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Seguro que a máis dun lector lle pasou
algunha vez que estando de faladoiro
cos seus amigos ou familiares e falando
do futuro, algún incrédulo lle dixo “para
iso aínda queda moito”, ou “mira que vas
adiantado de máis”. Algo así ocorre en
moitos debates amigables cando se está
a falar dos vehículos autónomos. Sempre
hai o escéptico que comenta “iso verano
os nosos netos, ou bisnetos, pero nós…”
Pois nós xa o podemos ver porque “habelos hainos”.
Neste número traemos unha reportaxe
sobre as normativas que están a tomar xa
algúns países para que os vehículos autónomos poidan circular polas súas vías
públicas. Para isto, hai dúas cuestións fundamentais, ademais de ter que adaptar as
súas infraestruturas a un novo escenario
tamén hai que regular legalmente esta
nova situación da automoción autónoma.
Haberá novos regulamentos de circulación que estarán acordes con este novo
escenario. Os países máis avanzados,
como comentamos nas páxinas interiores, xa están traballando arduamente nestas cuestións. Por outra banda, os grandes
fabricantes de automóbiles e grandes
empresas tecnolóxicas, como Google ou
Tesla, entre outras, están avanzando diariamente en mellorar os seus vehículos
facendo distintas probas en diversas vías
públicas. Perfeccionando continuamente
os seus modelos de laboratorio.
Ese descrido de tertulia que mencionamos ao principio, seguro que nos contestaría que si que están a facer moitas
probas pero que xa houbo máis dun accidente, incluso con vítimas mortais. Ben!
neste tema teriamos moito que falar. Hai
que ter todos os datos e analizalos tranquilamente e a partir de aí extraer conclusións. Datos que o noso incrédulo
non ten e, polo tanto, conclusións erróneas por falta dunha análise polo miúdo.
Aquí fariamos preguntas como: quen tivo

a culpa nun accidente entre un automóbil
autónomo e un vehículo conducido por
unha persoa ou cun peón? Por que fallou
ou fallaron os sistemas? No caso de que a
culpa fose do autónomo. E moitas outras
cuestións que se están a tratar nos seus
laboratorios de probas nestes momentos.
Porque se o que falla é o humano, como
parece ser, haberá que resolver o conflito entre a interacción dos vehículos autónomos cos peóns e os coches pilotados
por persoas.
Tamén neste mesmo número traemos
a proba dun vehículo, neste caso un
Nissan Qasqhai, que xa incorpora moita tecnoloxía, igual que outros modelos
que xa están no mercado, que nos facilitan e axudan na condución. Cousas tan
de agradecer como o identificador de
sinais (saberemos en cada momento a
velocidade máxima de cada treito), o avisador acústico de desvío de carril (por se
nos despistamos) ou o regulador de velocidade (evitará que teñamos que prestar atención permanente ao acelerador).
Todos estes detalles que para moitos condutores xa son rutina non existían hai uns
anos atrás. Podemos engadirlle o cambio
automático, que aínda que xa ten moitos
anos, nos libera de cambiar coa man na
panca e de embragar. Por outra banda,
saír nunha custa será moito máis doado
que cun cambio manual. Rematar comentando que o coche no caso de desviarnos
cara a esquerda (invadindo o carril contrario) fará unha corrección incorporándonos rapidamente ao noso carril.
En fin, poderiamos comentar moitos
máis detalles, pero cremos que é suficiente para que nos deamos conta como pouco a pouco a máquina se vai facendo máis
autónoma sen case darnos conta. Ou sexa
que os incrédulos que reflexionen chegarán facilmente a darse conta que o coche
autónomo está máis preto que lonxe da
realidade.
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Sorrisos sobre rodas
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e foto

Hai uns días acudín a una proba de ciclismo da categoría escolas, nela participaban nenos
desde os sete ata os dezaseis
anos.
Os nenos de máis idade xa non
tiñan nervios nin esa emoción de
competir, pero os máis novos
eran todo o contrario, víaselles
na cara a emoción por pedalear
xunto a máis rapaces e poder
gozar dunha maña de domingo “competindo” nunha xincana. Seguro que máis dun pasou
parte da noite en vela ou levantouse moito antes cos nervios.
Había nenos que se lles vía con
moita destreza sobre a bici, outros en cambio non tiveron o seu
día, xa que para moitos era o seu

People S 125

Kymco lanzará en
setembro o People S
125, a nova xeración
de sooters de roda alta da
marca. Este modelo equipa
o novo motor de 4 válvulas
de emisións e rumorosidade
baixas que xa está presente no

primeiro contacto coa competición, pero o que non faltaba
en todos era un gran sorriso.
Fixérano mellor ou peor todos
saían da proba cun sorriso e con
satisfacción por participar nunha
proba ciclista.

Like. Conta ademais con ABS
e está equipado dun sistema
luminoso full LED, incluído o
faro dianteiro, e taboleiro dixital multifunción. O People S
125 dispón dun cofre con capacidade para gardar un casco integral e outros elementos

Para algúns pais tamén foi a
súa primeira competición ciclista e cando os seus fillos acababan a xincana abrazábanos e
bicábanos.
Espero que estes sorrisos
non se perdan, porque se un

deporte non te divirte a estas idades non ten moito sentido que se
practique.
Tense dado o caso de ciclistas
que pasan a profesionais e danse de conta que non poden levar
unha vida dedicada exclusivamente o ciclismo polo traballo
físico e psicolóxico que esixe, así
que máis vale pasalo ben co ciclismo pola esixencia que require.
O ciclismo, coma outros deportes, tamén sirve como unha
válvula de escape para que os nenos se divirtan e o pasen o mellor
posible cos seus amigos, xa que
hoxe en día co móbil, videoxogos
e un feixe de distraccións tecnolóxicas e máis complicado que
practiquen deporte o aire libre.

no compartimento con panel
extraíble de 6,5 litros.
Estará dispoñible en 4 cores
(vermello, azul, marrón e gris)
a un prezo recomendado de
2.988 euros. Inclúe un ano
de seguro obrigatorio
con cobertura de roubo.

Renovacións dos modelos BMW 2019
Os modelos de
2019 sométense a
unha serie de renovacións. Xa poden pedirse coa nova configuración.
Como medida xeral da renovación dos modelos, os
intermitentes de confort incluiranse no equipamento
de serie da maioría dos modelos BMW a partir de 2019
(excepcións: C 650 Sport, C
650 GT, G 310 GS, G 310 R, F
800 R, F 800 GT, S 1000 RR
e S 1000 R). Nos novos intermitentes de confort aplícanse diferentes condicións
de reaxuste en función da
velocidade en estrada;
anteriormente, a desactivación dos intermitentes baseábase nun
tempo ou nunha distancia fixa.
A aplicación BMW
Connected
someterase a unha
actualización exhaustiva á versión

1.6. A aplicación ofrecerá
novas funcións e melloras,
propostas pola comunidade BMW. Os mapas dixitais
revisaranse completamente
e basearanse na navegación
TomTom optimizada para
motos. Dado que foi unha
das características máis solicitadas, introducirase a
opción de navegación "estradas sinuosas". Para utilizar
as funcións novas, o cliente
só ten que actualizar a aplicación dende agosto e descargar de forma gratuíta os
mapas novos antes de volver á ruta.

Kymco España incorpórase a AMBE
Kymco incorporouse á Asociación de
Marcas e Bicicletas de
España (AMBE) para impulsar
xuntos a mobilidade urbana
sostible. A marca tomou esta
decisión tan só uns meses despois do lanzamento das primeiras e-bikes, baixo a nova
dirección de e-Movilidad.
O director xeral de e-Movilidad, Fernando Saiz, manifestou “é unha satisfacción formar
parte de AMBE que defende

os intereses da bicicleta como
medio de mobilidade e confiamos aportar a nosa visión de
fabricante no debate actual
sobre a mobilidade eficiente
e o novo papel da bicicleta nas
urbes”.
A marca arrincou o seu
proxecto en abril con tres
modelos de e-bikes 100%
urbanas, con tecnoloxía propia (motor, batería, controlador e cadro) e producidas en
Taiwán.
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VIII Edición Concentración de Vehículos
Clásicos “Compostela Monumental”
As Xornadas de
Patrimonio, que a nivel mundial organiza a Federación Internacional
de Automóbiles Antigos nas
principais capitais do planeta,
volverá ter o seu protagonismo no casco vello de Santiago
grazas á iniciativa que, dende
hai xa máis de oito anos, levan a cabo conxuntamente a
asociación de comerciantes e
empresarios do casco histórico, Compostela Monumental,
e o Automóbil Club de Galicia,
en colaboración co Concello
de Santiago. A cita está prevista para as 11:30 horas, do

sábado día 22 de setembro, na
que se agarda que empecen a
chegar os máis de 145 coches
de todas as décadas.
Como vén sendo habitual, os coches permanecerán en exposición na praza
do Obradoiro ata as 18 horas
para deleite de veciños, curiosos, afeccionados e turistas. Para poder reservar praza
e participar neste evento deberán poñerse en contacto
co Automóbil Club de Galicia
(automovilclubdegalicia@
yahoo.com), ou ben chamando ao teléfono da organización: 629619025.

José Luís “Pitufo” González volve os ralis
O piloto compostelán José Luís
González, máis coñecido polo alcume de “Pitufo”,
volveu aos ralis coa súa participación no Rali Botafumeiro.
Cun Renault Twingo R2 EVO
alugado para a cita santiaguesa, e co seu irmán de copiloto,
Pitufo volveu a retomar a súa
carreira deportiva na 26ª edición do Botafumeiro.
Antes da súa participación o
equipo fixo unha presentación
en sociedade no Complexo
Deportivo Xacobeo Todo
Motorsport (Lavacolla). Neste
evento presentou aos medios

Prototype 10
Infiniti presentará no Pebble
Beach Concours
d'Elegance de 2018 o seu
rechamante Prototype 10 ,
un atrevido concept car electrificado que personifica o

desexo da marca de ofrecer
vehículos que outorguen
un rendemento emocionante con trens de potencia
electrificados.
Ao crear o Prototype 10 cun
só asento, Infiniti redeseñou

a visión dun deportivo clásico cun deseño limpo e
con visión de futuro. Trátase
dunha progresión natural da
nova linguaxe de liñas e formas dos vehículos da marca xaponesa que se viu por
primeira vez no Q Inspiration
e que ofrece pequenas pinceladas sobre a evolución
do deseño deste fabricante. Infiniti planea electrificar
todos os seus novos vehículos de produción a partir de
2021.

de comunicación e os afeccionados o Twingo R2 EVO e
comentou os seus plans deportivos para os vindeiros meses. Aproveito a ocasión para
amosar as melloras feitas recentemente nas instalacións
de Lavacolla e anunciar os
plans de futuro para o circuíto compostelán. Unhas instalacións que contan con 83.000
metros cadrados no que se
atopa o circuíto de autocrós
e outro de motocrós e outras
especialidades das dúas rodas. Ademais conta con boxes, tenda especializada, bar
e aparcadoiro.

FE DE ERRATAS
Proba Opel Grandland X
No pasado número de
xullo (257) na proba do
Opel Grandland X os trasnos
da imprenta cambiaron a
identidade dos autores da
proba.
Os autores son:

TEXTO: LUÍS RIVERO DE AGUILAR
FOTOS: MARÍA FDEZ. ZANCA
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Novo Clase A Sedán
A finais de 2018
sairá ao mercado o
Clase A Sedán. Este
modelo de tres volumes, catro portas e 2.729 mm de batalla posúe as proporcións
dunha berlina dinámica e
compacta, con voladizos curtos, e se sitúa á cabeza do seu

segmento no que respecta a
altura ata o teito nas prazas
traseiras. A nova berlina incorpora as calidades do Clase
A: motores modernos e eficientes, un elevado nivel de
seguridade grazas aos sistemas de asistencia á condución máis avanzados, con

funcións asumidas do Clase
S, e o sistema de infoentretemento MBUX con mando
intelixente e intuitivo. O novo
Clase A Sedán ostenta o menor coeficiente de resistencia
aerodinámica entre os vehículos fabricados en serie en
todo o mundo, revalidando

así a marca mundial do CLA
Coupé.
No lanzamento estarán dispoñibles os seguintes modelos: A 200 (163cv, 250 Nm)
con cambio de dobre embrague 7G DCT e o A 180 d
(116cv, 260 Nm) con cambio
de dobre embrague 7G DCT.

Ford mellora os seus procesos produtivos grazas ao deporte
A tecnoloxía utilizada polas principais estrelas do
deporte do mundo para mellorar o seu xogo, ou asegurar
que os seus movementos característicos sexan replicados
con precisión nos principais
videoxogos, estase utilizando agora nunha liña de montaxe de Ford. Os empregados
da planta de motores de Ford
en Almussafes, están usando
un traxe especial equipado
con tecnoloxía avanzada de
seguimento corporal. O sistema piloto, creado por Ford
e o Instituto de Biomecánica
de Valencia, o está usando
para deseñar estacións de
traballo con menos estrés

físico para mellorar a calidade de fabricación.
Os enxeñeiros inspiráronse nun traxe que conta con
15 pequenos sensores de seguimento de movemento conectados a unha unidade de
detección sen fíos. O sistema realiza un seguimento
da forma en que a persoa
se move no traballo, destacando os movementos da
cabeza, o pescozo, os ombros e as extremidades. O
movemento é gravado por
catro cámaras especializadas no control do movemento, similares ás que se
utilizan normalmente nas
consolas de videoxogos, situadas preto do traballador

e capturadas como unha animación en 3D do usuario.
Os ergónomos especialmente formados utilizan
os datos para axudar aos
empregados a aliñar a súa
postura correctamente. As

medicións capturadas polo
sistema, como a altura ou
a lonxitude do brazo dun
empregado, utilízanse para
deseñar estacións de traballo que se adapten mellor aos
empregados.

Serie Especial Signature
O
novo
M2
Competition estrea
novos detalles de
deseño, equipamento e un
conxunto mecánico redefinido para ofrecer o máximo rendemento tanto nas estradas
como no circuíto. O propulsor,
herdanza directa do BMW M3/
M4, desenvolve 410cv e 550
Nm de par. Grazas a iso, o M2
Competition acelera de 0-100
km/h en só 4,2” coa caixa de
cambios opcional M DCT (4,4”
coa caixa manual de seis velocidades, de serie).

Pola súa banda, o paquete
de competición incrementa
as prestacións do M5 e realza
a exclusiva estética da berlina de alto rendemento. O M5
Competition desenvolve 625cv
e 750 Nm de par máximo, sendo a nova punta de lanza de
BMW M. O M5 Competition
engade novas lamias forxadas
M de 20” e pneumáticos de diferentes dimensións, elementos estéticos en negro brillante,
unha suspensión rebaixada en
7 mm así como anagramas e
distintivos específicos.

O prezo dos novos M Competition son:
Modelo
BMW M2 COMPETITION
BMW M5 COMPETITION

Prezo
74.700 euros
148.199 euros (136.700 euros; BMW M5)
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Novo Porsche Macan
Porsche desvelou
o novo Macan en
Shanghái. Este SUV
compacto tivo unha boa acollida dende o seu lanzamento
en 2014 e, agora, recibe importantes melloras en apartados
como deseño, conectividade,
confort e calidades dinámicas.
O novo Macan permanece fiel
ao ADN de Porsche en canto a
deseño, cunha franxa traseira
de luz LED tridimensional. A
tecnoloxía LED tamén caracteriza aos faros que incorpora
de serie. Entre as innovacións
máis destacadas no interior

Lexus LC 500h Yellow Edition
do vehículo están a pantalla táctil de 11 polgadas do
novo Porsche Communication
Management (PCM), as saídas
de ventilación redeseñadas e
reposicionadas e o volante deportivo GT que utilizan os 911.
O PCM permite o acceso a novas funcións dixitais, como o
control por voz intelixente e o
sistema de navegación online,
que forman parte do equipamento de serie. Tamén se ampliou a variedade de elementos
de confort, que agora inclúe o
asistente de atascos, un ionizador e o parabrisas calefactado.

Lexus lanzará proximamente o novo LC
500h Yellow Edition.
Fiel ao seu nome, presenta un
acabado de pintura dun rechamante Amarelo Nápoles. Entre
as principais características, inclúe o Lexus Dynamic Handling
con Sistema de Dirección con
Relación Variable (VGRS) e dirección ás catro rodas, o diferencial Torsen de deslizamento
limitado, lamias de aliaxe de 21
polgadas, e o teito e o alerón
traseiro activo fabricados en
plástico reforzado con fibra

de carbono. Entre as características do habitáculo, inclúense a pantalla de visualización
frontal, o tapizado do teito en
alcántara e os asentos dianteiros axustables electricamente
en dez posicións con tapizaría
en coiro semianilina.
Este modelo estará dispoñible co revolucionario sistema
híbrido Multi-stage autorrecargable de Lexus, e haberá
outra versión, o LC 500 Yellow
Edition, cun motor V8 de 477cv
e transmisión automática de
dez velocidades.

Novo Suzuki Vitara
O novo Vitara, que se
comercializará en setembro, recibe unha
profunda renovación que afecta ao seu deseño, interiores,
motorizacións e equipamento de seguridade avanzada. O
deseño é un dos puntos fortes
deste modelo, presume dunha
grella dianteira cromada, paragolpes dianteiros con embellecedores cromados, lamias de
aliaxe de 17” e ópticas traseiras
LED. Mantéñense as amplas opcións de personalización, cunha completa paleta de cores,

combinacións bitón, packs de
accesorios, e detalles interiores e
exteriores. No interior a información mellora cunha nova pantalla LCD a cor de 4,2” no cadro de
mandos e un renovado reloxo
central nas versións GLX.
O novo modelo incorpora DSBS (Dual Sensor Brake
Support), alerta de cambio de
carril, asistente de cambio de
carril e alerta antifatiga. Goza
de tres sistemas novos que son:
recoñecemento de sinais de tráfico, detección de ángulo morto
e alerta de tráfico posterior. Hai

que sumar o control predicitivo
de freada con recoñecemento de peóns e ao cruise control
adaptativo.
Dúas modernas mecánicas
de gasolina turboalimentadas,
de 111 e 140 cabalos, animan

a este Vitara. Ambas se poden
combinar con caixas de cambio manuais e automáticas de
seis velocidades e co sistema de
tracción 4WD ALLGRIP, que permite elixir entre catro modos de
condución.

de ser o punto de entrada para
a interfaz Ship Control®, permite
un acceso inmediato e intuitivo
ás funcións electrónicas do barco.
Os principais datos de navegación
aparecen no eixe de visión do piloto. Nunha tablet desmontable
cumpre as funcións do cadro de
instrumentos nun automóbil. En
canto ao interfaz Ship Control®
agrupa todas as informacións
útiles a bordo. Con esta tecnoloxía pódense controlar funcións

moi diversas como a
iluminación a bordo
(distribución, intensidade), a climatización, a navegación
(velocidade, corrente, profundidade, itinerario, dirección,
posición), o control
do nivel das baterías e os depósitos de combustible, o sistema
de audio ou o réxime e velocidade dos motores. Ao ser posible

conectar localmente varias tablets
ao interfaz, cada membro da tripulación pode acceder a todas as
funcións.

Sea Drive Concept
O Sea Drive Concept
é froito da colaboración
entre dous programas
innovadores, dun diálogo entre
dous universos: o do automóbil,
co posto de condución Peugeot
i-Cockpit®, e o da náutica, co innovador sistema Ship Control®, desenvolvido por Bénéteau.
Este prototipo conta co volante
compacto cuxo tamaño asegura
manobrabilidade e comodidade.
A pantalla táctil de 17”, ademais
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Novo Hyundai i20
O novo i20 dispón de tres tipos
de carrozaría (cinco portas, tres portas cupé
e todocamiño) con elementos tecnolóxicos de última
xeración.
Este Hyundai conta con
tres eficientes motores de
gasolina. Todos eles cumpren coa nova normativa
europea Euro 6d e están
equipados, de serie, co sistema de parada e arrinque
automático (Idle Stop&Go
-ISG), que permite reducir as
emisións de CO2 e mellorar
o aforro de combustible. O
motor 1.0 T-GDI está dispoñible con 120 e 100 cabalos.
Con este bloque, a marca
ofrece unha caixa de cambios de dobre embrague e
sete marchas, o que supón
unha novidade no segmento B. O motor de 1,2 litros
entrega 75cv (dispoñible
para o cinco portas) ou 84cv

5 estrelas Euro NCAP para o novo Focus
(dispoñible tanto para o cinco portas como para o cupé
de tres). O terceiro motor é
un 1,4 litros que se monta
unicamente no i20 Active;
desenvolve 100 cabalos.
O novo i20 ofrece un grande equipamento en materia
de seguridade, incluíndo o
Hyundai SmartSenseactive
e tecnoloxías de asistencia
á condución, como o sistema para evitar colisións
frontais (Forward CollisionAvoidance Assist), o asistente de mantemento de carril
(Keeping Assist), o detector
de atención do condutor
(Driver Attention Warning)
e o asistente de luces longas (High Beam Assist).
Tamén conta con elementos
de conectividade avanzada,
incluíndo o novo dispositivo Display Audio de 7” e un
sistema de navegación actualizado, ambos con Apple
CarPlay e Android Auto.

O novo Focus foi distinguido coa máxima
cualificación de seguridade de 5 estrelas Euro NCAP.
Este modelo ofrece características sofisticadas deseñadas para
axudar a previr ou mitigar o impacto de accidentes, incluído o
sistema de Asistente Precolisión
de Ford con detección de peóns
e ciclistas que pode detectar ás

persoas que se atopen na estrada ou preto dela, ou que poidan
cruzar por diante do vehículo.
O sistema aplica automaticamente os freos se detecta unha
posible colisión e o condutor
non responde ás advertencias.
Agora, ademais, tamén pode
detectar ciclistas e funciona na
escuridade utilizando a luz dos
faros.

BREVES
❱❱
En menos de tres
semanas, as 50 unidades do
Golf R máis exclusivo que
lanzou VW ata a data foron
vendidas. Trátase dunha
edición limitada e numerada para os amantes deste
modelo.

❱❱
As familias investiron proporcionalmente o
último ano máis diñeiro en
levar o coche ao taller para
poñelo a punto que en bares e restaurantes, destinando unha media de 616
€ ao seu vehículo.

❱❱
Comeza
unha
nova era en Audi Hungría.
O 24 de xullo iniciouse de
forma oficial a fabricación
en serie de motores eléctricos en Györ. Os propulsores
fabrícanse cun innovador
concepto de ensamblaxe
modular.

❱❱
Seat e o Grupo
Sesé realizaron unha proba
piloto para analizar o comportamento do duotráiler,
o camión de 31,7 metros
de longo reduce un 20%
as emisións de CO2 por traxecto respecto dun camión
convencional.

Toyota mellora o seu camión de pila de combustible
Toyota deu un novo
gran paso cara a un futuro do transporte de
mercancías cero emisións coa
presentación da segunda versión do seu camión eléctrico
de pila de combustible de hidróxeno Class 8.
Este novo camión amplía as
capacidades do primeiro vehículo de probas do “Project
Portal” de Toyota, incrementando a súa autonomía estimada a máis de 500 km por
depósito. Class 8, ademais,
é máis versátil e doado de

manobrar, ao incorporar unha
combinación única de cabina
liteira e depósito de combustible que permite incrementar o espazo no habitáculo
sen que aumente a distancia
entre eixes.
Cunha capacidade de carga
combinada de 36 toneladas e
unha autonomía de máis de
320 km por depósito, o camión
Alpha, con máis de 670cv, desenvolve un par de 1.796 Nm a
partir de dous grupos de pilas de combustible procedentes de senllos Mirai e unha

batería de 12 kWh. O modelo
Beta do “Project Portal” mantén as mesmas cifras de par
e potencia pero conta cunha

autonomía superior, ademais
de incluír melloras noutros
indicadores de rendemento
chave.

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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Sprint Motor >> Novas

M-Cross, un pick-up sen permiso
O Ligier Microcar
M-Cross, única pickup sen permiso dispoñible no mercado, é un
novo concepto de vehículo,
a medio camiño entre un todocamiño e unha pick-up. É
apto para transportar todo
tipo de carga, xa que incorpora caixa de barras laterais
reforzadas.
O modelo conta co motor
progress de nova xeración

de 6 kw. Unha cabina XXL, a
máis grande do mercado; a
pantalla táctil e a cámara de
visión traseira aportan gran
confort de condución. Así
mesmo, detalles como as lamias de aluminio e as barras
de protección aportan unha
boa imaxe.
Este modelo comercialízase
en dous tipos de acabados.
O Initial, en cor branca e o
Highland X en azul azores,

negro intenso, bronce metalizado ou
branco
glaciar.
Ambos se poden
escoller en formato pick up ou con
caixa pechada e
comercializaranse
con bola
de remolque.

780 mm). Compartindo case
as mesmas dimensións que a
versión cinco portas, o Ceed
Sportswagon conta cun espazo de carga máis longo e un voladizo traseiro máis grande.
Dende o seu lanzamento,
o novo Ceed estará dispoñible con 10 acabados de pintura. Orecerá unha selección
de lamias de varios tamaños
e deseños, para que os clientes poidan elixir de aceiro de
15”, ou de aliaxe de 16 e 17
polgadas.
Motores e transmisións. As
opcións de gasolina inclúen

unha versión actualizada do
popular motor T-GDi de 1,0
l (inxección directa e turbocompresor), que xera 120 cabalos. O novo motor "Kappa"
T-GDi de 1,4 l reempraza ao
motor de gasolina 1.6 e produce 140cv, 4% máis que o do
seu antecesor. Pode incorporar a transmisión de dobre
embrague de 7 velocidades.
Ambos motores T-GDi (1,0 e
1,4 litros) incorporan un filtro de partículas no sistema de escape para reducir
as emisións, para asegurar
que o novo Ceed cumpre os

Novo Kia Ceed
Como os seus predecesores,
esta
terceira xeración, se
concibiu, deseñou e desenvolveu en Fráncfort polos equipos
de deseño e desenvolvemento
de Kia. Construído a partir da
nova plataforma "K2" da marca, o novo Ceed é 20 mm máis
ancho (1.800 mm) e 23 máis
baixo (1.447mm) que o modelo anterior. A súa distancia
entre eixes permanece igual
con 2.650 mm, mentres que
o voladizo dianteiro foi acurtado 20 mm (ata 880) e o traseiro alongado outros 20 (agora

requisitos máis aló da norma
Euro 6d-Temp.
Tamén estará dispoñible un
motor MPi (inxección multipunto) de 1,4 litros e 100cv
cun par máximo de 134 Nm. O
novo Ceed incorpora tamén o
novo diésel "U3" de Kia, deseñado para ir máis aló dos estritos límites de emisións da
última norma Euro 6d TEMP.
O "U3" CRDi (inxección directa de conduto común) de 1,6
litros utiliza un sistema de redución catalítica selectiva (SCR)
para controlar as emisións de
forma activa e reducilas significativamente. Este novo propulsor xera menos dióxido de
carbono, partículas e NOx que
os anteriores motores diésel do
fabricane. Dispoñible con distintas potencias (115 e 136cv).
A versión de 136cv está dispoñible con transmisión manual
de 6 velocidades ou con transmisión de dobre embrague de
7 velocidades.

BREVES
❱❱
Buscar aparcadoiro e aparcar supón
un motivo de estrés para
o 52% dos condutores,
mentres que un 30% recoñece non dominar de
todo esta manobra e, ata,
un 10% confesa aparcar
de “oído”.
❱❱
O sinal luminoso dos vehículos de ex-

tinción de incendios,
asistencia sanitaria e protección civil será de cor
azul, tal e como se recolle na Orde Ministerial
PCI/810/2018.
❱❱
Nissan alcanzou
un acordo para a venda das súas operacións
de baterías eléctricas
e as plantas de produ-

ción asociadas ao operador enerxético Envision
Group.
❱❱
Telefónica e Seat
presentaron o primeiro
caso de uso 5G ao equipar tanto a un vehículo como á infraestrutura
viaria cunha tecnoloxía
que lles permite intercambiar información.

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

❱❱
Seat introduciu
o seu novo cadro de instrumentos 'Digital Cockpit' de 10,25” no Arona e
o Ibiza, a través do cal o
condutor pode visualizar
a información do vehículo sen apartar a vista da
estrada nin as mans do
volante.
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Novo Toyota Aygo
O Aygo garante
unha mobilidade
eficiente e sostible
coas últimas opcións de
conectividade, nun formato de deseño rechamante
e actual, 100% personalizable. A proposta de Toyota
no segmento A foi recentemente renovada, reforzando o seu ADN. A súa
distintiva “X” frontal pasou
a ser un elemento estrutural
tridimensional moito máis
potente, que se conxuga

cuns grupos ópticos redeseñados, baseados na
filosofía Keen Look. Os novos faros e os pilotos están
agora unidos por unha liña
lateral que aporta movemento e unha sensación de
maior dinamismo a todo o
conxunto. A imaxe posterior
deste modelo é claramente
recoñecible grazas ás novas
guías luminosas LED.
O habitáculo foi renovado con novas tapizarías,
un patrón de cores máis

sofisticado (Gris cuarzo e
Negro piano) e un novo
cadro de instrumentos de
efecto máis tridimensional.
O Aygo parte do acabado x-play, base para todas
as personalizacións, ao que
se suman a variante convertible x-wave, de abundante equipamento de serie,
e a edición especial x-cite, coa exclusiva cor exterior x-magenta bitón (teito
negro). O x-play é o punto
de partida para calquera

personalización. Ofrece un
extenso equipamento de
serie, do sistema multimedia x-touch con pantalla de
7” e conectividade vía Apple
CarPlay e Android Auto e a
cámara de visión traseira ás
lamias de aliaxe de 15”, o sistema de climatización ou o
volante con mandos para
o sistema de audio, pasando por asento do condutor
axustable en altura, luces
antinéboa dianteiras ou limitador de velocidade.
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Sprint Motor >> CO2
O futuro da mobilidade e a xeración de enerxía

O automóbil e o quentamento global

■ REDACCIÓN | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotografía

Algúns científicos opinan
que a previsión de cinco
graos centígrados de aumento no ano 2100 pode
reducirse en tres graos.
O quentamento global
pode ter unhas consecuencias desastrosas para o medio natural e a humanidade.
A ninguén se lle escapa que
o transporte ten unha importante contribución nas
emisións de CO2. Non existe unha solución única para
lograr unha mobilidade sostible, nin nas fontes de enerxía, nin nos trens motrices.
E hai que considerar toda a
cadea enerxética, dende a
produción e almacenamento ata a súa conversión en
enerxía cinética. O reto é
conseguir unha completa
protección do clima, mantendo a mobilidade como
base do desenvolvemento
social e económico.

Nos seguintes vinte puntos abórdase esta problemática con diferentes datos e
puntos de vista que arroxan
algo de luz sobre o futuro da
mobilidade e a xeración de
enerxía.

1/

Preto do setenta por cento das
emisións globais de CO2
débense á combustión de
combustibles fósiles, e o
sector do transporte supón
case un cuarto da devandita porcentaxe.

2/

O CO2 é o principal responsable
do quentamento global,
unha das grandes ameazas
ás que se enfronta o noso
planeta. Segundo diversas
estimacións, no ano 2100 a
temperatura media do planeta subirá cinco graos centígrados, con consecuencias
desastrosas para o medio
ambiente e a humanidade.

3/

Ese aumento pode
reducirse tres graos
centígrados, se se deseña e
aplican todas as tecnoloxías
ao noso alcance para mitigar
o quentamento global.

4/

Se o volume de
produción de automóbiles segue crecendo
ao ritmo actual, en 2050 produciranse 120 millóns de coches. Segundo un estudo de
Shell, haberá 2.000 millóns
de automóbiles circulando
no mundo.

5/

O oitenta por cento
dos coches que se
comercialicen ese ano funcionarán cunha propulsión
completamente eléctrica
(eléctricos puros e FCEV de
hidróxeno), o dezaseis por
cento serán híbridos e só o
catro por cento estarán propulsados unicamente por un
motor de combustión.

6/

Se temos en conta o parque móbil
mundial do ano 2050, un
nove por cento dos automóbiles montarán un motor de combustión, un 25 por
cento serán híbridos e o 66
por cento, eléctricos ou de
hidróxeno.

7/

Grazas á electrificación e aos avances
tecnolóxicos, as emisións
globais dos automóbiles pasarán das 3,7 xigatoneladas
actuais, a 1,2 xigatoneladas
no ano 2050.

8/

O 85 por cento desas emisións produciranse nas urbes, que
aglutinarán un cincuenta por cento da poboación
mundial en só un dous por
cento do espazo dispoñible
no planeta. Por este motivo é
tan importante o deseño de
solucións e tecnoloxías para
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facer máis eficiente a mobilidade urbana.

9/

Os vehículos eléctricos poden satisfacer esencialmente as
necesidades de transporte
persoal das persoas en áreas
urbanas.
Pensando só nas
emisións locais
non se resolverá o quentamento global. A mobilidade
do mañá só pode ser sostible cando se considera toda
a cadea de enerxía. Isto chámase “well-to-wheel” (da
produción ao seu uso) e así
se pode investigar a cantidade de emisións de CO2 que
se producen dentro de toda
a cadea: dende a produción
e almacenamento de enerxía
ata a súa conversión en enerxía cinética. Por exemplo,
dende as turbinas eólicas
aos sistemas de propulsión.

10/

11/

Un
vehículo
eléctrico aínda
emite ata o 65 por cento da
cantidade de CO2 dun vehículo comparable cun motor de gasolina, segundo a
combinación de xeración de
electricidade actual dentro
da Unión Europea.

12/

Se as baterías
dese vehículo eléctrico se cargan con
electricidade xerada na súa

totalidade por fontes renovables, as súas emisións de
CO2 caerían a só un tres
por cento das dun vehículo
convencional.

13/

O
obxectivo
de xerar o cen
por cento da enerxía libre
de CO2 non se vai a conseguir nas tres próximas décadas. Segundo datos de IEA,
en 2017 producíronse en
todo o mundo 25.000 TWh
de electricidade, máis do 75
por cento de fontes convencionais. As previsións para o
ano 2050 é que se dobrará
esa cifra ata as 50.000 TWh,
preto dun terzo das cales
procederán de enerxías renovables. Queda a incógnita de cal será a demanda
mundial real para ese ano,
xa que só estamos a falar de
estimacións.

14/

Outro reto da
electrificación
da mobilidade é o almacenamento da enerxía. A construción das baterías coa
tecnoloxía actual depende do subministro de litio
e cobalto. Segundo as estimacións de produción de
automóbiles eléctricos e híbridos, e doutros dispositivos que empregan baterías,
as reservas actuais de cobalto esgotaranse no ano 2039;
e as de litio, no ano 2047.

15/

As baterías teñen outro inconveniente actualmente:
o seu prezo. O custo medio
dun automóbil convencional é de 31.000 euros e para
que un coche eléctrico poida competir con ese prezo
o custo das baterías ten que
caer o 67 por cento na vindeira década. Na actualidade, aproximadamente un 45
por cento do custo dun vehículo eléctrico corresponde ao sistema de baterías;
valor que ten que baixar ata
un vinte por cento para ser
competitivo.

16/

Outro sistema
de almacenamento de enerxía é o hidróxeno, os fabricante están
investigando para obter a
máxima eficiencia dunha
pila de combustible, por
exemplo, mediante o recubrimento das chamadas
"placas bipolares" que se
atopan no seu núcleo.

17/

Unha desvantaxe importante
da tecnoloxía do hidróxeno
é a falta actual de infraestrutura para a repostaxe do hidróxeno, un requisito previo
para a implantación desta
tecnoloxía. O país con máis
estacións de repostaxe públicas de hidróxeno é Xapón,
con 91; seguido de Alemaña

(45) e Estados Unidos (40).
No noso país hai catro que
permitan un acceso público.

18/

Outro método
que pode aportar o seu gran de area a reducir as emisións globais da
mobilidade son o gas e o
combustible líquido sintéticos, que poderían fabricarse
empregando enerxía obtida
de fontes renovables. Baixo
certos requisitos, os combustibles de deseño resultantes
poden ter un CO2 neutro
en toda a cadea de enerxía
e estar dispoñibles na rede
de estacións de servizo para
alimentar os propulsores
de combustión interna dos
vehículos.

19/

O futuro dos
motores
de
combustión interna tamén
estará ligado á súa optimización tecnolóxica e a sumarse a un motor eléctrico
para formar parte dun sistema de propulsión híbrido, xa
sexa de alta voltaxe ou de 48
voltios.

20/

A hibridación
de 48 voltios
permite unha redución das
emisións cun baixo custo
de integración, dende un
6,6 por cento no nivel 0, ata
un 24 por cento nun nivel 4.

Pneumáticos de camión máis ecolóxicos
O fabricante Goodyear
lanzou unha nova gama de
pneumáticos para camións
con redución de consumo
de combustible e redución
de CO2, e exhibe as súas solucións avanzadas de xestión de pneumáticos no
salón da industria de vehículos comerciais en Hannover.
A atención céntrase nunha nova gama de pneumáticos coa tecnoloxía de aforro
de combustible deste produtor, que axudará ás marcas de vehículos a cumprir
coa cada vez máis esixente

lexislación sobre emisións
de CO2 da UE e reducirá o
custo total para as flotas
que operan en rutas de longa distancia. Tamén se presentarán as últimas melloras
de Proactive Solutions, un
paquete completo de solucións baseadas en datos,
que ofrece tecnoloxía telemática avanzada e análise
predictivo patentado, o que
permite ás flotas reducir os
custos operativos e aumentar a seguridade.
A combinación da nova
gama Fuelmax Performance

e o uso de Proactive
Solutions permitirá ás flotas
de longa distancia reducir os

custos operativos e maximizar o retorno do investimento contaminando menos.
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Sprint Motor >> Postvenda
No evento púxose de manifesto a existencia no noso país dunha
magnífica cadea da postvenda

Xornada “Contribución presente da
postvenda e a súa evolución futura”
■ REDACCIÓN | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotografía

“A seguridade viaria está
no centro de todo canto facemos na postvenda”. Esta é
unha das principais conclusións compartidas por Benito
Tesier, presidente da Comisión
de Recambios de SERNAUTO
(Asociación Española de
Provedores de Automoción),
na xornada “Contribución presente da postvenda e a súa
evolución futura”, celebrada
no Ifema.
Nesta xornada púxose de
manifesto a existencia no
noso país dunha magnífica
cadea da postvenda “perfectamente engraxada” entre
fabricantes de recambios, distribuidores e talleres, que permiten aos profesionais levar a
cabo reparacións e/ou operacións de mantemento cos mellores produtos.
Como lembrou Tesier, da
facturación de 2017 dos provedores de automoción, 5.315
millóns de euros corresponderon ao mercado de recambios que experimentou un
crecemento dun nove por
cento con respecto a 2016.
Esta cifra constitúe unha nova
marca para esta industria, e é
froito da aposta constante
dos fabricantes de equipos
e compoñentes polo I+D+i
para ofrecer aos seus clientes os mellores produtos e as
solucións adaptadas ás súas
demandas.
Fixo así mesmo alusión
á necesidade de que as
Administracións Públicas actúen con prudencia ante diferentes temas de especial
interese (e moi sensibles),
como é o caso do diésel,
polo impacto que iso ten nos
usuarios e na produción de
automóbiles no noso país.
Os vehículos diésel actuais
(Euro6) alcanzaron uns niveis
de emisións equiparables aos
de gasolina. Como expuxo,
débese coñecer e valorar en
profundidade os diferentes

aspectos que entran en xogo,
co fin de realizar a mellor regulación posible. Neste sentido, destacou o papel das
asociacións á hora de trasladar as inquedanzas do sector
e as cuestións que deben ser
tidas en conta coa vista posta
no interese xeral. Ademais, especificou, “a electrificación do
parque chegará, estamos nun

A
porcentaxe de
fogares que
dispoñen dun
vehículo non variou
case dende 2009
punto de non retorno, pero
será unha transición gradual.
Durante moitos anos convivirá un mix de tecnoloxías que
se adapten ás distintas necesidades de mobilidade dos
usuarios”.
Lembrou a estreita relación existente coa Dirección
Xeral de Tráfico (DXT) en temas moi diversos como poida ser o vehículo autónomo
e conectado, o Libro Taller
ou a sensibilización sobre a

importancia dun mantemento responsable dos vehículos. “A seguridade viaria está
no centro de todo canto facemos na postvenda”, afirmou.
Tesier comentou que “a
área do recambio debe enfrontarse a un escenario futuro que modificará o modelo
de negocio actual, motivado
por aspectos como o crecemento do vehículo eléctrico,
o coche compartido, a chegada do coche autónomo
ou a conectividade”. Tamén
destacou que “estamos asistindo xa, e seguirémolo facendo, a unha adaptación do
sector ás novas tecnoloxías,
ao comportamento do usuario ante as novas opcións de
mobilidade, ás modificacións
en materia de lexislación
medioambiental, e un longo
etcétera”.

Conclusións e datos
Concluíu a súa exposición
dicindo que “por suposto que
se trata dunha revolución sen
precedentes, sobre todo, pola
rapidez dos cambios, pero o
que tamén é certo é que a postvenda nacional é un sector
dinámico, con capacidade de
acción e reacción, que soubo

facer fronte aos cambios e
adaptarse. Estamos vivindo
un presente apaixonante”.
Por outra banda, no evento
presentouse o “Libro Branco
da Postvenda do Automóbil
en España 2017”, elaborado por After Market Club
(AMC). José Armenteros e
José Luís Gata, presidente e
vicepresidente de AMC, respectivamente, expuxeron
as principais conclusións relativas á situación actual do
sector da postvenda, condicionantes do uso do automóbil e previsión de mobilidade
de cara a 2030.
Destacaron que, aínda que
o número de vehículos nos fogares baixou de 1,47 a 1,38, o
75 por cento dos fogares segue tendo coche. A porcentaxe de fogares que dispoñen
dun vehículo non variou case
dende 2009.
As previsións de facturación da postvenda son positivas. En función de variables
como as matriculacións, o
parque vehicular ou o número de reparacións, a previsión
é unha recuperación da facturación na postvenda para os
vindeiros sete anos, ata alcanzar os niveis previos á crise
económica.

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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Nissan Qashqai dCi 130
Con bo rumbo
■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía

Se hai un vehículo que na
última década lle está dando
moitas satisfacción á marca xaponesa Nissan ese é o
Qashqai. Un SUV compacto
que foi un éxito de vendas
nada máis nacer. Agora continuando con bo rumbo, dun
acertado redeseño e posta
ao día tecnolóxica, séguelle
regalando alegrías ao fabricante e aos seus concesionarios oficiais. O modelo que
traemos a estas páxinas é o
cuarto Qashqai que coñecemos, o restyling da segunda
xeración.

Novidades
Na súa posta ao día Nissan
centrouse en actualizar algunhas partes para lograr
un aspecto máis actual. Ao
fixarnos no frontal, cun aire
algo máis agresivo, podemos apreciar a grella reformada, con superficies en cor
negra brillante e un logotipo
de maiores dimensións. Os
faros, que son Full LED nesta
versión Tekna+, son máis estreitos que antes. Nos laterais
do frontal chaman a atención
os embelecedores horizontais prateados.
As modificacións nas molduras exteriores provocaron
que o modelo medre 1,7 cm
de lonxitude, ata os 4.394
mm, aínda que iso non lle
afecta ao habitáculo. A anchura e a altura non varían.
Tamén se renovou o parachoques dianteiro, cunha
maior superficie de cor da
carrozaría. Pola súa banda,
os faros antinéboa son agora LED, de forma rectangular,

encóntranse nunha posición
inferior e están visualmente
máis integrados. A forma
do capó tamén se modificou, coas nervaduras en V
máis pronunciadas. Na zaga
do Qashqai variou o deseño
dos pilotos así como o parachoques, que incorpora
dous novos elementos cromados na zona inferior.
O equipamento de seguridade de serie neste novo
acabado superior denominado Tekna+ é excelente. O
posto de condución deste
novo SUV recibe novidades
que o fan aínda máis cómodo. Cabe sinalar a presenza
de novos asentos dianteiros, cun esponxamento máis
confortable e aínda máis
envolventes que no seu
predecesor. Nissan tamén
renovou o volante, cun aspecto máis deportivo e coa

O consumo
deste Qashqai é moi
razoable
parte inferior achatada. As
terminacións no habitáculo
seguen sendo boas e, se ben
evolucionaron pouco, o certo é que se perciben algúns
materiais de maior calidade
que na anterior versión.
É importante falar das melloras como as que recibe o
sistema de infoentretemento Nissan Connect, cuns menús a través da pantalla de
7 polgadas cun uso máis intuitivo. Por outra banda, a
segunda fila pode aloxar a
dous adultos de forma cómoda e cun xeneroso espazo para os xeonllos. A
praza central, como vén

>> Sprint Motor
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Percíbese
unha maior calidade
de plásticos e
acabados con
respecto ao seu
antecesor
sendo habitual en moitos automóbiles, é menos
confortable.

A
RRIN
CAMOS !
Nada máis sentarnos no asento
do piloto percibimos uns novos asentos
dianteiros máis cómodos e envolventes que no seu antecesor. Axustamos o
asento e o volante ás nosas medidas e
arrincamos!
No apartado dinámico temos que
dicir que os seus 130 cabalos danlle unha
boa capacidade dinámica a este todoterreo. Isto fai que estea nese punto medio
que vale para moitos dos posibles compradores. Se queremos cousas máis “todoterreo” teremos que tirar de billeteira
e ir a 4x4 de outro prezo moi superior.
Mais para nós esta é unha versión, por
motorización, moi equilibrada.
Ao longo do noso percorrido de probas fomos tomando nota das melloras e
dos puntos nos que este modelo foi evolucionando co paso dos anos, e chegou
a quenda de mencionar a condución.

O maleteiro mantense sen
cambios, polo que conserva
a súa capacidade de 430 litros, que se pode ampliar a
1.585 abatendo a segunda
fila de asentos. A dotación
de equipamento de seguridade de serie neste novo
acabado superior chamado
Tekna+ é excelente. Ademais
de 6 airbags e control de estabilidade, o todoterreo dispón de sistemas como o

control intelixente de cambio de carril, asistente de luz
de estrada, recoñecemento de sinais de tráfico ou o
sistema anticolisión frontal con recoñecemento de
peóns. Tamén equipa control
de ángulo morto, detección
de obxectos en movemento, detector de fatiga e alerta en saída marcha atrás. O
equipamento se complementa cunha considerable

listaxe de elementos como
volante e pomo do cambio
automático en pel, control
de cruceiro, asistente de
arrinque en pendente, climatizador dual, navegador,
cámara de visión 360º, asistente de aparcamento, sistema de arrinque sen chave,
freo de man eléctrico, radioCD, seis altofalantes, entrada USB, bluetooth e audio
streaming.

Os fabricantes non só se esforzan en incluír pantallas máis grandes e asistente
máis evolucionados, senón que tamén
lle prestan moita atención a mellorar a
parte dinámica coa introdución de plataformas máis ríxidas que confiran máis
estabilidade e que garantan uns mellores niveis unha vez postos en marcha.
Estamos nun SUV que foi desenvolvido
para ser capaz de ofrecer uns altos niveis de comodidade. O seu paso por curva é rotundo e non botamos de menos
as sensacións dun turismo en canto a balanceo, pois este é mínimo. A súa vez mellorou respecto ao seu antecesor en canto
a comodidade sonora; a súa rumorosidade baixouse grazas a un mellor illamento da cabina e a un conxunto de chasis e
suspensións que son capaces de filtrar
boa parte dos obstáculos da calzada.
O propulsor dCi 130 dálle prioridade ao consumo por riba do rendemento. Os seus 130 cabalos de potencia son
a medida idónea para este todoterreo.
Espremendo un pouco o motor nas saídas este cambiará ás 4 300 revolucións
por minuto. En autoestrada a unha velocidade constante de 120 quilómetros
por hora manterase nunhas discretas 2
300 rpm que axudarán a ter un consumo
económico. En estrada xeral e sendo un

pouco máis esixente pode parecer que
os seus 320 Nm de par (a 1 750 rpm) ás
veces poidan parecer escasos. Pero a verdade é que a nós as súas prestacións nos
pareceron correctas para un vehículo das
súas características.
O tacto das suspensión nos gustaron moito, nin moi branda nin moi
dura. Suficientemente suave para superar as fochancas sen “rompernos
os riles” e ríxida á hora de trazar con
enerxía un paso por curva sen grandes balanceos. Nissan conseguiu un
compromiso bastante axustado entre
rotundidade de paso sen perder confort. Á hora de pasar unha focha ou un
coxín os pasaxeiros de atrás serán un
pouco máis os prexudicados pero sen
ter a necesidade de pedirnos a “folla de
reclamacións”.
Os freos teñen un tacto bastante
sensible e a dirección é branda e con
excesiva asistencia, o que provoca algo
de desinformación nunha condución
deportiva. Iso si, circulando pola urbe
iremos cun confort exquisito. A isto último axuda o posto de condución elevado e a situación de todos os mandos.
Só nos gustaría que a pantalla de información estivese situada un pouco máis
alta, como vén sendo tendencia, xa que

desta forma teremos toda a información máis comodamente coa nosa liña
visual.
En canto ao cambio automático
temos que comentar que é moi progresivo é se a nosa condución é suave el responderá da mesma maneira.
Tamén poderemos accionar a panca de
cambios para a esquerda e actuar directamente sobre o secuencial; aí pode
sorprendernos, se queremos facer unha
condución máis próxima á deportiva
que a familiar. A panca é un pouco alta
para o noso gusto. O que queda claro
que se poñemos o regulador de velocidade e “nos deixamos levar” veremos
que o cambio está configurado para dar
unhas cifras de consumo económicas.
Rompendo unha lanza a favor dos
diésel, agora que están postos en cuestión por algúns políticos, temos que dicir que este é un vehículo de gasóleo
moi equilibrado en canto a prestacións
dinámicas e economía de consumo. Na
nosa proba o consumo estivo entre 4,4
e 6,2 litros aos 100 quilómetros. Boas
cifras para o que mire, ou teña que mirar, detidamente este apartado. O noso
percorrido estivo composto por un 20
por cento de cidade, un 35 de estrada e
un 45 por autovía e autoestrada.

>> Sprint Motor
O
equipamento de
seguridade é amplo,
co ProPilot como
bandeira neste
modelo de probas
ProPilot
Mención á parte merece
o sistema ProPilot que incorporaba á nosa unidade
de probas, xentileza do concesionario oficial Nissan en
Santiago de Compostela,
Automóbiles Caeiro Rey.
O ProPilot é un asistente que conta con cámaras
e un software de procesamento de imaxes en 3D que
recoñecen e len as liñas da
estrada e os vehículos que
circulan por ela. O funcionamento é sinxelo; basta con
apertar un botón no volante e establecer a velocidade
á que queremos circular para
que o coche tome o control.

• Motor: dCi EU6
• Cilindrada (cc): 1.598
• Estrutura: 4 cilindros en liña

No cadro de instrumentos
aparecerán as indicacións
que nos mostran que imos
en modo pilotado. E por suposto, o condutor pode tomar o control do coche en
todo momento, manexando o volante ou acelerando
ou freando o coche. Entre as
funcións que ofrece, é capaz de axustar a velocidade
á que leva o coche que nos
precede, chegando a parar
por completo para ofrecer
a máxima comodidade no
uso diario. Tamén controla a dirección do coche en
curvas e segue o coche que
nos precede polo noso carril,
adaptando a velocidade, por
exemplo, a un novo coche
que nos acaba de adiantar e
ponse por diante de nós. Iso
si, nós deberemos de ir sempre atentos e coas mans ao
volante. A condución autónoma está máis preto.
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O novo Qashqai ademais
de actualizar e definir máis

rotundamente o seu deseño, dá un paso adiante en
calidade de acabados e en
equipamento tecnolóxico.
Por outra banda, o propulsor a medida que vai subindo de revolucións entrega
con enerxía todo o seu potencial dunha forma suave. As súas posibilidades
off-road, como é costume
en todos os todoterreos,
son máis ben limitadas.

Simplemente algún divertimento tranquilo por unha
corredoira. En definitiva
este modelo gaña en competitividade para poder seguir mantendo a súa cota
de mercado nun segmento
tremendamente competitivo. Algo que se está a poñer
cada vez máis difícil. Aínda
así o novo Qasqhai segue
a ser unha boa e razoable
elección.

• Alimentación:
Inxección directa
• Potencia máxima (cv): 130
• Par motor en Nm CEE
/ rpm: 320 / 1.750
• Tracción: 4x2
• Caixa de velocidades:
Automática
• Stop & Start: Si

• Dirección: De cremalleira
e piñon, asistida
• Freos dianteiros / traseiros:
Discos ventilados /Discos macizos
• Sistema de freos: ABS con EBD
e asistente á freada de urxencia
• Lonxitude total
(metros): 4,394
• Anchura (metros): 1,806

•
•
•
•
•

Conclusións

Alto (metros): 1,595
Número de prazas: 5
Volume maleteiro(litros): 430
Combustible: Gasóleo
Capacidade do
depósito (litros): 55
• Versión: Tekna+
• Prezo (euros): 37.350
(unidade probada)
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Máis grande en todo

Novo Audi Q3

■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ AUDI PRESS | Fotografía

A segunda xeración do Q3
ofrece unha maior utilidade
práctica polo seu espazo interior e a súa adaptabilidade.
Ademais incorpora moitos
detalles prácticos. Presenta
unha instrumentación dixital de alta resolución (Audi
virtual cockpit) e unha
gran pantalla MMI touch.
Numerosas solucións de infoentretemento do segmento superior conectan a este
SUV coa súa contorna. Os
novos sistemas de asistencia axudan ao condutor en
manobras de aparcamento,
en cidade e en viaxes longas.
Chegará aos concesionarios
en novembro.

ofréceos en tres versións,
todas elas con tecnoloxía
LED. A opción máis avanzada son os faros Matrix LED
que, coa súa luz adaptativa
de longo alcance, iluminan
intelixentemente.
Na vista lateral destaca a
imaxe simétrica que crean
os faros dianteiros e os traseiros. A súa contorna está
inspirada no ADN quattro de
Audi e fai que este modelo
pareza aínda máis ancho. As
molduras con cor de contraste nos pasos de roda realzan a súa imaxe de SUV. En
combinación cun longo spoiler no bordo do teito, que tamén rodea a parte lateral do
vidro traseiro, os piares D lixeiramente inclinados crean

unha sensación de impulso
cara adiante.
Hai moitas posibilidades
de personalización. Entre
elas, un contraste na parte inferior da carrozaría en
cor escura. Co paquete S
line exterior, os paragolpes, as molduras laterais e
o difusor reciben unha terminación decididamente deportiva. Hai dispoñible unha
gama de once cores de pintura. Para o interior ofrécense tres liñas de equipamento,
combinables cos tres paquetes exteriores.

Interior e espazo
O salpicadeiro está dividido en dous niveis: a parte

Deseño exterior
O novo Q3 ten unha
imaxe máis deportiva que
a do seu predecesor. A grella Singleframe con deseño
octogonal e as grandes tomas de aire laterais caracterizan a unha parte frontal máis
musculosa. A grella do radiador está dividida por oito
barras verticais, reflectindo
o seu carácter todocamiño.
Os estilizados grupos ópticos perfílanse cara a dentro con forma de cuña. Audi

Mide 4.485 mm de longo, 97 máis que o seu predecesor

superior aloxa as saídas de
ventilación; a parte inferior
presenta unha gran superficie octogonal con aparencia
black panel. A instrumentación é unha interpretación
da grella Singleframe e está
enmarcada por unha ancha
tira cromada.
O fabricante tamén desenvolveu un novo concepto para as cores e materiais.
Os usuarios poden elixir entre tres variantes: a versión
básica, o paquete design selection e o paquete interior S
line. Os dous últimos inclúen
asentos deportivos, opcionalmente tapizados cunha
combinación de pel natural/sintética e Alcántara. A
superficie de Alcántara para
o salpicadeiro e os apoiabrazos das portas son unha
nova opción de personalización. Están dispoñibles en
tres cores, incluído o laranxa
bold.
Conta con climatizador bizona, calefacción auxiliar, volante con calefacción e teito
solar panorámico.
Mide 4.485 mm de longo,
97 máis que o seu predecesor. En termos de anchura,
medra en 18 mm, ata alcanzar os 1.849. Con 1.585 de altura, é 5 mm máis baixo que
a primeira xeración do Q3. A
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súa distancia entre eixes, aumenta en 77 mm ata chegar
aos 2.680, proporciona máis
amplitude.
Os asentos teñen axuste
eléctrico opcional. Un dos
aspectos destacados no
equipamento de serie é a división do espazo con amplas
posibilidades de configuración: os asentos traseiros
teñen un desprazamento
lonxitudinal de 150 mm, o
seu respaldo está dividido
en tres seccións de proporcións 40:20:40 e contan con
inclinación axustable en 7
posicións.
O maleteiro cubica 530
litros. O chan deste pódese axustar en tres niveis. O
portón de apertura eléctrica, combinado coa chave de
confort, pódese abrir e pechar cun movemento do pé.

Controis e pantallas
A marca aposta decididamente pola dixitalización
fronte aos instrumentos
analóxicos. De serie, inclúese unha pantalla dixital de
10,25”, que o condutor manexa mediante o volante
multifunción. Co MMI radio plus os clientes poden
mellorar a instrumentación coas funcións adicionais do Audi virtual cockpit,
dispoñible como opción.
Incorpora, por exemplo, as
funcións do MMI, a velocidade e o réxime do motor, así
como información da pista
de música ou dos servizos

de Audi connect. Si os clientes inclúen a navegación,
esta pantalla tamén mostra os mapas. O condutor
pode configurar o monitor
de acordo aos seus preferencias, e ten todos os datos directamente no seu campo
de visión.
O Q3 con MMI Navegación
plus tamén ten a función de
control por voz con recoñecemento da linguaxe natural, apto para expresións
estruturadas libremente. O
avanzado control de diálogo
pode facer preguntas se resulta necesario, permite correccións, ofrece alternativas
e pausa a enunciación se lle
interrompe.
Moitas funcións de Audi
connect están igualmente
dispoñibles dende a aplicación myAudi.
O equipo Bang & Olufsen
Premium Sound System con
son virtual 3D proporciona
son en tres dimensións. O
equipo de son consta de 15
altofalantes cunha potencia
conxunta total de 680 W.

Sistemas de asistencia á
condución
Entre os máis destacados
elementos en sistemas de
asistencia, está o asistente
de condución adaptativo,
dispoñible opcionalmente
en combinación co cambio
S tronic. Incorpora as funcións de asistente de velocidade adaptativo, asistencia
en tráfico conxestionado.

Deste xeito, axuda ao condutor mediante o control
lonxitudinal e lateral, o que
mellora substancialmente a
comodidade. O mesmo ocorre co aviso de cambio de carril: se un dos dous sensores
de radar na parte traseira detecta un vehículo situado no
ángulo morto aproximándose rapidamente por detrás,
un LED de aviso ilumínase
no correspondente retrovisor exterior.
Inclúe de serie o sistema de seguridade Audi pre
sense front. Mediante un radar, detecta situacións críticas que afecten a peóns,
ciclistas e a outros vehículos, avisando ao condutor mediante sinais visuais,
acústicas e hápticas. Se fose
necesario, inicia unha freada
de urxencia.
O equipamento de serie tamén inclúe o aviso de
cambio involuntario de carril. Está activo a partir de
60 km/h aproximadamente
e axuda ao condutor a evitar que o vehículo se saia
do carril. Se o condutor non
pon o intermitente e o coche vai exceder as liñas que
delimitan o carril, o sistema
intervén mediante unha corrección na dirección.

Elementos dinámicos

No salpicadeiro atoparemos unha chea de información ben estruturada

Ofrécese cunha gama de
4 motores, tres TFSI e un TDI,
abarcando potencias dende
150cv ata 230, en combinación coa tracción dianteira ou a tracción quattro.
Son propulsores de 4 cilindros con inxección directa e

turbocompresor. Dous cambios, un manual de seis velocidades, ou o S tronic de
sete. A tracción total permanente contribúe a un reparto óptimo da forza do motor
e unha boa estabilidade. O
control de descenso mantén
a velocidade seleccionada
ao afrontar unha pendente
con gran desnivel.
Opcionalmente, o condutor pode variar o comportamento do Q3 en
función da situación, das
condicións da estrada ou
das súas necesidades persoais, utilizando o sistema
de condución dinámica
Audi drive select. Ofrece
seis programas, dende un
claramente orientado á comodidade ata o enfocado
á eficiencia, pasando polo
modo deportivo. O sistema
controla a resposta ao acelerador, as características
da dirección asistida e do
cambio S tronic, así como
da suspensión con control
da amortiguación (damper
control) opcional. Aquí, uns
sensores miden os movementos das catro rodas, así
como a aceleración lateral
e lonxitudinal. En función
destes datos, axusta as características da amortiguación. Tamén se ofrece unha
suspensión sport (de serie
co paquete S line exterior)
cunha especificación máis
firme dos muelles e dos
amortecedores, e cunha
dirección progresiva. A súa
desmultiplicación vaise facendo máis directa a medida que aumenta o ángulo
de dirección.
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Unha alternativa a ter en conta

Oito achegas sobre o GNC
temperatura exterior é moi
fría ou xusto despois de repostar GNC. É aconsellable
consumir esta gasolina nun
período duns seis meses.

6/

O depósito de gas conta cunha toma universal
■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotografía

Os coches que utilizan
gas natural comprimido
(GNC) son máis económicos
e igual de seguros e potentes cun de gasolina ou gasóleo. Por descoñecemento ou
por novidade, existen varios
mitos que rodean os vehículos que funcionan con este
combustible. O responsable
de Produto de GNC de Seat,
Andrew Shepherd, desmonta estas falsas crenzas e nos
axuda a comprender como
funcionan estes vehículos
sostibles:

1/

Condución. A idea
de que a condución
dun automóbil GNC é distinta á dos coches convencionais é errónea. De feito,
“a sensación circulando é
a mesma, xa que as prestacións dos motores de gas
son idénticas ás dos automóbiles de gasóleo ou de
gasolina coa mesma potencia”, explica o experto.

2/

Seguridade dun
depósito de gas. Os
depósitos de gas están deseñados, fabricados e homologados segundo os máis
altos estándares da industria. Inclúen unha válvula de
seguridade que, nun caso
extremo, evacuaría o gas á

atmosfera de maneira controlada. Por outra banda, os
compoñentes están probados para resistir condicións
extremas. O depósito alcanza unha presión máxima
duns 200 bares, pero está
deseñado para poder soportar máis do dobre. Subliñar
que o mito de que o gas
se pode conxelar en condicións de uso é “imposible” xa
que para licuar o gas natural, tería que estar sometido
a temperaturas inferiores a
160 graos baixo cero.

3/

Etiqueta
verde.
Estes
automóbiles están clasificados coa
etiqueta “ECO”, polo que
poden circular cando se restrinxen o tráfico nalgunhas
urbes durante os episodios
de contaminación. Ademais,
esta distinción ten vantaxes
para os propietarios destes
modelos, como unha bonificación do 75 por cento no
imposto sobre vehículos de
tracción mecánica, a exención do pago do imposto de
matriculación e descontos
en aparcadoiros e peaxes.

sen necesidade de parar,
mentres que unha testemuña luminosa no cadro de instrumentos indicará que nese
momento o vehículo pasa a
funcionar con gasolina. De
feito, pode circular sen necesidade de repostar ata 1.300
quilómetros, grazas a esta
tecnoloxía híbrida. Repostar
o depósito de gas é posible
en todos os países europeos
que contan con gasineiras xa
que o sistema utiliza unha
toma universal.

5/

Unicamente gas.
Os
automóbiles
GNC funcionan por defecto
con gas e poden circular sen
recorrer ao outro depósito.
Aínda así, é necesario levar
un mínimo de gasolina para
o momento do arrinque se a

Prezo. Estes vehículos teñen un prezo de venda similar ao dos
diésel e gasolina, ao que hai
que engadir os beneficios a
longo prazo. Hai que ter en
conta que encher o depósito custa, aproximadamente,
trece euros; polo que os automóbiles que utilizan GNC
permiten aforrar un 30%
respecto aos vehículos diésel e un 55 respecto aos de
gasolina. Segundo Andrew
Shepherd.

7/

Mantemento. A mecánica dos vehículos
de gas é igual á dos automóbiles convencionais. É falso
que buxías ou filtros teñan
que cambiarse con maior
frecuencia. Os motores alimentados por GNC nin se
quentan nin son máis caros
de manter que os tradicionais. O único que os diferencia é que, antes de cada
revisión da ITV, se ten que
certificar a estanqueidade
do sistema de gas e, cada
catro anos, realizar unha inspección visual dos depósitos
nun taller especializado.

8/

Dato. O ano pasado
as matriculacións de
vehículos a gas medraron no
noso país un 237 por cento.

4/

Transición automática. Cando o
depósito de gas se esgota,
o coche cambia automaticamente de combustible.
O condutor pode continuar

O depósito alcanza unha presión máxima duns 200 bares
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A chegada do automóbil autónomo necesita leis actualizadas

Como se preparan algúns países para
recibir o coche autónomo
Algúns países xa están regulando este novo escenario

■ REDACCIÓN | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Imaxes

O automóbil autónomo
chegará, xa ninguén o dúbida, só é cuestión de tempo.
Por iso, é importante prepararse, en todos os aspectos,
para este acontecemento
que marcará unha nova época na automoción mundial.
Todo será diferente na circulación viaria ao que estamos
acostumados na actualidade.
O cambio de mentalidade é
necesario.
Un dos aspectos máis
complexos de solucionar
do vehículo autónomo é o
conxunto de normas que regulen o seu funcionamento
nas vías públicas, ou determinen a responsabilidade
en caso de sinistro, por poñer dous exemplos. E todo
iso, coa dificultade engadida
da non existencia dun marco
normativo común: os países
máis avanzados xa empezaron a traballar pola súa conta, outros practicamente
aínda non comezaron a regular esta nova situación; o
que está claro é que non existe unha regulación mundial
harmonizada. Isto xera un
gran problema os fabricantes

que están desenvolvendo vehículos autónomos.

Holanda
É o país máis preparado para a chegada do coche autónomo, segundo
un informe elaborado pola
consultora KPMG. O seu consello de ministros aprobou
en 2015 as primeiras probas
desta tecnoloxía nas vías públicas e xa está en marcha o
primeiro autobús autónomo
do mundo, en Gelderland.

Holanda é o
país máis preparado
para a chegada do
coche autónomo
Por outra banda, xa dispoñen de 30 000 puntos de
recarga para vehículos eléctricos e están traballando
para adaptar para os coches
autónomos máis de 1 000 sinais luminosos.

Singapur
Xa está probando dende 2016 o sistema de taxis

autónomos NuTonomy, o
seu lanzamento ao público
está previsto no segundo semestre de 2018. Singapur xa
cambiou a súa lexislación e
un vehículo a motor non require dun condutor humano. É o país coa lexislación
máis avanzada na materia.

Estados Unidos
É o terceiro país na clasificación deste estudo, e
en 33 dos seus estados xa
se realizan probas con coches autónomos con condutor nas vías públicas.
Arizona e California foron
máis aló e permiten, dende
este ano, probas con vehículos sen condutor. Os estados de Michigan, Florida e
Pensilvania tamén están moi
avanzados na materia. Esta
potencia mundial destaca
pola súa fortísima industria
tecnolóxica e pola súa capacidade de desenvolvemento.

Suecia
Concedeu permisos para
probar coches autónomos
na vía pública en xullo do
ano pasado. Volvo arrincou
este ano o programa 'Drive

Me' en Goteborg para estudar o comportamento dos
automóbiles autónomos e
extraer os datos diarios das
actividades de familias reais
cos seus coches con tecnoloxías autónomas. Suecia é o
país con máis empresas relacionadas coa condución
autónoma por habitante e
o segundo nesta clasificación tecnolóxica.

Suecia
é o país con
máis empresas
relacionadas
coa condución
autónoma por
habitante
Reino Unido
Quere unha grande implantación de vehículos
autónomos en 2021 e encargou a principios deste
ano unha revisión detallada
das leis de condución para
garantir que o país siga sendo un dos mellores lugares
do mundo para desenvolver,

Reportaxe >> Sprint Motor 25

Autobús autónomo en probas

probar e conducir coches autónomos; e para examinar
calquera obstáculo legal á
introdución xeneralizada
de vehículos autónomos e
detectar as reformas no regulamento necesarias. Un
primeiro paso foi introducir un cambio legal que lles
permite aos usuarios utilizar
os sistemas de aparcamento
de vehículos por control remoto nas vías públicas. Por
outra banda, o Ministerio de
Transporte creou o Centro
do Vehículo Autónomo e
Conectado.

Alemaña
Está entre os cinco primeiros países do mundo en lexislación e tecnoloxía, dous
fundamentos básicos para
o desenvolvemento do vehículo autónomo; pero ten
complicacións en infraestruturas e na aceptación desta
tecnoloxía por parte do público. En 2013, o Ministerio
de Transportes creou unha
mesa redonda que vincula
a industria, o ensino, as asociacións e a Administración
pública. E iso permitiu realizar asociacións entre a
industria e os centros de

Un dos
aspectos máis
complexos é
determinar a
responsabilidade en
caso de sinistro
investigación e desenvolvemento. Alemaña é o segundo país do mundo con
máis grandes empresas dedicadas a esta tecnoloxía,
22, aínda que a gran distancia das 163 de EUA; e tamén
o segundo en número de
patentes per cápita, por detrás de Xapón. O Goberno financiou con 100 millóns de
euros un proxecto para establecer un campo de probas na autopista A9, no que
participan numerosas partes
implicadas.

Corea do Sur
Está construíndo K-City,
unha impresionante cidade
laboratorio deseñada para
realizar experimentos con
vehículos autónomos, que
con máis de 356 000 metros cadrados, superan a

Michigan, a cidade de proba ata agora máis extensa.
Nesta cidade reprodúcense a
maioría de escenarios e ambientes viarios dunha cidade real, como interseccións,
sinais de tráfico, lámpadas,
fachadas de edificios, beirarrúas, rotondas, pontes, obstáculos... O Goberno tamén
concede licencias para probar coches autónomos nas
vías públicas.

Nova Zelandia
Non ten ningunha lei que
diga que un vehículo ha de
ter un condutor e xa se avanzou na lexislación do coche
autónomo, situándose no
segundo lugar da clasificación deste estudo. A compañía Kitty Hawk, financiada
polo cofundador de Google
Larry Page, presentou un
taxi autónomo voador que
sobrevoará o país de forma autónoma nos vindeiros
meses.

Nova
Zelandia non
ten ningunha lei
que diga que un
vehículo ha de ter
un condutor
Xapón
Quere construír a mellor
rede do mundo de transporte
intelixente, que inclúe os vehículos autónomos. En maio
do ano pasado o Goberno
estableceu unha folla de ruta
para ter o transporte máis seguro do mundo en 2030. Este
país destaca pola colaboración entre os entes públicos
e as empresas privadas e pola
súa investigación e desenvolvemento, co maior número de
patentes per cápita en tecnoloxía de condución autónoma. Iso si, paradoxalmente,
os usuarios xaponeses son os
que menos confían do mundo
na tecnoloxía de condución
completamente autónoma.

China
Está avanzado a pasos axigantados e xa se ven avances no transporte público
autónomo. En Shenzhen están a piques de lanzar unha
liña de autobús de condución autónoma e en 2020
vaise lanzar un sistema de
transporte público autónomo integral no Aeroporto
Internacional de ShangháiHongqiao con máis de 10
000 vehículos autónomos.
Ademais, Shangai xa deu licencias para realizar probas
na vía pública e planea abrir
cen quilómetros de vías para
vehículos autónomos o ano
que vén. Doutra banda, estanse construíndo en Beijing
e Hangzhou as primeiras pistas de probas para vehículos
autónomos; en Chongqing
xa publicou unha normativa básica sobre este tema,
e en Guangzhou xa se realizan probas con coches autónomos nalgúns distritos
da cidade.

España
Ocupa a décimo quinta posición neste estudo. En 2015
publicouse un marco de actuación que permite realizar
probas en vías públicas. E o
plan de innovación lanzado
polo Goberno o ano pasado
inclúe algúns pasos importantes para desenvolver o
ecosistema requirido e promover a condución autónoma no noso país. Este plan
inclúe, por exemplo, a planificación estratéxica das redes
5G en estradas e ferrocarrís,
e a estandarización técnica,
desenvolvemento do marco
legal e desenvolvemento dun
libro branco sobre a ética do
vehículo autónomo, todo iso
planeado para 2020. España
apenas dispón de tecnoloxía
e patentes relevantes na materia, aínda que si se traballou en asociar a industria
cos centros de investigación.
En canto á rede pública, é de
calidade, pero adoece dunha
significativa carencia de puntos de recarga e dunha baixa
cobertura 4G.
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O primeiro a seguridade

Volvo 440
Trinta anos ben levados

■ REDACCIÓN | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotos

Un dos modelos que marcou a historia do fabricante sueco Volvo foi o popular
440. A marca presentou o
seu 440 por primeira vez en
xuño de 1988. Era un vehículo familiar de cinco portas
que compartía tecnoloxía co
cupé 480. Con el, a compañía demostraba que a tracción dianteira era o camiño
a seguir.
O traballo do que posteriormente sería o Volvo 440
comezou en 1978. Tratábase
dun novo proxecto que convertería á empresa no Volvo
Cars do futuro. Liberdade de
ideas e chegar todo o máis
alto eran as chaves, e por iso
o proxecto se denominou
Galaxy.
En setembro de 1980 estivo
listo o primeiro prototipo con

tracción dianteira. Aínda que
debía servir basicamente para
probar as distintas funcións,
o seu aspecto xa se parecía
ao do futuro Volvo 440. O G4,
como se chamaba o prototipo, axuntaba todas as características que a marca estaba
buscando. Tiña tracción dian-

O 440
Turbo traía de
serie un centro
de información
electrónico
teira e conducilo era doado e
cómodo. O habitáculo interior ofrecía bastante espazo
malia tratarse dun vehículo
compacto.
O proxecto Galaxy culminou co lanzamento de dúas

series de modelos, a 400 e
a 850. A maior repercusión
alcanzouna a serie 850, presentada no verán de 1991,
cos seus vehículos de gran
tamaño, aínda que o programa 400 nacera varios anos
antes. Esa parte do proxecto pasou en 1992 ás filiais da
compañía nos Países Baixos,
onde continuou o traballo
de desenvolvemento.
O primeiro modelo da
marca con tracción dianteira foi o cupé 480, que
se presentou oficialmente
no Salón do automóbil de
Xenebra en 1986. Este produto inconfundible abriu
camiño ao 440, que se presentou dous anos máis tarde e entrou a competir no
segmento de vehículos de
tamaño medio.
O 440 era un moderno hatchback cun práctico

asento traseiro dividido en
dúas seccións. O panel central da consola miraba cara
ao condutor e lle facilitaba
o acceso aos mandos. As
configuracións asociaban o
programa deste modelo coa
serie 700, cos seus laterais lisos e as súas ventás de baixa

A serie 400
non tivo nunca
unha versión
Station Wagon
altura case verticais.
Todos os propulsores eran
de catro cilindros cunha única árbore de levas, de 1,6 a
dous litros e un modelo turbo de 1,7 litros.
Como non podía ser doutro xeito (vai no ADN da
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marca), a seguridade era
un aspecto fundamental e
o sistema de freos antibloqueo ABS xa estaba dispoñible como opción en 1989.
Os pretensores dos cintos de
seguridade e os airbag instaláronse a partir do MY1991,
e o sistema de protección

O sistema de
freos antibloqueo
ABS xa estaba
dispoñible como
opción en 1989
contra impactos laterais integrado (SIPS) de Volvo incorporouse en 1994.
O vehículo fabricábase
na cidade de Born (Países
Baixos), onde tamén se producían outros modelos,
como os anteriores 340/360
e o 480.
O seguinte modelo da serie 400, o 460, era unha versión de tres corpos (sedán)
dez centímetros máis longa
que o 440 e se presentou en
1989.
O Volvo 440 deixou de fabricarse en novembro de
1996; para entón os seus
sucesores, o S40 e o V40,
levaban fabricándose simultaneamente dende facía máis dun ano.

Oito detalles interesantes
do Volvo 440:
- Coche policía. O Volvo
440 tamén tiña unha versión
de vehículo policial que foi
utilizada como coche patrulla pola policía nacional
e rexional dos Países Baixos,
entre outros países.
- Station Wagon. A serie
400 non tivo nunca unha
versión Station Wagon (familiar), pero dúas empresas
de deseño externas crearon propostas para iso. En
Estados Unidos, ASC Detroit
creou un boceto, mentres que a francesa Heuliez
construíu un prototipo de
Station Wagon para a serie
400. Un deles forma parte da colección do Museo
Volvo.

- Deseño. O deseño do
Volvo 440 atribúese a Peter
van Kuilenburg, quen traballou no departamento de
deseño de Volvo Car B.V.,
pero a súa forma baseábase no prototipo G4 realizado por Jan Wilsgaard, xefe
de deseño.
- Kit. Unha empresa holandesa ofrecía un kit de conversión en Station Wagon.
Nesta versión, o portón do
hatchback eliminouse e se
substituíu por un teito, ventás e unha porta de fibra de
vidro para o maleteiro. Volvo
non participou no proxecto
e nin sequera deu permiso
para a conversión.

- Rallycross. Unha versión
rallycross do Volvo 440, con
propulsor e 2,3 litros e 16 válvulas e unha potencia de 715
cabalos, competiu en 1992.
Este vehículo tamén tiña
tracción ás catro rodas.

O salpicadeiro e o volante do 440 marcaría o deseño dos seguintes modelos da marca

- Centro de información. O 440 Turbo traía de
serie un centro de información electrónico que
indicaba o consumo de
combustible, a velocidade
media, a distancia que se
podía percorrer co combustible restante, a temperatura do aceite, a temperatura
do refrixerante e a temperatura exterior. Ao acender
o contacto, a pantalla indicaba «OK» se o nivel de
aceite era correcto.
- Transferencia. O un de
decembro de 1991, Volvo
Car B.V. deixou de producir

a serie 400 e a fabricación
transferiuse a NedCar B.V.
A nova empresa era propiedade do estado holandés,
Volvo Personvagnar AB e
Mitsubishi Motors.
- Prototipo. O concept
LCP 2000 foi o predecesor
da serie 400. Este «Proxecto
de compoñentes lixeiros»
presentouse na primavera de 1983; tratábase dun
prototipo manexable dun
futuro vehículo lixeiro. O
LCP 2000 fabricouse en diversos materiais lixeiros e
tiña tracción dianteira cun
motor transversal.
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3º Rallymix Concello de Piñor – Campionato de Galicia de Rallymix

Ramilo, de principio...
■ MIGUEL CUMBRAOS | Textos e Fotos

...a casi fin, pois o coruñés asinou catro mellores
tempos dos cinco posibles,
deixando unicamente a
quinta manga para o campión en xogo, o asturiano
Jurado. Nun percorrido inédito (o terceiro que Piñor
ofrece en tres anos) “Kobas”
obtivo o terceiro triunfo do
ano e postúlase con forza
para obter o título do 2018.

Clasificación Xeral

Despois de vencer en Touro e Pontedeume, Javier Ramilo non quixo desperdiciar a oportunidade que as circunstancias lle deron. Andar veloz e problemas de Jurado, lle permitiron
obter o terceiro triunfo do exercicio.

Todo o ano de menos a máis co Fiesta N5, desta volta Tino Iglesias foi quen de liderar entre os turismos e
obter a terceira praza absoluta final, vencendo igualmente na Agrupación 4.

Posto

Piloto

Vehículo

1º

JAVIER RAMILO

Yacarcross 2018

2º

ABRAHAM DUARTE

Yacarcross

3º

CELESTINO I. CORES

Ford Fiesta N5

4º

JOSÉ FERNÁNDEZ

Peugeot 208 T 16 R5

5º

ABEL JURADO

Yacar

6º

CELESTINO I. DUARTE

Ford Fiesta R2

7º

JUAN E. GONZÁLEZ

Yacar

8º

JAVIER MARTÍNEZ

Yacarcross

9º

MARTÍN GÓMEZ

Semog Bravo

10º

AGUSTÍN GARCÍA

Yacarcross

Ata 33 clasificados

Gran performance e segunda praza absoluta para o piloto de Cuntis V.T. Abraham Duarte, tamén
aos mandos dun Yacarcross.

Seguindo a estela do pai, Tinín Iglesias tamén acadou un gran ralimix de Piñor. O seu Fiesta R2
mandou na Agrupación 3.

Fin de semana para esquecer para o asturiano Jurado, campión en título. Só puido acadar a quinta praza
final ao volante do seu coñecido Yacar.

A vitoria entre os máis pequenos correspondeu ao Nissan Micra da parella Abalo-Souto.
Diversos problemas condicionaron a carreira de Perfecto Calviño, o coruñés moi alonxando dos postos de
cabeza pero gañando co seu Peugeot a agrupación 5.
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49 Rali Internacional de Ferrol - Campionato de España de Ralis de asfalto

López, de Portugal... a Ferrol
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto e Fotos

Viña de asinar unha magnífica prestación na cita
de Castelo Branco, válida
para o campionato portugués de ralis, diante dos

Fontes, Barros, Meireles e
compañía; e en Ferrol, sexta manga do CERA, dispoñía doutra ocasión para
enfrontarse aos grandes

do automobilismo nacional. José María López
Planell, vamos Pepe López
na esfera ralística, superou a todos os seus rivais

e levou a cita departamental do 2018, como sempre
dura, esixente e chea de
trampas.

Autor de tres scratches, prexudicado por un coche con problemas nos diferenciais e sen primeira
velocidade dende o segundo treito, Pepe López soubo correr nun terreo tan complexo como
Ferrol, para superar aos habituais do certame e levar a súa primeira vitoria no CERA aos mandos
do DS3R5 do equipo portugués “Sports and You”.

Sabía que un “cero” como o acadado en Ourense, non se podía repetir na
manga que pechaba a primeira parte do calendario. “Cohete” Suárez mantivo
unha táctica prudente que lle deu a segunda praza final, incluso podendo
gañar o rali se prosperase unha reclamación presentada polo seu equipo.

Era líder a falta do bucle final. Pero a sorte non estivo desta volta co coruñés
Iván Ares. O de Cambre picou unha roda no segundo paso por Valdoviño,
penúltimo treito cronometrado, rematando finalmente terceiro co seu
habitual Hyundai.

De menos a máis, e pese a certos problemas mecánicos, todo un veterano como Joan Vinyes foi
capaz de facerse coa cuarta praza final, liderando entre os N5 co seu Suzuki.

Diversos problemas mecánicos condicionaron o rali do cántabro
Pernía, que nunca estivo a gusto nos treitos ferroláns, rematando
finalmente quinto.

Ralis >> Sprint Motor 31

O mesmo que acontecera nas citas de Lalín e Ourense, Galicia continuou a ser
pouco propicia para o alaricano Javier Pardo. Moitos males no seu Suzuki, co
que finalmente foi sexto, en Ferrol, onde mandou entre os Júnior.

Fantástica prestación de Víctor Senra, que levou a Peugeot Rally Cup, na primeira
comparecencia desta oferta promocional ibérica en asfalto nacional.

Interesante dó xeneracional na Copa Suzuki, entre Daniel Berdomás e
Fernando Rico. Seis segundos decantaron a balanza a favor do primeiro, o novo
valor vencendo a todo un veterano dos ralis.

De novo os Sandero da copa Dacia presentes en Galicia. Ferrol viu como a vitoria ía
parar ás mans de Ignacio Barredo.

O mellor da numerosa armada de equipos de Ferrolterra foi Pablo
Rey, o de Neda aos mandos do Suzuki N5 estreado en Narón.

Clasificación Xeral
Posto

Piloto

Vehículo

1º

JOSÉ Mª LÓPEZ

Citroën DS3 R5

2º

JOSÉ A. SUÁREZ

Hyundai i20 R5

3º

IVÁN ARES

Hyundai i20 R5
Suzuki Swift Sport R+

4º

JOAN VINYES

5º

ALEJANDRO S. PERNIA

Hyundai i20 R5

6º

JAVIER PARDO

Suzuki Swift Sport R+
Peugeot 208 VTI R2

7º

VÍCTOR SENRA

8º

DIEGO GAGO

Peugeot 208 VTI R2

9º

PABLO REY

Suzuki Swift Sport R+

10º

JAVIER BOUZA

Renault Clio R.S.

Ata 51 clasificados

EL ARTE DE DESTACAR

NUEVO LEXUS NX 300h HÍBRIDO
POR 350 €/mes*
No sólo el diseño sorprendente del LEXUS NX es una obra de arte. Su tecnología Híbrida
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

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
*48 cuotas. Entrada: 10.905,50€. Última cuota: 20.784,89€. TAE: 8,73%

145 kW 197 CV. 5,5 l/100km. CO2: 127 g/km. NOx: 0,007 g/km
Lexus NX 300h Business MY18 con Full Drive. PVP recomendado: 39.900€ por financiar con Lexus Privilege. Entrada: 10.905,50€ TIN: 7,50%. TAE: 8,73%. 48 cuotas de 350€/mes y última cuota (valor futuro garantizado): 20.784,89 €. Comisión de apertura financiada (2,75%): 797,35€. Precio Total a Plazos: 48.490,39€. Importe
Total de Crédito: 29.791,85€. Importe Total Adeudado: 37.584,89€. 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 incluidos. Otros gastos de matriculación,
pintura metalizada y equipamiento opcional no incluidos. Oferta válida hasta el 31/08/2018. 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 127 a 135 g/km.
Consumo combinado desde 5,5 a 5,9 l/100 km. Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2, se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la normativa europea, sobre la versión básica de cada motorización. La inclusión de equipamientos opcionales o accesorios puede modificar estos
valores. Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipamiento instalado después de la matriculación, carga, número de
pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO2 . Para más información, o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con la División de LEXUS de Toyota España S.L.U. o su Concesionario 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. Seguro ofrecido en régimen de Coaseguro por: AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE Ltd. Sucursal en España. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 24389, Libro:0, Folio: 188, Sección: 8ª, hoja M-438684.
Inscripción: 6ª, CIF: W0060072F. Y LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 29777, Sección: 8ª, Hoja M-377.257, Folio: 2. CIF A48/037642. Con la Mediación de TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT LIMITED. Condiciones sujetas a la normativa de
contratación y aceptación del riesgo por parte de la Compañía.

