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Un dos problemas máis graves na actualidade para a seguridade viaria é a presenza de drogas na condución. Por iso, a Lei de
Seguridade Viaria que entrou en vigor en
maio de 2014, recolle “a tolerancia cero” en
materia de drogas. Neste sentido, diferenza
entre a sanción administrativa (que castiga
a mera presenza de drogas no organismo do
condutor) e a penal (que tipifica a influencia
das drogas na condución).
Está claro que o problema do consumo
de drogas debe ser abordado como unha
cuestión de sanidade pública, posto que ten
todas as características dunha epidemia, e
non só dende unha perspectiva da seguridade viaria, na que só teñan cabida medidas
sancionadoras. Distintos colectivos e asociacións do automóbil esixen, entre outras cousas, análises clínicas que permitan detectar
o abuso de drogas nos recoñecementos médicos obrigatorios para obter ou renovar o
permiso de conducir.
Así e todo, ás veces máis dun condutor
que consumira unha determinada medicación, deu positivo nun control de drogas.
Xa polo ano 2007, a Axencia Española do
Medicamento puxo en marcha un programa para garantir a correcta información daqueles medicamentos que poden reducir a
capacidade de conducir. Así, distintos profesionais da sanidade elaboraron un listado dos medicamentos incompatibles coa
condución e para facilitar a información aos
usuarios estableceuse a obriga de incorporar
nas caixas dos medicamentos un símbolo ou
pictograma de advertencia.
Entre os medicamentos de maior prescrición incompatibles coa condución atópanse: fármacos usados en diabetes, relaxantes
musculares, antiepilépticos, antiparkinsonianos, antidepresivos e antihistamínicos.
No caso de condutores que teñan prescrita
algunha medicación, deberían de preocuparse e de ser conscientes que os efectos de

esta ao volante poden ser tan nocivos coma
os das drogas “ilegais”. Hai moitos enfermos
crónicos polimedicados que conducen habitualmente, que teñen unha medicación
que os limita á hora de conducir. Isto é un
risco para todos. Necesitamos unha sociedade máis informada e máis sensibilizada con
este tema. Acaso non é un perigo unha persoa que a inxerido ansiolíticos conducindo?
Probablemente igual ou máis que algún que
fumou un porro.
Por este motivo son moitas as asociacións
que solicitan ao goberno a obriga legal dos
facultativos de notificar ás autoridades de
tráfico a detección de enfermidades incompatibles coa condución, así como a contraindicación de fármacos prescritos. Tamén,
solicitan en xeral, a incorporación obrigatoria de dispositivos en vehículos de nova
matriculación en Europa que impidan a circulación de condutores que inxiran calquera
tipo de sustancia psicoactiva.
Medicación e drogas son dous temas que
inciden directisimamente sobre a seguridade viaria, e que no primeiro caso parece que
non se lle dá tanta importancia por ser unha
cuestión legal e de persoas enfermas. Pero si
que é importante e que haberá que tratalo
seriamente. Máis nunha sociedade que cada
vez, por unha cuestión de envellecemento,
está máis medicalizada. Moitas veces, segundo o colectivo sanitario, de máis. Pero esta
polimedicación fai que moitos tratamentos
sexan incompatibles coa condución. A perda de reflexos e doutras sensibilidades fan
que estas persoas constitúan un serio perigo nas vías públicas, as máis das veces sen
ser elas conscientes.
Polo de agora só nos queda apelar ao sentidiño de cada un, e que se somos conscientes
deste perigo nos informemos co noso médico ou farmacéutico dos efectos que unha
medicación pode ter á hora de poñernos ao
volante dun vehículo.

Xoves 19 de outubro de 2017 ás 20:30 horas.
Sede de Compostela Monumental en Rúa Algalia de Arriba nº 31.
Entrada gratuita.

IV XORNADAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO COMERCIO
“Traballadores Especialmente Sensibles: Máis Alo da Prevención de Rsicos”

Ponente: Isidoro González Marcote

I EDICIÓN DAS MESAS REDONDAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Organiza:

“Intelixencia Empática: Como Artellar un Plan de Igualdade, Prevención e Diversidade”
Co financiamento de:

Conferenciantes: Nelly Rey Rey
Victoria Rey Mariño
Sofía Riveiro Olveira
Paula Pájaro Rives
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Sprint Motor >> Informe
Balance matriculacións setembro

As vendas caen un 1 por cento en Galicia
A mala racha das operacións con particulares lastra o mercado galego
83.291 coches. As matriculacións soben, sobre todo, en
Madrid, ao rexistrar un incremento dun trece por cento.
Sete comunidades remataron
o pasado mes en negativo. A
peor parada foi Baleares, que
experimentou unha baixada
dun catro por cento.

■ EMILIO BLANCO | Texto

O segmento comercial da
automoción pechou o verán
en negativo. Os concesionarios galegos venderon 3.357
coches en setembro. A cifra
tradúcese nun descenso dun
un por cento. A febleza das
operacións con particulares

está detrás deste mal dato correspondente ao pasado mes.
Ourense foi a única provincia
na que subiron a matriculacións en setembro, ao experimentar un incremento dun
9,3 por cento. Pola contra, en
Pontevedra baixaron un 5,3 e
na Coruña e Lugo, un 0,4. En

números absolutos, os concesionarios da Coruña comercializaron 1.483 vehículos; os
de Pontevedra, 1.052; os de
Lugo, 425; e os de Ourense,
397.
No conxunto de España
as vendas avanzaron en setembro un 4,6 por cento, con

Patronal
Os empresarios amósanse
preocupados polo comportamento do segmento de vendas a particulares e piden
novos plans que favorezan a
renovación do parque móbil.
O director xeral de Ganvam,
Tomás Herrera, é partidario
de darlle continuidade aos
plans de incentivos á compra,
xa que "do contrario, as políticas dos concellos que buscan cercar o uso do vehículo
como medida "verde" acabarán lastrando as vendas".
Os concesionarios destacan que están facendo
"moitos esforzos" para manter as vendas. O director de
Comunicación de Faconauto,
Raúl Morales, di que "tanto as
marcas coma os concesionarios están sabendo atraer ao
cliente final grazas a promocións medias superiores aos
4.000 euros e grazas tamén
á chegada de novos modelos que están respondendo
ás esixencias dos condutores"

Renault lidera setembro no mercado galego
Peugeot consolida o seu primeiro posto anual

■ EMILIO BLANCO | Texto

Setembro foi un moi bo
mes para Renault. A marca
francesa do rombo liderou as
vendas en Galicia, ao comercializar 310 coches. Peugeot
obtivo a medalla de prata mensual, con 302, e camiña con paso sólido para
converterse un ano máis
na marca do ano no mercado galego. Xa a unha distancia considerable quedou
Volkswagen, con 217 vehículos matriculados.

Fóra das tres primeiras posicións situáronse Citroën,
con 200 coches comercializados; Seat, con 197; Opel,
con 195, e Ford, con 192.
Mercedes segue avanzando dun xeito importante. A
marca alemá pechou setembro en Galicia vendendo 190
vehículos. A novena praza do
TOP-10 galego mensual foi
para Kia, con 188. A clasificación dos mellores pechouna
Audi, con 166.

TOP-10 SETEMBRO

TOP-10 XANEIRO-SETEMBRO

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

RENAULT
PEUGEOT
VOLKSWAGEN
CITROËN
SEAT
OPEL
FORD
MERCEDES
KIA
AUDI

310
302
217
200
197
195
192
190
188
166

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

PEUGEOT
RENAULT
SEAT
VOLKSWAGEN
OPEL
CITROËN
KIA
TOYOTA
AUDI
MERCEDES

2.709
2.375
2.061
2.061
1.907
1.904
1.894
1.877
1.714
1.664

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
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Martín Lestido gaña a Volta a Galicia
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e foto

O ciclista de Padrón, Martín
Lestido, logrou gañar a Volta a
Galicia grazas a súa regularidade nas catro etapas.
A primeira e a segunda etapa da Volta disputáronse en
Monforte de Lemos; en Lalín disputouse a terceira e en Santiago
a cuarta.
Lestido vestiuse de líder na
primeira etapa, unha contrarreloxo por equipos, onde se
impuxo o seu equipo, o Súper
Froiz.
A partir de aquí o Súper Froiz
dedicouse a controlar as fugas nas seguintes etapas, cabe destacar o gran labor de
Martín Bouzas nesta faceta.
Lestido tamén tivo que saír aos ataques dos seus rivais na terceira etapa cando Willem Smit, Tiago Antunes, Raúl García

de Mateos, Alexander Grigorev... nos quilómetros finais da etapa decidiron atacalo,
pero Lestido cazounos e ata atacou el para
indicar que estaba forte.
Á última etapa chegaron varios ciclistas con opcións de gañar a proba, dende

o primeiro quilómetro os equipos
Rías Baixas e Cortizo–Anova fixeron
varios ataques, pero o Súper Froiz,
axudado polo equipo Diputación
de León, controlou todas as fuxidas
sen problema. A un quilómetro da
meta todo estaba por decidir, e foi
entón cando o ruso Grigorev atacou no pelotón e se marchou en
solitario en busca da vitoria de etapa. Por detrás os favoritos vixiáronse e ningún logrou sorprender a
Lestido, que entrou en meta escoltado polo seu compañeiro de equipo David González, que rematou
segundo na xeral da Volta. O terceiro posto da xeral ocupouno o surafricano Willem
Smit do equipo Rías Baixas.
Martín Lestido logrou redondear un
ano moi bo con este triunfo, xa que en
maio gañou a Volta á Coruña.

Nova BMW G 310 GS

Peugeot Speedfight 125

Tralo lanzamento da G 310 R en abril
de 2017, a nova G
310 GS é o segundo modelo
de BMW por baixo de 500cc.
Deseñada para desenvolverse
con axilidade, tanto polo tráfico urbano, como por sinxelas pistas. É precisamente esta

Por
primeira vez equipado
co motor Peugeot
SmartMotion® da marca e
coa freada combinada SBC,
o scooter deportivo do león
pasa á cilindrada superior.
Mellor equipado, con
mellor rendemento e
máis virtuoso, o novo
Speedfight 125 sobe
a potencia sen abandonar o seu look
atrevido coa súa
calandra inspirada no automóbil
e o seu tamaño
compacto. No
apartado da seguridade, este
scooter está dotado do sistema de freada
integral SBC (Synchro Braking
Concept) que permite repartir

versatilidade a que fai da G 310
GS unha opción única no seu
segmento.
A nova BMW G 310 GS
aúna todo o que unha GS
propia de BMW pode ter. Este
novo modelo ten un prezo recomendado de 6.050 euros no
noso mercado.

Bultaco Brinco R-B
Bultaco amplía a súa gama Brinco cunha nova versión,
a R-B, que mantén toda a esencia e deportividade da Brinco
R pero a un prezo moi agresivo: 3.995 euros. Esta versión de acceso á
gama obtívose alixeirando algúns dos elementos actuais da Brinco R
sen perder un ápice nas súas prestacións (potencia máxima: 2 kW, velocidade máxima: 60 km/h) e mantendo a calidade dos seus compoñentes. O resultado é unha Brinco R economicamente máis accesible.
Ademais, a nova Brinco R-B equipa de serie un sensor de pedaleo
que permitirá, a quen así o considere, acudir á tenda da marca para implantar un kit que permita converter á súa R-B nunha bicicleta eléctrica
que cumpra coa normativa Europea EN15194 e que non require da súa
homologación para poder circular por calquera tipo de vía pública ao
tratarse dun vehículo con pedaleo asistido.

a freada simultaneamente entre as rodas dianteira e traseira cunha mera presión na
panca de freo, sen afectar á
estabilidade.

ANTES DE ELEGIR UNO,
ANTES
ELEGIR
UNO,
CUENTADEHASTA
TRES.
CUENTA HASTA TRES.

gama fiat tipo desde 10.600¢
con
años
dedesde
garantía
gama4fiat
tipo
10.600¢
con 4 años de garantía

UN MINUTO SERÁ SUFICIENTE PARA ENTENDER POR QUÉ ESTA FAMILIA TIENE EL COCHE
PERFECTO PARA TI. ELIGE LA VERSIÓN QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS NECESIDADES:
TIPO SEDÁN 4 PUERTAS, TIPO 5 PUERTAS O TIPO STATION WAGON.
UN MINUTO SERÁ SUFICIENTE PARA ENTENDER POR QUÉ ESTA FAMILIA TIENE EL COCHE
FIAT TIPO.QUE
NO NECESITAS
TODO.
PERFECTO PARA TI. ELIGE LA VERSIÓN
MEJOR SE MUCHO
ADAPTE PARA
A TUSTENERLO
NECESIDADES:
TIPO
SEDÁN
4 PUERTAS,
5 PUERTAS
O TIPO
STATION
WAGON.
Emisiones
de CO
gama Fiat TIPO
Tipo de
98 a 139 g/km.
Consumo
mixto:
de 3,7 a 8,4 l/100km.
2

PVP Recomendado Nuevo Fiat Tipo Sedán Easy 1.4 16v 70 kW (95 CV). Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT)
FIAT TIPO.
NO NECESITAS
MUCHO
TODO.
calculado al tipo general, descuentos del concesionario
y fabricante
(que incluye descuento
por PARA
entregar TENERLO
un vehículo usado
a
cambio sin condiciones de antigüedad y con un mínimo de 3 meses bajo la titularidad del cliente) y descuento adicional por financiar
Emisiones
de CO
gama
Tipo
de 98
a 139 g/km.
Consumo
mixto:mínimo
de 3,7
8,4 l/100km.
con FCA Capital
España
E.F.C.,Fiat
S.A.U.,
según
condiciones
contractuales
por importe
dea7.990€
con un plazo mínimo
2
de
meses y permanencia
de 36Easy
meses.
Gastos
de (95
Matriculación
incluidos.
La oferta
incluye
garantía legal(IEMT)
de 2
PVP48Recomendado
Nuevo Fiatmínima
Tipo Sedán
1.4 16v
70 kW
CV). Incluyeno
IVA,
Transporte,
Impuesto
de Matriculación
años,
másal2 tipo
añosgeneral,
adicionales
de garantía
comercial limitada
hasta los(que
100.000
kmdescuento
desde la fecha
de primera
matriculación
calculado
descuentos
del concesionario
y fabricante
incluye
por entregar
un vehículo
usadodel
a
vehículo.
Oferta
sólo para
enmínimo
Península
Baleares
hasta
el 31/10/2017.
Las versiones
visionadas
cambio sin
condiciones
departiculares,
antigüedad yválida
con un
de 3y meses
bajo
la titularidad
del cliente)
y descuento
adicionalcorresponden
por financiar
con los
Nuevo E.F.C.,
Fiat Tipo
Sedán
Lounge
1.4 16v 70kW
(95 CV) por
con importe
opcionales
(PVPde
recomendado:
15.750€),
Nuevo
con
FCAvehículos:
Capital España
S.A.U.,
según
condiciones
contractuales
mínimo
7.990€ con un
plazo mínimo
Fiat48
Tipo
5 puertas
Lounge 1.4
16v 70
CV) Gastos
con opcionales
(PVP recomendado:
16.950€)
y incluye garantía legal de 2
de
meses
y permanencia
mínima
dekW
36 (95
meses.
de Matriculación
no incluidos.
La oferta
Nuevomás
Fiat 2Tipo
Lounge 1.4
70 kW
(95 CV) limitada
con opcionales
recomendado:
años,
añosSW
adicionales
de 16v
garantía
comercial
hasta los(PVP
100.000
km desde 17.950€).
la fecha de primera matriculación del
vehículo. Oferta sólo para particulares, válida en Península y Baleares hasta el 31/10/2017. Las versiones visionadas corresponden
con los vehículos: Nuevo Fiat Tipo Sedán Lounge 1.4 16v 70kW (95 CV) con opcionales (PVP recomendado: 15.750€), Nuevo
Fiat Tipo 5 puertas Lounge 1.4 16v 70 kW (95 CV) con opcionales (PVP recomendado: 16.950€) y
Nuevo Fiat Tipo SW Lounge 1.4 16v 70 kW (95 CV) con opcionales (PVP recomendado: 17.950€).

BREACAR

Rúa do Cruceiro, 99. A Pulleira - Tel. 981 935 410 - Santiago de Compostela

BREACAR

Rúa do Cruceiro, 99. A Pulleira - Tel. 981 935 410 - Santiago de Compostela
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Un toque de atención
O final do verán chegou, pasou e
deixou novas pouco agradables para
o segmento comercial da automoción. As matriculacións caeron en
setembro por primeira vez en moito
tempo. O descenso é modesto. Non
supón algo preocupante e, moito menos, podemos falar dun cambio de
tendencia á baixa nas vendas. Pero
supón un toque de atención para os
concesionarios. Nos próximos meses
veremos se se trata de algo conxuntural ou se pasa a cronificarse.
O malo é que os concesionarios están para poucos toques de atención.
As rebaixas son máis que evidentes.
Xa só lles queda agasallar os coches.
Son consciente de que isto último é
esaxerado pero este 2017 non está
sendo un ano grandioso para o segmento comercial en Galicia. As automatriculacións son moeda común
e algún grupo empresarial está en
problemas. Un deles é un emblema
da automoción santiaguesa como o

EMILIO BLANCO | Texto
@EmilioBlanco10 | Twitter

Grupo Brea, en concurso de acredores na procura dunha solución á súa
débeda. Oxalá que esta compañía logre solventar os seus atrancos actuais
e peche cun resultado positivo o proceso no que está inmerso.
Volvendo ás vendas, o ano estanos
deixando unha suba modesta dun
dous por cento de media no que vai
de ano en Galicia. As provincias máis
dinámicas de Pontevedra e A Coruña
están amosando unha maior febleza, o que non é bo para o mercado
galego. Lugo resiste con subas dun

sete por cento e Ourense, dun tres.
A canle de particulares dá sinais de
certo de esgotamento nada alentadores. Un panorama aínda non negativo pero que podería dar a entender
que se está preto de tocar teito na
recuperación experimentada nos últimos anos.
Situación ben distinta é a que atravesa o segmento da fabricación en
Galicia. Estes días coñecemos que as
novas adxudicacións de vehículos a
PSA Vigo suporán a creación de 1.500
empregos ata o 2020, exercicio no
que se espera unha produción anual
de máis de 500.000 vehículos. As auxiliares de compoñentes tamén se verán favorecidas cun incremento dos
ingresos nuns 1.000 millóns de euros.
O segmento da produción en Galicia
está facendo as cousas ben con cada
vez unha maior achega de I+D e iso
tradúcese en bos resultados. Os concesionarios tampouco fan as cousas
mal pero empezan a ver sombras.

Ford e Google colaboran nunha aplicación de seguridade viaria
O Fear of Missing Out, ou temor a perderse algo, pon
aos mozos condutores en risco. Segundo os últimos datos europeos, máis de 3.600 mozos morren cada ano
en accidentes de tráfico; e deles, dous de cada tres son condutores. O desexo de estar permanentemente conectados cos
seus amigos leva a ser especialmente proclives a distraccións
potencialmente letais, como facerse selfies, enviar mensaxes de
textos ou acceder a redes sociais.
Segundo a neurocientífica Lynda Shaw, os mozos están
mentalmente programados para ser extra sensibles a este temor a perderse algo. Ese é o motivo de seguir en contacto cos
seus amigos mentres conducen. Ford, en colaboración co estudo de realidade virtual Happy Finish e Google, lanzou Ford
Reality Check. Trátase dunha aplicación de realidade virtual que
permite experimentar as potencialmente fatais consecuencias
de conducir distraído.

Taxi propulsado por GLP
SsangYong continúa coa súa aposta por ofrecer
vehículos eficientes e respectuosos co medio natural, lanzando ao mercado por tan só 14.500€ máis
IVE, unha versión híbrida do XLV G16 con etiqueta ECO, propulsada por gas licuado do petróleo, e homologada para o
sector do taxi en Madrid. O novo modelo tamén estará dispoñible en Barcelona moi pronto. Os taxistas que adquiran o
XLV, contarán ademais con 1.000€ adicionais de desconto en
Autogás, enchendo en calquera das 370 estacións de servizo
de Repsol, Campsa e Petronor que o ofrecen no noso país.

Axenda

Sprint
Cerrajería del Automóvil

LLAVES DE COCHE Y MOTO

ferrva
c/ Vista Alegre, 61 Bajo
Santiago de Compostela

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

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

Tel. 981 58 98 93
www.ferrva.com

Fax. 981 57 20 56
ferrva@ferrva.com

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636
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Hyundai #AtuladoenelCamino

Hyundai
presentou
en
Compostela a súa nova
campaña social, titulada
#AtuladoenelCamino, consistente nun
labor de asistencia aos peregrinos ao
longo dos últimos 100 km de peregrinaxe do Camiño Francés. A campaña, enmarcada dentro do Plan de RSC
de Hyundai, servirá de proba piloto
para unha campaña maior no Xacobeo
2021. Do 12 de outubro ao 10 de novembro de 2017, os peregrinos terán á
súa disposición 5 Hyundai IONIQ 100%
ecolóxicos, con sendos condutores nas

5 últimas etapas do Camiño Francés,
entre os treitos de Sarria e Compostela,
e asistirán a todos os camiñantes nos
seus últimos quilómetros de ruta, con
auga, transporte, mini kit de primeiros auxilios e recolleita de equipaxes
esquecidas. Haberá un teléfono de
asistencia ao servizo dos camiñantes
mediante o cal se redirixirá a cada peregrino ao vehículo correspondente en
cada treitoo do Camiño.
Os 5 vehículos ecolóxicos estarán
distribuídos nas seguintes 5 etapas:
Sarria-Portomarín / Portomarín-Palas

O conselleiro de Pérez Rumbao, Ramón Seijas, eloxiou esta iniciativa social de Hyundai

de Rei / Palas de Rei–Arzúa / Arzúa-O
Pedrouzo e O Pedrouzo-Santiago de
Compostela.
O conselleiro de Pérez Rumbao,
Ramón Seijas, eloxiou esta iniciativa
social de Hyundai. “Na actualidade
o noso Grupo ten 100 persoas dedicadas á marca en Galicia. Para nós é
unha gran satisfacción que Hyundai
emprenda esta acción social que alcanzará unha proxección importante
en España e no mundo e supoñerá un
éxito fundamental e diferencial”, augurou Seijas.

Os peregrinos terán á súa disposición cinco Hyundai IONIQ 100% ecolóxicos

Toyota Tj Cruiser
O Toyota Tj Cruiser foi deseñado para condutores con estilos de vida en que o traballo
e o pracer altérnanse sen solución de
continuidade. A T de Tj Cruiser vén de
toolbox (caixa de ferramentas), en referencia ao modo en que o vehículo se
pode usar como unha caixa de ferramentas, mentres que a J vén de joy (alegría, pracer), en referencia ao pracer de
visitar diversos lugares en coche.
O capó, o teito e os gardalamas empregan materiais cun revestimento especial resistentes ás rabuñaduras e á
suciedade, ata no caso de impacto accidental dalgún obxecto.

Un posible futuro modelo de produción derivado do prototipo Tj Cruiser
empregaría unha plataforma derivada da Nova
Estrutura Global de
Toyota de nova
xeración,
con

motor 2.0 litros e un sistema híbrido,
ademais de tracción dianteira ou total.

Travesia de Cacheiras Nº 25 - 1ºA -15886 Teo (A Coruña)
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Novo Audi A8
O deseño exterior do
A8 marca a chegada
dunha nova era para
a marca. O frontal coa grella
Singleframe máis ancha, a presenza musculosa da carrozaría e a tira continua de luz na
parte traseira proporcionan
unha aparencia poderosa,
tanto para a versión de carrozaría de 5,17 metros de lonxitude como para o A8 L, coa
súa distancia entre eixes alongada en 13 cm. O novo A8 ten

Honda CR-V Lifestyle Plus
unha anchura de 1,95 metros
e unha altura de 1,47 m (1,49
m no caso do A8 L). Este modelo lanzarase en Europa con
dous motores V6 turbo completamente redeseñados: o
3.0 diésel do A8 50 TDI e o 3.0
de gasolina do A8 55 TFSI. O
TDI xera unha potencia máxima de 286cv, e a versión TFSI
rende 340cv. En 2018 engadiranse novos motores, así
como unha variante híbrida
enchufable.

A nova versión CR-V
Lifestyle Plus engade un completo
equipamento valorado en
1.500€, sen custo adicional
para o cliente. Entre as melloras coas que conta esta serie
especial atópanse uns novos
paragolpes aerodinámicos e
un alerón traseiro, todos eles
na cor da carrozaría, e unhas
exclusivas lamias de 18” bicor (prata-gris Kaiser). O coidado interior destaca agora

pola tapizaría e outros acabados en pel.
Prezos das versións CR-V
Lifestyle Plus:
- 1.6 i-DTEC 120cv 4x2
Lifestyle Plus. Dende 27.900€
- 1.6 i-DTEC 160cv 4X4 9AT
Lifestyle Plus. Dende 36.200 €
- 2.0 i.VTEC 155cvV 4x2
Elegance Plus Navi. Dende
24.250€
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Fiat 500X Model Year 2018

Novos modelos Hurtan

Fiat 500X se actualiza
cunha serie de novidades estéticas, tecnolóxicas e comerciais. Entre
as innovacións máis importantes cabe destacar a disponibilidade en toda a gama, a
partir do equipamiento Pop
Star, do sofisticado sistema

Hurtan
expoñerá tres unidades do Author, en
AutoRetro Barcelona, equipadas con motores 2.4 e 2.4
turbo que alcanzan os 143 e
223 cabalos, respectivamente. Con cambios manual e
automático, e acabados en

UconnectTM HD Live con
pantalla táctil de alta resolución de 7". O sistema brinda Apple CarPlay, tamén
Android AutoTM, compatible co sistema UconnectTM
7" HD Live.
A gama Fiat 500X arrinca
dende un prezo de 12.900€.

brillantes tons beige, verde
inglés e beige-burdeos, os
modelos contan con dirección asistida, aire acondicionado, dobre airbag, capota,
elevavidros eléctricos, e
asentos calefactados, entre
outros.

Tiguan Allspace
VW reforza a súa oferta no segmento SUV,
o de maior crecemento do mercado. Logo de lanzar
o T-ROC é a quenda do Tiguan
Allspace, que conta con 7 prazas de serie, 21 cm máis de
lonxitude e ata 1.760 litros de
capacidade total de maleteiro coa segunda e terceira filas

de asentos abatidas. En caso
de abater unicamente a terceira fila, a capacidade é de 685
litros. Disporá de acabados
Advance e Sport e 6 motores:
3 TSI e 3 TDI con potencias
entre 150 e 240cv. A versión
de acceso ten un prezo de
35.630€.

SUV ou tanque
O Rezvani Tank
está
preparado
para afrontar "calquera desafío tanto dentro
da estrada como 'offroad",
tal e como describe a propia marca. Cun propulsor
V8 de 6,4 litros e 500cv entrega a súa potencia ás catro rodas. A tracción total

pódese desactivar para circular en estrada, aumentando así a eficiencia. O seu
prezo de partida é de
151.300 euros

DB11 Volante
O novo convertible de
Aston Martins acaba
de presentarse, o
DB11 Volante. Alimentado
por un novo motor V8 twinturbo 510PS de 4 litros, o
DB11 Volante está construído
en torno a unha estrutura de
aluminio. Conta cunha caixa
de cambios automática de 8

velocidades, dirección asistida
eléctrica e diferencial de esvaramento limitado con vectorización de torque dinámico,
o condutor pode configurar
as respostas do automóbil e
adaptar o seu comportamento de maneira que mellor se
adapte á súa condución.

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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Un SUV compacto e persoal

Citroën C3 Aircross

■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

Logo de presentar o novo
C5 Aircross a casa francesa
lanza agora o novo SUV compacto pensado para conquistar un segmento que
se multiplicou por cinco entre 2012 e 2016 en Europa
e no mundo. Os compactos “peopleminded” da casa
francesa inspíranse nas persoas e ofrecen estilo exterior,
condución alta, proteccións
específicas diante e detrás,
grandes rodas, aletas ensanchadas, toques de cor nas
barras do teito e ventás de
custodia traseiras con efecto
persiana destacan a súa silueta. O novo C3 desmárcase

cunha oferta de personalización con ata 90 combinacións exteriores, catro cores
de teito e catro packs de
cor así como cinco ambientes interiores. Fabricado en
Figueruelas (Zaragoza), chegará ao mercado a finais deste ano.

Motorizacións
Este novo SUV de Citroën
diríxese tanto a quen goza
coas saídas urbanas como
aos amantes dos deportes e actividades de ocio
ao aire libre. Con ese fin,
equípase co dispositivo de
motricidade para todas as
condicións Grip Control,

uns pneumáticos específicos “Mud&Snow” de 16 ou
17 polgadas e motores de
tres cilindros PureTech.
O C3 Aircross dispón de
motores de tres cilindros
PureTech dotados coas últimas tecnoloxías, o que permite reactividade así como a
optimización dos consumos
e as emisións (International
Engine of theYear 2015 &
2016). Os motores BlueHDi
aportan tamén aos ocupantes pracer de condución,
economía e respecto polo
medio natural.
En gasolina: O novo C3
Aircross está dispoñible na
súa versión máis potente co
PureTech 130 6v. O motor

Citroën
reforza a
súa ofensiva
internacional con
este modelo
PureTech110 ofrécese con
caixa de cambios manual
(PureTech 110), pero tamén
está dispoñible coa caixa
automática EAT6para ofrecer un máximo de agrado e
confort (PureTech 110 EAT6).
O vehículo de acceso á gama
está movido polo motor
PureTech 82.
En diésel: O novo C3
Aircross está dispoñible con
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caixa de cambios manual e
dúas posibilidades de grupos motrices, o BlueHDi120
6v e o BlueHDi 100.
Estas seis motorizacións,
todas elas dispoñibles en
Europa, se completan con
outras dúas motorizacións
específicas para os mercados de exportación fóra de
Europa: PureTech 110 EAT6
en gasolina e HDi 90 en
diésel.
Os prezos do novo todocamiño da firma francesa
no mercado español parten dende os 14.000 euros
ata os 21.400 pasando polos 16.990 da edición limitada “made in Spain” coa que
a casa quere reforzar o seu
lanzamento.

Tecnoloxías útiles para o
día a día
O novo modelo da firma
equípase con 12 tecnoloxías

pensadas para facilitar o
uso diario dos condutores. Acceso e arranque
mans libres para bloquear
e desbloquear as portas coa
chave no peto, de maneira
que o coche recoñece á persoa coa chave desde que se
aproxima. Head Up Display
en cor con información útil
para a condución no campo
de visión, sen necesidade de
apartar os ollos da estrada.
Cámara de visión traseira
180º Top Rear Vision para
ampliar campo e facilitar as
manobras desde a pantalla
táctil de 7 polgadas con referencias en cor en función
da proximidade dos obstáculos. Park assist para facer
que a manobra de aparcar
sexa máis tranquila, máis
doada e máis segura, tanto en liña como en batería.
Active Safety Brake con aviso sonoro e visual para reducir os riscos de colisión

dianteira, freando en lugar
do condutor. A cámara multifunción situada na parte
alta do parabrisas detecta os
obstáculos, por exemplo un
coche rodando no mesmo
sentido de circulación ou
parado. A partir dos 5km/h
e ata 85km/h o sensor acciona o freado automático ante
o risco de colisión. Alerta de
cambio involuntario de carril para facer fronte ás dis-

Chegará ao
mercado a finais
deste ano
traccións a máis de 60km/h.
Sistema de vixilancia de ángulo morto, recoñecemento de sinais de velocidade
e recomendación con aviso
a través do cadro de instrumentos, faros intelixentes

NOVO CITROËN AIRCROSS
•
•
•
•
•

Lonxitude: 4.15 m
Anchura: 1.76 m
Altura: 1.64 m
Distancia entre eixes: 2,60 m
Volume maleteiro : 410 a 520 litros

Smartbean para unha condución máis segura de noite, alerta de atención do
condutor, indicador de
descanso recomendado e
GripControl con control de
descenso. No tocante á conectividade, ofrece recarga
do smartphone por indución, sen cable con zona específica para deixar o móbil,
función mirror screen para
aproveitar o contido multimedia e as aplicacións,
navegación 3D conectada con recoñecemento por
voz e pack SOS e asistencia
incluídos.

Aglutina o bo saber da marca no
espazo a bordo, a modularidade e o
confort.
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Kia Stonic
Un SUV interesante

■ XURXO SOBRINO | Texto
■ XABIER VILARIÑO | Fotos

Nada máis velo, cando
fomos a recollelo ao concesionario oficial Kia en
Santiago,
Compostela
Concesionario, xa nos pareceu un modelo interesante.

Mostraba unhas liñas agradables e un habitáculo ben
resolto. O Stonic que nos
tocou foi un diésel de 110
cabalos, co acabado intermedio (hai tres) e lamias
de aliaxe de 17 polgadas.
Este último detalle é moi
interesante pois a estética
do coche cambia segundo

incorpore 17 ou 15 polgadas, que son as dúas medidas dispoñibles.
O Kia Stonic é un vehículo
que chega para ocupar o seu
lugar no segmento B-SUV,
un apartado que rexistra
1,1 millóns de matriculacións anuais no vello continente, aproximadamente un

7% do mercado. Está previsto que esta cifra medre ata
superar os dous millóns de
vendas anuais en 2020. Para
pelexar nun segmento tan
competitivo e cun futuro
moi prometedor o fabricante surcoreano puxo todo o
seu bo facer. O seu deseño
foi realizado polo estudio

>> Sprint Motor

europeo de deseño que a
marca ten en Alemaña, en
colaboración co centro de
Corea.
As súas dimensións compactas e o baixo centro de
gravidade fan posible unha
carrozaría elegante, esvelta e que inspira confianza,
influenciada pola forma e
a función dos maiores SUV
da marca, como o Sportage
ou o Sorento. Cuns voladizos dianteiros e traseiros curtos, combinados cun capó
longo e unha liña de teito

baixa (1.520 mm de altura),
o Stonic destaca por unha
presenza deportiva e urbanita, sen con iso comprometer a elevada posición
de condución que se espera dun todocamiño compacto. O recubrimento en negro
ao redor da parte inferior da
carrozaría, xunto con protectores de baixos dianteiro e traseiro, son elementos
característicos do deseño do
coche. Unhas barras de teito incrementan aínda máis
o seu carácter.

A personalización é importante para moitos dos clientes do segmento B-SUV e
este é o Kia máis tuneable
ata agora. O exclusivo piar
C crea unha división natural
entre o teito e a carrozaría,
facilitando a incorporación
dunha pintura personalizable de dous tons.
Os clientes poden elixir entre nove acabados de pintura dun só ton e cinco cores
de teito, o que crea ata vinte combinacións de dous
tons. Dependendo da cor da

17

carrozaría, as cores de contraste do teito dispoñibles
son negro, verde, vermello,
branco ou laranxa. Tamén
se pode elixir un deseño
de lamias de aliaxe de 15 a
17 polgadas en función da
motorización.

Interior
O aspecto interior do
Stonic é bo, con acabados e
materiais á altura dun coche
deste segmento. Ten bastantes ocos portaobxectos e un
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sitio no teito para gardar unhas lentes. As prazas traseiras teñen espazo suficiente,
xa que co asento do condutor axustado para unha
persoa de talle alto, na praza posterior hai espazo para
un pasaxeiro do mesmo tamaño. Aínda que conta cun
terceiro repousacabezas, o
ocupante do centro non irá
moi cómodo. O ideal serían
dous na parte traseira para
viaxar con confort.
Todos os mandos teñen
un tacto agradable, incluído o volante multifunción,
e o cadro de instrumentos

é simple e de fácil lectura.
A tapizaría de serie é de tea,
sendo o coiro artificial un tapizado opcional. En función
do acabado, pode incorporar control de cruceiro, arrinque por botón, cámara de
marcha atrás, climatizador
automático ou sensores de
luz e chuvia.
Hai que destacar a pantalla multimedia táctil de 7”
con compatibilidade Apple
Cay Play e Android Auto (e
navegador a partir do acabado intermedio), así como
os elevavidros eléctricos traseiros e opcionalmente un

porto USB na consola central traseira para a carga de
dispositivos.

Motorizacións
Mecanicamente, o Stonic
está dispoñible con dúas
motorizacións de gasolina e
unha diésel. Este Kia dispón
da motorización de gasolina actual do Rio: 1.2 CVVT
de 84cv, con transmisión
manual de cinco velocidades. Aínda que outra das
novidades principais deste
vehículo é a dispoñibilidade
do propulsor de gasolina de

tres cilindros 1.0 T-GDi pero
con 120 cabalos e transmisión manual de seis velocidades. A oferta diésel está
presente coa nova motorización 1.6 CRDi dispoñible
con 110 cabalos, asociada
a unha transmisión manual
de seis velocidades. Todas
as motorizacións equipan
de serie o sistema Intelligent
Stop & Go.

Equipamento
O Stonic está dispoñible
en 3 niveis de acabado asociados a todas as motorizacións dispoñibles (Concept,
Drive, e Tech). O acabado
Concept incorpora entre o
seu equipamento principal:
ABS, EBD, BAS, ESC, VSM,
HAC, 6 airbag, ISG, retrovisores exteriores eléctricos e
calefactables, barras de teito,
luces de circulación diurna
con tecnoloxía LED, faros antinéboa dianteiros, sistema
de audio de 7”, compatible
con Android Auto / Carplay,
bluetooth, volante e panca
de cambios en pel, pechadura centralizada con chave
pregable, aire acondicionado, elevavidros eléctricos
dianteiros e traseiros, control de cruceiro limitador de
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A
RRIN
CAMOS !
O maleteiro sen grandes pretensións, é suficiente, cubica 332 litros

velocidade, e sensor de luces. A partir deste acabado
Concept, as motorizacións
1.0 T-GDi e 1.6 CRDi equipán de serie pneumáticos
205/55 con lamias de aliaxe
de 17", mentres que a motorización 1.2 de gasolina incorpora pneumáticos 185/65
con lamias de aliaxe de 15".
Adicionalmente, a versión

Mecanicamente,
o Stonic está
dispoñible con dúas
motorizacións de
gasolina e unha
diésel
Drive incluirá principalmente con respecto ao Concept
o seguinte equipamento:
retrovisores exteriores pregables co intermitente incorporado, combinación de
ópticas traseiras con tecnoloxía tipo LED, lúas escurecidas, tiradores interiores
cromados, navegador flotante con cámara de asistencia
ao estacionamento, Android
Auto /Carplay e servizos de
conectividade
TomTom

(pantalla 7''), cargador USB,
repousabrazos dianteiro
central, climatizador automático, e sensores de chuvia e aparcamento traseiros.
Como opción nestes acabados Concept e Drive poderase seleccionar o pack
Advanced Driving Assistance
Pack (sistema de asistencia
de mantemento de carril,
detector de fatiga, asistente
dinámico para luces de estrada, sistema de asistencia
de freada de urxencia -colisión frontal-, e panel de instrumentos tipo Supervision
con pantalla LCD de 3,5'').
Para rematar, estará dispoñible o acabado Tech que incorporará con respecto ao
acabado Drive: Advanced
Driving Assistance Pack, sistema de botón de arrinque
electrónico, chave intelixente, rede de maleteiro, pedais de aluminio, tapizaría
Cor Package (opcionalmente dispoñible con ambiente
interior laranxa) e retrovisor
interior electrocrómico.

Bastidor e seguridade
O Stonic está construído sobre unha plataforma

O motor diésel de 110 cabalos
é suficiente para mover con soltura
este vehículo. En autoestrada podemos ir ao límite da velocidade legal
co propulsor xirando a 2.200 revolucións e en sexta, sen sentir que
falte potencia en ningún momento. En curvas enlazadas de montaña
non nos deixará indiferentes, sempre que non o queiramos comparar
cun GTI, ten forza e a súa suspensión
e unha estrutura lixeiras e
resistentes para maximizar
a seguridade pasiva. Unha
gran proporción do bastidor
deste novo B-SUV está fabricado con aceiro avanzado
de alta resistencia e contén
98 m de unión por adhesivo
estrutural para incrementar
a rixidez e a seguridade. En
caso de colisión, os fluxos de
enerxía no bastidor están
deseñados para disipala ao
redor, por enriba e por baixo
do compartimento para os
pasaxeiros. Ademais, está
equipado con 6 airbags,
dependendo do mercado
(condutor, pasaxeiros, laterais e de cortina), así como
anclaxes ISOFIX para cadeiras de neno nos asentos
traseiros.
Como todos os automóbiles desta marca, o Stonic

mantén firma ao todocamiño nas
trazadas. Fixemos case catrocentos
quilómetros con catro adultos e algúns vultos e o propulsor subiu alegremente de voltas sempre que lle
requerimos máis potencia. En canto aos consumos estivemos entre os
5,1 litros e 5,7, dependendo da vía e
do número de ocupantes e de equipaxe. En xeral consideramos que o
propulsor ten un bo rendemento administrando ben a incorporación da
súa forza, todo iso sen ser esaxeradamente ruídoso.
Para nós este motor de gasóleo,
co equipamento medio e lamias de
17 polgadas é a opción preferida. Se
non imos facer moitos quilómetros
ao ano deberiamos estudar as posibilidades de mercar unha das, interesantes, motorizacións de gasolina.
está equipado de serie con
VSM e ESC, que aseguran a
estabilidade en freada en
curva se detecta unha perda de adherencia. Outras
tecnoloxías para axudar
ao condutor: Vectorización
de Par por Freada, Control
de Freada en Curva,
Estabilidade en Recta e
Asistente de Arrinque en
Rampla.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O posto de condución está ben resolto
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Motor: 1.6 CRDI VGT
Cilindrada (cc): 1.582
Estrutura: 4 cilindros en liña
Potencia Máxima en CV: 110
Ratio de compresión: 16
Tracción: Dianteira
Caixa de velocidades: manual
Número de velocidades: 6
Stop & Start: Si
Pneumáticos: 205/55 con
lamias de aliaxe de 17"
Freos dianteiros / traseiros:
Discos / Discos
Lonxitude total (mm.): 4.140
Anchura (mm.): 1.760
Alto (mm.): 1.520
Número de prazas: 5
Volume maleteiro (litros) : 332
Combustible: Gasoleo
Prezo (€) : 17.100 (dende)
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O Sport Turismo máis potente

Novo Porsche Panamera

■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

Panamera
Turbo
S
E-Hybrid Sport Turismo é a
nova proposta, de nome interminable, coa que a casa
alemá demostra o enorme
potencial de rendemento
da tecnoloxía híbrida. A estratexia de propulsión extra
utilizada no modelo de catro
rodas motrices vén herdada
do superdeportivo Porsche
918 Spyder e combinará un
V8 de catro litros con outro
motor eléctrico que lle proporcionará unha potencia
conxunta de 680 cabalos.
Nada máis superar o ralentí,
ofrece 850 Nm de par, que lle
permite acelerar de 0 a 100
km/h en 3,4 segundos e acadar unha velocidade máxima
de 310 km/h. Un mecanismo
integrado no módulo híbrido, que se acciona de forma
electromecánica, desacopla
ambos motores a través do
embrague, dando como resultado uns tempos de resposta curtos e dun elevado
nivel de confort. O consumo medio, segundo o ciclo
de homologación europeo

NEDC, é de tres litros aos
100 quilómetros e promete
unha autonomía de 49 km
empregando só a propulsión eléctrica e, polo tanto,
sen emisións contaminantes. A batería de ións de litio ten un contido enerxético
de 14,1kwh e pode cargarse
nun tempo de entre 2,4 e 6
horas, dependendo do tipo
de cargador e da potencia
da rede. O equilibrio entre
o rendemento e a eficien-

Xa está dispoñible no noso
país por un prezo final de
193.291 euros cun equipamento de serie que inclúe
sistema eléctrico de estabilización do balanceo Porsche
Dynamic Chassis Control con
diferencial autoblocante traseiro PTV Plus, sistema de
freos cerámicos de alto rendemento, lamias de aliaxe de
21 polgadas, avanzada dirección asistida e paquete Sport
Chrono.

Vangarda e practicidade

Porsche
amplía a súa gama
híbrida con esta
versión enchufable
cia fai do novo Panamera
un sport turismo único no
seu segmento, algo ao que
tamén contribúe o concepto de espazo, cun grande
portón traseiro, o plano de
carga baixo, o volume do
maleteiro incrementado e
unha configuración de asentos 4+1. Así Porsche asegura
que o seu novo buque insignia da gama sexa realmente práctico para o uso cotiá.

O modelo cumio da gama
ofrece todas as vantaxes asociadas ao deseño vangardista

dos Sport Turismo. A liña de
teito está elevada en comparación coa da berlina deportiva, permite unha entrada e
saída máis cómoda das prazas traseiras e garante maior
espazo por enriba da cabeza.
A versatilidade do maleteiro
benefíciase da ampla apertura do portón eléctrico de
serie e dun plano de carga
que está a só 628 milímetros
de altura. Equipado con tres
asentos traseiros, os dous
dos laterais teñen formato
individual en consonancia
co modelo: rendemento deportivo co máximo confort
para os pasaxeiros. O Turbo
S E-Hybrid Sport Turismo

Rendemento deportivo co máximo confort para os pasaxeiros

Presentación >> Sprint Motor 21
incorpora todas as innovacións da segunda xeración
do Panamera, como o cadro de instrumentos dixital
Porsche Advanced Cockpit,
avanzados sistemas de asistencia como o InnoDrive con
control de cruceiro adaptativo e o eixo traseiro direccional que está dispoñible
como opción. Engade o
spoiler de teito, que é único no seu segmento e permite regular tres ángulos
diferentes en función da situación de condución e da

Xa está
dispoñible por
un prezo final de
193.291 euros
configuración seleccionada
no vehículo. Tamén permite
xerar unha carga aerodinámica adicional de ata 50 kg
no eixo posterior. Ata unha
velocidade de 170 km/h, o
elemento de guía aerodinámico -un compoñente
central do sistema Porsche
Active Aerodynamics (PAA)permanece na súa posición
máis baixa, cun ángulo de
menos de sete graos respecto á liña de teito que
descende cara atrás. Por
enriba dos 170 km/h, o
spoiler de teito móvese automaticamente á posición

de prestacións o que incrementa a estabilidade en liña
recta e os apoios laterais.
Cando se circula nos modos
Sport e Sport Plus, o spoiler de teito tamén se move

automaticamente a esta posición de prestacións ao superar os 90 km/h. O sistema
PAA de aerodinámica activa proporciona igualmente asistencia ao adaptar o

ángulo do spoiler a 26 graos
cando o teito panorámico
corredizo está aberto a velocidades de 90 km/h e superiores, para compensar as
turbulencias xeradas.

Contacto coa gama RS de Audi
■TEXTO E FOTO: RAY MOSQUERA

Non todos os días pode un levantarse
da cama sabendo que ten por diante un
día de probas moi interesante. O pracer
e a emoción multiplícanse cando subes
a un Audi R8, en concreto a última versión o Audi R8 V10 Plus, o modelo máis
potente da gama. Un aparato que, acelera ata os 100 km/h en 3,2 segundos e
pode alcanzar unha velocidade máxima
de 330 km/h.
Audi Arrojo puxo á nosa disposición a
gama RS ao completo, unha presentación desas que fan que che suba a adrenalina durante varios días. A marca trouxo
á Coruña, varias unidades do máis besta
da gama, o despregue a presentación foi
espectacular.

Os modelos dispoñibles foron
os seguintes: RS3
Sportback,
TT
RS, RS5 Coupe,
RS6 Avant, RS7
Sportback, R8 V10
Pus e SQ7.
A gama RS aporta
un carácter radical
e decididamente deportivo, todos e cada
un de estas versións deportivas teñen carácter, calidade e prestacións de infarto.
Son vehículos tremendamente efectivos.
Con reaccións exactas e nobres.
Foi un evento divertido, agradable e, sobre
todo, un día no que poidemos ratificar que

calquera dos modelos da gama RS, é capaz
de enfrontarse a calquera tipo de condicións con resultados máis que óptimos e
en todos os casos, Audi consigue ofrecer
un coche pasional, efectivo e doado de
conducir, sen esquecer (como non podía
ser doutra maneira) o luxo e a comodidade.
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Na esencia do ADN norteamericano

Pick-up

■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotos

Henry Ford deseñou a primeira no ano 1917 e ao longo
destes cen anos demostrou ser
un vehículo de culto no mercado norteamericano; un coche
ambivalente que demostrou
desde o inicio o seu grande
potencial no mercado. Din os
expertos do sector que as pickup (ou picop, ou picap) forman
parte do ADN norteamericano xa que axudou a construír
o país e son un dos automóbiles cinematográficos por
excelencia. Cada película ten
un modelo referente: a Chevy
C-Series de 1967 de Fast and
Furious, a GMC Sierra 3500 de
Arma Letal ou a Chevy C10

de 1973 de Terminator. Hoxe
manteñen o mesmo concepto
co que foron creadas hai case
un século pero melloran en
prestacións e tecnoloxía, con
vendas en lixeiro aumento en
Europa, aínda que este non é
un dos seus mercados de éxito.

Os comezos: Ford TT
A historia das primeiras
camionetas está ligada aos
primeira automóbiles que apareceron nos Estados Unidos e
á necesidade de dispoñer de
vehículos con capacidade de
carga ao tempo que permitisen o transporte de persoas.
Os lendarios Ford T e Ford A
foron a base para a realización destas transformacións

O Ford TT foi o primeiro vehículo comercial da industria automotriz

nas que a parte traseira do coche se convertía nunha plataforma de carga. A demanda
dos clientes derivou na fabricación da primeira pick-up no
ano 1917. A icónica Ford T deu
paso á Ford TT, que foi a precursora dun segmento que
permitiu a combinación nun
só vehículo de espazo, poder
e aventura, unha esencia que
manteñen as versións posteriores. Naceu nun contexto
sociocultural adverso cunha
industria do automóbil puxante cun futuro prometedor
pero marcado pola Primeira
Guerra Mundial. Ford, como
compañía pioneira, non detivo a súa evolución e din os expertos que foi o Model TT quen
arrastrou a compañía ao progreso. Naceu como extensión
física e simbólica do case mítico Ford T, creado nove anos antes e sinalado como o modelo
que cambiou para sempre a industria. A primeira camioneta
conservaba o motor e a cabina
do seu antecesor pero foi concibida cun propósito diferente:
xa existían alternativas para a
mobilidade e o transporte de
persoas pero a sociedade rural estadounidense precisaba medios de transporte de
carga, para obxectos grandes

e pesados. A compañía estadounidense instalou detrás
do habitáculo da estrutura dun
Model T, un grande espazo de
carga. Así, a primeira pick-up da
historia incorporaba un chasis específico que se estendía
315 centímetros en relación
aos 254 do modelo orixinal.
O habitáculo tiña espazo para
dous ocupantes, a suspensión
estaba reforzada para soportar unha tonelada de peso e o

As
camionetas para
carga e transporte
suman cen anos de
historia
espazo de carga podía ser cuberto a petición do cliente. O
motor de catro cilindros e 20cv
de potencia incluía sistemas de
transmisión adicional opcionais para marchas intermedias
que proporcionaban maior
tracción en pendentes ou camiños pronunciados, pneumáticos con cámara de aire
en vez dos de caucho sólido
e calquera suxestión do comprador. Adoitaba empregarse
para transporte de correo, de
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combustible e produtos agrícolas. Custaba 600 dólares e no
1917 vendéronse soamente
209 exemplares pero ao longo
dos once anos de produción
sumou máis de 1,3 millóns de
unidades comercializadas. Foi
sucedido polo Model AA, despois polo Model BB en 1933,
Model 50 (1935) propulsado
por un motor V8 Ford Flathead.
Ata 1941 Ford vendeu máis de
catro millóns de pick-ups.

O lanzamento das primeiras camionetas
As marcas norteamericanas
puxeron en marcha as súas maquinarias para ofrecer as súas
versións no mercado e mellorar a oferta da competencia. Os
irmáns John e Horace Dodge,
responsables da mecánica dos
primeiros Ford T, construíron

Copan o
60% do mercado
nos EEUU onde
están entre os
tres coches máis
vendidos
a súa primeira camioneta en
1918 e bautizárona co nome
de Dodge Brothers 1/” ton
Screenside Commercial Car,
que tiña un motor de 4 cilindros e acadaba os 35cv de potencia. En 1929, Chevrolet deu
o primeiro salto cunha camioneta elegante de seis cilindros
en liña de 65cv. A isto respondeu Ford en 1932 cunha V8
de prestacións similares e uns
anos despois, en 1933, Dodge
motorizou a súa gama cun seis
cilindros. En 1950 Chrevrolet
lanza o modelo 3.800, un seis

cilindros de 90cv que introduciu o cambio sincronizado para
evitar que o usuario tivera que
facer a manobra de embrague
dobre. Esta época da posguerra destacou pola evolución do
deseño con melloras no nivel
de habitabilidade de confort, a
petición dos propios usuarios.
Deste xeito, en 1954, a firma estadounidense puxo no mercado o 3.800 de 112cv e cambio
automático Hydramatic como
opción. No ano 1954 aparece
a serie C, as primeiras pick-up
V8 de Dodge que, partindo
dos 145cv do modelo básico,
alcanzaban na súa versión de
carburador de dobre corpo,
os 172cv. Nesa mesma década
Datsun (Nissan) lanzou a súa
camioneta de 1.000cc e 37cv. A
industria europea non foi allea
a esta tendencia que triunfaba do outro lado do océano
Atlántico pero modelos como
a Peugeot 404 pick-up que se
produciron para o continente
africano non tiveron éxito no
vello continente. Pouco a pouco, outros fabricantes foron sumándose á lista de camionetas
producidas, diésel ou gasolina, Mitsubishi, Nissan, Toyota,
Isuzu e GMC.

Chevrolet: 100 anos producindo pick-ups
A firma da gravata de lazo
é un dos referentes na historia da fabricación das camionetas e non porque o digan
eles ninguén senón porque a
afirmación queda referendada cun dato: leva máis de 85
millóns de modelos producidos en cen anos de traxectoria
no segmento. A primeira foi a
One Ton (1918) inspirada nos
vehículos usados en fábricas
para mover cousas dun lugar

Ranger Black Edition, o último de Ford en este segmento

Chevrolet-3100 do ano 1959

a outro. Era un chasis que rodaba cunha cabina aberta e
un motor en liña de catro cilindros. En 1929 presenta a
International Series LD, a primeira con cabina pechada e na
que empeza a predominar o
uso da cor e a importancia do
estilo e o confort no deseño. En
1939 a Half-Ton era máis baixa
e longa cunha grella dianteira
máis sofisticada. A Serie 3100
de 1947, máis grande, forte e
elegante que os modelos fabricados anteriormente lucía na
grella cinco barras horizontais
despedindo as verticais. Logo
chegaron a Cameo Carrier
3124 (1955), C10 Fleetside
(1967), que inicia a utilización da pintura metálica e, en
1973, a C30 One-ton Dually, a
primeira pick-up dobre de cabina no mercado e considerada tamén a primeira Heavy
Duty. Incrementou a capacidade de carga e desde entón foi
usada como vehículo de carga
ou transporte diario. A futurista C/K 1500 lanzouse en 1988
cun deseño aerodinámico, no
1999 chegou a Silverado 1500
LT Z71, a primeira que usou o
nome e introduciu elementos
modernos de deseño, especialmente o icónico frontal da
marca. En 2007 renóvase coa

versión 1500, máis moderna
e regresando á aparencia de
camioneta ruda. Na actualidade, antes de finais de ano,
a compañía proxecta o lanzamento das edicións Centennial
de Chrevrolet Silverado e
Colorado, con emblemas especiais inspirados nas primeiras versións.

O mercado europeo
O liderado nos EEUU non
tivo o seu reflexo en Europa,
onde as pick-up tardaron máis
tempo en chegar e en facerse
un oco -pequeno- no mercado.
O sector do automóbil apunta
a que se está a producir unha
“avalancha”actual de modelos,
malia que as vendas seguen a
ser discretas. En 2013 comercializáronse 3.000 unidades, no
2014 foron 3.880 unidades e
no 2016 superáronse por pouco as 6.000 unidades. Dende
o sector apuntan que o lixeiro
crecemento se debe á desaparición dos todoterreos de traballo como tal, o que fai que os
clientes clásicos (sector enerxético, telecomunicacións) se
vaian unindo aos usuarios do
sector ferroviario, forestal, agrícola e da construción. O líder
do segmento en España foi en
2015 o Toyota Hilux, por diante
do Ford Ranger e do Mitsubishi
L200. O Nissan Navara sitúase
en cuarto lugar e o Volkswagen
Amarok en quinto. O lanzamento máis esperado deste
inverno é a Mercedes Clase X
fabricada na planta Nissan en
Barcelona, que sae á venda por
36.200 euros na versión económica. Detrás virán propostas
de Nissan e Renault co modelo Alaskan.
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VII Concentración de vehículos históricos Compostela
Monumental-Xornadas de Patrimonio
■ HUGO S. TORRÓN | Texto ■ UXÍA QUEIRUGA| Fotos

Case douscentos vehículos deron a nota de cor ao casco histórico de Compostela. Máis de 28.000
persoas gozaron dunha Xornada
de Patrimonio que organizaron conxuntamente a asociación

de comerciantes Compostela
Monumental e o Automóbil Club
de Galicia. As principais capitais
de Europa organizaron esa mesma
fin de semana eventos similares
para poñer en valor o Patrimonio

Histórico Europeo; unha iniciativa
da Federación Europea de Vehículos
Históricos.
Automóbiles de todas as décadas, dende o ano 1912, puideron
admirarse na praza do Obradoiro.

Damián Brey, entre un Celtaquatre (1936) e un Fregate (1957), tivo a xentileza de
comentarnos todos os detalles da magnífica colección de históricos de Caeiro.

Eduardo Otero (á esquerda da foto), orgulloso propietario dun Seat 1500
perfectamente restaurado, posa con outro grande afeccionado destes vehículos,
Manuel Paradela.

Cristóbal Rivas non desaproveitou a ocasión para presentarnos o seu Citroën Palas
2400 con unha vestimenta “vintage”, de acorde coa época deste revolucionario
modelo.

Un Plymouth Belvedere era un dos representantes, mellor restaurados, dos “vellos”
automóbiles americanos. Un coche dos anos 50.
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Sergio Rodríguez (no centro) con dous amigos, mostra orgulloso o seu Oldmobile Delta 88. Un automóbil do ano 1966 que causou sensación en EUA.

Dous grandes afeccionados composteláns do mundo do motor, Luís Penido e
Agustín Hernández, que non quixeron perder a ocasión de participar desta gran
concentración de vehículos históricos.

As tribos urbanas, neste caso “Lolitas”, que tamén gustan destes artefactos tan
bonitos deron a súa pincelada de cor na praza do Obradoiro.

O director de SPRINT MOTOR, Xurxo Sobrino, participou neste evento cun Fiat
Ritmo Abarth 2.0 de 125 cabalos xentileza de Talleres Pontevea.

Anxo, Teresa e Marcos (de esquerda á dereita) sumáronse á organización para
que a concentración fose un éxito.

O Auburn de 1930, do compostelán Mino Iglesias, foi unha das estrelas máis
fotografadas no Obradoiro
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O primeiro motor rotativo

60 anos do Wankel
que no mes de marzo de
1954 Wankel deseñou a base
dun motor que, nunha etapa
posterior, chegaría a levar o
seu nome. Tres anos máis tarde, o 1 de febreiro de 1957, o
motor funcionou por primeira vez polo seu propio impulso nun banco de ensaio da
planta NSU. Foi entón cando o xefe do departamento de desenvolvemento e o
seu equipo simplificaron a
estrutura tecnoloxicamente
complexa que inicialmente
usaba dous compoñentes
que rotaban un dentro do
outro.

1962: o punto de partida

Creado polo alemán Felix Wankel, un autodidacta que non podía conducir

■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotos

Utilizado en terra, mar
e aire foi unha creación de
NSU, a marca predecesora
de Audi -dedicada á fabricación de motocicletas- que o
incorporou por primeira vez
ao prototipo “Prinz 3”. O motor a explosión sen cilindros
naceu en Alemaña da man
do enxeñeiro Felix Wankel,
un completo autodidacta,
que nunca dominou as matemáticas e nunca sacou o
carné de conducir por mor
dunha severa miopía. Coa
NSU desaparecida, a casa
dos aros celebra os primeiros sesenta anos do seu motor rotativo. O mundo do
automóbil recoñece que, se
ben Mazda popularizou este
propulsor durante as últimas

décadas, foi o fabricante NSU
quen apostou inicialmente
pola idea de Wankel para
aplicala nun coche.

Un longo proceso
Felix Wankel buscaba dende finais da década de 1920
un motor de combustión interna coa máxima de “rotar
en lugar de moverse alternativamente”. O desenvolvemento da idea e as probas
para conseguir que tivera validez para a produción en serie dilatouse máis de 30 anos.
Como parte do seu labor de
investigación, o autodidacta
Wankel fíxose un experto no
selado deste tipo de motores pero sempre conservando o obxectivo de crear unha
máquina con pistóns rotativos. A finais de 1953 a análise

metódica de posibles combinacións de rotores e cárteres
levouno a achegarse á idea
dun pistón rotante con forma oval nun cárter case circular que tamén rotaba. Tal
principio espertou o interese
da xerencia de NSU de xeito

A primeira vez que se
utilizou a versión KKM
(Kreiskolbenmotor,
que
quere dicir “motor de pistón rotativo”) foi no ano
1962, impulsando o sistema chamado “Ski-Craft”, un
dispositivo para remolcar
no esquí acuático. O primeiro automóbil en incorporalo, en 1962 foi o sen capota
NSU Prinz. Nese momento,
os xaponeses de Toyo Kogyo
amosáronse interesados na
idea, negociando patentes e
planos en 1963 para transferilos ás súas empresas subsidiarias, entre elas Mazda,
que se converteu na grande defensora desta tecnoloxía. Un ano máis tarde, en
setembro de 1963, o NSU/
Wankel Spider debutaba
no Salón do Automóbil de

Audi celebra o aniversario cunha mostra sobre esta revolución innovadora
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Frankfurt como o primeiro vehículo de produción
no mundo co motor NSU/
Wankel, alentando a euforia que circulaba ao redor
desta tecnoloxía que causou fascinación no mundo
da enxeñaría. Nos seguintes anos, practicamente
todos os fabricantes relevantes de automóbiles,
motocicletas ou motores

auxiliares formaban parte
do nutrido grupo de licenciatarios NSU/Wankel. En
1967 o NSU Ro 80, cargado
de tecnoloxía innovadora e
con deseño atemporal, recibiu o galardón Coche do
Ano. Con todo, o motor non
foi empregado soamente
nos coches, senón que tamén serviu para propulsar
a camións de bombeiros,

zorras motorizadas para circular pola neve, serras motorizadas, lanchas a motor
e motocicletas.

Exposición de homenaxe
Audi está esforzándose
por recordar a importancia do motor rotativo de
Wankel e o sesenta aniversario do seu arranque nas

instalacións de NSU. Así,
ata o próximo mes estará
aberta no museo da marca en Ingolstadt a mostra
“Revolución: 60 anos do
motor NSU/Wankel” na que
se poden contemplar diferentes modelos do rotativo e os coches e prototipos
que incorporaron esta tecnoloxía ao longo das seis
últimas décadas.

Mazda celebra os 50 anos do seu primeiro motor rotativo
En 1967 o bipraza Cosmo
Sport foi o primeiro coche
do mundo propulsado por
un motor de dous rotores.
Fóra de Xapón coñeceuse
como 110S e foi tamén a
primeira versión deportiva
da casa xaponesa. O lanzamento supuxo o despegue
dunha longa tradición innovadora que se mantén viva
na actualidade, unha tradición de coches Mazda que
ofrecen diversión ao volante
e éxitos no mundo da competición. Repasamos a frutífera relación entre Wankel e
Mazda ao longo de cincuenta anos.

Iniciador dunha tradición
O Cosmo Sport de Mazda
foi o primeiro na aposta firme da marca polos motores rotativos e levounos non
soamente aos seus modelos
de produción senón tamén
ao mundo da competición.
Malia que só se produciron
1.176 unidades foi un fito
porque, con este modelo,
Mazda deixou de ser coñecido como fabricante de vehículos industriais e utilitarios
para transformarse, ao seu

entender, nunha marca con
vocación de desafiar os convencionalismos en termos
de enxeñaría e deseño. O
desenvolvemento do motor
do Cosmo Sport revelou o
espírito pioneiro da compañía que iniciou unha longa
tradición de innovación que
segue a ser patente cincuenta anos despois. Os enxeñeiros xaponeses tiveron que
vencer innumerables obstáculos para facer comercialmente viable o propulsor
e someter os prototipos a
probas exhaustivas durante
centros de miles de quilómetros. Foron ducias as empresas que firmaron acordos de
licenza con NSU (tal e como
apuntabamos) para desenvolver a novidosa tecnoloxía
deste fabricante alemán de
coches e motocicicletas pero
só Mazda conseguiu un auténtico éxito. Despois do
proceso de probas e posta
a punto, o fabricante xaponés conseguir orientar todo
o potencial do motor rotativo para conseguir que obtivese niveles de prestacións
equivalentes aos motores de
pistóns moito máis grandes
e pesados. Aí deu comezo a

O 787B gañou en 1991 o 24 horas de Le Mans facendo 4.932km a 205,38km/h

Mazda Cosmo Sport foi o primeiro modelo con este propulsor

produción de case dous millóns de coches con esta innovadora tecnoloxía.

A competición
O Wankel deulle á marca
xaponesa algunhas vitorias
destacadas nos anos oitenta, co dominio nas carreiras
do RX-7 dentro da súa categoría da IMSA (International
Motor Sport Association. Con
todo, o triunfo máis lembrado de Mazda produciuse en
xuño de 1991 cando gañou
as 24 horas de Le Mans, cun
787B equipado con motor rotativo de 2,6 litros e catro rotores que percorreu 4.932km
a unha media de 205,38km/h
en 362 voltas. Esta vitoria segue marcando un fito na historia do circuíto xa que foi a
única vez que gañou a carreira un coche con motor
sen pistóns. As prestacións
do Wankel R26B do 787B,
con inxección periférica e
tres buxías por rotor, cunha
entrega de 522kw/710cv a
9.000rpm, responderon con
fiabilidade. A isto engádese
a intelixencia coa que souberon xestionar as últimas horas
da carreira o trío de pilotos
(o británico Johnny Herbert,
o alemán Volker Weidler e
o luxemburgués Bertrand

Gachot). Remataron a carreira os tres Mazda que participaron, dous novos modelos
787B e un 787 anterior, quedando primeiro, sexto e oitavo na xeral. Dos 38 coches
que tomaron a saída, só remataron a proba outros nove
e cando os enxeñeiros inspeccionaron o motor R26B,
despois da carreira, dixeron
que estaba para correr outras
24 horas máis. Tamén foi, ata
agora, a primeira vitoria dunha marca asiática nesta proba
de resistencia.

O futuro
Dende finais dos anos sesenta a casa de Hiroshima fabricou case dous millóns de
vehículos que incorporan o
motor Wankel e, aínda que
desde o ano 2012 non ten
na súa oferta ningún modelo con propulsor rotativo, segundo parece non se
dan por vencidos e planean
incorporalo a algún modelo de futuro, tendo en conta
que debe superar as estritas
normativas de emisións, que
é un dos seus puntos débiles.
Para Mazda o motor Wankel
achegou o ADN que foi transmitindo a modelos tan lendarios como o Mazda RX-7 ou o
Mazda MX-5.
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6º Rali Ribeira Sacra

Un xaponés... na Ribeira Sacra
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto e Fotos

A sexta edición do único rali da
nosa provincia interior contando
para o autonómico, curiosamente a
sexta cita do exercicio 2017, pasará
a historia do automobilismo galego.
E non o fará por seguir mellorando

cada edición desta aínda imberbe
carreira, senón polo piloto que se
subiu ata o máis alto do seu podio.
Non foi outro que un dos chamados
a pelexar por lugares de honra nas
esferas mundialistas do futuro. Para

máis inri, un xaponés con copiloto
australiano. Arai e Macneall, venceron nas estradas ourensás, despois
dunha interesante batalla cun todo
kamikaze chamado Alberto Meira...
desta volta de Vincios.

Veu a Galicia a
probar o seu R5 de cara
ao mundialista Rali de España
Cataluña. Fíxoo acompañado do seu
compañeiro de equipo Katsuta, que se
accidentou no cuarto treito cronometrado do
día. Arai, que forma parte da estrutura formativa
de Toyota que controla o excampión do mundo
Tommi Makkinen, non veu, así e todo, de paseo
á Ribeira Sacra. Mantivo un interesante pulso
case ao segundo con Meira e ao final levou o triunfo con comodidade cando
o Lancer do vigués empezou
a fallar.

Tiña que acertar nesta proba.
Catro triunfos de Víctor Senra e un só
para el. Recta final dun campionato que
podía estar na súa penúltima proba. Dende
o primeiro quilómetro contra o reloxo Alberto
Meira e José Murado marcaron a pauta, lideraron e tiveron aos dous “japos” á raia. So un
palier que empezou a floxear no derradeiro
bucle impedíulle vencer ou ser segundo,
rematando finalmente terceiro tras un
magnífico rali co seu EVO X.

Balance moi escaso para
o líder actual Víctor Senra. Un
furazo e males de cambio no seu
Fiesta condicionaron o seu rodar,
séndolle imposible estar nos tempos
de cabeza. Rematou cuarto, no seu
peor resultado do exercicio.
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Quizais foi quen
sacou máis froito da proba
ourensá. Xogou as súas cartas, é
dicir non inmiscuirse nunha batalla
que non era a súa. Deixou que fixeran
os outros, apostou por ser regular e
rematou finalmente segundo. Iago
Caamaño chegará a un decisivo
Rali San Froilán como líder do
galego.

Aquilo de “quen tivo…
retivo” aplícase moi ben neste
caso. Afastado xa hai bastante tempo
da competición Jorge González volveu,
recurrindo para iso a un EVO de AR Vidal.
Pese a algúns atrancos coa bomba de
gasolina, “Rantur” recordounos aquilo que
facía tan ben anos atrás. Rozou o terceiro
lugar do podio, rematando finalmente
cuarto despois dunha moi
completa actuación.

Detrás de todos os
tenores, con vehículos
claramente superiores... Carracedo. O da Estrada volveu a facer
un rali de dez, que lle outorgou
unha máis ca merecida sexta
praza final... co seu inmortal
GT Turbo.

Completa foi a carreira do
piloto de Salceda de Caselas.
Pilotando ao máximo o seu
efectivo Clio, Jorge Pérez atinou nas
súas cronos, rematando sétimo e
levando a opción Top-Ten Pirelli,
na que aínda pode renovar o
título do 2016.
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A vitoria debería ser
con claridade para ese novo
valor do automobilismo galego
chamado Berdomás. Pero o seu C2
avariouse no penúltimo treito, situación que ben aproveitou Souto,
noveno na xeral e vencedor na
opción Volante FGA o piloto
de Oroso.

Sen grandes atrancos,
Heriberto Atán mandou
unha vez máis na promoción
AMF, rozando o piloto do C2
o título da mesma.

Botando de menos
o Porsche fortemente
accidentado en Narón, Iago Silva
non quixo faltar a proba da casa.
Recorreu a un afinado Ford Escort,
co cal liderou a AG3 e rematou
nunha moi destacada oitava
praza.

Clasificación Xeral
Posto

Piloto

Vehículo

1

HIROKI ARAI

FORD FIESTA R5

2

IAGO CAAMAÑO FIGUEIRA

FORD FIESTA R5

3

ALBERTO MEIRA FERNANDEZ

MITSUBISHI LANCER EVO X

4

JORGE A. GONZALEZ FERNADEZ

MITSUBISHI EVO X

5

VICTOR M. SENRA CARREIRA

FORD FIESTA R5

6

JAVIER MARTÍNEZ CARRACEDO

RENAULT 5 GT TURBO

7

JORGE PÉREZ OLIVEIRA

RENAULT CLIO R3 MAXI

8

IAGO SILVA DOMINGUEZ

FORD ESCORT MK1

9

MANUEL SOUTO PADERNE

CITROEN C2 GT

10

PEDRO ORTIGUEIRA SEIJO

CITROEN C2 R2 MAX

Marcando as mellores
cronos en todas menos
en dúas especiais, o coruñés
Arnaldo Solórzano non só liderou
a opción Recalvi dos pequenos
Marbella, senón que pasou a
liderar a xeral provisional da
mesma.
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Calendario
de probas
DATA
2-4 de novembro
4-5 de novembro
4-5 de novembro
4 de novembro
5 de novembro
5 de novembro
10-12 de novembro
11-12 de novembro
11-12 de novembro
12 de novembro
12 de novembro
12 de novembro
16-19 de novembro
18-19 de novembro
18-19 de novembro
19 de novembro
24-26 de noviembre
25-26 de novembro
26 de novembro
26 de novembro

PROBA
ESPECIALIDADE
Superbikes 2017- Losail
Superbikes
IV Ralimix de Barbabás
Ralimix
Cto. España Rali TT - Requena
Rali TT
Cto. Galego Trial Infantil - Aldán
Trial infantil
Cto. Galego de Trial - Aldán
Trial
Trofeo Social Superxtrem - Inverno Forcarei
Superextrem
GP F1 - Brasil
F1
XIX Slalom Touro
Slalom
Cto. España Rali TT - Cuenca
Rali TT
Cto. Galego Mx - Arteixo II
MX
Torneo Galego de Quadcrós - Arteixo
Quadcrós
GP MotoGP Valencia
Mundial Motos
Rali de Australia
Rali
Cto. España Ralis Terra - Pozoblanco
Rali
Mundial Turismos - GP Macao
Turismos
Cto. España Trial - Teruel
Trial
GP F1 - Abu Dabi
F1
XI Rali Rexional Moucho do Condado
2ª cat.e outros eventos
Cto. Galego de Motocross - Agolada II
Motocrós
Torneo Galego de Quadcrós - Agolada II
Quadcrós

novembro 2017
LUGAR
Losail
Barbadás
Requena
Aldán - Cangas
Aldán - Cangas
Circuíto A Madalena - Forcarei
Circuíto de Interlagos
Touro
Cuenca
Arteixo
Arteixo
Circuíto Ricardo Tormo II
Pozoblanco
Macao
Valderrobres
Circuíto Yas Marina
Comarca do Condado
Agolada
Agolada

PROVINCIA
Ourense
Valencia
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
A Coruña
Cuenca
A Coruña
A Coruña
Valencia
Córdoba
Teruel
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra

PAÍS
Qatar
España
España
España
España
España
Brasil
España
España
España
España
España
Australia
España
China
España
Abu Dabi
España
España
España

Boas impresións do Audi e-tron FE04
O novo Audi e-tron FE04 causou unha
grande impresión nos tests oficiais de
pretempada do campionato da Fórmula
E, probas que tiveron lugar en Valencia
dende o 2 ao 5 deste mes. De entre os
10 equipos presentes, o Team Audi Sport
ABT Schaeffler foi o que completou o
maior número de quilómetros de probas.
Os tempos por volta do primeiro coche
de carreiras completamente eléctrico de
Audi tamén foron prometedores.
Daniel Abt (Alemaña), novo piloto oficial de Audi; e o defensor do título Lucas
dei Grassi (Brasil), participaron nun extenso programa de probas cos catro
monoprazas do equipo Audi Sport ABT
Schaeffler, con temperaturas que alcanzaron ata 30 graos á sombra. O programa centrouse na simulación de carreiras
e na optimización da xestión da enerxía
da nova unidade motor-xerador (MGU),
que agora conta cunha transmisión dunha soa marcha.
A pesar da calor, os catro e-tron FE04
funcionaron con total fiabilidade durante os tres días, o que permitiu a Daniel
Abt e Lucas dei Grassi completar un total de 474 voltas ao trazado de tres quilómetros do Circuíto Ricardo Tormo, en

Cheste, preto de Valencia. Isto equivale
a unha distancia de 1.466 quilómetros,
practicamente o total de quilómetros que
suman todas as carreiras dunha tempada
completa da Fórmula E. Os dous pilotos
de Audi estiveron en todo momento entre os máis rápidos, aínda que os mellores tempos absolutos non son soamente
significativos neste tipo de ensaios. As

probas coa configuración de potencia
máxima de 200 kW empregada en clasificación só estaba permitida dúas veces
por día e por coche. Ademais, a configuración da pista foi modificada engadindo
unha segunda chicane na recta principal.
A partir de agora, e ata que a tempada iníciese en Hong Kong o 2 e 3 de decembro,
as probas están prohibidas na Fórmula E.
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LEXUS NX 300h HÍBRIDO
DESDE 35.900€
Lexus NX 300h Híbrido, su diferente y llamativo exterior junto con su lujoso y
sofisticado interior lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido.

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

Su Lexus NX 300h por 350€ / mes
48 cuotas. Entrada: 8.820,90€. Última cuota: 18.114,05€
TIN: 7,50%. TAE: 8,76%
145 kW 197 CV. 5,0 l/100km. CO2: 116 g/km. NOx: 0,007 g/km
Lexus NX 300h Business MY17. PVP recomendado: 35.900€ (incluye promoción de 2.000€ por financiación con Lexus Privilege). Entrada: 8.820,90€. TIN: 7,50%. TAE:
8,76%. 48 cuotas de 350€ / mes y última cuota (valor futuro garantizado): 18.114,05 €. Comisión de apertura financiada (2,75 %): 744,68€. Precio Total a Plazos: 43.734,95€.
Importe Total de Crédito: 27.823,78€. Importe Total Adeudado: 34.914,05€. Oferta conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España con el producto
Lexus Privilege. Capital mínimo a financiar 20.000€. Oferta válida en Península y Baleares hasta el 31/10/2017. 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. Los valores de combustibles y emisiones de CO2 podrán diferir
al variar los factores externos. Para más información consulte en su centro autorizado Lexus.

