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Son moitas as cidades onde os seus
responsables predican que son para os
peóns. Alcaldes e xestores diversos aos
que se lles enche a boca con boas palabras para dicir que as súas urbes son
tranquilas, que son para vivir e gozar. Que
bonito! Incluso engaden moi amablemente que os vehículos de motor teñen
que ter o seu espazo pero sen “agredir” as
persoas de a pé.
Dende hai tempo todos temos claro que
humanizar as urbes para darlles preferencia aos cidadáns que elixen camiñar,
é un ben para todos. Dinamiza as rúas e
fai máis habitable a contorna urbana. O
que se di aumentar a calidade de vida de
todos os individuos. Algo desexable e positivo socialmente.
A realidade que podemos ver no curto
prazo pode cambiar todos estes bos sentimentos urbanos. Porque dende hai un
tempo as novas tecnoloxías acaban de
posibilitar o nacemento dunha fervenza
de trebellos. Exactamente tantos como o
ser humano poida imaxinar e construír.
Dunha, dúas, tres, catro ou máis rodas.
Só hai que poñerlle unha pila e un motor e darlle forma ao aparato. Engadirlle
un pouco de imaxe colorista e futurista e
poñelo á venda. As posibilidades son infinitas. Ademais os prezos son moi económicos. Sumemos. Unha pila, un motor
eléctrico, un microchip, unhas rodas e un
envoltorio de plástico; todo isto producido en Oriente e o resultado é un custo irrisorio.
Actualmente xa podemos ver moitos
destes nas tendas físicas e sobre todo nas
de comercio electrónico. Pero aparecerán
moitos máis nos vindeiros meses. Pode
ser un dos regalos estrela deste Nadal. E
por onde van circular? Pois se ninguén o
remedia polas beirarrúas.

O que é certo é que chegaron para quedarse. Non van marchar. Producen unha
pracenteira sensación dunha mobilidade
nova, fluída é interesante. Sen ser definitiva é unha solución, que algúns entenden
como moi interesante, aos problemas
de transporte de moitas cidades. Todos
no seu conxunto poden transformar as
nosas vidas dunha forma aínda incerta.
Pero o seu emprego masivo, sen regulamentos nin formación, pode ser caótico e incluso, mal utilizados, perigoso.
Algo que agardamos non suceda pero se
os responsables do tema non empezan
a espertar veremos máis dun incidente,
e accidente, polas nosas beirarrúas moi
pronto. E unha vez xerado o caos xa sabemos que será moito máis difícil e complicado que as cousas se normalicen e se
fagan correctamente.
Circularán nenas (con casco rosa e proteccións a xogo), nenos (con casco azul e
proteccións a xogo), xente nova e maiores con distintos trebellos eléctricos polas
nosas beirarrúas e crearán un caos e un
perigo ata agora inexistente. E por que dicimos polas beirarrúas e non polo asfalto?
Pois moi doado amigo lector vostede con
quen prefire competir no espazo urbano,
cos automóbiles, furgonetas ou autobuses ou con vulnerables peóns?
Ao final os que terán que poñer casco e
cobadeiras e xeonlleiras protectoras (dá
igual de que cor) serán os peóns. E se esta
invasión se consuma terán que pedir perdón por camiñar tranquilamente polas
rúas da súa cidade. Incluso pode botar
de menos aquelas terribles invasións de
marcianos do cine clásico. Aquelas non
chocaban contra nós cando camiñabamos polas beirarrúas nin podían mancarnos un óso e deixarnos fóra de xogo por
unha boa tempada.
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A canle de empresas é a que máis sobe

Agosto, un mes “especial” de vendas
Todas as canles rexistraron crecementos de dobre díxito

■ FERNANDO CUADRADO | Texto
■ SPRINT MOTOR | Foto

Agosto de 2018 cos mesmos días laborables que o
mesmo mes de 2017, ten
unha impresionante suba de
mercado dun 48,7 por cento (107.692 unidades) que
deixa o acumulado cunha variación positiva do 14,6 por
cento (973.542). Empresas e
alugadores teñen subas similares 85,7% (43.445) e 81,4%
(6.506), respectivamente.
Agosto logra un incremento das entregas de turismos
e todoterreos do 48,7% respecto do mesmo período do
ano pasado, ata as 107.692
unidades. O cambio na normativa de medición de emisións WLTP, que entrou en
vigor para todos os automóbiles matriculados o pasado
día 1 de setembro, provocou un incremento excepcional das vendas para un
mes de agosto, tradicionalmente máis frouxo en matriculacións, grazas ás políticas
comerciais máis beneficiosas
para sacar os stocks de vehículos homologados coa anterior normativa.
Deste xeito, os oito primeiros meses do ano pechan

cun crecemento do 14,6 por
cento, ata as 973.542 unidades respecto o mesmo período do ano anterior. Todas as
canles rexistraron crecementos de dobre díxito, aínda que
son as empresas as que máis
brillan cun crecemento do
85,7 por cento no citado mes.

Matriculacións por canles
A canle de particulares
rexistrou en agosto un total
de 57.457 matriculacións, o
que supón un crecemento do
27 por cento en comparación
co mesmo mes do ano pasado. No acumulado de xaneiro
a agosto de 2018, as matriculacións nesta canle de venda
alcanzan as 461.135 unidades, o que se traduce nunha suba do 11,4 por cento.
A canle de empresas pechou
agosto con 43.730 comercializacións, o que supón unha
suba do 85,7 por cento respecto ao mesmo mes de
2017. É a canle que máis sobe
no mes de agosto, superando ao de alugadores. Nos primeiros oito meses de 2018,
as empresas matricularon
299.175 turismos, cun crecemento do 24,2 por cento.

Polo que respecta ao mercado de alugadores, este
rexistrou 6.506 entregas en
agosto, un crecemento do
81,5 por cento. Con todo,
no cómputo xeral do ano, as
alugadoras rexistran un incremento do 9,4 por cento, ata
as 213.232 unidades, menos
que a canle de empresas.

Opinións
Noemi Navas, Directora de
Comunicación de ANFAC, explicou que "este excepcional
crecemento das matriculacións é insólito para un mes
de agosto. Non se rexistrou
unha cifra así nos últimos 20
anos. De feito, para atopar
un mes de agosto con máis
de 100.000 unidades matriculadas, hai que remontarse
ao ano 2006. Asi e todo, esta
alza non responde a unha
tendencia sostida do mercado senón á situación puntual
do cambio na normativa de
medición de emisións WLTP,
que motivou políticas comerciais moi beneficiosas. Neste
sentido, é probable que no
último cuatrimestre se corrixan estes incrementos, que
responden a adiantamentos

das compras, especialmente
nos dous primeiros meses.
Agardamos, con todo, que
as matriculacións pechen ao
alza en 2018, cun crecemento de polo menos un 10 por
cento".
O presidente de ANIACAM,
Germán López Madrid, comentou, que a canle de empresas é o gran protagonista
deste mes, e a canle no que
máis se apoiou o sector para
axustar os stocks e así poder
manexar ao efecto da entrada do WLTP.
Raúl
Morales,
director de comunicación de
FACONAUTO, "os concesionarios arrimaron o ombreiro e axudaron ás marcas a
dar saída ao seu stock automatriculando preto de
20.000 unidades en agosto.
Ao mesmo tempo, as exposicións enchéronse de clientes
que decidiron cambiar de coche aproveitando descontos
que, nalgúns modelos, chegaron ao 40 por cento. Os
compradores poderán seguir aproveitándose destas
fortes promocións de aquí a
final de ano, porque se creou
unha bolsa de `Quilómetro 0´
inédita nos concesionarios".
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Novas instalacións en Padrón
de Recambios Balsa Recalvi
Recambios Balsa
Recalvi inaugurou
unhas novas instalacións en Padrón, a uns
vinte quilómetros da súa
sede central en Santiago de
Compostela, para atender as
necesidades dos seus clientes
nesta zona e proximidades.
As novas instalacións contan con 330 metros cadrados
entre almacén e zona de venda. Conta cun equipo de catro persoas especializadas no
mundo do recambio. Neste
novo punto de venda contará

cunha ampla gama de produtos, entre os que estará presente a marca RecOficial do
grupo.
A empresa agarda que este
novo proxecto empece a dar
os seus froitos pronto e anticipa que nos vindeiros meses
non descarta novas aperturas. Hai que destacar tamén
que Recambios Balsa Recalvi
cumpre neste 2018 “30 anos”
dende a súa fundación en
1988. Máis da metade dese
período asociados ao Grupo
Recalvi.

Terremoto, distribuidor de Rider Valley
Terremoto é
o distribuidor de
Rider Valley, un
importante grupo francés
do sector do equipamento de motoristas propietario de marcas como
Astone, V4 ou Overlap.
Astone é unha recoñecida marca de cascos de
gama media/alta que
se distinguen pola súa
seguridade, estética e

comodidade; sitúase na
mellor franxa de calidade/
prezo.
V4 ofrece cazadoras, luvas e calzado para motoristas. Cumprindo cos
requisitos da norma europea para equipos de protección persoal, combina
varios materiais e deseños
diferentes para garantir a
protección, a comodidade e a practicidade. Hai

que subliñar a súa nova
gama de luvas de inverno calefactables con
resistencia térmica e baterías recargables de longa duración.
Overlap oferta distintos tipos de prendas para
motoristas cunha coidada selección de materias
primas. É unha marca de
espírito urbano con inspiración vintage.

Compostela Concesionario presentou o novo Kia Ceed
O CC As Cancelas
foi o escenario para a
presentación do novo
Kia Ceed. O modelo presenta
novas prestacións gañando en
dinamismo exterior e maior espazo interior. Ofrece un deseño
contemporáneo e recoñecible,
con tecnoloxías avanzadas que
melloran o confort, a funcionalidade e a seguridade do vehículo. Na presentación o xerente de
Compostela Concesionario,
Aurelio Novoa, destacou a garantía de 7 anos que ofrece Kia
nos seus vehículos.
Aurelio Novoa dixo que “xa
na súa terceira xeración, o
novo Ceed, concibido, deseñado, desenvolvido e fabricado
en Europa, fortalece a presenza da marca no segmento

C cun deseño atlético, novas
e innovadoras tecnoloxías e
unha condución mellorada”. Por outra banda, Manuel

Lorenzo, director comercial
de Compostela Concesionario,
comentou que “o novo Ceed
prodúcese nas instalacións

que a marca ten en Žilina
(Eslovaquia), unha fábrica
de última xeración, xunto co
Sportage”.
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A “Vuelta a España” pasou por Galicia
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e foto

Durante os días cinco e seis
de setembro puidemos gozar
da “Vuelta a España” en Galicia.
Ademais este ano contabamos
cun galego no pelotón, Pablo
Torres natural de Cambre disputou a Vuelta no equipo BurgosBH, Pablo sobresae por ser un
ciclista combativo e por lograr
filtrarse nas fugas e darlle visibilidade o seu equipo. Na tirada que remataba en Estaca de
Bares Pablo logrou meterse na
fuga, durante boa parte da tirada os seareiros animárono pero
non logrou o triunfo. Cabe destacar que ano tras ano os seareiros galegos acoden á Vuelta con
moita ilusión, e en cada tirada
podemos ver dende nenos ata

maiores, todos eles esperan varias horas para ver pasar aos seus
ídolos ou para ver o espectáculo
que se forma arredor da Vuelta,
no control de firmas ou no podio
despois da etapa.

A xornada do día cinco comezou en Mombuey, na provincia
de Zamora, e rematou en Luintra,
na Ribeira Sacra. O gañador da
proba foi o italiano Alessandro De
Marchi. Esta tirada foi a máis longa

da Vuelta, constaba de case douscentos oito quilómetros.
O día seguinte a tirada comezou en Mondoñedo e rematou en
Estaca de Bares, o día comezaba
con algo de chuvia pero en pouco tempo esta deixou paso o sol.
Nesta tirada os protagonistas foron os fugados que lograron gañar
a batalla o pelotón e se disputaron
entre eles a vitoria. O gañador foi o
francés Alexandre Geniez, que logrou vencer ao sprint ao holandés
Dylan Van Baarle.
Grazas a que a fuga chegou con
varios minutos de adianto respecto o líder Simon Yates, outro dos
fuxidos, Jesús Herrada, logrou arrebatarlle a camisola e vestiuse de
líder.

Puños Polini Evolution

Peugeot Metropolis 120 Ans

Estes puños desenvolvéronse
con
solucións técnicas
específicas de ergonomía e
dedicados á seguridade en
condución; fabricados con
elastómeros e tecnopolímeros seleccionados derivados de
materiais aeroespaciais. A banda con nervaduras que ceden
de forma controlada, impide
que a man escorregue e elimina as vibracións. Prezo: 27 €.

Cun deseño atractivo e un equipamiento ampliado,
esta nova versión está limitada a tan só 120 unidades
no noso país. Esta nova versión da Peugeot Metropolis
revela un deseño sedutor e
exclusivo que subliñan
o seu carácter único: nova cor exclusiva «Dark Blue», guiño
ao 308 Dark Blue. Este
vehículo segue sorprendendo
aos
condutores cuns
equipamentos
imprescindibles.
O
Metropolis
120 Ans incorpora un motor Euro4

Spitfire CCM, unha moto diferente
Alan Clews Clews
fundou, hai 47
anos, Competition
Machines (CCM). Impulsado
pola pura paixón, o equipo
do taller pasou moitos meses
construíndo a súa máquina
de ensoño, unha motocicleta sen as usuais limitacións
de deseño, obxectivos e burocracia, unha moto que finalmente permitiría que a súa
creatividade fose total. Así naceu a Spitfire!
Actualmente, os modelos
Spitfire están dispoñibles para

pedidos só no Reino Unido. A
razón pola cal as motocicletas
non están á venda fóra deste
país débese, desafortunadamente, a que a homologación
E4 sexa tan drasticamente diferente das regulacións no
Reino Unido, que as motos
deberían ser redeseñadas e
desenvolvidas especialmente
para o mercado europeo. Así
e todo, Francia, Italia, España
e Alemaña serán os primeiros
países en ter acceso a estas
motos artesanais de edición
limitada.

PowerMotion® LFE de 400cc
que filtra de xeito eficaz as
vibracións e reduce as emisións acústicas e o consumo
á vez que preserva un alto
nivel de rendemento. Ten un
prezo de 9.099 euros.

Chaleco X-Air de Acerbis
O chaleco X-Air está confeccionado con tecnoloxía P.O.I., en material
viscoelástico. É desmontable e permite un fácil lavado. O X-Air ofrece a máxima
ventilación e un confort absoluto grazas a unha tea de malla
elástica ventilada. Os protectores están homologados e
garanten o máximo nivel de
protección. Dispoñible en cor
negra. Prezo: 110 euros.
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C5Aircross Hybrid Concept

Novo TX eléctrico

Citroën presentará
o C5 Aircross Hybrid
Concept, un prototipo que adianta a versión híbrida enchufable (PHEV) do SUV
compacto, no vindeiro Salón
de París. Chegará ao mercado
a principios de 2020.
Este SUV será o primeiro modelo PHEV do fabricante francés
e quedará en marcado na 'Low
Emission Vehicle', a ofensiva de
Citroën cara a unha gama completamente electrificada: o 80%
dos seus modelos ofrecerá versións con algunha motorización

A London EV
Company presentou
o novo TX eléctrico,
uns dos taxis máis avanzados do mundo. O TX combina
unha tecnoloxía de vangarda
co clásico deseño británico.
Está previsto que este vehículo desempeñe unha función
importante na transición enerxética do noso país, animando
aos operadores a abandonar os
vehículos convencionais que
funcionan con combustibles

deste tipo; en 2025 farano
todos.
En canto ao C5 Aircross Hybrid
Concept, combina un motor
de gasolina de 180cv PureTech
1.6 e outro eléctrico de 80 kW
implantado entre o propulsor
térmico e a caixa de cambios automática á que van asociados. O
resultado é unha potencia combinada de 225cv que se transmite ás rodas dianteiras, e ofrece
a posibilidade de rodar ata 50
km en modo 100% eléctrico de
acordo co ciclo WLTP, sendo 135
km/h a súa velocidade máxima.

Yaris GR Sport
A introdución da
versión GR Sport é
un exemplo máis de
como os éxitos deportivos de
Toyota Gazoo Racing vense reflectidos nunha xeración de coches con marca GR.
Yaris GR Sport monta
uns amortecedores Sachs
Performance similares aos do
GRMN e unha barra estabilizadora maciza, en lugar de oca,
para conseguir unha maior rixidez. Ten ademais unha presenza moi deportiva, xa que
a distancia ao chan reduciuse 11 mm respecto ao resto
de variantes da gama Yaris e a
separación entre as rodas e a

carrozaría recortouse 18 mm.
As lamias de aliaxe en cor negra de 17”son exclusivas do GR
Sport, pero móntanse cos mesmos pneumáticos do GRMN. O
Yaris GR Sport comercializarase
unicamente con carrozaría de
cinco portas e sistema híbrido
eléctrico de 1.5 litros e 100cv.
O look deportivo do interior
queda potenciado polo guarnecido negro e o acabado cromado brillante da panca de
cambios e o marco das grellas
de ventilación, así como os altofalantes das portas. O toque
final dano as alfombras negras
con ribetes prateados e emblema GR.

fósiles, reducindo a súa pegada de carbono e mellorando a
calidade do aire.
Todos os produtos de LEVC
están equipados coa tecnoloxía eCity (un avanzado sistema de propulsión eléctrica por
batería cun pequeno xerador
de reserva de gasolina). O TX
ten unha autonomía de 129
km en modo eléctrico puro e
unha autonomía combinada
ata 606 km co seu pequeno
xerador de gasolina.
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Scoobic
Os tres ceros (emisións, fumes e atascos) caracterizan ao
Scoobic. Trátase dun vehículo eléctrico especialmente creado para o reparto de
paquetería nas cidades para
dar solución ao reto da denominada “última milla”.
Este vehículo é 100% eléctrico e ten unha autonomía
de 300 km para o transporte de última milla nas cidades, ademais de incorporar
un sistema que limpa o aire
de partículas de carbono.
Ademais dispón dun filtro
capaz de purificar o aire das
cidades. O sistema consiste
na aspiración de partículas
en suspensión que filtra as

Novo Hyundai Santa Fe
partículas de carbono e emite aire limpo.
O Scoobic ten unha capacidade de carga e transporte de 1.000 litros e 750 kg e
móvese con baterías intercambiables. O seu tempo
de carga é mínimo, xa que
se basea en paquetes extraíbles. É ideal para acceder ás
rúas peonís, xa que se pode
transformar nunha carretilla.
Por outra banda, cada unha
das unidades incorpora un
desfibrilador. Os condutores serán avisados a través
dunha aplicación móbil se
hai que atender a calquera
persoa que sufra unha doenza cardíaca.

Novo Audi A6 Avant
O novo Audi A6 Avant
mide 4,94 metros de
lonxitude, 1,89 metros de anchura e 1,47 metros de altura.
O espazo interior é maior que
o do seu antecesor.
Os motores do novo A6
Avant están equipados de serie coa tecnoloxía Mild-Hybrid
(MHEV). En utilización real,
pode reducir o consumo de
combustible en ata 0,7 l/100
km. Os V6 funcionan cun sistema eléctrico de 48 volts, mentres que o de 4 cilindros está
equipado cun sistema eléctrico de 12 volts. O alternador accionado por correa, o corazón
do sistema MHEV, recupera ata
12 kW de enerxía durante as fases de freada, que se almacenan nunha batería secundaria
de ións de litio. A velocidades
de entre 55 e 160 km/h, o A6

Avant pode avanzar en modo
de marcha por inercia co motor de combustión apagado.
O sistema start-stop actívase a
unha velocidade de 22 km/h,
15 km/h co motor diésel de 4
cilindros de 204cv.
O novo A6 Avant ten unha capacidade de 565 litros na súa
configuración básica, que se
pode incrementar ata os 1.680
litros abatendo os respaldos
dos asentos. De serie, o portón
posterior e o cobre maleteiro
contan con apertura eléctrica.
En caso de equipar a chave de
confort, o maleteiro pode abrirse mediante un movemento co
pé. Outros elementos de serie
son o sistema de raís integrados no piso do maleteiro para
suxeitar de forma segura a
equipaxe, unha cinta tensora
de suxeción e dous ganchos.

Hyundai potencia a
súa presenza no mercado SUV (segmento
D) coa 4ª xeración do Santa Fe.
Este SUV aporta un deseño impactante, os últimos elementos
de seguridade e unha moi boa
relación calidade/prezo, segundo o fabricante.
Este SUV ofrece a posibilidade
de elixir entre dous motores diésel e un de gasolina. O propulsor
diésel 2.0 CRDi está dispoñible
con 150cv. Este poderase asociar a un cambio manual, de 6
velocidades. O segundo propulsor diésel é o 2.2 CRDi, que

entrega 200cv e mellora nun
4% a eficiencia de consumo
de combustible con respecto
á anterior versión. Esta mecánica pode ir asociada a un sistema de tracción dianteira ou
ás 4 rodas e, tamén, a un cambio manual de 6 relacións ou a
un automático de 8 completamente novo. Pola súa banda, o
motor de gasolina Theta II, de
2,4 litros, ofrece 185cv. Hyundai
lanzará proximamente dous
propulsores alternativos para o
Santa Fe, un híbrido e un híbrido
enchufable.
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Lexus renova o RC 300h
Lexus deu a coñecer
a nova versión do cupé
deportivo RC 300h. As
primeiras unidades chegarán
ao noso país en 2019. O novo
RC 300h conserva todas as calidades do modelo actual, pero
elévaas a un nivel superior cunha nova evolución na linguaxe
de deseño propia da marca e
un dinamismo máis agudo. O
deseño exterior conserva o aspecto deportivo do modelo actual, pero incorpora unha serie
de sutís cambios inspirados no
deseño do LC que lle infunde
unha nova elegancia.

Introducíronse melloras na aerodinámica, os pneumáticos e a
suspensión do RC 300h, na resposta do motor e no tacto da dirección que reflicten a filosofía
de condución “aínda máis áxil e
refinada” que no seu día introduciu o LC. Estará dispoñible
en 11 cores, incluíndo os tons
Amarelo Nápoles e Azul Cian
que transmiten perfectamente a natureza dinámica do vehículo. Presenta a mesma grella
dos modelos F SPORT ademais
doutros elementos personalizados no exterior e interior exclusivos desta categoría especial,

como as lamias de aliaxe de 19”
inspiradas nos sedán e
cupés LS e LC.

Mercedes EQC

Infiniti Prototype 10
Unindo pasado
e futuro, o Infiniti
Prototype 10 rescata o espírito dos primeiros speedsters pero nunha
época de electrificación do
automóbil. Este concept car
representa unha manifestación física dos ambiciosos
plans de Infiniti para unha
nova etapa electrificada.
O Prototype 10 é unha
visión de futuro dos deseñadores de Infiniti feita

realidade que evoca o espírito dos primeiros speedsters californianos. A cabina
de condución monopraza é
coherente co enfoque centrado no condutor que caracteriza á marca xaponesa,
e suxire as novas oportunidades que se lle presentan
á compañía ao adoptar sistemas de propulsión electrificados e plataformas de
vehículo flexibles.

Mercedes presentou a
súa nova marca de produtos e tecnoloxías para
a mobilidade eléctrica no Salón
de París do ano 2016. A partir de
mediados de 2019 imos pasar á
ofensiva co lanzamento do EQC,
o primeiro automóbil Mercedes
da marca EQ. O seu deseño claro,
exento de transicións, e os contrastes cromáticos típicos da marca sitúano como precursor dun
canon estético vangardista para
vehículos eléctricos.
O EQC utiliza dous motores eléctricos, un no eixe dianteiro e outro
no traseiro, cunha potencia total

de 300 kW (408cv) de potencia.
Grazas a unha sofisticada estratexia de operación é posible alcanzar unha autonomía eléctrica
de máis que 450 km segundo o
ciclo normalizado europeo (dato
provisional)1.
Os enxeñeiros da marca puideron servirse dos exhaustivos coñecementos adquiridos a partir dos
tests dixitais destinados a asegurar
a viabilidade construtiva e a simular, por exemplo, o comportamento do vehículo en caso de impacto,
a súa aerodinámica e a súa resposta ás vibracións

BREVES
❱❱
O Seat León, un modelo de cinco prazas con motor dianteiro transversal e
tracción dianteira é o modelo preferido polos ladróns no
noso país (19% dos coches
roubados).
❱❱
AMDA (Asociación
Madrileña de Distribuidores de Automóbiles) anima a
non demonizar e a ser "menos alarmistas" á hora de referirse aos coches diésel. Está
en contra a suba de impostos
ao gasóleo.
❱❱
A OCU pediu "máis
control" nas probas de vehículos antes do seu lanzamento para evitar poste-

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

riores revisións que, na súa
opinión, "cada vez se repiten
con máis frecuencia".
❱❱
VW é o primeiro fabricante en usar a última tecnoloxía de impresión 3D: o
proceso “HP Metal Jet” simplifica e acelera a impresión
3D metálica. A productividade é ata 50 veces mellor que
con outros métodos de impresión 3D.
❱❱
Ford reforzará o seu
liderado en Europa de vehículos comerciais presentando a súa última xeración de
produtos Transit conectados
e electrificados.
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Volvo 360c
Volvo presentou o
seu novo coche concepto o 360c, unha
visión especial dos desprazamentos futuros: autónomo,
eléctrico, conectado e seguro.
Esta tecnoloxía podería abrir
mercados en crecemento para
Volvo, por exemplo na industria dos voos nacionais. O 360c
baséase nun vehículo eléctrico totalmente autónomo, sen
condutor humano. O concepto

capitaliza a liberdade de deseño que dá a ausencia de volante e de motor de combustión,
e ofrece a posibilidade de reinventar a colocación tradicional
dos ocupantes en 2/3 filas.
O 360c representa un competidor potencialmente rendible
para os voos en distancias curtas. Sobre todo as máis curtas,
nas que a distancia entre orixe
e destino é duns 300 km.

DS 3 Crossback
O DS 3 Crossback é un SUV
premium compacto, cunha lonxitude de 4,12 m e unhas rodas
grandes (690 mm-18"). Na parte dianteira, a emblemática calandra DS Wings,
vertical e esculpida, as luces diúrnas de
LED verticais tipo "perla" e as ópticas DS

O PRIMEIRO ECO BOX está xa a funcionar
en Talleres A Silveira, Camporrapado.
Con este ECO BOX apostamos pola innovación e
polas solucións sostibles, alimentado con enerxía
solar e de tamaño compacto. Conseguimos así un
aforro de lavado,á vez que contribuímos cun
futuro máis limpo.
Agradecer a Talleres A Silveira pola confianza
depositada en nós.

Matrix LED Vision suxiren modernidade;
reforzada cun gran capó horizontal con
nervaduras.
Este modelo é o primeiro vehículo
que leva a evolución do motor gasolina
PureTech de 155cv asociado ao cambio
automático de 8 velocidades EAT8. Outros

dous PureTech (130 e 100cv) completan a
oferta de gasolina baixo a nova regulamentación Euro 6.3. Dous motores diésel Euro
6.2 BlueHDi (130 e 100cv) tamén estarán
dispoñibles dende o lanzamento. Haberá
un eléctrico de altas prestacións dispoñible dende o 2º semestre de 2019, o E-Tense.
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Skoda Vision RS
Co debut
do prototipo
Vision RS no
Salón do Automóbil
de París 2018, Skoda
proporcionará unha
primeira ollada dun
futuro coche compacto e ao mesmo
tempo empezará a
esbozar como será
a seguinte fase de
deseño para a súa

gama de modelos deportivos RS.
O frontal cos seus
estreitos faros dianteiros transmite un
gran dinamismo. A
parte traseira está
dominada por un difusor e un alerón de
teito optimizado aerodinamicamente. Mide 4.356 mm
de longo e 1.810 de

ancho; cunha altura de só 1.431 mm e
unha distancia entre
eixes de 2.650 mm.
As siglas RS foron
introducidas por primeira vez en 1974
para os coches de ralis 180 RS e 200 RS.
Dende 2000, úsanse
para identificar as variantes máis deportivas da marca.

“We Share”
Volkswagen lanzará
un amplo servizo de
car sharing eléctrico
nalgunhas grandes cidades
baixo a marca “We Share”.
A primeira flota de vehículos despregarase na capital
alemá, Berlín, e constará de
1.500 e-Golf cando o servizo empece a funcionar no
segundo trimestre de 2019.
Máis adiante, seguiranlles
500 e-up! adicionais. Estes vehículos serán gradualmente

Novo Opel Corsa GSi
substituídos polos primeiros
modelos da nova familia VW
I.D., a partir de 2020. Jürgen
Stackmann, responsable de
Vendas do Comité Executivo
de Volkswagen, comentou: “Queremos motivar aos
usuarios novos e urbanos
para que se pasen á mobilidade eléctrica. Os habitantes
de Berlín serán os primeiros
en gozar da nosa oferta de
car sharing eléctrico”.

O novo Corsa GSi
está
propulsado
polo motor turbo de
1.4 litros de 150cv. O motor
conta cunha posta a punto
especial GSi para incrementar a resposta ao acelerador.
Combinado cunha caixa de
cambios manual de seis velocidades e relación pechada,
ofrece un excelente empurre
en segunda e terceira velocidade, así como unha entrega
de par máximo plana entre

3.000 e 4.500 rpm, segundo
o fabricante.
O auténtico ambiente deportivo reflíctese no interior
do Corsa GSi, especialmente
cando o volante deportivo,
a panca de cambios forrada
en coiro e os pedais de aluminio se complementan co
asento opcional Recaro de altas prestacións. Este pequeno deportivo está dispoñible
dende 21.500 euros.

BREVES
❱❱
O Grandland X recibirá un novo motor turboalimentado de inxección directa de gasolina de
180cv, que estará dispoñible asociado a unha caixa
de cambios automática.
❱❱
O novo X5 con
motor híbrido enchufable
combina un propulsor de
gasolina de 6 cilindros coa
última tecnoloxía BMW
eDrive que aumenta a potencia ata 394cv.
❱❱
Tesla ofertará tan

só 5 cores de serie para a
carrozaría dos seus vehículos, co fin de "simplificar"
o proceso de produción,
segundo anunciou Elon
Musk nas redes sociais.
❱❱
A industria do hidróxeno podería alcanzar un volume de negocio
anual de 1.300 millóns de
euros e crear 227.000 postos de traballo para 2030,
segundo a Asociación Española do Hidróxeno.
❱❱
O Aston Martin

Rapide E, o primeiro modelo 100% eléctrico da firma británica, producirase
dende 2019 na fábrica de
St Athan (Gales).
❱❱
Cabify subscribiu
unha alianza con Bipi para
prestar os seus servizos
de coches de alugueiro,
os usuarios poderán alugar un vehículo mediante
o servizo que ofrece a startup española.
❱❱
O conselleiro delegado de Jaguar Land Ro-

ver, Ralf Speth, advertiu de
que unha mala saída de
Reino Unido da UE pode
causar unha posible perda de decenas de miles de
empregos.
❱❱
O ex conselleiro delegado de VW Martin Winterkorn tardou en
abordar o caso do software
que alteraba as emisións
dalgúns vehículos diésel
do grupo, pese a coñecer
a fraude dous meses antes
de que saíse á luz.
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Tecnoloxía de zona de son separada de Hyundai
Hyundai revelou por
primeira vez, a súa
tecnoloxía de zona de
son separada (SSZ). Permite
a cada pasaxeiro do vehículo experimentar unha transmisión de audio adaptada ás
súas necesidades individuais,
incluíndo música, mans libres e alertas de vehículos,
mentres se mantén un espazo libre de auriculares no que
os pasaxeiros poden conversar libremente.
Esta tecnoloxía crea e controla os campos acústicos

do automóbil, o que permite que o condutor e cada
pasaxeiro escoiten sons illados. O vehículo conta cunha
tecnoloxía que utiliza principios científicos para reducir ou aumentar os niveis
de audio das ondas de son.
Isto evita a superposición de
sons que se escoitan en cada
asento, creando así o mesmo
efecto que os sistemas actuais de cancelación de ruído, pero sen a necesidade de
auriculares. Cando está activo, as chamadas de mans

libres tamén poden ser illadas a pasaxeiros individuais,
o que garante a privacidade
das conversas telefónicas.

Tamén pode eliminar sons
innecesarios para o pasaxeiro, pero si proporcionarllos
ao condutor.

O show car Arkana
“O showcar ARKANA
é un cupé-crossover
único, unha fusión entre a elegancia dunha berlina e
a forza dun SUV. Dotámolo de
todos os atributos Renault, cun
deseño poderoso e a forza e a
sensualidade do noso toque

francés”, comentaba Laurens
Van dean Acker, director de
Deseño Industrial de Renault,
na súa prestentación.
Este modelo se
comercializará en

distintos países do mundo,
empezando por Rusia a partir do 2019. Posteriormente,
o Arkana

EQ Silver Arrow
Mercedes presentou o showcar
EQ Silver Arrow en
Pebble Beach (California).
Este certame atrae a expertos e coleccionistas
de automóbiles de todo
o mundo. O monopraza EQ Silver Arrow non
é só un prototipo futurista, senón tamén unha

homenaxe ao célebre bólido de competición W125
do ano 1937. A pintura en
prata Alubeam recorda
aos históricos Frechas de
Prata, que no seu día tiveron que desprenderse da
pintura branca por motivos de peso. No interior
predominan materiais tradicionais de alta calidade

como coiro, aluminio cepillado e madeira de raíz de
nogueira. O posto de condución dixital, en cambio,
trasládanos directamente
ao futuro coa súa pantalla
panorámica curva con técnica de retroproxección e
a pantalla táctil integrada
no volante.

se producirá e distribuirá en
Asia, e noutras zonas xeográficas, cun deseño único, pero
adaptado ás expectativas dos
mercados locais.
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Honda NSX 2019
Honda anunciou
unha serie de melloras
para o NSX 2019, que
farán, segundo o fabricante,
deste superdeportivo un automóbil aínda máis agradable
no seu uso diario. As primeiras
entregas están previstas para
finais de ano.

O obxectivo foi mellorar a
dinámica do coche, á vez que
se mantivo a súa facilidade de
uso no día a día. Honda equipouno cunhas barras estabilizadoras de maior tamaño,
tanto dianteiras como traseiras, coas que se incrementa a
rixidez dianteira nun 26%, e

a traseira nun 19%. Os cubos
de roda traseiros e os casquillos dos tirantes de axuste da
converxencia son agora tamén máis ríxidos, mellorando así a resposta a través do
chasis.
As
actualizacións
no
conxunto propulsor inclúen

inxectores revisados, melloras na xestión da temperatura do turbocompresor e un
novo filtro de partículas que
garanten que o NSX cumpre
coa norma de emisións Euro
6d-TEMP.

Lexus UX 250h
O Lexus UX 250h
ofrece un carácter
premium e a seguridade innovadora da marca
nun vehículo que combina
audaces novos elementos
de deseño cunha motorización de altísima eficiencia.
No noso país contaremos
unicamente cunha versión
híbrida, o 250h, mentres
que noutros países a oferta contará cunha variante
de gasolina. O sistema de

Opel GT X Experimental
Opel ofrece un
anticipo do emocionante futuro
da marca cun novo concepto. O seu nome é GT
Experimental e é un resolto SUV compacto totalmente eléctrico, de 4,06
metros e 5 portas, cunha
atractiva liña cupé e repleto de ideas innovadoras. O GT X Experimental
encarna os valores e a visión de Opel e deixa entrever cal será o futuro
dos modelos da marca.
A compañía xa anunciou que definiría aínda
máis o seu perfil durante a presentación do plan

estratéxico PACE! “O Opel
GT X Experimental encarna o espírito dos nosos
valores esenciais de marca `alemán, accesible e
emocionante´. É un concepto «accesible» co que
as persoas poden identificarse. Combina con
forza unha execución de
deseño puro e audaz
coa tecnoloxía

vangardista que facilita a
vida. Sen ningunha dúbida, este vehículo apunta
a un futuro prometedor
para a marca”, manifestou
o voceiro de Opel Mark
Adams.

propulsión dos modelos
que chegarán ao noso mercado está composto por un
novo e eficiente motor gasolina de dous litros máis outros dous motores eléctricos,
que nesta ocasión van sincronizados de forma coaxial
en lugar de lineal. A potencia total é de 178 cabalos.
O UX 250h está dispoñible
con tracción ás rodas dianteiras ou con tracción eléctrica ás catro rodas E-Four.

Axenda

Sprint

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

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

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636
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FB Mondial SMX Enduro 125
Bela e besta

>> Sprint Motor
■ XOSÉ ARUFE | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotografía

Os Fratelli Boselli (os irmáns Boselli) son os fundadores da marca Mondial.
FB Mondial foi fundada polos irmáns Boselli en 1936,
amantes das motocicletas
e apaixonados da mecánica
conseguiron dez campionatos do mundo de motociclismo, uns anos máis tarde
a fábrica cerra por distintos
motivos.
En 2014 o conde Pier Luigi
Boselli, propietario da marca, e Cesar Galli, propietario
de Pelpi International, recuperan a marca coa mesma
paixón e ganas que os
seus fundadores orixinais,

iniciando a produción cos
modelos HPS e SMX.

SMX Enduro 125
O prototipo SMX 125 fixo
a súa primeira aparición en
Italia no Salón de Milán de
2016. Un modelo de Enduro,

FB Mondial
foi fundada polos
irmáns Boselli en
1936
unha motocicleta fácil e divertida, capaz de satisfacer aos motociclistas que

buscan un vehículo a un prezo asequible pero equipado
cun motor potente e capaz
de proporcionar unha gran
satisfacción.
Cunha elección coidadosa,
os deseñadores non quixeron enfocarse nunha moto
orientada a pilotos experimentados, querían facer
unha motocicleta axeitada
para todos os motoristas. En
definitiva, pilotos que queren divertirse en diferentes
situacións sen a molestia
de repostaxes axustadas ou
mantementos de curtos intervalos, elementos típicos
de motos máis especializadas como KTM, Husquarna
ou Beta. Tamén hai que dicir
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que o seu prezo tamén é moi
axustado.
Simplicidade e máis simplicidade sen renunciar a
nada, cun chasis de aceiro
alixeirado, unha horquilla
investida e un único amortecedor con depósito de
gas externo e estrutura de
aceiro. Unha moto superlixeira deseñada para combinar axilidade, precisión
de condución e, sobre todo,
estabilidade.

Proba en estrada
Vaiamos onde realmente se sinte no seu ambiente natural. A verdade é que
estou sorprendido con esta
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moto, nas tres primeiras semanas matriculada fíxenlle
1.000 quilómetros. A primeira sorpresa é que vai xenial
por estrada, o motor é unha
delicia que se pode aproveitar moitísimo combinando as súas seis velocidades.
Outra agradable sorpresa é o
botón de arrinque eléctrico.
Se buscamos as revolucións
perfectas en cada marcha os

Ten unha
autonomía de máis
de 150 quilómetros
seus 15 cabalos parecen 25.
Ademais mantén perfectamente cruceiros de 90/100
km/h e é apta, subliñámolo como unha virtude, para
desprazamentos por estrada. Todo isto cuns pneumáticos de tacos que agarran
de marabilla, incluso en pavimento mollado.
O cambio é moi suave e
o conxunto de freada que,

incorpora uns latiguillos metálicos, retén a moto perfectamente e ten moi bo tacto.
O faro dianteiro é correcto
e o seu piloto traseiro é de
LED e ilumina perfectamente a parte traseira da moto.
Esta SMX é unha moto
de liñas esveltas e discreta,
que na cidade é marabillosa, a baixas revolucións é
moi silenciosa, e sobre todo
supermanexable
Un pequeno cadro, infórmanos de revolucións,
temperatura de motor,
odómetro total, odómetro
parcial, hora... Tamén incorpora distintas testemuñas
para: luz longa, intermitentes, anomalías no motor,
aceite e aviso de reserva de
gasolina.

Proba en campo
E agora tócame saír do asfalto. Novamente volve a sorprenderme, desta volta no
campo. Non é unha moto
con aspecto de enduro, é

Os pneumáticos de tacos da SMX agarran de marabilla incluso en pavimento mollado

Cores: Branca/Vermello. Branca/Azul
Prezos: SMX 125 Enduro: 3.545 euros
Matriculada con casco antirroubo e funda
(Oferta TERREMOTO COMPOSTELA)
Mantemento: Revisións de mantemento
recomendadas:
Primeira: 1.000 km
Segunda: 5.000 km ou un ano
Seguintes: cada 5.000 km ou un ano

Prezo aproximado de cada revisión, 62 euros
Cambio de pneumáticos: cada 8.500 km
Prezo aproximado: 145 euros
Seguro: Terceiros con asistencia en estrada;
seguro de condutor, indumentaria do condutor,
seguro de pneumáticos, perda de chaves e
avaría mecánica: 175 euros ao ano
Tamén hai a posibilidade de engadir roubo,
incendio ou perda total (Todo Risco)

Bastidor:

Motor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo: Monocilíndrico, 4
tempos, DOHC, 4 válvulas
Cilindrada: 124,2 cm3
Diámetro x carreira: 58 x 47 mm
Relación de compresión: 12,6: 1
Potencia máx.: 15cv a 9.750 rpm
Par máx.: 10.5Nm a 8.000 rpm
Lubricación: Carácter húmido
Sistema de refrixeración: Líquida
Sistema de admisión: EFI
Sistema de arrinque : Eléctrico
Depósito de combustible: 6 litros

unha enduro de verdade,
as súas suspensións teñen
unha reglaxe moi lograda
e o motor sempre responde. Percorrendo carreiros
é rápida, estable e segura; moi divertida, é a moto
perfecta para excursións.
O seu depósito de seis litros de capacidade permítenos facer máis de 150
quilómetros. Algo que nos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lonxitude: 14 mm
Altura: 1.255 mm
Distancia entre eixes: 1.443 mm
Distancia libre ao chan: 327 mm
Altura do asento: 946 mm
Suspensión dianteira/Percorrido:
Horquilla Investida/257 mm
Suspensión traseira/Percorrido:
Monoamortecedor/207 mm
Peso en seco: 122 kg
Número de prazas: 2
Freo dianteiro: Pinza flotante
de dobre pistón (240 mm)
Freo traseiro: Pinza flotante
de un pistón (220 mm)
Lamia dianteira: 1.85 x 21”
Lamia traseira: 2.15 x 18”
Pneumático dianteiro: 90/90-21”
Pneumático traseiro: 120/80-18”

facilitará perdernos polo
Barbanza, polo Courel, ou
por calquera outro recuncho sen temor a quedarnos
sen combustible.
Se vos apetece probala,
invítovos a que vos pasedes polas instalacións de
TERREMOTO. Temos unha
unidade dispoñible para
os máis aventureiros, ou
aventureiras.

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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Novo Fiat 500X
Nova imaxe e máis tecnoloxía

■ XABIER VILARIÑO | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotografía

O Fiat 500X acaba de renovarse cunha nova imaxe
e tecnoloxía para satisfacer
as novas necesidades de
mobilidade dun segmento en auxe. Este modelo actualizou completamente o
seu exterior con novos grupos ópticos LED e faros FullLED, tamén fixo o mesmo

co seu interior, subliñando
aínda máis a inconfundible
identidade “500”, e achega á
vez maior funcionalidade e
confort. Ademais, ofrece por
primeira vez nun Fiat unha
familia totalmente nova de
motores de tres e catro cilindros. Incorpora novos
sistemas de asistencia á condución que se ofrecen como
equipamento de serie en todas as versións. O sistema

automático de recoñecemento de sinais de tráfico, en
conexión co avisador de velocidade, impídelles aos condutores superar o límite de
velocidade adaptando, cun
simple clic, a velocidade do
vehículo en función da información que o sistema lea
nos sinais de tráfico que atopa no camiño, mentres que
o aviso de cambio de carril de serie é un sistema de

advertencia de abandono de
carril para manterse no camiño correcto.
O recoñecemento de sinais de tráfico, o avisador
de velocidade e o aviso de
cambio de carril incorpóranse de serie en todas as versións, para que a seguridade
e a asistencia ao volante sexan inmellorables.

O novo 500X incorpora o último en
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Con esta nova achega
a marca italiana completa unha gama totalmente
nova con dúas carrozarías e
tres niveis de equipamento:
Urban, City Cross e Cross.

LED e deseño renovado

conectividade coa pantalla táctil Uconnect HD
LIVE de 7 polgadas, que
garante a integración total do smartphone grazas
ás funcións Apple CarPlay e
Android AutoTM.

As novas luces de circulación diúrna e os grupos
ópticos LED traseiros inclúense de serie e confiren
un aspecto máis moderno.
Dispoñibles como opción
atópanse os novos faros
con tecnoloxía Full LED, que
garanten unha iluminación
máis potente, un 20% máis
brillante que a tecnoloxía
de xenon que ofrecía o modelo anterior. A visibilidade
mellora considerablemente e consomen cinco veces
menos enerxía que os tradicionais faros halóxenos.
Finalmente, aínda que non
por iso é menos relevante,
reducen a fatiga ocular grazas a unha iluminación similar á diúrna, así como a unha
maior cobertura da zona de
visión: a unha velocidade
de 90 km/h, por exemplo,
os obstáculos detéctanse
ata catro segundos antes (o
que supón unha distancia de
cen metros) que coas unidades halóxenas normais.

A nova versión Urban presenta un deseño totalmente novo dos parachoques
dianteiro e traseiro, mentres
que as versións Cross e City
Cross contan con placas de
protección que reafirman a
súa identidade aventureira. O novo deseño exterior
confirma as dúas personalidades do modelo: a Urban,
que lidia con facilidade co
tráfico diario, grazas a unhas dimensións compactas e á súa elevada posición
de condución, máis a Cross,
destinada ás aventuras fóra
da cidade, tamén con opción
de tracción total. Un interior
confortable, co inconfundible estilo italiano, con sete
acabados distintos a elixir
(creados mediante a combinación de diferentes tipos
de tecidos, coiro, remates e
cores), unha ampla gama de

Ten
tres niveis de
equipamento:
Urban, City Cross e
Cross
asentos e un espazoso maleteiro. Unha das maiores
innovacións é un posto de

condución totalmente renovado, que presenta un novo
cadro de instrumentos con
gráficos máis doados de ler
máis un novo volante especial que garante un mellor
posicionamento das mans do
condutor e un agarre perfecto, inclúe tapizado premium
en tecnopel e mandos de radio para garantir a seguridade da condución en todo
momento. O ergonómico
compartimento do pasaxeiro contribúe ao gozo dunha
experiencia cómoda e relaxada, xunto cos mandos de fácil
acceso, a posición da panca
de cambios e o práctico repousabrazos dianteiro.
O panel de instrumentos
mantén a súa disposición
en tres elementos circulares, como a fusión perfecta
do aspecto vintage e a tecnoloxía moderna. Dous diais
analóxicos con velocímetro
e tacómetro atópanse a ambos os lados, mentres que a
pantalla TFT reconfigurable
de 3,5" do centro ofrece información chave ao condutor dunha forma sinxela e
directa.

Motorizacións
Desenvolvidos
nunha estrutura modular con
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cilindros de 0,33 litros, a
nova gama de motores turbo de gasolina inclúe: un
grupo motopropulsor de
tres cilindros e 1 litro que
rende 120cv e 190 Nm de
par máximo xunto cunha
transmisión manual de seis
marchas e tracción dianteira; máis un motor de catro cilindros e 1,3 litros con
150cv e 270 Nm de par,
combinado neste caso cunha transmisión automática
de dobre embrague (DCT)
e seis marchas e tracción
dianteira.
Os novos motores están
fabricados
enteiramente en aliaxe de aluminio,
que garante unha lixeireza insuperable (a versión
de tres cilindros pesa só 93
kg), mentres que o bloque
de cilindros, desenvolvido
en asociación con Teksid,
está fabricado en aliaxe de
aluminio fundido a alta presión, cunha arquitectura da
base que combina funcionamento, peso e rendemento
estrutural.
O uso de numerosas e innovadoras características
técnicas contribúe a mellorar o rendemento e a aproveitar ao máximo o confort
de condución: como a inxec-

Incorpora
novos sistemas
de asistencia á
condución como
equipamento de
serie
ción directa de combustible,
que maximiza a eficiencia
volumétrica, e o turbocompresor de baixa inercia controlado por un actuador
eléctrico de descarga que,
combinado cun módulo
supercompresor refrixerado con auga directamente
no colector de admisión, garante unha resposta transitoria e unha aceleración
máis rápidas, segundo o
fabricante.
Finalmente, a nova gama
500X de motores de gasolina complétase co fiable

Un dos “toques” de deseño é a elegante firma LED que rodea o faro

motor 1.6 E-Torq de 110cv,
combinado con transmisión
manual e tracción dianteira, que agora se actualiza
para respectar a normativa
de redución de contaminación Euro 6/D-TEMP.
O novo 500X pode equiparse con tres motores turbodiésel con MultiJet II,
unha tecnoloxía desenvolvida e patentada por FCA,
que agora se renova coa redución catalítica selectiva
(SCR) para cumprir a normativa Euro 6/D-TEMP.
Hai tres cilindradas dispoñibles: 1,3, 1,6 e 2,0
litros. En concreto, o motor 1.3 MultiJet II de 95cv

combínase con transmisión
manual e tracción dianteira;
o turbodiésel 1.6 MultiJet II
de 120cv pode formar equipo cunha transmisión manual de seis marchas ou
unha automática de dobre
embrague (DCT), con tracción dianteira; mentres que
o grupo motopropulsor 2.0
MultiJet II de 150 conta cunha transmisión automática
de nove marchas e tracción ás catro rodas. Todos
os motores diésel presentan un novo sistema que
combina, nunha soa unidade, a SCR coa inxección de
AdBlue para recortar a emisión de nitróxeno (NOx) e

un filtro DPF (Filtro de partículas diésel) para atrapar e
reducir as partículas emitidas (PM). Isto significa que o
motor alcanza o maior nivel
de ecocompatibilidade para
sistemas diésel que ofrece
o mercado na actualidade,
sen comprometer as prestacións. O motor MultiJet
II de 1,3 litros rende 95cv e
un par máximo de non menos de 200 Nm a 1500 rpm,
mentres que o MultiJet II de
1,6 litros proporciona 120 e
un par máximo de 320 Nm
a só 1750 rpm O motor
MultiJet II de 2 litros subministra 150cv e un par máximo de 350 Nm a 1500 rpm.
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Un incremento de quita de puntos podería ser suficiente para concienciar os condutores

O RACE en contra do “dereito de repetición” polo uso do móbil
■ REDACCIÓN | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Infografía

A asociación automobilística RACE ve desproporcionada a proposta de que
o seguro poida reclamar os
danos aos condutores que
usen o móbil ao volante en
caso de accidentes, e critica a proposta de modificar
o artigo 10 da Lei sobre responsabilidade civil e seguro
na circulación de vehículos
a motor para que o uso do
móbil se inclúa nas opcións
do que se coñece como “dereito de repetición”, no que
unha vez indemnizada a vítima ou pagados os danos, a
aseguradora poida reclamar
este importe ao condutor.
Os accidentes suceden
por erros dos vehículos,
da vía ou que cometen os
usuarios, e xa sexa de forma deliberada ou por non
ser conscientes do risco real
que supón unha conduta
en concreto, é, sen dúbida,
desproporcionado pretender que estes erros do factor humano lles permitan
ás aseguradoras reclamar
os custos dos accidentes ao
asegurado e non cubrilos en
caso de accidente. O principio no que nos baseamos as
entidades que levamos máis
de cen anos traballando en
Seguridade Viaria é que “un
accidente, non é accidental”.
Este tipo de medidas van
en contra dos condutores e
abren un debate onde a liña
que separa aquelas infraccións que supoñan a cobertura ou non do asegurado
sexa “moi fina”. Dende esta
asociación entenden que a
redacción actual do artigo
10 da Lei sobre responsabilidade civil e seguro na
circulación de vehículos
a motor é correcta e suficiente, ao contemplar especificamente a conduta
dolosa, así como a condución baixo a influencia de

bebidas alcohólicas ou de
drogas tóxicas estupefacientes ou substancias psicótropas. Así e todo, aposta
por continuar pola liña da
reforma do
permiso por puntos
como principal medida
para adaptar as normas de
circulación ás
novas realidades e sacar
da vía os condutores que
demostren comportamentos incompatibles coa seguridade, así como reincidir
nas campañas de concienciación como medida clave
para que os condutores sexan conscientes do perigo
que supón o uso do móbil
ao volante.
O incremento que supuxo o uso do móbil ao volante, non se debe a que o
automobilista pensa que o
seguro paga os danos en
caso dun sinistro, se non
que simplemente non percibe o risco de que o seu
uso poida desembocar en

consecuencias tráxicas. Así
mesmo, a tecnoloxía utilizada de forma consciente pódelle achegar moito
á solución do problema,
fomentando aplicacións
que advirtan ou ata imposibiliten o funcionamento

Os
condutores deben
ser conscientes do
perigo que supón
o uso do móbil ao
volante
do smartphone durante a
condución.
Case catro millóns de
condutores
recoñecen
que utilizan o móbil como
smartphone durante a condución, segundo os datos
do estudo “Stop Chatear”
elaborado polas empresas
BP e Castrol e a asociación

automobilística RACE, sendo o perfil do usuario un
mozo menor de 34 anos,
que viaxa só, de camiño
ao traballo, pola mañá e
principalmente usuario de
Whatsapp.
O RACE mostra o seu desacordo coa Dirección Xeral
de Tráfico, que afirmou que
esta medida “apunta na boa
dirección e podería ter percorrido. Ímola estudar”.
O problema do uso do
móbil durante a condución
é claro, mais esta asociación automobilística avoga
pola educación, formación
e concienciación e, se non
hai máis remedio, a sanción,
polo que un posible incremento de quita de puntos
podería ser suficiente para
concienciar os condutores.
Ademais, e tal e como se
suscita na proposta, cuestiona a posibilidade de que
a imprudencia dun condutor poida hipotecar o futuro
dunha familia.
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Cada día se reciben 70.000 millóns de datos sobre os seus procesos industriais

A smart factory de Gestamp

3.000 sensores que procesan datos en milisegundo
■ XABIER VILARIÑO| Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

A planta catalá de Abrera
incorporouse á Industria 4.0
para mellorar a produción
de pezas de automoción.
Gestamp ten dificultades para
atopar os profesionais que demanda a Industria 4.0. A dixitalización está mellorando un
dez por cento a dispoñibilidade dos procesos produtivos.
Na fábrica catalá de
Gestamp de Abrera construíron un centro de I+D xunto á
nave na que se desenvolven
as actividades industriais. As
súas portas non estaban enfrontadas e para pasar dun
lugar a outro había que bordear os edificios. Para resolver este inconveniente, na
empresa convocaron un concurso de ideas e a gañadora
foi unha pasarela de aspecto
futurista que conecta os pisos superiores de ambas as
construcións. Desde entón,
os investigadores acceden
nuns poucos pasos á fábrica
e os operarios teno igual de
doado para chegar á área de
investigación. Esta redución
de distancias entre o I+D e a
fabricación non deixa de ser
simbólica, pero na empresa
aseguran que tamén se nota
no día a día.
Situada na localidade de
Sant Esteve Sesrovires, a
uns trinta quilómetros de
Barcelona, esta planta fabril
dedícase a producir pezas
de chasis e carrozaría para

a automoción. Naceu a finais dos anos noventa para
nutrir a planta de Seat en
Martorell, pero na actualidade subministra a outras moitas en España e outros países.
Emprega a máis de 250 persoas e ten unha superficie de
56.000 metros cadrados.
Das súas portas saen 29
millóns de pezas ao ano. As
planchas de metal transitan
polos lineais coma se fosen
de papel. Alí se furan, troquelan e ensamblan con aparente
sinxeleza. Un bosque de brazos robóticos eleva as pezas,
víraas, trata e coloca con precisión a enorme velocidade.
Todo parece sinxelo, e iso é o
máis sorprendente cando se
trata de fabricar a coiraza de
vehículos para Nissan, Ford
ou Seat.
O xerente da planta, Toni
Carrera, explica que a demanda dos fabricantes de automoción é elevada e que as
instalacións se atopan a pleno
rendemento.

Estampación
A fabrica dedícase, entre
outras cousas, á estampación
en frío e en quente. No segundo destes procesos a empresa é número un mundial. Iso
sitúaa nunha excelente posición para aproveitar a onda
de externalizacións en carrozaría na que se atopan inmersas compañías como o grupo
Volkswagen, PSA ou BMW.
Teñen moito que investir no

coche eléctrico e, ao ceder
actividades, estanlles abrindo un mercado aos provedores de preto de 20.000 millóns
ata 2025, segundo un informe
de Roland Berger.
Na estampación en quente
alcánzanse temperaturas de
900 graos centígrados. Iso nótase no ambiente da fábrica,
onde os operarios traballan
apertrechados de ventiladores para soportar a temperatura ambiental, de 28 graos.
A calor ten moito que ver no
que pasa aí dentro. As pezas
son unha aliaxe de aceiro e
aluminio. Se o primeiro se
funde aos 1.200 graos, o segundo faino aos 600. Por iso,
búscase un punto medio, no
que as partículas de aluminio se funden e saen á superficie da chapa. Así se evita a
corrosión no produto final e
lógranse unhas pezas máis resistentes, de maior calidade e
cunha forma máis sofisticada.

Smart factory
En realidade, esta fábrica
non é especial polo que fai,
senón por como o fai. Este
complexo, un dos 105 dos
que dispón esta empresa en
todo o mundo, está considerado de tamaño medio.
Con todo, hai algo que o fai
diferente. É unha smart factory. Aquí chegou a coñecida como Industria 4.0 cos
seus sensores, algoritmos e
científicos de datos. Fíxoo da

man do xigante tecnolóxico
Siemens, que se encargou
de despregar os equipos que
monitorizan ao milímetro con
miles de variables para obter
información sobre os procesos industriais e anticiparse a
posibles incidencias.

A empresa
ten dificultades
para recrutar o
talento profesional
que demanda a
Industria 4.0
"Temos 3.000 sensores
que procesan datos en milisegundo", asegura unha das
responsables de dixitalizar o
complexo, Laura Viñolas, directora técnica de Industria
4.0 da compañía. Na man
leva o móbil no que recibe
toda esta información, convenientemente ordenada para
diagnosticar calquera doenza fabril. "Calquera operario
en calquera parte do mundo
pode acceder a información
sobre os procesos en tempo
real e contribuír na resolución
de problemas", asegura.
Abrera é unha smart factory,
pero sen perder as formas. Alí
hai ruído e os operarios cóbrense con orelleiras. Para
comunicarse co seu guía, o visitante debe utilizar auriculares. Con todo, a dixitalización
atopa o seu oco entre tanto
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vórtice. Os traballadores teñen
preto unha pantalla que mostra información moi parecida á
que está chegando aos móbiles e tabletas dos enxeñeiros e
directivos da empresa.
"Para cada tipo de función
existe un tipo de información
relevante. Ao operario non lle
interesa a mesma información
nin a mesma presentación que
a un técnico de mantemento

Un operario
en calquer aparte do
mundo pode acceder
a información
sobre os procesos
e solucionar
problemas
ou a un científico de datos.
Cada un recibe o que resulta
máis útil para o seu desempeño. Hai que lles dar máis ferramentas ás persoas para que os
procesos sexan máis eficientes", afirma Viñolas.
Os datos son unha selva
de números que hai que cribar, empaquetar, ordenar, xerarquizar e, chegado o caso,

eliminar. Entre tanta abundancia, moita información acaba
no vertedoiro. Os analistas da
empresa calculan que cada día
recibe 70 000 millóns de datos
sobre os seus procesos industriais. A maioría non achega
gran cousa, pero contribúe a
conformar un xigantesco debuxo sobre a súa actividade.
"Ao principio manexabamos
6.000 variables, que agora quedaron reducidas a unhas 3.000", sinala o xerente
da planta. Tamén é habitual
que se descarten proxectos.
Isto é un negocio e a orientación cara á eficiencia e os
resultados resulta crucial. O
director de Estandarización e
Fabricación Avanzada do grupo, René González, transmite
o entusiasmo da compañía co
novo paradigma tecnolóxico.
"Vemos moito valor a longo
prazo. En termos económicos,
é un valor alto", afirma.
En estampación en quente,
o control dixital está permitindo mellorar nun dez por cento
a dispoñibilidade dos procesos produtivos. Esta variable
é unha das que se utiliza no
coñecido como OEE, que é o
indicador industrial que mide

a eficiencia tras valorar aspectos como a velocidade, a calidade ou o rendemento das
máquinas.
Unha ameaza para os traballadores? Os responsables de
tecnoloxía da compañía négano. González cita o caso do
operario ao que os responsables de dixitalización acudían
para contrastar as súas conclusións coa opinión dun traballador con anos de experiencia
a pé de máquina. "Agora é o
responsable de toda a fábrica",
sinala. O que si lles preocupa
aos directivos é a dificultade
para recrutar o novo tipo de
talento profesional que demanda a dixitalización.

Datos
3.000 sensores. Todos estes
dispositivos ofrecen de forma
simultánea información sobre
o que ocorre nas liñas de produción. De ordenala encárganse os científicos de datos.
29 millóns. É o número de
pezas para automóbiles que
cada ano saen das instalacións de Abrera, onde se procesan unhas 45.000 toneladas
de aceiro.

Nos corredores da fábrica
poden lerse os cinco principios, as 5 S, que marcan as
pautas dos operarios: seleccionar, situar, sanear, standarizar e sistematizar. Todos
eles configuran unha metodoloxía coa que lograr máis
eficiencia.
Por outra banda, dentro da
planta, conviven tres innovacións das que a empresa
está especialmente orgullosa. Unha delas é a estampación en quente, que lle deu
prestixio internacional; outra
é unha prensa multi step, que
traballa ata seis veces máis
rápido ao realizar tarefas simultáneas, e a terceira son as
soldaduras mediante plasma.
Se ao comezo da súa actividade a planta tiña 4.000 metros cadrados, agora supera
os 56.000. Emprega a máis de
250 persoas.
Fabrica pezas para modelos como o Nissan Juke, os
Ford Kuga e o Focus, o Nissan
Qashqai, o Audi Q3, os Seat
Ibiza e León e o Fiat 500.A
planta dispón de tres quendas de traballo e monitoriza
en tempo real o seu consumo
de enerxía.

O futuro do parabrisas
■ REDACCIÓN| Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

“O modelo de negocio da industria do
automóbil vai cambiar por completo e o
parabrisas vaise converter na parte máis importante dun coche”. Estas afirmacións, realizadas por Christoph Keese (vicepresidente
de Axel Springer), poden parecer esaxeradas, pero nada máis lonxe da realidade.
Coa chegada do coche autónomo, a atención dos seus ocupantes estará dispoñible
para outras cousas. O automóbil vaise a
converter nun ecosistema de atención, un
espazo no que pasamos unha media de 1,5
horas ao día e onde o parabrisas será a gran
pantalla na que consumiremos contidos
e recibiremos impactos publicitarios. Isto
vai influír decisivamente no propio modelo de negocio da industria do automóbil.
O modelo inicial de fabricar coches e vendelos, xa se está transformando no de ofrecer mobilidade como un servizo, que pode
resultar moito máis rendible. E ambos se
complementarán co de ofrecer contidos
dentro do coche.
Calcúlase que na actualidade as persoas pasan uns 600.000 millóns de horas dentro dos coches cada ano en todo

o mundo. Cos coches autónomos, todas
esas horas poderanse pasar diante dunha
gran pantalla (ou parabrisas) na que veremos os nosos programas, series, películas
ou eventos favoritos. O verdadeiro auxe
da distribución de contidos no automóbil
chegará cos coches autónomos de nivel 4
e 5, nos que non é necesaria a intervención
do condutor.
A pregunta é, o parabrisas será un monitor que reflicta as imaxes dun proxector? Estase estudando que tecnoloxía
permitirá cumprir con todos os requisitos

necesarios. O parabrisas pantalla ideal tería que ter unha opacidade variable, para
ser completamente translúcido cando os
ocupantes queiran ver a paisaxe, completamente opaco cando se queira ver unha
película, e con diferentes graos de transparencia para poder lanzar pantallas de
información, ou elementos de realidade
aumentada, que se relacionen coa realidade que se ve a través do parabrisas. Todo
isto pode xerar un multimillonario negocio, onde a publicidade e os contidos de
pago terán un papel moi importante.
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O evento revive as lendarias carreiras na praia de 1920

Rømø Motor Festival

■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ RØMØ MOTOR PRESS | Fotos

O Rømø Motor Festival lévase a cabo a principios de
setembro en Lakolk Beach,
na illa de Rømø, na costa
oeste de Dinamarca. A beira
máis occidental da illa, nunha praia de area compacta
de catorce quilómetros de
lonxitude. Este espazo é perfecto para as carreiras de coches e motos.
Este evento recuperouse
en 2016, e xa se está convertendo nunha data moi
popular no calendario para
os corredores de históricos,
como o demostran a multitude de persoas que viñeron
a competir e a participar este
ano.

Vehículos
En concreto o Rømø Motor
Festival (RMF) ofrece lugares
para todos os corredores de
vehículos construídos antes
de 1947. Nestas carreiras non

encontraremos un só bloque
motor pequeno. É dicir, podemos atopar, entre outros,
o monstro V12 de LaFrance
de 27 litros. Os participantes
varían enormemente, dende
o xigante antes mencionado,
a Harley Davidson que merecen un posto nos mello-

O RMF
ten un código de
vestimenta estrito
res museos da automoción.
As orixes dos pilotos varían
moito; algúns viaxan dende o sur de Francia, o Reino
Unido, Noruega ou Suecia.
O “Monstro Verde”. Cunha
cubicaxe de 12,3 litros e
unha potencia de 260cv,
Opel presentou en 1914 o
chamado "Monstro Verde",
o vehículo máis formidable
na historia da compañía. Este
ano este lendario automóbil
volveu á acción por primeira

vez logo dun longo letargo.
O coche de carreiras de récord participou no Rømø
Motor Festival 2018. Con tecnoloxía avanzada de catro
válvulas por cilindro, árbore
de levas na cabeza e eixe de
transmisión vertical. Debido
á enorme altura do motor, os
resortes das válvulas sobresaen a través de 16 buracos
no capó. Os pistóns funcionan dentro das cámaras de
combustión a unha velocidade lineal de 24 metros
por segundo, equivalentes
a 86 km/h, o que representa niveis de Fórmula 1. O coche alcanza velocidades de
ata 230 km/h. Na década
de 1920, ata deixou atrás o
posuidor do récord absoluto de velocidade Malcolm
Campbell.

Datos do RMF
A proba comezou grazas á
iniciativa dun pequeno equipo de entusiastas, Thomas

Toft Bredahl e Carsten
Bech, con Finn Andresen,
Steffen Sonnberg e Holger
Sonnberg. Sen o seu pulo
pola tolemia da época, este
marabilloso evento nunca pasaría a burocracia das
autoridades locais. Parte do
motivo polo que a carreira
se organiza a finais do verán
é que os concellos locais só
permitían que se executase
cando o período estival pasase e a praia estivese máis
tranquila e menos poboada;
cando os veraneantes xa remataran o seu tempo de vacacións. Con todo, é unha fin
de semana ruidosa e chea de
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Opel Classic participou cun coche de carreiras de 1914 con 12,3 litros

afeccionados. Cunha praia
de catorce quilómetros de
longo, hai sitio para todos,
e non é para menos, pois o
número de espectadores soe
superar as 8.000 persoas.
Este ano, a lista de participantes estendeuse máis aló
de noventa vehículos. Cando
comezan a situarse os vehículos na pista de velocidade
esta complétase en cuestión
de segundos. As probas son
continuas. Hai que destacar que é unha rivalidade
amigable, divertida e, sobre
todo, aditiva.
Moi importante neste festival do motor é o estilo.
Estes pilotos non só saben
como competir cun auto vello, tamén teñen un bigote
malo ou clásico. RMF ten un
código de vestimenta estrito

-

para garantir que todo se
vexa correctamente como
correspondería a época de
referencia. Aquí está prohibido desentoar ou ser estrafalario de máis. Non hai un
só competidor que non se
adhira ás regras neste sentido, e o compromiso vaga
a pena, ofrecendo unha pequena fiestra ao pasado nesta praia asolagada de néboa.
O tempo pasa rapidamente entre as avarías, as
reparacións e as carreiras.
Os equipos de asistencia
sempre están prestos a botar unha man. Con todo,
este ano terminou cun estoupido. Correr é un risco
no mellor dos casos, pero
ao agregar o elemento extra das máquinas de hai noventa anos estás xogando,

No RMF poden participar os vehículos construídos antes de 1947

nunca mellor dito, con
lume. Que é precisamente
o que Konstabel Palm tiña
nas súas mans cando o seu
pistón atravesou a parede
do cilindro da súa Harley
Davidson JD 1928, picando

A proba
comezou grazas
á iniciativa dun
pequeno equipo de
entusiastas
o tanque e envorcando o
seu contido. A bóla de lume
resultante queimou as súas
cellas e deixou ampolas nas
súas mans, pero pola contra, afortunadamente, escapou ileso. O piloto non

se desanimou, é máis asegurou que regresaría o ano
seguinte con outra marabillosa Harley.
O RMF ten fama entre os
entusiastas deste tipo de
carreiras de ser o evento
vintage máis divertido e estrafalario de Europa, ao reunir unha mestura ecléctica
de metal gastado na area
para o entretemento dos espectadores (e os participantes). Deste xeito Dinamarca
convértese nun lugar fantástico para vivir a finais de
verán este tipo de carreiras.
Haberá que empezar a pensar en dirixirnos a esta praia
danesa a finais de setembro
e ser testemuñas deste pequeno anaco tolo de aqueles apaixonados tempos do
motor en seu estado puro.
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26º Rali Botafumeiro- Campionato de Galicia de Ralis

Senra: vitoria e récord
■ MIGUEL CUMBRAOS | Textos e Fotos

Regresaba o Rali Botafumeiro á esfera do autonómico de ralis, emprazado
desta volta a derradeira fin de semana de agosto. Proba longa e dura, con

récord de inscritos e fortes accidentes,
saldados fundamentalmente con danos
mecánicos. No eido deportivo, Víctor
Senra logrou o segundo triunfo do ano,

o sexto na cita santiaguesa, que o converte no piloto con máis “medallas de
ouro” nesta carreira.

Interesante e apertado Botafumeiro, onde Senra e Vázquez
acadaron unha importante vitoria, a sexta da do Dumbría na
recuperada cita santiaguesa.

Meira presionou a Senra, pero o de Vincios
tivo que contentarse con ser segundo.

Problemas coa dirección no segundo paso por
Vedra condicionaron o rali de Caamaño, que foi
finalmente terceiro.

Primeira comparecencia de Manuel Souto, que
conseguiu rematar na cuarta praza.

Espremendo ao máximo o seu veterano Lancer
EVO VI, Luís Penido obtivo unha brillante quinta
posición.
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Impresionante andar dos irmáns Bello, que cun
efectivo C2 lideraron o Trofeo Pirelli.

Nova primeira praza para Berdomás no Volante
FGA, que reforza o seu liderado nesta opción
promocional.

Tan só medio segundo deulle a primeira praza a
Rubén Gandoy na opción Pirelli AMF.

Clasificación Xeral 26º Rali Botafumeiro
Posto

Piloto

Vehículo

1º

VICTOR MANUEL SENRA

FORD FIESTA R5
MITSUBISHI LANCER EVO X

2º

AERTO MEIRA

3º

IAGO CAAMAÑO

FORD FIESTA R5

4º

MANUEL J. SOUTO

MITSUBISHI LANCER EVO X
MITSUBISHI EVO VI

5º

LUIS PENIDO

6º

MARTIN BELLO

CITROEN C2

7º

ANTONIO VILLAR

FORD FIESTA R5
MITSUBISHI LANCER EVO IX

8º

PEDRO CASTRO

9º

ADRIAN CAMPAÑA

BMW M3

10º

ANTONIO FERNANDEZ

MITSUBISHI EVO 8

Ata 85 clasificados

O lucense Pérez Fojón foi o mellor no Trofeo
Recalvi.
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A actualidade do motor
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49ª Subida a Chantada - Campionato de España de Montaña

Iraola, un paso máis preto
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ | Fotos

O
retorno
do
Campionato de España
de Montaña tivo lugar
na emblemática subida
a Chantada, no corazón
da Ribeira Sacra lucense, que no contaba para
o nacional dende nove
anos atrás. Calor, menos
ca outras veces, público e triunfo para o vasco
Iraola, que deu un paso
moi importante para
ser campión a falta tan
só dunha proba para o
remate.

Iraola e a súa Norma dominaron a fin de semana. Acadaron unha vitoria quizais chave no desenvolvemento do certame.

Diversos problemas mecánicos condicionaron a actuación do asturiano Javier Villa, que foi
segundo co seu BRC.

Forte accidente do veterano Pancho Egozkue, que vencera en Chantada en 1987, finalmente
terceiro na presente edición.

O ourensán César Rodríguez foi o mellor galego clasificado, aos mandos do seu coñecido Silver
Car EF 10.

Interesante batalla a librada no apartado de turismos, onde no derradeiro momento impúxose o
andaluz José Antonio Aznar co seu espectacular Ginetta G55.

Mario Asenjo, tamén cun BRC, foi o mellor do Trofeo da Escudería Chantada.

O grupo N foi cousa do Lancer de Salvador Tineo.
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