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Que non nos enganen!
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Hai un proverbio árabe que di: “A primeira vez que me enganes, será culpa túa. A
segunda será culpa miña”. Algo así poderiamos dicir que nos ocorre con algunhas grandes compañías automobilísticas.
Cantas mentiras ou medias verdades nos
levan contadas. Parece que nos últimos
tempos, pode ser que pola transparencia
de internet, empezamos a ver que algunhas, non podemos ni debemos xeneralizar,
destas marcas difundían as novas que máis
lles interesaba. Cando falamos de empresas
do motor, referímonos aos distintos subsectores da automoción e non só a algúns
construtores.
Por iso, agora estamos un pouco ensarillados. Moitos lectores que están pensando en
mercar un coche pregúntannos que combustible deben elixir. Tamén lles preocupa
cando estarán dispoñibles e popularizados
os vehículos autónomos. Tal e como van as
cousas pódense atopar con que merquen
un automóbil que pasado mañá teña prohibido entrar nalgúns núcleos urbanos ou
non poidan aparcar no centro. Tamén pode
suceder que os coches autónomos invadan
as vías públicas e ese vehículo que aínda
estamos a pagar en cómodos prazos quede tan obsoleto que sexa invendible. Todo
pode suceder, todo está aberto. Quen diga
o contrario mente! Quen o crea pode ser
enganado por segunda vez, como di o proverbio árabe, a culpa será súa.
Agora quedamos abraiados con noticias
diarias como a de que “Baleares prohibirá
a entrada de coches de gasóleo en 2025 e
de gasolina en 2035”. O mellor para aquelas só admiten automóbiles autónomos, ou
voadores. Quen sabe!

Hai poucos anos un representante do xigantesco grupo Volkswagen dicía: “O coche
eléctrico é unha panacea, queda moito para
que poida ser viable”. Hai uns meses atrás
outro voceiro do maior fabricante mundial
dicía: “Temos que agradecerlle a Elon Musk
(fundador e maior accionista de Tesla) que
nos espertara e nos dese pulo para avanzar
no coche eléctrico”.
Este mes Antonio Cobo, director xeral
de Opel España, comentaba que os grandes cambios na factoría da marca (agora pertencente ao grupo francés PSA) en
Zaragoza van encamiñados cara ao futuro
Corsa eléctrico que se prevé que se comece a fabricar en 2020”. Tamén fixo fincapé
para incidir no escaso interese que se amosa en Europa por competir na produción de
baterías, que están monopolizando Xapón,
Corea e, sobre todo, China. Si o xigante asiático pensa como Elon Musk e apostou todo
ao coche eléctrico. Por iso, todos aqueles
que nos estiveron contando “milongas” de
que iso era unha arela agora comezan a poñerse as pilas para cargar de enerxía os seus
vehículos.
Tamén podemos falar dos intereses das
grandes empresas do sector enerxético que
estiveron varrendo para súa casa salvaxemente, a custa dos consumidores. Pero destas falaremos máis extensamente noutra
ocasión.
É moi interesante que fagamos un pequeno, ou grande, esforzo para intentar visualizar dunha forma o máis xenerosa e global
posible o que xa estamos a vivir, ese futuro
que se converteu en presente. Seguro que
todos chegaremos a conclusións abraiantes, e non nos deixaremos enganar.
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Balance das matriculacións en xaneiro

2018 comeza mellor do esperado polos fortes descontos
As vendas soben un dez por cento en xaneiro en Galicia

■ EMILIO BLANCO | Texto

O mercado deu unha sorpresa positiva no primeiro
mes do ano. Os concesionarios galegos matricularon
3.655 coches novos en xaneiro, o que se traduce nun aumento dun dez por cento. A
cifra é moito mellor da esperada, xa que fontes do sector
apuntaban hai unhas semanas a SPRINT MOTOR que o
ano comezaría con retrocesos nas vendas. A repunta do
mercado débese aos importantes descontos realizados

polos concesionarios. A patronal Faconauto di que a rebaixa media por coche foi de
arredor de 4.200 euros.
Na
Coruña
comercializáronse en xaneiro
1.563 vehículos novos; en
Pontevedra, 1.201; en Lugo,
525; e en Ourense, 366. En
números relativos, os concesionarios lugueses foron
os que tiveron un mellor
comportamento. As matriculacións subiron un 22 por
cento en Lugo. Mentres, o incremento en Pontevedra foi

dun 11,6 e na Coruña, dun
9,4. Pola contra, o segmento comercial da automoción
galega inicia mal o exercicio
en Ourense. Os concesionarios ourensáns perderon un
5,9 por cento de vendas no
primeiro mes de 2018.
No conxunto de España
as matriculacións tamén se
dispararon en xaneiro. As
vendas aumentaron nun
20,3 por cento, ao se comercializaren 101.661 coches
novos. Trátase dun nivel semellante ao de 2008, cando

se iniciou a crise. Se se compara a cifra do mes pasado
coa de xaneiro de 2007, antes do comezo da recesión,
o mercado español de turismos estaría aínda un 12,7
por cento por debaixo do
vendido daquela, cando se
rexistraron máis de 116.000
matriculacións. Por comunidades, Cantabria liderou a
suba en xaneiro cun avance
dun 38 por cento. A seguir
situáronse Asturias, cun incremento dun 29 por cento;
e Baleares, dun 28.

Haberá que empezar a fixarse no segundo
Peugeot inicia imparable 2018 como marca máis vendida
■ EMILIO BLANCO | Texto

Peugeot está disposta a
que non haxa emoción no
TOP-10 de marcas este ano
en Galicia. Despois de que
2017 rematase cun empate técnico entre a insignia
do Grupo PSA e Renault,
Peugeot pretende recuperar con forza o seu habitual
dominio do mercado galego. Os concesionarios de
Peugeot venderon o mes
pasado 328 coches novos.

A segunda posición foi para
Seat, con 275, e a terceira correspondeu a Volkswagen,
con 258. Os datos reflicten
que os clientes galegos están acollendo con agrado os
últimos lanzamentos de SUV
de Seat, así como o renovado Ibiza e o León. Dentro
de Volkswagen, o Golf, o
Polo e o Tiguan tiran das
matriculacións.
Fóra dos tres primeiros
quedou Audi, con 250 turismos novos matriculados

en xaneiro en Galicia. A seguir situáronse Renault, con
238, e Toyota, con 236. Xa a
máis distancia e completando o TOP-10 o mes pasado
na comunidade galega ficaron Citroën, con 197 matriculacións; Kia, con 196;
Opel, con 192; e Dacia, con
190. Respecto ás dez primeiras marcas de 2017 en
Galicia, saen da clasificación
no primeiro mes do exercicio
novo Mercedes e Ford e entran Audi e Dacia.

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

PEUGEOT
SEAT
VOLKSWAGEN
AUDI
RENAULT
TOYOTA
CITROËN
KIA
OPEL
DACIA

328
275
258
250
238
236
197
196
192
190
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O Novo Lexus RX450h L
chegou a Lexus Breogán
O pasado 25 de xaneiro, tivo lugar o
Roadshow do novo
Lexus RX450h L (7 prazas)
nas instalacións de Perillo do
Centro Lexus de Breogán.
Numerosos clientes e amigos
de Lexus non quixeron perder a oportunidade de coñecer de preto o Novo RX450h
L, o primeiro Lexus de 7 prazas e sendo fiel á súa filosofía, “híbrido”.
A partir de agora as familias
van poder gozar de máis espazo co SUV Premium de

referencia en Lexus, o RX grazas os novos modelos RX “L”
de 7 prazas.
O RX lanzou o segmento
crossover de luxo hai 20 anos
e mantívose en todo o alto
como un dos SUV de luxo
máis populares no mercado
premium. O modelo RX 450h
L 2018 ofrece a opción de ter
capacidade para sete adultos
sen renunciar á elegancia do
seu estilo.
Na foto responsables do
Centro Lexus de Breogán na
presentación do SUV de luxo.

Otero Caritón axuda aos seus clientes a mellorar a súa rendibilidade
Preocupados pola
baixada da rendibilidade nas operacións
realizadas polos talleres, dende ASER desenvolveron, en
colaboración con Assistec,
un paquete de cursos focalizados en axudar ao taller
a mellorar o seu negocio. A
primeira destas formacións
celebrouse, o pasado 29 de
xaneiro, na sede de Jaime y
Ramón Otero Caritón en
Compostela.
Un dos datos máis relevantes das análises realizadas sobre a actividade dos talleres
en 2017 foi a baixada xeral da
rendibilidade. “Ante un posible descenso de actividade e
un aumento da competencia,
o taller baixou prezos, renunciando a parte do beneficio
do seu negocio, sen realizar,

en moitos casos, unha análise previa”, destacan dende o
Grupo ASER.
Ante as inquedanzas que
xera nos clientes dos seus
socios, ASER desenvolveu
un paquete formativo que
aportará ao taller ferramentas para medir e aumentar
a rendibilidade do seu negocio. Nesta ocasión, máis
dunha ducia de clientes de
Jaime y Ramón Otero Caritón,
socio do Grupo con sede en
Santiago de Compostela, asistiron á primeira destas sesións
formativas.
Neste curso, impartido por
Manel Báez, xerente de
Assistec, empresa especializada na consultoría de procesos e de xestión para o
taller, os asistentes aprenderon a calcular correctamente

o seu custo de man de obra.
Tamén se impartiu un módulo
de como medir a rendibilidade, incluíndo factores aos que
ata agora non prestaban atención, e comprobaron e aprenderon a evitar a fuga de horas

nos seus negocios a través de
pautas organizativas, comerciais e de xestión da súa actividade. Asi mesmo, puideron
coñecer ferramentas que lles
permitirán que o seu negocio
medre.

Pérez Rumbao Car entrega
unha frota de VW Amarok
Pérez Rumbao
Car, concesionario Volkswagen
e Audi en Vigo, entregou
un total de 62 vehículos
Amarok á Consellería
de Medio Ambiente
e
Ordenación
do
Territorio destinados á
extinción de incendios
forestais.
Esta entrega foi posible
debido á alianza de colaboración establecida
previamente entre Pérez

Rumbao Car e Monbus,
líder no transporte de
viaxeiros por estrada, e GSI,
profesionais do subministro industrial, que traballaron conxuntamente neste
proxecto. A elección do
Amarok para a extinción
de incendios forestais explícase polas capacidades
e potencia deste todoterreo de construción robusta, motor de 6 cilindros e
tracción permanente sobre as catro rodas.
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As siglas no ciclismo
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e foto

Moitas veces cando vemos BTT ou XCO
non sabemos exactamente o que significan, en este artigo espero esclarecer as
vosas dúbidas.
As siglas BTT significan bici todo terreo, tamén coñecido como mountainbike (MTB).
As siglas XC significan Cross Country o
que se coñece como campo a través ou
rali, dentro desta modalidade encontramos o XCO, é a especialidade olímpica
do XC, con distancias e normas olímpicas. O XCR sería a modalidade de XC por
relevos. O XCE tamén coñecida como
eliminator, é unha modalidade de XC
onde se dan varias voltas a un circuíto
e se elimina o último ciclista en cruzar a
meta en cada volta. XCM é a disciplina
maratón do XC as competicións nesta

disciplina poder discorrer dende os sesenta quilómetros ata os douscentos.
As siglas AM significan All Mountain o
que se coñece como enduro, as competicións discorren por rutas fóra de pista,
úsanse bicicletas de dobre suspensión.
4X significa Four Cross o que se coñece
como campo a través para catro, nesta

disciplina compiten catro ciclistas simultaneamente nun circuíto en baixada con
diversos obstáculos e saltos.
As siglas DH fan referencia a Downhill.
É unha especialidade onde o percorrido esta costa a baixo e o ciclista ten
que sortear saltos e obstáculos, tanto
naturais como artificiais; o tempo esta
cronometrado.
O BMX (BicycleMotocross) é unha modalidade acrobática de ciclismo.
O DJ coñecido como DirtJump é una
modalidade que consiste en ir saltando
por un circuíto de saltos de terra mentres se fan trucos e acrobacias no aire.
As siglas FR queren dicir FreeRide, esta
categoría implica grandes descensos,
saltos e terreos técnicos. Esta especialidade e moi semellante o enduro.

BMW F 800 R Akrapovic
Cunha estética aínda máis deportiva e un ton aínda máis agresivo, BMW presenta a nova F 800
R Akrapovic, unha versión especial da roadster F 800 R que acentúa un punto máis
a condución deportiva desta naked.
A versión especial F 800 R Akrapovic inclúe un paquete dinámico co que mellorar a sensación deportiva ao volante con
luz traseira e intermitentes de LED, spoiler do motor, e cubre colín. As lamias son

de deseño en cor negra zafiro cunha liña
vermella no perfil e, como non podía ser
doutro xeito, incorpora un escape deportivo de titanio asinado por Akrapovic, que
aporta un son inconfundible ademais de
engadir 1,5kW de potencia e alixeirar o
peso da moto en 2,1kg.
Ten as cores de BMW Motorsport: branco Luminoso, azul Lupino metalizado e
vermello Racing, que se adaptan á perfección ao estilo dinámico e deportivo desta

nova roadster. Esta versión estará dispoñible nos concesionarios BMW só ata o
31 de marzo.

características deste modelo que
rezuma personalidade polos catro
custados.
A súa progresiva potencia convértea na moto ideal para aqueles
que, do mesmo xeito que ocorre
con toda a gama SV, busquen unha
moto multitarefa. Esta café racer incorpora o sistema Low RPM Assist,
que axuda ao piloto nas arrincadas e
na marcha a baixo réxime; e o Suzuki Easy
Start, que simplifica a operación de posta

en marcha do motor. Dúas características
que axudan a reducir consumos.

Suzuki SV650X
Os amantes de Suzuki e das café
racer están de parabéns coa chegada da nova SV650X. E é que
dende agora xa está dispoñible nos concesionarios oficiais esta novidade do fabricante nipón. A SV650X, unha auténtica
café racer monta o motor bicilíndrico V90º
da SV650. É un deses modelos que espertan a nosa curiosidade cando pasamos
ao seu lado. A rechamante carrozaría do
faro, o manillar, o asento abatible e o innovador repousapés son só algunhas das

Pin System de Shad
O Pin System permite fixar as bolsas de
depósito á moto dun
modo seguro e simple, cunha
instalación doada e rápida en
3 minutos. Co novo Pin System,
o sistema queda totalmente integrado, xa que o mecanismo
de fixación está na bolsa, non
na moto.

O seu funcionamento é
moi sinxelo: elixes a bolsa e a
fixación compatible, e simplemente se remprazan os parafusos da tapa do depósito,
por 3 ou 4 discretos pins que
se fixan á tapa deste, salvagardando así a silueta da moto.
O exclusivo método
de fixación permite unha

facilidade de adaptación e desenganche da bolsa do
depósito.
Shad desenvolveu inicialmente
tres bolsas compatibles con este sistema. O
Pin System conta no seu lanzamento con 11 referencias,

que abarcan, 180 modelos de
motos e cun prezo a partir de
20 euros.

Novas >> Sprint Motor 7
Novo Kia Ceed

Novo Touareg

Kia presentou o
novo Ceed. Agora
na súa terceira xeración, este modelo, concibido, deseñado, desenvolvido
e fabricado en Europa, fortalece a presenza da marca no segmento C europeo
con tecnoloxías innovadoras, un deseño atlético e

unha condución aínda máis
satisfactoria. Os novos motores inclúen un T-GDi de 1,4 litros e 140cv e un novo diésel
"O3" de 1,6 l. En 2017, o segmento C supuxo un 22% de
todas as vendas en Europa e
é, de forma constante, un dos
dous grandes segmentos por
volume.

Volkswagen estrea
o ano automobilístico coa presentación
mundial do novo Touareg. O
buque insignia da marca é o
seguinte fito na maior ofensiva de modelos do construtor xermano. Situado no máis
alto da gama VW, o Touareg
demostra todo o poderío do

fabricante co seu deseño expresivo e tecnoloxías innovadoras. A estrea mundial
deste premium terá lugar en
China (23 de marzo), o mercado SUV que máis medra do
mundo e o maior individual
para a compañía. Polo momento o único que temos é
o boceto deste novo modelo.

Outros detalles: pregado
eléctrico de serie da terceira fila de asentos, asentos
de coiro e control de climatización trizona de serie e

maleteiro eléctrico intelixente opcional (segundo versións). O modelo de entrada á
gama (Executive) vale 76.800
euros.

Novo Lexus RX 450 L, un premium de 7 prazas
O modelo RX 450h
L 2018 ofrece a opción de ter capacidade para sete adultos sen
renunciar á elegancia do seu
estilo. Esta versión utiliza un
asento con separación de
40/20/40 na segunda fila. O
acceso á terceira fila facilítase accionando unha panca
que prega a segunda fila cara
adiante. Cunha superficie de
carga maior que a que ofrece
a competencia, o RX L proporciona unha maior versatilidade de carga.
O sistema de condución híbrida Lexus Hybrid

Drive combina o motor V6 de
gasolina D4-S de 3,5 litros de
inxección cos dous xeradores
eléctricos, producindo un sistema combinado de 313cv
para unha maior aceleración
e un rendemento superior. O
sistema 4×4 (e-four) é exclusivo do modelo híbrido. En vez
das engranaxes de transferencia e un eixe de transmisión ás
rodas traseiras doutros modelos 4×4, este modelo inclúe un
motor eléctrico independente
instalado na parte traseira que
acciona as rodas traseiras cando sexa necesario para manter
unha tracción óptima.

Prezos novos MINI 3 portas, 5 portas e Cabrio:
Tres Portas
Gasolina
One First: 17.900€
One: 20.150€
Cooper: 22.850€
Cooper S: 29.200€
Cinco Portas
Gasolina
One: 21.050€
Cooper: 23.750€
Cooper S: 30.100€

Diésel
One D: 21.800€
Cooper D: 24.600€
Cooper: 32.200€

Diésel
One D: 22.700€
Cooper D: 25.500€
Cooper: 33.100€

Cabrio
Gasolina
One Cabrio: 24.450€
Cooper Cabrio: 26.700€
Cooper S Cabrio: 33.650€

Diésel
Cooper D Cabrio: 28.500€
Cooper SD Cabrio: 36.650€
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Novo acabado “Edition”
para o Lexus GS 300h
Lexus acaba de
comercializar o
GS 300h Edition.
Unha versión pensada para
a empresa, cun nivel de
equipamento en liña coas
demandas dos usuarios
do segmento, e a un prezo moi competitivo. Como
equipamento destacado,
inclúe: Faros Bi-LED, navegador premium con pantalla de 12.3”, Lexus Safety
System, Smart Entry, lamias
de aliaxe de 18” e cámara
traseira de aparcamento.
A tapizaría do GS 300h incorpora unha combinación
mixta de tea con reforzos
de coiro Tahara.
O motor é o 2.5 Lexus
Hybrid Drive. Un propulsor híbrido dotado dun

sistema de inxección (D-4S)
que combina a inxección
directa e indirecta de combustible. Esta tecnoloxía do
motor, así como a adopción
do ciclo Atkinson, consegue que o propulsor sexa
o motor con maior eficiencia térmica do mercado. A
potencia do de gasolina
é de 181cv, a do eléctrico
de 143, para obter unha
potencia total do sistema
combinada de 223cv.
A versión GS 300h Edition
foi catalogado coa etiqueta ECO da DGT. As vantaxes
na circulación da etiqueta
ECO son innumerables e
cada vez amplíanse máis.
Este modelo terá un prezo
para empresas de 39.900 €
(con condicións).

Kia Rio GT-Line
Kia mostrou as primeiras imaxes do
novo Rio GT-Line.
Na carrozaría de 5 portas
hai novos trazos de estilo,
como a grella "tiger-nose"
con acabado cromado e
negro brillante, unhas lamias de aliaxe exclusivas
GT-Line de 17" e luces de
néboa de LED tipo "cubiño
de xeo", que lembran ás do
cee'd GT e o prol_cee'd GT.
O exterior tamén se distingue polas súas dúas saídas
de escape, luces diurnas
LED, marcos cromados
nas ventás, un spoiler negro brillante e estribos
resaltados.
O motor de tres cilindros
T-GDi de 1 litro proporciona
ao GT-Line unha potencia

máxima de 100/120cv a
6.000 rpm. A masa relativamente baixa sobre o eixe
dianteiro augura que o Rio
sexa divertido de conducir, cunha inercia mínima
para facilitar unha boa estabilidade e unha resposta rápida.
Estarán dispoñibles 5 acabados de pintura que realzan o carácter deportivo do
coche. Este GT-Line estará á
venda no noso país a finais
do primeiro semestre de
2018. Máis adiante chegará ao mercado con motores
atmosféricos de gasolina
MPI (inxección multipunto)
de 1,2 así como coa caixa
de cambios de 7 velocidades de dobre embrague de
Kia.

Novo Land Cruiser
Toyota acaba de presentar a última xeración do todoterreo Land Cruiser, en produción dende 1951.
Este novo modelo mostra unha nova imaxe exterior, un interior renovado, con maior calidade e comodidade, máis posibilidades de equipamento e aínda mellores
capacidades dinámicas.
O novo Land Cruiser móvese grazas a un motor turbodiésel 2.8 D-4D de 177cv, que pode elixirse tanto con caixa de
cambios manual de 6 velocidades como con transmisión
automática de 6 marchas. Este propulsor é sinónimo de

máxima eficiencia en estrada e dunha boa resposta fóra
dela. Así, Land Cruiser ofrece unhas prestacións sobresaíntes: consumo medio homologado de 7,4 l/100 km, 175 km/h
de velocidade máxima e aceleración 0-100 km/h en 12,1 segundos (datos do fabricante).
O novo Land Cruiser xa está dispoñible nos concesionarios da marca no noso país dende 36.050 euros, matriculado como vehículo comercial, e a partir de 40.600 (3 portas)
e 44.600 (5 portas) nas versións máis enfocadas a clientes
particulares.

Axenda

Sprint

Esp ecialidad en Motos de Tria l
Avda. de Cepeda Oza - C.P. 15886 Teo - A Coruña
Telf.: 981 80 70 27 - Telf/Fax: 981 80 67 46 - Movil: 696 62 72
Moto93@telefonica.net

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

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

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636
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NEXO, unha aposta polo hidróxeno
O novo Hyundai NEXO
incorpora todas as
vantaxes que un vehículo de hidróxeno pode ofrecer.
Neste novo modelo, a marca incluíu melloras tanto na aceleración, a potencia e a autonomía,
que chega ata os 596 km, 168
máis que o seu predecesor.
Ademais, púxose a proba en
condicións extremas e é capaz
de arrincar en temperaturas
de ata -29º nun tempo inferior
a 30”, tempo líder na industria.
Chegará ao mercado ao longo

de 2018. O NEXO incorpora un
motor eléctrico de 163cv, unha
batería de 40kW e unha pila de
combustible de 95kW, todo iso
alimentado por uns tanques de
hidróxeno que poden ser recargados en apenas 5 minutos.
O funcionamento dun coche
de pila de combustible, simplificado ao máximo, sería o
proceso electroquímico que se
produce ao mesturar hidróxeno con osíxeno e que provoca a propulsión do vehículo.
Durante esa mestura, xérase

unha electricidade que pasa a
unhas baterías e das baterías ao

motor, coa única emisión de vapor de auga e nitróxeno.

100% eléctrica. Este concepto
de vehículo combina o deseño emocional e distintivo dun
Porsche cun excepcional rendemento e unha funcionalidade para o uso diario que mira
ao futuro. O modelo de catro
portas e catro asentos individuais ten unha potencia de

máis de 600cv e unha autonomía superior aos 500 km.
Acelera de 0 a 100 en menos
de 3,5” e o tempo de recarga
é de ao redor de 15 minutos
para o 80% da capacidade da
súa batería. Porsche investiu
uns mil millóns de euros neste
proxecto futurista.

Porsche, 70 anos de deportivos
Rápido.
Purista.
Emotivo. Durante 70
anos, Porsche foi sinónimo de construción de vehículos deportivos ao máis alto
nivel. O primeiro coche en levar o nome Porsche matriculouse o 8 de xuño de 1948: foi
o 356 “Nº1” Roadster. Ese día

nacía a marca Porsche. Aquel
356 transformou en realidade
o soño que Ferry Porsche tiña
dun automóbil deportivo.
Agora, o futuro dos deportivos Porsche está xa na liña de
saída co Mission E, o primeiro campión tecnolóxico de
Zuffenhausen con propulsión

Novo Mercedes-AMG G 63
A introdución do
novo
MercedesAMG G 63 supón
un cambio radical, o maior
na historia da Clase G de
Mercedes AMG, sen que iso
vaia en detrimento dos seus
acreditados atributos. O G
63 acredita a súa posición
exclusiva entre os vehículos
todoterreo de altas prestacións co seu potente equipo de propulsión, o tren de
rodaxe AMG Ride Control
de novo desenvolvemento,
os programas de condución
específicos AMG e o novo

deseño interior co posto de
condución widescreen opcional. A base do lema Driving
Performance característico
de AMG está no motor V8
biturbo de 4,0 litros e 585cv,
a tracción integral con prioridade ao eixe traseiro (40:60)
incluíndo tres bloqueos de
diferencial, o cambio automático de 9 marchas con
transicións extremadamente rápidas, a suspensión independente diante con eixe
de trapecio articulado e a
amortiguación adaptativa
regulable.

Travesia de Cacheiras Nº 25 - 1ºA -15886 Teo (A Coruña)
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A importancia duns pneumáticos de calidade
Neste tempo invernal temos que ser previsores co
estado dos pneumáticos. O
RACE lanza unha serie de
advertencias sobre a condución en mollado e, anticipándose á posible chegada
de contratempos, pide especial atención ao estado e
a calidade dos pneumáticos
utilizados, posto que son o
único punto de contacto do
coche co asfalto.
Á hora de mercar un pneumático, é importante saber
ler a información que vén
no etiquetado, onde imos
poder atopar datos importantes como o agarre sobre
mollado e o nivel de ruído
exterior. Con todo, malia
que a etiqueta é importante, non proporciona toda a
información que é valiosa, xa
que hai que ter en conta que
as marcas premium realizan

probas nas que analizan máis
de 50 parámetros, e que son
moito máis esixentes que
aquelas que podemos atopar en pneumáticos de peor
calidade.
Temos que saber que entre
un pneumático de clase A e

un de clase F existen ata 18
metros de diferenza nunha
freada co pavimento mollado. Ademais, hai que ter en
conta factores engadidos e
comúns, independentemente do tipo ou a marca, como
que a banda de rodadura

entre aqueles do mesmo eixe
debe ser a mesma, sempre
superior a 1,6 mm no seu
debuxo e cunha presión
adecuada en función do vehículo e da carga que este
soporte.
O mal mantemento do vehículo e a non substitución
a tempo de materiais desgastados supuxeron un incremento significativo do
número de asistencias en
estrada. En concreto, 86.676
das asistencias do RACE en
2017 corresponderon a problemas cos pneumáticos, un
12,3% do total. Picadas e rebentóns foron as circunstancias máis repetidas, así como
accidentes provocados polos mesmos. É importante lembrar que, pese a que
os pneumáticos non caducan, si envellecen e perden
calidades.
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Convén atender aos avisos
Se dixera agora que o segmento
produtivo da automoción en España
vai mal ou regular a xente tomaríame por tolo. Pero non só os que entenden da industria da automoción,
senón tamén varios dos indocumentados/as que pululan nos nosos días
polo xornalismo. Non. A automoción
a nivel industrial marcha moi ben. As
17 factorías converten a España no
segundo produtor europeo e oitavo mundial. Esas plantas e toda a industria de compoñentes xera 300.000
empregos directos e dous millóns indirectos. Aquí en Galicia sabemos o
que significa a importancia deste sector, xa que PSA Vigo e Inditex tiran
das nosas exportacións. Onde estaríamos sen eles? Mellor nin pensalo.
O vicepresidente de Anfac, Mario
Armero, recalca que "fabricamos ben
e a un custo competitivo". Nada que
engadir. Pero sen que teñamos que
acender ningunha alarma, vimos de
atravesar un pequeno bache. En 2017

EMILIO BLANCO | Texto
@EmilioBlanco10 | Twitter

producíronse en España 2.848.335
de automóbiles e vehículos comerciais lixeiros. A cifra supón un descenso dun 1,5 por cento. A baixada
puido aínda ser case o dobre se non
chega a ser polo magnífico mes de
decembro, que axudou a maquillar
ese retroceso. As causas principais:
os malos datos de matriculacións de
dous mercados fundamentais para

as exportacións españolas como o
Reino Unido e Turquía.
A caída de produción en 2017 contrasta coa suba de dous competidores directos como Francia e Italia.
Porque se algo ten o mundo que xa
está e o que virá é que a adxudicación de novos modelos dependerá
cada vez máis dunha forte competencia entre fábricas do mesmo grupo industrial. Un exemplo recente: as
tensións vividas para a produción do
novo Opel Corsa na planta zaragozana de Figueruelas.
Lonxe de caer en autocomplacencias, os empresarios evitan minimizar
o descenso do ano pasado. Tómano
como un toque de atención. A aposta pola innovación neste sector segue sendo vital. Estamos ben pero a
competencia dos distintos mercados
é feroz. Convén non durmirse e estar atentos aos sinais. Estamos nunha
avaliación continua.

Grand Cherokee S
Jeep presenta presentou o Grand
Cherokee S. Chegará
aos concesionarios do noso
país en maio. O modelo S engade ao deseño premium do
Grand Cherokee un novo aspecto deportivo cun exterior distintivo que se resalta
con acabados de cor Granite
Crystal nos logos, insercións
da grella frontal, cantoneiras
e luces traseiras, e con lamias
de aluminio de 50,8 cm (20")
tamén en cor Granite Crystal.
Para subliñar a súa imaxe
agresiva, a nova edición especial incorpora unha reixiña frontal e unha moldura
que envolve as ventás en cor
Negra Brillante, e un terminal
de escape dobre con acabado Black Chrome. O carácter
deportivo do modelo resáltase aínda máis coa suspensión
deportiva de serie.
A capacidade 4x4 do Jeep é
cortesía do Quadra-Drive II,
o sistema de tracción ás catro rodas permanentemente
activo que incorpora un diferencial traseiro electrónico

de escorregamento limitado (ELSD) para ofrecer unha
capacidade de tracción líder
no seu segmento. O sistema detecta instantaneamente o esvaramento da roda e
distribúe suavemente o par
motor ás rodas con tracción.
Nalgúns casos, o vehículo
anticípase á baixa tracción e
regúlase co fin de limitar ou
eliminar o escorregamento
de forma proactiva. Ademais,
o novo modelo S ofrece o

Selec-Terrain, o sistema de
xestión de tracción de Jeep
con cinco configuracións predeterminadas (Auto, Snow,
Sand, Mud e Rock) que garante prestacións óptimas
en calquera superficie, e o
Hill-descent Control, un limitador todoterreo de baixa velocidade para o descenso de
pendentes que permite ao
condutor controlar a velocidade do Grand Cherokee en
pendentes pronunciadas e

accidentadas coas levas de
cambio do volante, sen necesidade de utilizar o acelerador
ou o freo.
O Grand Cherokee S equipa
un motor diésel de 3.0 litros
MultiJet II de 250cv en combinación cun cambio automático de oito velocidades. A
nova edición especial ofrecerá unha selección de tres cores. Estará dispoñible dende
80.000 euros.
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Skoda Laurin&Klement
Skoda presentará a
súa nova versión de
alta gama do Kodiaq
no Salón de Xenebra. A liña
de equipamento L&K recibe
o nome dos fundadores da
compañía, Laurin e Klement, e
incorpora entre outras cousas,
unha grella de cromo, lamias
de aliaxe de 19” e parachoques
frontais e traseiros modificados. O interior, con tapizaría de
coiro e insercións decorativas
en negro piano, realza o carácter exclusivo do SUV.
O lanzamento do L&K trae
consigo unha nova gama
de motores para este SUV. A
gama inclúe agora un motor

Novo Citroën Berlino, a saga continúa
TSI de 1.5 litro, que entrega
unha potencia de 150cv, e un
motor 2.0 TSI cunha potencia
de 190cv. Tamén se estrea a
transmisión DSG de 7 velocidades cos modelos de gasolina e o motor 2.0 TDI de 150cv.
Un segundo propulsor 2.0
TDI cunha potencia de 190cv
completa a oferta de motores.
Os dous máis potentes veñen
con tracción 4x4 de serie, que
está dispoñible de forma opcional para os outros dous.
As variantes con tracción total tamén dispoñen opcionalmente de Control de Chasis
Adaptativo DCC.

En Citroën, o Berlingo
representa a continuación dunha longa tradición que comezou a
mediados do século XX, en
1950. A marca francesa presentará oficialmente esta
terceira xeración en primicia mundial a principios do
mes de marzo no Salón do

Automóbil de Xenebra para
posteriormente, e a partir do
segundo semestre deste ano,
ser comercializado nalgúns
países. As fotos revelan un
profundo cambio neste vehículo que tantas alegrías leva
dado ao fabricante galo e os
seu usuarios.

Novo Audi A7 Sportback

Clase S Mercedes-Maybach
Mercedes-Maybach
encarna o máximo da
exclusividade e a individualidade. A marca de luxo
combina a perfección a Clase
S de Mercedes coa exclusividade de Maybach. A nova calandra do radiador, pintura bicor
opcional e novas e exclusivas
combinacións de cores no interior aseguran unha presenza
aínda máis distinguida.
Cunha lonxitude de 5.462 mm
e unha batalla de 3.365 mm,
a Clase S Mercedes-Maybach
ofrece 20 cm máis que a berlina da Clase S con batalla
longa. Este aumento redunda nun maior confort para

os ocupantes das prazas traseiras, que gozan tamén dos
asentos Executive instalados
de serie no lado dereito e esquerdo e doutros detalles exclusivos, como o innovador
sistema de amplificación de
voz. Un dato salientable é o
grande éxito que está tendo
este modelo: dende o lanzamento ao mercado en 2015
vendéronse máis de 25.000
unidades. Tamén en 2017,
un de cada dez exemplares
da Clase S vendidos foi un
Mercedes-Maybach. Os mercados principais son China,
Rusia e EE.UU.

O novo A7 Sportback
representa a esencia
da nova linguaxe de
deseño de Audi. Liña marcadamente deportiva: o
deseño exterior do novo A7
Sportback pon de manifesto e enfatiza unha nova linguaxe baseada en grandes
superficies, contornos afiados
e xogos constantes de luces e
sombras.
A propulsión deste modelo
é agora máis eficiente grazas
ao novo sistema de hibridación mild-hybrid (MHEV). No
momento do lanzamento ao
mercado, estará dispoñible
cun 3.0 TFSI e un 3.0 TDI. En
ambas motorizacións, o sistema MHEV emprega un sistema eléctrico primario de
48 voltios e un alternador
(BAS) cunha potencia de recuperación de 12 kW. O A7
Sportback pode manter a
marcha por inercia co motor

apagado nun rango amplo
de velocidade e logo arrincar suavemente mediante
o alternador BAS. A función
start-stop actívase agora dende 22 km/h. O motor 3.0 TFSI
vai ligado á transmisión S tronic de 7 velocidades; o 3.0 TDI
asóciase ao cambio tiptronic
de 8 velocidades. En combinación co S tronic, o sistema
de tracción quattro benefíciase da eficiente tecnoloxía ultra, que activa o eixe traseiro
cando é necesario. O 3.0 TFSI
é un V6 turbo que ten unha
potencia de 340cv. Permite
que o A7 acelere de 0 a 100
km/h en 5,3”. O 3.0 TDI rende
286cv, e logra unha aceleración de 0 a 100 km/h en 5,7”.
Os prezos de partida son
de 81.520 euros para o A7
Sportback 55 TFSI quattro
S tronic; e de 76.860 para o
A7 Sportback 50 TDI quattro
tiptronic.
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15ª EDICIÓN
PREMIOS

Este ano convocamos unha nova
edición dos Premios SPRINT MOTOR
e, temos que subliñar, cunha grata
resposta dos nosos lectores, que temos que dicir que foi abraiante. É un
auténtico pracer e un orgullo para todos os que estamos involucrados na

realización da revista ter semellante
concorrencia ante esta convocatoria.
Moitas grazas pola vosa colaboración
nesta XV edición. Adxudicar trofeos
sempre é un labor bonito, máis cando
son elixidos polos nosos seguidores
habituais. Este 2018 volvemos, unha

vez máis, superar o número de votos.
A ilusión anual queda constatada na
cantidade de papeletas chegadas á
nosa redacción. Unha arela que nos
dá pulo a todos para continuar con
proxectos a prol do amplo mundo do
motor.

O título de Coche Sprint Motor
2018 foi para unha marca que está
inmersa nun constante lanzamento
de novos modelos, referímonos a
Hyundai. Concretamente o título vai
para un dos seus últimos modelos, o i30. Esta
marca fixo un bo traballo co i30, que ten que
loitar nun segmento altamente competitivo,
onde os seus rivais amosan as mellores tecnoloxías e deseños. Cunhas liñas eloxiadas polos
nosos seguidores, ademais dunhas calidades
e acabados bos, o novo Hyundai i30 alcanzou
a confianza de todos os votantes, seguido moi
de preto polo novo Seat Ibiza.

Se hai unha marca que tivo que loitar
duramente nos últimos tempos para
recompoñer a súa imaxe esa é Volkswagen. Así e todo queda claro que
segue a ter a confianza do mercado,
vistas as súas cifras, e tamén a dos amigos da
nosa publicación que apostaron fortemente
por un dos seus modelos para adxudicarlle o
premio de Monovolume Sprint Motor 2018.
O produto elixido da marca xermana foi o Golf
Sportsvan. Un monovolume que está tendo
unha boa aceptación por parte dos usuarios,
pola súa calidade e por ter un habitáculo moi
modulable e un amplo maleteiro.
A pesar da crise mundial e doutros atrancos
o fabricante alemán segue sendo recoñecido
como un bo construtor de automóbiles.
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No apartado de SUV/Todoterreo,
cada día máis de moda e con máis
peso no mercado do automóbil, incluso ás veces parece que vai quedar como segmento único, o trofeo
foi para a marca Skoda. Concretamente para o
seu último modelo comercializado neste segmento, o Karoq. Este SUV é un excelente produto do fabricante checo (probado na revista
no número de xaneiro deste ano). Os lectores
apoiárono practicamente dende o inicio das
votacións, iso si, sempre co Seat Arona seguíndolle as pegadas. Así e todo, descolgouse no
último momento e quedou como claro favorito para levar o trofeo de SUV/Todoterreo
Sprint Motor 2018.

O premio Piloto Sprint Motor 2018
foi, por terceira vez, para o piloto coruñés Iván Ares. Xa empeza a ser un
asiduo destes trofeos, algo que di
moito ao seu favor pois reflicten a
opinión de moitos seguidores do mundo da
competición do motor. Os lectores valoran
a proximidade e a simpatía deste deportista que acaba de lograr na última tempada o
Campionato de España de Rallys de Asfalto co
equipo oficial de Hyundai. Queda patente que
os seareiros do automobilismo galego teñen
un bo referente en Iván Ares. Un modelo a seguir como deportista e como persoa. O piloto
de Carral dá por finalizada a tempada 2017 co
colofón deste trofeo outorgado polos amigos
da nosa revista.

A redacción da revista elixiu este
ano para o Galardón Sprint Motor
2018 á empresa galega “Estrella
Galicia”. Unha compañía que impulsa o movemento deportivo do
motor cun gran pulo a través de diversos patrocinios de equipos e pilotos. Ademais grazas
a este apoio unha marca galega está presente
en todos os circuítos do mundo. Eliximos esta
empresa como exemplo do que se pode facer
se se combina deporte do motor cun sponsor
potente e responsable, un beneficio mutuo
que para nós é un orgullo. Ademais dunha
gran satisfacción é un exemplo para outras
compañías de Galicia que poden observar
como a competición automobilística e motociclista pode dar unha mellor e máis potente
imaxe para os seus produtos.
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Audi Q2
Inetiquetable!

>> Sprint Motor

■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotos

Audi definiu moi ben ao Q2
como “inetiquetable!”. Iso xa
o podemos apreciar a simple vista. Nada máis velo éntrannos serias dúbidas de se é
un SUV, un monovolume, un
compacto… Abofé que estas
continuaron acompañándonos tamén ao sentarnos no
posto do piloto, realmente
non nos atopamos tan altos
coma nun todoterreo, nin
tan baixo coma nun compacto, sinxelamente a posición é
distinta. Isto non quere dicir
que sexa mellor ou peor, simplemente diremos que nos
encontramos nunha altura diferente que noutros modelos
coñecidos e ben catalogados.
O correcto será deixalo como
“inetiquetable!”.
A versión de probas
que traemos a estas páxinas
é o Audi Q2 Launch edition
1.6 TDI de 116 cabalos, axustado a un cambio manual de
seis marchas. Como dixemos
ao inicio do artigo nada máis
observalo na exposición de
Brea Móvil, concesionario
oficial Audi en Santiago de
Compostela, cando o fomos
recoller xa nos pareceu difícil
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de catalogar nalgún dos segmentos coñecidos na actualidade. Por iso, centrámonos
na súa estética que a nós xa
nos pareceu moi agradable a
primeira vista. Así e todo, este
é un aspecto moi subxectivo
que dependerá de cada lector. Miren as fotos con detemento e opinen.
Unha primeira pregunta que nos veu e que así lle
transmitimos a Juan Jamardo,
director comercial de Brea
Móvil, foi se este modelo
podería ser un rival directo dos seus irmáns o A3 e o
Q3. A opinión que nos deu o
profesional foi clara “os tres
modelos da marca que representamos son complementarios, así o están amosando
os datos das vendas, non se
canibalizan”.

Estética e dimensións
A marca dos catro aros caracterízase por un deseño
continuísta e uns trazos comúns entre varios dos seus
modelos. Con todo, o Q2 racha esta tendencia, non é parecido a nada que vísemos
anteriormente. Este vehículo
reborda personalidade polos
catro costados e parece ser
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concibido para un público
que sexa práctico e que lle
guste a súa estética e calidades dinámicas.
Toda a súa carrozaría está
dominada por simpáticas
formas poligonais que lle
confiren un toque desenfadado. O frontal conta cunha
grella singleframe, característica da marca, con forma
octogonal e unhas dimensións considerables que lle
bastan para integrar a insignia, tan desexada, dos
catro aros e a matrícula. O
seu frontal recibe uns novos
e estreitos faros dianteiros,
mentres que nas esquinas
atopamos unhas tomas de
aire marcadas por unhas
molduras.
O lateral do Q2 chama a
atención polos beirís curtos
e unha cintura alta. Recibe
unha boa dose de robustez cuns marcados pasos
de roda (que acollen lamias
de dezasete polgadas) e ten
unha liña un pouco cupé
debido á súa caída do teito
na parte traseira. Os piares
son bastante curtos e destacan sobre todo os piares

C, denominados “Blades”
polo fabricante e que poden ir pintados en varias cores en función do acabado
escollido.
A súa zaga tamén ten personalidade propia, pois atopamos bastantes liñas rectas
e un vidro traseiro de pequenas dimensións. Estrea uns
pilotos traseiros LED cun
deseño peculiar e cunha firma lumínica bastante reco-

A posición
no asento do
condutor é
diferente, sobre
todo en altura.
ñecible. Na súa parte inferior
o parachoques ensánchase
achegando algo de músculo e abaixo de todo hai unha
especie de difusor cun acabado metálico.
Este vehículo mide 4,19
metros de longo, 1,79 de
ancho e 1,51 de alto. Con
estas dimensións é vinte
centímetros máis curto que

o Q3 e doce respecto ao A3
Sportback (a versión longa
do A3). Utiliza a coñecida
plataforma modular MQB
do Grupo VW e conta cunha
distancia entre eixes de 260
centímetros. Que a súas medidas externas non nos fagan crer que imos atopar un
habitáculo xustiño, é máis,
podemos dicir que goza dun
bo espazo interior. Pero deste punto falamos no seguinte parágrafo.

Interior
Nada máis entrar no habitáculo podemos apreciar
que nos encontramos nun
modelo premium. Os seus
materiais e acabados son
dunha moi boa calidade.
Por suposto, o prezo está en
consonancia.
Acomodámonos facilmente no posto do condutor, e
notámonos algo despistados pola posición, é diferente, sobre todo en altura.
Respecto das prazas traseiras, a súa habitabilidade
dependerá da persoa que
ocupe o asento dianteiro. É

dicir, se nos sentamos detrás
do piloto e este é alto, o espazo para os nosos xeonllos
será algo xusto. Cuestión de
talles. En xeral catro adultos
poden viaxar comodamente no Q2.
Polo demais, a cota de
altura é correcta, do mesmo xeito que a anchura das
prazas traseiras. Con todo, a
praza central é máis impracticable, xa que os deseñadores preferiron facela máis
estreita para gañar comodidade nas laterais.
O maleteiro cubica un volume nada trivial de 405 litros, e o piso de carga queda
en posición elevada. As formas son bastante aproveitables e algúns ocos quedan
nos laterais, na zona do paso
de roda. A estiba de obxectos realizase comodamente. Chamounos a atención
que levantando o piso do
maleteiro quede un espazo
bastante grande totalmente desaproveitado. Se abatemos os asentos traseiros
o volume de carga medra
ata uns interesantes 1050
litros.
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Motor: 1.6 TDI
Cilindrada (cc): 1.598
Alimentación: Inxección directa
Estrutura: 4 cilindros en liña
Distribución: DOHC
Par máximo en Nm CEE
/ rpm: 250 / 1.500
Tracción: Dianteira
Caixa de velocidades: Manual

•
•
•
•
•
•
•
•

Número de velocidades: 6
Stop & Go: Si
Número de prazas: 5
Dirección: Cremalleira con
asistencia eléctrica
Freos dianteiros / traseiros:
Discos ventilados /Discos
Lonxitude total (mm): 4.191
Anchura (mm): 2.009
Alto (mm): 1.508
Número de prazas: 5
Volume maleteiro (litros): 405
Combustible: Gasóleo
Capacidade do depósito (litros): 50
Prezo modelo da proba
(euros): 30.280

O maleteiro cubica un volume nada trivial de 405 litros

Equipamento
O equipamento de serie é
bastante completo. Conta,
entre outras cousas, con calefacción adicional eléctrica
por aire, faros dobres halóxenos, interface Bluetooth,
luz de marcha diúrna, regulador de velocidade axustable, Audi pre sense front
con detección de peóns, dirección progresiva, ESC con
mecanismo electrónico de
bloqueotransversal, indicador de control de presión
dos pneumáticos, paquete
de iluminación LED, regulación de alcance de luces
e volante multifucional de
coiro en deseño de tres radios. Ademais, o modelo da
nosa proba incorporaba: repousabrazos central diante,

paquete Connectivity, sistema informativo para o condutor con pantalla en cor,
Audi active lane assist, control de cruceiro adaptativo
(Stop&Go) e Audi pre sense
front, axuda de aparcamento traseiro, climatizador automático confort, retrovisor
interior con axuste automático de posición anticegamento con sensor de luz e chuvia,
óptica de aluminio no interior e fixación do asento para
nenos ISOFIX para o asento
do acompañante.

Conclusións
O Q2 é unha proposta
moi interesante da marca xermana. Para nós é
un sopro de aire fresco na
gama dos catro aros. Rachar

A
RRIN
CAMOS !
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O Audi Q2 transmite dende o
primeiro momento unha axilidade
moi marcada, e esa é unha das características que máis destacan no
aspecto dinámico. Malia que este
propulsor de 116 cabalos de potencia non brilla, como é lóxico, por ter
unhas prestacións de deportivo, tal
e como acreditan os 10,3 segundos
que tarda en pasar de 0 a 100 km/h
ou a velocidade máxima de 193 quilómetros por hora (datos do fabricante), en ningún momento tes a
sensación de ir nun vehículo cachazudo. Iso débese a distintas cuestións. Por unha banda, este motor
entrega 250 Nm entre 1500 e 3200
rpm grazas ao turbocompresor de
xeometría variable que, unido a
unhas primeiras marchas moi curtas na caixa de cambios manual de
seis velocidades, axudan a que nos
primeiros metros e a velocidades de
ámbito urbano o TDI estea preparado para avanzar con resolución
cumprindo cos ritmos que obrigan
na actualidade o tráfico nas cidades.
O tacto do cambio de seis velocidades é moi preciso, e podemos
concluír que a configuración das relacións que o conforman están perfectamente adaptadas ao tipo de
uso que se lle vai dar a este coche.
Nas marchas longas en autoestradas xa non está tan a gusto, aí
podemos botar en falta uns cabalos máis. Así e todo, grazas a este
deseño do cambio lograremos uns
baixos consumos.
Por outra banda, na cidade estaremos totalmente satisfeitos co
seu desenvolvemento. Fácil de guiar
e de aparcar. Unha experiencia moi
satisfactoria, en parte porque a posición de condución é curiosa (como

dixemos nada máis entrar no habitáculo), xa que nos sentimos máis
elevados que nun compacto como
o A3, pero non tan alto como no Q3.
Outro aspecto destacado é o excelente illamento acústico do interior,
que fai moi pouco perceptible o son
do motor de gasóleo dende o posto
de condución.
A todo isto temos que lle unir
o agradable tacto da dirección, que
transmite con bastante precisión o
que está ocorrendo baixo os pneumáticos dianteiros. Todos os Q2
traen dirección progresiva de serie,
a cal grazas á desmultiplicación vai
facéndose máis directa a medida
que se aplica xiro ao volante. Unha
sensación de condución bastante
agradable.
No apartado da suspensión encontrámola moi cómoda para viaxar.
Botamos en falta un pouco máis de
rotundidade pois ao circularen por
estradas de curvas tende a balancearse un pouco. Nada desagradable nin preocupante, mantén ben a
súa estabilidade apoiado por un bo
chasis. En xeral, en marcha, o tacto
do conxunto é moi bo.
A carrozaría ten uns considerables quince centímetros de altura libre ao chan por se queremos
saír un pouco fóra do asfalto. Nós
non os tiramos ao monte pois consideramos que non é o seu hábitat
natural. Aínda que polas súas dimensións podemos facer algunha
incursión por corredoiras, sempre
sendo conscientes de que non levamos un todoterreo.
Despois de realizar unha ruta
de algo máis de trescentos quilómetros os nosos corpos estaban
bastante descansados, e o noso
depósito de combustible tamén.
Fixemos un consumo medio duns
6,5 litros aos cen quilómetros. A
nosa ruta foi duns 250 quilómetros
por estrada e autovía e o resto por
cidade. Unha das claves para conseguir ese dato de consumo está
no reducido peso do conxunto que
ademais faino máis áxil. O peso deste Audi Q2 1.6 TDI é de 1310 quilos.

moldes sempre é interesante, e atrevido. O coche ten
un prezo en concordancia
coas súas calidades e a tecnoloxía que incorpora, ou
sexa alto. Dicímolo por se
alguén se achega por Brea
Móvil pensando que vai
custar como un utilitario
xeneralista.

Podemos concluír que ten
personalidade, un bo comportamento dinámico cun
consumos axustados. Pola
contra os prezos das opcións
son altos. Claro que estamos
a falar dun coche premium.
Evidentemente temos outras
opcións no mercado, pero
con outro “level”.
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lumbar para o piloto regulable en tres posicións.
Outro detalle a subliñar é
o seu basculante desmontable para o cambio de correa.

Kymco AK550
O scooter máis agardado
■ XOSÉ ARUFE | Texto e Fotos

O fabricante de motocicletas surcoreano Kymco define á este novo AK550 como
un scooter deportivo, carismático, premium e práctico.
É unha boa definición para
este produto de dúas rodas.
Ata a data ningunha marca foi capaz de facer fronte á
todopoderosa T-MAX, pero
esta AK550 chegou cunha
forza e unhas características específicas para competir dignamente coa Yamaha.
O que se di tratala de ti a ti.
Unha criatura que permaneceu cinco anos na incubadora. É o proxecto mais
importante da marca para
celebrar o seu 50 aniversario.

Cadro de mandos
Selección automática de
brillo de pantalla mediante
sensor lumínico, información
de carga de batería, presión
de pneumáticos, avisador
de revisións, verificación de
avarías, sistema Noodie, no
reloxo central do cadro podemos seleccionar distintas
pantallas, tacómetro con velocímetro, reloxo horario e
outras como funcións de conectividade tipo smartwach,
sistema de localización da
moto e outros detalles que
fan que a Kymco AK550 sexa
unha máquina moi interesante. Ademais ten apertura de asento motorizada

dende o pomo central, así
como a apertura do depósito, este leva un tapón con
falsa cerradura.

Detalles
Dato importante. Pódese
limitar para o carné A2.
Parte ciclo. Neste apartado
temos que quitarnos o chapeu, cravárono!
Deseño. Claramente inspirado no seu rival, acabados
de moi boa calidade.
Bastidor en aluminio
ultralixeiro.
Reparto de pesos ao cincuenta por cento entre os
seus dous eixes.
Dobre disco de freo dianteiro radial Brembo con pinzas de catro pistóns, cun
sistema ABS que funciona á
perfección.
Sistema de freo de estacionamento que actúa sobre a
pinza traseira, moi cómodo en aparcamentos costa
abaixo.
Suspensión traseira mediante un potente monoamortecedor en posición
horizontal sen bieletas.
Suspensión dianteira mediante horquilla investida con barras de corenta
milímetros.
Iluminación Full LED.
Pantalla regulable en altura, desmontable.
Asento máis ben duro pero
moi cómodo cun respaldo

O cadro de mandos é moi completo

Motor
O propulsor é un bicilíndrico en liña de 500 centímetros cúbicos e catro tempos.
Desenvolve unha potencia de 53,5 cabalos de potencia (39kw), en posición
case horizontal e situado
na parte máis baixa da máquina, exercendo de contrapeso e baixando o centro
de gravidade ou punto G. O
embrague é multidisco en
baño de aceite con variador
centrífugo.
Mención á parte merece o ruxido que lanza o seu
tubo de escape. O son é espectacular, segundo a marca

O paso por
curva é moi fiable,
grazas o seu chasis
e suspensións
probaron máis de 300 tubos
para conseguir un que fose
grave e profundo.
A velocidade máxima é de
175 km/h, cun consumo medio de 5l/100 km (datos do
fabricante).

Proba en estrada
E xa deixando ao carón os
datos técnicos, que podedes ver na ficha, pasamos
ao importante, sensacións
na estrada. Neste apartado
levámonos unhas estupendas sensacións. O fabricante mostra con esta máquina
a súa intención de facer as
cousas ben e de progresar
con cada modelo que lanza ao mercado. Pero imos
ao que nos ocupa, poñemos o casco e comezamos
o Rock and Roll das dúas rodas. Situamos o pomo central con retroiluminación na
posición ON, pulsamos o botón de arrinque e un potente
son grave e compacto invade os nosos oídos, a posición

de condución é moi correcta.
É unha moto baixa, levamos
as pernas bastante flexionadas, brazos estirados e mans
quentiñas (que gusto!) grazas aos puños calefactables.
Arrincamos e comezamos a
circular pola cidade, comprobamos que se move moi
ben entre o trafico e ten un
bo ángulo de xiro, o cadro de
mandos moi completo e colorido, no reloxo do centro
seleccionamos o tacómetro
circular co velocímetro dixital no centro.
A sensación de estabilidade que nos transmite a

>> Sprint Motor
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O cofre debaixo do asento ten unha boa capacidade

Kymco AK550 en cada centímetro que percorremos
é óptima, ten un centro de
gravidade baixo, circula perfecta por cidade e a súa periferia. Temos que subliñar
que a aceleración é moi boa,
cunha entrega progresiva e
constante.

Dous modos de
condución
Temos dúas posibilidades de elección de modo
de condución, chuvia e
moto Sport. Co primeiro modo a potencia baixa

porcentualmente reducindo o risco de caídas con
pavimento húmido ou escorregadizo. Cando seleccionamos o modo chuvia
a iluminación lateral de cor
azul cambia a amarelo e podemos notar facilmente que
a moto se autolimita.
Cambiamos outra vez a
moto Sport e volvemos ter
o pepino urbano que tanto nos fai gozar e que satisfai plenamente a nosa
alma de queimado. Logo
dunhas voltas pola cidade e distintos pavimentos
comprobamos o destacado

anteriormente, a parte ciclo é impresionante e pasamos a probala na estrada e
autovía.

Mención
á parte merece o
ruxido que lanza o
seu tubo de escape
Ponse doadamente a 120
quilómetros por hora e o
paso por curva é moi fiable, grazas o seu chasis e
suspensións, tamén quede

gratamente impresionado
co agarre dos pneumáticos
Metzeler.
O parabrisas está na posición máis alta e cumpre perfectamente a súa función a
alta velocidade desviando as
turbulencias. A iluminación
nocturna gustaríanos que
fose máis xenerosa.
Mantén medias altas con
facilidade e o seu motor
sempre esta disposto a darnos un pouco máis, logo de
máis de 200 quilómetros por
estradas e autovías podemos constatar que é unha
moto apta para viaxar.
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Motor
• Ciclo: 4T
• Posición cigüeñal: Horizontal
• Alimentación: inxección
• Graos: 180
• Nº de cilindros: 2
• Diametro: 69,0 mm
• Carreira: 73,6 mm
• Cilindrada 550 CC
• Relación de compresión: 11,0:1
• Refrixeración: Líquida
• Distribución: DOHC
• Distribución sistema: DOHC
• Válvulas por cilindro: 8
• Tipo alimentación: Inxección
• Marca alimentación: Bosch
• Acendido: Electrónico dixital
• Arrinque: Eléctrico
• Potencia máxima
declarada en CV: 53,7
• Potencia máxima
declarada en kW: 39,5
• Réxime de potencia máxima: 7.500
• Réxime par máximo declarado: 5.750
• Par máximo declarado en mkg: 5,7
• Par máximo declarado en Nm: 55
Transmisión
• Tipo: CVT
• Transmisión primaria: Correa
• Transmisión secundaria: Correa
• Embrague: Automático
de discos múltiples
• Tipo accionamento: Automático

MANTEMENTO
Revisións de mantemento recomendadas:
1ª… 1.000 km
2ª… 5.000 km ou un ano
Seguintes: cada 5.000 km ou un ano
Prezo aproximado de cada revisión: 82 €
Cambio de pneumáticos cada 12.500 km
Prezo aproximado: 195 €
SEGURO
Terceiros con asistencia en estrada, seguro de condutor, indumentaria do piloto,

Chasis
• Chasis: Tubular
• Sección: Rectangular
• Material: Aluminio
• Lanzamento: 25 graos
• Avance: 107,6 mm
Suspensión
• Tipo de suspensión dianteira:
Horquilla inverteada
• Barra suspensión dianteira: 41 mm
• Percorrido suspensión
dianteira: 120 mm
• Tipo de suspensión traseira:
Amortecedor lateral
Rodas
• Tipo lamia: Aliaxe
• Lamia dianteira: 3,50"
• Lamia traseira: 4,50"
• Marca pneumático
dianteiro: Metzeler
• Modelo pneumático
dianteiro: Feelfree
• Roda dianteira: 120/70-R15"
• Marca pneumático traseiro: Metzeler
• Modelo pneumático traseiro: Feelfree
• Roda traseira: 120/60-R15"
Freos
• Tipo freo Dianteiro: Disco
• Diámetro freo dianteiro : 270 mm
• Pinzas freos dianteiro : Monobloque
• Marca Pinzas freos dianteiro : Brembo
• Número discos dianteiros : 2
• Nº pistóns pinza freo dianteiro : 4
• Tipo freo traseiro : Disco
• Diámetro freo traseiro : 260 mm
• Nº discos freo traseiro : 1
• Nº pistóns pinza freo traseiro : 1
• Sistema especiais freos :
ABS e freo de aparcamento

seguro de pneumáticos, perda de chaves
e avaría mecánica: 225 € ao ano. Tamén
temos a posibilidade de engadir roubo,
incendio ou perda total (Todo Risco)

PREZO

AK 550…… 9.949 €
Con seguro a terceiros+roubo e matriculación (oferta de lanzamento)

COR

Negro

Kymco, a marca de motos taiwanesa
Un dos maiores méritos
da marca taiwanesa Kymco,
no noso país, é conseguir en
pouco tempo situarse entre
as marcas TOP de vendas.
Desbancando a algúns fabricantes de sempre, como
os xaponeses ou os italianos, destes dous primeiros

postos grazas ás súas incesantes campañas de marketing nos mellores medios
de comunicación (televisión, radio e prensa escrita).
Ademais das súas campañas de vendas baseadas en
financiamento sen xuros, as
súas campañas de seguro

incluído ou as campañas de
matriculación incluída.
Por outra banda, conseguiu establecer unha
simbiose perfecta cos concesionarios e axentes locais,
como é o noso caso, facilitando o acceso aos seus modernos programas de recambios

e garantías ou o rexistro de revisións telemáticas. Todo un
exemplo de como se deben
facer as cousas neste sector
no século XXI para ter éxito. En definitiva, unha marca
comprometida co cliente final
e cos distribuidores, que se
gañou a confianza de todos.

NUEVA GAMA 500 mirror,

CONÉCTATE Y DISFRUTA

GAMA 500 desde 9.500€
CON 4 AÑOS DE GARANTÍA.

EL FUTURO ESTÁ A TU ALCANCE CON LA NUEVA GAMA 500 MIRROR Y SU TECNOLOGÍA.
Gama Fiat 500: de 3,4 a 8,9 (l/100km). Emisiones de CO2: de 85 a 157 (g/km).

Oferta válida para Fiat 500 Pop 1.2 8v 51kW (69CV) de 9.500€. PVPR: 9.500€. Oferta con descuento adicional por financiar con
según condiciones
contractuales con un plazo mínimo de 48 meses, 36 meses de permanencia y un mínimo a financiar de 9.500€. Incluye IVA, Transporte, IEMT calculado al tipo general y
descuentos del concesionario y fabricante (que incluye descuento por entregar un vehículo usado a cambio sin condiciones de antigüedad y con un mínimo de 3 meses bajo
la titularidad del cliente). Incluye sin coste adicional garantía legal de 2 años sin límite de km más 2 años adicionales de Garantía extendida MOPAR o 100.000 km desde la
fecha de primera matriculación del vehículo o lo que antes suceda. Gastos de matriculación no incluidos. Oferta válida hasta el 28/02/2018 en Península y Baleares para
clientes particulares. Las versiones visionadas corresponden con los modelos: Fiat 500 Mirror 1.2 8v 51kW (69CV) (PVPR de 15.900€),
Fiat 500L 500L Mirror 1.4 16v 70 kW (95CV) (PVPR de 17.400€) y Fiat 500X Mirror 1.6 E-Torq 81kW (110CV) 4x2 (PVPR de 17.800€).
Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. El uso del logotipo de Apple CarPlay significa que la interfaz del vehículo cumple con los estándares de Apple. Apple no
se hace responsable del funcionamiento de este vehículo ni de su cumplimiento con la seguridad y estándares regulatorios. Tenga en cuenta que el uso de este producto
con iPhone iPod, o iPad puede afectar el rendimiento inalámbrico. Para utilizar Android Auto™ en la pantalla de tu coche, necesitarás un móvil Android™ con sistema
operativo 5.0 (Lollipop) o superior y la aplicación Android Auto. Android y Android Auto son marcas registradas de Google LLC.

BREACAR

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

Momentos Buzz

O estudo mediu os buzz moments ou "subidóns"
■ HUGO S. TORRÓN | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Infografía

Conducir un deportivo facilita o acceso a "momentos
buzz" de alta intensidade.
Se pensabamos que pegarnos unha enchente de series,
viaxar a estratosfera ou ter
unha cea romántica coa nosa
parella eran das cousas máis
agradables que nos podían
ocorrer, agora un estudo de
investigación achéganos datos diferentes. Este informe revela que conducir un coche
deportivo diariamente é un
dos mellores xeitos de potenciar a nosa sensación de benestar e plenitude emocional.
O estudo mediu os buzz
moments ou "subidóns"
-emocións que xogan un papel fundamental no noso benestar xeral- dos voluntarios
mentres estes animaban ao

seu equipo de fútbol, gozaban dun episodio de Xogo de
Tronos, especialmente emocionante, bicábanse apaixonadamente coa súa parella ou
participaban nunha intensa

Pódese
ver o vídeo en:
https://youtu.be/
AFpt6jziFsU
clase de salsa. Só os subidóns
ocasionais que se producen
nunha montaña rusa lograron superar á emoción diaria
de realizar os desprazamentos cotiáns nun automóbil
deportivo.
En colaboración con deseñadores e neurocientíficos,
o fabricante norteamericano
Ford fixo realidade esta investigación co Ford Performance
Buzz Car, un Focus RS que incorpora tecnoloxía wearable
e de intelixencia artificial para
reflectir as emocións do condutor en tempo real no exterior do coche.
Pódese ver o vídeo en:
https://youtu.be/AFpt6jziFsU
"Unha montaña rusa pode
ofrecer emocións fortes de

xeito fugaz, pero non serve
para levarnos ao traballo todos os días", asegurou o doutor Harry Witchel, líder de
Disciplina Fisiolóxica. "Este
estudo mostra que poñerse
ao volante dun modelo performance fai moito máis que
levarnos dun lugar a outro.
Pode ser un compoñente valioso das nosas rutinas diarias
de benestar".
Os participantes do estudo
que se puxeron ao volante
dun Ford Focus RS, un ST ou
un Mustang experimentaron
unha media de 2.1 "momentos buzz" de alta intensidade
durante un percorrido diario típico, fronte a unha media de 3 "subidóns" cando
se montaron nunha montaña rusa, 1.7 indo de compras,
1.5 vendo un episodio de
Xogo de Tronos ou un partido de fútbol, e ningún bailando salsa, ceando nun bo
restaurante ou dándose un
bico apaixonado.
Para esta investigación, a
marca estadounidense elixiu un Focus RS e traballou
con Designworks para crear
o Buzz Car:
Empregáronse 1.400 horas de traballo para facer
realidade o Buzz Car. Cada

"momento buzz" experimentado polo condutor —analizado mediante un sistema
de "intelixencia artificial emocional" desenvolvido pola
empresa líder en tecnoloxía

O informe
mostra que
conducir un modelo
deportivo fai a nosa
vida máis agradable
empática Sensum— produce unha animación luminosa
ao longo de case 200.000 luces LED integradas no coche.
O “Buzz Car” tamén incorpora:
- Un ordenador PC gaming Zotac VR Go de altas
prestacións.
- Tiras de luz diurna de 110
x 500 lúmenes
- 82 paneis con 188.416 LED
Estudo de estado do condutor. Os investigadores do
Centro Ford de Investigación
e Innovación de Aachen
(Alemaña) xa están estudando como poden os vehículos entender e responder
mellor ás emocións dos
condutores. Como parte do
proxecto ADAS&ME pola
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Unión Europea, os expertos
da compañía estadounidense están investigando como
os sistemas in-car poden un
día chegar a ser conscientes
das nosas emocións, así como
dos nosos niveis de estrés, distracción e fatiga, e ofrecer avisos ou, ata, tomar o control
do vehículo en situacións de
urxencia.

"Cremos que conducir debería ser unha experiencia
gozosa e emocional", asegura o doutor Marcel Mathissen,
investigador de Ford Europa.
"O estudo sobre o estado do
condutor que está realizando a marca e os seus socios
axúdanos a facer posibles estradas máis seguras e unha
condución máis saudable".

Actividade Momentos Buzz*:

- Montaña rusa: .......................................................................................3
- Conducir: ...........................................................................................2,1
- Ir de compras: ...................................................................................1,7
- Xogo de Tronos: .................................................................................1,5
- Partido de fútbol: ...............................................................................1,5
- Bicarse: .................................................................................................0
- Bailar salsa: ..........................................................................................0
- Cear: ......................................................................................................0
* Media de "momentos buzz" de alta intensidade por participante.

Proxecto de reutilización e reciclaxe de baterías
Toyota e Chubu Electric Power (CEP)
chegaron a un acordo para poñer en
marcha un proxecto de verificación,
que supón a construción dun Sistema
de Baterías de Almacenamento de gran
capacidade, para reutilizar baterías de
vehículos electrificados e reciclar as baterías usadas.
Ambas compañías esperan reutilizar as
baterías recollidas dos vehículos electrificados fabricados por Toyota como sistemas de baterías de almacenamento
para cubrir os distintos retos que suscita
o sistema de subministro eléctrico. Ao
combinarse en grandes cantidades, as
baterías usadas, ata cunha capacidade
reducida, poden ser reutilizadas para introducir axustes na oferta e a demanda
enerxéticas, xestionar as fluctuacións
de frecuencia e xestionar as fluctuacións de voltaxe nos sistemas de distribución, todos eles factores paralelos á

introdución xeneralizada das enerxías
renovables.
Estas iniciativas non só poden servir
como solución para afrontar os retos
que se suscitan no sistema de subministro eléctrico senón que CEP e Toyota
agardan que teñan tamén efectos positivos sobre o funcionamento das
centrais eléctricas térmicas. As dúas
empresas plantearanse o establecemento dun
mecanismo para
reciclar baterías
reutilizadas, recollendo materiais
tales como metais
raros e reutilizándoos. Así mesmo,
seguirán contribuíndo ao desenvolvemento deste

Car Service

sistema de cara á consecución dunha
sociedade baixa en carbono onde se reciclen os recursos, a través de iniciativas
como a comercialización de baterías reutilizadas e recicladas.
En Europa, os concesionarios de Toyota
e Lexus reciben unha batería nova a
cambio dunha usada para reciclar.
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Tres aniversarios da marca do león

Do Type 5 fabricáronse 14 unidades entre 1893 e 1894
■ UXÍA QUEIRUGA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

A 43.ª edición de
Rétromobile, o maior salón
europeo dedicado aos vehículos clásicos, tivo lugar
este mes, no Recinto Feiral
Porte de Versailles de París.
Peugeot deu protagonismo
á súa serie 5 con dous vehículos: o Type 5 e o 504, que
celebra o seu 50.º aniversario. Os afeccionados tamén
puideron admirar o 203, que
cumpre 70 anos. O museo
Peugeot festexa as súas primeiras tres décadas de vida
presentando o 203, o 404
Cabriolet, o 205 GTi e o concept-car Exalt.

Modelos expostos
O Type 5 é un dos automóbiles máis antigos producidos pola marca francesa.
Fabricáronse 14 unidades
deste modelo entre 1893 e
1894. Ao comercializar os
seus primeiros vehículos en
1891, Peugeot é o decano

entre os fabricantes de automóbiles que aínda seguen
en activo.
O 504, presentado coa colaboración da Asociación
504, cumpre este ano o seu
50 aniversario. Producíronse
case 3.700.000 unidades
deste modelo, que se seguiu
fabricando máis aló do ano
2000. O seu excelente comportamento en estrada é a
orixe da boas sensacións que
se asocian aos vehículos da
marca do león. Elixido Coche
do Ano en Europa en 1969, o
504 forxou a súa reputación
nos cinco continentes.
A marca inscribiu o vehículo exposto no stand Peugeot
en Rétromobile para participar na edición 2018 do
Tour Auto. Co mítico piloto
de rallys francés Jean-Pierre
Nicolas ao volante, estreará
un novo aspecto exterior,
deseñado polos equipos do
Centro de Estilo Peugeot.
O 203 tamén tivo o seu
espazo nesta mostra, cun
vehículo procedente da
colección privada dos

"Namorados dos Peugeot
203 e 403". Este modelo,
que expresa a renovación
da marca tras a Segunda
Guerra Mundial, presentouse no Salón de París en 1948,
polo que celebra o seu 70
aniversario.
Inaugurado o 4 de xullo
de 1988 por Pierre Peugeot,
o Museo Peugeot, situado
en Sochaux, festexa as súas
tres décadas de actividade.
L'Aventure Peugeot presenta máis de 200 anos dunha
historia industrial que naceu
na rexión de Montbéliard, no
leste de Francia e que acabou por estenderse a todo
o mundo. O seu obxectivo é
preservar, desenvolver, xestionar e divulgar o patrimonio da marca do león.
O Cabriolet 404, cedido
polo Club 404, foi deseñado polo mestre carroceiro
Pininfarina. Esta versión pouco corrente, con teito ríxido,
estivo presente no Salón de
París de 1961.
O 205 GTi exposto
no stand foi restaurado

polo taller do Museo da
Aventura Peugeot no 2016.
Presentado en febreiro de
1984, o 205 GTi contribuíu
a forxar a imaxe deportiva da marca gala, reforzada polo éxito do 205 Turbo
16, dobre vencedor tanto
do Campionato do Mundo
de Rallys, en 1985 e 1986,
como do París-Dakar, en
1987 e 1988.
Este vehículo, cedido por
unha colección privada, exponse coa colaboración do
"205 GTi Club de Francia".
Para completar o elenco de clásicos, o equipo do Centro da Aventura
Automobilística de Poissy
mostrou un Talbot Lago
Coupé América de 1959,
deseñado
por
Carlo
Delaisse, do que se produciron menos de 20 unidades.
Potente e elegante, o concept-car Exalt, desvelado en
2014, expresa, coa súa liña
atlética e a súa atrevida
combinación de materiais,
a visión da berlina segundo
Peugeot.

O Cabriolet 404 foi deseñado polo mestre carroceiro Pininfarina

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:

Citroën no Rétromobile 2018

O 2CV é unha icona da historia do automóbil
■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

Con ocasión do Salón
Rétromobile 2018 Citroën
afanouse nunha homenaxe a
dous modelos icónicos: o 2CV,
que festexa o seu 70 aniversario e o Méhari, que cumpre
50 anos. A marca aproveita
esta cita para mostrar o antepasado do 2CV: un prototipo
do proxecto “TPV” de 1939. A
marca tamén puxo en marcha os preparativos do seu
centenario, que se celebrará
en 2019.

70 anos do 2CV, un
“populista”
Salón de París de 1948. O
2CV é desvelado fronte ao
presidente da República,
Vincent Auriol, e deixa coa
boca aberta á multitude presente. Mentres hai quen se
burla da súa orixinal silueta, outros ven nela todas as
calidades aínda carentes en
moitos modelos: sinxeleza,
lixeireza, axilidade e confort.
Dende os primeiros días, o número de pedidos dálle a razón
á marca e os seus deseñadores visionarios.
André Lefebvre, director da
Oficina de Deseño de Citroën,
equipa o 2CV cunha serie de
tecnoloxías enxeñosas para
a época: tracción dianteira,
suspensión flexible de gran
percorrido e motor de dous

cilindros refrixerado por aire,
entre outros.
O 2CV convértese no coche
tanto dos agricultores como
das familias e dos estudantes,
e completará unha excepcional traxectoria de 42 anos, con
máis de 5,1 millóns de unidades vendidas (incluíndo furgonetas) ata 1990. Aínda
hoxe, o 'Dous Cabalos' segue
sendo unha icona da historia
do automóbil e atrae a numerosos coleccionistas de todo
o mundo.

TPV, o antepasado do 2CV
(1939)
Precursor do 2CV, o proxecto TPV (do francés “Toute
Petite Voiture”) naceu en
1936. Obxectivo: facer do automóbil un produto para todo
o mundo, útil para o traballo
agrícola e accesible para as
clases populares, xusto nunha época na que aínda se
consideraba un obxecto de
luxo. Sinxeleza, frugalidade
e enxeño debían, polo tanto,
combinarse ao servizo dun
obxectivo: “transportar a catro adultos e cincuenta quilos
de patacas ou un barril,
a unha velocidade máxima de 60
km/h”. Resultado:
o automóbil pesaba 370 quilos
en baleiro e o
seu custo supoñía
un

terzo do 11 CV. Ata só tiña un
faro porque a lexislación da
época o permitía.
En 1939, uns 250 modelos de preserie estaban listos
para o Salón do Automóbil
de París... pero todo se queda
en auga de bacallau ao declararse a 2.ª Guerra Mundial.
Os vehículos son deliberadamente destruídos ou escóndense. Só catro chegaron ata
os nosos días, incluído o modelo restaurado exposto en
Rétromobile. Os outros tres foron atopados en 1994 no celeiro inaccesible dunha granxa
situada no Centro de Probas
Citroën na Ferté-Vidame.

O Méhari cumpre 50
Maio de 1968. Á vez que
toda unha xeración se manifesta nas rúas de París reclamando máis liberdades,
Citroën desvela un modelo
orientado ao lecer: o Méhari.
Este convertible atípico, construído sobre a plataforma do
Dyane 6, é un adiantado a súa
época, revoluciona os códigos
dos convertibles tradicionais.

Versátil, práctico e económico, o Méhari é o aliado
perfecto para calquera escapada xunto ao mar grazas á
súa lixeira carrozaría realizada
en ABS (525 kg), insensible á
corrosión. Este vehículo alcanza inmediatamente un grande éxito, xa que é moi doado
de utilizar pola súa modularidade e presenta unha imaxe
xuvenil. Símbolo de liberdade e da arte de vivir dun
modo sinxelo e despreocupado, o Méhari convértese
rapidamente nun fenómeno
social. Ata inicia unha gran
carreira tanto no cine (especialmente na moi popular serie “O Gendarme” con Louis
de Funès) como polas estradas de todo o mundo (Raid
Lieja-Dakar-Lieja
en
1969, Raid París-KabulParís en 1970…).
Fabricouse durante case 20 anos,
ata 1987 e alcanzou as 145.000
unidades.

O Méhari converteuse rapidamente nun fenómeno social
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Motores revolucionados... e outros a piques
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ : SPRINT MOTOR / TOMÁS CUMBRAOS / M.C | Fotos

Repartido. As dúas primeiras citas do WRC
tiveron cores ben diferentes. A experiencia e a
sorte decantaron a vitoria do lado de Ogier e o seu
Ford Fiesta no Montecarlo. Con a neve como protagonista, Suecia veu como os Hyundai marcaban
a pauta, co primeiro triunfo do ano para o belga
Thierry Neuville.

Cinco. Serán as probas galegas que hai para tres
modalidades de campionatos de España no que
aos ralis atinxe. Así, aos habituais Ourense (xuño)
e Ferrol (xullo), sumáselle o lalinense Cocido, que
abre o CERA o 17 de marzo. No apartado de terra,
Terras da Auga será a manga da nosa autonomía
contando para o CERT a finais de maio. Pola súa
banda Rías Altas (outubro) contará para o nacional de Históricos.

Na Coruña. Na derradeira fin de semana deste
febreiro, ponse en marcha a maquinaria do galego
de ralis, que rematará na comarca lucense da Ulloa
a mediados de novembro. Nove mangas, onde as
principais novidades son a recuperación do Rías
Baixas e o retorno do Botafumeiro.
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Triunfo galego. En Madrid, en concreto no rali
de terra de Paracuellos, proba que sufría inspección de cara a incorporarse ao CERT, incluso a finais
desta tempada. O piloto de Covelo Juan Pablo
Castro, aos mandos dun EVO X, foi o máis rápido,
obtendo o triunfo final por diante de Borja Pérez,
tamén cun Mitsubishi, e do veterano Daniel Alonso, con Fiesta R5.

Animado arrinque. O do portugués de ralis,
que cunha magnífica lista de inscritos, alzou o seu
bandeirazo de saída na localidade norteña de Fafe.
Treitos habituais, con pequenas modificacións e
novidades, na habitual cita sobre unhas pistas de
terra con moita historia. Vitoria final axustada para
o Fiesta R5 do azoriano Ricardo Moura, por diante
de Barbosa, sendo terceiro Armindo Araújo, que
retomaba o pulso da competición aos mandos
dun Hyundai.

Calendario definitivo. O que xa ten a novidosa
Peugeot 208 Ibérica, o que sería unha especie de
retorno do prestixioso Desafío Peugeot. Pensada
para o modelo 208 R2, disporá dun calendario de
seis ralis, entre España e Portugal. Os mundialistas
Portugal e España-Cataluña, así como as citas de
Castelo Branco, Ferrol, Princesa de Asturias e Casinos do Algarve forman esa lista.

Avanzando. A Fórmula E, que disputa xa a súa
cuarta carreira nesta época do ano. A competición
con estes monoprazas eléctrico ten como líder a
Jean Eric Vergne, do equipo Techeetah), despois
da proba disputada nas rúas de Santiago de Chile.
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Ulf Karlson e Montesa
■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ MONTESA PRESS | Fotos

O piloto de trial Ulf Karlson,
que escribiu grandes capítulos da historia do trial da
man do construtor español
Montesa faleceu o día sete
deste mes. A súa forma de ser
e de competir marcou un fito
no mundo desta especialidade motociclista. Ademais de
gañar o primeiro título mundial para o construtor nacional, tivo unha versión da Cota
co seu nome.

Ulf Karlson (1952-2018)
Con gran dor, o Repsol
Honda Team recibiu a fatal
noticia do falecemento de Ulf
Karlson (Alvangen, Suecia, 6
de marzo de 1952), tras unha
fatal enfermidade.
Ulf Karlson foi o primeiro campión do Mundo cunha Montesa (1980), ademais
de obter quince vitorias na
máxima competición e un
total de 40 podios. Karlson
tamén conseguiu oito campionatos de Suecia e tres de
Escandinavia, sempre con
Montesa.
O Repsol Honda Team, o
equipo oficial de MontesaHonda, sente profundamente a perda de Ulf Karlson que
o considera como un dos
seus fillos deportivos.
Miquel Cirera, Team
Manager, do equipo mundial de Repsol Honda Team,
dixo que “hoxe os montesistas estamos de duelo. perdemos a un grande amigo, un

Karlsson competindo coa Montesa Cota 349

deportista e unha gran campión do mundo. Sentimos
a perda de Ulf Karlson, con
quen nos uniu un lazo profesional e de amizade dende hai moitos anos. Damos
o pésame á familia e a todos
os amigos do trial. Descanse
en paz”.

Montesa e o trial
Aínda que a marca española de motos Montesa fundouse en 1944, non foi senón
ata 1967 que a empresa construíu a súa primeira motocicleta de trial, a 250, lanzando
a Cota 247, ao ano seguinte.
Pasou pouco tempo para
o éxito, con notables triunfos
nas competicións internacionais de Malcolm Rathmell e
Yrjo Vesterinen nos Seis Días
de Escocia en 1979 e 1980,
respectivamente, e Toni
Gorgot en 1983. O primeiro

título mundial foi gañado
polo sueco Ulf Karlsson, no
Campionato Mundial de Trial
en 1980 a bordo do prototipo
Montesa Cota 349. Ademais,
Montesa fíxose co campionato de construtores, unha fazaña que se repetiría o ano
seguinte (1981).
O novo prototipo Montesa
Cota 315 construído por HRC
e desenvolvido polo departamento de carreiras da marca, terminou asegurando o
título mundial en 1996 grazas a Marc Colomer. Logo de
tres anos dominando a especialidade, a fichaxe do británico Dougie Lampkin levou
unha vez máis a Montesa
de novo ao cumio. En 2000,
o equipo de Montesa fixo
un varrido limpo do podio no campionato mundial con Lampkin, Fujinami
e Colomer. Dougie Lampkin
a bordo dunha Montesa

Ulf Karlsson lucindo o número 1

triunfou nos campionatos
mundiais de 2001, 2002,
2003, 2004 e 2005, ademais
de acumular un total de 50
vitorias de alto nivel en Trial
Outdoor. Despois do británico, foi a quenda de Takahisa
Fujinami para levar a facho,
e ao facelo converteuse no
primeiro piloto xaponés
en levar a casa un título do
Campionato Mundial de
Trial.
Montesa agora ocupa o
posto da construtora con
máis títulos na historia do
mundial de trial. Dende a primeira vitoria en 1980, de Ulf
Karlsson, ata o campionato
de 2016, o departamento de
carreiras do equipo decorou
as paredes con máis de 19 títulos mundiais.
Dende abril de 2014,
Repsol Honda Team forma
oficialmente parte do Team
HRC.

BREVES
❱❱
Máis do 60% dos
condutores españois ve un
futuro positivo para os motores de combustión, tanto
de gasolina como de gasóleo, segundo un estudo publicado por Mazda e Ipsos.
❱❱
Co aumento do
carsharing e outros servizos
de transporte privado, Goodyear presentou a súa oferta de servizos de frotas aos

provedores de mobilidade
compartida. Tamén lanzará un programa piloto de
mantemento avanzado de
pneumáticos cunha empresa de software de xestión
de frota.
❱❱
O sector da automoción e as industrias auxiliares realizarán ao redor
de 6.800 contratacións de
persoal durante o presente

exercicio, o que suporá un
incremento do 5% do emprego sectorial, segundo as
previsións de Adecco Automotive.
❱❱
Resultados récord
para o Programa Audi Ideas.
Tivo ao redor de 15.000 suxestións de mellora realizadas polos traballadores durante 2017, o que permitiu
ao fabricante aforrar 108,6

millóns de euros, un 23,4%
máis que o ano anterior.
❱❱
A recadación por
imposto de matriculación
situouse en 390,21 millóns
de euros durante o pasado
exercicio, o que supón unha
suba dun 19% en comparación cos 327,79 millóns de
euros ingresados en 2016,
segundo datos da Axencia
Tributaria.

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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EL ARTE DE DESTACAR

NUEVO LEXUS NX 300h HÍBRIDO
POR 350 €/mes*
No sólo el diseño sorprendente del LEXUS NX es una obra de arte. Su tecnología Híbrida
autorecargable y su sistema de frenada pre-colisión con detección de peatones lo convierten
en una pieza maestra de la innovación.
Con Full Drive, que incluye 4 años de mantenimiento, 4 años de garantía, 4 años de conectividad
y 1 año de seguro a todo riesgo.

*48 cuotas. Entrada: 10.873,20 €. Última cuota: 18.877,69 €. TAE: 8,75%
Descubra más en www.lexusauto.es

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

145 kW 197 CV. 5,0 l/100km. CO2: 116 g/km. NOx: 0,007 g/km
Lexus NX 300h Business MY18 con Full Drive. PVP recomendado: 38.500€ (incluye promoción de 3.900€ por financiación con Lexus Privilege). Entrada: 10.873,20€. TIN: 7,50%. TAE:
8,75%. 48 cuotas de 350€ / mes y última cuota (valor futuro garantizado): 18.877,69€. Comisión de apertura financiada (2,75 %): 759,74€. Precio Total a Plazos: 46.550,89€. Importe Total
de Crédito: 28.386,54€. Importe Total Adeudado: 35.677,69€. Oferta conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España con el producto Lexus Privilege, válida hasta
el 28/02/2018 en Península y Baleares. IVA, transporte, impuesto de matriculación, campaña promocional y paquete Full Drive incluido. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada y
equipamiento opcional no incluidos. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. El paquete Full Drive ofertado se
refiere a la contratación conjunta de Financiación con Lexus Privilege, Seguro Lexus Premia, Lexus Connected y Programa de Mantenimiento Care. Seguro a Todo Riesgo con Franquicia de
300€ ofrecidos por AIOI NISSAY DOWA INSURANCE. COMPANY OF EUROPE Ltd. Sucursal en España exclusivo para clientes NX mayores de 27 años, más de 5 años de carnet y
bonificación acreditada de 4 o más años sin siniestros o 5 años y máximo un siniestro. Condiciones sujetas a la normativa de contratación y aceptación del riesgo por parte de la Compañía. Para
más información consulte en su centro autorizado Lexus o en www.lexusauto.es.

