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Don Antonio é un condutor empedernido. Sempre lle gustou conducir. Agora
aos seus oitenta e tantos anos segue collendo o volante. Presume diso e do seu
vello Renault 19. Que como di el “aínda
está para percorrer outros 200.000 quilómetros”. Está como o primeiro día. Ou
sexa, como todos os automóbiles da súa
época. Sen ningún tipo de axudas á condución. Incluso sen climatizador, algo que
lle viría moi ben a don Antonio para ir nun
ambiente máis cómodo e relaxado. Unha
forma de non estar agoniado pola calor
no verán ou polo frío no inverno. Isto último combáteo cun bo equipamento, que
inclúe entre outras cousas camiseta de
manga longa (estilo panadeiro) e un abrigo groso. O único inconveniente é que
este equipamento de “guerra” limítalle,
aínda máis, a súa minguada capacidade
de movementos.
E a familia que di? Algúns que o avó é
un campión é que aínda conduce, incluso presumen diso cos coñecidos. Outros,
que o patriarca debería deixar o volante
porque os seus impedimentos son innumerables. Como a limitación na capacidade de movementos, os problemas da
vista, a mala audición, a polimedicación
asociada aos anos e outra serie de problemas que dificultan unha condución
saudable, na batalla do tráfico urbano.
Aínda que non o comente, fóra da cidade xa non se atreve a circular.
Así e todo, ninguén é capaz de arrincarlle o volante das mans. Uns por un respecto mal entendido e outros porque son
incapaces de controlalo.
Don Antonio, de cando en vez, non
sen pensalo dúas veces antes, arrinca o
vello Renault 19 no seu laberíntico garaxe. Pouco a pouco vai movéndoo da
súa praza, un pouco para adiante outro
pouco para atrás, é con máis paciencia
que habilidade, ou con máis habilidade
que paciencia, acaba colocándoo na pole
position para iniciar a maldita subida da

rampla de saída. Máis dunha vez nesta
manobra raspou un retrovisor exterior
contra unha columna ou unha parede.
Xa o di el “pouca cousa”. Evidentemente,
pouca cousa, peor é cando rabuña unha
porta. En fin, que xa logrou subir a rampla e se acerca dificultosamente á porta
de saída. Nada máis asomar a proa do coche dálle un susto a un peón que cruza
a porta de saída. É cando don Antonio
comeza a exercer a súa boa educación
“Perdón! Perdón!”. O peón dille con mala
cara: “Hai que ter máis coidado!”. O noso
protagonista consegue incorporarse ao
tráfico rodado. Lento pero seguro (gustaríanos saber de quen é esta frase). Lento
si pero o de seguro non estamos tan de
acordo. No primeiro semáforo xa queda medio trasposto, é máis, non arrinca
ata que lle chaman a atención a través
de varios sinais acústicos (léase bucinazos). Don Antonio reacciona cortesmente “Perdón! Perdón!”. Non tarda moito en
chegar á primeira rotonda (por sorte non
é unha turborrotonda), entra nela coma
un campión, sen ter en conta que intercepta a traxectoria dun vehículo que xa
está incorporado. De novo recibe un aviso
acústico, e outro con mal xesto do piloto afectado. Como non! O noso avó volve utilizar o seu mellor recurso “Perdón!
Perdón!”. Ao longo dun curto periplo pola
cidade don Antonio utilizou máis a súa
famosa frase de desculpa educada que
un teleoperador os “bos días” nunha xornada de estrés.
Que ese “Perdón! Perdón!” non se converta nunha traxedia por non saber retirarnos a tempo. Tanto nós como a nosa
contorna familiar máis próxima deberiamos saber cando o pracer de conducir se
pode converter nunha condución perigosa para todos.
“Perdón! Perdón!” se molestamos a alguén, pero é a nosa obriga contribuír a
mellorar a seguridade viaria.
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Sergio Vega gañou a Volta á provincia da Coruña
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e foto

A Volta á provincia da Coruña
constou de tres etapas, a primeira con saída e chegada en
Ponteceso. Tivo como prato forte
a ascensión o Ézaro. A subida foi
decisiva para esclarecer o gañador da etapa xa que na súa ascensión se produciron moitos cortes
no pelotón. O último quilómetro
chegou unha fuga formada por
sete ciclistas, o máis rápido foi
Antonio“Chava”Angulo do Clube
Ciclista Rías Baixas.
A segunda etapa tivo saída
é chegado en Curtis. Era a etapa máis sinxela polo percorrido,
pero dende o inicio rodouse a un
ritmo moi alto. Os equipos Rías
Baixas e Cortizo–Anova filtraban
nas escapadas ciclistas, isto facía

que o equipo Froiz tivese que tirar do pelotón para que non colleran demasiada vantaxe. A falta
de cinco quilómetros a meta,
atacaron do pelotón Anderson
Maldonado, Emanuel Duarte e
Ángel Gutiérrez. Os tres foron relevándose ata que a falta de dous
quilómetros a meta, e co pelotón
a escasos metros, volveu atacar
Maldonado, o ciclista uruguaio resistiu o empurre do pelotón para
conseguir o triunfo en Curtis.
A última etapa con saída en chegada en Cariño chegaba como
líder o Chava Angulo. Nesta etapa subíase a Garita de Herbeira,
unha ascensión dura e cun descenso moi técnico, a meta atopábase a tan só dous quilómetros

despois do descenso. A etapa
estivo en todo momento controlada polo Froiz; non permitiu
que as fugas colleran demasiado tempo. Ao inicio da Garita de
Herbeira chegou un grupo duns
50 ciclistas o cal se ía estirando a
cada metro que se ascendía polo
forte ritmo que marcaba o Froiz.
Na parte final do porto atacou
Óscar Linares do equipo Gomur–
Cantabria Infinita e respondeu
Sergio Vega do Froiz. Estes ciclistas pasaron polo cume cun minuto sobre o líder. No sprint Vega
foi máis rápido que Linares, conseguindo desta maneira gañar a
etapa máis a carreira. Vega tamén
gañou a camisola da montaña. O
resto das camisolas repartíronse

da seguinte maneira, a camisola
ao mellor galego foi para Martín
Lestido; Leandro Linarez recibiu
a das Metas Volantes; o mellor
Sub23 foi Alejandro Ropero e o
mellor equipo foi o Froiz

Filly, o scooter feminino de Kymco

Promoción Suzuki para a V-Strom

Kymco presentou o
Filly 125 cc. O scooter
máis lixeiro e pequeno da súa gama, que aspira a
converterse non primeiro vehículo da marca cunha carteira

Suzuki lanzou unha
promoción para a súa
gama V-Strom (versións 1.000cc e 650), tanto en
acabado estándar como XT, un
kit de maletas de aluminio, valorado en 1.500 €. Agora equipar
a V-Strom con este kit permitirá
gozar de gran cantidade de espazo para poder ir de viaxe a un
prezo excepcional. Cun acabado
en aluminio que garante unha
maior robustez.

feminina superior á masculina.
Destaca por ser o scooter, da
gama Kymco, máis lixeiro e o que
conta coa distancia do asento ao
chan máis baixa.Ten un prezo de
2.699 € (inclúe un ano de seguro
con cobertura de roubo).
Cun motor de 2 válvulas (9,5cv)
ten un consumo de 2,4 litros
aos 100 km (datos da marca).
Incorpora, entre outras cousas,
ABS, luz LED na chave, taboleiro
moderno dixital con pantallaTFT,
chan plano, gancho para bolso
e un cofre amplo (un casco jet).

Prezos: maletas aluminio negro: 600 €; aluminio cor prata, 650. Promoción ata o 30 de
setembro.

BMW Motorrad Concept 9cento
Honda renova a Forza 125
Os principais ingredientes, na renovada
Forza 125, permanecen
sen cambios para 2018: motor
de 4 válvulas que combina prestacións cunha grande eficiencia
no consumo (autonomía de 490
km cun depósito de gasolina) e
sistema Idling Stop. As especificacións e o equipamento elévanse a un nivel superior: unha
nova pantalla parabrisas eléctrica axústase de
forma progresiva nun percorrido de 140
mm, mentres
que o renovado cadro de

instrumentos ofrece información extra en formato dixital,
complementando os diais analóxicos. Tanto os intermitentes
dianteiros como os traseiros son
agora LED, mentres que o Smart
Key tamén ofrece agora control
sobre o top box, opcional, de 45
litros..

Na edición do
Concorso d’Eleganza
Villa d’Este deste ano,
BMW Group mostrou como podería ser o novo modelo deportivo de aventura: A Motorrad
Concept 9cento.
O sorprendente deseño do carenado, o depósito de combustible e o bastidor marcan o sentido
da marcha. Aquí, o modelado tridimensional da zona do depósito
de combustible adquire protagonismo grazas á pintura con efecto

cromado reflectante. O panel lateral suspendido en Pure Metal
Silver é típico do segmento deportivo de aventura e é moi recoñecible. O fresado de todas as
pezas de aluminio, como a tapa
do depósito central, a portaequipaxes traseira e o repousapés,
diríxese cara á roda dianteira. A
suspensión está especialmente
deseñada para as viaxes. O parabrisas e o carenado aseguran
unha boa protección fronte ao
vento e a climatoloxía adversa.
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Novo Citroën E-Mehari
Cincuenta
anos
despois do modelo no que se inspira, o E-Mehari xoga a carta
da modernidade, cun novo
deseño que expresa os códigos estilísticos da marca
e unha propulsión eléctrica.
Este modelo reafirma a súa
personalidade e o seu optimismo. As súas liñas depuradas dan forma a un cabrio
de 4 prazas lúdico que conserva o espírito e o deseño

masa, no mesmo cor que a
carrozaría. Outros elementos que distinguen a este
“electrón libre” son: as súas
lamias de aliaxe de 15” GIVE
ME FIVE cunha nova cor Gris.
Ademais, tanto na parte traseira como sobre a calandra
dianteira, o E-Mehari integra
os novos chevróns negros.
O seu habitáculo foi totalmente reformulado polos
equipos de estilo da marca.
Para reforzar o seu nivel de
confort, o novo E-Mehari vai

Motor
Potencia máxima:
Capacidade da batería: 30 kWh
Par motor: 166 Nm ata 3.700 rpm e 140 Nm por enriba dese réxime
Autonomía mixta: 195 km segundo norma NEDC
Prestacións oficiais
Velocidade máxima: 110 km/h
Aceleración: 0 a 60 km/h: 7,3 s
equipado cun novo volante
de tres brazos e novos asentos visualmente máis acolledores. O estilo interior
renovouse de xeito integral
para ofrecer un habitáculo

cunha nova harmonía en
negro e máis ocos portaobxectos repartidos de forma
intelixente, tanto a nivel da
consola central como nas
portas.

Este modelo
reafirma a súa
personalidade e o
seu optimismo
icónico do Mehari de 1968. A
súa silueta resáltase cunhas
aletas ensanchadas, menor
altura da carrozaría e uns
paragolpes de cor negra. As
proteccións dianteira e traseira van agora pintadas en

¡Vive la emoción del fútbol
con AutoCrew!

15%

En tu taller AutoCrew tienes un
de descuento*
en piezas por realizar cualquiera de estas operaciones:

Cambio de pastillas o
discos de freno Bosch

Cambio de
filtros Bosch

Cambio de Kit de
distribución Bosch

Cambio de
batería Bosch

Llévate además esta gorra** para animar a tu equipo.
*Campaña válida del 1 de Junio al 15 de Julio de 2018. No acumulable a otras ofertas en vigor.
**Oferta limitada a 2.500 unidades en toda la red AutoCrew.

AutoCrew - Red de talleres multimarca y multiservicios.

Confía en nuestra calidad.
¡Te esperamos!
www.autocrew.es

Compostela Car Service

C/ Vía Faraday, 21 - 15890
Polígono del Tambre
Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel.: 981 581 899 / 608 226 676
Mail: compostelacarservice@autocrew.es

6

Sprint Motor >> Novas

Mini John Cooper Works,
especial para a policía

Ademais dun equipamento perfectamente adecuado ás
súas necesidades, unha aparencia atractiva tamén é importante para as operacións
policiais. Por iso, Mini estivo
presente no RETTmobil 2018
cun coche de exposición o
John Cooper Works, cunha

entrega de potencia de 231cv
e con transmisión Steptronic
Sport. O modelo máis alto da
gama ten o equipamento ideal
para chegar á próxima operación policial o máis rápido posible. Na actualidade, son xa
varios os departamentos de
policía de toda Alemaña que
utilizan estes Mini.

Aston Martin Rapide AMR
Aston Martin volve sorprendernos co lanzamento do
Rapide AMR (Aston Martin
Racing). En realidade é unha edición limitada a 210 unidades co
obxectivo de ser tan útil en estrada aberta como
en circuíto.

O mellor do Rapide AMR atópase no seu interior. No frontal
latexa un V12 atmosférico
de 6 litros de cilindrada

con 603cv e 630 Nm, asociado
a unha caixa automática de 8
velocidades

asinada por ZF, que permite ao
coche acelerar de 0 a 100 km/h
en 4,4”, axudado polo seu sistema de escape con dúas saídas
dobres.

Peugeot 308 Tech Edition

Actualización do Kia Sportage

Esta nova versión
está pensada para a
comodidade e seguridade dos usuarios. Para a cidade, o equipamento de serie
incorpora a función “alerta de
risco de colisión”, que detecta
os coches que están parados
ou circulan no mesmo sentido
da circulación, ademais dos
peóns presentes na calzada, e
avisa ao condutor se o seu vehículo se achega demasiado e
corre o risco de colidir con eles.
Este sistema se complementa
co freo automático de urxencia, que actúa se o condutor
non reacciona coa rapidez adecuada e non preme o pedal do

Kia desvelou o
Sportage actualizado cunha serie de
melloras. O novo modelo
conxuga un deseño exterior
e interior actualizado con novas tecnoloxías de seguridade
e infoentretemento. O avanzado sistema de propulsión
EcoDynamics do Sportage,
diésel híbrido lixeiro de 48 V,
é o primeiro lanzado dentro
da estratexia global de electrificación da marca.
O Sportage ofrecerá unha
gama de motores, incluído
o novo EcoDynamics diésel híbrido lixeiro de 2,0 l. O

freo. Pensando en viaxes, está
equipado coa alerta de tempo
de condución. Actívase ao detectar que o condutor pasou
2 horas seguidas ao volante a
unha velocidade superior a 65
km/h. Tamén útil, o sistema de
recoñecemento de sinais de limitación de velocidade permite detectar e ler os indicadores
de velocidade e mostralos no
cadro de instrumentos.
Motorizacións. En gasolina,
pódese elixir o motor PureTech
130, mentres que, en diésel,
ofrécese o BlueHDi 130. Ambos
poden estar asociados á caixa
manual de 6 velocidades ou á
automática EAT8.

sistema EcoDynamics aumenta a aceleración coa potencia
dunha batería de 48 V e estende os períodos nos que
o motor está apagado, mediante un novo xerador-motor de arrinque (Mild-Hybrid
StarterGenerator, MHSG). Ao
actual motor CRDi de 1,7 l o
reemprazará o máis eficiente
CRDi de 1,6 l tipo "Ou3", o diésel máis limpo que Kia fabricou ata o momento. O novo
motor diésel terá versións de
115 ou 136cv, as máis potentes con tracción total e caixa
de 7 velocidades con dobre
embrague.
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O Q8 estrea a nova imaxe da familia Q
O Audi Q8 combina
a elegancia dun cupé
de luxo de 4 portas e
a versatilidade propia dun SUV
de gran tamaño. Amplamente
conectado, cun completo equipamento e preparado para a
esixencia que supón poder rodar fóra do asfalto, o Q8 é un
bo compañeiro para as viaxes
de lecer e negocio. Lanzarase
ao mercado europeo a finais
de ano.
Medidas: 4.986 mm de lonxitude, 1.995 de ancho e 1.705
de alto. Estas dimensións falan
de deportividade e prestixio
como en ningún outro SUV da

marca dos catro aros. Grazas á
súa liña de teito de estilo cupé,
parece moito máis baixo que
o seu irmán, o Q7. Cunha distancia entre eixes de case 3 metros, ofrece un xeneroso espazo
cun habitáculo que mellora ao
dos seus rivais máis directos
nas dimensións máis relevantes, incluíndo a lonxitude e a
altura (datos da marca). Para
a parte posterior existe a posibilidade de montar 3 asentos individuais con regulación
lonxitudinal. Cos respaldos dos
asentos posteriores abatidos, o
maleteiro alcanza un volume
de 1.755 litros.

Accesorios M Performance
para o M2 Competition
Ao gozar do motor
do BMW M4, o M2
Competition alcanza
unha nova dimensión: o motor
de 6 cilindros con dobre turbocompresor eleva ao compacto
cupé a un nivel completamente novo de rendemento de
condución deportiva. Os 410cv
permítenlle pasar de 0 a 100
km/h en só 4,4” (4,2” coa transmisión de dobre embrague).
Pero este irresistible empurre

pódese mellorar aínda máis.
Dende o lanzamento do BMW
M2 Competition haberá dispoñible unha ampla gama de accesorios M Performance Parts
exclusivos, que se ofrecerán
para converter a este modelo nunha máquina deportiva
implacable, cun rendemento
e aspecto dignos do seu talle. Todo o know-how aplicado
nestes compoñentes procede
de BMW M GmbH.

HondaJet Elite
Honda presentou
a súa nova aeronave, o HondaJet Elite.
Este avión consegue unha
autonomía estendida adicional dun 17% (396 kms) e está
equipado cunha estrutura de
entrada atenuante do ruído
de recente desenvolvemento que recubre cada motor
e reduce en gran medida o
ruído de alta frecuencia para

favorecer a tranquilidade en
cabina. Incorpora funcións
adicionais de xestión do rendemento para unha planificación óptima do voo e funcións
automáticas de estabilidade e
protección para mellorar a seguridade. O HondaJet Elite
continúa sendo o máis eficiente, silencioso, rápido e que
pode voar a maior altura e distancia da súa categoría.

Exclusivo Toyota Yaris GRMN
Das 400 unidades de
Yaris GRMN fabricadas para toda Europa,
as cinco destinadas ao noso
mercado foron matriculadas
en Cataluña, Madrid e Vitoria.
Dispoñibles por 29.900 €, foron
vendidos en poucas semanas.
Este vehículo se propulsa grazas a un motor 1.8 Dual VVTiE de 212cv, de 4 cilindros en
liña e compresor de tipo rotor, do especialista Magnuson
Eaton, apoiado por un intercooler refrixerado por auga. Esta

configuración convérteo no
único modelo de deportivos
do segmento B con motor con
compresor. Ten tracción dianteira e caixa de cambios manual de 6 velocidades. O motor
está fabricado no Reino Unido
e desenvolvido conxuntamente con Lotus. Este propulsor
permite ao Yaris GRMN ofrecer
unhas prestacións sobresalientes: 230 km/h de velocidade
punta, limitada electronicamente, e aceleración de 0 a 100
km/h en 6,4”.
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Novo Peugeot 508 SW
Peugeot revelou a
versión familiar do
508, que supón un
cambio profundo. Cunha silueta baixa e dinámica, o
novo 508 SW destaca polo
seu deseño impactante. Está
equipado coa última xeración
do i-Cockpit®. Comercializarase
a partir de xaneiro de 2019.

Audi e-tron prototype, un Cx de 0,28

Novo BMW X5

Cun coeficiente de
resistencia aerodinámica de 0,28, o Audi
e-tron prototype presenta o
mellor resultado no segmento SUV. Esta cifra é un factor
decisivo á hora de alcanzar
unha autonomía superior aos
400 km no ciclo WLTP. Unha
centésima na cifra do coeficiente aerodinámico supón
unha autonomía duns 5 km
en condicións de condución
real. Os espellos retrovisores virtuais son unha das características destacadas do

O novo BMW X5
inicia un novo capítulo na historia
do Sports Activity Vehicle
fundador do segmento. A
nova xeración do X5 cativa
coa súa claridade de deseño e os seus innovadores
elementos de equipamento. A produción levarase a
cabo na planta de BMW en
EEUU. Comercializarase en
novembro. Máis grande que
o seu predecesor: a lonxitude aumenta en 36 mm ata
4.922; o ancho en 66 mm,
para chegar aos 2.004; e a
altura en 19 mm, ata 1.745.

concepto aerodinámico deste vehículo eléctrico. No banco de probas de aeroacústica
de Ingolstadt, o máis silencioso do mundo, os enxeñeiros
optimizan a resistencia aerodinámica e o ruído baixo condicións extremas. Ambos son
aspectos cruciais para a eficiencia e o confort nun automóbil. Cunha potencia de 2,6
MW, o ventilador é capaz de
reproducir correntes de vento de ata 300 km/h. O e-tron
prototype foi sometido a máis
de 1.000 horas de ensaios.

Este modelo conta coa nova
xeración Euro 6.c de mecánicas
PureTech e BlueHDi que se presentou na berlina. En gasolina
haberá dúas versións co motor
PureTech de 1.6L de cilindrada
e en diésel, poderase elixir entre catro versións BlueHDi, con
cilindradas de 1.5 e 2.0.

A distancia entre eixes crece
42 mm, chegando aos 2.975.
Tres motores: gasolina de
6 cilindros en liña con 340cv
no xDrive40i e dous diésel de
6 cilindros en liña con 400cv
no X5 M50d e 265cv no X5
xDrive30d. Todos os propulsores contan con tecnoloxía
de vangarda no tratamento
de gases de escape, incluído
un filtro de partículas de gasolina ou catalizador SCR; e
cumpren co estándar EU6dTEMP. Transmisión Steptronic
de 8 velocidades como equipamento de serie.

BREVES
❱❱
O consumo de determinados medicamentos é un dos factores que
ameaza a seguridade dos
condutores durante os seus
traxectos, con todo, o 80%
de quen os toman a diario
descoñéceno.
❱❱
Todos os modelos
Citroën lanzados a partir
de 2020 terán unha versión
eléctrica. En 2025, o 100%
da súa gama contará cunha
versión deste tipo. En 2023,

o 80% dos seus modelos
terá unha versión eléctrica.
❱❱
eCooltra, o servizo
de motosharing, acaba de
adquirir 15 novas furgonetas do modelo e-NV200 de
Nissan. Estas sumaranse ás 5
furgonetas do mesmo modelo e-NV200 que a compañía xa tiña funcionando en
Madrid e Barcelona.
❱❱
Tras dúas edicións
de rotundo éxito nos pasa-

dos anos, todo está xa preparado para o Abarth Day
2018. Nesta ocasión, a marca do “Escorpión” celebrará
o seu grande evento anual
nun dos mellores trazados
de Europa: o circuíto de Ascari, en Rolda (Málaga).
❱❱
NBIM, o banco
que xestiona o fondo soberano noruegués, intentou arrebatarlle a presidencia de Tesla a Elonk Musk. O
banco (posúe un 1,4% das

accións de Tesla) é contrario a que Musk sexa o presidente e á vez o conselleiro
delegado de Tesla. A proposta foi rexeitada.
❱❱
Os expertos de
VW lograron simular moléculas relevantes para a
industria nun ordenador
cuántico. Isto é especialmente importante para o
desenvolvemento de baterías de alto rendemento
para vehículos eléctricos.

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

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados
¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!
Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636

Bocadillos
Sandwich
Hamburguesas
y Pollos Asados
Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538
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Renault Passion Experience
no Circuíto da Pastoriza

A primeira fin de
semana de xuño celebrouse no Circuíto
da
Pastoriza
a
Renault Passion Experience.
Realizáronse un total de 5.500
test drives. Os máis pequenos puideron gozar de todas
as actividades desenvolvidas
pola Fundación Renault para
a Mobilidade Sostible, co seu
programa Mobilize de simuladores e talleres de seguridade viaria. Este evento gratuíto

permitiu aos asistentes vivir
unha experiencia única, xa que
puideron descubrir e probar as últimas innovacións de
Renault en materia de tecnoloxía, así como a deportividade
da gama deportiva. Os asistentes puideron probar a gama
máis actual da marca: Captur,
Mégane, Scénic, Talisman,
Koleos, Espace, tamén o ZOE
(100% eléctrico), así como a
gama deportiva (Clio RS e o
Megane RS).

DS Mondariz Midnight Fashion Show
DS Automobiles,
marca premium de
PSA, patrocinará a
partir de agora a pasarela
Mondariz Midnight Fashion
Show que dende hai cinco
anos apoia aos xoves deseñadores galegos nun encontro
anual ao redor do sector moda
e luxo que se celebra nos xardíns históricos da vila termal de
Mondariz. Mediante un acordo asinado co Balneario de
Mondariz e DS Automobiles, a

Carglass impartiu un curso de
formación en Ponteareas

pasarela pasará a denominarse a partir desta próxima edición DS Mondariz Midnight
Fashion Show coa idea de unir
esforzos para apoiar a tres dos
sectores que marcan a economía galega: o turismo, personalizado na figura do Balneario de
Mondariz como referente do
termalismo europeo; a moda,
a partir das novas promesas; e a
automoción, cunha marca fortemente vencellada a Galicia.

Carglass continúa
o seu ciclo de formación, chegando á provincia de Pontevedra co ciclo
para os alumnos de FP da rama
de Automoción do Instituto de
Educación Pedra da Auga, en
Ponteareas. Esta acción, iniciada na localidade lucense de
Monforte de Lemos hai unhas
semanas, estenderase a máis
centros de formación de Galicia

PSA realiza probas con exoesqueletos en Vigo
O Centro de Vigo de
PSA, coa colaboración de CTAG (Centro
Tecnolóxico de Automoción de
Galicia) e de Mutua Universal,
está realizando dende hai uns
meses un estudo de dispositivos de asistencia física (exoesqueletos). Estes dispositivos

facilitan a asistencia á actividade muscular de determinadas zonas anatómicas a través
de medios activos (con enerxía) ou pasivos (con redistribución mecánica a outras zonas
musculares), contribuíndo
así á prevención de trastornos músculo-esqueléticos. A

colaboración das tres entidades enmárcase na importancia
que PSA outorga á preservación da saúde e o benestar do
conxunto dos traballadores
e permite unha análise rigorosa e en profundidade sobre as achegas deste tipo de
dispositivos.

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

e do resto de España ao longo
dos próximos meses. O obxectivo é trasladar aos alumnos coñecementos e experiencia na
reparación e substitución de
lúas de vehículos; e tamén conciencialos da relación do parabrisas coa seguridade viaria.
Este ciclo de formación componse dunha parte teórica e
outra práctica.
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Otero Caritón e Standox imparten un
curso de Eficiencia de Custo Medio
Profesionais de Galicia
formáronse en Eficiencia
de Custo Medio grazas a
Standox e o seu distribuidor Otero Caritón. Un total
de quince talleres de diferentes provincias de Galicia,
asistiron ao seminario sobre
Eficiencia de Custo Medio
que Standox, unha das marcas globais premium de repintado de Axalta Coating
Systems, impartiu o pasado
día nove de maio na capital de Galicia, coa colaboración do seu distribuidor

para A Coruña, Pontevedra
e Ourense, Otero Caritón.
Baixo o lema “A súa chave
cara á eficiencia”, Standox
aposta claramente pola calidade e a excelencia cun novo
concepto de formación, incluído no seu programa de
mellora continua e especializada de “Xogando para
Gañar”.
Nesta ocasión, o seminario,
dirixido a propietarios de talleres e profesionais do sector e impartido por Alberto
Marín, Consultor de Axalta

Alberto Marín tratou temas como a situación do mercado, o custo medio da reparación, márketing e
certificación de talleres.

Coating Systems en España,
centrouse no Programa
de Consultoría de Axalta
Coating Systems, ECMTM,
tratando temas como a situación do mercado, o custo
medio da reparación, KPI´s,
os procesos máis eficientes,
instalacións, equipamentos,
ferramentas, márketing e
certificación de talleres.
Alberto Marín comentou,
“o seminario tivo moi boa

acollida polos diferentes
asistentes. Incluso quedaron
con ganas de abondar máis
no tema, pero o tempo foi limitado. Teño clarísimo que a
formación é moi interesante
de cara ao futuro, digamos
xa presente, para os talleres
de chapa e pintura coa relación dos abandeiramentos e
certificacións que xa hoxe en
día empezan a esixir as diferentes compañías de seguro”.

II Gala pola Seguridade Viaria de Compostela
Uns 550 nenos e nenas participaron na II Gala pola Seguridade Viaria, a
gran festa coa que remata o programa
de formación que o Departamento de
Educación Viaria da Policía Local desenvolveu ao longo do curso nos centros
escolares de Compostela. No transcurso da gala fíxose entrega dos diplomas
acreditativos aos estudantes que participaron nas actividades formativas, así
como dos premios aos gañadores e gañadoras do concurso de debuxo organizado pola Policía Local.
O evento celebrouse no Auditorio de
Galicia e estivo conducida por Teatro
Ghazafelhos. O espectáculo, baseado
no humor e nas improvisacións escénicas, permitirá sensibilizar sobre a importancia da seguridade viaria e afondar
nos conceptos sobre os que os rapaces e rapazas traballaron nas actividades formativas impartidas pola Policía
Local. O concelleiro de Medio Ambiente
e Convivencia, Xan Duro, participou
tamén na festa, na que se fixo entrega das bicicletas e dos cascos aos catro gañadores do concurso de debuxo

convocado pola Policía Local para elixir os lemas dunha nova campaña que
se porá en marcha proximamente.
Participaron máis de 400 escolares. Tres

dos premiados foron elixidos por un xurado, e o cuarto por votación popular a
través do Facebook do Departamento
de Educación Viaria da Policía Local.

O concelleiro Xan Duro entregando unha das bicicletas
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Acertos e desacertos
O verán é un bo momento para facer un primeiro balance do ano. Aínda
que no caso dun servidor vou ter que
remontarme neste artigo a varios
exercicios atrás. En xaneiro de 2014
comentaba nestas páxinas de SPRINT
MOTOR que o minifundismo estaba
dicindo adeus na automoción galega
grazas a que camiñabamos cara grandes grupos de concesionarios. A crise
causoulles serios problemas a moitos
empresarios galegos que lograron sobrevivir en tempos de bonanza cunha
ou dúas marcas. A recesión prexudicou a liquidez de bastantes deses
establecementos e os seus donos optaron pola venda a prezos de saldo en
máis ocasións das que desexarían.
A situación derivou nun proceso de
concentración que fai que arredor da
metade do segmento comercial da automoción estea en mans duns poucos
grupos industriais. Aí destacan Pérez
Rumbao, Louzao, Caeiro, Breogán,
Ditram, Brea, Celtamotor, Noyamóvil
e Lugomotor. Moitos alimentados por
operacións de compra como as protagonizadas por Pérez Rumbao e máis
recentemente por Louzao coa adquisición de Garza, en Ourense. Outros

EMILIO BLANCO | Texto
@EmilioBlanco10 | Twitter

como Compostela Motor son os grandes provedores de Seat en Galicia coa
compra en abril do histórico concesionario Marineda Motor, na Coruña.
Pero aínda continúa o proceso de
cambio no segmento comercial que
anticipamos no seu momento algúns
e que a realidade corroborou despois
(desculpen a inmodestia).
Agora está en marcha outra operación que non se sabe como acabará. Coméntanme que o Grupo
Pérez Rumbao negocia a adquisición do Grupo Brea. Se se confirma, a

A chaqueta intelixente de Ford
Atopar o camiño a través de
rúas concorridas sobre dúas
rodas pode resultar desalentador. Para os ciclistas, botar
unha ollada ás aplicacións de
navegación, pode aumentar
o risco tanto para eles como
para outros usuarios da vía.
Agora, un grupo de empregados de Ford entusiastas
das bicis crearon unha peza
única que permite aos ciclistas orientarse máis facilmente e sinalizar de xeito máis
claro a súa presenza e intencións aos demais vehículos,
mentres están conectados a
unha aplicación.
Este prototipo de chaqueta
intelixente conta con mangas que se iluminan para
sinalizar cando os usuarios planean virar á dereita
ou á esquerda. Conectada
de forma inalámbrica a un
smartphone, a aplicación
de navegación para bicis da

chaqueta fai vibrar a manga adecuada, de modo que
o usuario saiba por onde ir,
utilizando rutas que evitan
as estradas máis transitadas.
As interfaces acústicas e hápticas permiten aos usuarios
recibir chamadas, mensaxes e repetir a indicación de
navegación. A chaqueta tamén integra unha luz de freo
intermitente.

compañía presidida por José Ramón
Pérez Nieto faríase dun golpe con seis
concesionarios na área de Santiago.
Teño que aclarar que a operación non
está pechada e, segundo me aseguran, é complicada. O mercado empresarial en Galicia está vivo e segue
movéndose.
Pero non todo son acertos nas predicións que dá un e hai que ter a honestidade de recoñecer os erros. En
maio de 2014 instaba o gremio do taxi
a espabilar e cualifiqueino como colectivo do choro na súa loita contra
plataformas como Uber, no canto de
procurar competir con elas en servizo e prezo. Equivoqueime, O Tribunal
Supremo acaba de darlles a razón
aos taxistas fronte a Uber e Cabify. Os
xuíces din que só debe autorizarse
unha licenza de VTC por cada 30 taxis. Consideran o taxi como un servizo
de interese público sometido a unha
intensa regulación que quedaría en
risco de aumentar os permisos de VTC.
Resolto xudicialmente o conflito, agora só queda desexar que ambos negocios de transporte de persoas poidan
convivir na harmonía que faltou nos
últimos meses.
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II Edición do Africa Twin Morocco Epic Tour
Outro xeito de percorrer Marrocos
Tralo éxito da primeira edición, Honda decidiu volver
convocar aos seus clientes
de Africa Twin para percorrer os preto de 2.000 espectaculares quilómetros do
seu segundo Morocco Epic
Tour. O azar seleccionou aos
50 afortunados que ían vivir,
sen dúbida, unha das mellores experiencias que se poden gozar sobre unha moto.
Os participantes nesta proba de lecer sentíronse como

auténticos pilotos de raids,
grazas ao traballo e montaxe técnica da organización.
Neste senso, hai que destacar que a expedición contou
con dous profesores de luxo
para afrontar as etapas máis
complicadas e, sobre todo,
as sempre esixentes dunas
e ríos de area: os pilotos
oficiais do Monter Energy
Honda Team, Joan Barreda
e Paulo Gonçalves.

A II Edición do Africa
Twin Morocco Epic Tour
transcorreu de norte a sur
de Marrocos. Tralas verificacións técnicas realizadas
en Fez, a ruta seguiu cara
ao sur atravesando estradas sinuosas, pistas técnicas que transcorrían entre
os preciosos cedros da zona
de Ifrane, pistas do Dakar,
o deserto de Merzouga
ou as famosas dunas de

Erg Chebbi. As sete etapas
contaron cunha media duns
300 quilómetros, a maior
parte deles por pistas e zonas offroad.
Como na pasada edición,
este evento permitiu gozar
da aventura a usuarios de
todos os niveis, destacando
todos eles a polivalencia e
fiabilidade da Africa Twin
tanto en estradas como fóra
delas.

NUEVO ECO BOX COMPACT
ALIMENTADO CON ENERGÍA SOLAR

En STARK apostamos por la innovación
y por soluciones sostenibles, por eso hemos
desarrollado un box de lavado de coches
alimentado con energía solar y de tamaño
compacto, para conseguir un ahorro
en cada lavado, a la vez que contribuimos a
crear un futuro más limpio.
starkgroup.es
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Equipamento de marca para viaxes, praia e vacacións
■ XABIER VILARIÑO | Texto
■ SPRINT MOTOR | Foto

A chegada do verán anímanos a realizar actividades ao
aire libre (tomar o sol, dar un
paseo polo campo ou practicar deporte), e as firmas do
motor invítannos a equiparnos con diversas prendas e
obxectos personalizados, que
nos acompañarán no noso
tempo de lecer.
A oferta e do máis plural,
centrada nas viaxes, na praia
e, sobre todo, nas vacacións.
Tamén podemos atopar complementos que serven para
calquera época do ano. O
denominador común é que
todos nos identificarán coa
nosa marca preferida. Os debuxos, logotipos e tipografías
están presentes claramente
en todas estas cousas para
poñer máis en valor cal é o
noso fabricante de catro ou
de dúas rodas preferido.
Nestas páxinas traemos
unha pequena mostra do
que podemos atopar nos
expositores dalgúns concesionarios oficiais. A utilidade
destes complementos tamén
poden ser unha boa xustificación para facernos con eles.
En todo caso, sempre será
agradable levar unha prenda ou un obxecto que leve
ese logo que se nos fai tan
apetecible.

Peugeot ofrécenos algo
moi útil para protexernos do
sol, unha gorra que leva bordado o león que adorna a calandra do 504 (13 euros)

O bo tempo empurra a
practicar deporte ao aire libre. O set de bádminton chega da man de Citroën coa
imaxe do mítico 2CV

A Colección Origins da
Boutique Lifestyle Citroën
tamén ten propostas para os
pequenos da casa, como este
simpático pixama infantil

O bolso MINI está feito de
lona encerada repelente á
auga. As características inclúen unha correa de ombreiro desmontable e un
mosquetón "gancho chave"
no interior. (66 euros)

As lentes de sol MINI Panto
Cor Block teñen o marco de
acetato biodegradable feito
a man e varas decorativas de
cor transparente. Incorpora
lentes Zeiss antirreflectantes
(132 euros)

Verán! >> Sprint Motor 15
Reloxo BMW Dy Date con
caixa de aceiro inoxidable,
cristal mineral e correa de
coiro de becerro (155 €)

Aínda que esteamos no
verán sempre nos pode sorprender a chuvia. A proposta
de Citroën é un paraugas co
logo do Mehari

A cunca mug de Peugeot
(13 euros) destaca por dispoñer dun debuxo estilizado do
cupé 504, cos seus catro faros
identificativos

Montblanc en asociación
con BMW preséntannos
un amplo lote de produtos
orientados, sobre todo, ás
viaxes. Como referencia temos os seguintes prezos; a
billeteira, 365 € e a bolsa de
viaxe, 1.120

A marca italiana Acerbis,
especializada en roupa para
motos, deseñou novas pezas
pensadas só para a muller,
como a camisola Urban Lady
(25 euros)
O suadoiro Zip Lettering
Sweatshirt Lady de Acerbis
está confeccionada en algodón 100 % (60 euros)
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Novo Citroën C4 Cactus
Un punto máis de ebulición

■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía

Somos dos que cremos
que o primeiro que nos ten
que gustar dun automóbil
son as súas liñas. Estas entrarán suavemente, ao longo de toda a vida con nós,
a través da vista. E moi diferente chegar pola mañá
ao garaxe para coller o coche e emprender a ruta cara
ao traballo ou a rutina diaria e que nada máis velo xa
sintamos unha enerxía positiva, aínda que sexa subliminal, a ver un vehículo na
nosa praza do aparcadoiro
que a súa única finalidade
é a de levarnos e traernos,
cunha estética que non nos
dá nin frío nin calor. Parece
moi simple pero non o é. Por
iso, cremos que Citroën con
pouco máis que resituar os
famosos airbump na zona
baixa do vehículo, e dun xeito máis discreto, conseguiu
gañar un deseño máis atractivo. Un detalle importante
que de seguro positivará as
vendas deste modelo con
respecto ao seu antecesor.
Agora estamos fronte a un
compacto máis na liña do
tradicional e cun empaque
certamente interesante. O
tempo dirá se acertamos.
Polo de agora, estimado
lector, vaia vendo as fotos
con detemento e opine se
concorda coa nosa primeira apreciación.
O novo C4 Cactus
que tivemos a oportunidade
de probar por xentileza de
Noyamóvil, concesionario
oficial Citroën en Santiago
de Compostela, é o BlueHDi
100 co acabado intermedio,
o Feel. Cremos que é unha
versión moi interesante
pola motorización diésel de
100 cabalos, polo seu consumo económico e pola
gran cantidade de equipamento. Todo por un prezo

de 15.180 euros (con promocións incluídas).
Respecto á amplitude,
tendo en conta que é un
coche de 4,17 metros de
longo, o espazo no interior
é amplo. Nas prazas traseiras, a distancia para as pernas é xenerosa. A anchura
non o é tanto e tres adultos irán algo xustos nunha
viaxe. Para ir cómodos mellor dous.

Comodidade e
amortecemento
Isto é o que buscou, con
perseveranza, a marca francesa no novo C4 Cactus:
comodidade e un amortecemento novo.
Un dato importante, o C4
convencional está a piques
de desaparecer (rematará a
súa vida comercial este ano)
isto motivou en gran medida este novo reposicionamento do C4 Cactus. Este
cambio de estratexia consiste en que agora o fabricante galo considera o C4
Cactus máis un compacto
que un SUV e dotouno dunha estética máis “normalizada”, ademais de dotalo dun
maior confort de viaxe e de
tecnoloxía de entretemento. Así e todo, para facelo
máis parecido a un compacto que a unha berlina,
Citroën abandonou as barras no teito (agora opcionais). Este redeseño, xunto
co abandono das cores
máis rechamantes por outras máis estándar, permitiu
a Citroën reorientar o modelo noutro estilo. Coa comodidade como chave para
este novo automóbil, unha
das grandes novidades que
achega o novo C4 Cactus é a
suspensión de amortecedores progresivos hidráulicos,
que requiriu o rexistro de 20
patentes.

>> Sprint Motor
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Neste sistema engádense
dous topes hidráulicos aos
lados de cada amortecedor,
un de extensión e outro de
compresión. Combinados
co resorte e o amortecedor,
danlle unha maior liberdade
de desprazamento ao vehículo e ralentizan, de forma
progresiva, os movementos da carrozaría. O resulta-

Cos airbump
na zona baixa do
vehículo Citroën
conseguiu facelo
máis atractivo
do, segundo a marca, é dun
efecto de “alfombra voadora”, no que este modelo parece sobrevoar a estrada, sexa
cal fose o estado do asfalto.
Ademais, para lograr unha
experiencia de confort definitiva, incorpora, en primicia mundial, os asentos
Advanced Confort. A súa
nova escuma de alta densidade, optimiza a comodidade, ata tras varias horas
seguidas de uso, ofrecendo un agradable confort.
Traballáronse
aspectos
como a comodidade postural, con banquetas e respaldos anchos e unha suxeición
reforzada e que contan cun
axuste en altura e, ata, axuste
lumbar no posto de condución. Seguimos sen entender
por que o copiloto non ten
dereito a ter axuste en altura
(algo do que “pecan” moitos
fabricantes) e que é moi de
agradecer.
Á parte do redeseño dos
airbump, que seguen sendo
un dos seus elementos de

distinción, tamén varía o seu
deseño por outros detalles.
Destaca polo seu novo frontal, polos seus flancos, totalmente redeseñados, e pola
súa zaga na que reinan novos faros con efecto LED 3D.
Un aspecto que non mudou neste modelo foi a apertura das ventás traseiras de
compás, algo que dá un toque obsoleto. Unha pena.
A personalización é unha
característica clave, que
xoga un papel importante
neste vehículo. En liña coa
filosofía de marca “Inspired
by you”, este modelo pódese
adaptar ao máximo aos gustos e preferencias das persoas, con 31 combinacións
posibles entre nove cores de
carrozaría e catro Packs Cor.

O HDi 100
é un propulsor que
responde de xeito
eficiente
Ofrece cinco tipos de ambientes interiores. O novo
C4 Cactus destaca, ademais,
polas súas doce tecnoloxías
de axuda á condución e as
súas tres tecnoloxías de conectividade. Incorpora sistemas como a axuda á saída
en pendente (Hill Assist), a
alerta de cambio involuntario de carril, a axuda ao estacionamento ou o Active
Safety Brake, entre outros
equipamentos. No apartado da conectividade, pode
contar co navegador 3D
Citroën ConnectNAV (incluído na nosa unidade de
probas), con función Mirror
Screen, así como a chamada

A
RRIN
CAMOS !
Despois de analizalo esteticamente e intentar absorber toda a
información tecnolóxica e de equipamento, que non é pouca na nosa
versión Feel de probas, chega o momento de poñerse ao volante para
comprobar o maior refinamento no
confort de marcha. Imos acelerar o
noso diésel de catro cilindros e 100
cabalos. Antes de iniciar a marcha,
comprobamos que aínda que a carrozaría si cambia (o 90 por cento das zonas exteriores segundo a
marca) a habitabilidade deste modelo non mudou. Neste sentido, lembramos que mantén a estrutura do
seu antecesor.
Si mellorou Citroën a calidade
dos asentos. Agora presentan un esponxamento máis confortable e ergonómico. Pero comecemos a rodar.
E cando comezamos a facer os primeiros quilómetros é cando comprobamos que Citroën mellorou o
C4 Cactus. Agora tamén ofrece unha
maior comodidade para viaxar. Isto
débese en gran medida ás novas
suspensións, un sistema que a marca dos chevróns presenta como innovador polas numerosas patentes
rexistradas e que consiste en que,
de urxencia e asistencia localizadas Citroën Connect Box.

Conclusións
Cremos que esta nova
aposta polo C4 Cactus está
no camiño acertado, funcional, cómodo e cun motor

tanto en comprensión como en extensión, grazas a uns novos topes hidráulicos, os amortecedores son máis
firmes e, á vez, máis cómodos. Algo
que notaremos especialmente en autoestradas e autovías, se circulamos
por estradas reviradas podemos ter
unha certa sensación de flotabilidade. Isto no implica que a súa estabilidade deixe de ser moi boa. Tamén
apreciamos que agora este modelo ten menos ruídos de rodadura e
aerodinámicos co seu antecesor. En
parte grazas ao maior grosor dos vidros, á mellorada acústica do parabrisas e aos novos selados das portas.
O HDi 100 é un propulsor que
responde de xeito eficiente, móstrase
con bastante brío para subir de voltas. Ten un comportamento notable.
En concreto respecto ao motor, obtén
un notable alto. Empurra con relativa
forza, é progresivo e pódese estirar
ben. Isto significa que tanto en cidade como en autoestrada ofrece un
bo comportamento, cunha caixa manual de 5 velocidades. Se queremos
“sacar o mellor del” hai que estiralo
un pouco, actuando con firmeza co
pé dereito, para optimizar o rendemento do propulsor. Hai que ter en
conta que 100 cabalos necesitan da
colaboración puntual do condutor.
Así e todo, é unha potencia máis que
suficiente para a maioría de usuarios.
Tamén temos que ter en conta que
este nivel de forza, e a estrutura do
motor, implica un consumo bastante
eficiente. Na nosa proba fixemos, segundo datos do ordenador do coche,
unha media de 4,7 litros aos 100 km.
pouco bebedor. Se a isto lle
engadimos unha estética
máis estándar e uns prezos
razonables, este novo compacto está nunha boa disposición para gañar vendas
no seu segmento. Comentar
tamén que o maleteiro ofrece 358 litros de capacidade,
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unha cifra que se sitúa na media da categoría.
Para nós este novo C4
Cactus ten un punto máis
de ebulición no seu resultado final que o seu antecesor,
centrado na estética exterior
e no seu equipamento tecnolóxico. Agardemos que o
seguinte punto de ebulición
se centre máis no seu interior, entón a cocción estará
completa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor: Blue HDi 100
Cilindrada (cc): 1.560
Estrutura: 4 cilindros en liña
Inxección: Turbo de xeometría fixa
Potencia máxima (cv): 99
Par motor en Nm CEE / rpm: 254 / 1.750
Tracción: Dianteira
Caixa de velocidades: Manual
Número de velocidades: 5
Stop & Start: Si
Dirección: Eléctrica con asistencia variable
Freos dianteiros : Discos
Freos traseiros: Tambor
Lonxitude total (m): 4,17
Anchura (m): 1,97
Alto (m): 1,48
Número de prazas: 5
Volume maleteiro (litros): 358
Combustible: Gasoleo
Capacidade do depósito (litros): 45
Prezo unidade de probas (euros):
15.183 (con promocións)
A suspensión de amortecedores progresivos hidráulicos requiriu o rexistro de 20 patentes
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Plan de Seguridade Viaria 2016-2020
Campaña da Consellería de Infraestruturas e Vivenda
A seguridade viaria, a través da convivencia e o respecto entre os distintos
usuarios da estrada, máxima prioridade da Consellería
de Infraestruturas e Vivenda.
Para o Goberno galego a seguridade viaria é unha materia estratéxica e prioritaria,
porque entende que non hai
nada máis importante que
a vida e a integridade das
persoas.
A
Consellería
de
Infraestruturas e Vivenda,
a través do Plan de seguridade viaria 2016-2020, ten
en marcha un conxunto de
medidas para reducir ao
máximo o número de acci-

A consellería
está desenvolvendo
un ambicioso plan
de construción de
170 km de sendas
para peóns e
ciclistas
dentes de tráfico nas estradas galegas e minimizar as
súas consecuencias. Para
iso está acometendo importantes intervencións na
mellora das infraestruturas
viarias e realiza ao tempo un
ambicioso labor de concienciación para a mellor convivencia e o respecto entre os

distintos usuarios da estrada, a través do lanzamento
de campañas de educación
e concienciación social.
Dende a posta en marcha
do citado plan, a consellería
veu redobrando os seus esforzos destinados á seguridade viaria con actuacións
concretas e co incremento
de ata un 48 por cento das
partidas específicas a este
campo en 2018.
O departamento que dirixe Ethel Vázquez desenvolve un importante traballo de
mellora das infraestuturas
viarias, a través da conservación en boas condicións os
5.500 quilómetros da rede
de vías autonómicas. Isto é
posible, grazas ás intervencións que materializa a través do Plan de reforzo de
firmes ou da estratexia de
eliminación dos treitos de
concentración de accidentes, que prevé nesta lexislatura a supresión dun total
de 52 treitos identificados
como “puntos negros”. Así
e todo, a consellería préstalles especial atención aos
usuarios vulnerables das estradas, como son os peóns
e os ciclistas. Aquí a súa intervención está permitindo
acometer melloras nas estradas autonómicas, facilitando
a mobilidade e seguridade
de viandantes e ciclistas.
Neste sentido, a nivel infraestuturas, a consellería

Xa se repartiron máis de 1.600 cortaventos reflectantes entre os ciclistas

está desenvolvendo un ambicioso plan de construción de 170 quilómetros
de sendas para peóns e ciclistas, para facilitar os desprazamentos cotiáns a pé e
en bici, a través do Plan de
senllas de Galicia, que cofinancia co Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional
(Fondo FEDER).

“Metro e medio”
As campañas de concienciación para mellorar a convivencia e o respecto entre
os distintos usuarios da estrada é o outro grande eixe
de traballo que se desenvolve desde a consellería de
Infraestruturas e Vivenda.
O pasado mes de maio
lanzou unha nova campaña de seguridade viaria na
que se incide na distancia
lateral mínima que se debe
deixar sempre ao adiantar a

A campaña “Metro e medio” incide na necesidade de que os ciclistas se fagan visibles aos demais condutores

un ciclista, metro e medio,
sumándoa a esa mensaxe
de concienciación de que
os ciclistas se fagan visibles.
“Metro e medio” é o lema
do anuncio que comezou
a emitirse este mes nos
medios de comunicación,
protagonizado polos ciclistas galegos de recoñecido
prestixio como Ezequiel
Mosquera, Irene Trabazo,
Óscar Pereiro, Eva Castro e
Álvaro Pino, co obxectivo
de fomentar a convivencia
e o respecto entre os distintos usuarios da estrada,
salvagardando a seguridade dos ciclistas. Unha atractiva campaña que, ademais
de reforzar os avances na
concienciación entre o propio colectivo ciclista da necesidade de facerse ver, dá
agora un novo paso para
mentalizar e implicar tamén o resto de condutores.
Desta forma a consellería
continua traballando xunto coa Federación Galega
de Ciclismo, incidindo na
necesidade de que os ciclistas se fagan visibles aos
demais condutores cando
transiten pola estrada. Xa
se repartiron máis de 1.600
cortaventos reflectantes entre os ciclistas co propósito
de previr atropelos, posto
que é a peza que o propio
colectivo considera máis
adecuada porque lles facilita a práctica do deporte.
A estas pezas súmanse este
ano o repartimento doutros
3.000 cortaventos.

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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Os sete magníficos
Asistentes que xa están na nosa vida
■ REDACCIÓN | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotos

As novas tecnoloxías e
a incorporación máis rápida e continuada aos vehículos de serie representan
seguridade e comodidade
para todos os usuarios das
vías públicas, ademais dunha menor contaminación.
Discretos, pero xa imprescindibles nos nosos vehículos. Son os axudantes
silenciosos, case invisibles.
Uns asistentes que son
capaces de anticiparse ao
condutor, tomar decisións
como frear e acelerar ou,
ata, aparcar o automóbil. O
uso destes axudantes podería reducir á metade os
accidentes no noso país.
Estes sistemas contribúen
a unha condución cada vez

Estes
sistemas contribúen
a unha condución
cada vez máis
segura e cómoda
máis segura e cómoda e representan un primeiro paso
cara ao coche autónomo. O
noso coche está cheo de cámaras, sensores e radares
na parte dianteira, a posterior e os laterais. Son case
imperceptibles para nós,
pero están sempre activos
mentres circulamos. Son
os asistentes á condución
que, aínda que non evitan
que teñamos que prestar
a máxima atención, suman
seguridade e achégannos
comodidade nos traxectos
diarios. O responsable destes sistemas en Seat, Marc
Seguer, detállanos sete dos
asistentes que resultan máis
útiles cando nos poñemos
ao volante:
1. Unha freada automática que evita choques:

1
un trinta por cento dos accidentes prodúcese por colisións traseiras. Para previr
este tipo de situacións, actívase o Front Assist, que
controla a distancia do
noso coche respecto dos
outros vehículos ou as persoas que poidan cruzarse
por diante. “Cando o condutor non reacciona ante
un risco inminente de colisión co vehículo que nos
precede ou cun peón, o
sistema primeiro avísalle e
logo frea automaticamente se fose necesario”, explica Seguer.
2. Atascos menos estresantes: calcúlase que
no noso país os condutores pasaron unha media de
vinte horas en embotellamentos durante o ano pasado. Frear, acelerar, volver
frear de novo. Nada resulta
máis esgotador que circular
cando hai tráfico denso, habitual nas grandes cidades.
“O Traffic Jam Assist asume
estas manobras para que
o condutor estea máis cómodo. Pode cambiar de
marchas automaticamente, regulando a velocidade e mantendo a correcta
distancia de seguridade en
cada situación”, engade o
experto.

3. Sen desviacións de
carril: manternos no noso
carril pode ser máis sinxelo
cunha leve corrección automática do volante. Cunha
cámara frontal que recoñece as liñas, o Lane Assist
avísanos cando estamos a
piques de desviarnos, tanto
se circulamos a baixa como
a alta velocidade. “Como tamén pode corrixir automaticamente a traxectoria, evita
situacións de perigo ante
posibles distraccións do
condutor”, concreta Marc
Seguer.
4. O vixiante de sinais:
o Traffic Sign Recognition
Assist está sincronizado coa
cámara dianteira do vehículo para detectar os límites
de velocidade, a prohibición de adiantar ou ata un

5

sinal de presenza de obras.
“Este asistente funciona
como o mellor copiloto, avisándonos con anticipación.
A información móstrase no
cadro de instrumentos e
podemos tamén configurar
un aviso acústico por exceso de velocidade”, engade.
5. Fin aos ángulos
mortos: para que o condutor non tema os cambios de carril, un sinal
visual situado no retrovisor, avísao cando se
achega algún vehículo no
campo de visión ata agora invisible. O Blind Spot
Detection funciona grazas
a dous radares que están
pendentes do tráfico traseiro e garante unha condución máis segura.
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de Tráfico. Grazas á avanzada tecnoloxía dos vehículos actuais, conducir
é cada vez máis seguro
e cómodo. Os axudantes son hoxe en día os
nosos mellores aliados
ao volante e a antesala
á condución autónoma.
Evidentemente, estimado
lector, se vostede ten un
coche antigo terá que se-

7
6. Unha viaxe máis cómoda: o Adaptive Cruise
Control permite fixar unha
velocidade de cruceiro
constante e se encargará
de acelerar e desacelerar en
función do tráfico ou freará
automaticamente, se é necesario, sen intervención
do condutor. “É especialmente útil activalo en viaxes de longo percorrido, con

tráfico denso ou fluído. Co
paso dos quilómetros, agradécese non ter que manter pisado o pedal de gas”,
aconsella o especialista.
7. Aparcar sen tocar o
volante: coa axuda dunhas cámaras que ofrecen
unha visión de 360 graos,
o Park Assist manobra por
nós. É capaz de calcular as

distancias para previr calquera colisión e, ata, tomar
o control do volante.
O desenvolvemento deste tipo de asistentes ten
como obxectivo contribuír
a rebaixar a sinistralidade.
Calcúlase que os sistemas
actuais poderían reducir á
metade os accidentes no
noso país, segundo un informe da Dirección Xeral

Calcúlase
que os sistemas
actuais poderían
reducir á metade os
accidentes no noso
país
guir estando moito máis
vixiante á condución. Por
iso, a renovación do parque móbil deste país é
unha materia moi importante. Ademais de comodidade e ecoloxía ten un
importantísimo compoñente de seguridade.

A alimentación dos pilotos nas 24 Horas de Le Mans
Os hidratos de carbono son fundamentais
As 24 Horas de Le Mans é
unha das corridas máis duras e supón un reto físico e
mental para o equipo e, por
suposto, pilotos. Unha parte
importante da preparación
para a carreira é a alimentación, que proporciona ao
piloto o "combustible" suficiente para acometer centos de quilómetros sobre o
vehículo nunhas condicións
moi esixentes. Nesta proba
un piloto pode chegar, nunha soa xornada, a disputar o
equivalente a máis de sete
carreiras de Fórmula 1! Os
pilotos oficiais contan co
apoio dun equipo de fisioterapeutas e nutricionistas,
que lles acompaña e recomenda que teñen que comer para que o seu corpo
teña os nutrientes necesarios cos que soportar a tensión, as altas temperaturas,
a velocidade e a esixencia física desta esgotadora
carreira.

A dieta dos participantes
nas 24 Horas de Le Mans
xira en torno á inxesta de
hidratos de carbono e de
graxas saudables. Os carbohidratos almacénanse
en forma de glucóxeno no
músculo e o fígado, dous
partes do organismo cuxo
funcionamento é crucial
para a liberación da enerxía mentres se realiza unha

actividade física. O fígado
regula a concentración de
glucosa en sangue coa que
se alimenta ao cerebro de
forma regular. A través do
glucóxeno almacenado nos
músculos, abastécense as
necesidades destes durante a realización do esforzo.
Ao longo da carreira, os
pilotos aliméntanse dunha
forma especial, que depende principalmente de canto
tempo van tardar en volver
a pilotar. Isto é moi importante para que a dixestión
non interfira na súa quenda
de condución, pois provocaría unha fatiga coa que é
moi difícil manter un rendemento e concentración óptimos. Unha vez se achega o
final da quenda do piloto ao
volante, o equipo contacta
dende o box co hospitality e
decide o que o condutor vai
comer. A petición que máis
se repite é noodles, que ás
veces van acompañados de

salsa de tomate. E nunca se
lle dá para comer a un piloto un prato que non probe
antes, para evitar posibles
alerxias.
A hidratación tamén
xoga un papel fundamental ante as altas temperaturas (en torno a 30º) que
habitualmente acompañan
a esta proba, e que dentro
do habitáculo vense incrementadas pola calor que
desprende a mecánica, ao
que se engade o do mono e
o casco. Para evitar a deshidratación, todos os coches
dispoñen dunha botella de
bebida isotónica dun litro.
Cando se súa moito despois
dunha actividade deportiva
intensa, a auga pura non é
suficiente para rehidratar,
porque os músculos necesitan potasio e sodio para
funcionar correctamente.
As bebidas estimulantes ou
con cafeína están completamente desbotadas.
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A seguridade viaria comeza por unha boa visión
A visión deficiente é un importante factor de risco na estrada
■ REDACCIÓN | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Infografía

Malia que a visión é un
dos sentidos máis importantes cando estamos ao
volante, un 25 por cento
dos condutores do noso
país recoñece que non
revisou a vista nos últimos dous anos. Por iso, o
grupo Essilor, compañía
de lentes oftálmicas, e a
Federación Internacional
do Automóbil (FIA) uniuse para concienciar a
poboación sobre a importancia da visión na condución a través dun acordo
global que en España se
levará a cabo da man do
RACE. A iniciativa presentouse o pasado mes coincidindo coa inauguración do
Congreso Internacional de
Optometría, Contactoloxía
e
Óptica
Oftálmica
(OPTOM) e ExpoÓptica,
o Salón Internacional
de Óptica, Optometría e

Un de cada
cinco condutores no
mundo non pode
ver a estrada con
claridade por mor
de problemas de
visión
Audioloxía, nunha mesa redonda na que participaron
expertos en visión e seguridade viaria.

Un de cada catro condutores en España non revisou a vista nos últimos dous anos

A visión deficiente é un
importante factor de risco
na estrada, onde cada ano
falecen en todo o mundo
máis dun millón de persoas en accidentes de tráfico e arredor de cincuenta
millóns de persoas resultan gravemente feridas,
segundo a Organización
Mundial da Saúde. De feito, un de cada cinco condutores no mundo non pode
ver a estrada con claridade
por mor de problemas de
visión, tal e como reflicten
os datos da FIA, o que extrapolado ao noso país representa que máis de cinco

millóns están circulando
cunha mala visión.
A importancia da visión
cobra especial relevancia
cando falamos da estrada, xa que a agudeza visual aféctalles aos reflexos
na toma de decisións e na
capacidade de reacción ao
volante. Por exemplo, circulando a unha velocidade
de só 50 km/h, un condutor que ten unha agudeza visual de 0,5 necesita
tres segundos máis para
ler un sinal de tráfico que
un condutor coa súa agudeza visual en perfectas
condicións.

“Moitos condutores non
son conscientes de que a
mala visión é un dos principais factores de risco na
estrada e non realizan revisións periódicas nin protexen os seus ollos dos
cegamentos cando conducen de noite ou en días
solleiros”, afirma David
Navarro, voceiro de VP
Global Strategic Projects
Essilor.
O convenio entre o Essilor
e o RACE ten como obxectivo aumentar a sensibilización sobre a importancia
de realizar controis periódicos da visión, protexer os
ollos dos cegamentos e o
sol na estrada e utilizar as
lentes adecuadas para conducir. A iniciativa enmárcase no acordo que mantén
o grupo Essilor coa FIA, e
materializarase no lanzamento de campañas educativas e de concienciación
dirixidas a condutores, motoristas, ciclistas e peóns co

No noso
país máis de cinco
millóns de persoas
están circulando
cunha mala visión
obxectivo de mellorar a seguridade viaria.
Hai que ter en conta
que a vista é o sentido
máis importante á hora
de poñernos ao volante,

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:

Reportaxe >> Sprint Motor 25
As vítimas mortais en accidentes
laborais de tráfico son un 36%
das rexistradas pola DXT
■ REDACCIÓN | Texto

polo que calquera circunstancia que afecte
de forma negativa ás
nosas habilidades exponnos ao risco dun xeito directo, tanto a nós
coma aos demais actores da circulación viaria.
Se queremos reducir nos
vindeiros anos o número de feridos e falecidos
na estrada, este tipo de
compromisos e accións
son o camiño que hai
que seguir. É importante tamén que a este tipo

de iniciativas se sumen as
distintas administracións.
A FIA incluíu en 2017
como unha das súas once
regras de ouro a revisión
da visión, ao consideralo
un aspecto chave en materia de seguridade viaria
ao mesmo nivel que o uso
do cinto de seguridade e
o casco no caso dos motoristas, a prohibición de
beber alcol cando se vai
conducir ou a obrigatoriedade de respectar os límites de velocidade.

Os accidentes de tráfico
representan un 13,7% do
total dos accidentes de traballo rexistrados en 2017,
porcentaxe que se reduce
a un 4,5% en xornada laboral e que se eleva ao 54,3%
no caso dos accidentes in
itinere.
Segundo Montoro, catedrático de seguridade viaria
da universidade de Valencia,
“os accidentes laborais de
tráfico presentan tres peculiaridades importantes
que os diferenza do resto
de accidente laborais: teñen
unha gravidade extrema
que se explicita no feito de
que sendo só un 11% do total dos accidentes, provocan
un 36% dos mortos; son os
que dan lugar a un período
de baixa laboral máis dilatado; son tamén os que teñen
maior custo económico”.
O risco viario laboral é un
problema que pode ir en
aumento na nosa sociedade debido especialmente a
que cada vez as mercancías

Car Service

e os servizos viaxan máis
lonxe. O feito de que o comercio electrónico por
Internet (con distribución
a domicilio) se disparou e
ademais cada vez se vive
máis lonxe do traballo, tamén significa unha maior
exposición ao risco.
Dentro das causas dos
accidentes laborais viarios,
todos os estudos coinciden
en que entre o 70 e o 90%
están causados polo que
se denomina como factor
humano.
Javier Mestre, director do
INSSBT, sinala que “os accidentes in itinere e en misión
afectan a toda a poboación
traballadora, pero é un problema social de saúde pública que demanda máis
intervención e acción por
parte dos distintos actores”.
Segundo o informe de
INSHT de 2016, un 33% dos
accidentes laborais mortais
son a causa do tráfico, dos
que o 57% foron in itinere e
un 43% restante, en misión.
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Honda Monkey
De xoguete a icona

1961

■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

A pequena Honda Monkey
é quizais coñecida como
a mini-moto máis icónica
dos anos 70, pero saíu á luz
por primeira vez en 1961.
Desenvolvida orixinalmente como unha atracción de
49 centímetros cúbicos para
nenos por Tama Tech, un parque de atraccións en Toquio,
fíxose tan popular que se acabou desenvolvendo unha
versión para a rúa, inicialmente exportouse a América
e Europa en 1963, cun característico depósito cromado,
manillar pregable e rodas de
cinco polgadas de diámetro
e anclaxe ríxido.
O seu deseño bonito e simpático, unhas dimensións diminutas e un peso ultra lixeiro
a convertían en súper divertida para desprazarse pola cidade. Isto fíxoa moi popular. En
1969, as súas rodas aumentaron de tamaño ata as oito polgadas de diámetro e, en 1970,
alcanzou aínda maior popularidade coa adición dunha forquilla de desmontaxe rápido
que permitía levala no maleteiro dun coche pequeno.
O ano estelar foi 1978, unha
data que marcou o comezo do
auténtico estrelato desta minimoto. A máquina recibiu unha

1963

remodelación, cun depósito
de gasolina estilo bágoa, e
gozou dunha enorme popularidade entre lexións de condutores de vehículos de lecer
necesitados dun transporte
práctico para usalo unha vez
que aparcasen. E entón cando
a simpática Monkey gañou un
lugar destacado entre millóns
de corazóns; coa súa caixa de
cambios de tres velocidades e
embrague centrífugo (doada
de conducir) proporcionou a
milleiros de motoristas a súa
primeira experiencia virando
o acelerador sobre dúas rodas
motorizadas.
Debido a que era tan divertida e fácil de usar, contribuíu

máis a popularizar o motociclismo entre un público amplo que quizais ningunha
outra máquina. Cos seus grosos pneumáticos, o seu manillar elevado, o seu minúsculo
depósito de gasolina e a súa
asento grande e mullido, a
imaxe da Honda Monkey é
inconfundiblemente do seu
tempo, e tamén é intemporal.

Resumo
O estilo, pintura e
pezas cromadas derivan claramente do orixinal.
Motor de 125cc refrixeirado por aire que desenvolve 6,9kW de potencia e 11Nm
de par e é capaz de percorrer
67 quilómetros cun litro de
gasolina.
Bastidor de aceiro,
forquilla USD, dobre amortecedor traseiro e pneumáticos de doce polgadas de
diámetro.
Peso en orde de marcha de 107 quilogramos, con
distancia entre eixes de 1.155
mm e 775 mm de altura de
asento.
Toda a iluminación é
de LED de primeira calidade.
Despois do actual éxito da
moderna MSX125, que corroborou o desexo dunha
máquina “de peto” divertida

e polivalente para desprazarse pola cidade, chegara
o momento de que o nome
Monkey regresase, renacida e
lista para a vida nas cidades do
século XXI.
Naturalmente, o estilo clásico desta Honda tiña que
aportar os trazos para o novo
modelo. Unha silueta trapezoidal realza as súas compactas formas á vez que engade
profundidade e corpo á súa
presenza. As súas superficies simples e curvadas están
deseñadas de forma independente unhas doutras e caracterizan todo o conxunto.
O brillante depósito de gasolina de 5,6 litros, acabado na
mesma cor que o bastidor, o
basculante e os amortecedores traseiros, coroa a máquina e loce fachendosamente
o logo histórico do á Honda
(Old Wing) nun deseño 3D. Os
gardalamas dianteiro e traseiro de aceiro cromado de alta
calidade, ademais do protector de escape con estampación evocadora, retrovisores
circulares e manillar elevado.
Todas estas calidades renden
homenaxe ao deseño orixinal.
Emprégase
abundante tecnoloxía moderna nesta evocadora reencarnación
da estética clásica: un cadro de instrumentos circular,
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en marcha e as súas medidas
son 120/80-12 65J o dianteiro e 130/80-12 69J o traseiro.
A Monkey 125cc 2018 está
dispoñible en tres deseños
de cor: Amarelo Banana/
Branco Ross, Vermello
Nebula Perlado/ Branco Ross
e Negro Shining Perlado/
Branco Ross.

1984

Efemérides da Monkey

completamente LCD, incorpora velocímetro, hodómetro
con dous contadores parciais
e indicador de nivel de gasolina de seis segmentos; toda a
iluminación é de LED; a chave
de contacto tipo wave incorpora un sistema de “chamada e resposta” que fai que as
luces destellen ao premer un
botón, permitindo a súa localización facilmente en aparcadoiros abarrotados de coches;
o sistema ABS de canle simple
actúa cun IMU para controlar
o levantamento da parte traseira en fortes freadas.
Respecto ao propulsor, fiel
ás súas orixes, o motor monocilíndrico horizontal de 125
centímetros cúbicos e SOHC
da Monkey é simple, robusto e afinado para ofrecer unhas prestacións adaptadas ao

1967

seu uso urbano. Refrixeirado
por aire, cun diámetro por
carreira de 52,4 por 57,9mm,
unha relación de compresión de 9,3:1 e alimentación
por PGM-FI, desenvolve 6,9
kW a 7.000 rpm e 11 Nm a
5.250rpm. a caixa de cambios
é de catro velocidades e grazas a un consumo reducido
pode percorrer ata 67 km/l
(modo WMTC), segundo datos do fabricante.
O bastidor de aceiro, tipo
espiña de peixe, foi desenvolvido para ofrecer un equilibrio
apropiado entre rixidez e axilidade. Cunha sección oval, o
basculante está en harmonía
co concepto de deseño circular do conxunto da máquina.
A distancia entre eixes está
fixada en 1.155 milímetros,
cun ángulo de lanzamento

1970

e un avance de 25°/82 mm e
cun radio de xiro mínimo de
só 1,9 metros o peso en orde
de marcha é de só 107 kg,
cunha altura de asento de 775
milímetros. O cómodo asento está fabricado en poliuretano de alta densidade para ter
unha boa comodidade.
A forquilla USD loce un acabado premium en Alumite e
se complementa con dobre
amortecedor traseiro que
ofrece 104 mm de percorrido
de eixe. A distancia máxima libre ao chan é de 160 mm. Un
disco dianteiro de 220 mm e
un disco traseiro de 190 mm
proporcionan unha freada segura, xestionada por un ABS
baseado en IMU. Os anchos
pneumáticos de tacos, de
doce polgadas, contribúen
a un comportamento suave

1978

1961.- Primeiro modelo.
Fabricada para ser utilizada
en parques de atraccións, con
rodas de 5 polgadas, suspensión ríxida, manillar pregable
e un motor de 49 cc e 3,1 kW.
1963.- Primeiro modelo de rúa. Exportado a
Norteamérica e Europa.
1967.- Primeiro modelo
comercializado en Xapón.
Con asento elevable.
1970.- Suspensión dianteira de desmontaxe rápida que
facía posible levala no maleteiro dun coche pequeno.
1978.- Primeiro modelo con depósito de gasolina
en forma de bágoa de estilo
custom.
1984.- Modelo “Gold” de
edición limitada.
1987.- Modelo “R” con bastidor dobre viga e freo dianteiro de disco hidráulico.
1991.- Modelo “Baixa” de
estilo off-road con dobre faro.
2004.- Special. Con decoración baseada nas cores
da CB750F a cuxos mandos
Freddie Spencer alcanzou a
vitoria no Daytona 100.
2009.- Monkey Ltd.
Primeira versión con inxección de gasolina, con balancíns de rodillo e cilindro
descentrado.
2017.- Nova versión que
conmemora o 50º aniversario de vendas en Xapón.
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LI Rali de Ourense
“A sapiencia manda sobre a ciencia”
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ TOMÁS CUMBRAOS E M.C. | Fotos

Dícese que “a sapiencia manda sobre a ciencia”, para rubricar que aquelas persoas veteranas soen ir por diante
das máis novas, por lóxica. E así quedou

constatado nun duro e atípico rali de
Ourense, quinta manga do nacional
de asfalto e segunda en cronometradas galegas. Miguel Fuster, todo un

experto en materia de ralis, soubo xogar esas cartas para lograr o seu segundo triunfo do ano e reengancharse ao
campionato.

Clasificación Xeral
Posto

Piloto

Vehículo

1º

MIGUEL FUSTER

Ford Fiesta R5

2º

IVÁN ARES

Hyundai i20 R5

3º

JOAN VINYES

Suzuki Swift R+N5

4º

ALBERTO MONARRI

Abarth 124 Rally R-GT

5º

FANCISCO CIMA

Renault Clio N5

6º

JAVIER BOUZA

Renault Clio RS

7º

JAN SOLANS

Peugeot 208 VTI

8º

EMILIO J. VÁZQUEZ

Citroën ZX

9º

DIEGO FÉLIX

Mitsubishi Lancer EVO X

10º

ALFREDO TAMES

Suzuki Swift Sport N3

Necesitaba un resultado
así, despois do fiasco canario, se
quería seguir optando a outro título.
E coa experiencia do veterano, cadraron
as cousas. Miguel Fuster, aos mandos do
seu Fiesta R5, cimentou no complicado
primeiro día a sétima vitoria en asfalto
ourensán, igualando deste xeito a
Jesús Puras no chanzo máis alto
do podio deste rali.

Intentouno todo
pero non foi posible.
Incluso unha picada truncou
os seus derradeiros ataques. Ares,
pese a todo, sumou os valiosos
puntos do segundo lugar e salvou
a honra de Hyundai, tralos
respectivos accidentes de
Suárez e Pernía.
Tampouco foi
un rali doado para todo
un piloto bregado como é
Joan Vinyes. O andorrano sufriu
atrancos técnicos e as dificultades
dun rali moi duro. Rematou terceiro,
onde quizais debería estar o
alaricano Javier Pardo, que desistiu despois da terceira
sección.

Aos mandos
do Abarth que
o ano pasado levou
Álvaro Muñiz, o madrileño
Monarri situouse na cuarta
praza final, liderando o
apartado GT.
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Debut para o
ovetense Cima aos
mandos do Clio de
Renault España, co cal
rematou na quinta
praza.

O apartado R3
foi as mans dos
irmáns ferroláns
Bouza, sextos co seu
Clio RS.

Gran carreira do
veterano ZX Kit-Car
de Emilio Vázquez, o de
Cartelle primeiro ourensán
na chegada e oitavo na
xeral final.

A opción Suzuki
tivo no llanisco
Tames o vencedor.

Caride e Souto
foron os mellores
no grupo M co seu
206 XS.

O grupo N foi cousa
do ourensán Diego
Félix, ao volante dun
Lancer EVO X.

O asturiano
José Álvarez
mandou entre os
pequenos Dacia
Sandero.

Jan Solans, co
coruñés Barreiro
como navegante,
liderou o apartado
R2 co seu 208.
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Rali Terra da Auga – Comarca de Arzúa

Pons, non hai tres... sen catro
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto e Fotos
Chegaba a Galicia como sólido líder do CERT, tras vencer en Lorca, Pozoblanco e Lanzarote. E nas pistas de Boimorto, Arzúa,
Touro e O Pino non deu opcións aos seus rivais. Pons e Sanjuán venceron con comodidade na cita galega aos mandos dun
moi “gañador” 208 T16.
Moi regulares nos seus tempos, Pelaez e Del Barrio foron os propietarios da segunda praza, mesturando efectividade e espectacularidade co Skoda Fabia R5.

Rali moi intenso para o piloto de “La Rana Mary”. E que Jorge del Cid, co seu coñecido Lancer EVO X, foi quen de
facerse coa terceira praza final, por décimas de segundo.
As décimas que beneficiaron ao piloto de Mitsubishi, Jorge del Cid, perxudicaron ao catalán Josep Basols. O
piloto do DS3 asinou un mellor tempo, pero non puido ir máis aló do cuarto posto final, quedando ás portas do
podio arzuán.

Todo un veterano na súa segunda xuventude. Estamos a falar do avilesino Daniel Alonso. O patrón de Past Racing, copilotado polo galego Cándido Carrera, rematou 5º co seu Fiesta R5.

Como acontecera en probas precedentes, o EVO IX dos asturiáns Suárez e Bermúdez venceu no grupo N.

Clasificación Xeral
Posto

Piloto

Vehículo

1º

XEVI PONS

PEUGEOT 208 T16 R5

2º

JOSE LUIS PELAEZ

SKODA FABIA R5

3º

JORGE DEL CID

MITSUBISHI LANCER EVO X

4º

JOSEP BASOLS

CITROEN DS3 R5

5º

DANIEL ALONSO

FORD FIESTA R5

6º

EDUARD PONS

SKODA FABIA R5

7º

JAVIER PARDO

SUZUKI SWIFT R+ N5

8º

JUAN C. QUINTANA

MITSUBISHI LANCER EVO X

9º

EDUARD FORES

CITROEN DS3 R5

10º

PERFECTO CALVIÑO

FORD FIESTA R5
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Na súa liña de diversión e espectáculo, os irmáns Vallejo levaron á meta o Porsche, pese a un conato
de incendio e unha correa solta que os retrasou.
Dispoñendo dun 208 de alugueiro para este rali, o piloto de Oroso, Manuel Souto impúxose no apartado de 2RM.

No seu proceso formativo, neste caso en terra, o alaricano Javier Pardo asinou un notable rali.
Rematou sétimo, foi o mellor galego e liderou o grupo A co seu Suzuki R5.

A manga coruñesa contaba para a opción Suzuki Júnior, onde venceu o galego Iago Gabeiras.

Unha rotura dun palier do líder, Mulero, deu o triunfo entre os Toyota da Copa Kobe á parella
Montes-Collado

O Bombardier Can Am de Novo levou o apartado chamado Criterium.

LA CIUDAD SE VUELVE HÍBRIDA

NUEVO LEXUS CT 200h HÍBRIDO
POR 23.900€ *
Si unes la tecnología híbrida que mantiene tu CT 200h Híbrido siempre cargado, su atractivo
diseño y la seguridad del sistema de frenada, disfrutarás de la ciudad sin límite. Prueba la
experiencia Lexus Hybrid y descubre hasta dónde quieres llegar.

*48 cuotas de 200€/mes. Entrada: 7.584,25€. Última cuota: 11.835,79€. TAE: 9,22%
Descubre 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.lexusauto.es/lacoruna

100 kW 136 CV. 3,6 l/100km. CO2: 82 g/km. NOx: 0,005 g/km
Su Lexus CT 200h MY18 por 200€/mes
Lexus CT 200h Business MY18. PVP recomendado: 23.900€ por financiar con Lexus Privilege. Entrada: 7.584,25€. TIN: 7,95%. TAE: 9,22%. 48 cuotas de 200€/mes y última
cuota (valor futuro garantizado): 11.835,79€. Comisión de apertura financiada (2,75%): 448,68€. Precio Total a Plazos: 29.020,04€. Importe Total de Crédito: 16.764,43€. Importe
Total Adeudado: 21.435,79€. Oferta conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España con el producto Lexus Privilege. Capital mínimo a financiar 12.000€.
El producto Lexus Privilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su CT 200h MY18, por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagando o refinanciando
la última cuota siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato. Oferta válida en Península y Baleares. IVA, transporte, impuesto de matriculación, campaña
promocional, 3 años de garantía o 100.000 km (lo que antes suceda), 3 años de asistencia en carretera incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada y equipamiento
opcional no incluidos. Oferta válida hasta el 30/06/2018. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado.
Emisiones y consumo de CO2 de la gama CT 200h MY18: emisiones de CO2 desde 82 a 94 g/km. Consumo combinado desde 3,6 a 4,1 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.

