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Cada día parece que a industria do automóbil se achega máis cara ao temporal perfecto. Son moitas as persoas
que pensan que os grandes construtores son case que indestrutibles, incluso
inmortais.
Poñamos un exemplo dun mega-grande doutro sector, que o foi todo nel,
Kodak. Fundada a finais do século XIX, a
compañía quedouse fóra da revolución
da foto dixital. A pesar de ser esta a que
desenvolveu inicialmente esa tecnoloxía
en 1975. O medo, entre outras cousas, a
que o novo dispositivo destruíse o seu
lucrativo negocio para cámaras de carrete fixo que a firma non aproveitase o
invento do seu enxeñeiro Steven Sasson,
e foi con esa decisión que Kodak comezou a marcar o seu propio fin. É máis na
actualidade as novas xeracións nin coñecen esta marca que no século pasado
ninguén puido facerlle sombra no sector
da fotografía.
No sector da automoción estamos
sendo testemuñas de como Elon Musk
chegou cun proxecto de coche eléctrico,
que se ben nun principio non foi tomado
moi en serio polos grandes fabricantes,
agora empezan ver cara a Tesla con gran
preocupación. Si, si a calquera grande
lle pode pasar o mesmo que a Kodak.
Ou non?
Agora ademais comezan a ter outros
problemas como é a demonización dos
motores diésel por parte da UE, cando
a maior parte das motorizacións dos fabricantes do vello continente están baseadas nesta tecnoloxía. Todo isto está
obrigando as marcas automobilísticas a
ter que desenvolver novos modelos baseados noutras enerxías, cambiar as liñas
de montaxe, reestruturar cadros de persoal, establecer novas relacións cos provedores… algo que ten un denominador

común: require de moito tempo, traballo
e investimentos.
Por outra banda, algúns construtores
xa enviaron dous avisos. O primeiro para
o cadro de persoal, haberá duros recortes. O outro para os provedores, terán
que axustar custos. En concreto o grupo
francés PSA xa lles pediu (a palabra correcta sería esixiu) aos seus provedores
de Opel en Zaragoza axustes de custos
do 20%. A fábrica Ford de Almussafes
fixo unha exixencia similar. E isto acaba
de comezar!
Outros datos que achegan máis ventos (fortes) a este temporal son o Brexit,
a guerra comercial de Trump co xigante chinés, a revolución tecnolóxica (léase IA e robots, entre outras cousas) ou a
presión do norte de África (man de obra
barata e unhas tremendas ansias de que
se instalen industrias).
O norte de África! Vaia perigo para os
postos de traballo españois! Salarios ridículos (comparados cos europeos) e
moitas ganas de recibir a empresas de
automoción de todo tipo e de todas as
nacionalidades. Só temos que analizar
o éxito de Renault, que foi un dos grupos pioneiros deste sector en establecerse en Marrocos. Triunfou producindo
os Dacia alí, e non para de ampliar e mellorar, tanto as súas instalacións fabrís
como as súas vendas de coches.
En fin, que os homes do “tempo da
automoción” están fartos de avisalo. O
temporal segue aproximándose. E os
dirixentes políticos europeos, entre outros, seguen nas berzas. Logo non botemos as mans á cabeza. Xogámonos
moitísimo, sobre todo moitos postos
de traballo que probablemente sexan
irrecuperables.
Despois do temporal tecnolóxico
Kodak hoxe é unha anécdota.
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Presentación do Club Ciclista Farto-Aleata
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e foto

A principios deste mes presentouse o Club Ciclista Farto-Aleata,
o primeiro equipo feminino galego que aspira a converterse en
equipo UCI en 2020. O equipo estará dirixido por Luis Méndez. O
equipo conta con 20 ciclistas, de
distintas nacionalidades.
A presentación do equipo só
puideron acudir 16 ciclistas, o
nome das asistentes de esquerda
a dereita na fila superior é: Joana
Cortico (Portugal), Reych Madone
(Valencia), Jenifer Puentes
(Colombia), Antia Crende (Lugo),
Ana Rodríguez (A Coruña), Fanny
Abelenda (A Coruña), Elisabete
Lopes (Brasil), Laia Conesa
(Barcelona) e María Correa

(Pontevedra). As ciclistas da fila
inferior son, de esquerda a dereita: Inés Nascimento (Portugal),
Diana Pedrosa (Portugal), Natalia
Huertas (Salamanca), Esther
Rubio (Barcelona), Lorena Sanín

Kymco SuperNEX
Kymco anunciou o
desenvolvemento da
SuperNEX, a primeira
superdeportiva eléctrica que
cumprirá coas expectativas
que os usuarios de motos supersport buscan.
O sistema de
transmisión de
6 velocidades
permite extraer
todo o potencial da moto ata
a súa máxima
potencia. As
marchas axudan a mellorar
a súa eficiencia, capacidade

Bolsas Shad SW Waterproof
de resposta, a súa aceleración
progresiva ata alcanzar a velocidade máxima. A SuperNEX
acelera de 0 a 100 en 2,9 segundos; de 0 a 200 en 7,5”; e
de 0 a 250 en 10,9”.

A renovada liña SW
ofrece un amplo abano de posibilidades xa
que son bolsas 100% impermeables e de alta capacidade.
Preséntanse 4 novos modelos

Deseño Honda

Astone Crossmax
Astone Helmets amplía a súa gama de
produtos co versátil
Crossmax. Un integral de estilo trail con excelentes prestacións a un gran prezo, ideal
tanto para as rutas por estrada como para pistas off-road.
Conta cunha calota fabricada en policarbonato ABS inxectado.
Ademais, o seu interior é completamente desmontable, lavable e está confeccionado
en tecido hipoalerxénico.
Dispoñible en dúas atractivas versións: a Road, que se

(Teo), Andrea Tomé (A Coruña)
e Noelia Serrano (Pontevedra).
As catro ciclistas que non puideron asistir a presentación foron:
Antonella Núñez (Arxentina),
Cristina Bru (Igualada), Katiuska

García (Venezuela) e Yamila
Palacios (Arxentina).
Á presentación acudiron os ciclistas Delio Fernández, Gustavo
César Veloso ou o recentemente gañador da Volta a China, Álex
Marque. Tamén asistiron Marcos
Serrano, Brais Dacal e Luis Mariño.
Aproveitando a presentación,
realizouse a primeira concentración do equipo durante os primeiros catro días de novembro.
As deportistas recibiron varias
charlas, dos ciclistas profesionais,
e fixeron varias saídas en bicicleta. O Club Ciclista Farto-Aleata
no 2019 participará nas probas
da Copa de España e nas probas
por etapas.

pode adquirir en cores matt
fluo red e matt black grey rede;
e a S- Tech, dispoñible en cores
matt grey yellow e matt black.
Pódese adquirir en talles que
van da XS á 2XL por 149 €.

O stand de Honda
no EICMA exhibiu
dous novos deseños
de 125cc realizados polo centro R&D en Roma: a CB125X
e a CB125 M, ambas baseadas na CB125 R 2018 como
plataforma.
A CB125 M é unha máquina
para a rúa que destaca cunha
cor vermella brillante e máis
dun detalle súper-motard no
seu deseño. Mentres que a
CB125X, totalmente branca, é
un modelo ‘X’ de clara orientación adventure, con superficies sólidas que traen á mente
o mundo da ciencia ficción.

que se axustan a calquera tipo
de moto: as alforxas laterais
SW42, que melloran a súa suxeición mediante a fixación
side bag holder, a bolsa sobredepósito
SW22, o petate SW38 e a
bolsa traseira SW35.
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Roadshow do novo Lexus UX
250h en Vigo e A Coruña
A finais de outubro, realizouse o
Roadshow do novo
Lexus UX 250h nas instalacións
do Centro Lexus de Breogán
en Vigo e A Coruña. Todos os
clientes e amigos de Lexus tiveron a oportunidade de coñecer
o novo UX 250h, o novo crossover de Lexus que rompe todas
as regras pero mantense fiel á
súa filosofía "híbrida".
O deseño espectacular do
novo UX 250h é unha inconfundible proclamación da súa

forza. Ademais, as liñas elegantes que trazan o seu exterior
revelan unha personalidade
marcada por un estilo distinguido e de gran dinamismo. Ofrece
unha nova xeración de tecnoloxía híbrida de autocarga que
combina un bo consumo de
combustible cun rendemento
tan dinámico como suave.
O director de Operacións do
Grupo Breogán, Sergi Sánchez
(na foto), foi o encargado da súa
presentación nas instalacións
coruñesas.

Infiniti presentou a súa gama na Coruña
O Centro Infiniti Caeiro na
Coruña presentou aos
medios de comunicación especializados
no motor a súa gama completa de modelos. Coa vista posta
na vindeira electrificación.
Infiniti está traballando actualmente nun rango ECO con motores eficientes que cumpren a
normativa europea para ofrecer
aos usuarios unha solución para
a mobilidade sostible. O Q30 e o

QX30 de gasolina e Q50 Hybrid
son os motores nos que a marca enfoca os seus esforzos para
dar un primeiro paso a unha
fase previa á electrificación. A
compresión variable do motor VC Turbo é o seguinte paso.
Será incorporado ao novo QX50
a principios do 2019.
Os novos modelos da marca
xaponesa ofrecerán sistemas de
propulsión electrificados a partir de 2021.

I Networking Carglass en Vigo
Carglass realizou
un día de contactos
cos mediadores de
seguros e representantes de
varias empresas con presenza
en Vigo. O acto, realizado a finais
de outubro nas instalacións do
Real Club Náutico de Vigo,
reuniu ao redor de duascentos

profesionais relacionados co
sector asegurador do motor.
Durante o evento, os asistentes foron capaces de compartir
experiencias e intercambiar opinións, nunha contorna en constante evolución que enfronta
importantes retos tecnolóxicos
na actualidade.

Presentación do novo Macan na Coruña
Centro Porsche A
Coruña presentou o
novo Macan. Cunha
mostra pública no paseo do
Parrote os coruñeses puideron
admirar e coñecer de preto este
novo SUV do fabricante alemán
de coches deportivos.
Esta exposición na cidade
herculina do novo Porsche

Macan, que estivo apoiada polo
Porsche Mobile Center, deixou
unha estampa marabillosa na
dársena coruñesa.
Algúns datos do fabricante:
245cv de potencia, 6,7” de 0 a
100 km/h, 6,5” de 0 a 100 km/h
(co paquete Sport Chrono)
e 225 km/h de velocidade
máxima.
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O “Obra” desprázase en Nissan
O pasado 25 de outubro o concesionario de Nissan en
Santiago, Caeiro Rey, fixo entrega ao persoal do Monbus
Obradoiro dos novos vehículos para a tempada 2018/2019
nas instalacións do polígono
do Tambre. No acto estivo presente boa parte da directiva e
persoal do club compostelán,
que comezaron compartindo
as súas impresións co persoal
de Caeiro Rey sobre os obxectivos e ilusións para a nova tempada que acaba de arrincar.
Na entrega interviron María
Caeiro, conselleira Delegada
de Grupo Caeiro e Daniel
Agra, director de márketing e comercial de Monbus
Obradoiro. María agradeceu
a presenza obradoirista, “xa
sabedes que para nós tervos
aquí é como ter a parte da familia, é un orgullo para nós
manter este acordo”.

Ao final do acto os xogadores do persoal obradoirista que estaban presentes na

rolda de prensa, liderados
polo seu adestrador Moncho
Fernández, posaron xunto

ao seu novo coche con toda
a familia Nissan Caeiro Rey.

Amiocar cumpre 25 anos
O
concesionario oficial da marca alemá BMW en
Santiago de Compostela,
Amiocar, cumpre 25 anos
de vida. Moitos foron os
modelos que pasaron polas súas instalacións ao longo deste tempo. Se ben
algo que deixou unha pegada moi importante foi a
chegada dos seus primeiros
vehículos eléctricos, o futuro. Na foto, Carlos Agrelo,
xerente do concesionario,
posa co xa icónico BMW i3,

cando chegou ás súas instalacións de Amio marcando
un novo tempo.
Dende os seus inicios naquel páramo de Amio, un
antigo vertedoiro, á actualidade cambiaron moito
as cousas en Amiocar. Este
concesionario comezou a
súa actividade con oito traballadores e na actualidade
son máis de trinta. Dende
estas páxinas queremos felicitar a todos eles polo traballo realizado ao longo deste
25 anos.

Un Micra, agasallo estrela de Nadal
O agasallo estrela de Compostela
Monumental este
Nadal será o novo Nissan
Micra do concesionario
Caeiro Rey de Santiago.
Será o décimo quinto automóbil que sortearán nunha
campaña de inverno os comerciantes do centro histórico santiagués en toda a súa
existencia. Desta maneira

premiarase a fidelidade de
todos os seus clientes polas
compras realizadas nos establecementos asociados dende o día un de decembro de
2018 ata o once de xaneiro
de 2019.
Unha boa iniciativa que,
sen dúbida, contribúe a dinamizar a zona histórica de
Compostela ao longo de toda
a tempada de Nadal.
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Ligier JS50 Sport Ultimate

Acordo para desenvolver coches autónomos

A nova serie limitada
do Ligier JS50, o Sport
Ultimate, xa está nos
concesionarios oficiais da marca. O modelo inclúe detalles
exclusivos como as lamias de
aliaxe de aluminio de 16 polgadas en negro metal, tapizaría
Sport en semicoiro negra, perforado en forma de diamante

Volvo chegou a un
acordo con Baidu, o
principal buscador da
Internet chinesa, para desenvolver conxuntamente vehículos eléctricos e autónomos, co
obxectivo de producilos en serie en China, o maior mercado
de coches do mundo. En virtude do acordo de colaboración,
Baidu achegará a súa plataforma de condución autónoma
Apollo, mentres que Volvo facilitará tanto o acceso ás súas

e costuras vermellas e sistema
de audio Pioneer 6.0. Tamén incorpora unha cámara de visión
traseira.
O Sport Ultimate comercialízase no noso país en dúas cores exclusivas para esta edición:
Gris Asphalt e Azul Reef Metal. O
prezo do Ligier JS50 parte dos
12.990 €.

tecnoloxías como á súa experiencia automobilística.
Nas próximas décadas China
probablemente se converterá
no mercado de vehículos autónomos máis grande do mundo.
A empresa de estudos de mercado IHS Markit predixo, a principios deste ano, que en 2040
se venderán aproximadamente 14,5 millóns de vehículos autónomos en China; respecto a
un total global duns 33 millóns.
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Novo Focus, un Ford con 5 estrelas

Novo Vitara

O Focus recibiu a
máxima cualificación de seguridade
de 5 estrelas nas probas de
choque Euro NCAP, un dos
primeiros vehículos en recibir a cualificación máis alta
baixo os novos e máis estritos protocolos de probas. O
Focus foi desenvolvido utilizando as novas instalacións

O novo Vitara presume dunha nova
grella dianteira cromada, paragolpes dianteiros
con embelecedores cromados, lamias de aliaxe de 17”
e ópticas dianteiras de tecnoloxía LED.
Incorpora 2 mecánicas de
gasolina turboalimentadas.
Ambas se poden combinar
con caixas manuais e automáticas de 6 velocidades e co
sistema de tracción 4 WD ALL
GRIP, que permite elixir entre
catro modos de condución

de probas de colisión de
Ford en Colonia (Alemaña)
para mellorar aínda máis a
seguridade. As tecnoloxías
deseñadas para facer que
a condución do Focus sexa
máis cómoda, menos esixente e para axudar aos condutores para evitar ou mitigar
os efectos dos accidentes foron eloxiadas por Euro NCAP.

(Auto, Sport, Snow, e Lock).
É novidade o propulsor 1.0
Boosterjet (111cv), dispoñible nas versións GL, GLE, GLE
automático, GLE 4 WD e GLE
4 WD automático. A motorización máis potente é a 1.4
Boosterjet (140cv), que se
ofrecerá nas versións GLE,
GLX, GLX 4 WD, GLX 4 WD
automático SR e a serie especial Toro. As versións con
cambio automático dispoñen de levas situadas detrás
do volante.

Aston Martin prepara un SUV
Aston Martin deu
un paso significativo cara ao primeiro SUV da marca de luxo, o
DBX. Este está programado
para ser presentado no último trimestre de 2019 e construirase nas instalacións en
St. Athan de Aston Martin
Lagonda; unha fábrica de
vangarda que finalmente
se converterá no "Fogar da
Electrificación" cando os modelos eléctricos da marca entren en produción.

Fiat Tipo Mirror e Street
O Fiat Tipo Mirror e
o Street son as dúas
novas versións que
amplían a familia Tipo.
As novas edicións Mirror e
Street están dispoñibles nas

versións de 4 e 5 portas e
Station Wagon cunha gama
de motores que cumpre coa
homologación WLTP. O
Street está dispoñible co motor

de gasolina 1.4 (95cv), mentres que a gama Mirror inclúe
a motores gasolina 1.4 (95cv)

e 1.4 T- Jet (120cv), e os motores diésel 1.3 MultiJet (95cv)
e 1.6 MultiJet (120cv), tamén
con cambio automático DCT.
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O Audi R8 actualízase
Ademais do seu
deseño máis deportivo, o Coupé e o
Spyder contan con motores
máis potentes. A comercialización dos novos modelos en
Europa iniciarase a principios
de 2019.
O corazón do R8 é o seu
motor V10 atmosférico, dispoñible en dúas variantes de
potencia. Trátase do motor
V10 con idéntica tecnoloxía á
que utilizan os R8 LMS GT3 e
R8 LMS GT4 de competición.
Un propulsor moi compacto,

que se produce en Hungría.
Entre as súas características,
un radiador independente
para controlar a temperatura do aceite do motor, que se
subministra dende un cárter
seco. Este principio de lubricación, procedente das carreiras, permite instalar o motor
nunha posición moi baixa. A
bomba de aceite funciona en
diferentes etapas, garantindo así a correcta lubricación
en calquera condición, mesmo coas aceleracións laterais
de ao redor de 1,5 G que son

posibles co R8. Ambos motores contan cun filtro de partículas de gasolina.
As modificacións na suspensión dan aínda máis

estabilidade e precisión. A
asistencia foi reaxustada tanto
na dirección dinámica opcional como na servodirección
electromecánica.

Cupra Ateca
O lanzamento do
Cupra Ateca cambia
as regras do xogo,
e substitúe o enfoque convencional polo da deportividade. Cupra aspira a ocupar
unha posición que por agora non cobren outras marcas
no mercado: entre as xeneralistas e as marcas premium
ou de luxo.
O Cupra Ateca xa está dispoñible na rede comercial
por un prezo de 44.900 euros. O corazón deste modelo
é un dos motores máis tecnoloxicamente avanzados
do mercado: un propulsor de
gasolina TSI de dous litros,
catro cilindros, inxección
directa e indirecta e turbocompresor, que ofrece nada
menos que 300cv e 400 Nm

de par máximo. Isto, unido á
transmisión DSG de 7 velocidades e ao sistema de tracción integral 4 Drive, fai que
o Cupra Ateca achegue seguridade e estilo. O impoñente
deseño exterior deste SUV
está á altura do seu impresionante rendemento. Na parte dianteira, a grella superior
presenta un efecto de niño
de abella co novo logotipo
Cupra no centro. Tanto a grella como os demais detalles e
embelecedores, están acabados en negro brillante, unha
característica constante. Na
zaga atópanse as dúas saídas
de escape dobres, enmarcadas no difusor traseiro, e as
exclusivas lamias de aliaxe de
19" con efecto diamante que
realzan a silueta deste SUV.

O “Encontro do século” de Citroën
Citroën naceu o
4 de xuño de 1919,
coa presentación
oficial do Typo A, e, en 2019,
cumpre 100 anos. Para celebralo, distintos eventos terán
lugar ao longo de todo o ano.
Entre eles, “O Encontro do
Século” (Lle Rassemblement
du Siècle), que se celebrará
os días 19, 20 e 21 de xullo.
Tres xornadas nas que os coleccionistas e fans da marca
de todo o mundo reuniranse
na Ferté- Vidame (Francia).

Todos os interesados en
asistir ao encontro, deben
rexistrarse, online, no site do
evento citroencc.com (francés) ou citroencenturycelebration.com (inglés).
“O Encontro do Século” será
un evento de gran magnitude cun carácter familiar e lúdico. O custo da inscrición
é de 100€ para un vehículo
e dúas persoas para todo o
evento (tres días). Os detalles
da inscrición pódense atopar
no site do evento.
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Reinterpretación do Maserati dos anos 50

eXS, un Seat diferente

Ares Design acaba de presentar o
Project Wami, unha
atractiva
representación
dos clásicos Maserati da década de 1950, como o Spyder
2000. Este pintoresco bipraza combina o clásico e o moderno. Conta con elementos
como as lamias de arame
con detalles brancos nos
pneumáticos, os paragolpes cromados e os escapes
nos laterais, pero á súa vez
integra técnicas de fabricación actuais como o aluminio

O novo Seat eXS supón unha solución
de micromobilidade
para aqueles usuarios que
queren moverse de forma
sustentable e eficaz na cidade. O novo eXS foi deseñado
polo equipo da marca do grupo VW e inclúe a tecnoloxía
eléctrica de Segway, que utiliza a plataforma do seu modelo ES2.
Grazas ás súas grandes rodas
de 8", a condución resulta áxil
e os amortecedores dianteiros e traseiros proporcionan

e a fibra de carbono. Aínda
está en fase de desenvolvemento, pero está chamado a
converterse nun dos roadsters máis atractivos que se
fixeron xamais. Á súa vez, o
interior presenta detalles en
metal, coiro e aluminio de
alta calidade. Por agora a información é moi limitada e
Ares Design non comunicou
un prazo para o lanzamento
do proxecto, pero gustaríanos saber que esconde nas
súas entrañas esta pequena
xoia de inspiración italiana.

BREVES
❱❱
Segundo a proposta do borrador da Lei
de Cambio Climático e
Transición Enerxética, a
partir de 2040 estará prohibida en España a venda
e matriculación de turismos e comerciais que produzan “de forma directa”
emisións de carbono.
❱❱
Os
vehículos
eléctricos e os impulsados
por gas son os que teñen
un menor custo total para
os usuarios, segundo un
estudo elaborado pola organización de consumidores OCU.
❱❱
Baixo a denominación Express, o Renault
Trafic comercializarase co
logotipo de Mitsubishi nalgúns mercados como Nova
Zelandia ou Australia.
❱❱
Ford alcanzou un
acordo para a adquisición
da compañía de patine-

un manexo suave. A combinación de batería e motor permite alcanzar ata 25 km/h. O
Seat eXS está equipado así
mesmo con luces dianteiras e
traseiras LED, iluminación ambiental persoalizable, pantalla
LCD, control de cruceiro, antirroubo disuasorio e ten a posibilidade de conectar unha
batería adicional para aumentar aínda máis a súa autonomía, que alcanza un máximo
de 45 km dependendo das
condicións. O seu prezo roldará os 500€.

Ford GT Carbon Series 2019

tes eléctricos compartidos
Spin. A través da operación de compra desta firma pode ofrecer aos usuarios unha alternativa para
o transporte do último
treito.
❱❱
O novo Kia Soul
fará o seu debut internacional no Salón de Los Ángeles. O Soul foi completamente renovado e chegará
ao mercado en 2020, segundo a marca, cun deseño atrevido e unha grande
versatilidade.
❱❱
A saída do Reino
Unido da UE debe facerse efectiva en 2019, pero
Londres e Bruxelas aínda
non conseguiron pechar
os termos do acordo, o
que sumiu á industria de
automoción británica (fabricantes e provedores)
nun clima de nerviosismo.

O Ford GT Carbon
Series pronto asaltará
as pistas coa etiqueta
de superdeportivo, máis lixeiro e, a diferenza do seu irmán
de competición, quererá ser
conducido a casa despois.
O novo modelo de edición
limitada reduce o seu peso en
aproximadamente 18 kg grazas a unha gran cantidade de
innovacións, tales como lamias de fibra de carbono, un
escape de titanio, porcas de

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

lamias de titanio e un portón
traseiro de policarbonato con
ventilación adicional. Os enxeñeiros da marca engadiron o
equipamento suficiente (aire
acondicionado, radio e SYNC
3) para aqueles clientes que
queren realizar comodamente o traxecto de ida e volta ao
circuíto.
A terceira edición especial do
Ford GT incorpora máis fibra
de carbono visible que calquera outro modelo anterior.

Axenda

Sprint

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados
¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

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

12

Sprint Motor >> Novas

“Hora 25” de Audi
Canto tempo aforrariamos nunha cidade
con coches autónomos, transporte compartido e
un control intelixente do tráfico? O estudo de Audi “Hora
25–Tráfico” ten as respostas.
En colaboración cos expertos en tráfico do Instituto
Tecnolóxico de Karlsruhe
(KIT) e a consultora de Múnic
MobilityPartners, esta investigación simulou a mobilidade do futuro en Ingolstadt,
Alemaña. Segundo este estudo, pódese conseguir unha
redución continua da duración dos traxectos cotiáns: se
o tráfico estivese completamente automatizado reduciríase nun terzo, mesmo aínda
que houbese un 10% máis de
persoas desprazándose. O requisito é que se consolide a

tendencia cara á mobilidade
compartida.
A longo prazo, unha frota de
coches autónomos axudará a
resolver os problemas do tráfico nas cidades. Estes beneficios serán aínda máis palpables
cando estea combinada cun
control intelixente do tráfico e
unha maior taxa de ocupación,
mediante un aumento na media do número de persoas por
coche. Se esta cifra aumentase
lixeiramente de 1,1 a 1,3 persoas, debido a que un maior
número de usuarios compartiría coche, non habería máis
conxestións durante as horas
punta. Nunha rede de tráfico
completamente automatizada,
máis persoas (un 12% máis) poderanse transportar en menos
tempo (un 33% menos) nos
desprazamentos cotiáns.

O estudo determinou que,
coa incorporación de vehículos completamente autónomos, poderíanse adaptar as
vías de catro carrís por sentido para que tivesen soamente un, e empregar ese novo
espazo para peóns ou bicicletas en lugar de vehículos.

Este estudo ten en conta que,
cun maior número de coches
autónomos, terían acceso
á mobilidade máis persoas
maiores sen carné de conducir e nenos, ademais de que
taxis robotizados poderían levar a cabo o transporte público local.

Speedtail pode alcanzar unha
maior velocidade punta que
calquera outro McLaren fabricado ata a data, chegando aos 403 km/h, pero tamén
ofrecerá unha combinación
sen precedentes de artesanía

contemporánea, innovación
de materiais e personalización
a medida. Só se fabricarán 106
unidades, todas reservadas, a
un módico prezo de 1,75 millóns de libras máis impostos.

Novo BMW Serie 8 Cabrio
BMW segue avanzando na súa ofensiva de modelos no
segmento de luxo coa presentación dun deportivo
convertible que alcanza as
cotas máis altas de estilo e
exclusividade. O novo Serie
8 Cabrio chegará aos concesionarios en marzo de 2019
con dúas motorizacións:
M850i xDrive Cabrio con

390 kW/530cv, motor V8 e
840d xDrive Cabrio con motor diésel de seis cilindros en
liña e 235 kW/320cv. Ambos
cumpren a normativa de
emisións Euro 6d- TEMP.
Transferencia de potencia a
través dunha caixa de cambios Steptronic Sport de oito
velocidades e tracción integral intelixente BMW xDrive.

McLaren Speedtail
McLaren Automotive
desvelou este mes a
asombrosa e simplificada forma e a sensacional
especificación do McLaren
Speedtail. O seguinte capítulo da Serie Ultimate de

McLaren, o Speedtail, é o primeiro “ Hyper-GT” da compañía británica recoñecida por
producir coches deportivos
de luxo e superdeportivos
que brindan experiencias de
condución extraordinarias. O
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O Porsche 911 baixo presión
A oitava xeración do 911 lanzarase a principios de 2019.
Antes, os prototipos traballan
ao límite para completar o programa final de probas ao redor
do mundo, poñendo baixo forte presión a este deportivo clásico. Os coches viaxan entre
zonas climáticas con diferenzas
de temperatura de ata 85 graos,
rodan por desniveis de máis de
catro quilómetros, soportan
grandes atascos nas principais
cidades e establecen novos

récords nos circuítos. Despois
de todo isto, cada compoñente do vehículo debe funcionar
de forma tan fiable como o facía
inicialmente.
En países cálidos como os
Estados do Golfo Pérsico, en
Oriente Medio, ou o Val da
Morte, en USA, a climatización
interior, a xestión térmica e o
comportamento do combustible necesitan someterse a
probas de funcionamento en
temperaturas que superan os

50 graos, nas que, por exemplo, os compoñentes do interior non deben expandirse
ou contraerse nin facer ruídos
cando se expoñen á calor. Nas
temperaturas finlandesas de
35 graos baixo cero, o programa de probas céntrase en áreas
como o arrinque en frío, a calefacción e o aire acondicionado,
a tracción, o comportamento
do coche e a freada, así como a
velocidade de resposta dos sistemas de control relacionados

coa condución. As duras e esixentes estradas do Círculo
Polar Ártico ofrecen as condicións óptimas para probar un
deportivo. Por outra banda, os
percorridos de resistencia do
novo 911 leváronse a cabo en
circuítos e calzadas de China,
cun tipo de tráfico que é típico dese país. Tamén no xigante asiático se pode comprobar
o funcionamento fiable do coche cun combustible cunha calidade que varía moito.
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Parabrisas de récord
■ REDACCIÓN | Texto ■ SPRINT MOTOR | Fotos

Ao longo da historia do automóbil deseñáronse multitude
de parabrisas de moitas formas
e, evidentemente, de moitos tamaños. A pregunta é: cal é o parabrisas máis grande, e o máis
pequeno, de cantos se montaron nun coche? Pois a resposta
esta en modelos da nosa época.
Pero antes de nada busquemos a definición de parabrisas. Segundo a definición da
RAE, un parabrisas é un “bastidor con cristal que leva o automóbil na súa parte dianteira
para resgardar aos viaxeiros do
aire cando o vehículo se pon en
movemento”.

O máis grande
O Tesla Model X ten a honra
de ser o automóbil que monta o parabrisas máis grande
do mundo. Este modelo leva o
concepto de parabrisas panorámico (aqueles que se estenden e cobren parte do teito do
vehículo) a outro nivel. De feito,
o fabricante chama a este parabrisas “Big Sky” (gran ceo en
inglés). Grazas a el conséguese
unha gran visibilidade, ademais
dun habitáculo moi luminoso
e cunha enorme sensación de
espazo. De feito o CEO de Tesla
e fundador, Elon Musk, asegura
que “este parabrisas ofrece unha
experiencia de condución única, similar á que se experimenta
na cabina dun helicóptero”. Para

“Big Sky” do Tesla Model X

evitar os cegamentos polo sol,
dispón dun tintado dobre intelixente, que non ten elementos
metálicos para mellorar a conectividade do coche.
O parabrisas panorámico do
Tesla Model X ten nada menos
que tres metros cadrados de
superficie e está fabricado polo
especialista AGP, que dispón
dunha tecnoloxía propia para a
conformación de elementos de
vidro de ata catro metros cadrados de superficie. Ou sexa, que
aínda pode ser maior a superficie deste elemento indispensable nun automóbil de serie.

O máis pequeno
Por outra banda, no lado contrario, o Mercedes SLR Stirling

Parabrisas minimalista do SLR Stirling Moss

Moss ten o parabrisas máis pequeno de cantos se produciron
nos últimos anos, unha honra
que comparte con algúns deportivos artesanais británicos,

que tamén optan por unha
configuración de dobre deflector frontal. Os pequenos deflectores que incorpora este
modelo están deseñados para
desviar o fluxo de aire e que este
pase por encima da cabeza dos
dous ocupantes do espectacular superdeportivo.
Así e todo, estes parabrisas
minimalistas non ofrecen ningunha protección en caso de
envorco, como si o fai un parabrisas convencional, que achega ata un trinta por cento da
resistencia da estrutura do vehículo e é un elemento crave
para evitar o afundimento do
teito en caso de envorco. Nin
tampouco serven como apoio
do airbag do acompañante
cando este se desprega. Cada
un destes minúsculos parabrisas ten unha superficie aproximada de trescentos centímetros
cadrados.

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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Citroën Berlingo
Comercial ou monovolume?
■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía

Estamos vivindo unha
época de cambios vertixinosos. Iso podémolo visualizar
no mundo da automoción,
onde xa non hai regras fixas.
Como por exemplo o vehículo que traemos a estas páxinas, o Citroën Berlingo. Un
vehículo que pode estar catalogado como comercial,
monovolume ou, incluso, turismo. Nada máis sentarnos

no posto do piloto e sentir
o confort do asento, co seu
repousabrazos central, e observando toda a tecnoloxía
dispoñible no cadro de mandos incluída a pantalla multimedia (con navegador),
poderiamos dicir que estamos nun turismo. Por amplitude interior e modularidade
e altura, podemos encadrar
o Berlingo como monovolume. E se nos fixamos na
súa capacidade de carga e

nas súas portas traseiras de
apertura lateral, estamos
nun vehículo comercial de
última xeración. Ao final da
proba cada lector que opine
en que segmento sitúa a este
gran francés.
O modelo da nosa proba, cedido polo concesionario oficial de Citroën en
Santiago de Compostela –
Noyamóvil–, é o Berlingo
Talle M Blue HDi co acabado
Shine. O motor é o coñecido
Hdi de 130 cabalos acoplado a unha caixa de cambios
manual de seis velocidades.

Dimensións e capacidade
A nova Citroën Berlingo,
para cubrir máis posibilidades de satisfacción ao

cliente, dispón de dous talles, M e XL. O talle M ten
unha lonxitude de 4.403
milímetros e unha anchura
(con retrovisores) de 2.107. A
altura é de 1.807 mm sen barras de teito, e con elas chega aos 1.844 mm. A distancia
entre eixes é de 2.785 mm.
Por outra banda, se precisamos de máis capacidade
temos a opción da nova versión longa ou talle XL gaña
350 mm, é dicir 4.753 mm de
lonxitude grazas a unha distancia entre eixes de 2.975
mm. Máis polivalente que
nunca, coa posibilidade de
acoller e transportar 5 ou 7
pasaxeiros (xa sexa coa carrozaría M ou XL); o novo
Berlingo achega unha nova
resposta ao uso particular ou

>> Sprint Motor
profesional e permite elixir
entre habitabilidade ou volume de maleteiro segundo
as actividades.
O maleteiro ofrece uns
incribles 775 litros de capacidade ata a bandexa cubre-equipaxe (ata 1.050 litros
na versión longa). A esa gran
capacidade hai que engadir
os case innumerables ocos
portaobxectos repartidos
por todo o interior. Son, en
concreto, 28 e ofrecen 186 litros de espazo. Podemos localizalos no piso, no cadro de
mandos, nos gornecidos das
portas e mesmo, no teito,
onde en función do equipamento escollido, pode montar un grande oco ao que se
accede a través do maleteiro

ou dende as prazas traseiras. Este ofrece 60 litros de
capacidade cun peso máximo de carga de ata dez quilogramos, polo que é ideal
para gardar aqueles obxectos máis fráxiles.

Motorizacións
Na actualidade están dispoñibles cinco propulsores. Tres deles serán diésel
BlueHDi, con potencias que
parten dende os 75 cabalos,
seguen con 100 e acaban co
novo bloque de 1.5 litros e
130cv da nosa proba. Así e
todo, os motores de gasóleo completaranse a mediados do vindeiro ano, cando
chegue o PureTech de 130

cabalos. Todos eles combinaranse cunha caixa de cambios manual de cinco ou seis
relacións; agás o de gasolina de 130cv, que o fará en
exclusiva coa nova caixa de
cambios automática EAT8 de
oito relacións. Transmisión
que tamén está dispoñible
co diésel máis potente.
A gama de gasolina está
composta polo 1.2 PureTech
de 110 cabalos con caixa de
cambios manual de seis velocidades e o PureTech de
130 cabalos acoplado a caixa
automática EAT8.

Seguridade
Así e todo, onde de verdade destaca este novo Citroën
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é no apartado de seguridade. Pois o Berlingo 2018
equipa ata dezanove asistentes e axudas á condución,
con sistemas propios de vehículos de corte superior,
como o Head- up Display con
membrana, o control de velocidade de cruceiro, a alerta
activa por cambio involuntario de carril, o lector de sinais
de tráfico, a cámara de estacionamento traseiro, cámara con visor de 180 graos, o
asistente de aparcadoiro ou
o asistente de freada de urxencia en cidade. A finais de
ano aparecerá ademais, o
control de velocidade cruceiro adaptativo con función
Stop& Go. Realmente a nosa
unidade incorporaba moito
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máis equipamento que berlinas dun prezo superior.
Mención á parte merece o “Aviso de Cambio
Involuntario de Carril Activo”.
Este detecta, con axuda dunha cámara que recoñece as
liñas continuas ou descontinuas da estrada, a superación involuntaria dunha raia
lonxitudinal no chan das vías
de circulación. No momento
en que o sistema identifica
un risco de superación involuntaria, a dirección fai unha
manobra de contravolante de forma progresiva para
manter o vehículo na súa vía
inicial. Unha testemuña avisa
mentres se mantén a corrección. Se desexa conservar a
traxectoria do seu vehículo,
quen conduce pode impedir
a corrección mantendo firmemente o volante (durante unha manobra de esquiva,

Está
dispoñible en dous
talles, M e XL
por exemplo). A corrección
interrómpese no momento
no que se activan os intermitentes. A velocidade debe
estar comprendida entre 65
e 180 km/h.

Conectividade
Este é un apartado onde
os fabricantes cada día poñen máis interese, en parte

A
RRIN
CAMOS !
O acceso de entrada ao Berlingo
xa é cómodo, pois ten unha altura que
nos facilita que nos sentemos dunha
forma moi natural, sen ter que forzar
practicamente nada o noso corpo. Nada
máis sentarnos no posto do condutor e
facendo un par de axustes no asento e
no volante vemos que é doado atopar

obrigados pola demanda
dos usuarios. Nesta mesma
procura do benestar técnicovirtual, catro tecnoloxías de
conectividade fan do novo
Berlingo un vehículo que
ofrece unha continuidade
entre o universo dixital da
persoa e o seu vehículo para
manterse conectado en todo
momento.
A Función Mirror Screen
con Android Auto, Apple
CarPlay™ e MirrorLink permite gozar das aplicacións do
smartphone sobre a pantalla
táctil de 8 polgadas con toda
seguridade.
ConnectNav é un sistema
de navegación conectado
3D de ultimísima xeración
que ofrece numerosas vantaxes. Asociado cunha pantalla
táctil de 8’’ con pantalla capacitiva coa que é suficiente

tocar coa xema dos dedos,
este sistema tamén conta
con recoñecemento de voz
para xestionar as funcións
de navegación, teléfono e
multimedia sen quitar os
ollos da estrada. Este sistema está asociado a servizos
conectados como TomTom
Traffic que permite ter informacións do tráfico en tempo
real, a localización e os prezos das estacións de servizos
e os aparcadoiros, as informacións meteorolóxicas e a procura localizada de puntos de
interese. E opcionalmente, as
zonas de perigo.
En canto a Connect Box
con Pack SOS e asistencia
incluídos, garante o servizo de chamada de urxencia
e de asistencia xeolocalizadas. En caso de accidente ou
de calquera outra situación

que necesite unha intervención urxente, permite o envío de unidades de urxencia
apropiadas, xa sexa automaticamente ou mediante a pre-

unha postura de condución cómoda e
observamos rapidamente que todos os
instrumentos se encontran nunha posición natural e lóxica. Todo ao alcance da
nosa vista e as nosas mans. A visibilidade que temos dende o asento do piloto
é moi ampla. Un bo comezo.
Unha vez que arrincamos e comezamos a rodar dámonos conta de que
este novo modelo do fabricante francés
está claramente enfocado ao confort de
marcha. Iso é algo que se percibe na suavidade da dirección, a boa insonorización
a alta velocidade ou a capacidade da suspensión para absorber as irregularidades. Precisamente a suspensión é un dos
puntos máis complicados que tivo que
resolver a marca, pois non é fácil chegar

a un compromiso entre comodidade e
contundencia, máis cando falamos dun
vehículo orientado ao sector laboral.
Aínda así, a suspensión (sendo un pouco branda) está moi lograda.
Nada máis premer o pedal do acelerador o propulsor xa nos agradou, pois
dende o primeiro treito quedounos claro
que responde con rotundidade. Esta resposta está apoiada nun bo par motor. Iso
si, debemos puntualizar que a Berlingo
necesita os 130 cabalos se queremos
movela con soltura, contando que imos
levala cargada.
As sensacións foron moi boas en
canto á resposta do motor, cun bo empurrón en baixas e medias revolucións,
e un cambio manual de seis velocidades

cun tacto brando pero preciso. En vías rápidas mantense o ritmo sen necesidade
de premer o acelerador insistentemente e ademais os consumos serán do más
contidos. O consumo é outra das bazas
que hai que ter en conta neste modelo. Facendo distintas rutas a velocidades
comerciais, ou sexa como faría un profesional, sen estridencias“racing”, fixemos
uns consumos medios entre 5,5 e 6 litros.
Case todo o percorrido con tres adultos.
Nós recomendamos a motorización
diésel a calquera profesional que vaia facer máis de 25.000 quilómetros ao ano
(por moito que diga a ministra que vai
endemoñar o gasóleo). Hoxe por hoxe
segue sendo máis rendible, sobre todo
en Galicia.

Conta con
recarga sen fíos
para o smartphone
sión por parte dun ocupante
do vehículo sobre o botón
“SOS”. Dispoñible as 24 horas
os sete días da semana, este
servizo é gratuíto. Para ofrecer aínda máis tranquilidade
é posible contactar coa rede
de asistencia premendo sobre a tecla “Dobre Chevron”.
Por último, o novo
Berlingo conta con recarga
sen fíos para o smartphone,
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con zona específica de contacto. Dispositivo inédito que permite a recarga
por indución dunha ampla
gama de smartphones ou
de aparellos compatibles co
Standard Qi grazas a unha
zona de carga integrada
no espazo portaobxectos

• Motor: BlueHDi 130 S&S
• Cilindrada (cc): 1.499
• Estrutura: 4 cilindros en liña
• Inxección: Turbodiésel
- Inxección directa
• Potencia máxima (cv): 128
• Par motor en Nm CEE
/ rpm: 250 / 1.750
• Tracción: Dianteira
• Caixa de velocidades: Manual
• Stop & Start: Si
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previsto para este efecto
na consola central. Permite
tamén evitar os cables que
son tanto física como esteticamente molestos. A
transmisión da enerxía
eléctrica sen cables baséase no principio da indución
magnética.

• Dirección: Con
asistencia eléctrica
• Freos dianteiros /
traseiros: Discos ventilados
/Discos macizos
• Lonxitude total (mm): 4.403
• Anchura (mm): 2.107
(con retrovisores)
• Alto (mm): 1.844 (con
barras de teito)
• Número de prazas: 5
• Volume maleteiro(litros):
775
• Combustible: Gasóleo
• Capacidade do
depósito (litros): 50
• Prezo (euros): 22.157
(unidade probada)

do al 981 562 595 Infórmate llamando al 981 562 595 Infórmate llamando al 981 562 595
PERSONALIZA TUS CALENDARIOS AGENDAS TAMAÑO 15x22cm
de pared, de bolsillo, sobremesa, etc...

Servicio de Impresión
Figueiras, Codesedas 5 - Telf. 981 56 25 95
15897 Santiago de Compostela
graficasgarabal@graficasgarabal.es
www.graficasgarabal.es

PERSONALIZADAS

Portada, Contraportada y
16 primeras páginas,
totalmente personalizadas
a tu gusto

Impresa en

Tapa Dura o Semidura
Solicítenos una muestra, compruebe usted mismo la calidad y el resultado final
con bases ya hechas o como TÚ quieras
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Sprint Motor >> Alugueiro
Condutor, seguro ou fotos son algúns dos detalles a ter en conta

Alugar un automóbil sen sorpresas
■ XABIER VILARIÑO | Texto ■ UXÍA QUEIRUGA| Fotos

O coche de alugueiro é un
dos medios máis utilizados
polas persoas que fan turismo, xa sexa nas vacacións
(verán, Nadal…) ou nalgunhas pontes. Así e todo, antes
de proceder a unha reserva,
debemos ter en conta varios
factores que nos axudarán a
aforrar un diñeiro e non levar
sorpresas.
1/Antelación
O noso país é un dos de
Europa con máis tráfico de
turistas, polo que para alugar
un automóbil para viaxar pola

península é aconsellable realizar a reserva con, polo menos, un mes de antelación. A
medida que se achegan datas claves como as vacacións
de verán, Nadal ou Semana
Santa, a demanda do alugueiro de vehículos sobe e os prezos… tamén. Hai que ter en
conta que o prezo tamén varía
en función do modelo elixido
ou a localización.
Tamén existen aplicacións
como DriiveMe, que ofrece
alugueiros de vehículos por
tan só un euro. É moi doado:
elixes entre os traxectos dispoñibles no seu sitio web e

app, e alugas o vehículo por
só un euro (máis custos de repostaxe e peaxes).
2/ Reservas
Facer diferentes reservas
con antelación axuda a poder decidir con tranquilidade o destino que desexamos
visitar e conseguilo ao mellor prezo. Ademais, se non
temos claras as datas nas
que imos viaxar, o mellor é
completar reservas con datas diferentes.
Pero iso si, debemos asegurarnos antes de que a

reserva conte coa opción de
cancelación gratuíta.
3/Condutor
Se somos menores de 25
anos, mellor non ser o condutor principal. A maioría de
compañías de alugueiro esixen pagar un custo adicional
se o condutor non supera os
25 anos. Aínda que se adoita
esixir unha antigüidade mínima de carné dun ou dous
anos, para algunhas compañías ser menor de 25 anos ten
un custo adicional. Para evitar
este cargo, é mellor que quen
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vaia a conducir o automóbil
supere esa idade e teña un
permiso de condución, preferiblemente, con máis de catro anos.
4/Seguro
Aquí non debemos ser
ruíns. Mellor contratar un seguro a todo risco sen franquía.
Á hora de reservar un vehículo, a maioría das compañías
reteñen un importe bastante alto nas tarxetas de crédito para protexerse fronte a
posibles estragos, golpes ou
multas. Este depósito ou fianza depende de moitos factores e ás veces pode alcanzar o
prezo da franquía. Se contratamos un seguro a todo risco
sen franquía asegurarémonos
de que nos reteñen unha cantidade menor na nosa conta.
5/Combustible
Coidado coa política sobre
o carburante. Á hora de elixir
a política sobre o combustible
do modelo existen varias opcións. A máis utilizada é a de
recoller o coche co depósito
cheo e devolvelo igual. Con
esta opción non terás que

pagar por adiantado o depósito, nin ningunha outra taxa,
e ademais poderás elixir a gasolineira máis económica.
6/Atención á duración
Aluga o vehículo durante
máis días. Moitas compañías
de alugueiro teñen ofertas
para alugar os seus coches
dependendo do número de
días. Por exemplo, na maioría de operadores, alugar un
vehículo durante cinco días

É importante
comparar prezos
para un mesmo
coche en diferentes
compañías
custa o mesmo que para catro. Ademais, ao ter un tempo
extra asegurarémonos de non
ter penalizacións, aínda que
devolvamos o coche máis tarde do esperado. Temos marxe.
7/Buscar e comparar
Hai opcións para cotexar
ofertas vía web, aplicacións ou

teléfono. Aínda que a maioría
dos operadores lanzan as súas
ofertas a través de internet, algúns teñen a posibilidade de
ofrecer algún desconto se somos socios, nos subscribimos
a algunha das súas aplicacións ou contas con códigos
desconto. Para conseguir o
mellor prezo é moi útil comparar en diferentes webs e
comparadores.
8/Fotos
Debemos facerlle fotos ao
coche ao recollelo e ao devolvelo. É importante revisar
exhaustivamente o estado
do vehículo, tanto na recollida coma na entrega; e facerlle fotos.
9/Recollida
Temos que Elixir ben a oficina onde recoller o vehículo.
As compañías de alugueiro de
turismos adoitan ter diferentes puntos de recollida nunha mesma cidade. Os prezos
varían dependendo da oficina que elixamos, polo que é
importante comprobar varios puntos de recollida diferentes nunha mesma cidade.

Por exemplo, se queremos recoller un coche en Málaga e
nos cobran unha taxa de recollida no centro da cidade do
10%, pode que nos saia máis
rendible recoller o vehículo
noutra oficina; por exemplo
no aeroporto.
10/Fronteiras
Coidado con cruzar fronteiras. Antes de alugar un
automóbil co que queiramos percorrer diferentes
países, debemos comprobar se a empresa nolo permite. Hai operadores que
non permiten saír do país,
outros que requiren un seguro adicional, e algúns
que só che permiten viaxar
a determinados países. Polo
tanto, é importante seleccionar compañías coas que
poidamos realizar o percorrido desexado, dentro e
fóra de España. Por exemplo, DriiveMe mantén o seu
económico prezo de tan só
un euro ata para viaxes entre cidades de toda Europa,
polo que se converteu nunha das mellores opcións se
queremos aforrar un diñeiro. É unha das opcións.
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Sprint Motor >> Retro-visor
Os inicios da automoción industrial en Galicia

60 anos de vehículos “Feito en Galicia” (e II)
Cando en 1979 se fixo evidente na economía española a
segunda crise enerxética mundial, que lle afectou de xeito moi
acusado ao sector automobilístico, a planta de Vigo estaba
nunha posición de fortaleza:
pechara os 70 con cifras de produción á alza e contaba con importantes melloras industriais,
froito dos investimentos realizados pola casa matriz. A planta
afrontaba a nova década cunhas instalacións ampliadas, parte dos seus procesos produtivos
automatizados e unha gama de
vehículos diversificada.
A principios dos anos 80,
construía a primeira liña de ensamblaxe totalmente robotizada e polivalente. Esta auténtica
revolución tecnolóxica viviu o
seu momento álxido en 1986,
ano no que o número de autómatas se duplicou, pasando de
88 a 152, estendéndose a novos
procesos, como o de soldadura. Esta aposta pola robotización contribuíu a lograr taxas
de crecemento anual que superaron o 70%. O seu impacto
tamén se notou na flexibilidade da produción: se en 1981 se
producían 3 versións por modelo fabricado, en 1989 eran 13
versións por modelo. Ao mesmo tempo, o centro foi pioneiro no noso país na implantación
das novas técnicas de cataforese para mellorar a resistencia á
corrosión das carrozarías.
A chegada da C15 (1984) foi
outro dos momentos chave da
década. Por primeira vez, Vigo
converteuse en centro piloto na
produción dun modelo, participando activamente tanto no
deseño do vehículo como no
seu desenvolvemento e evolución posterior. En 1984, ano do
seu lanzamento, producíronse
13.600 unidades, cifra que se
cuadruplicou ao ano seguinte e
que alcanzou as 232.000 unidades en 1988. Con este modelo, a
produción de vehículos comerciais adquiriu un peso histórico
en Vigo, que xa tiña unha ampla experiencia neste tipo de
automóbiles.
Este derivado comercial
do Citroën Visa contribuíu

A planta olívica na década dos 70 xa contaba con importantes melloras industriais

decisivamente ao progreso do
centro e do tecido industrial das
empresas provedoras, así como
ao posterior lanzamento mundial das Berlingo e Partner. Foi
un vehículo emblemático que
se resistiu a desaparecer, adaptándose ás evolucións lexislativas europeas en materia
de emisións. Tras 21 anos de
permanencia nas liñas, figura como o segundo modelo
máis lonxevo en Vigo, despois
do 2CV, que se fabricou durante 25 anos. No 2001, foi o primeiro modelo producido no
centro en superar a barreira do
millón de unidades producidas.
Se a década dos 80 se estreou
coa produción do Peugeot
505, os Citroën Visa, BX e AX
viviron o seu lanzamento industrial en 1981, 1983 e 1986,
respectivamente.
Froito desta década de expansión tecnolóxica e de produción, construíronse novas
instalacións, cunha superficie total de 9.000 m2, coa
nave F como expoñente máis
destacado.
Consolidación da automoción industrial en Galicia
A última década do século
XX estivo marcada polo lanzamento dun gran número de
modelos cun grande éxito comercial, como os Citroën ZX,

Xsara e Berlingo e o Peugeot
Partner. Ao mesmo tempo, produciuse un grande incremento da flexibilidade industrial e
da capacidade produtiva, coa
introdución de novas técnicas
de traballo como o aprovisionamento just in time, que implicaron unha maior coordinación
coa trama de empresas provedoras que estaba xurdindo con
forza ao redor do centro. A mediados dos 90, xeraban 10.000
postos de traballo directos, cunha facturación anual que superaba os 540 millóns de euros.
En 1997 nacería o Clúster de
Empresas de Automoción de
Galicia (CEAGA), que agrupa a
práctica totalidade dos fabricantes de compoñentes implantados en Galicia.
O primeiro gran lanzamento
foi o do ZX (1991). Este modelo, co que Citroën saía á conquista do segmento con maior
demanda nos mercados europeos, incrementou a produción
anual da fábrica en 100.000 unidades en só dous anos.
En 1996, os Partner e Berlingo
revolucionaron o mundo dos
vehículos comerciais, ao ser
os primeiros modelos deste
tipo en ser deseñados dunha
forma totalmente independente e non como simples
derivados dun turismo. Pode
dicirse que todos os vehículos
comerciais que se fabrican e

venden actualmente no Vello
Continente son descendentes
da primeira xeración do Partner
e o Berlingo. Con estes modelos, Vigo afianzou a súa especialización na fabricación de
furgonetas e vehículos polivalentes, que remarcara na década anterior coa C15, aínda que
xa comezara nas súas orixes co
AZU.
O final do decenio trouxo outro lanzamento industrial non
menos revolucionario. En 1999,
esta cidade galega empezou a
producir, como planta piloto e
en exclusiva mundial, o Xsara
Picasso, un modelo destinado
a marcar un antes e un despois
no universo dos monovolumes
compactos. O seu lanzamento
e o éxito que rexistrou no mercado implicaron un forte impulso á produción, ademais
dunha profunda renovación do
persoal, que medrou en 2.500
efectivos, alcanzando os 10.000
empregados. Cunha produción
anual de 350.000 vehículos, a
planta galega convertíase na
segunda planta de PSA en número de vehículos fabricados.
No apartado industrial, os
90 foron anos de forte impulso tecnolóxico. En cinco anos,
a planta dotouse da última tecnoloxía: a robótica pasou a dominar os procesos, asegurando
o crecemento e a flexibilidade.
Nestes anos, a actividade da
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planta medrou de xeito moi importante, duplicando en pouco tempo a súa capacidade de
produción: de 1 200 vehículos
producidos diariamente en
1998 pasouse a 2 024 a finais
de 2002, un exercicio no que
a planta rexistrou un récord de
produción. Ampliáronse e se
modernizáronse as instalacións,
coa construción dun novo taller
de ensamblaxe de carrozarías,
que aumentou considerablemente a capacidade das liñas.
Novo milenio. Expansión,
crise e relanzamento
O novo milenio empezou
do mellor xeito para a planta
viguesa. A principios dos anos
2000, había tres quendas de
traballo con máximos niveis
de rendemento industrial. A
ampliación e modernización
das instalacións, as melloras
nos procesos, as innovacións
técnicas e un equipo humano
moi implicado sitúan ao centro
como un dos principais motores económicos de Galicia.
Se en abril de 2001 se batía a marca dos seis millóns de
vehículos producidos, a intro-

que mellora as competencias,
os procesos e os estándares.
A crise económica afectou
a esta fábrica, que viu como
debía reducir a súa produción
pola caída dos seus principais
mercados. Unha das respostas a esta situación foi apostar
por vehículos destinados ás
novas clases medias en mercados emerxentes, dende Rusia
a Brasil pasando polo Magreb,
Turquía e Oriente Medio. Os
Peugeot 301 e Citroën C-Elysée
están pensados para uns usuarios que deben enfrontarse, nos
seus respectivos países, a condicións moi diversas no que
se refire a climatoloxía, estado
das estradas ou calidade do
combustible. O Centro de Vigo
volveu dar mostra da súa capacidade de adaptación para
poder fabricar, a bo prezo, vehículos capaces de lograr unha
calidade óptima en calquera lugar do mundo.
A innovación tecnolóxica
foi outro dos cabalos de batalla para enfrontarse ao parón

competitividade, co fin de consolidarse como unha fábrica do
futuro e responder ao modelo
definido polo Grupo para todos os seus centros industriais,
que deben estar ao mellor nivel
mundial. Integración das novas
tecnoloxías, diversificación e
variabilidade da demanda, dixitalización, deseño de novos
produtos e outros conceptos
desenvolvidos deben conducir á planta cara a unha nova
era industrial.
K9: un novo xeito de desenvolver vehículos polivalentes
O Centro de Vigo de PSA
comezou a produción en serie da nova xeración de vehículos comerciais lixeiros das
marcas Peugeot, Citroën e
Opel/Vauxhall, tamén fabricados no Centro de Mangualde
(Portugal).
Coincidindo co seu 60 aniversario, o Centro de Vigo asume o reto de fabricar unha
nova xeración de vehícu-

A crise de
2008 afectou a
fábrica viguesa, que
tivo que reducir a
súa produción
dución do novo sistema de fabricación, que trasladaba ao
centro as mellores prácticas
industriais, e a chegada do C4
Picasso, que trouxo consigo
tecnoloxías avanzadas como
a soldadura láser ou os insertos estruturais, levaron á fábrica ao seu récord de produción
en 2007, con 547.000 vehículos fabricados e 56.000 coleccións CKD. Impartíronse máis
de 130.000 horas de formación
entre os traballadores vinculados á súa fabricación. Ese mesmo ano, ademais, producíase o
automóbil nove millóns.
Co fin de afrontar o mercado
global e consolidarse como un
dos mellores construtores do
mundo, en 2010 o Centro asumiu o PSA Excellence System:
un método de traballo e xestión
posto en marcha polo Grupo

Coa a C15 a produción de vehículos comerciais adquiriu un peso histórico en Vigo

económico. A planta olívica foi
pioneira na fabricación de vehículos sobre a revolucionaria plataforma modular EMP2,
destinada a ser a base dos vehículos de segmentos medios e
superiores de PSA. Grazas a ela,
gañouse en eficiencia, respecto ao medio natural e comportamento en estrada. Ademais,
permite a incorporación das
funcións de conectividade e
axuda á condución máis avanzadas, como as que equipan
os C4 SpaceTourer e Grand C4
SpaceTourer.
Dende 2016, no marco do
plan Push to Pass, que define a estratexia de PSA, o centro traballou intensamente
na procura da eficiencia e a

los comerciais e polivalentes,
destinada a revolucionar as
prestacións, o equipamento
tecnolóxico e as formas de utilizar este tipo de automóbiles.
Inclúe propostas que buscan
ser unha ferramenta de traballo útil e fiable para todo tipo
de profesionais e versións pensadas para gozar ao máximo
do lecer, grazas a unha modularidade digna dun monovolume e un espazo interior propio
dun todoterrreo.
Este lanzamento inaugura a produción na planta de
Vigo dun vehículo das marcas
Opel e Vauxhall, un fito similar
ao rexistrado en 1977 coa produción do primeiro vehículo
Peugeot na factoría, o 504.

Os novos Peugeot Rifter
e Partner, Citroën Berlingo e
Opel Combo trouxeron consigo cambios tecnolóxicos e nos
procesos industriais. A produción diaria desta nova xeración
de vehículos irá aumentando
de xeito progresivo ata alcanzar, a finais de ano, os 1 100
vehículos/día, a cadencia máxima prevista.
Como consecuencia do seu
elevado nivel tecnolóxico, os
modelos do proxecto K9 produciranse no Sistema 2 sobre
a plataforma evolucionada
EMP2, utilizando as mesmas
infraestruturas que os monovolumes compactos C4
Spacetourer. Os modelos anteriores (Berlingo e Partner) ensambláronse ata finais de xullo
no Sistema 1, no que se produciron dende o lanzamento
da súa primeira xeración, hai
22 anos.
A produción destes modelos requiriu suscitar unha revisión a fondo do dispositivo
industrial, no que se incorporaron elementos que anticipan o
que será a Fábrica 4.0. Así, implantouse un sistema de almacenamento automático
nas liñas de prensas, o control
xeométrico de calidade por visión artificial, robots colaborativos (cobots), e o sistema de
distribución de pezas e compoñentes na liña de montaxe
Full Kitting, asegurado por vehículos autoguiados AGV, que
axiliza as operacións de ensamblaxe. Ademais, tamén se
traballou a loxística, con novos
modos de automatización do
aprovisionamento.
O desenvolvemento deste novo proxecto esixiu unha
estreita colaboración coas
empresas provedoras, que
participaron neste lanzamento dende as primeiras fases.
Case o 60% dos compoñentes que equipan aos novos
modelos proveñen de empresas implantadas na Península
Ibérica.
Investíronse catro anos
no deseño e o desenvolvemento dos novos vehículos.
O equipo do proxecto estivo formado por técnicos do
Centro de Vigo e do Centro
de Velizy (Francia), que traballaron conxuntamente no desenvolvemento do produto e
do proceso.
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Zontes R310
Unha xoia asiática

■ XOSÉ ARUFE | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía

Comezamos cun pouco de historia. Zontes é
unha das marcas de Tayo
Motorcycle Tecnology Co.
Ltd, un dos principais fabricantes do sector da motocicleta dende 1993 situado
nunha zona industrial próxima a Hong Kong ou Macao
(China). Fabrica máis dun
millón de motores anualmente. A empresa está
centrada en aspectos de investigación, novos materiais

de construción, procesos de
fabricación robotizados, mecanizado de precisión e alto
control de calidade e innovación tecnolóxica. O 80% dos
compoñentes están deseñados e desenvolvidos no seu
centro de I+D, onde contan
con máis de 600 enxeñeiros altamente cualificados.
Ademais, teñen alianzas
con provedores de compoñentes electrónicos europeos como Bosch ou Delphi,
Tamén contan cun innovador proceso de fabricación

no que non se pasa nada por
alto e calquera detalle a mellorar, mellórase. Dispón de
todos os certificados requiridos a nivel europeo en canto
a calidade ou protocolos de
respecto ao medio ambiente, tanto de produtos como
de sistemas.
Zontes chega a España da
man de Motorien, unha empresa con máis de trinta anos
de experiencia, importador
de marcas de motos como
Ducati, FB Mondial ou Royal
Enfield.

Antes de continuar teño
que darlle as grazas a David
por cedernos a súa moto
para esta proba.

Dinastía Zontes
Zontes R310. Preciosa
e sofisticada, unha naked
orientada ao uso por estrada. Unha moto que nos sorprendeu pola súa elevada
calidade de acabados e a
súa achega de melloras en
pos da seguridade e comodidade do usuario, cunha soa
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automático, batería de litio, Full LED, ABS Bosch A2
desconectable, dobre árbore de levas na culata, inxección Dephi, basculante de
aluminio traseiro con nitróxeno, dous mapas de condución (Eco e Sport), indicador
de marchas dixital, indicador
de carga de batería, manetas de freo e embrague regulables, apertura de asento
e tapón de gasolina remota
e conmutadores de luces
retroiluminados.

Chave electrónica
Un sistema moi cómodo
á hora de coller ou deixar
a Zontes estacionada, cun
mando no peto achegámonos, tocamos o botón de
desbloqueo, recoñécenos
cun asubío e a moto recobra
a vida á vez que desbloquea
a dirección, a partir deste
momento pulsamos o botón STAR e pomos o motor
en marcha. Para deixala estacionada, apagamos o propulsor, mantemos pulsado
o botón de bloqueo dous
segundos e a moto desconéctase. Se o manillar esta
virado á esquerda soará un
asubío que nos di que todo
OK e a dirección bloqueada,
no caso de que o manillar
non estea virado á esquerda
emitirá 3 asubíos para dicirnos que a dirección non está
bloqueada; nese momento
decidimos, se a viramos bloquéase automaticamente e
se nos afastamos queda desconectada pero coa dirección desbloqueada.
ollada apreciamos a calidade
dos seus acabados, espellos,
manetas, pancas, estribeiras,
escape ou tapizaría do asento, todo iso co selo da marca. A estética é impactante,
a vista traseira coa iluminación LED e a matrícula na
parte baixa con soporte lateral é óptima.
Entre as súas principais
novidades hai que destacar:
chave electrónica, sistema
IMU (Unidade de Medición
de Inercial), bolqueo e
desbloqueo da dirección

IMU
Este tipo de tecnoloxía
úsase fundamentalmente en
avións, satélites, barcos ou
misiles, todo aquilo que se
mova de forma non tripulada. É a base dos sistemas de
navegación inercial, permite
a un ordenador estimar a navegación exacta dun aparello. A súa base é un sistema
de acelerómetros e xiroscopios que é capaz de medir o
comportamento dun vehículo en tres eixos. Se falásemos dunha moto, os datos
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que achegan
ao IMU son o Pich, Yaw
and Roll; ou o que é o mesmo, inclinación ou balanceo,
ángulo e rotación. Todo iso
fai unha detección en 3D dos
movementos da moto, que
pode ter moitas utilidades
A IMU o que fai é procesar toda a información que
lle chega dende os sensores
colocados en distintos puntos da moto, “ordenando” a
outros compoñentes que
dependen dela, como deben actuar. Por exemplo, se a
roda traseira está derrapando regula o par que o motor entrega para mellorar a
tracción.

Parte ciclo
O chasis é de aliaxe de
aceiro reforzado, o basculante de aluminio fundido con nervadura á vista e
o conxunto motor tamén é
de aliaxe de aluminio; todo
isto consegue un impresionante peso de tan só 156 kg.
A suspensión consta de horquilla investida de barras de
38 mm e monoamortecedor
traseiro regulable en precarga con nitróxeno. Este tipo
de amortecedores a gas denomínanse oleopneumáticos. O ser o nitróxeno moito
máis compresible que o aceite, este dá máis presión ao
aceite para que flúa mellor.
Son moito máis suaves no
seu funcionamento.
Outro detalle a destacar
son as lamias de aliaxe, o mecanizado en aluminio é perfecto e moi atractivo.

Cadro de instrumentos e
motor
O cadro é súper completo, nel podemos ver o tacómetro en escala dixital,
velocímetro con díxitos,
odómetro total, odómetro
parcial, indicador de marcha engrenada, nivel de
depósito de gasolina, temperatura do motor en escala dixital, tensión de carga da
batería a tempo real, mapa
de potencia seleccionado e
hora. Numerosas testemuñas infórmannos do punto

morto, funcionamento ABS,
luz longa, intermitentes e
se hai algunha anomalía na
inxección, todo iso dunha
soa ollada, tamén podemos
axustar a intensidade da iluminación do cadro.
O motor é da propia marca, monocilíndrico en aliaxe
de aluminio (300cc), un eficiente e innovador sistema
de refrixeración con cárter
semiseco, dobre árbore de
levas en culata e 4 válvulas.
Discreto, potente e sen vibracións capaz de proporcionarnos 35 cabalos.

Proba na estrada
A posición de condución
é perfecta para este tipo de
moto, estribeiras un pouco
atrasadas e as costas un pouco inclinada cara a adiante, a
altura do asento (807 mm) é
moi accesible, apta para calquera usuario.
Arrincamos o motor, o
seu son é grave cun timbre cerámico. Engrenamos
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a primeira velocidade,
o cambio de marchas é
exaxeradamente suave,
comezamos a marcha. O
monocilíndrico responde
alegremente ao acelerador e a primeira sensación
é de suavidade, rodaxe
fina e precisa; o seu escaso peso combinado co seu

A Zontes
ofrecenos estética,
calidade, tecnoloxía
e prezo
curto radio de xiro permítenos manobras moi fáciles por cidade. Parece unha
Trail, desenvólvese perfectamente, o seu motor é suave e responde ben a baixas
revolucións.
Saio a estrada e estiro
un pouco máis o motor, en
medios responde perfectamente e a transición a altas
revolucións é perfecta en
combinación co cambio de
seis velocidades. Estiramos
ata as 7.000 rpm coa sexta

marcha sen problema e a
velocidade sobe ata o 120
km/h con facilidade, mantén tranquilamente esta
velocidade. O fabricante
anuncia unha punta de 160
km/h. Os potentes freos inspírannos confianza.
O tarado de suspensións
como vén sendo habitual
ultimamente nestes modelos de mediana cilindrada é
máis ben duro. Temos a opción de regular a precarga
do muelle do amortecedor
traseiro por se o preferimos
un pouco máis brando, particularmente gústame así.
A súa gran baza é a entrada e o paso por curva,
o seu conxunto ciclo traza
unha traxectoria perfecta e fácil de corrixir grazas ao seu ancho manillar,
os freos son perfectos e a
condución faise agradable
e pracenteira. Mentres tanto o sistema IMU controla
e vixía todos os nosos movementos, para detectar e
corrixir unha freada excesiva ou unha derrapaxe da
roda traseira en curva ou

Cores:

Azul / Gris metálico, negro / Gris

metálico

Prezos: ZONTES R310: 4.200 €
Matriculada con casco, antirroubo e funda
(Oferta TERREMOTO)
Mantemento: Revisións de mantemento
recomendadas:
Primeira: 1.000 km
Segunda: 5.000 km ou un ano
Seguintes: cada 5.000 km ou un ano
superficie esvaradía. Algo
que nos tranquiliza. Ahhh!
esquecémonos da gasolina, o seu depósito de 15 litros alcánzanos para máis
de 400km.
A Zontes R310 é ideal e
perfecta para todos aqueles que se queiran iniciar
nas motos de altas prestacións, sen ter que pasar
pola peaxe das motos usadas de gran cilindrada, excesivo peso e a súa custosa
mutilación de potencia. En
definitiva, Zontes ofrécenos estética, calidade, tecnoloxía e prezo, creo que
en breve será un referente
de vendas en España na súa
categoría.

Prezo aproximado de cada revisión, 62 euros
Cambio de pneumáticos: cada 12.500 km
Prezo aproximado: 195 euros
Seguro: 225€ ao ano (Terceiros con asistencia
na estrada, seguro condutor, indumentaria do
condutor, seguro de pneumáticos, perda de
chaves e avaría mecánica)
Tamén hai a posibilidade de engadir roubo,
incendio ou perda total (Todo Risco)

Motor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo: Monocilíndrico, 4T, 312cc
Potencia: 35cv (26kW)
Refrixeración: Líquida / Aceite
Relación de compresión: 12,5:1
Arrinque: Eléctrico
Sistema de engraxe:
Borboteo a presión
Embrague: Multidisco
en baño de aceite
Cambio: 6 velocidades
Transmisión secundaria: EFI
Sistema de arrinque:
Cadea de reténs
Consumo: 3,2 l/100 km
Velocidade máxima: 160 km/h
Longo/ancho/alto (mm):
2.051 / 765 / 1.116
Distancia entre eixos: 1.390 mm
Altura do asento: 807 mm
Peso en seco (kg): 145
Capacidade do depósito (litros): 15
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40º Rali San Froilán

Con “T” de triunfo... e de título
■ MIGUEL CUMBRAOS | Textos ■ TOMÁS C. DÍAZ, MCA E LDS PRENSA | Fotos

A cita lucense, a falta
de saber si se concretará ou non o Rali da Ulloa,
podía ser xa decisiva para
o devir do certame galego de ralis 2019. E así foi.
Víctor Senra, vencedor en
Narón, Santiago e Luintra,
así como propietario doutros postos de honra, só
necesitaba ser segundo
e quedar por diante de
Meira. O de Dumbría viu
como o seu rival abandonaba e ainda por riba el
vencía por primeira vez
no San Froilán, repetindo o entorchado acadado no 2018.

Líder ao final da mañá,
Senra e Vázquez viron
como o primeiro bucle da
tarde prexudicaba a todos os seus
rivais. Colchón de segundos ao seu
favor que lle permitiron vencer
por primeira vez en Lugo e
repetir título absoluto no
galego de ralis.

Unha picada no
primeiro paso pola inédita
especial de Meira esmagou todas
as esperanzas de volver a gañar a
proba de casa. Adrián Díaz, copilotado
por Andrea Lamas, dispoñía dun
afinado Fiesta R5 do RMC co que
pelexou sempre polos postos de
cabeza, rematando nun moi
honroso segundo lugar.

Unha gran carreira e
as diversas circunstancias
permitiron a Antonio Fernández
Valcárcel “Ventura” acadar o terceiro
posto final, algo co que no contaba de
saída. O de Castroverde, aos mandos
do seu coñecido Lancer EVO VIII,
liderou igualmente a opción Top
Ten Pirelli.
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Tras un tempo sen
competir, o ferrolán
Francisco Lago volvía ás
carreiras, mandando co seu
206 na promoción AMF
Motorsport.

Resarcíndose do seu rápido
abandono na Ribeira Sacra,
Daniel Berdomás mandou desta
volta entre os coches do Volante
FGA aos mandos do seu
habitual 106 GTI.

Primeira praza e título
na variante Recalvi para o
local Pérez Fojón, copilotado por “Davicín” Fernández
Maceda.

O 40º Edición do
San Froilán disputouse
baixo un esquema habitual
nos ralis galegos, é dicir catro
treitos cronometrados a dobre paso.
O Polígono de As Gándaras e o Parque
empresarial de Outeiro de Rei repartiron verificacións, parques de traballo
e reagrupamentos. Na noitiña do
venres fíxose un evento de saída
na contorna da catedral
de Lugo.

Meteoroloxía moi adversa
durante todo o día. Vento, frío,
moita chuvia, néboa e incluso auganeve na derradeira fin de semana
de outubro. Todo iso complicou as
especiais, así como a elección
de pneumáticos por parte dos
pilotos.
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Treitos todos eles
inéditos nesta edición. Así,
Outeiro de Rei recibía variacións
con respecto a outros anos, mentres
que Friol estreábase. Pola tarde,
cambio de sentido e novas zoas na
cronometrada de Pol, mentres que
Meira volvía a acoller un treito
contra reloxo, que nunca se
disputara.

Menos inscritos
nesta penúltima
carreira do ano en relación
con carreiras precedentes. Foron
un total de 105 equipos, saíndo
finalmente 103. Remataron a carreira
64 coches, destacando entre os
abandonos os de Caamaño (saída
de estrada), Meira (caixa de cambios), Óscar Veiga (rotura de
motor), Fernández Gay e
Pazos Fontán.

Clasificación Xeral

Decisivo vai ser en
diversos apartados o X Rali
da Ulloa, se finalmente vai a bo
porto como se agarda. Terá lugar
o terceiro sábado deste mes, con
especiais en Melide, Palas de Rei e
Monterroso. As opcións Top Ten
Pirelli, AMF e Volante FGA decidiranse na derradeira manga do
exercicio actual.

Posto

Piloto

Vehículo

1º

VÍCTOR SENRA

Ford Fiesta R5

2º

ADRIÁN DÍAZ

Ford Fiesta R5

3º

ANTONIO FERNÁNDEZ

Mitsubishi Lancer EVO VI

4º

CELESTINO IGLESIAS

Ford Fiesta R5

5º

CÉSAR GONZÁLVES

Mitsubishi Lancer EVO IX

6º

JORGE PÉREZ

Renault Clio R3 EVO MAXI

7º

MANUEL CABA

Suzuki Swift R+N5

8º

CÉSAR DÍAZ

Peugeot 208 N5

9º

FRANCISCO LAGO

Peugeot 206

10º

DANIEL BERDOMÁS

Peugeot 106 GTI

Ata 64 clasificados
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Caen as follas… pero non as revolucións

Competición... outonal

■ MIGUEL CUMBRAOS | Textos ■ MCA / SPRINT MOTOR | Fotos

Cuarto título. Para Xevi Pons, que nas pistas de terra de Granada obtivo o quinto triunfo no CERT 2018, o que lle deu o entorchado desta tempada. Pons utilizou desta volta un Skoda do equipo
Calm en vez do vitorioso 208. Os irmáns Vallejo, grazas ao resultado
obtido na cita andaluza, levaron o título en tracción traseira.

Impresionante. Foi a actuación de Sébastien Loeb no Rali
de España Cataluña. O francés, retirado do WRC e centrado noutras
especialidades, foi quen de estar nos postos de cabeza e gañar o rali
por novena vez frente aos habituais do 2019.

Dobre recompensa. Para o equipo Yacar, que levou o campionato galego de Ralimix. Foi no sexto envite do ano, disputado
na localidade ourensá de Barbadás. Vitoria absoluta do asturiano
Borja González e títulos para os coruñeses Javier Ramilo “Kobas”
(Yacarcross MK2, categoría A) e Perfecto Calviño (Ford Fiesta R5,
categoría B).

Decisivos. Van a resultar os dous últimos ralis do CERA, a disputar en cronometradas de Alacante e Madrid. Os resultados obtidos
en Princesa de Asturias, Llanes e Santander deixan a resolución do
título nun “man a man” entre Fuster (Ford) e Ares (Hyundai), estando de momento o alacantino por diante do de Cambre, con 212 e
198 puntos netos respectivamente.
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Recuperado. O Rali Eurocidade, que contou tempadas atrás
para o certame galego, disputado unha vez en estradas portuguesas e galegas e outro tan só en galegas. Desta volta (terceira
edición) a escudería Dona Urraca apostou tan só por treitos lusos,
centrados nas localidades de Valença do Minho, Paredes de Coura
e Vila Nova da Cerveira. Triunfo absoluto para o cántabro Pernía
(Hyundai R5), acompañado no podio polo ourensán Pardo (Suzuki
N5) e o local Dias (SkodaR5).

Renovado. O título galego de montaña, de novo foi parar a
mans do pontevedrés Alexis Vieitez (Fórmula Outeda). Obtivo o
quinto triunfo consecutivo en A Estrada, proba que pechaba o calendario galego de subidas, sendo escoltado no podio por Pablo Rey
e Sergio Varela.

Decisiva. Vai resultar a derradeira manga do galego de slálom,
a disputar o sábado oito de decembro na localidade coruñesa de
Fene. Varios pilotos optan ao título absoluto, despois dos resultados
acadados en Valga, penúltima cita, onde o mellor foi Francisco Pico,
que obtivo o seu segundo triunfo do exercicio.

Suma e segue. Tanto en ralis como en ralisprints. Estamos a
falar do que acontece no Principado de Asturias onde o Ford Fiesta
R5 de Óscar Palacio manda en ámbalas dúas modalidades, sendo
Luarca, de momento, o seu máis recente triunfo.

LEXUS CT 200h HÍBRIDO CON
FULL DRIVE POR 200 €/mes*
Con Lexus Full Drive, que incluye 4 años de mantenimiento, 4 años de garantía,
4 años de conectividad y 1 año de seguro a todo riesgo.
*48 cuotas. Entrada: 9.551,05€. Última cuota: 11.883,22€. TAE: 9,22%
Descubre más en www.lexusauto.es

LEXUS GALICIA-BREOGAN AUTOLUX S.L.
Avda. das Mariñas, 288 - 15172 Perillo - Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444
Ctra. de Camposancos, 141. Nave 3 - 36213 Vigo - Tel. 986 203 320
Ctra. de la Coruña, Km. 36/38 - 27003 Lugo - Tel. 982 264 246
www.lexusauto.es/lacoruna

100 kW 136 CV. 4,1 l/100km. CO2: 93 g/km. NOx: 0,005 g/km
Lexus CT 200h Business con Full Drive MY18. PVP recomendado: 25.900€ por financiar con Lexus Privilege. Entrada: 9.551,05€. TIN: 7,95%. TAE: 9,22%. 48 cuotas de 200€/mes y última cuota (valor futuro garantizado): 11.883,22€.
Comisión de apertura financiada (2,75%): 449,60€. Precio Total a Plazos: 31.034,27€. Importe Total de Crédito: 16.798,55€. Importe Total Adeudado: 21.483,22€. Oferta conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal
en España con el producto Lexus Privilege. Capital mínimo a financiar 14.000€. El producto Lexus Privilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su CT 200h MY18 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 30/11/2018. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no corresponde
con el modelo ofertado. Emisiones y consumo de CO2 de CT 200h Business con Full Drive MY18: emisiones combinadas de CO2: 97 g/km. Consumo combinado: 4,2 l/100 km. El consumo de combustible y los valores de CO2, se miden
en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos la normativa europea, sobre la versión básica de cada motorización. Los valores de combustibles y emisiones de CO2 podrán diferir al variar los factores externos. Para más
información consulte en su centro autorizado LEXUS. El paquete Full Drive ofertado se refiere a la contratación conjunta de Financiación con Lexus Privilege, Seguro Lexus Premia durante 1 año, Servicio de Conectividad Lexus Connected
durante 4 años y Programa de mantenimiento Care durante 4 años. 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 CT 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.

