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Editor:
Arrincamos, S.L.
Director:
Xurxo Sobrino Morán
Redactores
e Colaboradores:
Miguel Cumbraos, Ramón Novo, Sevi
Martínez, Antón Pereira, Félix Doce,
Fernando Cuadrado, Xabier Vilariño,
Ray Mosquera, Rocío Pereira, Rodrigo
Medina, Xosé Arufe, Luis Penido, Luís
Rivero de Aguilar, Hugo S. Torrón e
Emilio Blanco.
Deseño e maquetación:
Juan Feáns
SPRINT MOTOR:

Avda. da Liberdade, nº16, 4ºA
15706 - Santiago de Compostela
Tfno. e Fax 981 801 458
redaccion@sprintmotor.com
www.sprintmotor.com
IMPRIME: Gráficas Garabal.
Depósito Legal: C–138/97

Os motores alimentados por gasóleo
comezaron a facer furor grazas á crise do
petróleo, cando o gasto en consumo era
moito máis económico cun motor de gasóleo que cun de gasolina.
Daquela, un dos atrancos que tiñan estes propulsores que consumían gasóleo
é que eran lentos, ruidosos e fumegaban
máis cós de gasolina. Ademais os vehículos que os incorporaban eran máis caros, xa que non se comercializaban tantas
unidades como os de gasolina. Todo isto
creaba unha mala lenda ao redor dos diésel. Aínda así eran moitos os profesionais
que optaban polo motor diésel, simplemente “pasaban” dos seus defectos en beneficio das súas virtudes de rendibilidade
económica.
Coa chegada dos propulsores turbodiésel a cuestión pasou a ser furor. Todo
mundo quería unha destas motorizacións
no seu automóbil, o aforro no consumo
era considerable. Melloraron as prestacións enormemente, co cal deixaron de
ser lentos, e baixou moito a sonoridade.
Foi entón cando todos os condutores que
facían un número considerable de quilómetros ao ano querían un automóbil turbodiésel, incluso os que non percorrían
tantos tamén o querían.
Agora as cousas cambiaron moito e o
cisne pasou a ser o parrulo feo. Chegados
a este punto empezan a oírse voces para
que non se demonicen os motores diésel. Así, o pasado mes de marzo, durante
a presentación dos resultados de BMW,
o máximo executivo da marca Harald
Krüger, afirmou que “a prohibición de

todos os vehículos diésel é un erro”.
O voceiro da firma xermana dixo “estas motorizacións son chave para reducir os niveis de contaminación. Agardo
que os fabricantes xunto coas autoridades, discutamos e saquemos conclusións vinculantes sobre as emisións deste
combustible dun xeito realista e con cifras
contrastadas”.
Todo apunta a que os propulsores diésel teñan os seus días contados. Mais isto
non quere dicir que teñamos que repudialos con urxencia, dunha forma inmediata ou precipitada. Deron un bo servizo
no seu momento e na actualidade seguen xogando un gran papel no taboleiro da mobilidade. Se se gravan agora en
exceso, tanto este carburante como os
vehículos alimentados por el, pode suceder que unha gran parte da industria automobilística, maioritariamente europea,
chegue a ter grandes problemas estruturais. Igual sucedería con toda a economía
que xira ao seu redor (industria auxiliar,
concesionarios, talleres multimarca, recambistas…), poderían entrar nunha
grave crise que, dalgunha forma, pode
afectarnos a todos os cidadáns.
Teremos que estudalo e razoalo tranquilamente, o que non quere dicir que teña
que ser paseniñamente. Somos conscientes de que os tempos avanzan cara
ás enerxías limpas pero fagamos as cousas ben e camiñemos cara ao futuro sen
xerar crises, que poden ser gratuítas e moi
perigosas. Hai máis en xogo do que nos
imaxinamos. Por iso, a necesidade de tomar medidas reflexionadas e rigorosas.
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Balance das matriculacións

A Semana Santa frea as vendas en marzo
Os concesionarios piden menos presión das marcas para cumprir
cos seus “ambiciosos” obxectivos
■ EMILIO BLANCO | Texto

A Semana Santa pasoulles
factura ás matriculacións en
marzo en Galicia. Os concesionarios galegos venderon
3.782 coches novos o mes
pasado, o que representa
unha mínima suba dun 0,6
por cento. O segmento de
particulares baixou nas últimas semanas e a celebración
da Semana Santa restou días
hábiles de comercio. Estas
dúas circunstancias contribuíron a frear a marcha
das vendas, que se lograron compensar coas matriculacións realizadas polas
empresas.
Por
provincias,
na
Coruña comercializáronse
1.675 vehículos novos; en
Pontevedra, 1.153; en Lugo,
524; e en Ourense, 430. En
números relativos, marzo pecha con avances na
Coruña e Lugo e retrocesos
en Pontevedra e Ourense. De
tal xeito que os concesionarios coruñeses aumentaron
as vendas nun 5,2 por cento
e os lugueses nun 3,5. Pola
contra, os establecementos
de Pontevedra comercializaron un 5,7 por cento menos
e a caída nos de Ourense foi
dun 2,2.

No conxunto de España,
en marzo vendéronse
128.175 vehículos novos.
A cifra representa un incremento dun 2,1 por cento. O
comportamento foi desigual
por comunidades. O mercado avanzou en preto dun catorce por cento en Navarra e
nun dez en Madrid. Mentres,
Cataluña levou a peor parte,
cunha baixada dun dez por
cento.
Trimestre
Malia o tímido avance de
marzo, o primeiro trimestre
pecha con 11.244 coches
vendidos en Galicia: un 9,1

por cento máis. No conxunto de España o incremento
do mercado é algo superior.
Entre xaneiro e marzo comercializáronse 340.311 automóbiles novos, un 10,5 por cento
por riba do mesmo período
de 2017.
Os concesionarios alertan
xa nestes primeiros meses de
2018 dun xeito claro do que
dende hai meses vén denunciando SPRINT MOTOR:
os ambiciosos obxectivos
das marcas provocan un exceso de automatriculacións
que fai crecer o mercado de
xeito artificial. O director de
Comunicación da patronal

de concesionarios Faconauto,
Raúl Morales, admite que “en
nada favorece ao sector estas políticas comerciais que
levan ao límite as finanzas
dos concesionarios e eventualmente á insatisfacción do
cliente final”. Recoñécese que
este tipo de práctica comercial está enchendo o stock
dos concesionarios de quilómetros 0 e de vehículos de
demostración. Raúl Morales
considera que “sería desexable que as marcas cambien
o seu xeito de actuar e poñan aos seus concesionarios
obxectivos xustos e en liña
coa realidade do mercado”.

TOP-10 Marcas

Peugeot non quere sorpresas e mete a directa en Galicia
■ EMILIO BLANCO | Texto

Marzo serviu para confirmar a importante distancia existente entre Peugeot
e o resto como marca máis
vendida en Galicia. A insignia principal do Grupo PSA
liderou de novo as matriculacións na comunidade galega, con 349 coches novos. Os
concesionarios de Seat venderon 284 e os de Renault,
279. Estas tres marcas foron
as que quedaron no podio do
TOP-10 galego en marzo.

Fóra desas tres primeiras
posicións
quedou
Volkswagen, con 270 automóbiles novos comercializados o mes pasado. A seguir
situáronse Citroën, con 238;
e Audi, con 230. Kia e Toyota
tamén se consolidan entre as
marcas máis vendidas este
ano en Galicia.
Os concesionarios galegos
da firma surcoreana matricularon en marzo 203 vehículos e os da xaponesa, 202.
No TOP-10 galego de marzo

destaca a presenza de Nissan,
que empeza a chamar ás
portas dos mellores. Nissan

comercializou 195 coches novos. Opel completou o TOP10, con 185.

TOP-10 GALICIA MARZO

TOP-10 GALICIA XANEIRO-MARZO

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

PEUGEOT
SEAT
RENAULT
VOLKSWAGEN
CITROËN
AUDI
KIA
TOYOTA
NISSAN
OPEL

349
284
279
270
238
230
203
202
195
185

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

PEUGEOT
1.046
SEAT
811
VOLKSWAGEN 777
RENAULT
758
AUDI
669
CITROËN
652
TOYOTA
616
KIA
614
FORD
590
OPEL
578
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Novo Mazda CX-3
Mazda presentou o
novo CX-3 en Nova
York. Como principais novidades, este modelo presenta un deseño Kodo
máis evolucionado, motores Skyactiv avanzados e un
equipamento máis amplo de
seguridade i-Activsense. Os
cambios exteriores destacan
por un novo deseño na súa

grella dianteira, a opción do
ton de carrozaría Soul Rede
Crystal e unhas novas lamias
de 18 polgadas. No interior
a marca resaltou un novo repousabrazos central, un freo
de estacionamento eléctrico
e melloras no sistema de seguridade. Sairá á venda en
Europa o próximo verán.

Stelvio e Giulia Executive
Agora,
ambos modelos,
completan
a
súa gama cun novo nivel de acabado por
encima do Super, denominado Executive, un
acabado que ofrece os
equipamentos máis demandados polos clientes
da marca. O Stelvio está

Audi RS 5 Sportback
O Audi RS 5 Sportback
chegará primeiro ao
mercado de EEUU e
Canadá, en Europa teremos que
esperar uns meses. Esta é a primeira vez que o RS 5 se presenta
en formato Sportback. Destaca
pola súa grella ancha e plana, as
súas grandes tomas de aire e o
seu spoiler dianteiro coas letras
quattro en aluminio mate. Na
zaga chama a atención o difusor RS específico, o escape con
saídas ovaladas e o alerón fixo
do maleteiro. A cor da carrozaría

Verde Sonoma metálica é tamén
exclusiva para esta versión.
Incorpora un motor 2.9 TFSI V6
biturbo de 450cv. A potencia vai
ao sistema de tracción integral
quattro con diferencial central a
través da transmisión automática tiptronic de 8 velocidades con
tempos de cambio optimizados
e especialmente posta a punto
para unha condución deportiva.
O diferencial deportivo opcional
distribúe o par de forma selectiva entre as rodas posteriores.

Novo Ford Focus
O novo Focus inaugura
unha nova era de tecnoloxía e confort. O novo
deseño Human Centric para a ampla gama do modelo inclúe o primeiro crossover Active e o Focus
Vignale de gama alta. A primeira
pantalla Head-up para un modelo
Ford en Europa dota ao condutor
dunha maior confianza ao volante. O Asistente de Estacionamento
Activo 2 permite manobras de
aparcamento completamente

automatizadas con só pulsar un
botón.
Os motores de gasolina EcoBoost
e diésel EcoBlue, co apoio dunha
nova transmisión automática de
oito velocidades, ofrecen unha
mellora de eficiencia de combustible dun 10% en toda a gama. A
nova transmisión automática de
8 velocidades adapta os patróns
de cambio de marcha ao estilo de
condución.

dispoñible en seis configuracións diferentes; se
equipa con dous motores de gasolina (200 e
280cv) e tres diésel (150,
180 e 210cv). O Giulia ten
catro configuracións; se
oferta cun motor de gasolina (200cv) ou dous
diésel (150 e 180cv).

6
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Probas de pista
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e foto

Neste número falareivos sobre as
distintas probas que existen de pista.
Cabe salientar que a bicicleta de pista
ten un só prato e un piñón. O sistema
de transmisión é de piñón fixo, non
permite deixar de pedalear mentres
a bici estea rodando.
As probas de pista de velocidade
son as seguintes:
Keirin: Orixinouse en Xapón
en 1948. No ano 2000 foi deporte
olímpico por primeira vez. Na proba hai
varios corredores entre seis e oito, disputase un sprint tras haber efectuado un
determinado número de voltas detrás
dunha moto, que alcanza os cincuenta
quilómetros hora. O sprint e de dúas voltas e media.
Velocidade: É un duelo entre
dous corredores a tres voltas. A douscentos metros de meta está o límite para
comezar o sprint. O vencedor é o ciclista
que gañe dúas mangas.
Velocidade por equipos: Dous
equipos de tres ciclistas enfróntanse a
tres voltas. Cada corredor debe encabezar

o seu equipo durante unha volta completa. O tempo parase cando o terceiro ciclista de cada equipo cruza a meta o final da
terceira volta.
As probas de pista de fondo son as
seguintes:
Persecución por equipos: Dous
equipos de catro ciclistas enfróntanse sobre catro quilómetros, tomando a saída
dende puntos opostos da pista. Resulta
vencedor o equipo que alcance ao outro
ou o que rexistre o mellor tempo. O tempo tómase no terceiro corredor en cruzar
a raia de meta.
Omnium: É unha competición múltiple que integra ata catro

modalidades distintas de ciclismo
en pista. As probas que forman o
Omnium son: Scratch (10 o 15 quilómetros dependendo se son mulleres
ou homes), carreira tempo, eliminación e puntuación (40 quilómetros).
No scratch gaña a proba o primeiro
ciclista que cruce a meta, é como unha
carreira en liña. Na carreira tempo é
unha minipuntuación con sprint, en
cada xiro outorgase un punto o gañador. Ademais tamén se poden obter puntos dobrando o pelotón. Na eliminación
soen participar entre vinte e trinta ciclistas, cada dúas voltas sona unha campá e
indica que hai un sprint, no cal a roda traseira do último ciclista en pasar pola raia
de meta queda eliminado. A puntuación
é unha careira onde se percorren entre
25 e 40 quilómetros, onde a clasificación
final se establece por puntos. Estes puntos súmanse nos sprint que teñen lugar
cada dez voltas. Tamén se poden conseguir puntos dobrando o pelotón. O gañador será o ciclista que máis puntos teña o
rematar as voltas.

Bicicleta pregable Mini
A nova versión da
bici pregable Mini é
unha auténtica todoterreo que atraerá con
toda seguridade aos fans do
deseño e aos entusiastas de
Mini. Esta bici pode cargarse
con rapidez e facilidade no
maleteiro do coche, e proporciona un xeito flexible e
cómodo de desprazarse. Un

sillín acolchado e revestido
de coiro, as 8 marchas e as
lamias de 20” fan que resulte extremadamente cómodo
desprazarse nesta bici, aínda
que pese menos de once quilos. Ten gardalamas diante e
detrás para incrementar a
protección fronte á suciedade. Prezo: 650 €.

A DXT clasifica as motos
e os ciclomotores
A Dirección Xeral
de Tráfico clasificou
ao parque de motos
e ciclomotores en función
do seu potencial contaminante, cumprindo así
una das medidas do Plan
Nacional de Calidade do Aire
e Protección da Atmosfera
encomendada á DXT. En devandito Plan afírmase que
tanto as partículas como o
dióxido de nitróxeno teñen
no tráfico rodado a principal
fonte de emisión nas grandes cidades e propón a clasificación dos vehículos en

función dos niveis de contaminación que emiten.
A clasificación dos vehículos está consignada no rexistro nacional de vehículos da
DXT e á mesma poden acceder en tempo real os organismos con competencia en
materia de mobilidade, seguridade viaria, tributaria ou
no medio natural. Os vehículos que se catalogaron nesta
ocasión corresponden a: ciclomotores de dúas rodas ou
de tres, cuadriciclos lixeiros,
motocicletas de dúas rodas e
motocicletas con sidecar.

Botas X-TEAM
X-TEAM son as novas botas de Acerbis
que revolucionan o
concepto de estética e de protección sen renunciar á sensibilidade dos mandos. Teñen
unha ampla gama de cores: 9
variantes dispoñibles. As superficies de plástico combínanse
con materiais máis suaves e
menos invasivos. X-TEAM supera as 3 homologacións estándar e colócase entre as botas
para fóra de pista máis lixeiras
do mercado. Prezo: 166 €.

Novas >> Sprint Motor 7
Mahindra KUV100
O KUV100 nace para
combinar as características dun SUV coas
esixencias dun uso urbano. O
ADN deste modelo nótase xa
a primeira vista, prefire o desenvolvemento en vertical dos
volumes, mentres que a súa
aptitude para a vida na urbe

é evidente polas súas medidas compactas e unha lonxitude contida de só 3,7 metros.
O motor de gasolina 1.2 (82cv)
e o amplo habitáculo (5 prazas), fan do KUV100 unha boa
elección para a familia. Hai un
KUV100 dende 10.450€ (con
campaña).

Schaeffler Mover
O Schaeffler Mover,
co propulsor e a
transmisión aloxados
en cada cubo de roda, ofrece unha novidosa plataforma
para os máis diversos conceptos de vehículos como taxis-robot ou vehículos de transporte
autónomos. Os compoñentes
da propulsión e do chasis están
agrupados, ocupando pouco
espazo nunha unidade compacta, o Intelligent Corner
Module. Este módulo, montado nas 4 rodas, está formado
polo motor montado no cubo
de roda, a suspensión da roda,

Audi 100% eléctrico
incluíndo os muelles, e o actuador para a dirección electromecánica. A forma elixida
da suspensión da roda permite viraxes de ata 90º. O vehículo
pode manobrar en rúas estreitas ou aparcar lateralmente en
ocos pequenos para permitir
aos pasaxeiros subir e baixar. A
marca está desenvolvendo o estudo de viabilidade do vehículo.

Audi acepta rexistros para o que será o
seu primeiro modelo
completamente eléctrico a través da súa web: www.audi.é/
etron. Mediante o rexistro, cun
sinal de 2.000€, obtense preferencia para acceder ao primeiro

modelo 100% eléctrico, libre de
emisións de Audi. O lanzamento en Europa do SUV eléctrico
de altas prestacións iniciarase a
finais de 2018. As primeiras entregas están previstas a principios de 2019.

8
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ELLE e Urban Ride
O Citroën C1, amplía a súa oferta con
dúas novas series especiais: froito da colaboración
coa revista ELLE, a serie especial C1 ELLE, elegante, á moda
e conectada. E a serie especial C1 Urban Ride, que evoca
aventura coas súas liñas dinámicas marcadas polas proteccións da carrozaría. Chegarán
a finais de maio.
As novidades tecnolóxicas tradúcense sobre todo
en 6 axudas á condución
dispoñibles (Active City
Brake, Axuda ao Arrinque en
Pendente, Alerta de Cambio

Involuntario de Carril, Cámara
de Visión Traseira, e Acceso e
Arrinque Mans Libres). Entre
o equipamento destaca o recoñecemento dos sinais de
velocidade e unha compatibilidade Mirror Screen estendida (Apple Car Play, Android
Auto e Mirror Link®), que permite a duplicación da pantalla
do smartphone sobre a pantalla táctil de 7”.
A nova gama C1 centra a súa
oferta cun único bloque motor,
o 3 cilindros 1 l. VTi desenvolvido por Toyota. Gaña en potencia, desenvolvendo agora
72 cabalos. Unha motorización

dispoñible con caixa de cambios manual (VTi 72) e con
caixa de cambios pilotada (VTi
72 ETG). O C1
achégas e

aínda máis aos gustos e necesidades de todos, ofrecendo a
posibilidade de elixir entre tres
estilos diferentes; dende 9.500
€ ou 89 € ao mes, con
4 anos de mantemento
incluído.

O concepto LF-1 de Lexus
O espírito innovador do concepto LF-1 Limitless de Lexus
deseñouse no CALTY Design
Research de California, e a linguaxe do
seu deseño atopa as súas raíces no simple, á vez que elegante, concepto molten
katana: unha visualización do deseño que
fusiona as formas orgánicas do metal líquido cos gumes da tradicional espada
xaponesa. En definitiva, unha recreación
da evolución dende unha masa suave e
fluída ata unha forma sólida e cicelada
que forma a base do deseño fluído, aínda
que agresivo, do concepto LF-1 Limitless.
O espazo para o copiloto é moito máis

aberto, con menos controis e un amplo
salpicadeiro sen obstáculos.
Pola súa banda, os pasaxeiros da parte
de atrás gozan dos mesmos asentos que
os ocupantes de diante, con grande espazo para as pernas e
pantallas individuais
dende as que se poden axustar o control
do climatizador ou as
opcións de entretemento a bordo.
“Esta é a nosa visión do novo vehículo: un modelo

representativo da compañía que adopta
o potencial do crossover sen desistir por iso
do alto nivel de rendemento e do luxo das
mellores berlinas”, afirma Kevin Hunter,
presidente de CALTY Design Research Inc.

BREVES

Outback Executive Plus
O pioneiro do segmento crossover 4x4
dende 1995, amplía a súa oferta cunha nova
versión Executive Plus-S que
ofrece o maior nivel de equipamento do modelo dende que
saíu á venda. Cun renovado
deseño exterior cunha nova
grella dianteira, novas ópticas
e paragolpes redeseñado.

A nova versión tope de
gama, asociada ao motor bóxer de gasolina 2.5 litros, sae
á venda cun prezo de 37.750
euros, incluíndo a campaña
comercial de 1.000 non suxeita a financiamento. As principais novidades do modelo
céntranse fundamentalmente nos campos da seguridade,
a conectividade e o deseño.

❱❱
A DXT está traballando para que os fabricantes de motos introduzan de forma obrigatoria
neste tipo de vehículos o
sistema de chamada automática de urxencia (eCall),
do mesmo xeito que nos
coches e vehículos comerciais novos que se comercializan na UE dende o pasado 31 de marzo.
❱❱
Un coche eléctrico, de media, comeza a
ser rendible "cun mínimo
de 15.000 quilómetros ao
ano", segundo un estudo
realizado por Rastreator.
com, que mostra que un
43% da poboación ten reticencias para comprar un
automóbil alternativo.
❱❱
Mahindra lanzará
en maio no noso país o seu
novo modelo KUV100, co

que se introduce no mercado de SUV compacto.
Con este modelo pretende
alcanzar un novo tipo de
clientela e aproveitar o potencial de crecemento que
representa este segmento
no noso mercado.
❱❱
Kymco presentou
no Salón 'Vive a Moto' de
Madrid, 'Noodoe Navigation', un navegador para
motoristas, que lanzará a
medidos deste ano para os
usuarios do seu modelo AK
550.
❱❱
A marca italiana
de motos Fantic lanzou no
noso mercado dous novos
modelos Cabaleiro Scrambler e Cabaleiro Flat Track,
inspirados no enduro 'vintage' e cos que a firma revive a "mítica" denominación
Cabaleiro.
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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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Máis potencia para o Peugeot 108
Como boa “fashion
victim”, o Peugeot
108 renóvase tanto
no interior coma no exterior. Baixo o capó, incorpora
o motor VTi 75 co que, ademais de gañar en potencia e
prestacións, cumpre coa esixente normativa medioambiental Euro 6.
Ademais de incorporar
un sistema de recoñecemento vocal, permite unha

circulación máis segura grazas ao sistema de
recoñecemento de sinais de límite de velocidade, asociado a outras
dúas funcións de axuda
á condución moi útiles
en percorridos urbanos
e interurbanos: o Active
City Brake e a alerta de
cambio involuntario de
carril. Está dispoñible
dende 9.690 euros.

Autobús de pila de combustible Sora
Toyota anuncia a
posta á venda do
Sora1, o primeiro autobús de pila de combustible en recibir a certificación
para este tipo de vehículos en
Xapón. Con este avance, a marca agarda introducir máis de
cen autobuses de pila de combustible, principalmente na
área metropolitana de Toquio,

Novo Hyundai Tucson
Hyundai
presentou o novo Tucson. O
frontal está dominado
pola grella en cascada e unha
nova e refinada firma lixeira con
faros full LED, así como un paragolpes dianteiro máis elevado,
proteccións dianteiras e lamias
de novo deseño. O Tucson está
equipado cuns novos pilotos
traseiros, así como un redeseñado paragolpes traseiro. O coidado interior combina elegancia e
ergonomía para proporcionar
unha experiencia de comodidade e amplitude.
O novo Tucson funciona con
dous motores diésel e dous de
gasolina. O máis potente é o

antes dos Xogos Olímpicos e Paraolímpicos
de Toquio 2020. Desta forma, a medida que
aumente o número de autobuses movidos
por hidróxeno en circulación na área metropolitana, Toyota espera incrementar o
coñecemento sobre esta tecnoloxía entre
os usuarios e os cidadáns.
O nome Sora fai referencia ás siglas en inglés das palabras ceo, océano, río, aire (Sky,
Ocean, River, Air), que representa o ciclo do
auga na Terra.

Captur S-Edition
diésel 2.0 l. (186cv). Este 2.0 dispón dun sistema de tracción
total e se pode combinar cunha transmisión manual de 6
velocidades ou coa opción de
transmisión automática de oito
velocidades. Pódese elixir entre os diésel 1.6 desenvolvidos
con dous niveis de potencia: o
de 115cv e o de 133cv. Ambos
motores están dispoñibles con
transmisión manual de seis velocidades e tracción dianteira. Para
a versión de maior potencia, a
marca ofrece unha transmisión
de dobre embrague de sete velocidades (7DCT) e a opción de
tracción dianteira ou 4x4. Estará
dispoñible en Europa este verán.

Captur enriquece a
súa gama coa Serie
Limitada S-Edition.
Esta versión permite completar
a gama de motores e introduce o motor TCe 150, asociado
a unha caixa manual ou EDC e
convértese na máis deportiva
da gama, 150 cabalos. Ademais,
está dispoñible nas motorizacións TCe 120 en caixa manual
ou EDC, así como en dCi 110.
O S-Edition vén fortemente
equipado de serie no referente a conectividade e seguridade
activa e pasiva, como, por exemplo, co sistema multimedia conectado R-Link Evolution con

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

cartografía europea, o climatizador automático con sensor
de luminosidade, o sistema de
aparcamento mans libres Easy
Park Assist, aviso de ángulos
mortos, cámara traseira e radares dianteiros, traseiros e laterais.
Equipa lamias de aliaxe de 17”
específicas que lle dan un toque
deportivo, así como de numerosos detalles exteriores e interiores, incluíndo unha tapizaría
exclusiva de alcántara TEP e pedais de aluminio.
Entre as opcións, atópanse o
teito fixo panorámico e o pack
interior azul. Así mesmo, conta
coa cor azul Raio combinable
coas cores de teito gris platino ou negro. Dispoñible
dende 19.966 €.

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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Mercedes-AMG C 63
Potentes motores V8 e un equipamento específico,
impulsaron os modelos tope de gama da Clase C de
Mercedes-AMG á cabeza da lista de venda. O C 63 encarna a esencia da marca. Este modelo ofrece agora un dinamismo aínda máis acusado e un equipamento interior máis
moderno con posibilidades ampliadas de personalización nas
catro versións da carrozaría: berlina, familiar, cupé e convertible. O cambio AMG Speedshift MCT 9G con embrague húmido
para o arrinque permite reaccións aínda máis rápidas. O motor

V8 biturbo de 4,0 litros está dispoñible para as catro carrozarías
en dous niveis de potencia: 476cv para o C 63 e 510cv para o
C 63 S. A aceleración do C 63 S berlina e cupé non finaliza ata
alcanzar a cota de 290 km/h.
O suxestivo deseño é outro dos atributos do C 63. A calandra
do radiador específica de AMG subliña a identidade da marca
e acentúa a súa potente presenza. O habitáculo benefíciase do
posto de condución totalmente dixital (equipo opcional) con indicadores específicos AMG e da nova xeración de volantes AMG.

Novo VW Touareg
Celebrar por primeira vez a estrea
mundial dun novo
modelo en China (o maior
mercado de Volkswagen)
supón toda unha declaración de intencións por parte do fabricante alemán. O
novo Touareg é un fito na
maior ofensiva de modelos e tecnoloxía da marca. O
novo buque insignia asume
o liderado no segmento dos
SUV da clase premium co seu
deseño expresivo, uso innovador das funcións, sistemas

de confort e seguridade, así
como coa alta calidade dos
seus materiais e acabados.
O novo Touareg chegará
ao mercado europeo equipado inicialmente cos motores diésel V6 de 231 e 286
cabalos.
A data exacta da introdución no mercado europeo
do Touareg con motor híbrido enchufable aínda non se
determinou. Ademais, seguiranlle en diferentes mercados unha versión de gasolina
V6 de 340cv e un turbodiésel

V8 de 421. En comparación
coa xeración anterior, esta

terceira é moderadamente
máis ancha e longa.

e da tenda online de
Pull&Bear.
O coche ten unha potencia de 81cv que rende unha

velocidade máxima de 130
km/h e ten unha autonomía de 160 km. O prezo é
de 25.475 €.

Un proxecto conxunto de Inditex e Smart
A firma galega de moda nova
do Grupo Inditex
Pull&Bear e o fabricante de
vehículos urbanos Smart
puxeron simultaneamente
á venda o exclusivo Smart
Fortwo Electric edición
Pull&Bear e a colección
cápsula Smart x Pull&Bear,
inspirada no concepto de
mobilidade sostible e elaborada con materiais reciclados e algodón orgánico.
O vehículo, producido en
edición limitada, está dispoñible en concesionarios Smart de toda España.
Nunha selección de puntos
de venda de Smart (Madrid,

Barcelona, Valencia e A
Coruña) pódese ver unha
das 50 unidades fabricadas
nesta exclusiva edición do
coche eléctrico. Xunto a elas
móstranse pezas da colección de roupa creada por
Pull&Bear que está á venda tamén en tendas seleccionadas da firma
de moda nas
mesmas cidades, ademais de San
Sebastián
e Xixón
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María Victoria Moreno a bordo de Teresita
■ VALENTÍN GARCÍA GÓMEZ*

Hai exactamente un ano, nestas
mesmas páxinas, falabamos da querenza de Carlos Casares polas motos, unha
afección que cultivou durante toda a súa
vida e que converteu en materia literaria
en varios dos seus textos. Destacabamos
deste escritor tal feito, o cal é de supoñer
que lle causaría sorpresa a máis dun lector
ou lectora de Sprint Motor. Non en van, as
xentes do común acostumamos construír
a imaxe das xentes do mundo das letras
do mesmo xeito que eles edifican os personaxes de ficción. Figurámonos que non
entenden nin saben de praceres mundanos e só se ocupan ao xogo da imaxinación e a abstracción.
O Día das Letras Galegas dedícaselle
este ano a María Victoria Moreno, unha
escritora á que lle acae perfectamente
esta imaxe. Quen lea calquera dos seus
numerosos relatos, como a tan celebrada
novela Anagnórise, caerá axiña na conta
de que ese universo literario se sustenta sobre piares afectivos e se edifica cos
vimbios da emoción. De aí que tendese á
humanización e á atribución de calidades
propias das persoas a todos os seres (incluídos os inanimados) que habitaban o
seu mundo persoal e ficticio. Teresita era
o nome co que se refería ao seu coche,
o pequeno Daewoo Lanos vermello co
que foi de acó para aló durante décadas.
A este respecto, as tamén creadoras Fina
Casalderry e Marilar Aleixandre, nunha recente biografía de María Victoria Moreno,
trasladan a personalidade e costumes da
escritora que homenaxeamos este ano a
algunhas das personaxes das súas novelas. Concretamente, din de Xulia Andrade,
a protagonista de Anagnórise, que “é ela
na súa Teresita. Fuma, gústalle conducir e
pisar o acelerador cando pode, pensa que
todo o que se merca con cartos carece de
verdadeiro valor, escribe...”.
Paga moito a pena achegarse ao exuberante universo literario de María Victoria
Moreno, unha creadora á que Galicia lle
tributa un merecidísimo recoñecemento

este ano. Devólveselle así simbolicamente
parte do que lle entregou a Galicia por devoción e amor desde que se afincou nela,
sendo xa adulta, para exercer a docencia. Aínda que nada e criada en Valencia
de Alcántara (Cáceres), desde entón habería de converter Galicia no seu país de

acollida e na súa lingua construiría unha
portentosa obra literaria que nos deixou
a todas e todos nós en legado.
*Valentín García Gómez, secretario
xeral de Política Lingüística da Xunta de
Galicia
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Exporta que exporta
O sector da automoción en Galicia
pechou un extraordinario 2017 á espera de que poida avanzar máis nos
vindeiros exercicios. As empresas facturaron 8.680 millóns de euros. A cifra supón a segunda mellor marca da
historia despois dos 9.300 millóns de
2007. O positivo é que hai unha correspondencia case mimética entre a
suba dos ingresos empresariais e o emprego. O sector sumou 950 postos de
traballo ata chegar aos 20.800 empregados directos a 31 de decembro. Estes
son os principais datos que deixa o balance do ano pasado.
Pero hai outros aspectos que cómpre destacar e que falan moi ben do
labor que están realizando os provedores galegos. Un deles é o das exportacións. Para facernos unha idea hai que
sinalar que o conxunto do sector en
Galicia vendeu no exterior por valor
de 5.740 millóns de euros, unha cifra
idéntica á de 2016. A planta de PSA en
Vigo mantén niveis recentes de exportacións á espera de que os proxectos
da furgoneta K9 e do novo todocamiño
Peugeot 2008 (V20) impulsen a produción ata o récord de medio millón de
unidades anuais a partir de 2020. No
que atinxe á industria auxiliar galega,
o salto é espectacular. Bateu o ano pasado o seu máximo de vendas noutros

EMILIO BLANCO | Texto
@EmilioBlanco10 | Twitter

países: exportou por valor de 1.410 millóns de euros, un 21,6 por cento máis.
Case nada. Das 118 que conforman o
Cluster da Automoción de Galicia, 101
xa están no mercado internacional. 66
de cada 100 euros que ingresa o segmento industrial da automoción na
comunidade galega procede doutros
países.
Ademais, os provedores seguen facendo os deberes. Está claro que PSA
continúa representando o seu principal
cliente cun 40 por cento do seu volume de negocio. Pero a industria auxiliar está cumprindo o obxectivo de ir
reducindo paulatinamente a dependencia do grupo francés. Hai outros
construtores cun peso crecente como

Renault-Nissan, Volkswagen, Ford e
Daimler. Isto demostra que a industria
galega é cada vez máis competitiva e
atrae por calidade e axuste de custos
a multinacionais diversas. Tamén abre
o abano de posibilidades de manter o
negocio no caso de que algún deses
clientes caese en desgraza en vendas.
E que podemos esperar deste 2018?
Pois cifras aínda mellores. O primeiro
trimestre saldouse en PSA Vigo cunha produción de case 110.000 coches.
Algo menos ca nos tres primeiros meses de 2017 pero coa influencia dos festivos da Semana Santa, que restaron
xornadas hábiles. Aínda con esa menor
fabricación, o cadro de persoal aumentou en 350 traballadores neste inicio
de ano ata superar agora os 5.700 nas
instalacións de Balaídos. Mentres, as
auxiliares teñen comprometidos máis
investimentos para ampliar infraestruturas e seguir mellorando en tecnoloxía. Proba de que se espera avanzar
en ingresos e exportacións.
O segmento industrial da automoción en Galicia sufriu na última década e a nivel laboral houbo recortes
nalgunhas condicións. Pero grazas ao
bo facer de empresarios e traballadores o presente pinta ben e o futuro é
aínda máis esperanzador. Que nada o
estrague.

Marineda Motor intégrase no Grupo Compostela
■ REDACCIÓN

Compostela Motor, dedicada á comercialización de coches Seat dende hai 30 anos,
acaba de adquirir o pasado
mes de febreiro, Marineda
Motor, un histórico da automoción coruñesa.
En 1967 o fabricante nacional
Seat, líder español do vehículo utilitario, abriu a súa filial na
Coruña como punto chave no
desenvolvemento da marca e
de abastecemento do sector
do automóbil en Galicia. Nacía
así Marineda Motor, nunha localización privilexiada, na avenida Alfonso Molina número
2 e de mans dun arquitecto
decisivo no desenvolvemento arquitectónico da cidade,
Andrés Fernández-Albalat.
Con 50 anos cumpridos,
Marineda Motor, que manterá o seu nome comercial,

continuará sendo un referente de Seat; sempre ao servizo
dos coruñeses. Unha nova etapa onde a atención ao cliente,
a profesionalidade, a mellora
continua e a calidade, serán
os seus obxectivos principais,
sendo o cliente o centro da
súa actividade.
Coa adquisición do concesionario coruñés cúmprense

os obxectivos que Grupo
Compostela definiu na súa
operación de compra: a estabilidade do cadro de traballadores, a tranquilidade e
a confianza cara aos clientes
da firma e a consolidación dun
grupo cen por cento galego.
Na actualidade o Grupo
Compostela está presente na Coruña, Santiago de

Compostela e Ourense e comercializa coches das marcas
Seat e Toyota dando emprego a un total de 150 persoas.
Os obxectivos do Grupo para
o ano 2018 pasan pola venda
de preto de 2.000 vehículos
novos e máis de 1.300 vehículos de ocasión.

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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Novo Subaru XV
Máis todoterreo que SUV

>> Sprint Motor

■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotos

O fabricante especializado en motores con estrutura bóxer é ademais un
referente en vehículos SUV
e todoterreo. O seu modelo
XV, o máis vendido da marca no noso país (comercializado no 2012), acaba de
ser renovado, agás o que incorpora a motorización diésel. A marca nipona deixa
de fabricar vehículos con
propulsores de gasóleo. Vai
na mesma liña que outras
marcas xaponesas como
Lexus e Toyota, estas centradas fundamentalmente nos motores híbridos de
gasolina e electricidade. Ou
sexa que se alguén quere un Subaru XV diésel que
se achegue rapidamente

ao seu concesionario máis
próximo, iso si será a versión
penúltima.
As liñas do XV xa eran agradables á vista no modelo anterior por iso Subaru o que
fixo neste caso foi darlles
unha actualización bastante acertada, nada rupturista.
Así como o vimos no concesionario oficial en Santiago
de Compostela, Galcar, observamos un frontal novo
pero mantendo o estilo do
seu antecesor. Este novo XV
ten un aire máis deportivo,
grazas á súa grella hexagonal de cor negra e aos novos
faros, cunhas liñas máis afiadas, que fan co seu frontal se
asemelle moito ao dos seus
curmáns, o Levorg e o WRX.
Tamén hai outros elementos que foron obxecto dun
redeseño. A marca propón
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con esta nova versión un
SUV continuista, que tan
bos resultados de vendas
lle está dando, baseado na
nova plataforma global que
utilizarán todos os Subaru
ata o ano 2025. A nova plataforma modular é moito
máis ríxida, o que se traduce en menos vibracións e
unha superior estabilidade.
Ademais, rebaixa o centro de
gravidade, co que se mellora a seguridade e o comportamento dinámico, algo que
agradecemos durante a proba en estradas reviradas. A
todo iso, suma a maior altura
libre ao chan do segmento,
de 221 milímetros, para circular con tranquilidade fóra
da estrada.
O Subaru XV mide 4,46
metros de longo, cunha distancia entre eixes de 2,66
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metros (0,3 máis que o anterior). As vías dianteira e
traseira medran 2,5 e 3 centímetros respectivamente,
isto tradúcese nun espazo
interior máis amplo.

Habitáculo
No habitáculo, podemos
apreciar os novos paneis
das portas e a mellor calidade dos materiais, que xa eran
bos anteriormente. Na consola destaca o bo tamaño da
pantalla táctil, de oito polgadas, e un cadro de reloxos
analóxico que para o noso
gusto é máis atractivo que o
do seu antecesor. O volante

A
RRIN
CAMOS !
Entrar no habitáculo, sentarnos no asento do piloto e poñernos
cómodos actuando sobre os axustes
do asento e do volante é facilísimo. É
doado encontrar a posición idónea en
moi pouco tempo. A posición elevada dános unha boa visibilidade xeral.
Este novo XV ofrece, no noso país,
dúas motorizacións de gasolina. Case
o oitenta por cento das vendas deste
modelo en España son con propulsores de gasolina. Ambas opcións apostan polo tradicional motor bóxer da
marca. Co máis potente, un 2.0i CVT
MY18 de 156 cabalos (o motor da
nosa unidade de probas) o vehículo
se desenvolve dun xeito impecable
tanto en cidade coma en estrada. Ten

multifunción, forrado de coiro, ten un tamaño insignificantemente máis pequeno
co da versión anterior. O interior deste xaponés é amplo e confortable. Os asentos
redeseñáronse co fin de facelos máis cómodos, cunha

zona lumbar máis ríxida nos
dianteiros, mentres que os
traseiros adoptan un novo
sistema de pregado para
deixar unha superficie plana en liña co maleteiro; este
ten unha capacidade de 310
litros (765 cos respaldos traseiros abatidos).
O novo Subaru XV está
equipado de serie coa última xeración do EyeSight, un
sistema de seguridade preventiva que consta de dúas
cámaras montadas a ambos
os dous lados do espello interior. Hai que ter coidado
de non poñer nada diante do espello interior, como
por exemplo o aparello da

telepeaxe da autoestrada,
isto pode entorpecer o bo
funcionamento do EyeSight.
As cámaras monitorizan as
condicións do tráfico, e actúan como un par de ollos
extra que lle axudan ao
condutor en situacións críticas. O dispositivo detecta
vehículos, peóns e ciclistas

a calidade de que entrega toda a súa
potencia dende réximes baixos e cumpre en todas as situacións.
Apoiado por unha caixa de cambios Lineartronic de variador continuo
que é a cerna dun propulsor que, sen
dúbida, é o mellor argumento deste
xaponés. O cambio automático mantén sempre o motor preparado para
calquera situación e pode ser moi sutil
ou, se prememos o acelerador a fondo, tan bestial como o dun bo deportivo, alongando a marcha ata o corte
de inxección se iso é o que quere o
condutor. Por outra banda, temos a
posibilidade de utilizar o cambio secuencial mediante levas para engadir o toque sport baixo a nosa batuta.
Temos que ter en conta que se trata
dun SUV e non dun deportivo, notarémolo na velocidade dos cambios, que
son algo lentos.
A bordo deste modelo co motor de 156 cabalos durante uns 150
quilómetros por autoestrada e autovía notamos unha boa comodidade
de marcha, un bo nivel de calidade
de rodadura, un manexo doado e un

cambio automático de variador continuo con resposta case inmediata a
todo o que se lle pide desde o acelerador. Resulta algo “estrondoso” cando se acelera con firmeza, pero nada
molesto nin desagradable. Malia a súa
altura, ofrece sensación de rotundidade ao tomar curvas enlazadas.
Nós percorremos algunhas zonas
off-road e fomos testemuñas directas das virtudes deste SUV/todoterreo. En canto saímos da estrada, este
Subaru fainos lembrar a experiencia
que a marca ten construíndo todoterreos. No XV, o fabricante nipón segue apostando pola tracción total
Symmetrical All Wheel Drive e compórtase dun xeito impecable en terreos complicados, sendo un dos SUV
medios máis capaces do mercado fóra
de estrada. As súas calidades favorecen as súas dotes off-road. Pois, grazas
aos seus 22 centímetros de altura, un
dos máis altos da súa categoría, e á
súa distribución de par, 60/40 en condicións normais con prioridade no eixe
dianteiro e 50/50 nas condicións máis
complicadas, o XV é capaz de pasar

por encima de calquera superficie. Se
ademais se lle suma o X-Mode, que
xestiona o control de tracción, o cambio e o propulsor para sortear calquera dificultade, o XV pode saír airoso de
calquera situación.
Nesta andanza fóra da estrada rememoramos un treito de varios quilómetros que fixemos con Luís Penido
aos mandos por unha abrupta corredoira, en 2012, onde o piloto compostelán espremeu a tope o XV sen que
este fixese, en ningún momento, un
estraño. Daquela versión do XV ao actual Subaru continuou coas melloras.
Pero volvamos ao modelo actual.
O resultado final é un SUV equilibrado, que agocha un enorme potencial
fóra de estrada, froito da experiencia da marca nesta especialidade do
motor. Subaru pensou na comodidade, silenciando máis o habitáculo, e
na seguridade, coa incorporación do
Eyesight de serie en todos os acabados e outros sistemas de seguridade
activa e pasiva, uns bos argumentos
para continuar sendo o modelo máis
vendido da casa no noso país.

No
habitáculo,
podemos apreciar
os novos paneis
das portas e a
mellor calidade dos
materiais

O novo XV
está equipado de
serie coa última
xeración do
EyeSight

>> Sprint Motor
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Motor: 2.0i
Cilindrada (cc): 1.995
Estrutura: Bóxer de 4 cilindros
Inxección: Directa + Turbocompresor
Potencia máxima (cv): 156
Par motor en Nm CEE /
rpm: 196 / 4.000
Tracción: Total

e reacciona, logo de avisar
o condutor, freando ou detendo o automóbil se é necesario. Realmente efectivo,
un elemento tecnolóxico
que lle achega seguridade
e confianza ao condutor.

Versións
Esta versión 2018 do
Subaru XV incorpora catro tipos de acabado que
son: Sport, Sport Plus,
Executive e Executive Plus,
todos con cambio automático Lineartronic. Dende a
versión Sport, vén equipado de serie cos dispositivos EyeSight e X-Mode,
lamias de dezasete polgadas, climatizador, asentos
calefactables, sensores
de luces e chuvia, freo de
aparcamento eléctrico, conectividade con Android
Auto e Google Car Play, entre outros elementos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caixa de velocidades: Automática
Stop & Go: Si
Dirección: Cremalleira /
asistencia eléctrica
Freos dianteiros : Discos ventilados
Freos traseiros: Discos ventilados
Lonxitude total (mm): 4.465
Anchura (mm): 1.800
Alto (mm): 1.615
Número de prazas: 5
Volume maleteiro (litros): 385
Combustible: Gasolina
Capacidade do depósito (litros): 63
Prezo (euros): 21.900 (dende)

O modelo da nosa proba
tiña o acabado Sport Plus,
coa motorización 2.0i CVT
MY18. Destacamos do seu
equipamento, entre outras
cousas, os faros dianteiros
e traseiros LED, as lamias
de dezaoito polgadas, o
asentos dianteiros calefactables, a cuberta táctil do
maleteiro, o axuste de climatización por voz, o vidro
traseiro térmico con temporizador, o freo de man
electrónico con asistencia
en rampla, a función de
freada precolisión, o control de cruceiro e de cruceiro adaptativo, a función

A caixa
de cambios
Lineartronic é o
mellor argumento
deste xaponés

de aviso de saída do carril,
a función de permanencia
no carril, a función de aviso do vehículo dianteiro
X-MODE e a cámara de visión traseira.

Conclusións
Unha mellora considerable con respecto ao Subaru
XV da edición anterior. Un
modelo máis próximo a todoterreo que a SUV, polas
súas boas calidades offroad, sempre sen perder a
esencia dun vehículo familiar. En definitiva, é un modelo recomendable polo
excelente comportamento
tanto en asfalto como fóra
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del e pola súa magnífica relación calidade/prezo. Un
SUV/todoterro para quen
busque de verdade saír do
asfalto e desexe a polivalencia dun 4x4 auténtico
sen renunciar á comodidade dun automóbil familiar.
En canto á motorización os
156 cabalos da nosa unidade de probas parécennos
unha boa elección.
Sen dúbida, estamos
fronte a un dos mellores
no seu segmento. O prezo no noso país comeza
nos 21.900 euros. A unidade da nosa proba (2.0i CVT
MY18), cedida polo concesionario Galcar, ten un
prezo de 26.200 euros.

20

Sprint Motor >> Motos
Unha mostra para os entusiastas das dúas rodas

VIVE A MOTO 2018!
■ XOSÉ ARUFE | Texto
■ JUAN RODRÍGUEZ / X. ARUFE | Fotos

O pasado día 5 de abril deu
comezo o salón da moto de
Madrid “VIVE A MOTO 2018”
hai anos que non tiña lugar
ningún salón importante das
dúas rodas en España por

motivos que vos podedes
imaxinar, a partir de agora o
salón realizarase anualmente e simultaneamente en
Madrid e en Barcelona, esperemos que continúe durante moitos anos.
O día da apertura, o día
5 era unha xornada para
a prensa e profesionais,

Comezamos por BMW cun stand espectacular por tamaño e presentacións, con interesantes novidades BMW Gran América unha moto que destacaría polo seu confort e o seu deseño, cargada de tecnoloxía con grandes avances como o práctico e seguro botón eCall chamada de urxencia, que en breve
será obrigatorio en todos os automóbiles, de momento para as motos non está previsto, ademais
conta con suspensión electrónica, marcha atrás, faros xenon, puños e asentos calefactados, cambio
semiautomático, asistente de arrinque en pendente, pantalla frontal eléctrica, control de tracción e
outros elementos que completan un grande equipamento. O seu prezo é de 29.319 euros.

O fabricante xaponés Honda
foi un dos grandes protagonistas desta mostra.
Presentación oficial da Forza
300 un modelo practicamente igual á Forza 125 con
pantalla eléctrica, iluminación LED, chave electrónica
intelixente, apertura de asento con mando a distancia e
capacidade para dous cascos
integrais, 25 cabalos de potencia e un consumo de 3,2
litros cada 100 quilómetros,
unha moto que pronto veremos nas rúas.

Honda CBR 1000 RR Firebird. Máis do mesmo, a famosísima superdeportiva de Honda máis electrónica
que nunca sobre todo a nivel mecánico.

visitamos a mostra e puidemos observar todas as novidades das principais marcas
que vos imos presentar nesta reportaxe. Xa vos adiantamos que mereceu a pena a
visita ao evento, moitas novidades que, de seguro, lle van
dar pulo ao sector e a alegrar
a moitos moteiros.

En fin, unha delicia de
Salón para gozar e deixar
voar a imaxinación entre os
novos deseños que van vir
e a electrificación deste sector. Moito van cambiar as
cousas nos vindeiros anos.
Nós xa agardamos impacientes á vindeira edición deste
evento.

BMW C 400 X o novo scooter de media cilindrada igual que a súa irmá Gran América cargada de tecnoloxía chave electrónica, puños calefactados, oco para dous cascos integrais, pantalla TFT con funcións
smartphone con posibilidade de navegación, iluminación Full LED, e un prezo estimado de 8.500 euros
(pendente de confirmación).

A Honda CB 1000 R é un
novo modelo cunha estética
impactante, con iluminación
Full LED e acelerador electrónico que nos permite varios
modos de condución, o seu
nome técnico é Throttle By
Wire.

Tamén puidemos ver dúas remakes da Honda Monkey, unha moto que non se chegou a vender en
España, na península, pero si nas illas Canarias, que se vendeu por milleiros e en Portugal. Un estilo de
motocicleta ao estilo California, ou sexa, sol e praia.
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A Honda Cup, a moto máis vendida da historia, máis de 100.000.000 de unidades. Un auténtico fito
da marca xaponesa.

Presentación da nova Honda PCX, unha das motos máis vendidas de Europa, á que aparentemente lle
cambiaron o frontal e algunha mellora mecánica.

Ohh! que moto tan bonita, a CRF 250 Rally, a moto perfecta para percorrer as montañas e as costas
galegas. Unha motocicleta equilibrada e funcional que é un bo chanzo para subirse ao mundo do
motociclismo ou seguir gozando del.

Na zona de exposición de Yamaha destacaban varios modelos, pero sobre todo a gran estrela do salón
a Yamaha Niken, unha moto deportiva con sistema de dúas rodas dianteiras. Tecnoloxía “Leaning Multi Wheel” avanzada ou dúas rodas inclinables, dirección “Ackerman”, con forcadas baseadas en dobre
barra de amortecemento e control de velocidade automática. Unha motocicleta que nos aporta un
plus de confianza e unha freada exclusiva, agardamos vela pronto nas estrada e, sobre todo, poder
probala.

Destacariamos tamén a Tracer 900 GT Touring unha moto que vén equipada de serie e lista para emprender a nosa viaxe perfecta, un motor tricilíndrico de 115 cabalos, maletas laterais, cabalete central,
puños calefactados e sistema de control automático de velocidade.

No stand de Suzuki destacariamos a SV 650 X unha café racer de 200 quilogramos de peso e 76 cabalos.
Este modelo ten un prezo de 7299 euros.

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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Royal Enfield tamén presentaba as súas novidades, entre elas esta Classic caracterizada coa marca
Scalpers, unha moto peculiar e con estilo propio.

No expositor de Kawasaki destacariamos a impresionante Ninja HP2RR unha moto cun motor turbo de
300 cabalos, que proporcionan unha velocidade punta bestial: 400 km/h. A estética, como non podía
ser doutra forma, é impresionante. Gran parte do seu carenado está fabricado en fibra de carbono.

Chamounos moito a atención a Z 900 unha café racer cunha estética retro moi chula inspirada na Z1
de 1972, 115 cabalos para gozar.

Outro “súper maquinón” de Kawasaki, a ZX 10R, unha moto con 200 cabalos cun prezo de 13.999
euros, neste caso equipada con suspensión electrónica.

Mondial Pagani, 125 e 300 centímetros cúbicos, en breve nas tendas, unha marca mítica italiana, cunha estética retro bastante lograda e moi boas calidades nos seus materiais e acabados. Unha marca
que dará moito que falar.

Na zona reservada a Piaggio o máis subliñable era
a nova Vespa eléctrica, unha moto moi agardada
que ao final será un ciclomotor cunha autonomía
de 100 quilómetros, vén con pantalla TFT, de 4,3
polgadas con funcións de smartphone, sairá en
outubro á venda e o seu prezo roldará os 5.500
euros. Ademais teremos outra versión, a Electra X
que leva un pequeno motor de gasolina xerador
de enerxía para cargar as baterías neste caso teremos unha autonomía de 200 quilómetros.

Destacariamos, sen ningunha dúbida, no stand de KTM, a Free Raid, unha moto de Cross eléctrica
cunha hora e media de autonomía, 22 cabalos e 108 quilos de peso, cun prezo de 10 509 euros. Unha
das motos de campo do futuro eléctrico, limpas e silenciosas.
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Outra das estrelas do salón atopámola na zona de exposición de Ducati, a Panigale V4, unha motocicleta cun propulsor “demencial” de 214 cabalos de potencia para 175 quilos, de peso, unha verdadeira
MotoGP de rúa cunha estética superatractiva, preciosísima.

Da marca Husquarna destacamos a Vitpilen 401. Unha naked con deseño futurista.

Chamounos a atención a inclinación efectiva da Quadro4 350 centímetros cúbicos con catro rodas.

Varias marcas asiáticas presentaron modelos eléctricos, entre elas distinguiriamos a NIU M1, con máis
de 250.000 unidades vendidas en dous anos, a moto perfecta para ir ao instituto.

Tamén puidemos ver a presentación do sistema de navegación e entretemento Noodoe por parte de Carlos Wang, responsable de
márketing de Kymco España e a nova cor da Kymco AK550, o azul cosmos.
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A mortalidade nas interseccións en vías e estradas nacionais é moi alta

O perigo nos cruzamentos

■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ XABIER VILARIÑO | Infografía

Un dos lugares máis perigosos das vías públicas son
os cruzamentos ou interseccións. No noso país, un 40 por
cento dos accidentes con vítimas sucede nestes puntos,
segundo datos recollidos e
analizados pola Asociación
Profesional de Empresas
Formadoras en Seguridade
Viaria (Formaster). Este dato,
unido a que un 21,5 por cento dos falecidos nun acci-

As
interseccións máis
perigosas son as de
forma de “X” ou
“+”
dente é nunha intersección,
pon de manifesto os perigos
que supoñen estas zonas e
o descoñecemento por parte dos condutores de como
actuar correctamente e de
forma segura nelas.
Un aspecto preocupante entre os datos deste estudo de sinistralidade nas
interseccións é o aumento
do número de accidentes
mortais nos cruzamentos
sucedidos en núcleos urbanos, principalmente debido

á veloci- d a d e
dos
e o
v e h í - culos
pouco respecto
que hai
á prioridade e
aos sinais
n e s t a s zonas.

Áreas perigosas
Os cruzamentos son áreas
de gran perigosidade en
comparación con outras
zonas das estradas. Os accidentes en interseccións
superan en 23 puntos aos
acontecidos en rectas, que
representan un 16,7 por
cento, e en 31 puntos con
respecto aos ocorridos en
curvas, onde se produce un
8,5 por cento dos sinistros
con vítimas.
A intersección máis perigosa e, xa que logo, a que
máis accidentes con persoas lesionadas supón é a
de forma de “X” ou “+” cun
43 por cento dos sinistros,
seguido dos cruzamentos
en “T” ou “E” (incorporacións a autovías ou autoestradas ou estreitamentos da
calzada) onde se producen
un 29,2 por cento dos incidentes viarios con vítimas.
A intersección xiratoria, coñecida popularmente como
rotonda, ten a menor sinistralidade, pois só un 22,3 por
cento dos accidentes suceden nelas, aínda que hai que

dicir que
esta
porcentax e sobe ata un 3 5
p o r cento cando a rotonda se sitúa en zonas
i n te r - urbanas, princ i p a l - mente debido á
alta ve- locidade e o pouco
tempo que ten o condutor
para reaccionar ante ela.
A mortalidade nas interseccións en vías e estradas
nacionais é moi alta. Só en
2016, últimos datos rexistrados pola Dirección Xeral
de Tráfico, un 21,5 por cento

Ante un
sinal de STOP
sempre hai que
pararse, aínda con
boa visibilidade
dos falecidos nun automóbil foi debido a un accidente nun cruzamento, unha
porcentaxe elevadísima,
pois supón 389 falecidos.
Ademais, dos case 142 200
feridos rexistrados nas estradas do noso país, máis
de 54 400 –un 38,3 por cento– foron feridos leves ou
graves por un sinistro nun
cruzamento.
Os dous accidentes máis
comúns nunha intersección son, por unha banda, o

alcance entre dous vehículos debido a que non se garda a distancia de seguridade
regulamentaria; e por outra,
na cidade porque se conduce cunha maior distracción.
O accidente máis perigoso é o alcance frontolateral,
é dicir, no que un dos vehículos ten danos frontais
mentres que o segundo implicado presenta danos laterais. Precisamente, o maior
prexudicado nestas colisións
adoita ser o automóbil con
danos laterais porque é a
zona máis feble e sensible.
Hai que lembrar que as portas son sempre zonas moi
lixeiras para que se poidan
abrir e pechar con maior facilidade e menor esforzo, o
que fai que os golpes laterais
sexan moi perigosos e moito
máis letais. Incluso cos reforzos incorporados polos distintos fabricantes.
O dano máis común nun
accidente nun cruzamento
é o lategazo cervical lateral,
o condutor non ten elementos de seguridade para mitigar estes golpes no pescozo
que poden producir graves
lesións. Na actualidade, todos os vehículos contan con
airbag dianteiros e diversos
sistemas para paliar os efectos dos choques frontais ou
alcances traseiros, pero só os
automóbiles de gama alta e
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os máis novos veñen dotados con airbag de cortina ou
laterais.

En 2016
un 21,5 % dos
falecidos nun
automóbil foi
debido a un
accidente nun
cruzamento

actuar coma se houbese un
sinal de ceda o paso. Nunca
esquecer que unha intersección con STOP deixa claro que
é un cruzamento perigoso.
Ademais, se o coche que precede no cruzamento con STOP
realiza o cruzamento ou a intersección non quere dicir que
nós podamos pasar inmediatamente. Sempre hai que parar
e facer o STOP debidamente.

4. Antes de incorporarse a
unha vía nunha intersección
mirar correcta e repetidamente a ambos os lados da
estrada.
Hai que ter sempre presente que é unha acción que precisa de tranquilidade. Non ter
présa á hora de facer o paso
ou saída nun cruzamento. Os
apresuramentos fan que non
midamos correctamente a

Ás bondades do airbag
temos que engadir a importancia dos cintos de seguridade, que ademais de
ser obrigatorios, poden salvarnos a vida ou mitigar, en
moitos casos, os efectos dun
accidente.

Consellos para os
cruzamentos
1. Cando se achegue a
unha intersección debe moderar sempre a velocidade do
coche.
2. Hai que extremar a precaución naqueles cruzamentos onde se ten preferencia
pero mala visibilidade.
3. Nas interseccións cun
STOP e boa visibilidade, sempre hai que pararse e nunca

Car Service

distancia nin a velocidade do
vehículo que circula pola vía
que se quere cruzar ou á que
nos queremos incorporar. É
preferible agardar e deixar
pasar o vehículo que ten preferencia antes de facer un xiro
brusco e rápido que é moito
máis perigoso, e que pode levar aparelladas graves consecuencias para todos.
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O comezo da historia automobilística de Suzuki

Suzulight

No ano 1954 naceu Suzuki
Motor Corporation Limited,
co deseño do primeiro automóbil da marca xaponesa.
Michio Suzuki desenvolveu o
primeiro vehículo xunto co
seu xenro Shunzo, quen dirixiu o equipo de enxeñería,
formado por mozos de arredor de vinte anos.
Seguindo o lema principal
de Suzuki 'Yaramaika' (traducido como “Fagámolo”) e coa
intención de crear un gran
modelo, Shunzo comezou
rapidamente a investigar
vehículos producidos no estranxeiro, adquirindo os coñecementos suficientes para
construír o primeiro automóbil da marca Suzuki, bautizado co nome Suzulight.
O enxeñeiro e deseñador
Shunzo baseouse na comparación de varios modelos
europeos para desenvolver
o vehículo, centrándose especialmente nun Austin
7 desenvolvido no Reino
Unido, un automóbil moi
popular naquela época
e que tiña un custo moi
razoable.

Shunzo utilizou para o
desenvolvemento deste automóbil unha táctica que era
a de comparar varios vehículos estranxeiros, incluso despezándoos, e coller, despois
dun estudo e dunha análise polo miúdo, as mellores
solucións de cada un deles.

O enxeñeiro
Shunzo estudou
e analizou varios
modelos europeos
para desenvolver o
vehículo
Tanto a nivel de fabricación,
como de montaxe, economía de mantemento e uso.
Esta estratexia deu moi bos
froitos a toda a industria automotriz xaponesa, sobre
todo despois da Segunda
Guerra Mundial. Décadas
máis tarde esta forma impune de plaxio, e o seu nome
correcto, foi utilizada sen
contemplacións pola industria automobilística chinesa

cos produtos do país do sol
nacente. Este xeito de copiar
os produtos da competencia
estudando e analizando o resultado final do seu traballo
e investigación vai contra
todos os dereitos da propiedade industrial. Así e todo,
e algo que utilizaron moitas das grandes compañías
nos seus comezos, sen que
isto xustifique esta práctica
ilegal.
Hai que ter en conta que
dende que naceu Suzuki
Motor Corporation Limited
(1954) Xapón viviu un período de crecemento, pois
o investimento en planta
e equipo medrou a un ritmo do 22 por cento dende
1951 a 1973. O incremento da demanda doméstica xunto á elevada taxa de
investimento ocasionou
unha expansión da escala
de produción, o que deu
lugar a unha maior produtividade do traballo, que
por mor da abundancia de
man de obra tiña salarios
baixos, co cal a competitividade no mercado era

maior e permitía aumentar
as exportacións.

Datos e curiosidades do
Suzulight
O Suzulight é un vehículo compacto que pesa menos de cincocentos quilos,
deseñado para ser fácil de
conducir e manter, así como
accesible economicamente. Impulsado por un motor de dous tempos de dous
cilindros e 360 centímetros
cúbicos, e con dezaseis cabalos de potencia, o modelo ía moi por diante do seu
tempo cunha independente
de resortes helicoidais e a dirección de cremalleira.
Con só 2990 milímetros de
longo, 1295 de ancho e 1400
de alto, o Suzulight cumpriu
doadamente coa lexislación
xaponesa de “Keijidosha”, e
Shunzo Suzuki e o seu equipo comezaron rapidamente
coa primeira proba de desenvolvemento en estrada.
Aínda como prototipo, o
seu percorrido máis memorable foi unha longa viaxe a
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través da zona montañosa de
Hakone entre Hamamatsu e
Tokio, algo que resultou ser
un verdadeiro desafío, xa que
non existían camiños pavimentados nese momento.
Aínda que chegou a Toquio
moi tarde e a plena noite, o
equipo presentou o automóbil ao presidente de 'Yanase'
e á oficina do Goberno do
Automóbil. O presidente
quedou ata tarde para saudar persoalmente ao equipo
e non dubidou en probar o
vehículo.
Regresou moi impresionado e inmediatamente deulle
a Shunzo e ao seu equipo a
aprobación total para poñer
o automóbil en produción. En
outubro do ano 1955 Shunzo
fixo as súas primeiras dúas

É un vehículo
compacto que pesa
menos de 500 kg,
deseñado para ser
doado de conducir e
manter
entregas a médicos que utilizarían o pequeno vehículo
para as súas roldas diarias. A
produción inicial foi de 3-4
automóbiles por mes, pero
a principios de 1956 o volume mensual medrara ata as
trinta unidades. A historia de
Suzuki comezou en 1957, o
enxeñeiro Shunzo converteuse no segundo presidente
de Suzuki Motor Corporation
Limited.
Rumoréase que só existen
aínda un ou dous dos modelos orixinais de Suzulight,
un deles atópase no Museo
Suzuki Praza na cidade de
Hamamatsu, Xapón.
Sesenta e catro anos despois, a marca segue sendo
mundialmente recoñecida
como un fabricante experto
en automóbiles pequenos.
Agora si, cun departamento
e un presuposto en I+D+i espectacular. A compañía nipona, na actualidade, produce
máis de tres millóns de vehículos ao ano. É un dos grandes produtores de Xapón,

Conta cunha suspensión independente de resortes helicoidais e dirección de cremalleira

con distintas divisións no
sector da enxeñería da motorización
(automóbiles,
motocicletas, náutica…). A
estratexia orixinal de Shunzo
Suzuki para o deseño e a produción de vehículos continúa
coas últimas plataformas presentadas para o Ignis, o Swift
e o Baleno. O próximo modelo lixeiro que chegará do
fabricante nipón será o Swift
Sport no vindeiro mes de
xuño, cun peso de tan só 970
quilogramos.

Impulsado por un motor bicilíndrico de 2 tempos e 360 cc (16cv), o modelo ía moi por diante do seu tempo
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Porsche entra na Fórmula E
Este mes, a FIA aceptou a
solicitude de Porsche como
construtor de Fórmula E.
Isto significa que o equipo da fábrica de Weissach
pode continuar co desenvolvemento do seu propio
grupo propulsor eléctrico,
que será homologado en
2019. Porsche ten prevista a súa participación na
sexta tempada neste campionato eléctrico internacional, que se inicia a finais
de 2019.
O organizador da Fórmula
E proporciona o chasis e a

batería. Con todo, todos os
compoñentes do sistema
de propulsión están desenvolvidos polos propios
competidores. Isto permite
a Porsche atopar solucións
personalizadas para tecnoloxías chave como o motor
eléctrico, o inversor, o sistema de freos por cable, a
transmisión, o diferencial,
os eixes, o monocasco e os
compoñentes da suspensión unidos ao eixe traseiro, así como o sistema de
refrixeración e a ECU.

O DS E-TENSE FE 19 xa está rodando
Trala súa presentación no
Salón de Xenebra o pasado
6 de marzo, o DS E-TENSE
FE 19 rodou por primeira vez. O equipo de DS
Performance traballou durante meses en solucións
técnicas innovadoras para
preparar a inminente revolución que se agarda
no Campionato FIA de
Formúlaa E. Dende finais

O Safety Car máis potente
de todos os tempos
O Mercedes-AMG GT R
será o Safety Car Oficial da
FIA na tempada 2018 da
Fórmula 1. Cun motor de
585 cabalos será o Safety
Car máis potente de todos os tempos. O modelo tope de gama da serie
AMG GT asegurará a máxima seguridade nos circuítos de Formúla 1 durante

deste ano, este campionato 100% eléctrico pasará a un nivel superior.
O DS E-TENSE FE 19
leva un propulsor de
250 kw e unha batería de 54 kWh, o que
lle permitirá disputar
unha carreira na súa
totalidade. O sistema
de freada brake-bywire e o aumento da

rexeneración de enerxía a
250 kw, serán outras das

20 carreiras. A marca de
Affalterbach subministra o
pace car da máxima competición de automobilismo
dende 1996.
Coa potencia de 585cv as
súas prestacións son impresionantes, unha velocidade punta de 318 km/h e
3,6 segundos para facer o
sprint de cero a 100 km/h.

novidades da quinta tempada deste campionato.

Novo Polo R Supercar
Volkswagen
Motorsport
desvelou o novo Polo R
Supercar no Autostadt de
Wolfsburg. O potente vehículo, de 570cv e 4Motion para
o Campionato do Mundo de
Ralicrós da FIA (WRX), conta cunha nova imaxe e unha
aerodinámica optimizada.
Ademais, presenta unha nova

colaboración estratéxica: VW
R, a casa dos modelos de produción máis potentes e deportivos da marca, será socio
do equipo PSRX Volkswagen
Sweden en 2018 e intensificará a súa cooperación con
VW Motorsport. A nova tempada do WRX púxose en marcha este mes en Barcelona.
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Audi S1 EKS RX quattro, nova
aerodinámica e motor
BMW iFE.18

O iFE.18 é o novo vehículo de competición de
BMW i Motorsport para o
Campionato de Fórmula
E da ABB FIA. Trátase do
resultado da estreita colaboración entre os enxeñeiros de BMW i e BMW
Motorsport. O piloto oficial
da marca Tom Blomqvist
estaba tralo volante deste
primeiro vehículo de competición totalmente eléctrico da historia do Grupo
BMW.

Algunhas cifras comparativas proporcionan a evidencia máis convincente dos
aumentos de rendemento que o novo sistema xera
para a Fórmula E, en comparación co motor de produción no BMW i3. No vehículo
de competición é un 50%
máis lixeiro, 66% máis compacto e produce un rendemento 100% maior, ata
alcanza revolucións 400%
máis altas que no vehículo
de produción.

A partir de 2020, o
Campionato Mundial de
Ralicrós da FIA (World RX)
planea competir con coches
eléctricos; e Audi está considerando actualmente un
posible compromiso oficial.
Mentres tanto, o potencial
tecnolóxico dos Supercars
que competirán en 2018 e
2019 aínda non foi completamente explotado. O novo
Audi S1 EKS RX quattro é un
bo exemplo, ao superar en
todos os aspectos ao seu
predecesor.
O novo alerón traseiro xera
máis carga aerodinámica, ao mesmo tempo que
reduce a resistencia. Os

enxeñeiros tamén optimizaron a colocación dos sistemas de refrixeración, coa
máxima eficiencia en mente. Agora, o aire necesario
chega a través de novas entradas no teito e nas ventás
traseiras.
Por outra banda, os técnicos
cambiaron a posición do
motor turbo de dous litros e
catro cilindros. Isto á súa vez
deu lugar a extensas modificacións no sistema de engraxe. O software de xestión
do motor tamén é novo. A
potencia aumenta ata alcanzar os 580cv. Tamén se
traballou para mellorar a facilidade de condución.

C3 WRC versión R5
Logo da presentación o
ano pasado do C3 WRC, o
ano 2018 suporá o debut
en competición da versión
R5 do compacto urbano de
Citroën, esta vez destinado
á competición cliente. Para
asegurarse que é competitivo na categoría de WRC-2,
a antesala do mundial, así
como nos diversos campionatos rexionais FIA (Europa,
Oriente Medio…) ou na
multitude de campionatos
nacionais, Citroën Racing
non dubidou en facer

unha ruptura total co seu
predecesor.
O motor é un 1.6 de inxección directa, con brida FIA
de 32 mm, alcanza unha
potencia máxima de 282cv
a 5.000 rpm. O embrague
está composto por un dobre disco cerametálico. A
transmisión é integral e
está composta de diferenciais dianteiro e traseiro
mecánicos autoblocantes.
A caixa de cambios é unha
Sadev secuencial de 5 marchas e comando manual.

Toni Bou segue reinando
Toni Bou suma outro título
mundial ao vencer o X-Trial
das Nacións. Toni Bou, integrante do equipo nacional
xunto a Miquel Gelabert,
logrou un novo título de
Campión do Mundo ademais de colaborar de forma
importante na consecución
do 12º título X-Trial das
Nacións para España.
Con este título, o noso
país suma xa 12º X-Trial
das Nacións e é a sétima

medalla para o piloto do
Repsol Honda Team, Toni
Bou.

Porsche 911, coche de seguridade do WEC
Dende agora e ata 2020,
o Porsche 911 Turbo será
o coche de seguridade do
Campionato do Mundo de
Resistencia (WEC). O 911
de tracción integral ten 540
cabalos e acelera de 0 a
100 km/h en 3,0 segundos.
Tecnoloxicamente, o coche
de seguridade é practicamente idéntico ao vehículo
de produción en serie. Só se
lle fixeron unas poucas modificacións, como colocar
unha barra de luces no teito e unha radio para contactar co director de carreira,
así como optimizar os freos

e a suspensión para o uso en
pista. O deseño, negro mate
con tiras en vermello brillante, está inspirado no que utilizan os coches oficiais da
marca en competición.
O director de carreira saca o
coche de seguridade cada
vez que se necesita agrupar
aos participantes no momento de producirse unha
situación perigosa. O 911
Turbo de serie posúe os requisitos ideais para este cometido: o seu motor de seis
cilindros e 3.8 litros catapulta ao Turbo a unha velocidade máxima de 320 km/h.
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24º Rali do Cocido

Onde manda o campión...
... que se quiten os demais. O CERA arrincaba no asfalto pontevedrés, en concreto nas comarcas do Deza e Trasdeza. O clásico
“Cocido” estreábase no nacional de ralis, nun día climatoloxicamente moi complicado. Tampouco faltaron algunhas polémicas posteriores. A manga inaugural mantivo un interesante pulso pola vitoria final, que o actual campión, Iván Ares, cimentou
nas especiais da tarde.
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto e Fotos
Tras liderar na Coruña, Ares buscaba empezar a tempada nacional cunha vitoria. O
de Cambre pelexou polo triunfo dende a crono urbana inicial, pero tivo que superar
a duros contrincantes. Na tarde e na noite matizou unha primeira praza, marchando
de Lalín como líder do 2018.

Despois de esporádicas participacións no 2017, Fuster, pluricampión de España da
modalidade, volvía ao asfalto cun programa apoiado por Ford. Descoñecía o terreo
pero o de Benidorm fixo unha proba moi completa, presionando a Ares e acaparando a segunda praza final.

Álvaro Muñiz –na foto– e Adrián Díaz, afrontaban o seu primeiro rali con sendos
N5. O coruñés cun Fiesta e o lucense aos mandos dun Clio. De menos a máis asinaron grandes carreiras, que saldaríanse coa terceira e cuarta praza final. Pero nas
verificacións posteriores un problema coas manguetas de ambos coches excluínos
da carreira lalinense.

Como é habitual nel. Sempre ao ataque. O ourensán Félix Macías asinou unha completísima proba, que lle permitiu, xunto a outras circunstancias, ser terceiro no podio
do Deza, liderando co seu Subaru o grupo N+.

Espectáculo durante todo a carreira e vitoria entre os coches do grupo H. Así
foi a prestación do pequeno Marbella de Malvar e Costas.
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Primeira comparecencia nacional para o alaricano Javier Pardo no seo do
equipo Suzuki. Foi o único bastión da filial nipoa na chegada, acadando
finalmente a cuarta praza, por ende a primeira entre os coches N5 co seu
Swift R+.

Magnífica prestación do novo valor dos ralis galegos. Estamos a falar de Daniel Berdomás, que non deu a menor opción posible na monomarca Suzuki.

Os irmáns Bouza pecharon un gran rali, nunha actuación típica deles dous,
rematando quintos co seu Clio R3T.

Os locais Reboredo e Maneiro triunfaron na Copa Disiclin.

Foi o heroe do rali. Enfrentouse a Ares e Fuster, pelexando en todo o momento pola
vitoria final. Pero Caamaño non poido concretar ese, como mínimo, lugar de podio.
O radiador do seu Fiesta R5 rachou no antepenúltimo treito, vítima dun golpe tras
unha pequena saída de vía.
Posto

Piloto

Automóvil

Tempo

1

Iván Ares

Hyundai i20 R5

01:41:50.3

Diferenza
0.0

2

Miguel Ángel Fuster

Ford Fiesta R5

01:42:17.6

+0:27.3

3

Félix Macías

Subaru Impreza WRX STi

01:47:24.4

+2:25.1

4

Javier Pardo

Suzuki Swift R+

01:48:25.5

+3:34.2

5

Javier Bouza

Renault Clio RS

01:55:10.8

+5:34.1

6

Daniel Berdomás

Suzuki Swift

01:58:58.9

+6:35.2

7

Óscar Gallego

Suzuki Swift

01:59:14.6

+13:20.5

8

Fernando Rico

Suzuki Swift

01:59:45.3

+17:08.6

9

Iago Gabeiras

Suzuki Swift

02:02:19.5

+17:24.3

10

Juan Carlos Castro

Suzuki Swift

02:02:34.3

+17:55.0

EL ARTE DE DESTACAR

NUEVO LEXUS NX 300h HÍBRIDO
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.
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

