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BMW E1

Drons
Sector emerxente en Galicia

Un eléctrico de hai 26 anos
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O Big Data a moita xente séguelle soando a
chinés, a nós tamén, pero pouco a pouco ímonos familiarizando con este termo anglosaxón,
que remedio! Porque os vindeiros anos irá collendo máis fama dunha forma exponencial
impresionante.
O gran volume de información mundial está
nunha gran variedade de datos que poden ser
representados de diversas formas: dispositivos
móbiles, audio, vídeo, sistemas GPS, incontables
sensores dixitais en equipos industriais, automóbiles, medidores eléctricos, anemómetros... Toda
esta información pódese medir e analizar de xeito que nos comunicará unha morea de cousas
interesantes que nos darán un resultado directo
do que nos interese, tanto en campos científicos,
industriais ou calquera outro tipo. As aplicacións
que analizan estes datos requiren que a velocidade de resposta sexa demasiado rápida para
lograr obter a información correcta no momento preciso. Este é basicamente o concepto de Big
Data, que se aplica para toda aquela información que non pode ser procesada ou analizada
utilizando procesos ou ferramentas tradicionais
pola cantidade de datos que hai que procesar.
Temos que destacar que o seguinte paso do
Big Data, na industria da automoción, será configurar unha experiencia completa do cliente
que quere mercar un automóbil. Estamos nun
punto no que a diferenciación por produto é
moi escasa xa, agora temos que centrarnos na
experiencia do usuario. Ata agora quedabámonos cun contacto puntual co cliente, pero temos
que cambiar esa visión que é completamente
curtopracista. O cambio real chegará cando os
clientes cheguen a aceptar que as empresas
intercambien datos entre elas. Algo que se fai
na actualidade, cando lles convén a algunhas,
dunha forma “alegal”.
O vicedecano da IE School of Human Sciences
& Techonology, Borja González, cre que actualmente estamos na fase en que a presentación

é “eu expoño a miña vida pública, pero non me
fales; eu podo falar con todos, pero non me respondades. Probablemente a chave será a de
aceptar que os nosos datos mellorarán exponencialmente os servizos que demandamos”.
Moitos actores empresariais reivindican que
o Big Data é un dos piares nos que se asenta
o coche autónomo. Por exemplo, cando todos
os vehículos estean conectados entre si non se
precisarán semáforos, eles xa saberán cando lles
toca pasar.
As compañías aseguradoras do noso país xa
están sacando un gran rendemento dos datos
que achegan os vehículos conectados e os propios usuarios. O 44 por cento das aseguradoras
xa implantaron procesos de Big Data, segundo
o ICEA. Isto será moi útil para reducir a sinistralidade. As compañías aseguradoras coñecerán
as probabilidades de que alguén teña un sinistro pola súa forma de conducir.
Un tema complexo o do Big Data e a intimidade dos nosos datos. A conclusión é que parece
que hai consenso en que actualmente vivimos
na era dos datos, nunha revolución analítica sen
precedentes que non só está transformando calquera industria, senón tamén a nosa sociedade.
Estamos sendo testemuñas da cuarta revolución
industrial onde os datos xogan un rol esencial
como parte da transformación dixital. En concreto o mundo da industria do automóbil vive este
Big Data en primeira persoa, cunha incidencia
moi difícil de predicir na actualidade.
O Big Data será clave para vender máis e de
modo máis eficiente, para previr e mellorar a sinistralidade viaria, para evitar fraudes ou para
dar un servizo mellor ao usuario. Así e todo, probablemente a última palabra a teñamos as persoas, pois se grazas ao Big Data nos avisan de
que temos que cambiar os pneumáticos e nós
non facemos caso, seguiremos constituíndo un
perigo viario. Só queda a posibilidade de que
nos inutilicen o coche. Humanos!
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Sprint Motor >> Informe
Balance das matriculacións

O mercado recupera o pulso en outubro en Galicia
Os concesionarios galegos venden un 7,8 por cento máis

■ EMILIO BLANCO | Texto

Despois dun mes de setembro negativo en Galicia,
as matriculacións volveron
crecer en outubro. Os concesionarios galegos venderon
o mes pasado 3.597 turismos
e todoterreos. Iso supón un
aumento dun 7,8 por cento
do segmento comercial da
automoción, que contrasta
coa baixada dun 1 por cento
que se rexistrou en setembro.

En números absolutos, na
Coruña vendéronse 1.496
coches; en Pontevedra, 1.158;
en Lugo, 508; e en Ourense,
435.
Malia que outubro supón, en xeral, un mes
positivo, hai algún dato preocupante. Unha das provincias galegas máis dinámicas
economicamente -como a
de Pontevedra- non acaba de
despuntar. As vendas caeron
en outubro nese territorio

preto dun 1 por cento. O dato
xa non se pode dicir que sexa
conxuntural, xa que no acumulado dos dez primeiros
meses deste 2017 as matriculacións en Vigo, Pontevedra
e Vilagarcía de Arousa soben
moi levemente. Mellor comportamento houbo en outubro no resto de Galicia. As
matriculacións avanzaron un
23,5 por cento en Ourense;
un 21,8 en Lugo; e un 7 na
Coruña.

No conxunto de España,
o mes pasado pechou con
94.676 coches matriculados,
que se traduce nun incremento dun 13,7 por cento.
Navarra liderou os avances,
cun aumento das vendas dun
26 por cento. A seguir ficaron
Madrid, cunha suba dun 22
por cento; e Estremadura,
dun 21. Pola contra, nas cidades autónomas de Ceuta
e Melilla o mercado caeu un 9
por cento e en Canarias un 1.

Renault repite outro mes como líder galego
■ EMILIO BLANCO | Texto

Renault mantivo en outubro as boas sensacións
deixadas en setembro. As
vendas dos incombustibles
Megane e Clio, unidas agora
á do renovado Captur, impulsan á marca. Os concesionarios de Renault en Galicia
comercializaron o mes pasado 363 coches e liderou
o TOP-10 mensual. Peugeot
ocupou a segunda praza con

314 automóbiles vendidos. A
medalla de bronce mensual
foi para Opel, con 290.
Xa fóra desas posicións de
privilexio quedou Seat, con
272 coches matriculados.
Seat vai camiño este 2017
de recuperar unha maior influencia comercial en Galicia,
onde xa viviu mellores momentos no pasado. A marca
española benefíciase neste exercicio do impulso dos

tradicionais Seat e Ibiza co
do novo SUV Ateca. A quinta
posición do TOP-10 en outubro foi para Volkswagen, con
238 vehículos. Kia, que acaba de presentar en Galicia o
novo Stonic, ocupou a sexta
praza con 213 coches.
O TOP-10 galego en outubro completárono Citroën,
con 195 vehículos; Toyota,
con 191; Mercedes, con 183;
e Ford, con 159.

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

RENAULT
PEUGEOT
OPEL
SEAT
VOLKSWAGEN
KIA
CITRÖEN
TOYOTA
MERCEDES
FORD

363
314
290
272
238
213
195
191
183
159
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Adolfo Randulfe, director de Comunicación de Anfac

”É moi bo dato a suba das matriculacións
na canle de empresas”
■ EMILIO BLANCO | Texto

O director de Comunicación da patronal Anfac (Asociación de Fabricantes
de Automóbiles e Camións), Adolfo
Randulfe (Monterroso, 51 anos), analiza en SPRINT MOTOR os datos das matriculacións de outubro.
Sprint Motor: Como valora o resultado de matriculacións en outubro?
Adolfo Randulfe: Outubro adoita
ser un bo mes para as matriculacións.
O bo clima económico que se respira
no conxunto do mercado nacional tamén impulsa as vendas, especialmente
na canle de empresas, que sobe case
un 20 por cento, o que é moi bo dato.

Temos
estimado que
o conxunto do
ano peche con
1.200.000 vehículos
matriculados
SM.: Podemos dicir que as vendas
ás empresas están tirando agora das
matriculacións?
A.R.: Efectivamente e máis aínda se
miramos o conxunto do ano entre xaneiro e outubro, no que vemos que a
canle de empresas sobe un 14,3 por
cento. Mentres, as vendas un a un no
concesionario aos particulares só aumenta un 3,1 por cento, o que vén ser
menos da metade do avance dun 7,3
por cento que experimenta o mercado
español no seu conxunto.

SM.: Como está sendo a evolución
do segmento comercial da automoción
en Galicia?
A.R.: No conxunto de Galicia, as
matriculacións subiron un 7,8 por cento e a maior porcentaxe de incremento está, ao igual que sucede no resto
de España, na canle de empresas, que
aumenta un 14,7 por cento. Tamén é
certo que en Galicia non chega en números redondos ás 1.000 unidades. O
máis importante segue sendo a canle
de particulares, a venda un a un nos
concesionarios, que fai máis de 2.600
turismos en outubro e crece un 6,5 por
cento.

SM.: Como cualificaría a evolución
das matriculacións en outubro?
A.R.: Foi un bo mes, xa que crecer
un 13,7 por cento, a dobre díxito, é
unha moi boa cifra. Ademais, ese dobre díxito, no conxunto do país, repítese tanto na canle de particulares
coma no de empresas e no de
compañía que alugan vehículos. Se nos referimos a Galicia,
crecer case un 8 por cento non
é unha mala porcentaxe.
SM.: Que espera a patronal
Anfac deste final de ano?
A.R.: Desde Anfac temos estimado que o conxunto do ano
peche con 1.200.000 vehículos matriculados entre turismos e todoterreos.
Ao mellor podemos quedar preto de
1.250.000. Son as previsións que manexamos e creo que se van cumprir.
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Probado con éxito en Galicia o i3 REX
BMV e a eléctrica española Iberdrola deron un paso máis para
perfeccionar os vehículos eléctricos. Tras dous anos de probas polos camiños rurais de
Galicia e 52.000 quilómetros
percorridos conseguiron demostrar a eficiencia do coche
eléctrico de BMW, o i3 REX
autonomía estendida. Este
convenio asinado por ambas
empresas implica o desenvolvemento de áreas de interese
común no campo da mobilidade eléctrica. As dúas firmas
lanzaron o primeiro servizo
de carsharing eléctrico corporativo no noso país a través
do modelo i3 da marca alemá,
100 por cento eléctrico, que
se utilizaron inicialmente nos
centros da compañía eléctrica

en Madrid, Bilbao, Barcelona e
Valencia e que agora chegan a
nosa comunidade. Por iso, o director institucional para Galicia

Carlos Agrelo (dereita) e Francisco Silva co BMW i3

Visita do Obradoiro Monbus a Nissan Caeiro Rei
O pasado día 23
de outubro o persoal de Monbus
Obradoiro, equipo que esta
tempada realizou un arrinque espectacular na Liga
ACB, visitou as instalacións
de Nissan Caeiro Rei no polígono do Tambre. O obxecto
da visita era a entrega de chaves dos vehículos Nissan que
os xogadores conducirán durante a tempada 2017-2018.
Os deportistas e o adestrador

do equipo compostelán tiveron ademais ocasión de compartir divertidos momentos
con afeccionados que foron obsequiados con dúas
invitacións para un partido.
No acto interveu José Luís
Mateo, director de Monbus
Obradoiro e María Caeiro,
conselleira delegada de
Grupo Caeiro, quen destacou
o grande orgullo que supón
poder estar dentro da familia
do “Obra”.

Compostela Móvil logra unha nova distinción
Toyota
España
outorgou
aos
concesionarios galegos Compostela Móvil
e Toyota Ourense, ambos
do mesmo grupo empresarial, o Retailer Excellence
Award 2017, galardón que
ten como obxectivo premiar aos concesionarios da
rede oficial da marca pola
súa excelencia no traballo
diario, medindo os seus resultados nas áreas de vendas, satisfacción ao cliente
en vehículos novos e postvenda, venda de recambios
e accesorios e procesos comerciais, así como a xestión
empresarial.

de Iberdrola, Francisco Silva
recibe de Carlos Agrelo, xerente de Amiocar, o coche
eléctrico máis popular de

O
programa
Retailer
Excellence Award, de carácter anual, tamén ten como
fin o potenciar tanto a xestión interna, comercial e de
servizo de cada concesionario, así como a formación de
todos os equipos de traballo.
Agustín Martín, presidente e CEO de Toyota España,
fixo entrega do galardón
nas propias instalacións de
Compostela Móvil o luns 6
de novembro.
Para Compostela Móvil,
concesionario Toyota para
Santiago e Comarca será
o décimo terceiro Retailer
Excellence Award nos seus
22 anos de existencia.

BMW, o i3. Este convenio demostra o compromiso de BMW
e Iberdrola para mellorar o
medio natural.

Compostela >> Sprint Motor 7
Presentación do Kia Stonic
Compostela
Co n ce s i o n a r i o
presentou o novo
Kia Stonic nun acto multitudinario no seu concesionario de Santiago de
Compostela. No acto participaron Aurelio Novoa,
xerente de Compostela
Concesionario, e Jesús
Muñoz, xerente de Kia da
zona Noroeste que, ante
unha ampla representación de medios locais,
clientes da marca e outros
apaixonados do mundo do
motor, mostraron o novo
Kia Stonic, o novo crossover compacto da marca.
Probado en SPRINT MOTOR
no mes de outubro.
Con motorizacións de 84,
110 e 120 cabalos, o seu
equipamento é moi abundante. Todos os Stonic teñen aire acondicionado,
conexión bluetooth para
o teléfono, conexión auxiliar e USB e unha pantalla

de 7 polgadas compatible con Carplay e Android
Auto. Opcionalmente hai
navegador (con servizos en
liña, como información do
tráfico, de radares de velocidade ou lugares de interese) e cámara traseira de
aparcamento.
Aproveitando a ocasión
Compostela Concesionario
tamén amosou en exclusiva a todos os presentes o
novo gran turismo da marca, o Stinger. Este modelo está dispoñible cunha
gama de tres motores: un
2,0 l turboalimentado e un
poderoso V6 biturbo de 3,3
litros e 370 cabalos de potencia, ambos de gasolina,
aos que se une un turbodiésel de 2,2 litros.
Sen dúbida un grande
evento que posiciona ao
concesionario oficial de Kia
na capital galega como un
dos referentes no sector da
automoción.

O Kia Stinger foi a sorpresa do evento

Antonio Quinteiro (esquerda) e Aurelio Novoa foron os anfitrións na presentación do Stonic
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BMW X2: máis deportivo, menos SUV
Chega ao mercado
en marzo de 2018
cun prezo que roldará os 30.950 euros e fusionando as formas dun
cupé e os volumes robustos
dun todocamiño compacto,
nunha evolución deportiva.
Pensado para condutores novos, urbanos e aventureiros,
con novas cores e coiro no
interior, incorpora elementos de deseño únicos para o

modelo como a colocación
do logotipo nos pilares traseiros ou o estilo da grella
máis ampla na base ca na
parte superior. Equipa dúas
variantes de motor: gasolina
xDrive20i con 192cv, cambio
de embrague dobre e sete
velocidades e diésel xDrive20d de 190cv, que inclúe
sistema de tracción ás catro
rodas e cambio Steptronic de
8 velocidades.

Gran turismo Audi A7 Sportback
O cupé de catro portas, que luce estilo de gran turismo,
representa a progresividade
en deseño cun alto nivel de
tecnoloxía e dixitalización e
ofrecendo un comportamento dinámico deportivo e un
confort superior para viaxes
longas. Chega ao mercado
español a finais de febreiro
de 2018 con case cinco metros de longo, carrozaría en
15 cores a elixir, coa opción

do paquete S line que modifica grella, entradas de aire
dianteiras, taloneiras laterais
e difusores. Promete máis habitabilidade, teito de cristal
panorámico, maleteiro de
535 litros ampliables a 1.390
e apertura e peche do portón traseiro sen mans e lánzase cun só motor 3.0 V6 TFSI
turbo de 340cv e par máximo
de 50Nm pero a oferta crecerá con outras opcións diésel
e gasolina.

Nova gama Toyota C-HR
O crossover da firma xaponesa renóvase con máis
opcións de equipamento e
o acabado Style Plus, mentres se actualiza o Advance,
o máis vendido, con tapicería mixta de tea e coiro
amais de molduras decorativas no difusor traseiro,
parachoques e parte baixa
dos laterais. Poden elixirse
tamén os acabados Advance

Plus e Pack Luxury nun modelo que monta un sistema
híbrido de 122cv con sete
airbags en todas as variantes. Cun prezo que parte dos
24.750 euros, todos os C-HR
contan cos dispositivos de
seguridade e axuda á condución de Toyota, control intelixente de luces, aviso de
cambio de carril e detección
de peóns.

IONITY: rede de carga para
desprazamentos de longa distancia

A joint venture
creada polo Grupo
BMW, Daimler AG,
Ford Motor Company e
o grupo Volkswagen con
Audi e Porsche traballa na
construción dunha rede paneuropea de carga de alta
potencia para vehículos
eléctricos que creará preto
de 400 estacións de carga

rápida nas principais estradas europeas de aquí ao
ano 2020. Baixo o nome de
IONITY e cunha capacidade
de 350kw, reduce significativamente os tempos fronte
aos sistemas xa existentes e
a carga combinada permite
compatibilizar as xeracións
actuais e futuras de vehículos eléctricos.

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

¡Este invierno conduce seguro con AutoCrew!
Ven a un taller AutoCrew
y realizaremos un

CHEQUEO* GRATIS
a tu coche.

15%**

y además,
de descuento en escobillas
limpiaparabrisas de marca Bosch.

Campaña válida del 15 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2017.
*De los puntos esenciales para la seguridad de tu vehículo. **Consulta las condiciones en tu taller AutoCrew.

AutoCrew - Red de talleres multimarca y multiservicios.

Confía en nuestra calidad.
¡Te esperamos!

www.autocrew.es

Compostela Car Service

C/ Vía Faraday, 21 - 15890
Polígono del Tambre
Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel.: 981 581 899 / 608 226 676
Mail: taller@compostelacarservice.com
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Seat Toledo 2018: máis funcional
A berlina compacta da casa española
amplía o seu equipamento de serie con novos
acabados, climatizador, control de cruceiro, sistema de
entrada e arranque sen chave, cámara de visión traseira,
detector de fatiga e elementos orientados ao confort.
Baixo o capó pode escollerse
o gasolina tricilíndrico 1.0TSI

de 95 ou 110cv con cambio
manual ou o 1.4TSI de 125cv
con cambio automático DSG
de embrague dobre e sete
relacións. En diésel, ofrece o bloque 1.6 de 115cv.
Cun dos habitáculos e maleteiros máis grandes do seu
segmento, pode mercarse xa
desde 17.510 euros e ata os
25.690.

Bentley Continental GT3
A nova xeración
do exitoso Bentley
Continental xa ten a
súa nova variante de competición, o Continental GT3 firmado por Bentley Motorsport
e enfocado cara á Blancpain
GT Series Endurance Cup. As

vendas a clientes comezan
no mes de xuño do vindeiro ano. A estrutura de aluminio do automóbil de serie
sirve como base para este de
carreiras, que ten un peso
inferior aos 1.300 quilogramos, a pesar do seu robusto

e pesado aspecto. Mide 4,86
metros de longo, 2,05 metros de ancho e 1,46 metros
de alto.
Aínda en proceso de desenvolvemento de cara á tempada 2018, este GT3 de 2ª
xeración creado polo equipo

de enxeñeiros de Crewe en
colaboración cos técnicos
e deseñadores do equipo
M-Sport, promete mellorar
as cifras do seu antecesor,
que conseguiu 120 podios
e 45 vitorias en 528 carreiras
mundiais.

Máis lixeiro e aerodinámico
que o anterior FXX-K grazas
a un novo paquete que se
completa cun spoiler traseiro activo, novos parachoques
dianteiros e traseiros, baixo
modificados con xeradores

de vórtices que aumenta o
efecto solo, asegura un 23%
máis de apoio aerodinámixo,
640 quilos menos a 200km/h
e 830 a velocidade máxima.

O salvaxe Ferrari FXX-K Evo
A marca do cabaliño
desvela o seu modelo de circuíto máis
potente, de produción limitada e non homologado para
a rúa. Repleto de tecnoloxía
derivada da competición,

equipa un motor híbrido de
1.050cv combinados procedentes dun V12 de combustión de 860CV e unha
unidade eléctrica de 190 asociados a unha caixa de embrague e sete velocidades.

Travesia de Cacheiras Nº 25 - 1ºA -15886 Teo (A Coruña)
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Salón do Automóbil de Toquio
O Salón do Automóbil de Toquio é un dos eventos do motor máis importantes. As grandes marcas participan nun evento onde
se mestura o presente e o futuro da industria da automoción. Moitos dos vehículos expostos son ou serán realidade, outros servirán de base para marcar as tendencias dos vindeiros anos.

Audi Elaine

Isuzu Design Concept FD-SI

Lexus LS+Concept

Mazda Vision Coupé

Mercedes-Benz EQA Concept

Subaru VISIV Concept

Suzuki e-Survivor

Toyota Concept - i series
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Actualización do C4 Cactus
Producido
en
Madrid para todo
o mundo, a berlina
compacta de Citroën incorpora tecnoloxía e motorizacións e aposta por unha
imaxe menos marcada ao
perder os “airbump” laterais.
Inclúe equipamentos do segmento con 12 tecnoloxías de
axuda á condución, 3 de conectividade e propulsores

que chegan aos 130cv cun
novo frontal ensanchado integrando novas luces diúrnas
LED e parachoques da cor da
carrozaría con deflectores laterais para aumentar o dinamismo. Pode equipar motor
diésel de 100cv e tres gasolina de 82, 110 e 130cv asociados a cambio manual ou
automático de seis velocidades en ambos casos.

Sistema antirroubo para os clásicos Porsche
A compañía está
desenvolvendo un
completo sistema
de protección GPS fronte aos
roubos para todos os modelos clásicos, cun paquete de
sensor autónomo integrado
en diversos puntos do coche,
que comunica cunha rede
de seguridade que cubre
toda Europa. Así se alguén
trata de roubar o vehículo

o primeiro que se activa é
unha alarma e, no caso de
que a batería estea desconectada, segue sendo monitorizado por GPS enviando
altera a unha central internacional e ao cliente. Amais
ofrece funcións como a localización por teléfono móbil,
información da ruta gardada
ou o modo taller para lembrar citas de revisión.

Condución autónoma de Renault
contra obstáculos
A compañía do rombo quere ser das primeiras en equipar na
súa gama de vehículos sistemas autónomos de nivel 4,
coñecidos como “mind off”
porque non requiren ter os
sentidos postos no volante,
en 15 modelos con diferentes niveis de condución autónoma de aquí ao ano 2022.

Vén de presentar unha mellora do sistema que pode
enfrontarse a situacións imprevistas cos mesmos reflexos e reaccións que un
piloto automobilístico e co
que teñen logrado realizar
manobras de evasión de obstáculos co mesmo éxito que
os condutores profesionais.

BREVES
❱❱
Toyota e a aseguradora Aioi Nissay Dowa Insurance
desenvolveron o primeiro seguro telemático de Xapón baseado
no comportamento ao volante, co
que se poderá obter ata un 80% de
desconto nas primas dos clientes
❱❱
Thomas Built Buses,
subsidiaria norteamericana de
Daimler, presentou o seu primeiro
autobús eléctrico escolar en EEUU.
Esta compañía, coñecida pola aparición dos seus autobuses no cine e
a televisión, lanzará en 2019 o que
xa denominou como 'Jouley'.
❱❱

A DXT comezou a uti-

lizar, dende o 10 de novembro, as
50 primeiras cámaras de vixilancia
de uso do cinto de seguridade nas
estradas nacionais para denunciar
aos condutores que non o levan
abrochado.
❱❱
O comparador de prezos de coches novos Carnovo pechou un acordo de colaboración
con Drivy, unha plataforma de
alugueiro de coches entre particulares, para explotar as vantaxes
que xa ofrecen os servizos de cada
unha destas startups.
❱❱
A compañía holandesa de scooters eléctricas Bolt con-

seguiu tres millóns de euros a
través dunha campaña de equity crowdfunding para comercializar a primeira scooter eléctrica
de venda online, a denominada
'AppScooter', que estará dispoñible en 2018.
❱❱
A nova norma das
ITV entrará en vigor o 20 de maio
de 2018. Dá a oportunidade aos
usuarios que non a pasen favorablemente de repetila nunha estación diferente no prazo dun mes e
obriga ás estacións a dispoñer de
ferramentas de diagnóstico electrónico para mellorar o control de
emisións.

❱❱
En Arpem.com calcularon un seguro a partir dun perfil medio. A través do comparador de seguros comprobaron que
Pontevedra, Cantabria e Cádiz
son as tres provincias onde máis
custa contratar un seguro de coche a terceiros.
❱❱
O Tribunal Supremo
Federal de Suíza rexeitou a apelación de BMW contra unha multa de 136 millóns de euros por
impedir aos clientes suízos adquirir vehículos das marcas BMW
ou Mini noutros países europeos,
con prezos máis baixos.

Dúas rodas >> Sprint Motor 13
O scooter do vento
En primicia absoluta,
Polini Motori presentou en Eicma 2017 o
proxecto dun novo logro contra a forza do aire. O resultado
e un scooter con motor Polini
100 Big Evolution deseñado cos
fluxos de aire: elegante, pero ao

mesmo tempo racing, con liñas
aerodinámicas para desafiar ao
vento e conseguir a máxima velocidade. Este é o último logro
de Polini, un novo vehículo totalmente inédito cos seus 38cv
e caracterizado por aspectos técnicos e competitivos únicos.

BMW K 1600 Grand America
BMW amplía a súa gama no segmento
touring full dresser coa incorporación dun modelo deseñado especificamente para viaxar
con comodidade. Derivada da K 1600 B,
o novo modelo combina o excelente rendemento do seu motor de 6 cilindros con
exclusivos equipamentos. O deseño da K
1600 Grand America está inspirado nas
motocicletas customizadas americanas, e
isto tamén se reflicte en detalles da parte traseira, como a luz de freo adicional
integrada no topcase.
O motor de 6 cilindros, o máis compacto
da súa categoría, entrega unha potencia
de 160cv a 7.750 rpm e un par máximo
de 175 Nm a 5.250 rpm. Na nova Grand
America, non só ofrece as reservas de

potencia habituais, senón tamén prestacións únicas. De acordo co principio
de “The American Way of Riding”, a velocidade máxima está limitada a 162 km/h.
O equipamento de serie inclúe tamén
defensas do motor, puños calefactables, calefacción integrada no asento, control de cruceiro e
un parabrisas especialmente alto. Xunto
co carenado lateral
que se prolonga ata a
parte traseira, asegura
unha protección perfecta contra o vento e
outras condicións meteorolóxicas. Un sistema
de audio, que se completa

coa preparación para navegación, é outro equipamento de serie da nova K 1600
Grand America. O asistente para marcha
atrás, tamén de serie, fai que sexa máis
doada de manobrar.

14

Sprint Motor >> Reportaxe

Drons: un sector emerxente en Galicia
Indra e Babcock avanzan nos proxectos que desenvolven no polo industrial de Rozas

■ EMILIO BLANCO | Texto

O rexistro da Axencia
Española de Seguridade
Aérea contabiliza 169 compañías relacionadas con
drons con sede en Galicia,
a maioría nas provincias da
Coruña e Pontevedra. Unha
das pioneiras no sector galego é a pequena empresa
santiaguesa Garacopter, especializada en gravacións
audiovisuais, topográficas
e publicidade aérea. O director xeral de Garacopter,
Pablo Garaloces, define o
segmento dos avións non
tripulados como “un sector
que está crecendo a unha
velocidade brutal, xa que as
aeronaves non tripuladas,
os drons, os RPA, poden facer dende observación, vixilancia aérea, filmacións
audiovisuais, actividades de

vixilancia para incendios forestais, agricultura de precisión e un longo etcétera”.
Unha das aplicacións dos
drons que está collendo
máis pulo en Galicia é a da
agricultura de precisión, que
serve para mellorar o tratamento de cultivos. Xa se está
estendendo o uso de pequenos drons é na provincia de
Lugo para saber, por exemplo, como evolucionan os
cultivos de grelos, como xa
están facendo os produtores
de Abadín. Esas inspeccións
con drons facilitan información concreta sobre as necesidades de fertilización,
rega ou tratamentos contra fungos das plantacións,
que redundaría nun aforro
de custos para os labregos
ao saber que pasos dar en
cada momento e non gastar de máis.

A multinacional luguesa
en solucións tecnolóxicas
innovadoras Insitu é unha
das empresas que traballa
para a Administración impartindo cursos de funcio-

Unha
aplicación dos
drons que está
collendo máis
pulo en Galicia é a
da agricultura de
precisión
namento dos avións non
tripulados e analizando os
datos recollidos para despois trasladárllelos aos labregos. Desde a Indicación
Xeográfica Protexida Grelo
de Galicia, Begoña Gaute, di
que “é unha ferramenta que
nos ofrece datos de falta de

fertilización, de tratamentos
fitosanitarios… entón é información que nos facilita
datos para mellorar o cultivo,
a produción e a rendibidade do noso produto”. Neste

senso, o director comercial
de Insitu, Ramón Martínez,
explica que “ao facer unha
acción preventiva pódese
aforrar nos tratamentos que
haxa que facer ou as actuacións que haxa que facer a
partir desa acción preventiva e, por outro lado, pódese facer unha conservación
mellor do produto, polo tanto, vai redundar sempre en
aforro para o agricultor”.

Rozas
O proxecto que agora está
tirando do sector dos avións
non tripulados é o polo tecnolóxico do aeródromo de
Rozas, no concello lugués de
Castro de Rei. A Xunta e as
empresas Indra e Babcock
International (a antiga Inaer)
conforman unha sociedade
público-privada para desenvolver un plan industrial
que dende o resto de compañías galegas ven con bos
ollos. Isto polo menos é o
que opinan desde a compañía con sede en Oleiros
Aeromedia, líder de filmación con drons en España
e que mesmo fixo traballos para a BBC. O conselleiro delegado de Aeromedia,
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Carlos de la Rocha, opina
que o proxecto de Rozas
“pode facer que en Galicia
nos situemos á vangarda de
España en canto á industria
de drons”.

Indra
Nesa idea de converter
Galicia en vangarda dos
avións non tripulados traballan Indra e Babcock
como adxudicatarias do parque tecnolóxico e industrial
de Rozas impulsado pola
Xunta. Indra leva investidos
ata agora 20 millóns de euros e mobilizados uns 40 empregos nos dous proxectos
en que está inmerso. Son
o gran avión non tripulado
Targus, de 1.200 quilos de
peso, e un barco non tripulado que xa está bastante
avanzado e que pode navegar agora a unha distancia
de catro millas desde o centro de control.
O Targus estaría dirixido
desde un centro de control
remoto pero tamén admite e posibilidade de ser tripulado. O director xeral de
Defensa e Seguridade de
Indra, José Manuel PérezPujazón explica que “ao levar
un piloto a bordo, aínda que
non estea facendo nada agás
en caso de urxencia no que

accionando un interruptor
toma o control do avión, é
moito máis sinxelo ir obtendo os permisos porque no
fondo estamos falando de
algo pioneiro”. Pérez-Pujazón
afirma que “é a primeira vez
que a Axencia Europea de
Seguridade Aeronáutica propón certificar un avión non
tripulado de 1.200 quilos”.
Se as probas técnicas de
funcionamento seguen sendo positivas como ata agora, Indra ten xa un calendario
para empezar a vender o seu
avión non tripulado Targus,
que montaría nunha planta
de ensamblaxe en Galicia.
O seu prezo andaría polos
catro ou cinco millóns de

Todo apunta
a que en Galicia o
sector dos drons
é un negocio
emerxente e con
futuro
euros, coas distintas administracións como potenciais
clientes para realizar diversas
tarefas: vixilancia marítima,
loita contra o lume, etcétera.
José Manuel Pérez-Pujazón
di que “en 2019-2020 empezariamos a comercialización,

aínda que vender unha cousa destas non é coma vender
un dron pequeno porque o
proceso de negociación dun
contrato, ofertas e demais
é bastante máis complicado”. Este directivo de Indra
adianta que “se nos van ben
as cousas nun ano poderiamos empezar a ter os primeiros pedidos e a intención é
ensamblar no hangar que temos que construír en Rozas”.

Babcock
Pola súa parte, en que
proxectos de aparellos non
tripulados traballa a multinacional Babcock, a outra
adxudicaria do polo industrial de Rozas? O director
de I+D de Babcock España,
José Luis Saiz Díaz, explica
que “estamos desenvolvendo dous helicópteros non
tripulados: un de 25 quilos e outros de 150 quilos”.
Comenta que “certificamos
estes dous helicópteros para
poder realizar operacións no
mundo civil e a curto prazo
coa administración pública galega”.
Babcock
leva inve s t i dos
ata

agora sete dos 44 millóns de
euros comprometidos coa
Xunta e prevé mobilizar 200
empregos. Para Babcock, o
proxecto aeronáutico de
Rozas, en Castro de Rei, ten
varias virtudes: ofrece nun
único lugar terreos para
construír aparellos non tripulados e distintas aplicacións de uso, ademais dun
espazo amplo para probalos con todas as medidas de
seguridade.
José Luis Saiz Díaz asegura que “Rozas xéranos unha
contorna de seguridade
para facer demostracións
e ademais imos instalar un
hangar de 1.200 metros e un
centro de desenvolvemento
tecnolóxico desta actividade
para fabricar as nosas propias plataformas”. En definitiva, todo apunta a que en
Galicia o sector dos drons é
un negocio emerxente e con
futuro, agora só falta que o
tempo confirme esas boas
expectativas.
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Agora si que si
Son dos que pensan que as autocitas son pedantes e normalmente expresadas por tipos egocéntricos e un
chisco gilipollas. Quizais algúns dos
que escribimos nesta revista do motor somos algo do que se acaba de expresar. Comento isto porque vou facer
mención a unha autocita colectiva. Se
hai algún medio que leva publicado
referencias sobre o coche eléctrico
e vaticinado a súa máis cercana que
tardía aplicación a nivel usuario medio é SPRINT MOTOR. Así o demostran
as diversas novas publicadas e as reflexións feitas nestas páxinas polo
noso editor Xurxo Sobrino.
Fago este introito para comentar
que a Comisión Europea púxolle hai
poucos días proa aos coches diésel
e aposta xa de xeito definitivo polos
eléctricos. As autoridades europeas
acaban de presentar un plan no que
propoñen reducir á metade no horizonte do 2030 as emisións de CO2
dos vehículos. Europa quere poñerlle couto a un dato que considera inasumible a estas alturas: os vehículos
eléctricos representan menos dun 1
por cento das vendas no continente.

EMILIO BLANCO | Texto
@EmilioBlanco10 | Twitter

Ademais, Asia e os seus poderosos fabricantes levan claramente a dianteira e hai que poñerse as pilas. O Grupo
PSA xa elaborou un plan industrial
que fixa como un dos obxectivos que
a súa marca Opel ofreza en 2024 unha
versión electrificada pura ou híbrida
enchufable nos seus novos coches,
xunto con motores de combustión
interna máis eficientes.
Alguén podería pensar que esa data
do 2030 é aínda lonxana. Nada máis
afastado da realidade. Os proxectos
das grandes compañías son plurianuais e calquera modificación compromete miles de millóns de euros.

De feito, a patronal europea da automoción xa lle pediu a Bruxelas que no
2025 haxa unha avaliación do plan de
redución de emisións de CO2 para determinar se habería que levar esa data
do 2030 máis aló. Pero a Comisión
Europea está decidida polo cambio
para priorizar os investimentos industriais cara o eléctrico. Unha proba
é que anuncia un programa de axudas de 800 millóns de euros para crear
unha rede europea de recarga de coches eléctricos.
E a todo o dito antes, hai que engadir a percepción dos clientes. Cada vez
son máis os que apostan polo híbrido
ou eléctrico, que en agosto, setembro
e outubro representaron entre un 6 e
un 7 por cento das novas matriculacións en España. Mentres, o motor impulsado por gasóleo segue perdendo
forza. Un dato: en outubro as vendas
de coches novos de gasolina foron un
47 por cento do total polo 45 das de
diésel. Son estatísticas pero marcan
tendencias e percepcións claras dos
clientes. O eléctrico virá para quedarse
e chegará antes do que pensan moitos escépticos.

A oferta eléctrica de Citroën en Expo Electric 2017
Citroën participou
en Expo Electric 2017
(11 e 12 de novembro en Barcelona), encontro
de referencia en mobilidade sostible, coa súa oferta
100% eléctrica. Os barceloneses puideron coñecer e probar a oferta cero emisións

de Citroën formada polos
C- Zero, E-Mehari, Berlingo
Electric Furgón e E-Berlingo
Multispace.
Citroën dispón dunha
das gamas eléctricas máis
completas do mercado. En
liña coa filosofía da marca
“Inspired By You”, os Citroën

C-Zero, E-Mehari, E-Berlingo
Multispace e Berlingo Electric
Furgón, responden á perfección ás necesidades de distintos tipos de persoas.
O C-Zero, é a aposta de
Citroën para uns desprazamentos urbanos cero emisións, cunha autonomía de
ata 150 quilómetros mentres
o convertible de 4 prazas
E-Mehari co seu espírito lúdico, a súa autonomía de ata
200 quilómetros e o seu motor cero emisións é o vehículo ideal para gozar
ao máximo do
lecer, con

total respecto ao medio
ambiente.
Fabricado en España, o
Berlingo é unha auténtica referencia no mercado. Un liderado que ten a súa razón
de ser, entre outras cousas,
na súa riqueza de versións,
como o práctico e eficiente
Berlingo Electric Furgón, e o
E-Berlingo Multispace, pensado para persoas que queren asociar toda a polivalencia
do Berlingo no seu día a día,
o seu tempo de lecer ou a
súa actividade profesional,
coas vantaxes dunha cadea
de tracción eléctrica. Así, este
modelo conserva todas as virtudes de modularidade (con
5 prazas), volume (maleteiro
de ata 675 litros, que poden
alcanzar os 3.000 cos asentos da fila traseira desmontados), confort e equipamento
da versión térmica nun vehículo cero emisións.

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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Un estilo de condución máis responsable e seguro tamén pode axudar a xerar beneficios económicos

A formación dos condutores de empresa

A cuarta parte das compañías non ten unha política de seguridade en estrada
■ HUGO S. TORRÓN | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

Case unha cuarta parte das
empresas do noso país non
ten unha política de seguridade en estrada para os seus
empregados, en concreto un
23,53 por cento delas, segundo revela un informe realizado pola compañía TomTom.
O estudo, baseado en
catrocentas enquisas a
empresas nacionais, con empregados que utilizan vehículos para o seu traballo diario,
tamén revela que practicamente o 40 por cento delas
non realiza ningún tipo de
formación para axudarlles a
conducir de forma máis responsable e segura.
Ao mesmo tempo, máis
dun 48 por cento destas compañías recoñece que os seus
empregados se viron involucrados en accidentes de tráfico en horario laboral. O 81
por cento delas afirma que
perdeu produtividade debido a estes accidentes, xa sexa
por baixas temporais ou pola
perda de tempo ocasionada.
“Conducir é unha das actividades de maior risco á que
un traballador se enfronta
a diario, pero moitas veces
dáselle menos importancia
ca outros factores relacionados coa saúde no traballo”, comenta Heike da Horra,
voceiro de TomTom. De
feito, segundo datos do
Instituto Nacional de Saúde
no Traballo, os accidentes de
tráfico en horario laboral son
a única causa de falecemento laboral que aumentou en
2016, o que dá idea da importancia que teñen as políticas
de condución responsable
dentro das empresas.
A enquisa tamén especifica que un 30 por cento das
compañías non teñen en
marcha ningún proceso para
analizar os perfís de risco dos
condutores ao volante, co fin
de comprobar que persoas
necesitan máis axuda para

mellorar o seu estilo de condución. Algo moi importante, segundo as asociacións
de automobilistas, xa que
cada condutor ten un perfil
moi definido e uns defectos
na condución asociados a el.
Isto último hai que tratar de
corrixilo a través de cursos de
condución e de conduta nas
vías públicas.

Conducir
é unha das
actividades de
maior risco á que
un traballador se
enfronta a diario
Tamén deixa patente que
apenas o 58 por cento das organizacións lles proporciona
formación aos seus condutores para fomentar un estilo de
condución máis responsable.
Con todo, o dato positivo é
que case o 65 por cento di
ofrecerlles aos seus condutores ferramentas tecnolóxicas
que lles axudan a conducir
mellor.
As empresas deben ser
conscientes da necesidade

de mellorar a seguridade dos
seus condutores. Ademais,
tomar medidas para fomentar un estilo de condución
máis responsable e seguro tamén pode axudar a xerar beneficios económicos, xa que
se reduce o custo en combustible e en seguros e se
aumenta a produtividade. A
formación e a educación dos
condutores é moi importante. É unha cuestión de concienciación empresarial.
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 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

Os
accidentes de
tráfico en horario
laboral aumentaron
en 2016
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.
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Coches lendarios da historia da televisión

■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotos

Houbo, hai e seguirá habendo series de televisión onde
os coches son un protagonista máis, nas que conforman
un personaxe central no argumento ben sexa polo seu propio peso ou pola importancia
que teñen no desenvolvemento da acción principal da
trama. Así, existe unha longa
lista de modelos que pasarán
á historia da pequena pan-

Ferrari,
Peugeout, Seat,
Mini ou Ford,
entre outros,
luciron modelos na
pequena pantalla
talla e da automoción como
emblemas da ficción televisiva. Michael Night chamando
a Kitt polo seu reloxo, Mr. Bean
facendo das súas nun Mini, a
furgoneta que era a base principal das operación do Equipo
A son lembranzas inesquecibles para moitos espectadores
da televisión dos anos 80 e 90.
Antes houbo outros e despois
chegaron algunhas referencias

novas, que hoxe repasamos
nesta reportaxe para que non
caian no esquecemento porque, de cando en cando, non
está de máis abrir o baúl dos
recordos.

Batmóbil (1966-1968)
O deseñador George Barris
foi o responsable de modificar
o orixinal Ford Lincoln Futura,
un imaxinativo prototipo do
ano 1955 que fora construído
pola marca italiana Ghia para
a primeira serie de televisión
que levaba unha publicación
de DC Comics á pequena pantalla. O coche de Batman (e de
Robin) era unha máquina que
impactaba á vista aínda que
puido verse en diferentes versións, do mesmo xeito que non
houbo un só heroe nas variadas versións do cómic, da televisión e do cine.

Starsky e Hutch (1974-1979)
Starsky conducía sempre
o Ford Gran Torino de 1974
mentres Ken Hutchinson empregaba a súa arma pola fiestra, mentres soaba un motor
V8 de 225cv, lucindo no exterior unha franxa branca sobre
a carrozaría vermella tomate
que tanto imitaron os tuneadores de coches caseiros da

época. Por certo que o modelo tivo que pasar un cásting, da mesma maneira que
lle aconteceu aos actores
protagonistas.

Os coches de Cuéntame
Antonio e Merche, Imanol
Arias e Ana Duato, pasearon
a historia de España na televisión pública española sobre
as catro rodas dun Seat 600
para amosar a vida familiar
dos Alcántara desde os anos
60 ata os 80. É unha boa oportunidade para contemplar a
evolución do parque móbil
español neses anos da historia recente co Renault 8, Seat
131, Renault 12 ou Ford Fiesta.
O coche máis significativo da
época é o Seat 600 pero para
ilustrar a trama da loita continua do cabeza de familia
por triunfar na vida aparece o
Mercedes Benz W115 de 1968,

símbolo do alto poder económico doutra época.

O Equipo A (1983-1987)
Formado por Hannibal
Smith, Fénix, Murdock e
Baracus MA, este último era
quen de transformar calquera
vehículo nun tanque acoirazado cun soldador de oxiacetilénico, converténdose no que
hoxe chamariamos un mestre do tunning. Na década dos
80 o termo non era empregado pero MA fixo a súa mellor
obra coa furgoneta do grupo:
a GMC Vandura pintada en
negro e gris cunha franxa vermella que quizais sexa unha
homenaxe ao Gran Torino de
Starsky e Hutch.

O Coche Fantástico
Entre 1982 e 1986 os espectadores eran sorprendidos
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modelo Sunbeam Tiger, malia ser un deportivo de nivel,
tiña moito menos porte que
o Aston Martin DB5 que conducía o axente 007 naqueles
anos.

Magnum (1980-1988)
Os
espectadores
da
Televisión de Galicia lembrarán ao protagonista masculino
da serie, Tom Selleck, pola voz
rotunda que lle conferiu a dobraxe ao galego. O detective
privado hawaiano, que vestía
camisas floreadas e bermudas, todo discreción para pasar desapercibido, paseaba
nun Ferrari 308 GTS de cor vermella cun motor V8 e 225cv de
potencia.

Colombo (1971-2003)

polas capacidades (moitas veces irreais) de Kitt, ese compañeiro de viaxe que a maioría
querería ter e que xeraba a envexa colectiva polo resolutivo
que lle saía a Michael Knight
con soamente dicir “necesítote”. Kitt era un Pontiac Trans
Am Recaro Edition, que semellaba ser irrompible, podía saltar varios metros co seu turbo
boost, daba conversa e mesmo analizaba materiais. Todo
efectividade.

Mr. Bean
Como bo británico, o protagonista da serie, Rowan

Atkinson, conducía un modelo
emblema do seu país, o MK IV
British Leyland Mini 1000, amarelo con pechadura e cadeado
en lugar de peche, algo que lle
deu moito xogo para as súas
tolemias e aventuras.

Superaxente 86 (1965-70)
Esta parodia das películas
de espías, un xénero que dominou as grellas televisivas
nos anos da Guerra Fría, tiña
como protagonista ao axente
Maxwell Smart (Don Adams)
que conducía un coche que
en certo modo era tamén
un pouco parodia xa que o

A voz española do detective Colombo non tiña nada que
ver coa de Magnum porque
era moi ronca. O seu carácter
tampouco era afable, ninguén
lle sacaba nin medio sorriso ao
aspecto triste e descoidado da
personaxe que interpretaba o
actor Peter Falk. Pilotaba un
Peugeot 403 de 1955 a piques
de ser destinado a despezamento e da mesma cor gastada e deslucida que a gabardina
que vestía. Un dos argumentos
e brincadeiras habituais da trama eran os fallos do automóbil,
dado o seu desastroso estado
de conservación..

Corrupción en Miami
(1984-1990)
Os protagonistas da serie,
Sonny Crockett (Don Johnson)
e Ricardo Tubbs (Philip Michael
Thomas) comezaron conducindo un Ferrari Daytona, que

era unha réplica baseada no
chasis do Chevrolet Corvette
C3 pero sufriu unha explosión
e os xefes do departamento
de antivicio regaláronlles un
Ferrari Testarossa, branco, co
que poder infiltrarse no ambiente marxinal de Miami, e
que constituía todo un símbolo do luxo desa época. Deron
mostras na ficción de que podía acelerar de 0 a 1.00km/h en
5,8 segundos para saír correndo tras dos mafiosos.

McGyver (1985-1992)
O home que fixo pasar á historia a navalla suíza, de quen
todo o mundo quería aprender os seus trucos infalibles
para saír dun apuro, paseaba
pola pequena pantalla a bordo dun Jeep Wrangler de seis
cilindros en liña, que pasará
á como símbolo dun aventureiro con habilidades nada
convencionais.

A Panteira Rosa (1969-1976)
Cada capítulo comezaba coa
chegada dun dos coches máis
extravagantes da historia da televisión, o Panthermobile, deseñado por Jay Ohrberg, creador
de varios dos vehículos máis
destacados do cine e da televisión, como o Coche Fantástico,
o DeLorean de Regreso ao
Futuro, o Gran Torino ou o
tronco móbil dos Picapedra. A
Panteira Rosa empregaba un
modelo a medio camiño entre
a limusina e o deportivo monopraza que medía máis de sete
metros de longo e empregaba
un motor V8 de sete litros. Por
certo, que era conducido por
un neno (con casco incluído
como na Fórmula 1) e estaba
cheo de cromos.

24

Sprint Motor >> San Froilán
39º Rali San Froilán – Campionato de Galicia de Ralis

Adrián Díaz, rei da noite
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto e Fotos
Sabedor de que o último bucle era de noite, Díaz e Lamas aproveitaron esa oportunidade para facerse cunha magnífica e
importante vitoria, aos mandos dun afinado Skoda Fabia R5.

Máis afinado que na Ribeira Sacra, aínda que o seu coche deu diversos problemas,
Víctor Senra foi terceiro e segue con moitas chances de ser campión galego.

Meira leu perfectamente as circunstancias da carreira lucense, para asinar un segundo posto que o coloca líder antes da decisiva cita da
Ulloa, onde se decide o campionato.

Xogando a súa baza, a regularidade, Caamaño rematou cuarto aínda que perdeu o liderato do autonómico de cara á decisiva cita tamén en asfalto lucense.

Borja Vila e Antonio Doce colocaron o seu eficaz Saxo na primeira praza do Volante FGA.

Unha vez máis Javier Pardo asinou unha completísima carreira, liderando entre os R2
dende a sexta praza absoluta.

Gozando da proba aos mandos do DS3, os irmáns Vallejo remataron na quinta
posición nun rali tranquilo e probando diversas reglaxes.

Dominio local na opción Top Ten Pirelli, con Óscar Veiga primeiro, e os tamén lucenses Fernández Valcárcel e López Belón
ocupando os outros dous postos de honra.

A variante AMF foi cousa de García Naya ao volante do seu 206 XS.

Espectáculo, velocidade e emoción na promoción Recalvi, con triunfo para José
Calvar.

galic_calid_turism_252x334.pdf
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Es #ocio, it is #leisure, il est #loisirs,
é #lazer, es ist #freizeit …
Dise case igual en todo o mundo,
pero é unha forma de gozar moi de Galicia.

SON SERVIZOS TURÍSTICOS

RESTAURANTES, HOTEIS E CASAS RURAIS

CERTIFICADOS
WWW.GALICIACALIDADE.GAL
WWW.GALICIACALIDADELECER.COM
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BMW E1
O eléctrico que naceu hai 26 anos

■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ BMW PRESS | Fotos

Mes de setembro de 1991.
BMW presenta no Salón do
Automóbil de Frankfurt un
vehículo que amosaba a súa
visión de futuro, malia ao seu
aspecto tradicional, que non
exhibía ningún tipo de excentricidade. Era o BMW E1,
un coche eléctrico que nunca chegou á produción porque a tecnoloxía de baterías
non estaba o suficientemente desenvolvida como para
permitir un uso aceptable.
Tampouco existía unha infraestrutura axeitada para
realizar a carga e mesmo a
lexislación ao respecto deste
tipo de automóbiles estaba
en branco, xa que era unha

área aínda sen explorar, na
que existían todo tipo de baleiros legais. Este é o resumo
do nacemento e non desenvolvemento do que se prevía
como o eléctrico do futuro
do fabricante alemán que
inaugurou, ou case, a mobilidade eléctrica. Botamos a
vista atrás, 26 anos, para coñecer como se xestou este
modelo a través do noso
Retro-Visor.

Proxecto Z11
BMW Technik GmbH recibiu o encargo de sacar
adiante o proxecto denominado internamente co
código Z11. A división de
desenvolvemento técnico e tecnolóxico do grupo

desenvolve o BMW E1 partindo de cero. Os requisitos
básicos estaban claros: que
tivera un rendemento adecuado para o uso diario, que
posuíra unha autonomía razoable, espazo suficiente
para o transporte de catro
adultos coa súa equipaxe e
uns estándares de seguridade elevados. Todo isto, mantendo o peso do vehículo no
mínimo posible. Dez meses
despois, os asistentes ao salón xermano puideron ver os
resultados, coa exposición
do concept E1, un automóbil de carácter completamente urbano, cun sistema
de propulsión cen por cento eléctrico. No referente ao
aspecto exterior, o modelo
medía apenas 3,460 metros

longo, por 1,68 de ancho e
1,50 de alto, o que sería considerado hoxe en día como
un coche do segmento A.
Amais, contaba cunha grande distancia entre eixes que,
unida ao avanzado estudo de deseño e ergonomía
realizado por MBW Technik,
permitía dispoñer un interior
amplo e versátil, con capacidade para desprazar comodamente a catro adultos.
De feito, 26 anos despois,
as súas cotas interiores seguen chamando a atención
para o tamaño que ofrecía o
conxunto. Segundo os expertos, a arquitectura do E1
era tan avanzada que segue
a sorprender hoxe en día polos seus conceptos de construción lixeira e seguridade.
O bastidor, por exemplo, estaba construído con aluminio extruido e a carrozaría
elaborouse con elementos
plásticos creados a partir
de polímeros reciclables.
Trátase dunha proposta similar á do BMW i3 que engade a esta fórmula a fibra
de carbono.

Un pioneiro
O BMW E1 amosou en
1991 como ían ser os coches
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25 anos despois, con innovacións impensables daquela e
propostas que tardaron décadas en igualarse no sector.
Os i3 e i8 son herdeiros directos deste automóbil que
cando se amosou ao mundo
en 1991 presumía de ser moi
diferente ao resto porque,
aínda que mantiña a característica da propulsión, debaixo do seu capó atopábase
unha mecánica eléctrica. Era,
polo tanto, un adiantado ao
seu tempo, un modelo que
anticipaba a mobilidade
eléctrica tal e como a entendemos hoxe en día, un cuarto de século despois. Na súa
presentación en Frankfurt
causou sensación e converteuse nun dos principais focos da exposición, malia que
non se trataba da primeira
incursión da casa alemá na
mobilidade eléctrica. Tempo
antes, en 1969 a firma bávara
deu a coñecer o seu primeiro
eléctrico: o BMW 1602, que
montaba unha grande batería de chumbo de 350 quilos
de peso que lle outorgaban
preto de 60 quilómetros
de autonomía e que debutou nos Xogos Olímpicos de
Múnich de 1972.

Marcas e innovacións
Cómpre destacar algúns
detalles do E1 para entender
a importancia da súa aparición no sector do automóbil. O seu peso en baleiro
era de 907kg, cun peso das
baterías de longa duración
de 200kg, o que prevía cinco anos a pleno rendemento, toda unha marca para a
época. En materia de seguridade contaba, por primeira vez, con estruturas de

absorción de golpes dianteira e traseira para achegar
unha maior protección tanto
aos pasaxeiros como ás baterías. Unha das novidades que
presentaba o E1 de BMW era
precisamente nas baterías,
que estaban situadas baixo
os asentos traseiros e ían
protexidas cun marco estrutural de resistencia e rixidez
elevadas. En 1993, BMW desenvolveu as súas novas baterías “Zebra” que mediante o
uso dunha combinación de
sodio, níquel e cloro permitiron mellorar o rendemento
do automóbil e desenvolver

Un visionario
creado para triunfar
en 1991 que nunca
chegou a producirse
outro concepto pioneiro: o
sistema de rexeneración e
recuperación de enerxía a
partir da desaceleración e a
freada do coche. A autonomía máxima declarada era
de 160 quilómetros, o que
garantía a mobilidade de uso
diario en contornas urbanas,
namentres o tempo necesario para completar a recarga
das baterías era moi similar
ao actual. Desde unha toma
de corrente convencional,
precisábanse entre 6 e 8 horas de conexión, que podía
reducirse a tan só dúas horas se o coche se enchufaba
a un cargador de alta potencia, que tamén recargaba o
80% da batería en apenas
unha hora. Os 120 voltios
de potencia da batería do E1
alimentaban un motor eléctrico situado no eixo traseiro,

que entregaba unha potencia de 43cv e un par máximo de 150Nm. Grazas a isto,
o coche alcanzaba unha velocidade máxima limitada
de 120km/h, cunha aceleración de 0 a 50km/h en 6
segundos.

Electrónica e deseño
A arquitectura electrónica
deste modelo visionario da
casa de Baviera era innovadora para a época na que naceu. Contaba soamente con
dous módulos principais que
aseguraban o control intelixente do funcionamento de
tódolos compoñentes eléctricos. A batalla contra o
peso fixo que os enxeñeiros de BMW Technik realizaran derivou nun traballo
profundo de simplificación.
Deste xeito, estableceron
avances importantes que
desembocaron nas modernas arquitecturas actuais,
substituíndo ás numerosas
conexións e centraliñas que
se precisaban no pasado.
Anticipaba a mobilidade do
futuro. O BMW E1 tamén foi
pioneiro en deseño, aerodinámica e ergonomía. Foi, literalmente, aclamado polo
público, segundo relata a
compañía, naquela edición
do Salón de Frankfurt onde
se presentou e tamén polos
medios de comunicación
especializados que o cualificaron como “o coche máis
avanzado do século”.

Cinco prototipos
A marca xermana construíu
cinco prototipos diferentes
do E1 e mesmo presentou
unha versión actualizada do

modelo, destinada ao mercado norteamericano no Salón
de los Ángeles de 1992 pero
o automóbil nunca chegou a
producirse en serie, xa que,
malia todos os esforzos de investigación, a tecnoloxía das
baterías de hai 25 anos non
o permitía, tampouco existía
unha demanda nin conciencia suficiente na sociedade
respecto á mobilidade eléctrica. Por outra banda, nin a
sociedade de principios dos
anos 90, nin o contexto legal
ou as infraestruturas estaban
preparados para a chegada
dos eléctricos. Con todo, o co-

Permitía
unha autonomía
máxima de 160 km
cun tempo de carga
de entre 6 e 8 horas
che que hoxe lembramos no
Retro-Visor ten gañado o seu
oco na galería dos históricos
que merecen ser recordados
por varios motivos. En primeiro lugar porque se pode
afirmar que con el naceu a
mobilidade do futuro, sen
que a marca perdera os seus
sinais de identidade, combinando dinamismo e eficiencia, carácter deportivo e
respecto ao medio ambiente.
E, en segundo lugar, o modelo será lembrado porque no
ano 1991 amosou ao mundo como ían ser os coches
25 anos despois, con concepcións e innovacións que
tardaron décadas en igualarse. Foi un adiantado ao seu
tempo e disto dan testemuño
os BMW i3 e i8, considerados
os herdeiros directos do E1.
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Ferreiro... á terceira
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ TOMÁS E MATEO CUMBRAOS DÍAZ | Fotos
Sen sorte nas dúas edicións precedentes, o melidense Xesús Ferreiro non deu opción na presente. Liderou dende o quilómetro inicial, acadando unha vitoria máis no seu granado palmarés.

Gran carreira do lucense Francisco López. O de Castroverde foi quen de colocar o seu Ford Escort
na segunda praza da xeral final.

Esqueceuse de tomar ningún risco pois sabía cales eran as súas cartas. Deste xeito e rematando
terceiro o asturiano “Cele” Foncueva proclamouse campión de España.

www.codigocero.com
D I A R I O D E N O VA S T E C N O L Ó X I C A S D E G A L I C I A
Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i.
O noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia,
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto do máis destacado
en materia de novas tecnolóxicas.
A que agardas? Subscríbete XA!
Síguenos en:
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Interesante batalla entre os Escort ourensáns pola agrupación 5. Aos seus respectivos volantes Javier López “Javito” e Iago Silva, con pelexa decantada a favor do primeiro, dando ambos un recital de condución.

Foi o máis rápido na suma global de tempos de todo o rali. Pero o seu coñecido EVO VI non entraba na xeral final co cal Luís Penido tivo que contentarse con vencer na opción Youngtimers.

Outro piloto que marchou de Galicia co título no peto foi o asturiano Ramón Campos. O seu
Porsche foi o mellor no apartado de regularidade sport.

Rivalidade Golf en regularidade 60 km/h, con primeira praza final para Francisco Martínez.

Antonio Sainz tivo un rali para esquecer co Sierra de Past Racing

Calendario
de probas

decembro 2017

DATA
PROBA
ESPECIALIDADE
1-2 de decembro Cto. España Ralis de Terra -Granada
Rali
1 de decembro
Cto. Mundo Turismos - GP Qatar Mundial Turismos
2-3 de decembro Rali Cabezón de la Sal - Cantabria
Rali
9 de decembro
Cto. EspañaTrial - Siete Aguas
Trial
9-10 de decembro
XIII Slálom Fene
Slálom
15-16 de decembro
Rali de Astorga
Rali
16 de decembro
Superprestixio Dirt Track 2017
Dirt Track
16-17 de decembro
X Rali A Ulloa
Rali

LUGAR
Granada
Qatar
Cabezón de la Sal
Siete Aguas
Fene
Astorga
Barcelona
Comarca A Ulloa

PROVINCIA
Granada
Cantabria
Valencia
A Coruña
León
Barcelona
Lugo

PAÍS
España
Qatar
Cantabria
España
España
España
España
España
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Sprint Motor >> Campión
Iván Ares Roel, campión de España de ralis de asfalto 2017

“Traballaremos arreo para poder dar o salto a Europa”
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ M.C. E TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ | Fotos

levarme polos treitos arriscando pero
sen forzar demasiado para cometer un
erro. Ademais, deume un plus de motivación nalgún momento no que parecía
que pouco a pouco a tempada se nos
escapaba. Fixo un esforzo descomunal
a nivel persoal para estar este ano con
nós. El sabía que a partires de setembro ia ser pai e sen embargo embarcouse neste ambicioso proxecto deportivo
para acabar levándoo a bo porto.

Ares tratará de buscar metas maiores en 2018

Analizando a súa traxectoria, méritos e dotes de condución, quedaba
claro que Iván Ares antes ou despois
sería campión nacional. O de Cambre
na súa primeira tempada completa
aos mandos dun R5 foi de menos a
máis, aproveitou as debilidades dos
seus rivais e fixo igualmente unha
magnífica serie de resultados, con cinco vitorias seguidas que lle permitiron
ser o mellor no CERA 2017.
Sprint Motor: Que supón para Iván
Ares engadirse a esa gran lista de campións de España? E incluso facelo máis
xove que boa parte deles?
Iván Ares: É todo un orgullo.
Chegar a cumprir este soño é algo
polo que levamos pelexando moitos anos. Son o segundo piloto galego que consegue gañar un nacional
de asfalto e espero poder traer máis
títulos para a nosa terra nos vindeiros anos.
SM.: Todo título ten unha dedicatoria. A quen vai dedicado o primeiro
CERA de Ares?
I.A.: Ao meu avó que faleceu hai
pouco máis de dúas semanas. Sempre
me apoiou nas carreiras. Tamén vai

dedicado á miña familia, non só a de
sangue, senón tamén a familia que
formamos o equipo Ares Racing.
SM.: Por que apostou Ares por
Hyundai neste curso, unha marca con
mínima implicación na esfera da competición no noso país?
I.A.: A principios de tempada falamos con diferentes marcas que tiñan
un vehículo da categoría R5 e Hyundai
foi a que máis se implicou con nós. A
maiores que cando probamos o I20 R5
nos transmitiu moi boas sensacións.
SM.: Podemos dicir que a vitoria foi
máis doada do agardado. Dicímolo porque Ares non baixou do podio en todo o
ano e dende Ferrol, por unhas ou outras
circunstancias, non tivo rival, obtendo cinco vitorias seguidas.
I.A.: Foi máis complicado do que parece. Durante toda a primeira parte da
tempada fomos por detrás no apartado
de reglaxes. Competíamos cun vehículo que non tiña tanto traballo por parte
dos equipos en diferentes campionatos. Grazas ao piloto portugués Adruzilo
Lopes puidemos mellorar moito o comportamento do noso coche e empezar
así a pelexar polas vitorias sen tomar
tantos riscos.

SM.: Se Christian García non abandonase como o fixo dende xullo, Madrid ofrecería un final a cara de can?
I.A.: Seguramente. E sería unha fin
de semana de infarto. Non quero nin
pensar na tensión que podería haber na
carreira, despois do vivido nestas dúas
probas finais onde gañamos na última
sección. Decidir un título na derradeira
carreira ten que ser moi intenso.
SM.: Cal foi o mellor e o peor momento da tempada?
I.A.: Quedo con dous. Cando conseguimos o título en Santander, e cando
chegou ás nosas instalacións o Hyundai
I20 R5. Son dous momentos nos que ver
as caras de ilusión de todo o meu equipo fan que me emocione. O peor momento aconteceu no Rali de Ourense,
que era unha proba cun coeficiente especial, onde estivemos algo máis lonxe
do que esperabamos da primeira praza final
SM.: José Pintor no asento da dereita é
toda unha garantía. Definanos ao experimentado copiloto de Ordes.
I.A.: Para min é coma un anxo da
garda. Sen el nada do que pasou esta
tempada sería posible. Foi capaz de

SM.: Aínda que Ares apostou polo asfalto no 2017, houbo sempre algunha
cita coa terra. Como se leva o de alternar
superficies?
I.A.: Os ralis son a parte máis importante do noso proxecto deportivo das
últimas tempadas. Pero intentamos
non deixar de lado o autocrós porque
é unha disciplina que a todo o equipo
nos gusta moito. Nela, dende pequenos,
pasamos moito tempo gozando das carreiras cas nosas respectivas familias.
SM.: Falemos de terra, unha superficie
necesaria para enfocar retos de máis peso.
Pensou Ares nalgún programa de ralis sobre este tipo de chan, despois dunha experiencia mínima no CERT?
I.A.: Si, de feito a tempada pasada fixemos unha carreira no CERT. Este ano
queriamos participar en algunha máis
pero a falta de presuposto fixo imposible saír a pouco máis que as citas do
CERA e algunha solta de autocrós.
SM.: FO 2018 está xa chamando ás
portas. Fálase dun posible salto de nivel
afrontando probas do Europeo ou do
Mundial. Que hai disto?
I.A.: A todo o equipo nos gustaría
poder sacar adiante un proxecto que
inclúa probas do Europeo e poder correr a proba do Mundial que se disputa en España. Pero sabemos que para
iso fai falta un presuposto moi elevado e no noso caso somos un grupo
de amigos que con moito esforzo e
dedicación facemos posible competir.
Todos os que compoñen o noso equipo dedican o seu tempo libre ao noso
programa. O que está claro é que traballaremos arreo para poder dar o salto a un campionato europeo.
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Persoal
Iván Ares Roel, 32 anos,
solteiro con parella. Nado en
Cambre, encargado de taller
mecánico propio. A súa comida
preferida é a tortilla caseira, o
seu pasatempo principal é andar
en bicicleta de montaña. É máis
de series televisivas que de películas, ven de rematar de ler “El
umbral de la eternidad” de Ken
Follet. O seu piloto preferido é
Roberto “Tito” Rodríguez e a cidade por excelencia A Coruña.

A súa tempada no CERA
Rali

Resultado

Vencedor

Sierra Morena

3º

García-González (Ford Fiesta R5)

Canarias

2º

Magalhaes-Magalhaes (Skoda Fabia R5)

Adeje

2º

García-González (Ford Fiesta R5)

Ourense

2º

García-Liso (Ford Fiesta R5)

Ferrol

1º

Ares-Pintor (Hyundai I20 R5)

Princesa de Asturias

1º

Ares-Pintor (Hyundai I20 R5)

Llanes

1º

Ares-Pintor (Hyundai I20 R5)

Cantabria

1º

Ares-Pintor (Hyundai I20 R5)

La Nucia(1)

1º

Ares-Pintor (Hyundai I20 R5)

Nota: No momento de facer esta entrevista quedaba por disputarse o Rali de Madrid.

Coches gañadores,
pero moi diferentes
“O Kartcrós é o coche no que crecín como piloto.
É todo intensidade. As carreiras son impresionantes,
tes que competir por cada metro con outros pilotos.
É un vehículo moi áxil e que me axuda a manter en
forma cando temos tempo libre entre ralis”
“O Mitsubishi Lancer deunos moitos problemas
ao principio. Tivemos que traballar moito para facelo
fiable, pero despois era un coche co que gocei moito”
“O Porsche 911 é o coche co que máis gocei
nos ralis. Resulta impresionante o rápido que se vai,
como pasa as curvas a pesar de ser tracción traseira. Sen dúbida toda unha experiencia como piloto”
“O Hyundai I20 R5 poderíase dicir que é o primeiro coche puramente de ralis no que compito.
Non ten a potencia dun Porsche pero fanse mellores tempos nesta modalidade que cun 911 sen bridar, sobre todo porque podes apurar moito máis as
freadas. Ás veces parece que vas coma nun Fórmula
1, que freas no derradeiro metro, pasando e trazando curvas a unha gran velocidade. Ten unha grande
estabilidade. Sen dúbida é un coche de carreiras con
todas as letras”.

logrou dous títulos absolutos, nas tempadas 2014 e
20015, pilotando un Polo Proto “ made in ARVidal”. E
noutro tipo de superficie, os irmáns Vallejo, acadaron
dous entorchados (2009 e 2014) de asfalto.

Autocrós e ralis
Nestas dúas modalidades constrúese o “currículo” de Iván Ares. A súa experiencia iníciase no ano
2001, cando debuta no trazado de Santa Comba,
no galego de autocrós. Nesta modalidade, dentro
de disciplina kartcrós, logra tres títulos galegos nos
anos 2004, 2005 e 2011, así como o subcampionato
do 2006. E dúas segundas prazas tamén son da súa
propiedade xa no certame nacional (2005 e 2006).

O piloto Cambre non baixou do caixón en todo o 2017

Xa no eido dos ralis, foi o primeiro júnior
no Volante RACC Galicia 2007, rematando sétimo absoluto no Desafío Peugeot dun ano despois. Asinou a súa primeira vitoria absoluta no
galego de ralis no 2011 (Rali do Cocido), obtendo esa mesma tempada o cetro autonómico. Un
ano despois levou o entorchado de grupo X, sendo subcampión autonómico no 2013 e renovando a primeira praza no 2014. Dentro da esfera
nacional, Ares foi subcampión nacional no ano
2015, obtendo esa mesma tempada o seu primeiro triunfo absoluto no CERA (Ourense, Porsche
911). É o único piloto que logrou ser campión galego de ralis e autocrós no mesmo curso (2011),
ostentando igualmente o récord de primeiras prazas absolutas no Autocrós de Arteixo.

Catro pilotos, dous
destinos

Iván Ares ven de asinar o cuarto título absoluto
para o automobilismo galego dentro da esfera nacional. Inaugurou a lista o vigués Guillermo Barreras,
que aos mandos dun Renault 5 Turbo foi o mellor no
campionato de España de terra do ano 1985. Tamén
sobre este tipo de chan, o vimiancés Amador Vidal

Iván formouse no desaparecido Desafío Peugeot
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RENUEVA TU CONFIANZA

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

CENTROS AUTORIZADOS
LEXUS GALICIA-BREOGAN AUTOLUX S.L.
Avda. das Mariñas, 288 - 15172 Perillo - Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444
Ctra. de Camposancos, 141. Nave 3 - 36213 Vigo - Tel. 986 203 320
Ctra. de la Coruña, Km. 36/38 - 27003 Lugo - Tel. 982 264 246
www.estilolexus.com www.lexusauto.es/lacoruna
Su Lexus IS 300h por 300€ / mes
48 cuotas. Entrada: 8.977,15€. Última cuota: 13.730,58€
TIN: 7,50%. TAE: 8,78%

164 kW 223 CV. 4,2 l/100km. CO2: 97 g/km. NOx: 0,006 g/km
Lexus IS 300h Business MY17. PVP recomendado: 30.900€ (incluye promoción de 2.000€ por financiación con Lexus Privilege). Entrada: 8.977,15 TIN: 7,5%. TAE: 8,78%. 48
cuotas de 300€ / mes y última cuota (valor futuro garantizado): 13.730,58€. Comisión de apertura financiada (2,75%): 602,88€. Precio Total a Plazos: 37.107,73€. Importe Total de
Crédito: 22.525,73€. Importe Total Adeudado: 28.130,58€. 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 Business, por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales
o quedárselo pagando o refinanciando la última cuota siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato. Oferta válida en Península y Baleares. IVA, transporte,
impuesto de matriculación, campaña promocional, 3 años de garantía o 100.000 km (lo que antes suceda), 3 años de asistencia en carretera incluidos. Otros gastos de matriculación,
pintura metalizada y equipamiento opcional no incluidos. Oferta válida hasta el 31/12/2017. 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 Business: 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.

