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Un tema recorrente no mundo da infor-
mación do motor é falar da inseguridade 
viaria infantil cando comeza o curso esco-
lar, despois xa nos esquecemos del ata o 
vindeiro curso. Nós cremos, pola súa im-
portancia, que deberiamos tratalo máis 
a menudo e máis a fondo. A cuestión se-
gue sendo preocupante, as cifras así o 
amosan. Neste editorial utilizamos datos 
concretos de exercicios pasados, xa pe-
chados, pero se utilizásemos os provisio-
nais de 2017 as conclusións serían iguais.

Por todo isto comezamos facendo un 
chamamento a todos os sectores im-
plicados na comunidade escolar (pais, 
educadores e institucións) para que se 
mobilicen contra a inseguridade viaria 
infantil existente no noso país, e adop-
ten cantas medidas estean ao seu alcance 
para protexer mellor os nenos dos peri-
gos da estrada nos seus traxectos ao co-
lexio. As estatísticas do noso país dinnos 
que temos que poñer o foco sobre este 
tema. Temos que lembrar que 6.545 ne-
nos menores de quince anos foron víti-
mas da inseguridade viaria infantil no ano 
2015, dos cales 1.916 eran peóns, 395 ían 
en bicicleta, 80 viaxaban en ciclomotores 
e o resto 4.154 eran ocupantes de moto-
cicletas, turismos, camións e autobuses. 
Estas cifras supoñen unha incremento do 
9,11 por cento respecto das vítimas in-
fantís do 2014. Ademais houbo un leve 
incremento daquelas que viaxaban en 
autobús escolar: de oito vítimas que se 
produciron en 2014 pasouse a nove no 
2015. Por isto consideramos que con in-
dependencia do modo de transporte 
utilizado, os nenos deben saber recoñe-
cer e anticiparse aos perigos que poden 
atoparse nos seus traxectos á escola, e 
para iso é necesario que tanto pais como 
educadores poñan o máximo empeño na 
educación viaria dos menores dende a 

infancia, primeiro como peóns e despois 
como ciclistas e usuarios de vehículos a 
motor.

Respecto do transporte de menores en 
vehículos privados, debemos ter clara a 
obriga de utilizar os cintos de seguridade 
e sistemas de retención infantil adecua-
dos, efectuar a parada nun lugar seguro 
e extremar a precaución na apertura das 
portas ao subir ou baixar deles. Cousas 
que parecen de sentido común e coñeci-
das, e respectadas, pola maioría dos adul-
tos son obviadas ás veces polos nenos 
por unha falta de educación viaria e de 
concienciación do que isto representa.

En relación co transporte en autobuses 
escolares, pedímoslles aos transportis-
tas e ás institucións escolares que ade-
mais de esixir o cumprimento rigoroso 
das normas que o regulan (control da ITV, 
antigüidade dos autobuses, acompañan-
tes, correcta colocación dos nenos, vixi-
lancia das paradas…) realicen simulacros 
de accidentes ao comezo do curso, para 
que os nenos se familiaricen cos sistemas 
de seguridade e saiban como actuar en 
caso de producirse unha situación real 
de urxencia.

É imprescindible se queremos rebaixar 
as cifras de vítimas inculcarlles aos cati-
vos dende moi cedo a importancia da se-
guridade viaria. Teremos que pensar que 
a educación e a formación dos máis pe-
quenos comeza dende que son peóns ou 
usuarios dun vehículo. Evidentemente os 
maiores seremos un claro referente para 
os pequenos. De nada vale explicarlle 
que un semáforo hai que cruzalo en ver-
de cando indo con nós ven como o atra-
vesamos en vermello. Temos que ser moi 
conscientes de que esta aprendizaxe pa-
siva pode ter consecuencias. Malas, por 
suposto.

EDITORIAL

A seguridade dos escolaresA seguridade dos escolares
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■ EMILIO BLANCO | TexTo

As matriculacións conver-
teron abril no mellor mes no 
que vai de ano en Galicia. Os 
concesionarios galegos ven-
deron o mes pasado 3.637 
coches novos, o que se tra-
duce nun aumento dun 19,6 
por cento. Por provinciais, 
Lugo foi a que tivo un com-
portamento máis favorable, 

cunha suba dun 45,1 por 
cento. O mercado revalori-
zouse un 19,7 por cento en 
Ourense; na Coruña, un 18,7 
e en Pontevedra, un 11,7. En 
números absolutos, os es-
tablecementos da Coruña 
venderon 1.500 automóbi-
les novos; os de Pontevedra, 
1.173; os de Lugo, 521, e os 
de Ourense, 443.

No conxunto de España, 
abril tamén foi un mes po-
sitivo. Comercializáronse 
113.816 turismos, un 12,6 
por cento máis. A diferenza 
de meses anteriores, a can-
le de particulares foi a que 
mellor se comportou en 
abril. De seguido situáron-
se as vendas a empresas e a 
compañías de alugueiro de 

coches. Por comunidades, 
Estremadura foi onde máis 
creceu o mercado o mes 
pasado, cunha suba dun 30 
por cento. En Navarra au-
mentou nun 29 por cento e 
nas cidades autónomas de 
Ceuta e Melilla, un 27. Pola 
contra, as matriculacións 
baixaron un 24 por cento 
nas Baleares.

Volkswagen conseguiu 
romper en abril o dominio 
imperial que Peugeot exer-
ce como marca preferida 
en Galicia. A insignia ale-
má liderou o mes pasado 
o TOP-10 galego, ao matri-
cular 354 coches novos. A 
boa marcha das vendas do 
Polo e o Golf posibilitaron 
que Volkswagen lograse esa 
primera posición mensual. 
Desta volta, Peugeot tivo 

que conformarse co segun-
do posto, con 336 vehículos 
vendidos. Renault completou 
o podio con 287 automóbiles.

Fóra do cadro de hon-
ra quedou Toyota, A marca 
xaponesa acadou a cuarta 
posición mensual, ao ven-
der 265 coches en abril en 
Galicia. Especialmente sig-
nificativo foi o liderado de 
Toyota o mes pasado na pro-
vincia da Coruña, onde co-
mercializou 140 vehículos. 

Seat descendeu un chisco 
en abril e baixou ao quinto 
posto do TOP-10 mensual, 
con 253 automóbiles. A sexta 
posición foi para Citroën, con 
193. A sorpresa en abril deu-
na Hyundai. A marca surco-
reana entra por primeira vez 
no TOP-10 galego creado por 
SPRINT MOTOR, con 182 co-
ches matriculados. A clasifi-
cación complétana Audi, con 
175; BMW, con 173, e Ford e 
Opel, con 162.

Abril convértese no mellor mes de 2018
Balance das matriculacións

■ EMILIO BLANCO | TexTo

O “efecto calendario”, con dous días laborables máis que en 2017, impulsan 
as vendas en Galicia

1 VOLKSWAGEN 354
2 PEUGEOT 336
3 RENAULT 287
4 TOYOTA 265
5 SEAT 253
6 CITROËN 193
7 HYUNDAI 182
8 AUDI 175
9 BMW 173
10 FORD 162
10 OPEL 162

TOP-10 GALICIA ABRIL
Marca / Matriculacións

Volkswagen rompe a racha de Peugeot en Galicia
TOP-10 Marcas

Hyundai e BMW están por primeira vez entre as marcas máis vendidas

InformeSprint Motor >>4



Nuevo 
Volkswagen
T-Roc

Gama nuevo T-Roc: consumo medio (l/100 km): de 5,1 a 6,8. Emisión de CO (g/km): de 117 a 153.

#SoloUnoUnico

Yáñez
Viaducto de la Rocha, 30 - Tel. 981 530 366 - Santiago de Compostela - www.yanez.es

Golf GTI TCR Concept
Abriuse un novo 

capítulo na historia 
do Golf GTI coa es-

trea mundial do Golf GTI TCR 
Concept, con 290cv de poten-
cia. Jürgen Stackmann, res-
ponsable de Vendas do Comité 
Executivo de VW, presentou a 
versión de estrada do coche de 
carreiras da categoría interna-
cional TCR, que lle dá nome. A 
potencia do seu motor turboa-
limentado de 370 Nm transmí-
tese ás rodas dianteiras a partir 
de 1.600 rpm de serie, median-
te unha transmisión DSG de 7 

velocidades e o bloqueo de di-
ferencial. A velocidade punta 
da versión de serie será de 250 
km/h, pero pode incremen-
tarse ata os 264 km/h quitan-
do o limitador de velocidade 
electrónico.

A futura versión de serie sai-
rá da planta de Wolfsburg 
con lamias forxadas de 18” 
Belvedere. Este modelo tamén 
vén equipado con dous radia-
dores extra que garanten unha 
refrixeración adecuada para o 
motor de alto rendemento. Os 
condutores máis entusiastas 

poden pedir un paquete que 
achega aínda máis o rende-
mento do modelo ao nivel da 
versión de competición.

No interior, os asentos de-
portivos de gama alta están 
equipados con fundas de mi-
crofibra/téxtiles. As insercións 
das portas e o revestimento 

da panca de cambios tamén 
son de microfibra. Os asen-
tos das seccións centrais son 
de cor Vermella Flash, o que 
aporta elementos de contras-
te e fai as veces de ponte coas 
costuras vermellas do volante 
deportivo.

BREVES

❱❱ Mercedes investi-
rá preto de 500 millóns de 
euros para producir un ve-
hículo eléctrico compacto 
da súa marca EQ, que se fa-
bricará na planta da firma 
en Francia.
❱❱ Un 72% de espa-
ñois apoia prohibir a circu-
lación de vehículos máis 

contaminantes pola cida-
de, un 62% reducir a veloci-
dade e un 43% restrinxir o 
aparcamento para rebaixar 
a contaminación.
❱❱ ACEA acolleu con 
"satisfacción" a proposta da 
Comisión Europea de me-
llorar "aínda máis" a seguri-
dade nos vehículos e reco-

menda que se introduzan 
sistemas de asistencia inte-
lixente de velocidade co fin 
de evitar accidentes.
❱❱ Preto de 400.000 
vehículos a súa campaña 
de revisión en Reino Unido 
por un problema no aceso 
do motor, que pode provo-
car que o propulsor do ve-

hículo detéñase cando está 
circulando.
❱❱ Porsche chama a 
revisión a 60.000 unidades 
dos todocamiños Macan e 
Cayenne con motor diésel 
Euro 6 e que incorporan su-
postamente un dispositivo 
que alteraba as emisións de 
óxido de nitróxeno (NOX).

Novas >> Sprint Motor 5



Krugger, Triumph e Dunlop
A última obra de arte 

de Krugger baséase 
na Triumph Bonneville 

Bobber 1200. Krugger pre-
sentou a súa última moto fei-
ta a man, en colaboración con 
Triumph e Dunlop. Coma sem-
pre, os afeccionados ás mo-
tos sentiranse atraídos pola 
beleza única dunha Krugger. 
Pero na reinventada Triumph 
Bonneville Bobber 1200, tamén 
estarán fascinados polo dese-
ño do pneumático. Dunlop re-
cibiu o encargo de deseñar un 

pneumático a medida que re-
flectise o estilo distintivo da 
Triumph modificada. O 'Dunlop 
Alpha-13 Krugger' presenta un 
patrón de banda de rodadura 
tallado con láser. O patrón dis-
tintivo da banda de rodadura 
de efecto mate está deseñado 
para ofrecer un quentamen-
to máis rápido, ideal para os 
paseos curtos e rápidos que 
adoitan gozar os propietarios 
de motos personalizadas. O pa-
trón texturizado axudará á trac-
ción dende un arrinque en frío.

Accesorios «Edition Black»
Xa podemos confi-

gurar a BMW R 1200 
GS e a R 1200 GS 

Adventure con maior ele-
gancia e expresividade gra-
zas aos accesorios orixinais 
BMW Motorrad «Edition 
Black» de deseño espe-
cial e de boa calidade. 
O amplo abano de 
combinacións dis-
poñibles ofrece 
moitas opcións 
de persona-
lización. Os 
seguintes ac-
cesorios ano-
dizados en 
negro e re-
c u b e r t o s 

de po negro veñen sumarse 
á gama habitual de acceso-
rios da marca, para personali-
zar ao máximo ambas motos 
de enduro.

Cosmo Connected
Xa está dispoñi-

ble en Terremoto 
Compostela a pri-

meira luz de freo conectada. 
Un novo sistema de seguri-
dade imprescindible para 
motoristas. Unha luz de freo 
adicional instalada no casco 
que funciona mediante 
luz LED e un aceleróme-
tro con triplo eixe in-
dica a desaceleración 
do motorista á altura 
dos ollos. Conectado 
a unha aplicación 
Ios Android, dende 
a que o podemos 
configurar cos no-
sos datos, pódense eli-
xir diferentes modos de 

iluminación; como detección 
de caídas e alerta automáti-
ca a familiares ou amigos en 
caso de urxencia. Ten unha 
autonomía de 8 horas.

Bicicletas dopadas
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e foTo 

Hai uns anos usábase a EPO ou as 
transfusións de sangue para mellorar o 
rendemento físico dos ciclistas, pero ac-
tualmente coa inclusión do pasaporte 
biolóxico e cos avances nas técnicas para 
detectar a dopaxe en sangue, fixo que en 
vez de dopar ao ciclista se “dopase a bici” 
engadíndolle un pequeno motor.

O propulsor vai colocado no eixe do 
pedalier e a batería na tixa do sillín, este 
motor non gaña el só as carreiras pero 
grazas a súa axuda converte a un depor-
tista medio das dúas rodas nun gañador; 
aumentando claramente o rendemento 
de calquera ciclista.

No ano 2010 falouse de que Cancellara 
durante a disputa do Tour de Flandes e da 
París Roubaix usou esta tecnoloxía para 
gañar as dúas probas, pero a día de hoxe 
non se puido demostrar nada.

O primeiro caso de dopaxe tecnolóxico 
que se coñece, sucedeu no ano 2016 du-
rante o Mundial de ciclocrós, descubriu-
se como a ciclista belga, Femke Van den 
Driessche, usou durante a proba unha bici 
con motor. Usala cun propulsor a Femke 
acareoulle unha sanción de seis anos sen 
competir.

A finais do ano pasado tamén transcen-
deu que nunha proba master de Francia 
un ciclista usou unha bici con motor. 
Cada pouco tempo sae en prensa o ru-
mor de que algún profesional usa ou 
usou motor na súa bici, pero ata o día 
de hoxe ninguén o deu demostrado con 
probas.

Outra dopaxe que esta de moda son 
as rodas electromagnéticas. Varios ca-
bles escondidos na lamia da roda trasei-
ra crean unha fonte electromagnética, 

o que provoca que a roda ofreza entre 
vinte e sesenta vatios de potencia extra 
o pedalear. O sistema pódese activar con 
un control remoto ou automaticamente 
dende o monitor da frecuencia cardíaca 
do ciclista.

Cal será o próximo avance técnico para 
facer trampas?

Dúas rodasSprint Motor >>6



Novo Lexus ES 300h
O novo Lexus ES 

300h abrirá un cami-
ño novo e máis am-

bicioso para a marca Lexus 
pola comodidade, refinamen-
to e exclusividade que ofrece. 
O novo Lexus basea a súa for-
za nun chasis completamente 
novo que permite un deseño 
exterior máis dinámico e un-
has excelentes prestacións de 
condución. O usuario atopa-
rá que o novo ES 300h é moi 

espazoso, silencioso e seguro. 
En 2017, Lexus vendeu 75 000 
unidades en Europa, a súa ci-
fra máis elevada ata a data, (4º 
ano consecutivo de crecemen-
to). O novo Lexus ES 300h será 
un modelo moi importante 
dentro da súa gama comple-
ta híbrida, o que contribuirá 
ao obxectivo da marca de al-
canzar unhas vendas anuais de 
100.000 vehículos en Europa 
en 2020.

Sete deseñadores galegos na DS 
Midnight Fashion Show

Sete diseñadores gale-
gos, seleccionados pola DS 
Midnight Fashion Show, 

desfilarán o venres 1 de xuño na 
vila termal de Mondariz Balneario. 
As viguesas Andy González, Nerea 
Igrexa, Fran Elegance, e Noela 
Rodríguez, a coruñesa, Liliana 
Rodríguez de Xoiart, a ponteve-
dresa afincada en Madrid, Clara 

Brea, e a porriñesa, Alicia Cidanes, 
serán as encargadas de marcar 
o punto de vangarda do deseño 
“Made in Galicia” nesta nova edi-
ción que encherá de maxia os xar-
díns do Gran Hotel de Mondariz 
Balneario. Ademais, varios dese-
ñadores galegos consagrados po-
ñerán o broche de ouro desta cita 
anual co mundo da moda.

BREVES

❱❱ Mini elixiu Ma-
drid para probar a nivel 
mundial Mini Sharing, a 
aplicación que permite aos 
clientes da compañía com-
partir o seu vehículo con 
ata dez adultos que eles 
mesmos elixen. Comezará 
a funcionar en xullo.
❱❱ O novo Real De-
creto que regulará a ITV 
nos vindeiros anos entra-
rá en vigor o 20 de maio, 
co que os condutores te-
rán a posibilidade de elixir 
a estación onde pasar a se-
gunda inspección trala ob-
tención dun resultado des-
favorable na primeira.
❱❱ Volvo anunciou 
que o novo S60 será o pri-

meiro modelo da com-
pañía que se ofertará sen 
variante diésel, no seu 
"compromiso" co plan de 
electrificación que implan-
tará a partir de 2019.
❱❱ Opel ampliou 
a gama do seu modelo 
Grandland X coa incorpo-
ración dunha nova moto-
rización diésel de 1.5 litros, 
que cumpre coa normativa 
Euro 6d-Temp.
❱❱ Tesla inaugurou 
en Getafe un novo super-
cargador, o que permite 
que a firma alcance un to-
tal de 23 instalacións deste 
tipo no noso país, cun total 
de 182 puntos individuais 
de recarga.

Novas >> Sprint Motor 7



BMW M5 Competition
O novo BMW M5 

Competition, combi-
na un alto endemen-

to coa exclusividade. O motor 
V8 de 4,4 litros con tecnoloxía 
M TwinPower Turbo produ-
ce unha potencia máxima 
de 625cv a 6.000 rpm. O par 
máximo é de 750 Nm e pode 
gozar dun rango de revolu-
cións extremadamente am-
plo: de 1.800 a 5.800 rpm. A 
tarefa de transmitir a potencia 

do motor corre a cargo da 
transmisión M Steptronic de 
8 velocidades. Tres modos di-
ferentes, que se activan den-
de o interruptor Drivelogic no 
selector de marchas.

A especificación están-
dar para o novo BMW M5 
Competition inclúe un siste-
ma de escape M Sport espe-
cífico para este modelo con 
embellecedores do tubo de 
escape en cromo negro.

Auris 2019: gama 100% híbrida eléctrica
Toyota lanza a 

nova gama de Auris, 
unicamente dispo-

ñible con propulsión híbri-
da eléctrica autorrecargable 
e moi enfocada na segurida-
de, con Toyota Safety Sense 
de serie en todas as versións.

A gama Auris 2019, adap-
tada ao novo ciclo de homo-
logación WLTP e cunha nova 
opción Bi-ton Azul Nébula e 
teito negro, xa se comercia-
liza na Rede Oficial dende 

18.440 €. A gran novidade 
é que Auris e Auris Touring 
Sports unicamente se co-
mercializan xa no mercado 
nacional en versión híbrida 
eléctrica autorrecargable. As 
dúas versións da gama Auris 
xa non están dispoñibles con 
mecánicas convencionais 
diésel ou gasolina. A gama 
2019 xa se comercializa con 
carrozaría de 5 portas dende 
18.440€ e a partir de 19.440€ 
na súa variante familiar.

DS X E-TENSE, un  soño para 2035
Pecha os ollos e 

deixa que a túa ima-
xinación te mostre 

como podería ser o coche dos 
teus soños en 2035. Novas for-
mas, novos materiais e novas 
tecnoloxías poderían combi-
narse, para crear un vehícu-
lo que será a personalización 
do luxo sobre catro rodas no 

futuro. Esa é a estimulante ta-
refa que recibiron os homes e 
mulleres de DS Automóbiles: 
imaxinar o coche dos seus so-
ños en 2035. O resultado é un 
vehículo belo, pero tamén sen-
sual e inspirador, sacado do 
mesmo molde revolucionario 
do DS orixinal que captou a 
atención do público en 1955.

Novo Mercedes-AMG GT S Roadster
Mercedes-AMG esten-

de a súa carteira de ve-
hículos deportivos co 

novo AMG GT S Roadster. Con 
esta nova incorporación, a fami-
lia AMG GT conta agora cunha 
ducia de membros: 4 cupés de 
dúas portas, 3 roadsters, 2 vehí-
culos de competición para clien-
tes privados e 3 cupés de catro 
portas. A base das altas presta-
cións do AMG GT S Roadster é 
a combinación do lixeiro chasis 
spaceframe de aluminio, un mo-
tor V8 biturbo (4 litros e 522cv), 

un cambio de dobre embrague 
e sete velocidades, un bloqueo 
de diferencial traseiro e unha sus-
pensión deportiva de aluminio 
de dobres triángulos.

A potencia transmítese dende 
o motor central dianteiro ata a 
caixa de cambios deportiva AMG 
Speedshift DCT 7G, disposta no 
eixe traseiro, por medio do “tor-
que tube”, unha árbore de alta 
rixidez á torsión que os axusta. 
Esta disposición favorece un re-
parto de pesos dun 47% diante 
e un 53% detrás.

NovasSprint Motor >>8





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

■ ANTÓN PEREIRA | TexTo

■ FORD PRESS | foTo

O concesionario oficial 
de Ford en Compostela, A 
Coruña, Ferrol, Carballo e 
Ribeira, Gonzacar, recibiu 
de mans do presidente e 
conselleiro delegado de Ford 
España, Jesús Alonso, o pre-
mio á excelencia na atención 
ao cliente Chairman´s Award, 
na súa edición 2017. Este é o 
décimo galardón que logra a 
concesión no ano do seu 25º 
aniversario.

O Chairman´s Award é 
unha distinción que ten 
como obxectivo remarcar o 
interese e o compromiso de 
toda a rede por ofrecer un 
servizo de calidade, así como 
para premiar os esforzos des-
ta na obtención da maior sa-
tisfacción e fidelización do 
cliente.

Declaracións

Alonso, transmitiu a súa fe-
licitación ao persoal da em-
presa e dixo "debedes estar 
moi satisfeitos e orgullo-
sos polo logro deste galar-
dón". O proceso de selección 

baséase na opinión dos pro-
pios clientes de Ford, os que, 
a través das respostas e opi-
nións vertidas nos cuestio-
narios de satisfacción da 
marca, actúan como único 
xurado e deciden que con-
cesionarios ofrecen o mellor 
servizo e, polo tanto, cales 

deben ser acredores a esta 
distinción.

Durante a entrega, Marcial 
Castro, xerente de Gonzacar, 
declarou: "Este ano tamén es-
tamos de aniversario, ¡cum-
primos 25 anos! Creo que 
para celebrar o noso aniver-
sario non hai nada mellor 
que recibir o 10.º Chairman 
e compartilo cun equipo hu-
mano que ao longo destes 
25 anos soubo manter uns 
niveis de compromiso coa 
experiencia e satisfacción 
dos nosos clientes realmen-
te excepcional. Só o compro-
miso coa calidade de todos e 
cada un dos traballadores de 
Gonzacar fai posible que poi-
damos expoñer unha vitrina 
con 10 galardóns. Detrás de-
ses dez trofeos está a nosa 
historia, a traxectoria dun 
concesionario ao longo de 
25 anos”.

■ XABIER VILARIÑO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | foTo

Como as andoriñas as cara-
vanas volveron este ano no-
vamente a Área Central na 
feira Caravaning Compostela. 
Igual que noutras edicións 
os vehículos máis admirados 
foron os motorhome. Estes 
interesantes trotamundos 
permiten viaxar co confort 
dunha casa e ofrecen ple-
na autonomía para despra-
zarnos sen pensar no lugar 
onde comeremos ou per-
noctaremos. Podemos ato-
par un destes vehículos por 
uns 55 000 euros, o límite po-
ñerémolo nós pois as posibi-
lidades de equipamento son 
numerosas.

Unha opción máis eco-
nómica son as cara-
vanas, que poden ser 
remolcadas polo noso auto-
móbil, unha vez chegados 

ao lugar de vacacións po-
démola desenganchar e 
utilizaremos o coche normal-
mente. Os prezos destas son 

moito máis accesibles cós das 
autocaravanas.

Na mostra tamén se lles 
achegou aos visitantes 

información sobre os diver-
sos cámpings galegos e das 
posibilidades que oferta cada 
un deles.

Gonzacar recibe o seu décimo “Chairman´s Award”
O concesionario oficial Ford en Santiago celebra este ano o seu 25º aniversario

Mostra de caravanas en Compostela

CompostelaSprint Motor >>10



SprintTalleres

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

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

Talleres
BASTON

Especialistas en ABS e Inyección
Vehículos 4x4 y accesorios especiales
Preparación vehículos de competición  

y accesorios racing

La maquinaria más avanzada  
en equilibrado de discos de freno

Servicio Oficial: FONOS y LUCAS

MECÁNICA EN GENERAL
Rúa Salvadas, 23

Tfnos: 981 570 182/981 585 627
SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE

Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

baston@adgruporegueira.es

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

Frenos, ABS, ESP
Mecánica de mantenimiento
Mecánica motor
Sistemas de Refrigeración

¿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

VISITE 
NUESTRO 
TALLER



Grupo Breogán abre o novo concesionario de Toyota na Coruña
A compañía presidida por José Ramón Ferreiro suma 170 empregados

■ XABIER VILARIÑO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | foTo

Normalmente asociamos 
motos con homes, agora 
chegou o cambio porque 
elas empezan a rodar forte. 
Para exemplo a reunión de 
moteiras que se organizou 
con Santiago como punto 
de encontro. E traían MOTOS 
con maiúsculas, nin ciclomo-
tores, nin scooter sen carné. 
Máquinas que poden rodar 
por estradas de toda Europa 
sen desfalecer.

O grupo The Litas Galicia, 
encabezado por Vanesa 
Beis, Puri Ramos e Laura 

Rey, foi o encargado de or-
ganizar este evento que deu 
o bandeirazo de saída desta 
“panda” de moteiras. Unha 
ruta feminina que partindo 
de Santiago de Compostela 
tiña a súa meta no Areal de 
Berres.

Este grupo creouse en xa-
neiro deste ano coa finali-
dade de celebrar distintos 
encontros para que outras 
mulleres coñezan esta afec-
ción e se animen a comezar 
como moteiras.

The Litas é un colectivo 
internacional con presenza 
en distintos puntos do noso 
país, Andorra e Portugal.

As raíñas das estradas

■ EMILIO BLANCO | TexTo

■ XURXO SOBRINO | foTo

O novo concesionario de 
Toyota na Coruña viviu a 
súa estrea oficial. O Grupo 
Breogán inaugurou as ins-
talacións localizadas na 
avenida das Mariñas, no 
concello de Oleiros. O acto 
contou coa asistencia dun-
has 350 persoas. O direc-
tor xeral do Grupo Breogán, 

José Ramón Ferreiro; o 
presidente e CEO de Toyota 
España, Agustín Martín, e 
o alcalde de Oleiros, Ángel 
García Seoane, foron os en-
cargados de descubrir a placa 
conmemorativa. O presiden-
te de Toyota España, Agustín 
Martín, destacou a aposta da 
marca por “solucións inno-
vadoras” na mobilidade e na 
protección do medio natural 
e recordou que os vehículos 

híbridos eléctricos represen-
tan “xa preto do 70 % das 
vendas de Toyota en España”.

O alcalde de Oleiros, Ángel 
García Seoane, referiuse a 
que o novo concesionario 
está no que definiu como a 
“milla de ouro” empresarial 
da comarca. Neste sentido, 
instou as administracións a 
reducir os trámites para fa-
cilitar a creación de empre-
sas novas e, ironicamente, 

animou a “rematar coa ‘bu-
rrocracia’ que impide a xera-
ción de riqueza e empregos 
novos”. O rexedor de Oleiros 
loou a figura do director xe-
ral do Grupo Breogán, do que 
dixo que “necesitamos de 
moitos José Ramón Ferreiro 
para superar a crise” como a 
vivida.

Vídeos

Durante a inauguración do 
novo concesionario Breogán 
Motor proxectáronse vídeos 
do baloncestista Fernando 
Romay, amigo de José 
Ramón Ferreiro, e do piloto 
Carlos Sainz, bicampión do 
mundo de rallys con Toyota 
en 1990 e 1992. O acto foi 
presentado polo xornalista 
de Radiovoz Isidoro Valerio. 
Entre os asistentes estaban a 
directora xeral de Comercio 
e Consumo da Xunta, Sol 
María Vázquez Abeal; o pre-
sidente do Club Financeiro de 
Santiago, Roberto Pereira; 
o empresario composte-
lán da automoción José 
Antonio Lobelle, e o direc-
tor de Comunicación de El 
Corte Inglés en Galicia, Pati 
Blanco. O Grupo Breogán 
conta na actualidade cuns 
170 empregados.
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Xornada sectorial en Compostela Concesionario

Máis dun centenar 
de profesionais acu-
diron a Compostela 
Concesionario, concesio-
nario oficial KIA na capital de 
Galicia, que celebrou o pasa-
do mes de abril o Evento de 
Talleres Independentes 2018. 
Os participantes, entre outras 
cousas, tiveron a oportuni-
dade de probar os últimos 
modelos de KIA a través de 
probas de condución.
A xornada informativa, que 
tivo lugar nas instalacións de 
Compostela Concesionario 
no Polígono do Tambre, es-
tivo centrada en achegar ao 
sector dos talleres mecáni-
cos as últimas novidades da 
marca coreana así como as 
novidades desta no ámbito 
da postvenda.
No acto que estivo presidido 
polo xerente de Compostela 
Concesionario, Aurelio 
Novoa, expuxéronse as van-
taxes competitivas do recam-
bio orixinal en contraposición 

ao recambio paralelo, así 
como as novas prestacións 
de KIA para talleres indepen-
dentes e recambistas como o 
Servizo de Entrega Premium, 
o Programa Parts Link 24 ou 
o Recambio PL2. Por parte 
de Kia Motors Iberia, asis-
tiron a xerente de Zona, 
Sofía Encavo e a técnico de 
Márketing, Elizabet Sierra.

Galicia pode converterse nunha das 
referencias da Península dos cambios 
no xeito de entender a mobilidade fe-
rroviaria que se está rexistrando dende 
hai anos a nivel europeo. Quizais che-
guemos algo máis tarde ca outros lu-
gares ao coche eléctrico ou ao vehículo 
compartido pero o tren pode darnos 
unha inesperada alegría. Á marxe do 
resultado final, a intención de Arriva, 
filial da compañía ferroviaria alemá 
Deutsche Bahn, de solicitar operar 
unha nova liña de tren entre A Coruña 
e Porto constitúe, en principio, unha 
boa noticia. Se a Comisión Nacional 
dos Mercados e a Competencia autori-
za a petición do Grupo Arriva, a entrada 
dun novo operador podería contribuir 
a darlle unha maior relevancia ao ac-
tual enlace de viaxeiros entre Galicia 
e Portugal.

Deutsche Bahn propón catro fre-
cuencias diarias en ambos senti-
dos. Paradas na Coruña, Santiago, 
Pontevedra, Vigo, Valença do Minho, 
Nine e Porto Campanha. Cada tren 

tardaría 2 horas e 46 minutos en perco-
rrer os 342 quilómetros do traxecto en-
tre A Coruña e Porto. De materializarse, 
a solicitude rompería o monopolio his-
tórico de Renfe en España. A entrada 
doutro operador podería incentivar a 
loita entre compañías por conseguir 
os prezos máis competitivos nos bille-
tes. Algo que os viaxeiros sempre agra-
decen. Ademais, axudaría a aumentar 
os fluxos de negocio e turísticos en-
tre Galicia e o norte de Portugal. Un 

aspecto interesante polo pulo actual 
do turismo como fonte importante de 
ingresos e creación de empregos no-
vos, así como pola recuperación da que 
se beneficia o territorio luso no eido 
empresarial despois dun longo perío-
do de letargo.

E tamén hai outro aspecto importan-
te que forma parte dos chamados in-
tanxibles. Esta conexión serviría para 
que os galegos nos acheguemos aín-
da máis ao norte portugués como terra 
non só próxima no xeográfico, senón 
tamén como mercado propio con ca-
racterísticas semellantes. Porque non é 
o mesmo unha forza de menos de tres 
millóns de persoas ca ter un sentido 
de pertenza a un mercado de preto de 
6.5 millóns. Pedra a pedra poden cons-
truírse camiños de colaboración bene-
ficiosos para unha sociedade ampla. O 
vello tren chup chup a Portugal igual 
pode asubiar no futuro máis do que 
pensamos. De momento, hai quen ve 
posibilidades de negocio con el. Quen 
contaba!

Asubía o tren chup chup a Portugal

 EMILIO BLANCO | TexTo

 @EmilioBlanco10 | TwiTTer

OpiniónSprint Motor >>14



¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

Sprint
Axenda

Especialidad en Motos de Trial

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



A presentadora da TVG María Solar foi a encargada de dirixir o acto Un grupo heteroxéneo de profesionais do motor que participaron do acto
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José M. López (Grupo Pérez Rumbao) recolleu o premio Coche Sprint Motor 2018 de mans de Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia

Pedro Hervés (Grupo Brea) recibiu o trofeo Todoterreo/SUV Sprint Motor 2018 de mans do actor Xulio Abonjo

Belén Gómez de las Heras (Stark by Ausavil) entregoulle a Iván Ares o premio Piloto Sprint Motor 2018

O actor Víctor Fábregas entregoulle o trofeo Monovolume Sprint Motor 2018 a Óscar Rey (Yáñez)

O Galardón Sprint Motor 2018 entregoullo Xurxo Sobrino, director de Sprint Motor, 
a Jaime Perozo (Hijos de Rivera/Estrella Galicia)

Premios Sprint Motor >> Sprint Motor 17



A familia Balsa con Enrique González (á dereita)
Abonjo quixo aproveitar a oportunidade de “probar” 

o Isetta (propiedade de Mino Iglesias)

Fernando (esquerda) e Nacho (dereita), do Grupo Noya, posando con Xulio

Foto do equipo de redactores e colaboradores de Sprint Motor

De esquerda a dereita: Luís, María, Xulio, Víctor, Anxo e Teresa
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A familia Balsa con Enrique González (á dereita)

Fernando (esquerda) e Nacho (dereita), do Grupo Noya, posando con Xulio

O salón do Hotel Congreso cheo de amigos e amigas da revista

Stark by Ausavil tivo unha stand con algúns dos seus produtos José Luís Brenlla do taller Cruz de Santos, creador dos trofeos, e Amparo

De esquerda a dereita: Luís, José Antonio, Ramón, Luís e Anxo

O equipo do Grupo Brea participou plenamente da gala

Premios Sprint Motor >> Sprint Motor 19



Quen dixo low cost?

Novo Dacia Duster

 Sprint Motor >>20



■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | infografía

A progresión en positivo 
da marca Dacia queda pa-
tente con cada nova entre-
ga. Así fomos testemuñas 
nada máis recoller o novo 
Duster no concesionario 
oficial Dacia en Santiago 
de Compostela, Talleres 
Caeiro. Foi tan só abrir a 
porta e 

botarlle unha ollada ao habi-
táculo para saber que entre 
o Logan, na súa nova etapa 
baixo o paraugas de Renault, 
e este modelo hai unha fen-
da moi grande. Incluso pode 
ser que de seguir así o con-
cepto de low cost deixe de 
valer para esta marca roma-
nesa. En definitiva a primei-
ra impresión foi moi grata. 

Tamén nos deixaron claro 
nas instalacións de Caeiro 
que o novo Duster non ten 
nada que ver co seu ante-
cesor. O capó máis alto é 
unha carrozaría máis “po-
tente” dan unha imaxe de 
maior robustez e máis off-
road. O que seguimos sen 
entender é como outras 

marcas, visto o éxito destes 
low cost, non entrasen direc-
tamente a competir con es-
tes modelos.

Esta renovación man-
tén a mesma plataforma. 
Isto apréciase nada máis 
situarnos á beira do vehí-
culo. Imos dar algúns 
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Situámonos no posto de condu-
ción é o primeiro que notamos é que 
nos sentimos cómodos coa posición, 
despois de regular o asento, e, sobre 
todo, coa altura e a visibilidade que 
temos da estrada. Arrincamos e co-
mezamos o noso percorrido de probas. 
Algo que percibimos pronto son os 
ruídos de rodadura e aerodinámicos, 

sobre todo se o comparamos con ou-
tros todocamiños do mesmo segmen-
to pero de maior prezo; tamén é certo 
que agora ten un habitáculo máis illa-
do. Neste novo Duster se a velocidade 
de cruceiro é elevada a rumorosidade 
é razoable, algo que non acontecía no 
modelo anterior.

A nosa unidade de probas con-
taba co motor 1.5 dCi de 110 cabalos, 
en arrincadas en frío e en aceleracións 
dende parado é algo rumoroso. Pola 
contra, comprobamos que este pro-
pulsor ofrece a este novo Duster un 
bo comportamento. É máis, para nós 
esta é a motorización ideal para mo-
ver este vehículo con certa soltura. É 
un propulsor co que non se ten unha 
velocidade máxima elevada, nin unha 

grande aceleración, pero a cambio ao 
ter un razoable par, móstrase relativa-
mente áxil en recuperacións. E todo 
iso cuns consumos bastante eficien-
tes. Nós fixemos un consumo medio 
de gasóleo de 6,1 litros cada 100 qui-
lómetros. Unha cifra que nos permi-
te, contar cunha autonomía duns 800 
km. O depósito ten unha capacidade 
de 50 litros.

En canto ao motor queda claro 
que nos gustaron as súas prestacións e 
a súa capacidade de resposta. As sus-
pensións tamén acompañan correc-
tamente. Só criticamos o balanceo 
cando nos metemos nunha estrada 
tipicamente galega, ou sexa, con cur-
vas de abondo. Continuando co com-
portamento, quizais o apartado máis 

criticable é o da dirección, xa que ten 
unha grande asistencia e non é nin ex-
cesivamente precisa nin informativa. 
Claro está que polo prezo non pode-
mos pedir moito máis.

 A súa capacidade off-road 
temos que dicir que é bastante inte-
resante se queremos “xogar” nalgun-
ha zona de trial, pois os ángulos de 
ataque, anterior e posterior, é a axu-
da para os descensos (moi efectiva) 
danos unhas posibilidades máis que 
interesantes. Hai que ter en conta que 
contamos cunha axuda importante, 
a súa tracción integral. Nós fixemos 
algunha zona deste tipo e temos que 
dicir que, aínda sen buscarlle o límite, 
quedamos encantados e convencidos 
das súas posibilidades neste terreo.

A
RRIN
CAMOS !

• Motor: 1.5 dCi 
• Cilindrada (cc): 1.461
• Estrutura: 4 cilindros en liña
• Inxección:  Directa + Turbocompresor
• Potencia máxima (cv):  110
• Par motor en Nm CEE / 

rpm: 260 / 1.750
• Tracción: 4x4
• Caixa de velocidades: Manual

• Número de velocidades: 6
• Stop & Start: Si
• Dirección: Eléctrica con 

asistencia variable
• Freos dianteiros : Discos ventilados
• Freos traseiros: Discos macizos
• Lonxitude total (m): 4,34
• Anchura (m): 1,80
• Alto (m): 1,69
• Número de prazas: 5
• Volume maleteiro (litros): 411
• Combustible: Gasoleo
•  Capacidade do depósito (litros): 50
• Acabado: Prestige
• Prezo (euros): 20.210 

(unidade probada)

detalles para saber se é o 
Duster 2018 ou o seu ante-
cesor. Por exemplo, neste 
novo modelo os grupos óp-
ticos poden incorporar dío-
dos de LED nas luces diúrnas; 
ademais, estes faros son li-
xeiramente máis alongados 
en lugar de tan cadrados 

como no modelo anterior. 
Outros detalles son os tira-
dores das portas que son 
máis grandes, as lamias que 
adquiren novos deseños, os 
faros antinéboas agora máis 
minimalistas e os grupos óp-
ticos traseiros, que adquiren 
formas actualizadas.

Equipamento

A nosa unidade de pro-
bas traía un equipamento 
abundante, sobre todo ten-
do en conta o seu prezo fi-
nal (20.210 €). O acabado 
Prestige inclúe de serie ele-
mentos como as lamias de 
dezasete polgadas, climati-
zación automática, pantalla 
táctil de sete polgadas con 
navegador, USB, bluetooth, 
axuda ao aparcamento tra-
seiro con cámara e detector 
de ángulo morto, control de 

traxectoria en descensos, lu-
ces diúrnas e barras de tei-
to cromadas, entre outros 
elementos.

Habitáculo

Nada máis entrar no inte-
rior deste novo SUV é onde 
máis apreciamos os cambios. 
Notamos unha sensible me-
llora en canto aos materiais 
e aos acabados con respec-
to aos primeiros modelos do 
fabricante romanés. Onde 
quedan os plásticos e os aca-
bados daqueles primeiros 
Logan! Incluso máis, onde 
queda aquela estética tan 
espartana. Pero, volvamos ao 
noso modelo actual. Aínda 
que Dacia segue utilizando 

plásticos duros e de aspecto 
sobrio, este novo todocami-
ños gañou moitos enteiros, 
respecto do seu antecesor. 
Por exemplo, o volante é de 
nova xeración e é moi similar 
a outros Renault (primos car-
nais) de maior prezo, o cadro 
de instrumentos ten un gra-
fismo moderno e a pantalla 
central conta con bastante 
información e un bo tamaño, 
o salpicadeiro ten un deseño 

horizontal máis atractivo, os 
aireadores colocáronse nun-
ha nova posición, os mandos 
do climatizador son novos e 
o sistema de información 
e entretemento colocouse 
nunha posición máis alta.

Por outra banda, outro as-
pecto que mellorou enor-
memente son os asentos. 
Agora, presentan un gran 
tamaño, máis anchos e có-
modos cos anteriores. O 
repousabrazos, sen regula-
ción, é só para o condutor. 
O repousacabezas non con-
ta con regulación para todos 
os talles; así e todo, en liñas 
xerais podemos sinalar que 
con eles se pode facer unha 
viaxe agradable e tranquila.

O que apenas mudou, algo 
lóxico ao manter a platafor-
ma, é o espazo interior. Este 
novo Dacia segue ofrecendo 

un habitáculo razoablemen-
te amplo para catro adultos, 
o quinto irá algo xusto. Por 
exemplo, diante conta cunha 
anchura de 134 centímetros 
e unha altura de 102. Entre 
as dúas medidas, quedamos 
coa altura libre entre a buta-
ca e o teito, xa que a anchu-
ra é máis xusta. Detrás ocorre 
algo similar. A anchura é de 
134 cm e a altura é de 97. 
Unha vez máis, a altura li-
bre ao teito é a medida máis 
sobresaínte.

Acabado

Un modelo para ter en 
conta pola súa relación 
axustada calidade-prezo. Só 
lle falta mellorar no aparta-
do de seguridade, pois nas 
probas de EuroNCAP que-
dou con só tres estrelas.  O habitáculo 

está mellor acabado 
e insonorizado có 
seu antecesor

 Os asentos 
son agora máis 
amplos e 
ergonómicos

 Sprint Motor >>22



Así e todo, o novo Duster 
deixa claro que é un todo-
camiños cunhas calidades 
e unhas aptitudes dinámi-
cas e de confort correctas. 
Se temos presente o pre-
zo de compra, este mo-
delo é unha boa opción. 
Evidentemente non lle 
podemos pedir as aptitu-
des e calidades de com-
petidores superiores, que 
tamén teñen outro prezo 
bastante máis elevado, ao 
redor de 4.000 euros máis. 
Este SUV sobe de nivel con 
respecto ao seu antecesor, 
cun interior máis coidado, 
maior confort de marcha e 
maior equipamento. Quen 
dixo low cost? O novo Duster ten un maleteiro xenerosoOs faros traseiros teñen un deseño actual
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Moitos vehículos son roubados pola imprudencia dos seus donos

Roubo de automóbiles

■ ANTÓN PEREIRA | TexTo

■ XABIER VILARIÑO | infografía

Un dos grandes desgus-
tos, materiais, que nos po-
demos levar é chegar a 
coller o noso coche dun 
aparcadoiro, xa sexa de 
superficie ou pechado, e 
non atopalo. A partir de aí 
comeza unha ruta deses-
perante. Por iso, sempre é 
importante ser precavido, 
aínda que incluso así os 
cacos saen coa súa. Nesta 
reportaxe falaremos de au-
tomóbiles, delincuentes e 
de consellos.

Segundo un estudo da 
empresa Techco Security, 
onde se recollen as cifras 
de todas as alertas por 
roubo de automóbiles 
rexistradas no seu Centro 
de Operacións Remotas a 
nivel nacional durante o 
ano pasado, o Seat León e 
o Ibiza son os máis rouba-
dos no noso país en 2017.

Analizando este infor-
me, do mesmo xeito que 
en 2016, os coches de 
gama media continuaron 
sendo os máis subtraídos 
en España en 2017. Por mo-
delos, a clasificación lidé-
rana o Seat León (19 %), o 
Ibiza (15 %) e o carismático 
Volkswagen Golf (7 %).

Os modelos de gama me-
dia son os máis roubados 
porque o perfil de condu-
tor deste tipo de vehículo 
e a gran demanda destes 

modelos nos países de 
Europa do Leste, onde se 
valora especialmente o 
seu deseño, motivan o seu 
roubo.

As provincias nas que 
máis se repite este delito 
son, segundo este estudo, 
Madrid (34 %), Barcelona 
(15 %), Sevilla (8 %) e 

Málaga (7 %). En canto ao 
lugar no que se comete, o 
90 por cento das subtrac-
cións lévanse a cabo en 
aparcadoiros públicos, na 
propia rúa, e o 7 por cen-
to ao encher combustible e 
estacionar o vehículo para 
facer xestións cotiás. O 3 
por cento dos roubos pro-
duciuse mediante o uso da 
forza ou a intimidación.

Os principais obxecti-
vos que perseguen os de-
lincuentes son vender o 
automóbil noutros paí-
ses, usalo en atracos ou 
roubos con coche-carnei-
ro, ou desmontar o vehí-
culo para vender as súas 
pezas. O destino destes 
varía en función do tipo 

de vehículo, a maioría aca-
ban en Europa do Leste e 
no Norte de África.

Modus operandi
Este estudo explica que 

os cacos utilizan principal-
mente dous métodos para 
abrir a porta: un escáner 
de radiofrecuencia, co que 
logran capturar o código 
de desbloqueo da chave 
do vehículo, ou un rom-
pebombíns para forzar a 
porta.

Para arrincar o vehículo, 
os ladróns adoitan decan-
tarse pola utilización dun-
ha máquina, que conectada 
á toma OBD (On Board 
Diagnostics) do vehículo 
e mediante un software, 

 O 90 % 
das subtraccións 
se producen en 
aparcadoiros 
públicos e o 7 en 
gasolineiras.

Aos cacos gústanlles os coches de gama media

w w w . c o d i g o c e r o . c o m
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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permite programar unha 
nova chave sen codificar; 
ou por cambiar a centrali-
ña do coche por outra ha-
ckeada. Para completar o 

roubo, adóitase utilizar un 
inhibidor de sinal GSM (sis-
tema global para as comu-
nicacións móbiles) co que 
impiden que o vehículo se 
comunique coa Central de 
Alarmas para indicar a po-
sición do automóbil.

En caso de non dispoñer 
deses inhibidores, unha vez 
roubado o coche, os delin-
cuentes deixan o vehículo 
aparcado durante varios 
días en lugares transitados 
ata asegurarse de que non 
foi rastrexado ou localizado 
pola policía.

Atención aos períodos 
vacacionais

O noso é un dos países 
europeos onde máis vehí-
culos se rouban, e aínda 
que as cifras van diminuín-
do progresivamente, os 
condutores deben estar 
alerta, especialmente en 
épocas vacacionais, cando 
máis subtraccións adoitan 
producirse. Por iso, neste 
informe se recomenda es-
tar especialmente alerta 
durante as próximas vaca-
cións de verán e ofrece uns 
consellos para evitar o rou-
bo de vehículos:

1. Unha sinxela técni-
ca antirroubo pode ser a 

gravación da matrícula ou 
o número de bastidor nas 
lúas do vehículo, isto di-
suade os ladróns que teñan 
pensado cambiar as placas 
de matrícula.

2. Se se acode a grandes 
acontecementos, como 
poden ser concertos e se 
estaciona o vehículo nun 
aparcadoiro de pago, inten-
tar sempre deixalo o máis 
preto posible da caseta do 
vixilante ou no ángulo de 
visión dunha cámara de se-
guridade. Importante non 
deixar xamais o tícket do 
aparcadoiro no interior do 
vehículo, isto facilitaría que 
o ladrón sacase o automó-
bil sen que ninguén puide-
se sospeitar.

3. Circular sempre coas 
ventás do vehículo subidas 
e as portas bloqueadas, so-
bre todo se se circula por 
zonas urbanas, ou nos ato-
pamos parados nun semá-
foro. Deste xeito evitamos 
que nos asalten.

4. Sempre que se saia do 
coche, quitar as chaves do 
contacto, bloquear a direc-
ción e asegurarnos de pe-
chalo, aínda que se trate 
dun tempo mínimo.

5. En lugares de gran-
de afluencia, pechar sem-
pre o vehículo coa chave, 
non utilizar o mando a dis-
tancia. Desta forma os de-
lincuentes non poderán 
copiar o código do man-
do co que poderían abrir 
o coche.

6. En época de vacacións 
non deixar aparcado o au-
tomóbil demasiados días 
nun mesmo lugar, pedir a 
un coñecido de confianza 
que o mova de cando en 
vez. E non deixar a docu-
mentación no vehículo.

 España é 
un dos países onde 
máis vehículos se 
rouban.

Os vehículos de gama media continúan sendo os máis atractivos para os ladróns.
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■ ANTÓN PEREIRA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | foTos

O pick-up de Toyota, o Hilux, 
celebra o seu 50 aniversa-
rio como a referencia do seu 
segmento, acumulando máis 
de dezaoito millóns de unida-
des comercializadas en todo o 
mundo. Fiabilidade e robustez 
distinguen dende as súas ori-
xes a este modelo.

Concibido como o mo-
delo sucesor que integrase 
tanto ao Toyota Briska como 
ao Hino Stout, dous pick-up 
vendidos polo grupo xapo-
nés Toyota nos anos 50 e 60; 
Hilux presentouse en marzo 
de 1968 como un novo pick-
up xunto con Hino Motors 
Ltd., que se encargou do des-
envolvemento e a produción 
(Hino Motors Ltd. é parte do 
Grupo Toyota).

A denominación de Hilux 
deriva dos termos ingleses 
“high” e “luxury” (gran luxo), 
que ten as súas raíces no for-
mato que os americanos de-
nominan camioneta e foi o 
punto de partida da súa evo-
lución ata a actualidade, coa 
durabilidade e a fiabilida-
de como os seus principais 
obxectivos. A súa grande uti-
lidade práctica convertérono 
no vehículo comercial ideal, 
pero non só xa que ademais 
de ser a ferramenta de traba-
llo perfecta é un bo vehículo 

de lecer, especialmente fóra 
do asfalto.

Por moi duras que sexan 
as condicións do camiño, o 
condutor dun Hilux sabe de 
certo que sempre chegará ao 
seu destino, será cuestión de 
máis o menos tempo e de ha-
bilidade de pilotaxe. Segundo 
a marca cando traballas con 
el, este vehículo pasa a formar 

parte da túa vida. É un aliado 
de confianza. Pero ademais, 
nos momentos de lecer, para 
ir á montaña ou á praia máis 
recóndita, Hilux estará igual-
mente disposto a todo.

Pensando na fiabilidade, a 
durabilidade e un gran ren-
demento nas condicións máis 
duras, o fabricante nipón so-
mete os seus vehículos unha 
e outra vez a unhas duras “pro-
bas de ruptura”, levándoos 
ao límite da destrución. Tal e 
como demostrou o programa 
Top Gear da BBC cando inten-
tou, e non o conseguiu, termi-
nar cun Hilux someténdoo ao 
embate das ondas, atravesan-
do unha caravana con el, in-
cendiándoo ou demolendo 
un edificio sobre el.

Evolución histórica

Primeira xeración 
(1968-1972)

O Hilux saíu á venda en mar-
zo de 1968 como unha nova 
camioneta que integraba e 

sucedía os Toyota Briska e 
Hino Stout. O vehículo foi con-
cibido por Toyota, mentres 
que o seu desenvolvemento 
e fabricación corrían a cargo 
de Hino Motors, Ltd., na súa 
planta de Hamura (Xapón).

O motor era un 1.5 litros e 
70 cabalos (2R) que tamén 
se montaba no ToyoAce. Tiña 
unha estrutura de bastidor se-
parado da carrozaría, con sus-
pensión dianteira de dobre 
triángulo/resorte helicoidal 
e suspensión traseira de eixe 
ríxido/ballesta. A transmisión 
era manual, de catro veloci-
dades, coa panca de cambios 
montada na columna de di-
rección. O primeiro Hilux tiña 
capacidade para tres ocupan-
tes e unha carga neta de 1.000 
kg, cunha plataforma de car-
ga de 1.850 mm de lonxitude.

 O Hilux 
presentouse en 
marzo de 1968

Nacido para poder con todo

Toyota Hilux, 50 anos circulando
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Segunda xeración 
(1972-1978)

A segunda xeración do 
Hilux chegou ao mercado na 
primavera de 1972, concreta-
mente en maio. Tanto a ver-
sión de batalla longa como a 
curta montaban os mesmos 
compoñentes mecánicos 
dos seus predecesores, aín-
da que a distancia entre ei-
xes incrementábase en 10 e 
45 mm, respectivamente. A 
lonxitude da plataforma de 
carga e a carga neta máxima 
mantivéronse igualmente. 
Separadamente do modelo 
estándar, equipado cun motor 
de 1.6 litros, engadiuse a ver-
sión Highway, cun motor de 
2.0 litros e 105 cabalos (18R), 
para unha condución máis 
suave por autoestrada.

Terceira xeración 
(1978-1983)

A terceira xeración do Hilux 
comercializouse en setembro 
de 1978. O modelo ofrecía es-
pecificacións e equipamen-
to típicos dunha berlina, así 
como un confort de marcha 
equivalente. Unha das novi-
dades era unha selección de 
tres modelos de lonxitude 
estándar e catro de carroza-
ría longa. O novo acabado de 
tope de gama, a versión Super 
Deluxe, contaba cunha cabina 
90 mm máis longa que a es-
tándar, dando lugar a un in-
terior máis amplo. En canto ao 
propulsor, herdaba a unidade 
12R-J de 1.6 litros da xeración 
anterior. A suspensión diantei-
ra de dobre triángulo mantí-
ñase, aínda que os resortes 
helicoidais foron substituídos 
por unha barra de torsión. 
Por outra banda, os acabados 
Deluxe e superiores contaban 
con freos de disco dianteiros 
de serie.

Cuarta xeración 
(1983-1988)

En novembro de 1983 lan-
zouse a cuarta xeración deste 
modelo. As versións con trac-
ción ás rodas traseiras “Rear-
Wheel-Drive” comprendían as 
series Comfortable e Popular. 
A primeira correspondía á 
cuarta xeración do modelo 
cun interior e un deseño exte-
rior renovados, mentres que a 
segunda designaba o modelo 

da terceira xeración, que con-
tinuaba en produción. Todos 
os modelos con tracción to-
tal “4-Wheel-Drive” conta-
ban cunha nova carrozaría. A 
imaxe externa dos modelos 
da cuarta xeración caracteri-
zábase polos gardalamas de 
burbulla diante e detrás.

Quinta xeración 
(1988-1997)

A quinta xeración do Hilux, 
que se comercializou en set-
embro de 1988, representa-
ba os tres conceptos básicos 
de potencia, solidez e con-
fort. Para potenciar a súa fun-
cionalidade como vehículo 
polivalente, coñecido como 
recreational vehicle ou ve-
hículo recreativo en Xapón 
naquel entón, mellorouse o 
equipamento interior. As va-
riacións básicas da carrozaría 
reducíronse á incorporación 
de portas paneladas e ventás 
de guillotina. Unha diferenza 
substancial entre os modelos 
con tracción traseira e total 
eran os pasos de roda: os pri-
meiros incorporaban uns gar-

dalamas sen saíntes, mentres 
que os segundos presenta-
ban uns contundentes saín-
tes nos pasos de roda. Por iso, 
a anchura dos modelos 4WD 
alcanzaba os 1.690 mm, 40 
máis cos modelos de tracción 
traseira. O deseño do salpica-
deiro e parte do equipamen-
to interior parecíase máis ao 
dunha berlina que os seus 
antecesores.

Sexta xeración 
(1997-2004)

A sexta xeración do Hilux 
(setembro de 1997) com-
prendía unha liña para fins 
comerciais e outra de uso 
persoal, que incorporaba 
equipamento e dispositivos 
característicos dun todoca-
miño, segmento que inaugu-
rara o Toyota RAV4 en 1994. 
Así, Hilux ofrecía unha cabina 
máis alta e longa, ademais de 
máis silenciosa. A versión de 

cabina extra, que se presen-
tou en novembro e conta-
ba cunha carrozaría 100 mm 
máis ancha, era un vehículo 
polivalente cunha platafor-
ma aberta substancialmente 
longa, con dous asentos adi-
cionais na parte posterior da 
cabina.

Sétima xeración 
(2004-2015)

En agosto de 2004 saíu á 
venda a sétima xeración do 
Hilux, como un novo pick-up 
dispoñible en máis de 140 
mercados de todo o mundo. 
Herdeiro do estilo robusto 
da sexta xeración, ofrecía un 
amplo espazo interior, maior 
comodidade e unha combi-
nación do confort de marcha 
dun turismo e a funcionalida-
de dun todocamiño.

Como parte do proxec-
to Innovative International 
Multi-purpose Vehicle, Toyota 
desenvolveu cinco novos mo-
delos sobre unha mesma pla-
taforma: tres pick-up (Hilux), 
unha minifurgoneta (Innova) 
e un todoterreo (Fortuner). Co 
fin de lles ofrecer aos clientes 
de todo o mundo produtos 
máis atractivos a un prezo 
máis asequible, e de lanza-
los ao mesmo tempo, tamén 
desenvolveu uns sistemas op-
timizados de produción e dis-
tribución a escala mundial.

Esta sétima xeración foi 
a primeira en producir-
se fóra de Xapón. A maio-
ría fabricáronse en Tailandia, 
Sudáfrica e Arxentina, para 
a súa distribución entre 
os países das rexións co-
rrespondentes, e con par-
te da produción en Malaisia, 
Paquistán e Venezuela.

Oitava xeración (2015)
En maio de 2015 lanzouse 

a oitava xeración deste pick-
up, chegando a algúns merca-
dos, como o noso, xa en 2016. 
Para comprender de verdade 
as expectativas dos clientes e 
os obstáculos aos que se en-
frontan a diario, os equipos 
de desenvolvemento viaxa-
ron por todo o planeta, para 
solicitar directamente as im-
presións dos propietarios do 
Hilux e circular por unha ampla 
variedade de vías distintas, co 
obxectivo de ter unha mellor 

idea das diversas condicións 
de uso en cada lugar.

Todo o concepto de desen-
volvemento da oitava xeración 
do Hilux centrouse en redefinir 
a robustez, con vistas a que o 
novo modelo fose aínda máis 
robusto, pensando nunha in-
terpretación moito máis ampla 
da palabra. Ademais, seguía 
ofrecendo os mesmos niveis 
lendarios de resistencia, rende-
mento, resposta e seguridade 
do Hilux ao longo dos seus 50 
anos de vida.

  O nome 
deriva das palabras 
inglesas “high” e 
“luxury” (gran luxo)

A evolución do salpicadeiro do Hilux 
ao longo destas 5 décadas
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Os coches próbanse en distintos ambientes

Temperaturas extremas

■ REDACCIÓN

O pobo de Oymyakon 
(Siberia) con 50 graos ne-
gativos, considérase o pun-
to habitado máis frío do 
planeta. A localidade da o 
Aziziya, en Libia, con máxi-
mas de 57 graos, a zona 
máis cálida do mundo. Para 
garantir que un coche poi-
da circular por lugares con 
condicións climáticas tan 
dispares, as pezas e os pro-
totipos tamén se someten a 
temperaturas extremas. Así 
varía o termómetro tanto 
na fase de desenvolvemen-
to como na de fabricación:

1) Motores a lume vivo 
a 910 graos: Esta é a tem-
peratura que alcanzan os 
motores durante os en-
saios, de 12 horas, pre-
vios á súa fabricación. 
Revoluciónanse ata as 

6.500 rpm para simular a 
súa vida útil en todo tipo 
de circunstancias. O obxec-
tivo é certificar a máxima 
potencia controlando o 
consumo e as emisións.

2) Do frío ártico aos 45 
graos do deserto: salpi-
cadeiros, asentos e volan-
tes, entre outras partes do 
coche, póñense a proba 
nunha cámara climática 
do Centro Técnico de Seat. 
No seu interior, as tempe-
raturas oscilan entre os 40 
graos baixo cero e os 110 
graos positivos. Os proto-
tipos tamén se testan en 

condicións reais de frío e 
calor. Nun punto próximo 
ao Círculo Polar Ártico, so-
métense a máis de 60 aná-
lise, 30.000 quilómetros a 
35 graos negativos e un 
lago xeado como pista de 
circulación. No outro extre-

mo do planeta, nunha zona 
desértica, a 45 graos centí-
grados, realízanse probas 
de tracción, de aspiración 
de po e de circulación por 
gravilla. Con estes ensaios 
quérese asegurar a resis-
tencia e funcionalidade de 
todas as pezas.

3) Un asento que alcan-
za os 40 graos: Os asentos 
calefactables chegan a esta 
temperatura en 15 minu-
tos. Para comprobar que 
a temperatura sedistribue 
de xeito uniforme, colóca-
se o vehículo nunha cáma-
ra a -20 graos centígrados 
e se analiza a través dun-
ha cámara termográfica. O 
obxectivo, garantir a como-
didade do futuro condutor.

4) A que cheira un vo-
lante a 60 graos?: A calor 
axuda a diferenciar máis 
facilmente os cheiros. Por 
iso un equipo de especia-
listas do departamento de 
Calidade de Seat, quen-
ta o coche por encima de 
60 graos para, logo, entrar 
dentro del e comprobar 
como cheiran os distintos 
materiais. O obxectivo é 

detectar posibles cheiros 
que poidan chegar a resul-
tar desagradables.

5) A 900 graos para ga-
rantir a durabilidade: 
Temperaturas altas para 
testar o vehículo, pero 
tamén para producir al-
gunhas das pezas. Para a 

fabricación dos cambios 
de marchas, por exemplo, é 
necesario fundir 15.000 to-
neladas de aluminio a 700 
graos. Unha vez fabricados, 
poden pasar ata 14 horas 
nun forno a 900 graos; con 
iso se consegue multipli-
car a súa durabilidade por 
5.000.

 As marcas 
someten as pezas 
e os prototipos 
a temperaturas 
extremas antes de 
comercializar un 
modelo

 Nunha 
zona desertica a 
45ºC, realízanse 
probas de tracción e 
aspiración de po 

Con estes ensaios certifícase o bo funcionamento do vehículo en calquera condición climática

Os motores se proban durante 12 horas e a súa temperatura pode superar os 900 graos
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Car Service 

O novo Suzuki Swift Sport xa está na grella de saída
O agardado 

Suzuki Swift Sport 
xa está á venda no 

noso país, a versión máis 
deportiva da gama Swift, e 
o coche que serve de base 
á popular copa monomar-
ca de ralis, na que debutará 
en 2019.

Coa oferta de lanzamento 
incluída, que resta 2.000 eu-
ros ao prezo base, falamos 
dun pequeno e interesante 
deportivo con moitísimo ca-
rácter por 19.370€. Trátase 
da 3ª xeración do Swift 
Sport, que á marxe da re-
chamante cor amarela da 
súa carrozaría elixida para a 
posta en escena, é un coche 
de tacto moi deportivo. 

Este modelo é un coche 
completamente novo, máis 
baixo e ancho, máis agresi-
vo nas súas formas e cun-
ha relación peso/potencia 
máis favorable respecto da 
unidade precedente grazas 
á maior lixeireza da súa ca-
rrozaría, que se queda en 
975 kg, 80 menos co seu 
antecesor. 

Por fóra o máis rechaman-
te é o novo frontal e as la-
mias de 17”, ademais do 
discreto alerón posterior 

e a dobre saída de esca-
pe, mentres que no interior 
aprécianse detalles de cali-
dade, como os envolventes 
asentos de corte deportivo, 
ou o deseño do volante fo-
rrado en pel con costuras en 
cor vermella e as insercións 
na cor da carrozaría, que lle 
dan unha alegre continuida-
de no habitáculo enmarcan-
do unha atractiva consola 

cunha ampla pantalla tác-
til multifunción que inclúe, 
entre outras cousas, a cá-
mara de visión traseira e o 
navegador.

O novo motor é un catro 
cilindros en liña de 1,4 litros 
alimentado por inxección 
directa e un efectivo tur-
bocompresor con control 
electrónico da válvula de 
descarga que ofrece 140cv 

a 5.500 rpm e un par de 230 
Nm xa desde as 2.600 rpm. 
O propulsor está asociado a 
unha caixa de cambios ma-
nual de seis relacións.

Segundo Juan López 
Frade, presidente de Suzuki 
Motor Ibérica, “este peque-
no Suzuki dará moito que 
falar no ámbito deportivo. 
Empezará a competir este 
mesmo ano”.
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Dobre. O acadado polo piloto asturián José Antonio “Cohete” Suárez en terras 
canarias. O de Pravia, cun programa no CERA con Hyundai, venceu nas dúas citas 
insulares e postúlase como un dos candidatos ao título final. De momento, Miguel 
Fuster mantén o liderato.

Sen rival. Outro piloto que non ten rival é o catalán Xevi Pons. Tres ralis e tres 
vitorias para o de Manlleu no nacional de terra, sen que ninguén lle cuestione o 
liderado. Despois de Córdoba, Huelva e Lanzarote, chega a quenda de Galicia, co Rali 
Terras da Auga, que se disputa a derradeira fin de semana de maio nos concellos de 
Boimorto, Arzúa, Touro e O Pino.

Cambio de datas. Para a que vai ser a cuarta manga do galego de ralis. Problemas 
burocráticos obrigaron a mudalo emprazamento temporal do Rali de Narón, que se 
disputa na comarca de Ferrolterra. Deste xeito a cita naronesa pasa do sábado 16 ao 
sábado 23 de xuño, cos seus habituais e complicados treitos.

Ao nacional. Habitual nos últimos anos do campionato de Galicia de Montaña, a 
popular subida a Chantada retoma un espazo coñecido como é o do Campionato de 
España. Esta modificación de puntuabilidade fai que mude tamén as datas, cele-
brándose agora os vindeiros 18 e 19 de agosto.

Dous de dous. A diferenza de mecánica está condicionando o campionato astu-
riano de ralis. Como aconteceu o ano pasado, o Fiesta R5 de Óscar Palacio e Enrique 
Velasco non está tendo rival, como se viu tralos doados triunfos acadados en Tineo 
e La Espina.

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo ■ MC E SPRINT MOTOR | foTos

Competicións de primavera
Os motores non paran!
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Sorpresa. A que se deu, en certa medida, no Rías Baixas, que volvía á area das ca-
rreiras, aínda que fose a nivel autonómico. Abandonos de Meira e Senra, e retraso 
por culpa dunha picada no coche de Caamaño, que chegaba como líder a Vigo. Triun-
fo final para o N5 de Fernández e Cid, tras unha interesante pelexa contra o Clio R3 
de Jorge Pérez e Juan Gándara.

Reparto. De primeiras prazas nas dúas carreiras iniciais do galego de ralimix. En 
Cuntis, o actual campión, o asturiano Abel Jurado liderou co seu Yacarcross, levando 
a vitoria na cita de Touro; Javier Ramilo, con idéntica unidade.

Inicio. Do galego de montaña, por terras do sur de Pontevedra, en concreto en Oia. 
Na bela subida co Océano Atlántico de fondo, vitoria para o veterano donostiarra 
Andrés Vilariño, por diante dos galegos Vieitez e Rey.

Novos proxectos. Para o lucense José Antonio Liste, que tras probar o ano pasado, 
aposta esta tempada pola montaña. Será dentro do Campionato de España da mo-
dalidade, aos mandos do seu coñecido Mini.

31Competición >> Sprint Motor



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.lexusauto.es/lacoruna

NUEVO LEXUS NX 300h HÍBRIDO
POR 350 €/mes*

EL ARTE DE DESTACAR

No sólo el diseño sorprendente del LEXUS NX es una obra de arte. Su tecnología Híbrida
autorrecargable 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  y
1 año de seguro a todo riesgo.

Descubra más en www.lexusauto.es

*48 cuotas. Entrada: 9.970,80€. Última cuota: 20.136,20€. TAE: 8,74%
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€ por financiar con Lexus Privilege. Entrada: 9.970,80€. TIN: 7,50%. TAE: 8,74%. 48 cuotas de 350€/mes y última 
cuota (valor futuro garantizado): 20.136,20€. Comisión de apertura financiada (2,75 %): 784,55€. Precio Total a Plazos: 46.907€. Importe Total de Crédito: 29.313,75€. Importe Total Adeudado: 
36.936,20€. Oferta conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España con el producto Lexus Privilege.  Capital mínimo a financiar 22.000€. El producto Lexus Privilege 
le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su NX 300h Business con Full Drive, por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagando o refinanciando la última cuota siempre 
que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato. Oferta válida en Península y Baleares. IVA, transporte, impuesto de matriculación, campaña promocional, y paquete Full Drive. Otros 
gastos de matriculación, pintura metalizada y equipamiento opcional no incluidos. Oferta válida hasta el 31/05/2018. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado 
no corresponde con el modelo ofertado. Emisiones y consumo de CO2 de la gama NX 300h Business con Full Drive: emisiones de CO2 desde  116 a 123 g/km. Consumo combinado desde 5,0 a 
5,3 l/100 km. El consumo de combustible y los valores de CO2 se miden en un entorno controlado de acuerdo a los requisitos del Reglamento (CE) Nº 715/2007. Los valores de combustibles y 
emisiones de CO2 podrán diferir al variar los factores externos. Para más información consulte en su centro autorizado Lexus. El paquete Full Drive ofertado se refiere a la contratación conjunta de 
Financiación con Lexus Privilege, Seguro Lexus Premia durante 1 año, Servicio de Conectividad Lexus Connected durante 4 años y Programa de mantenimiento Care durante 4 años. El servicio de 
Conectividad Lexus Connected incluye wifi a bordo y servicios de geolocalización asociados al vehículo. Incluye primer año de Seguro Lexus Premia Todo Riesgo con Franquicia de 300€ ofrecido 
en régimen de coaseguro por AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE Ltd. y  LIBERTY SEGUROS con la Mediación de TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT 
LIMITED 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.
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