míticas

Ao pensar en botarnos á 
estrada, a primeira ruta que 
nos vén á cabeza é, segu-
ramente, a Ruta 66, un dos 
símbolos máis recoñecidos 
dos Estados Unidos; a es-
trada que cruza o país de 
costa a costa, ao longo de 
case 4.000 quilómetros, pa-
sando por Illinois, Kansas, 

Oklahoma, Texas. Arizona 
ou California. A súa irmá pe-
quena, a ruta 61 abrangue 
2.300 quilómetros unindo 

Nova Orleáns e Wyoming 
e seguindo en gran parte o 
curso do río Mississippi. Na 
Arxentina, a ruta 40 disco-
rre paralela á Cordilleira dos 
Andes, atravesando o país de 
sur a norte, sendo unha das 
máis altas do mundo xa que 
acada os 5.000 metros sobre 
o nivel do mar nun dos seus 
puntos. E poderiamos seguir 
a lista pero imos centrarnos 
naquelas que quedan máis 
ao noso carón. Son soamen-
te algunhas propostas por-
que temos claro que a beleza 
e posibilidades de Galicia 
son infinitas!

Tres rutas por Portugal

Norte. 250 quilómetros 
desde Valença do Minho 
ata O Porto, pasando po-
las cidades de Braga e 
Guimaraes. Podemos ini-
ciar a ruta cun paseo polo 

recinto amurallado de 
Valença e aproveitar para 
facer algunha compra. O se-
guinte punto é Braga, a cha-
mada capital espiritual do 
país polo santuario do Bom 
Jesus. Seguimos percorrido 
ata Guimaraes, co seu cas-
co histórico e monumentos 
declarados Patrimonio da 
Humanidade pola Unesco. 
O final da ruta déixanos en 
O Porto, para admirar a des-
embocadura do Douro no 
Atlántico, para pasear polo 
barrio da Ribeira e degustar 
os viños que lle dan nome á 
cidade e coñecer a Sé ou a 
Igrexa dos Clérigos. 

Ruta do Tajo. Percorreremos 
o centro do país veciño, 
comezando na fronteira 
con España, preto da cida-
de estremeña de Mérida e 
utilizando a vella calzada 
romana que chegaba ata 
Lisboa. En Castelo Branco 
admiraremos o impresio-
nante castelo que bautiza 
a vila, na Reserva Natural 
de Paul de Boquilobo vere-
mos a desembocadura do río 
Almonda no Tajo. Sacaremos 
tempo para coñecer a cida-
de de Santarem e o seu cen-
tro histórico con edificios 
de estilo gótico e, tras máis 
de 200 quilómetros de ruta, 
chegamos a Lisboa onde de-
bemos pasear (mellor a pé, 

deixando descansar o co-
che) os barrios de Alfama, o 
Chiado, a Baixa, o Barrio Alto 
ou Belém.

 
Sur. A terceira ruta léva-

nos sobre catro rodas ata o 
Algarve, a rexión turística 
por excelencia do país, que 
goza de bo clima, boas praias 
e auga… fría. As máis famo-
sas están en Lagos (Benajil, 
Camilo, Marinha) e tamén 
en Carvoeiro. Antes de che-
gar a elas, haberá que parar 
en Tavira, poboación monu-
mental próxima á fronteira 
con España, na provincia de 
Huelva. Outro punto de in-
terese patrimonial é Sagres, 
a vella escola náutica de 
Enrique o Navegante, moi 
preto do mítico e ventoso 
cabo San Vicente, o punto e 
final deste percorrido.

Tres rutas por Galicia

Ribeira Sacra. O lugar de 
Europa onde se atopa a 
maior concentración de 
construcións relixiosas ro-
mánicas de Europa a onde 
se di que os monxes trouxe-
ron o saber de cultivar o viño 
de forma heroica. Iniciamos 
a viaxe en Monforte de 
Lemos, atravesada polo 
río Cabe, cun extenso pa-
trimonio no que destaca o 
Mosteiro dos Escolapios e 

Vacacións ao volante
Rutas de verán para perderse co coche

 Propoñemos 
tres viaxes por 
Galicia e Portugal 
para os amantes da 
estrada
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Bonita estampa da vila de Ribadavia 

A vista dende o faro de cabo Ortegal ben 
merece unha visita

o Parador do Monte de San 
Vicente, que preside a vila 
coa Torre da Homenaxe e o 
Pazo dos Condes de Lemos. 
Continuamos por Escairón, 
chegando ás comportas do 
embalse de Belesar, visita-
mos a vila e saímos en di-
rección a Ferreira de Pantón 
para coñecer o seu Castro 

e o mosteiro das Madres 
Bernardas, continuando ca-
miño ata Os Peares. Desde os 
Peares, onde conflúen as au-
gas do Miño e do Sil, subimos 
ata Santo Estevo de Ribas de 
Sil, onde o Parador, orixinario 
dos séculos VI e VII se pres-
ta a parada e café. Subindo 
montañas, por estradas es-
treitas e curvas, pasamos por 
Parada de Sil e admiramos a 

paisaxe desde os Balcóns de 
Madrid para continuar per-
corrido ata Castro Caldelas, 
mirando ao horizonte des-
de a torre da súa fortaleza. 
O último tramo da viaxe, cara 
Doade, permitiranos admirar 
o resultado da viticultura dos 
heroes que traballan as viñas 
nas escarpadas ribeiras do 
Sil. Podemos parar nun dos 
espazos habilitados na estra-
da para respirar aire puro e 
continuar a viaxe.

Vilas medievais. Sabemos 
que Galicia ten moita his-
toria e a época medieval 
pode rememorarse en lu-
gares coma estes que pro-
poñemos para coñecer en 
varias etapas porque hai 
que visitar as catro provin-
cias. Comezamos na Coruña, 
partindo de Pontedeume, 
presidida pola Torre e o cas-
telo dos Andrade, xunto coa 
ponte sobre a desemboca-
dura do Eume. Baixamos 
cara Betanzos, unha das ca-
pitais do antigo Reino de 
Galicia, con igrexas como a 
de Santa María de Azogue 
ou a de San Francisco e as 

rúas empedradas que dan 
fe do seu pasado. Seguimos 
baixando cara Santiago de 
Compostela, capital galega e 
Patrimonio da Humanidade 
desde 1985. Moi preto está 
Ponte Maceira, aldea á beira 
do río Tambre que destaca 
polo seu conxunto monu-
mental. Pasamos á provincia 
de Pontevedra para visitar 
Combarro, pobo mariñeiro 
cos seus hórreos enriba do 
mar, dedicados a secar, cu-
rar e gardar a colleita de ce-
reais. Baixamos cara o Miño, 
ata chegar a Tui, que ten a 
única catedral da provincia 
destacada no alto da vila. 
Seguimos cara a provincia 
de Ourense con dúas para-
das: Ribadavia, coa xudería 
galega máis relevante ao ca-
rón da praza da Magdalena, 
e Allariz, cun conxunto his-
tórico de grande valor artís-
tico. Ao redor do río Arnoia 
despréganse igrexas me-
dievais con nove séculos de 
historia, restos de muralla, o 
barrio xudeu e un convento. 
Sen saír de terras ourensás, 
paramos en Vilamor, peque-
ño, rústico, con casas e rúas 
de pedra. Na provincia de 
Lugo, facemos parada no 
primeiro pobo do Camiño de 
Santiago francés: o Cebreiro, 
onde nos reciben as pallo-
zas e rematamos ruta en 
Mondoñedo, antiga capital 
dunha das provincias histó-
ricas de Galicia.

Ruta dos Faros das Rías Altas. 
Comezamos en Estaca de 
Bares, no concello de Mañón, 
o punto máis ao norte da 
Península Ibérica, que sepa-
ra as augas do Cantábrico 

e do Atlántico e é punto 
de paso das aves migrato-
rias. O faro está próximo 
aos acantilados, separan-
do as rías de Ortigueira e o 
Barqueiro. Preto do faro está 
o Semáforo de Bares, cons-
trución militar de finais do 
século XIX, que enviaba a 
comunicación aos barcos, 
hoxe rehabilitado e recon-
vertido en hotel. O faro de 
Cabo Ortegal, en Cariño, ten 
un traxecto recomendable 
ata alcanzalo, cunha estra-
da que colle altura e ofrece 
panorámicas que nos obri-
garán a parar para retrata-
las. Se queremos máis vistas, 
desde o miradoiro de Vixía 
Herbeira contemplamos os 
cantís da Capelada, os máis 
altos de Europa. Seguimos 
camiño polo Faro de Punta 
Candieira, a 7 km de Cedeira, 
cunha estrada vertixinosa 
e perigosa pola estreiteza 
e as curvas pronunciadas. 
Funciona desde 1954 e alu-
mea, principalmente, a cos-
ta de San Andrés de Teixido. 
O Faro de Robaleira, en 
Cedeira, ilumina aos barcos 
que entran na ría cara ao 
porto e desde el pode ver-
se o casco histórico, a praia 
de Vilarrube e a Ermida de 
San Antón. O Faro de Cabo 
Prior, situado na parroquia 
de Covas, a 14km de Ferrol, 
require subir ata o cumio da 
Bailadora, baixar ata Covas 
e volver subir para chegar a 
el, mentres o Faro de Cabo 
Prioriño, na entrada da ría 
de Ferrol, é lugar de paso de 
moitas aves migratorias e, de 
camiño, permite visitar o cas-
telo de San Felipe e a Ermida 
de San Cristóbal.

 En Galicia 
subliñamos tres 
rutas: a dos faros 
das rías Altas, a da 
Ribeira Sacra e a 
das vilas medievais
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Calendario  
de probas setembro 2017

■ HUGO S. TORRÓN  O mes pasado celebrouse 
no circuíto da Pastoriza a terceira selec-
ción de pilotos de “Toyota Breogán Rally 
Selección”. Máis de cen participantes di-
vididos en dous grupos de mañá e tarde, 
gozaron dunha xornada nun ambiente ra-
cing, cargadísimo de nervios e emocións. 
En total catorce mozos de toda Galicia en-
frontábanse ao cronómetro na gran final, 
nun percorrido moi selectivo, que mes-
turaba técnica e velocidade e que puxo 
a proba a todos eles. Só catro levarían o 
apetecido premio co Grupo Breogán ou-
torga por terceiro ano consecutivo. Un 
auténtico caramelo para os aspirantes a 
participar no automobilismo deportivo, 
que cada un deles poida participar nun 
rali do Campionato Galego con todos os 
gastos pagos.
Os pilotos gañadores foron:

1º Jorge Garnelo Fernández, cun tempo 
de 2:17.126
2º Carlos Peregrino Lariño Rios, cun tem-
po de 2:17.488
3º Rubén Puime Pérez, cun tempo de 
2:18.931
4º Santiago Gil Señorans, cun tempo de 
2:19.836
As probas nas que participará o Toyota 
Yaris de Breogán Motor, asistido polos es-
pecialistas galegos de AR Vidal, serán:
Rali Ribeira Sacra 2017
Rali do San Froilán 2017
Rali da Ulloa 2017
Rali da Coruña 2018

Os catro premiados recibirán ademais 
unha intensa formación de pilotaxe a car-
go de PTC Escola, para garantir que a súa 
participación sexa todo un éxito.

Dende Breogán Motor agradecen a todos 
os participantes que confiaron neles, pos-
to que sen estes entusiastas do motor non 
sería posible a realización deste evento; ao 
equipo de PTC, comandado por Antonio 
Solórzano, pola brillante organización. 
Igualmente, felicitan aos finalistas pola 
súa competitividade e excelentes presta-
cións e, sobre todo, deséxanlles aos catro 
gañadores desta selección toda a sorte do 
mundo.

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

1-2 de setembro XVIII Rali de TERRA Ciutat de Cervera Rali Cervera Lleida España 

1-3 de setembro GP F1 - Italia F1 Circuíto de Monza Italia

2 de setembro Trofeo Galego Dirt Track - Porriño Dirt Track O Porriño Pontevedra España

2-3 de setembro Copa España Trial Clásicas - Cornago Trial Cornago La Rioja España

2-3 de setembro IX Autocrós Viduedo Autocrós Viduedo - San Cristovo de Cea Ourense España

2-3 de setembro X Autocrós Ciudad de Miranda Autocrós Miranda de Ebro Burgos España

3 de setembro Cto. Galego Velocidade - A Pastoriza II Velocidade Circuíto A Pastoriza Lugo España

3 de setembro Trofeo Social Superxtrem - A Pastoriza Velocidade Circuíto A Pastoriza Lugo España

8-10 de setembro GP Motociclismo - San Marino Mundial Motos Circuíto de Misano Italia

10 de setembro Cto. España Supermotor - La Bañeza Supermoto La Bañeza León España

15-16 de setembro LIV Rali Princesa de Asturias Cidade de Uvieu Rali Uvieu Asturias España

15-17 de setembro GP F1 - Singapur F1 Circuíto de Marina Bay Singapur

16 de setembro Copa España Motocrós clásico - Aviá Motocrós Aviá Barcelona España

16 de setembro Copa España de Velocidade Clásicas - Cartaxena Velocidade Circuíto de Cartaxena Cádiz España

16-17 de setembro XXVIII Subida á Escusa Montaña Escusa - Poio Pontevedra España

16-17 de setembro VIII Autocrós Carballo Autocrós Carballo A Coruña España

16-17 de setembro III Karting Viduedo Karting Viduedo - San Cristovo de Cea Ourense España

22-23 de setembro Copa España de Flat Track - Aragón Flat Track Óvalo Aragón España

22-23 de setembro Rali TT Guadalaxara Rali TT Guadalaxara Guadalaxara España

23-24 de setembro Trial das Nacións femininio - Baiona Trial Baiona Pontevedra España

23-24 de setembro VI Rali Ourense - Ribeira Sacra Rali Ribeira Sacra Ourense España

23 de setembro Cto. España Motocrós - Malpartida Motocrós Malpartida Cáceres España

24 de setembro GP Motociclismo España - Aragón Mundial Motos Circuíto de Motorland - Alcañiz Teruel España

29-30 de setembro XLI Rali Vila de Llanes Rali Llanes Asturias España

30 de setembro Copa de España de Motocrós clásico - Montgai Motocrós Circuíto de Mongai Lleida España

30 de setembro Copa de España Velocidade clásicas - Albacete Velocidade Circuíto de Albacete Albacete España

30 de setembro Copa Galega Trial Infantil - O Porriño Trial Infantil O Porriño Pontevedra España

30 de setembro I Slalom As Pontes Slalom As Pontes A Coruña España

30 setembro1 outubro III Ralimix Xallas Ralimix Xallas A Coruña España

30 setembro -1 outubro Cto. España Karting - Zuera Karting Zuera Zaragoza España

Canteira de pilotos
3ª Edición de “Toyota Breogán Rally Selección”
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¡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

Sprint
Axenda

ferrva

Cerrajería del  Automóvil

c/ Vista Alegre, 61 Bajo
Santiago de Compostela

Tel. 981 58 98 93
www.ferrva.com

Fax. 981 57 20 56
ferrva@ferrva.com

LLAVES DE COCHE Y MOTO



40 anos do emblemático 
Honda

■ ROCÍO PEREIRA | TexTo 
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | foTos

Compactos hai moitos no 
mercado pero poucos poden 
presumir de lucir nove xera-
cións ás súas costas como o 
Honda Civic. O cupé de dúas 
portas, a primeira creación de 
catro rodas da casa xapone-
sa, leva máis de catro décadas 
no mercado nas que vendeu 
máis de 20 millóns de unida-
des,  sendo un modelo emble-
mático na historia do sector 
e na da marca. Cando Honda 
lanzou o Civic en 1972 era un 
famoso fabricante de motoci-
cletas decidido a ofrecer aos 
condutores un coche peque-
no e económico. A traxectoria 
posterior demostrou que foron 
quen de dar co gusto e a ne-
cesidade do mercado, así que 
acomódense que viaxamos 

ao Pacífico e facémolo corenta 
anos atrás no tempo.

Primeira xeración

Dende o seu lanzamento 
en 1972, o obxectivo dos enxe-
ñeiros de Honda era deseñar 
un coche que fose, ao mesmo 
tempo, económico, cómodo 
e divertido de conducir, unha 
fórmula que pode resultar con-
traditoria, especialmente se 
quería cumprir outro obxecti-
vo aínda máis ambicioso: ser 
o primeiro coche do mundo 
en respectar a estrita norma-
tiva da Axencia de Protección 
Medioambiental americana, 
que limitaba radicalmente o 
consumo de combustible. E 
logrouno. O primeiro Civic ob-
tivo as clasificacións máis al-
tas da organización en aforro 
de combustible durante catro 
anos consecutivos. Pode dicirse 

que a vontade e o esforzo da 
marca por acadar os seus pro-
pósitos tivo a súa recompen-
sa. O Civic era o seu primeiro 
coche e logrou quedar tercei-
ro nos premios europeos de 
Coche do Ano, toda unha mar-
ca para un modelo xaponés. De 
feito, en 1974, a revista ameri-
cana Road Test denominouno 
como “mellor coche impor-
tado” na súa clasificación dos 
destacados do ano. E foi quen 
de repetir ese título durante 
tres anos consecutivos. A ver-
sión máis vendida desta pri-
meira xeración foi a de cinco 
portas, aínda que contou con 
outras, mesmo un deportivo, o 
RS, que non chegou a venderse 
en España, e unha furgoneta.

1980-1983, a segunda

Coa primeira actualiza-
ción importante chegaron as 

versións de tres, catro e cinco 
portas. O fabricando seguiu 
desenvolvendo o motor e en 
1980 presentou o CVCC II, que 
melloraba considerablemen-
te a eficiencia do sistema de 
combustión, engadíndolle un 

catalizador que reducía, aínda 
máis, o consumo de combusti-
ble. Outro cambio importante 
centrouse no confort interior e 
na experiencia de condución. 
Nesta etapa chegou outro tí-
tulo de Motor Trend Magazine, 
revista americana, o de “coche 
importado do ano 1980”.

Terceira xeración: 1984-1987

Os enxeñeiros responsa-
bles da creación da terceira 
xeración querían conseguir un 
Civic con “máximo espazo para 
o home e mínimo espazo para 
a máquina”. Con esta filosofía, a 
compañía desenvolveu un co-
che máis grande, con versións 
de tres, catro e cinco portas. 
En 1984 presentouse o Civic 

 Naceu como 
modelo pequeno 
e económico e 
converteuse nun 
referente dos 
compactos

Civic
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Si, cun motor DOHC que in-
corporaba tecnoloxías desen-
volvidas na Fórmula 1. O éxito 
do modelo continuou, tanto 
no seu país de orixe como no 
resto do mundo. En 1984 re-
petiu como coche do ano en 
Xapón e, en Europa, fíxose co 
Premio Torino-Piedmonte de 
Deseño de Coches. A Axencia 
de Protección Medioambiental 
dos Estados Unidos situouno 
primeiro nos seus test de efi-
ciencia de combustible du-
rante dous anos consecutivos, 
1983 e 1984.

Cuarta xeración

Fabricouse entre os anos 
1988 e 1991 co propósito de 
modificar un modelo de éxito 
con “prestacións espectacula-
res baseadas na sensibilidade 
humana” en palabras textuais 
dos enxeñeiros responsables 
de conseguilo. Crearon o mo-
tor Hyper de 16 válvulas para 
mellorar a eficiencia e lanzouse 
a versión Civic SiR, equipada co 
motor DOHC VTEC de alto ren-
demento, o primeiro motor do 
mundo que permitía o control 
electrónico da sincronización e 
a elevación das válvulas. A boa 
recepción na prensa especiali-
zada foi notable con galardóns 
como o do periódico alemán 
Bild am Sonntag. Ademais, 
en Francia o Civic quedou pri-
meiro nunha enquisa sobre 

calidade e fiabilidade realiza-
da pola revista L´Automobile.

1992-1995: a quinta

O deseño aerodinámico é 
a característica máis represen-
tativa da quinta xeración, que 
ofrecía un espazo interior flexi-
ble para cubrir as necesidades 
dos condutores máis novos. 
O seu propulsor VTEC dáballe 
prioridade á eficiencia de com-
bustible. Presentouse cunha 
gama de motores 1.3, 1.4, 1.5 
e 1.6 litros e a aclamada tec-
noloxía VTEC aplicada ao mo-
tor SOHC, mellorando aínda 
máis o equilibrio entre aforro 
de combustible e rendemen-
to. Os novos modelos tiñan 
moitas pezas reciclables, con-
tinuando na aposta da marca 
polo respecto ao medio am-
biente, a usabilidade e tamén a 
seguridade. Esta foi a xeración 
na que se lanzou o cupé dúas 
portas de catro asentos e, con 
ela, superouse a marca dos 10 
millóns de unidades vendidas. 
Foi recoñecido nos anos 1991 
e 1992 como mellor coche de 
Xapón.

Sexta xeración

Producida entre 1996 e o 
ano 2000, marcouse o reto de 
ir máis alá do lema tradicio-
nal do modelo como “o coche 
das masas” e propúxose ser 

un símbolo dos novos tem-
pos. así, incorporou unha se-
rie de tecnoloxías novas que 
melloraban o rendemento 
e a seguridade e reducían 
o consumo de combusti-
ble cun novo motor VTEC 
de tres etapas.  Amais des-
tas novidades, a transmisión 
CVT ofreceu por primeira vez 
o cambio automático de va-
riación continua. No eido 
medioambiental, a marca in-
troduciu unha versión pro-
pulsada con gas natural e, 
como recompensa, volveu 
ser recoñecido coche do ano 
en Xapón nos anos 95 e 96. 
Vendéronse 3,2 millóns de 
unidades nestes anos.

Sétima xeración: 2000-2006

O principal cambio intro-
ducido co cambio de século 
foi o de pasar de subcompac-
to a compacto, de maneira 
que maximizaron o seu es-
pazo en cabina, garantiron o 
rendemento cómodo e eco-
nómico e equipouse con tec-
noloxías de seguridade para 
pasaxeiros e peóns. Os enxe-
ñeiros combinaron o motor 
VTEC co VTC (control de dis-
tribución variable) para lo-
grar maior eficiencia. Nace 
nesta etapa o primeiro Civic 
Hybrid, o que iniciou unha 
serie de modelos cos que a 
compañía pretendía ofrecer 

alternativas ao propulsor de 
combustión tradicional. No 
campo da seguridade, in-
corporou o sistema G-CON, 
situándose entre os mode-
los con maiores estándares 
de seguridade da industria, 
o que lle valeu novamen-
te o título de coche do ano 
xaponés en 2001 e 2002 e a 
clasificación máis alta con-
cedida ata entón por Euro 
NCAP en canto a segurida-
de dos peóns..

Oitava e novena xeración: 
2001-2015

Aposta total polos mo-
delos de gas natural, híbri-
do e Si con plataformas que 
dotaban aos coches de cali-
dades dinámicas distintas. 
A novena xeración coin-
cide co 40 aniversario e a 
marca lanzou unha edición 
especial de 300 unidades 
que homenaxeaba ás ver-
sións de gasolina co motor 
1.4, coas variantes Confort 
e Sport que partían dos 
14.500 e dos 15.400 euros 
respectivamente. A princi-
pal característica era o fac-
tor competitividade e un 
esquema máis suave e có-
modo ao conducir, cunha 
estética coidada. A déci-
ma xeración, que xa o pro-
bamos en SPRINT MOTOR, 
neste 2017.

A competición	 	 								■	MIGUEL CUMBRAOS| TexTo e FoTo

Honda non ten unha vinculación especial cos ralis pero si con 
modalidades de competición sobre catro rodas como é a Fórmula 
1 ou o Mundial de Turismos. En España, varios pilotos correron ralis 
co Civic, que tivo unha unidade preparada en Cataluña nos talle-
res de Calm. En Galicia, algúns pilotos apostaron por esta unida-
de, destacando o coruñés Lista e o fenés Edgar Vigo. Este último 
dispuxo do coche que fora de Aritz Castro entre 2004 e 2010. Co 
Civic da foto, o coruñés, copilotado por Fátima Ameneiro, disputou 
probas de slálom, subidas de montaña e ralis, destacando o mérito 
do Campionato galego de ralis de grupo X en 2009
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Javier Ramilo, a pesar de demostrar 
en suficientes ocasións as súas dotes 
deportivas, nunca gañara no circuí-
to José Ramón Losada de Arteixo no 
Campionato de España de Autocrós. 
Esa primeira vez chegou esta tempa-
da. Asinando un expediente inma-
culado que comezaba na primeira 
xornada sendo segundo nos ades-
tramentos tras Iván Piña, para pos-
teriormente adxudicarse as dúas 
clasificatorias desta xornada inicial e 
a do domingo, o que lle garantía par-
tir en primeira liña da final “A”. Ramilo 
“Kobas”, non fallou, saíndo na cabe-
za dende que se apagou o semáforo 
e controlando a carreira en todo mo-
mento para adxudicarse a súa primei-
ra vitoria na categoría de Car Cros no 
Nacional.

Aínda que a fin de semana come-
zou ben para Iván Piña, na primeira 

clasificatoría sufría unha picada, 
complicando a súa clasificación para 
a final “A”, á que tivo que acceder 
dende a “B”, para terminar sexto des-
pois dunha magnífica remontada. Os 
Yacarcross copaban os dous primeiros 
lugares do podio, pois Iván Ares fina-
lizaba segundo volvendo dar mostra 
do gran piloto que é; gañou dúas das 
tres clasificatorias. Tamén estivo bri-
llante nas series previas José Novo, 
adxudicándose as tres, aínda que 
na final “A” non puido pasar da oita-
va praza, a pesar de saír dende a pri-
meira liña. Outro dos Yacarcross que 
participaban na manga definitiva era 
o de Sergio Belo, que terminaba en 
13ª posición. Quen estivo a piques de 
facelo foi Diego Concheiro, que na úl-
tima volta da final “B” cedía a terceira 

praza que ocupaba ao cometer un erro 
e que lle dese o pase á “A”.

Está claro que a carreira de Arteixo 
non é habitualmente favorable a 
Perfecto Calviño dende que compite 
co Ford Fiesta Proto na División 1, pois 
tras realizar o segundo mellor tempo 
nos adestramentos e gañar as dúas cla-
sificatorias do sábado e ser segundo na 
do domingo, unha avaría na transmi-
sión nada máis arrincar na final impe-
díalle loitar pola vitoria. Sandra García 
(Peugeot 208 Proto), despois de aca-
bar terceira, era descualificada ao rea-
lizar toda a manga coa peza de fibra 
que protexe o motor solta. O burgalés 
Javier Benito (Peugeot 208 Proto) fina-
lizaba oitavo tras unha fin de semana 
con algúns problemas.

A terceira categoría con representa-
ción de Yacarcross era Car Cros Junior, 
para pilotos de 13 a 18 anos, e onde o 
gran favorito, Óscar Palomo, non pui-
do confirmar a súa superioridade inicial 
tras ser o máis rápido nos adestramen-
tos e gañar a primeira clasificatoria co 
seu Yacarcross. Con todo, na segunda 
rachaba o motor que era reparado du-
rante a noite do sábado ao domingo 
e, aínda así, lograba remontar ata a se-
gunda praza na final nun emocionante 
desenlace, ao adiantar na última volta 
a Josep Arqué, ao que fora acosando 
durante toda a carreira.

Campionato de España de Autocrós

Javier Ramilo triunfa na “Catedral”

Javier Ramilo encabezando a proba

Sandra García era descualificada ao correr coa peza de fibra que protexe o motor solta
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Tres títulos para o equipo Renault-eDams
O equipo Renault-Dams leva dominando 
o campionato FIA de Fórmula E de mo-
noprazas 100% eléctricos dende a súa 
creación. Tres campionatos de escude-
rías en tres participacións. Ademais, o suí-
zo Sébastien Buemi, campión de pilotos 
en 2016 e subcampión (por un punto) en 
2015, dominou o trofeo 2017 ata o último 
meeting de Montreal, finalizando o cam-
pionato en segunda posición.
Esta tempada 2017, Renault-eDams con-
seguiu unha vez máis impoñerse grazas a 
6 vitorias en 12 carreiras, todo un récord, e 
foi a única escudería en puntuar en todas 
as probas.
O título de pilotos estivo moi disputado e 
decidiuse no último meeting de Montreal 
xa que só 18 puntos separaban a Sébastien 
Buemi do seu rival, Lucas Dei Grassi, antes 
da última carreira. Buemi viviu unha fin de 
semana nefasta, que incluíu un accidente 
nos adestramentos libres, a súa descualifi-
cación pola tarde e problemas ao comezo 
da carreira o domingo e acabou o cam-
pionato finalmente en segunda posición.
Renault, pioneiro e líder europeo do ve-
hículo eléctrico, incorpórase á Fórmula E 
dende os seus albores en 2013 en calida-
de de socio técnico do novo campionato 
de monoprazas 100% eléctricos. A impli-
cación do fabricante galo de automóbiles 
vai aínda máis lonxe, xa que se converte en 

patrocinador da escudería eDams, propie-
dade de Alain Prost e de Jean-Paul Driot, 
dende o comezo do campionato en Pekín 
en 2014. A través deste patrocinio, a marca 

francesa involucrouse plenamente nun-
ha disciplina inédita e innovadora, co 
obxectivo de capitalizar a súa experien-
cia tanto na competición automobilísti-
ca coma na tecnoloxía 100% eléctrica. 
O compromiso e o éxito nesta disciplina 
foron un acelerador incontestable para 
a súa gama de modelos 100% eléctrica. 
Renault presentou este ano Zoe e-sport 
concept no Salón de Xenebra, unha ver-
sión superdotada, de 460 cabalos, do seu 

modelo faro, extraída das tecnoloxías da 
Fórmula E.
A Fórmula E é un campionato decidida-
mente innovador, tanto polo enfoque co-

laborativo cos seus fans como polas súas 
carreiras en circuítos urbanos en grandes 
cidades. A Fórmula E conta con equipos 
de primeira orde e xa se anunciou oficial-
mente a chegada de novos equipos como 
Porsche ou Mercedes para as próximas 
tempadas.
Renault-eDams conseguiu un total de 268 
puntos para alcanzar a súa terceira coroa 
en 2017, grazas a Sébastien Buemi, e a Nico 
Prost.

Porsche xa está preparado para entrar na Fórmula E
A Fórmula E é o primeiro cam-
pionato do mundo completa-
mente eléctrico, que se lanzou 
o 13 de setembro de 2014. A 
Federación Internacional do 
Automóbil (FIA), que tamén 
é responsable da Fórmula 1, 
organizou o certame como 
compromiso a favor da elec-
tromobilidade e para atraer a 
máis xente nova cara ao au-
tomobilismo. A diferenza da 
maioría dos campionatos, a 
tempada comeza no outono 
e finaliza no verán. As carrei-
ras dispútanse en circuítos ur-
banos deseñados para ese fin 

no corazón das cidades máis 
importantes, o que signifi-
ca levar o deporte ata os es-
pectadores, e non ao revés. A 
electromobilidade xogará un 
papel chave na forma despra-
zarse no futuro, especialmen-
te nas contornas urbanas.
A partir de 2019, un equipo 
oficial de Porsche competirá 
en Fórmula E. En consecuen-
cia, a compañía finalizará a 
súa implicación na catego-
ría LMP1 do Campionato do 
Mundo de Resistencia FIA 
(WEC) ao término da tempa-
da 2017. Porsche manterase 

nas competicións internacio-
nais de GT e concentrará a 
súa estratexia automobilís-
tica en utilizar o 911 RSR na 
devandita categoría GT do 
Campionato do Mundo de 
Resistencia FIA, coas 24 
Horas de Le Mans como pro-
ba máis destacada, así como 
no Campionato Americano 
IMSA WeatherTech SportsCar 
e noutras carreiras clásicas de 
longa distancia.
O reaxuste nos plans de com-
petición derívase do rumbo 
establecido pola compañía 
na súa Porsche Strategy 2025, 

onde se contempla un des-
envolvemento que combine 
os vehículos GT puros e os 
deportivos completamente 
eléctricos, como é o caso do 
primeiro coche de estrada 
movido ao 100% por bate-
rías, o Mission E. “A crecente 
liberdade para o desenvol-
vemento tecnolóxico pro-
pio fai que a Fórmula E sexa 
atractiva para nós”, comen-
ta Michael Steiner, membro 
do Consello de Dirección 
de Porsche AG como res-
ponsable de Investigación e 
Desenvolvemento. “Porsche 
está traballando en innova-
dores conceptos de propul-
sión alternativos. Para nós, a 
Fórmula E é a contorna com-
petitiva máis vangardista de 
cara ao desenvolvemento de 
vehículos de altas prestacións 
que teñan en consideración 
aspectos como o respec-
to ambiental, a eficiencia e a 
sostenibilidade”.
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48º Rali de Ferrol

44º Subida a Chantada

Ares, triunfa e lidera

A ritmo de récord

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo 
■ M.C. E SPRINT MOTOR | foTos

A primeira parte do nacional de ralis, 
o agora chamado polas súas siglas, CERA, 
remataba na única cita dos meses estivais 
por excelencia. Epicentro na vila coruñe-
sa de Ferrol, que cumpría un ano máis coa 
súa instaurada cita co asfalto, definindo un 
rali con novidades pero con clásicas espe-
ciais de Ferrolterra.

A meteoroloxía no momento de abrir 
as hostilidades non foi nada veraniega, 
con chuvia, névoa e dificultades para es-
coller as gomas ídoneas. O líder do cam-
pionato, o aragonés Christian García, 
saiu decidido a buscar unha vitoria que 
non tiña no palmarés, pero no discorrer 
da mañá unha dobre picada e un trom-
po o retrasaron. Pola tarde, cando ten-
taba de obter a segunda praza dende 
o terceiro posto, saíase fortemente en 
Valoviño abandoando.

Dende o problema do piloto do Ford, 
o coruñés Iván Ares púxose en cabeza, 

sen deixala en ningún momento. O de 
Cambre deu a primeira vitoria no na-
cional a Hyundai, pasando a liderar a 
xeral provisional. Os restantes chan-
zos do podio tiveron tamén cor galega, 
pois foron acadados por Víctor Senra, 
usando o DS3 de Sergio Vallejo, e polos 

irmáns Burgo, aos mandos do seu co-
ñecido Skoda Fabia. Na cita da vila de-
partamental Muñiz foi o mellor en 2RM, 
Vinyes mandou entre os N5, Pardo lide-
rou os R2, vencendo respectivamente 
Monarri e Rico nas ofertas promocionais 
Suzuki e Dacia.

A clásica da montaña galega, nese 
magnífico marco que é a Ribeira Sacra 
chantadina, foi fel a un guión máis ca es-
tablecido. Vencedor innumerables veces 
na vila do Asma, o veterán piloto vasco 
Andrés Vilariño voltaba a un terreo próxi-
mo ás raíces da súa familia, en Ferreira de 
Pantón. Facíao como favorito indiscuti-
ble, rachando durante a fin de semana o 

récord da costa que el mesmo posuía, que 
quedou finalmente en 1’44”6, chegando a 
rodar o donostiarra a máis de 200 km/h na 
zona máis veloz do trazado. A súa potente 
Norma M20 tiña boa parte da culpa no in-
discutible triunfo do donostiarra.

Noutro mundo movéronse o resto 
dos participantes, cos galegos Pombo e 
Vieitez acadando as restantes prazas de 

honra, ao volante das súas coñecidas uni-
dades. Habitual en Chantada, o tamén ve-
terano piloto xixonés José Antonio López 
Fombona amosounos o seu espectacu-
lar Lamborghini Huracán GT3, co que li-
derou sen problemas entre os turismos 
presentes.

O veterano Andrés Vilariño pulverizou o récord da subida lucense

Ares e Pintor acadaron en Ferrol o primeiro triunfo de Hyundai no nacional de ralis de asfalto

Xullo sobre rodas, marcando territorio
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14º Rali Sur do Condado

Ares, triunfa e lidera

A ritmo de récord

Meira aproveita a súa oportunidade
De novo o automobilismo galego e 

nacional volveron a coincidir en datas 
nunha proba. Se no pasado foron Ferrol 
e San Froilán, desta volta eran Ferrol e Sur 
do Condado, co que iso supoñía, sobre 
todo a efectos de seguemento por par-
te dos afeccionados. Deste xeito, o actual 
líder do galego, Víctor Senra, descarta-
ba a proba pontevedresa, aceptando 

a proposta de Vallejo en Ferrol co seu 
DS3, co que ao fin foi segundo. Sen o 
de Dumbría, vencedor en todas as citas 
precedentes do autonómico, os candi-
datos á vitoria eran Alberto Meira e Iago 
Caamaño. Intensa pelexa entre o Lancer 
e o Fiesta, que finalmente decantouse de 
lado do primeiro pola marxe de dezoito 
segundos.

Na habitual cita de xullo, con moita 
calor no asfalto, David González situou 
o seu Skoda terceiro. Novo trunfo na Top 
Ten Pirelli para José Lista, imitado por 
Gabeiras (Volante FGA), Atán (Pirelli AMF) 
e Solórzano (Recalvi) nas restantes copas 
de promoción.

Primeira vitoria do exercicio actual para a parella Meira-Murado
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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 31/08/2017. 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.

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

 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.

RENUEVA TU CONFIANZA

164 kW 223 CV. 4,2 l/100km. CO2: 97 g/km. NOx: 0,006 g/km

Su Lexus IS 300h por 300 € / mes
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