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O 2018 foi un mal ano para o balance 
do tráfico galego. O primeiro polas víti-
mas dos accidentes, que seguen sendo 
moi elevadas, e o segundo porque estas 
cifras aumentaron con respecto ao ano 
anterior. Uns datos que denotan que de-
mos un paso atrás nas condutas e nas me-
didas para mellorar a seguridade viaria.

O pasado ano faleceron 104 persoas 
en accidentes de tráfico, 28 máis que no 
2017. Estas cifras marcan unha grave ten-
dencia negativa. Hai que ter en conta que 
nos últimos vinte anos cada ano tiñamos 
menos vítimas nas estradas. Estes últimos 
datos sitúan a Galicia entre as nove co-
munidades autónomas nas que se in-
crementaron o número de falecidos en 
accidentes. Situámonos como a segunda 
autonomía con maior aumento no núme-
ro de mortes en números absolutos. Todo 
isto ten que facernos reflexionar en que 
estamos fallando todos, tanto a socieda-
de como os responsables de ditar as nor-
mas de tráfico e supervisalas.

Nunha análise de urxencia todo apunta 
a dous factores que incrementaron estes 
malos resultados. O primeiro as distrac-
cións, que nos últimos anos se conver-
teu nunha auténtica praga cos teléfonos 
móbiles e o seu amplo abano de posibi-
lidades para distraernos. O segundo é a 
velocidade excesiva. Este último apartado 
vaise acoutando cada día máis cos rada-
res e o famoso helicóptero.

O trinta por cento das vítimas mortais 
nas estradas galegas non levaban posto 
o cinto de seguridade no momento do si-
nistro. É o dato máis destacado da análise 
feita polos dirixentes das xefaturas pro-
vinciais e da Agrupación da Garda Civil 
de Tráfico para explicar o grave repunta-
mento rexistrado en 2018. Pero ademais 
do cinto, hai máis circunstancias. Entre 
elas, que a maior seguridade dos automó-
biles achega un exceso de confianza e un 
cambio de comportamento do condutor 

ao volante, que se distrae máis con ele-
mentos tecnolóxicos como os móbiles, 
os navegadores, as tablet ou os reloxos 
intelixentes. Esta situación detectouse en 
diversas campañas de control de tráfico. 
Estes datos foron expostos na presenta-
ción do balance e análise provisional de 
datos do ano 2018 realizado por Victoria 
Gómez, coordinadora da Dirección Xeral 
de Tráfico para Galicia, xunto ao delega-
do do Goberno, Javier Losada, e o xefe 
da Agrupación de Tráfico da Garda Civil, 
o tenente coronel Javier Molano.

A conclusión máis rotunda foi incluír 
máis controis, radares e vehículos patru-
lla. Iso si, non apuntaron a accións con-
cretas de tipo educativo e informativo. 
Como cursiños especializados, cursos de 
condución específicos ou iniciativas para 
formar e concienciar a nenos e mozos dos 
riscos do tráfico.

Por iso nós apuntamos a analizar, ta-
mén, o lado que non implica ao condu-
tor. É importante subliñar a necesidade 
de mellorar o estado das vías públicas 
e da súa sinalización. Esta última segue 
sendo deficitaria en moitos treitos das es-
tradas galegas, sobre todo, secundarias. 
Levando ás veces a confusión e despistes 
que poden chegar a ser moi perigosos.

Hai que seguir apostando pola educa-
ción viaria. Os nenos e nenas seguen sen 
recibir políticas educativas que os formen 
para o día de mañá. Non hai plans axei-
tados para facer cidadáns responsables 
cando lles chegue a quenda de condu-
cir un vehículo. Só hai algún cursiño im-
partido por algunha Administración de 
cando en vez que son insuficientes para 
ensinar e mentalizar aos pequenos dos 
riscos e da responsabilidade que entraña 
manexar un vehículo. Os distintos dirixen-
tes responsables de tráfico deben deixar 
de mirarse o embigo e tomar nota dou-
tras iniciativas que non sexan só o siste-
ma sancionador.
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Coidarse en inverno para render en verán
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e foTo 

Moitos deportistas, e ciclistas en particular, 
descóidanse en inverno, isto soe pasar cando 
es novato no mundo da bici ou te confías.

Algúns días de inverno aínda que faga “ca-
lor” e pareza que vai bo tempo non é certo, 
porque nunha baixada prolongada ou can-
do hai pouco sol as temperaturas son baixas. 
E como te descoides pode ocasionar que te 
constipes ou que collas unha gripe. O estar 
enfermo fará que atrases a túa preparación 
ou que perdas parte do traballo realizado o 
ter que descansar. E ata te pode prexudicar 
nas primeiras probas do ano o chegar xus-
to de forma.

É fundamental abrigarse ben e usar varias 
capas de roupa para manter unha tempera-
tura idónea. Se vas a facer series en subida 

acórdate de quitar algunha prenda de rou-
pa para despois poñela cando descendas.

Os días de moito frío ou moita chuvia ta-
mén son bos para facer algo de deporte no 
ximnasio, e gañar algo de masa muscular, a 
tempada e longa e sempre vén ben ter unha 
boa base física.

Hai un dito en ciclismo que di: “O ades-
tramento con chuvia vale por dous”. Isto 
sería polo adestramento que fas ti e polo 
que deixa de facer a persoa que se que-
da na casa. Como no caso anterior tamén 
terías que levar unhas boas prendas im-
permeables, para protexerte da chuvia; 
porque se non estamos na mesma, de que 
che vale facer un bo adestramento se o 
día seguinte estás enfermo.

Moitas veces coidarse en inverno repor-
ta triunfos e mellor rendemento o longo 
de todo o ano.

Harley-Davidson xa ten prezo 
para a súa moto eléctrica

Harley-Davidson 
acaba de dar a coñe-
cer por fin o prezo e 

a autonomía, algo “curta”, da 
súa primeira moto cen por 
cento eléctrica.

Harley-Davidson LiveWire 
chegará ao mercado a un 
prezo duns 26.000 euros 
ao cambio. A firma tamén 
desvelou a autonomía coa 
que contará a súa nova mo-
tocicleta. Esta será de 177 

quilómetros en condución 
urbana, polo que de mo-
mento non se sabe nada do 
consumo que fará fóra da 
cidade. Sen dúbida é unha 
cifra que se antolla pouco 
positiva.

As primeiras unidades che-
garán ás estradas estadou-
nidenses no outono, aínda 
que de momento non hai 
data para o seu desembarco 
no Vello Continente.

X-Fit Future body armour, 
protección Acerbis

O novo body ar-
mour de Acerbis 
está composto 

por un tecido sen costuras 
en polipropileno e nylon 
Dryarn® de alta elasticida-
de, con texturas distintas 
nos puntos de suoración 
para garantir a máxima 
transpirabilidade. As pro-
teccións desmontables 
para peito, costelas, cóba-
dos e ombreiros son en 
material viscoelástico con 
sistema de absorción de 
impactos. X-Fit Future com-
plétase con placas suaves 
en escuma con memoria, 
pensadas para protexer os 
costados.

Esta peza nace como 
un produto transversal, 

adaptado ás necesidades 
de calquera deporte no que 
a protección e a liberdade 
de movementos marcan a 
diferenza. Tamén está dis-
poñible, sen as proteccións 
laterais, para os nenos.

Prezo: 190 euros (adultos) 
e 160 (nenos).

Maletas para a Kawa Versys 1000
Shad deseñou es-

pecialmente para a 
Versys 1000 unhas 

maletas, ofrecendo diferen-
tes opcións: para o Top Case, 
a marca ofrece as top case eX-
pandable, a SH58X e a SH59X 
aluminium. Funcionais e 
prácticas, permiten regular 
o volume de carga ata tres 
posicións en poucos segun-
dos. Grazas ao seu sistema 
patentado, é a única male-
ta do mercado regulable ata 
os 58 litros para adaptarse ás 
necesidades dos motoristas.

Para as laterais, pódese eli-
xir as SH36, con capacida-
de para albergar un casco 
modular de talle XXL e cun 
deseño vangardista en dife-
rentes cores e acabados. As 
SH35 (acabado en aluminio), 
son ríxidas e lixeiras. Ambas 
se integran perfectamente 
grazas ao 3P System, un sis-
tema de fixación lateral que, 
mediante 3 puntos de fixa-
ción, mellora a seguridade e 
facilita a montaxe da maleta 
en apenas 3”. Shad recomen-
da a bolsa de depósito E-16P, 
con capacidade de 11 a 15 

litros e, a E-10P, con capaci-
dade de ata 5. Grazas ao Pin 

System, estas fíxanse á moto 
dun modo seguro e simple.

Dúas rodasSprint Motor >>4



16ª EDICIÓN PREMIOS
SPRINT MOTOR

16ª EDICIÓN PREMIOS

Coche SM 2019:

Ecolóxico SM 2019

Todoterreo/SUV SM 2019

Piloto SM 2019

Nome

Teléfono

Enderezo

Para participar enviar o cupón a:
Avenida da Liberdade nº16, 4ºA 15706 – Santiago de Compostela

Un ano máis volvemos cos nosos Premios. Chegou o momento de decidir. Durante os núme-
ros de Nadal e xaneiro, como xa viña sendo habitual na nosa revista, os lectores e lectoras 
poderán votar os vehículos e piloto que eles consideran que deben levar os Premios Sprint 
Motor 2019.
A participación de todos e todas vós é fundamental, é o reflexo da importancia de ver estas 
páxinas impresas mes tras mes, algo que nos dá pulo para facer as cousas mellor e poñer 
toda a “gasolina” ou “electricidade” que faga falta. Vós decidiredes cales son os tres vehículos 
e o piloto merecedores dun galardón. A industria automobilística mundial, un ano máis, vai 
facer que esta elección sexa complicada pois a cantidade de novidades presentadas este ano 
fan máis complexo peneirar para elixir un en cada categoría. A elección do piloto tampouco 
será unha tarefa doada, pois Galicia ten unha gran canteira de pilotos.
Para nós esta décimo sexta edición é unha alegría, pois chegar a ela despois deste ano tan 
complexo e convulso, onde xa non sabemos se mercar un vehículo de gasolina, gasóleo, 
eléctrico… Por iso, agardamos que este pulo que supón para a revista estes premios se 
reflicte en todos os sectores do motor para que 2019 sexa un ano “clarificador”. Agardamos 
que así sexa.
Nesta edición temos unha novidade. Substituímos o anterior trofeo ao monovolume por un 
máis actual, o do automóbil “ecolóxico”. Nesta modalidade pódese votar calquera coche que 
incorpore unha fonte de potencia de transmisión ás rodas eléctrica.
Para participar na 16ª Edición dos Premios Sprint Motor hai que encher o boletín e envialo á 
redacción da revista. Este formulario sairá nos números de Nadal e no de xaneiro. Os nomes 
dos vehículos gañadores e persoas ou entidades premiadas publicaranse no número de fe-
breiro (nº 264).
Con esta nova edición queremos unha vez máis premiar o traballo e a ilusión das persoas 
que contribúen a diario a facer máis grande e mellor este mundo tan apaixonante do motor. 
Con esta filosofía naceron xa hai dezasete anos os galardóns Sprint Motor, para premiar sobre 
todo, a través dos/as nosos/as lectores/as, a todos eses homes e mulleres que traballan de 
arreo por mellorar o noso deporte e a nosa industria do motor. Nesta edición os galardóns 
que se outorgarán son os seguintes:

COCHE SPRINT MOTOR 2019
ECOLÓXICO SPRINT MOTOR 2019

TODOTERREO/SUV SPRINT MOTOR 2019
PILOTO SPRINT MOTOR 2019

GALARDÓN SPRINT MOTOR 2019

Os gañadores das distintas categorías serán elixidos polos lectores, agás o “Galardón Sprint 
Motor 2019” que será concedido pola redacción do xornal á persoa ou entidade que co seu 
labor contribuíse a mellorar o mundo do motor nalgún dos seus diversos aspectos.
A participación dos/as nosos/as lectores/as e amigos/as nas votacións ten unha compensa-
ción en forma de premios, exactamente temos cinco estupendas camisolas racing, xentileza 
de STARK by Ausavil, que sortearemos entre todos/as os/as participantes. Concur-
sar é moi sinxelo só tedes que cubrir o boletín e envialo á redacción de Sprint Motor:

Avenida da Liberdade nº16, 4ºA 15706 – Santiago de Compostela
Este cupón sairá nos números 262 (Nadal) e 263 (xaneiro).

Tamén poderá facerse enviando o boletín a redaccion@sprintmotor.com
O resultado das votacións publicaranse no número 264, 

correspondente ao mes de febreiro de 2019.

Máis información en www.sprintmotor.com



IX Retro Galicia Auto&Moto
O vindeiro mes 

de febreiro haberá 
unha nova cita co 

Salón Retro Galicia, que 
chega este ano á súa nove-
na edición. As instalacións 
do Instituto Feiral de Vigo 
albergarán este certame os 
días 16 e 17 de febreiro, cun-
ha exposición duns 6.000 m² 
e un aparcadoiro para vehí-
culos clásicos, unha das ini-
ciativas que máis gustou aos 
afeccionados durante as úl-
timas edicións. Os visitantes 
que acudan ao salón no seu 
coche ou moto clásica po-
derán acceder a este apar-
camento cuberto e gratuíto, 
con capacidade para máis de 

400 vehículos, obtendo ade-
mais un importante descon-
to no prezo da entrada á feira, 
válido para dúas persoas.

Aptis, circulará en probas en 
Vigo, Barcelona e Madrid

Aptis, a nova ex-
periencia de mobili-
dade desenvolvida 

por Alstom, percorrerá diver-
sas cidades españolas duran-
te as vindeiras seis semanas. 
Estas probas, que se realiza-
rán en colaboración cos ope-
radores de autobuses de Vigo, 
Barcelona e Madrid comeza-
ron en Barcelona. En febrei-
ro, Aptis desprazarase a Vigo 
e Madrid.

Alstom recolle a súa expe-
riencia en mobilidade eléctri-
ca urbana e, inspirándose no 
modelo tranviario, lanzou un 
novo autobús eléctrico que 
rompe con todos os concep-
tos e produtos existentes ac-
tualmente no mercado. Aptis, 

inspirado no deseño do tran-
vía, ofrece ao pasaxeiro unha 
experiencia única: o piso baixo 
en todo o vehículo e as portas 
dobres permiten un cómodo 
fluxo de pasaxeiros e un fácil 
acceso para cadeiras de rodas 
e carriños. Ademais está pro-
visto dunha zona lounge na 
parte traseira do autobús e 
conta cun 20% máis de super-
ficie acristalada, grazas ás fies-
tras panorámicas, distribuídas 
na parte dianteira.

O vehículo adáptase perfec-
tamente a contornas urba-
nas, grazas ás súas 4d rodas 
directrices, que minimizan o 
espazo necesario para virar 
(25% menos que un autobús 
convencional).

O Grupo Dimolk medra na 
provincia da Coruña

O Grupo Dimolk, pro-
pietario dos concesiona-
rios Peugeot Dimonorte 

(Santiago de Compostela) e 
Dimolk (Carballo), ultimou 
a adquisición dos concesio-
narios Peugeot (Tumosa) e 
Nissan (Antamotor) na Coruña. 
Reforza así a súa posición coa 
marca Peugeot e incorpora ta-
mén ao Grupo Dimolk a marca 
Nissan, a través do concesiona-
rio Antamotor, que dispón ac-
tualmente de sedes na Coruña, 

Ferrol, e nos vindeiros meses abri-
rá nova instalación en Carballo.

Este importante investimento 
do Grupo Dimolk, prodúcese con-
cretamente ao comezo do ano 
2019, que coincide co 35 aniver-
sario da empresa. Automóbiles 
Dimolk foi creada en 1984 por 
Camilo Díaz López. Os seus fillos 
Camilo, Manuel e Marcos Díaz 
Molk foron fortalecendo a em-
presa ao longo destes anos ata 
a actual configuración do Grupo.

12+1 Edición Galiexpo Motor Show
Os días 1, 2 e 3 de 

febreiro o recinto fei-
ral vigués IFEVI aco-

lle de novo a Festa do Motor 
que este ano estará protago-
nizada pola lenda do 12+1 
veces campión do mundo 
Ángel Nieto. Nesta edición 
os amantes do mundo da 
velocidade poderán gozar 
dunha mostra das motos e 
complementos deportivos 
que fixeron de Ángel unha 
das estrelas máis grandes do 
motociclismo no noso país.

Un ano máis a moqueta 
do recinto vigués acollerá 
un evento multicor do mun-
do da velocidade e a paixón 
polos vehículos. Clásicos, 
competición, 4x4, vehícu-
los americanos, motos, náu-
tica, caravaning e moitas 
sorpresas.

Tamén haberá Drift Indoor, 
e o espectacular drift noctur-
no que por primeira vez se 
disputou na edición anterior. 
Todo isto acompañado de re-
cinto de moda, zona relax con 
actuacións e actividades des-
tinadas a divertirse en familia.

GaliciaSprint Motor >>6



Composcar comeza unha nova etapa
A empresa 

Composcar, da 
man dos seus dous 

socios Alenjandro Castro 
e Manuel Barral, comezou 
unha nova andaina nunhas 
modernas instalacións en 
Santiago de Compostela. 
Agora contan con 2.000 me-
tros cadrados, adaptados aos 
tempos actuais e futuros, na 
rúa María de los Ángeles de 
la Gándara, no número 24. A 

empresa dispón dunha ampla 
exposición de automóbiles 
de ocasión e un taller inte-
gral para facer calquera tipo 
de mantemento de coches, 
incluíndo todas as marcas.

O equipo de Composcar 
avoga por dar un servizo total 
aos seus clientes nestas no-
vas instalacións do Polígono 
de Boisaca, incluíndo o finan-
ciamento e os seguros dos 
vehículos.

Sorteo do Nissan Micra da 
campaña de Nadal

Iria Silvosa, de 
Vilalba (Lugo), 
que fixo as súas 

compras de Nadal en "As 
Lareiras" da rúa de San 
Francisco é a gañadora do 
Micra de Nissan Caeiro Rei 
sorteado por Compostela 
Monumental. O boleto 
premiado foi seleccionado 
nun acto realizado na pra-
za do Obradoiro, entre máis 
dos 300.000 que entraron 
en sorteo, polo director do 
Hostal dos Reis Católicos, 

Julio Castro, que exerceu 
de man inocente.

José Manuel Bello, pre-
sidente de Compostela 
Monumental lembra que “é 
o 15º coche que sorteamos 
os comerciantes da zona ve-
lla grazas ao apoio que vimos 
recibindo de Manuel Caeiro 
e do concesionario Nissan 
en Santiago. Este ano tamén 
nos apoiaron nesta campa-
ña de dinamización comer-
cial a Xunta de Galicia e o 
Concello de Santiago”.

Compostela >> Sprint Motor 7



Rexton 2019, un todoterreo 
con espazo para 7

A experiencia dis-
tingue a SsangYong 
Motor Company, o 

fabricante de coches máis 
antigo de Corea do Sur e es-
pecialista en fabricación de 
SUV, 4x4 e monovolumes.

Hai case un ano naceu a 
cuarta xeración do Rexton, 
que se actualiza por comple-
to para responder á deman-
da do condutor europeo. Con 
esa intención nace a posibi-
lidade de asociar o acabado 
Line á tración 4x4 conecta-
ble que tantos eloxios conse-
guiu. Esta versión de acceso 

asociada á tracción 4WD está 
dispoñible dende 30.100 eu-
ros. A versión urbana Line 
4x2 arrinca nos 27.000.

As xenerosas dimensións 
exteriores do Rexton dife-
rénciano dentro do mercado 
coas súas filas de asentos tra-
seiros abatibles e reclinables 
por partes xunto un enorme 
maleteiro de 641 litros de 
capacidade. O novo Rexton, 
coa posibilidade de equipar 
sete asentos, convértese nun 
SUV idóneo para o seu uso 
diario como único vehículo 
familiar.

Potente iluminación para traballar 
mellor coa nova Transit

A nova Ford Transit 
axudará a aumentar 
a produtividade ao 

permitir traballar máis tem-
po nos días de inverno curtos 
a través dun potente plafón 
cenital LED que iluminará un 
espazo de traballo situado 
detrás do vehículo. Colocado 
nunha unidade na parte tra-
seira do teito da nova Transit, 
a luz cenital de baixo consu-
mo está deseñada para per-
mitir aos profesionais que 

sigan traballando con ferra-
mentas e equipos nun banco 
de traballo ao aire libre des-
pois do solpor.

Para moitas empresas, estes 
días curtos do inverno coin-
ciden cunha suba na deman-
da de servizo como pode ser 
o mantemento do fogar, a 
fontanería ou os arranxos de 
sistemas de calefacción. A 
nova Transit estará á venda 
en Europa a partir de media-
dos deste ano.

Toyota celebra os 20 anos do Yaris
O Toyota Yaris conta 

con máis de 180.000 
unidades vendidas 

no noso país converténdose 
nunha das referencias entre 
os vehículos urbanos grazas 
á súa ampla gama de op-
cións de carrozaría, motori-
zacións e acabados. Polo seu 
20 aniversario, Toyota España 
configurou a gama con dúas 
principais novidades: o Yaris 
GR-SPORT, variante do dese-
ño deportivo con maiores 
aptitudes dinámicas, e o 
Yaris 20 Aniversario Limited 
Edition, unha edición exclu-
siva e limitada que consta só 

de 200 unidades que home-
naxean ao Yaris orixinal.

A estas dúas opcións 
únense outras seis cos seus 
respectivos acabados dife-
renciados: Business, Active, 
Active Tech, Feel!, Feel! 20 
Aniversario e Advance. A 
gama de motorizacións 
mantense con dúas opcións 
de gasolina, Yaris 70 e 110, 
e unha híbrida eléctrica au-
torrecargable, Yaris hybrid, o 
núcleo da gama.

A renovada gama Yaris xa 
está dispoñible nos con-
cesionarios oficiais dende 
11.000 euros.

Hyundai permitirá arrincar o 
coche coa pegada dactilar

Hyundai anuncia a 
primeira tecnoloxía 
intelixente de pega-

das dactilares do mundo que 
permite non só desbloquear 
as portas senón tamén arrin-
car o vehículo. Deste xeito, só 
será preciso colocar un dedo 
no sensor situado na porta. A 
información da pegada dixital 
identificará á persoa permi-
tíndolle o acceso ao vehículo.

Esta nova tecnoloxía tamén 
proporciona unha condución 
personalizada para adaptar-
se ás preferencias da persoa 
que conduza, axustándose 
automaticamente as posi-
cións dos asentos, as carac-
terísticas da conectividade e 
os ángulos dos espellos late-
rais. A marca ten pensado im-
plementar a tecnoloxía antes 
de abril.
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Lexus LC convertible
Hai tres anos Lexus 

impresionou ao mun-
do da automoción en 

Detroit co seu LC Coupé, toda 
unha declaración de inten-
cións que agora vemos cla-
ro que tan só era un punto 
de arrinque. O fabricante xa-
ponés aproveitou a mesma 
cita no Salón de Detroit para 
desvelar a versión converti-
ble, o Lexus LC Convertible 
Concept. Trátase dun roads-
ter baseado no cupé que 
conserva ese mesmo estilo 

agresivo e pouco convencio-
nal do modelo orixinal, con 
formas rechamantes e un as-
pecto longo e baixo.

O Lexus LC é un prototipo 
tan realista que podería di-
cirse que é basicamente o 
anticipo do modelo final que 
chegará ao mercado a finais 
de ano. Sen dúbida, O LC con-
vertible é unha mostra máis 
da dirección que está toman-
do Lexus na súa ambición de 
transformarse nunha marca 
de estilo de vida.

Condución postautónoma de Kia
Un coche capaz de ler 

as túas emocións para 
adaptarse mellor ás túas 

necesidades. Esta é a aposta de Kia 
que traballa nunha gama de no-
vas tecnoloxías para a era da con-
dución postautónoma no marco 
do 'Consumer Electronics Show 
(CES) 2019' o mes de febreiro.

Kia albisca un futuro no que a 
condución autónoma é a norma 
e a prioridade sitúase na mellora 
da experiencia de mobilidade das 

persoas a través de R.E.A.D. (Real-
time Emotion Adaptive Driving). 
Esta tecnoloxía personaliza o es-
pazo interior do vehículo analizan-
do o estado emocional da persoa 
que viaxe no coche en tempo real 
a través de tecnoloxías de inteli-
xencia artificial baseadas no re-
coñecemento de biosinais. O 
construtor xa está preparando a 
organización dun 'Tour' para ex-
plicar as diversas tecnoloxías nas 
que traballan.

Edición especial Mirror para o Cross 500X e 500L
Fiat lanza ao mer-

cado nacional o 
“Mirror”, unha edi-

ción especial da familia 500 
que está dispoñible nas 
versións 500X e 500L e irá 
chegando aos poucos ás va-
riantes Cross. É a primeira vez 
que o nivel de acabado Mirror 
e as súas características se in-
corporan a versións deseña-
das para escapar do tráfico 
da cidade e caracterizadas 
por un aspecto único. O novo 
500X presentouse recente-
mente ao público cun look, 
estilo e tecnoloxía e motores 

completamente novos. O 
novo deseño inclúe unha se-
rie de detalles 500 como os fa-
ros Full LED e novos interiores. 
O 500X Mirror Cross exteriori-
za a súa alma Cross incorpo-
rando unha placa protectora 
dianteira redeseñada e para-
choques específicos do mes-
mo modo que o 500L adquire 
un aspecto crossover urbano 
coa súa nova placa protectora 
e a súa grella dianteira. Tamén 
está dispoñible o novo 500X 
Urban, que é a interpretación 
máis metropolitana do cros-
sover italiano.

Shelby GT500, o Ford máis potente da historia
O Ford Mustang 

Shelby GT500 é o co-
che de rúa con máis 

potencia que xamais fabri-
case a marca estadouniden-
se grazas aos 700cv que se 
extraen dun motor 5.2 V8 

sobrealimentado con com-
presor de 2,65 litros e convin-
temente optimizado.

O Mustang desenvolveuse co 
obxectivo de se converter no 
máis potente e veloz da histo-
ria, tanto en aceleración como 

en circuíto. Ten a capacidade 
de colocarse de 0 a 96 km/h en 
3 segundos xunto cunha ace-
leración de 0 a 400 metros en 
11 segundos.

Importancia especial ta-
mén para o deseño no que se 

revisou a aerodinámica, a refri-
xeración e o peso do conxunto. 
O único malo desta nova besta 
de Ford é que non chegará ao 
mercado europeo.

e un só motor, en EEUU, ten 
un prezo duns 32.000 €.
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Nova familia do Toyota Corolla 
Arrinca a comerciali-

zación das tres varian-
tes da gama Corolla: 

5p (hybrid), familiar (hybrid 
Touring Sports) e berlina (hy-
brid Sedan). No noso país están 
dispoñibles con motorización 
híbrida eléctrica autorrecarga-
ble, de 122 ó 180 cabalos no 
caso do hybrid e hybrid Touring 

Sports e de 122 no do hybrid 
Sedan. Hai sete combinacións 
de motor e equipamento no 
hybrid e hybrid Touring Sports 
e cinco no hybrid Sedan.

Xa están dispoñibles dende 
21.850 euros (hybrid), 23.350 
(hybrid Touring Sports) e 
21.350 (hybrid Sedan).

Infiniti QX Inspiration
O QX Inspiration é un 

prototipo de SUV me-
diano que anticipa o 

primeiro vehículo completa-
mente eléctrico da marca. Para 
este fabricante a electrificación 
é o seguinte paso natural. O es-
tudo do deseño deste modelo 
anticipa os plans da marca para 
o lanzamento dunha gama de 
vehículos electrificados de alto 

rendemento que prometen 
unha estimulante experiencia 
de condución e unha boa au-
tonomía. A futura liña de Infiniti 
constará dunha gama de vehí-
culos eléctricos, e-Power e hí-
bridos de altas prestacións, 
cun potente sistema de trac-
ción eléctrica nas catro rodas 
(e-AWD).

Novo Kia ProCeed
Este modelo segue 

o concepto estéti-
co plasmado polo Kia 

ProCeed Concept. Foi conci-
bido, deseñado, desenvolvido 
e fabricado en Europa. Ten un 
maleteiro de 594 litros nunha 
carrozaría de inspiración cupé. 
Incorpora un motor 1.6 T-GDi 

para o GT de altas prestacións 
e ten unha alternativa de pro-
pulsores diésel e gasolina nas 
versións GT Line.

Producido en Eslovaquia, 
ten unha garantía de 7 anos 
ou 150.000 km. Estará nos 
concesionarios este primeiro 
trimestre.

Ford Mondeo 2019
O novo Mondeo pre-

senta varias caracterís-
ticas semiautónomas. 

Xa sexa reducindo o estrés de 
conducir en atascos de tráfi-
co seguindo automaticamen-
te ao vehículo que vai diante, 
ou axudando aos condutores 
a evitar multas por exceso de 
velocidade coa nosa tecnoloxía 
de Limitador Intelixente de 
Velocidade, todos os aspectos 

do Mondeo melloraron e es-
tán deseñados para facer que 
a condución sexa máis doada.

Auténtica novidade é o 
Hybrid (con motores de ga-
solina e eléctrico) que ofrece 
unha alternativa convincente 
aos motores diésel para flotas e 
clientes privados, tanto en mo-
delos familiares como en carro-
zarías de catro portas.

Novo Opel Zafira Life
Acaba de ser pre-

sentado no Salón de 
Bruxelas a nova xera-

ción de vehículos monovolu-
me de Opel. Un modelo e tres 
tamaños, todos eles con ata 
nove asentos. Cun deseño atre-
vido e proporcións equilibra-
das. Con acabados confort moi 

interesantes, como os asentos 
de coiro móbiles e o teito pa-
norámico. Por outra banda, in-
corpora portas corredeiras de 
apertura eléctrica cun só mo-
vemento do pé. A versión to-
talmente eléctrica do Zafira Life 
chegará en 2021.
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¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

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

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

Sprint
Axenda



Concurso Art Car-LC 500h 
A arte e o deseño 

continúan a formar 
parte da aposta de 

Lexus que lanza a iniciativa 
'Art Car-LC 500h' mediante a 

que a comunidade da que for-
man parte os seus seguidores 
en redes sociais ten a oportu-
nidade de votar entre catro 
deseños. O que máis votos 

consiga plasmarase sobre un 
LC 500h real.

Para este proxecto, a marca 
de coches premium conta coa 
creatividade de deseñadores 

de diferentes disciplinas, 
aos que se lles deu plena li-
berdade artística dentro da 
inspiración xaponesa tan ca-
racterística de Lexus.

Novo BMW Serie 7
A nova edición do 

Serie 7 establece unha 
clara declaración de 

intencións coa súa elegancia 
e coas súas tecnoloxías inno-
vadoras de control e manexo, 
asistencia á condución e co-
nectividade. No interior, mar-
can unha nova referencia de 

confort de marcha a suntuo-
sa tapizaría de coiro con acol-
chado estendido, o confort 
acústico optimizado e o BMW 
Intelligent Persoal Assistant, 
ademais do agrupamento no 
salpicadeiro das pantallas de 
instrumentación e o display 
de control.

A gama de motores para o 
novo Serie 7 foi actualizada e 
inclúe un novo 8 cilindros, un 
6 cilindros en liña e sistemas 
híbridos enchufables cunha 
autonomía eléctrica aumen-
tada. Todas as versións cum-
pren a normativa de emisións 
Euro 6d-Temp. Os sistemas de 

asistencia á condución agora 
presentan un maior despre-
gue de funcionalidades. Entre 
os últimos avances dirixidos á 
condución autónoma desta-
can tecnoloxías como o novo 
Reversing Assistant.

Fabia Scout
O Skoda Fabia 

Scout mostra o seu 
ADN aventureiro 

con elementos distintivos da 
carrozaría en negro mate e 
as lamias de aliaxe de 17” en 
antracita metalizado pulido. 
A nova versión está dispoñi-
ble con todos os motores e 
todas as cores habituais do 
Fabia Combi.

Este modelo está dispoñi-
ble cos motores MPI e TSI da 
gama do modelo Fabia, to-
dos de tres cilindros e unha 

cilindrada de 1.0 litros: 1.0 
MPI de 75 cabalos, 1.0 TSI de 
95 e 1.0 TSI de 110, neste últi-
mo caso dispoñible con caixa 
manual de 5 velocidades ou 
automática DSG de 7. O sis-
tema Start/Stop e a recupe-
ración de enerxía de freada 
veñen de serie. Os dous mo-
tores TSI incorporan filtros de 
partículas de gasolina.

 Os prezos parten, 
con campañas e financia-
mento, dende os 12.950 €, 
do Scout 1.0 MPI de 75cv.
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León ST CUPRA R, o novo familiar con 300cv
O Seat León ST CUPRA R 

chega ao mercado español 
cunha exclusiva versión limi-
tada a 300 unidades. Xa se 
poden facer os pedidos des-
te modelo que conta cun 
motor 2.0 TSI con 300 caba-
los de potencia asociado á 
tracción integral 4Drive e a 
caixa de cambios automática 
DSG de sete relacións. Conta 
con melloras aerodinámicas 
grazas aos elementos de fi-
bra de carbono insertados 
na carrozaría. 

O novo León ST CUPRA R 
tamén ofrece un alto nivel 
de equipamento tecnolóxico 
para garantir a seguridade, 

a deportividade e o pracer 
de condución xunto un pa-
quete de asistentes co que 
consegue unha condución 
semi-autónoma.

A potencia tamén é un ele-
mento a destacar xa que 
pode acelerar de 0 a 100 
km/h en 4,9 segundos e al-
canzar unha velocidade 
máxima de 250 km/h. Ao 
mesmo tempo, conserva un 
reducido consumo de 7,1 
litros aos 100 km en ciclo 
combinado. Datos propor-
cionados polo fabricante.

O seu prezo sitúase nos 
54.600 euros.

Forester 2019, a partir dos 27.900 €
O Subaru Forester 

leva máis de dúas 
décadas demostran-

do que é unha das mellores 
opcións á hora de combinar 
as fortalezas dun SUV 4WD 
coas dun turismo. Se Forester 
segue sendo dende 1997 o 
modelo de maior éxito co-
mercial de Subaru e o segun-
do modelo máis vendido da 
marca en 2018 tras o mode-
lo XV, é pola súa constante 
evolución e adaptación á de-
manda dos consumidores. 
Co inicio de 2019, o Forester 

recibe unha serie de actuali-
zacións co volven a colocar 
como un dos referentes den-
tro dun segmento moi com-
petitivo. Destaca o nivel de 
seguridade, xunto un dese-
ño máis detallado cun frontal 
máis deportivo e moderno 
que antes.

A gama 2019 consta de tres 
versións de gasolina asocia-
das ao motor 2.0i de 150cv. 
Os prezos do Sport parten 
dende os 27.900 euros; o 
Sport Plus dende 30.450 e o 
Executive dende os 33.150.

O Toyota GR Supra, en Europa 
a partir do verán

A lenda xaponesa 
está de volta. Toyota 
acaba de desvelar no 

Salón de Detroit o seu novo 
deportivo. A quinta xeración 
do Supra é o primeiro produ-
to de Gazoo Racing e estará á 
venda en Europa a partir des-
te verán. 

O motor de 3.0 litros con-
ta cun turbocompresor 
de dobre entrada e entre-
ga 340cv DIN e 500 Nm de 

par. O propulsor asóciase a 
unha transmisión automáti-
ca de oito velocidades que 
permite subir ou baixar de 
marcha con gran rapidez. 
Combina potencia, equili-
brio e suavidade.

O fabricante asegura que 
o deseño do novo GR Supra 
toma inspiración do 2000GT, 
co seu largo capó, compacta 
carrozaría ou mesmo o teito 
de dobre burbulla.

BREVES

❱❱ Os gobernos da 
UE confirmaron o acordo 
alcanzado co Parlamen-
to Europeo para fixar un 
obxectivo de redución de 
emisións contaminantes 
para coches do 37,5% e do 
31% para furgonetas en 
2030, en ambos casos con 
respecto ao nivel rexistra-
do en 2021.

❱❱ Ford e VW alcan-
zaron un acordo de cola-
boración a través do que 
prevén lanzar en 2022 
o seu primeiro pick-up 
conxunto para a súa co-
mercialización en todo o 
mundo; tamén contem-
plan ampliar a coopera-
ción ás furgonetas.

❱❱ Mini celebra os 
seus 60 anos de historia 

co lanzamento dunha edi-
ción de deseño exclusivo, 
que inclúe elementos es-
pecíficos para o interior e 
o exterior e que estará dis-
poñible con 3 e 5 portas.

❱❱ Indra automobile 
Recycling e PSA asinaron 
un acordo para aumentar 
o uso de repostos reutili-
zados. O obxectivo é faci-
litar aos 4.000 talleres de 
PSA en Francia a xestión 
de todas as marcas de re-
cambios reutilizados.

❱❱ O Suzuki Burg-
man 400 City está dispo-
ñible nunha cor branca 
glaciar e con novos acce-
sorios como o kit protec-
tor de mans, un baúl de 
aluminio (47 litros) e un 
respaldo no baúl.
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Imaxínese que o chama o en-
cargado do restaurante onde 
realizou unha reserva de mesa 
para comunicarlle que a súa 
reserva foi cancelada porque 
chegaron outras persoas por 
sorpresa que ocuparon a súa 
mesa? Esta situación que resul-
taría, canto menos, sorprenden-
te, é coa que se atopan todos os 
días as persoas con discapaci-
dade cando van aparcar o seu 
vehículo nas prazas de aparca-
doiro reservadas para eles.

A similitude destas dúas situa-
cións é o que levou a Dirección 
Xeral de Tráfico a realizar unha 
campaña radiofónica duran-
te o período de Nadal co lema 
“Non ocupes o sitio que non 
che corresponde”. Nela apélase 

á convivencia e ao respecto. 
Así e todo é algo que debemos 
ter presente durante todo o 
ano pois o automóbil é un dos 
transportes elixidos por moitos 

cidadáns con discapacidade 
para acudir ao centro das cida-
des e zonas comerciais e onde 
as prazas de aparcadoiro están 
moi solicitadas.

A idea de lembrar que estas 
prazas de aparcadoiro están re-
servadas para persoas con dis-
capacidade xurdiu das reunións 
mantidas entre responsables da 
DXT coas asociacións de vítimas 
de tráfico, quen manifestou, en-
tre outras cuestións, a situación 
que a diario se lles presentan a 
estas persoas e que lles causa 
un grave trastorno.

É unha vergonza que as 
prazas reservadas para disca-
pacitados con problemas de 
mobilidade reducida as ocupen 
persoas que se poden mover 
perfectamente. Pensar nos de-
mais axudaranos a ser mellores 
persoas! Por iso é moi importan-
te que non ocupemos as prazas 
destinadas a este colectivo.

“Non ocupes o sitio que non che corresponde”
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SprintTalleres

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

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

¿Necesita un coche?
Llámenos, somos especialistas.

Cualquier marca, cualquier modelo.
981 148 291 / 629 714 535

Avenida de San Marcos, nº 70, 1B - 15820 - Santiago de Compostela
www.eg4motor.es

VISITE 
NUESTRO 
TALLER



Novo Honda CR-V
Espazo e calidade
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■ UXÍA QUEIRUGA | foTografía

Nun vistazo rápido, nada 
máis atoparnos co novo 
Honda CR-V na exposición 

de Galcar (concesionario ofi-
cial Honda na capital galega), 
chamounos a atención a súa 
traseira cunhas ópticas actua-
lizadas que o definen por si 
soas. Tamén a primeira olla-
da interior mostran un SUV 

cunha grande habitabilida-
de e aparentemente como-
dón, neste apartado segue 
o camiño do seu antecesor. 
Comezamos ben!

Do primeiro que nos infor-
man no concesionario é de 

que non hai versión diésel, 
só gasolina; o mesmo mo-
tor con dúas potencias dife-
rentes, de 173 cabalos con 
cambio manual e de 193 con 
caixa automática. Este ano 
chegará previsiblemente 

 >> Sprint Motor 17



Sentámonos no posto do pilo-
to para comezar a proba dinámica. O 
primeiro que percibimos é que se au-
mentou o espazo para as pernas dos 
ocupantes das prazas dianteiras ele-
vando as partes máis baixas do salpi-
cadeiro. O cadro de instrumentos está 
composto por dous indicadores (nivel 
de combustible e temperatura do mo-
tor) mediante unha escala luminosa e 
unha pantalla central onde se mostra 
moita información.

A dirección é de cremalleira, pro-
vén do Civic, con asistencia eléctrica e 
o motor colocado na propia cremallei-
ra en vez de na columna da dirección. 
O diámetro de xiro non mellorou (11,9 
metros entre bordos) pero o fabricante 
aumentou moito a desmultiplicación, 
o que facilita especialmente as mano-
bras ao ter que mover menos o volante.

As suspensións manteñen o es-
quema anterior (McPherson dian-
te, multibrazo detrás) pero segundo 
Honda son completamente novas. 
Detrás hai un subchasis de maior ta-
maño e tanto aí, como diante, hai cas-
quillos hidráulicos en vez dos de goma 
para mellorar o filtrado das vibracións.

Nada máis arrincar notamos que 
o cambio manual de seis velocidades 
é excelente, cunha boa precisión. Algo 

que é costume na marca. A panca ten 
un tacto firme, que non duro, con per-
corridos curtos e moi ben trazados. 
Ademais, vai situada no salpicadeiro, 
máis alta do habitual e máis preto do 
volante, polo que facilita que a man a 
alcance antes e solte o volante durante 
menos tempo.

O motor dá o mellor de si a partir 
de réximes intermedios, onde ofrece un 
rendemento máis que suficiente para 
recuperar velocidade e completar rápi-
dos adiantamentos. Iso si, debemos es-
tar pendentes de levalo alto de voltas. O 
noso propulsor de gasolina de 173 ca-
balos move correctamente o CR-V pero 
esixe facer un uso do cambio que nun 
diésel non ocorre porque, ata pasadas 
as 4.100 rpm, non comeza a dar unha 
aceleración intensa. Así e todo, o motor 
ten potencia suficiente para viaxar con 
desafogo con catro adultos e a corres-
pondente equipaxe, cunha boa veloci-
dade de cruceiro.

En estradas secundarias con cur-
vas enlazadas comprobamos que o 
novo CR-V 2018 é rotundo e, á súa vez, 
nobre á hora de abordar as curvas. A 
carrozaría suxéitase cunha grande efi-
cacia, de tal forma que o agrado de con-
dución transmítese dende os primeiros 
quilómetros.

O consumo homologado é de 6,3 
litros (cambio manual, tracción dian-
teira) Na nosa proba o gasto medio de 
combustible estivo roldando os 8 litros, 
percorrendo cidade e autoestrada, esta 
última cunha velocidade de cruceiro 
alta. O depósito de combustible é algo 
xusto para viaxar (57 litros) o que pode 
supoñer un inconveniente se se ten que 
encher con frecuencia.

A
RRIN
CAMOS !

 Unha persoa 
de talle XL irá 
cómoda en calquera 
dos asentos do 
novo CR-V

unha versión híbrida non 
enchufable. A unidade da 
nosa proba incorporaba o 
propulsor de 173cv co cam-
bio de marchas manual (seis 
velocidades), co acabado 
Elegance.

O novo CR-V (Comfortable 
Runabout Vehicle) 2018 
mantén a esencia da an-
terior entrega, aínda que 
reforzou o seu carácter de-
portivo. Sobre todo cuns 
paragolpes de aspecto 
máis dinámico e lamias de 
aliaxe de 17 e 19 polgadas, 
así como cunhas acertadas 
insercións cromadas.

O deseño do habitácu-
lo recorda bastante ao do 
novo Civic. Con este tamén 
comparte os bos axustes e 
os plásticos duros. A par-
te superior do salpicadei-
ro e o cadro de mandos é 

acolchada. O resto de plásti-
cos son duros, de bo axuste 
e mellor aspecto. A moldu-
ra de efecto madeira que 
percorre o salpicadeiro e as 
portas non está moi lograda 
para o noso gusto.

Medidas e capacidades

Honda ofrece neste mo-
delo, por primeira vez, a po-
sibilidade de dispor de sete 
prazas, unicamente cos 
equipamentos Elegance 
Navi e Lifestyle, e sempre 
con tracción total. Tamén 
afirma mellorar as capacida-
des fóra do asfalto (que eran 
xustiñas na anterior xera-
ción), entre outros motivos 
porque agora a distancia 
libre ao chan é maior (201 
milímetros no mellor dos 
casos, antes 165) e o sis-
tema de tracción total foi 
recalibrado.

Nas versións de cinco 
prazas, que era a nosa, a se-
gunda fila de asentos é fixa 
mentres que na de sete pó-
dese desprazar ao longo 
de 15 centímetros. En am-
bas pódese colocar o res-
paldo en dúas inclinacións 

diferentes, axuste que sem-
pre é de agradecer.

A versión de cinco prazas 
ten 561 litros de capacida-
de no maleteiro. Son me-
nos que antes (28 litros) 
pero suficiente para as ne-
cesidades das familias máis 
esixentes.

A versión de sete pra-
zas ten 472 litros se utili-
zamos só cinco asentos e 
150 se están todos en uso. 
No primeiro caso, melloran 
ao Kodiaq e ao Outlander 
(560 e 519 litros respectiva-
mente), no segundo, só ao 
Kodiaq (270 litros), o resto 
ofrece unha capacidade de 
carga similar.

En ambos casos, o ta-
boleiro que fai de piso do 

maleteiro pódese colocar 
a dúas alturas. Na supe-
rior, queda a ras co bordo 
de carga e cos respaldos 
dos asentos traseiros can-
do están abatidos. Hai que 
subliñar que o maleteiro 
do CR-V anterior tiña for-
mas máis regulares, algo 
que sempre dá máis xogo 
a hora de aproveitar ano 
máximo o espazo.

A marca xaponesa corri-
xiu a iluminación no male-
teiro. Antes había unha luz 
no teito, que realmente non 
servía de nada se se quería 
buscar algo coa cortinilla 
colocada; no novo hai dous 
puntos de luz, un a cada 
lado do maleteiro. Cada 
unha ten o seu interruptor, 
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• Motor: 1.5 VTEC Turbo
• Cilindrada (cc): 1.498
• Estrutura: 4 cilindros en liña
• Inxección: Directa + Turbocompresor
• Potencia máxima (cv / rpm): 173 / 5.600
• Par máximo (Nm / rpm): 220 / 1.900-5.000
• Tracción: Dianteira
• Caixa de velocidades: Manual
• Número de velocidades: 6
• Dirección: Cremalleira + asistencia eléctrica

• Freos dianteiros / traseiros:  Discos / Discos
• Lonxitude total (mm):  4.600
• Anchura (mm): 2.117
• Alto (mm): 1.679
• Número de prazas: 5
• Volume maleteiro(litros): 561
• Combustible: Gasolina
• Capacidade do depósito (litros): 57
• Prezo da unidade de probas (euros): 

31.500 (con financiamento)

por se se queren desco-
nectar. Tamén hai unha 
toma de corrente de 12 
volts (no lateral esquerdo).

A posibilidade do por-
tón de apertura eléctrica 
só se ten co equipamen-
to Executive, o máis cus-
toso. No caso da nosa 
unidade de probas co aca-
bado Elegance a manipu-
lación do portón traseiro 
é manual.

O novo CR-V ten a 
mesma lonxitude que o 
seu predecesor, 4.600 milí-
metros, pero está construí-
do sobre unha plataforma 
distinta cunha distancia 
entre eixes tres centíme-
tros maior. Este modelo é 
o SUV deste tamaño con 
maior espazo para as per-
nas nas prazas traseiras. 
Unha persoa de talle XL 
non terá ningún proble-
ma para ir cómodo.

Seguridade

Outro dos aspectos que 
destacan no novo CR-V é a 
gran cantidade de elemen-
tos de seguridade. Neste 
sentido a firma nipona re-
uniu todos os dispositivos e 
chamouno Honda Sensing, 
que é o resultado da con-
verxencia de tecnoloxías 
como o sistema de radar, 
as cámaras e o conxunto 
de sensores que analizan 
continuamente os arredo-
res do SUV.

Todos estes dispositivos 
permiten funcións como: 
o sistema de freada auto-
mática para previr impac-
tos, o avisador por cambio 
involuntario de carril, o sis-
tema que guía o vehículo 
entre os dous carrís da es-
trada, o control de crucei-
ro adaptativo intelixente 
que mantén a velocidade 
fixada mantendo a distan-
cia de seguridade, o siste-
ma de recoñecemento de 
sinais de tráfico, o sistema 
de alerta de tráfico cruza-
do en manobras de marcha 
atrás e a cámara de visión 
traseira, entre outros.

Por outra banda, agora 
o cadro de instrumentos 
presenta maior claridade 
e mellor lectura. Tamén 
destaca a gran pantalla 
táctil IPS de sete polga-
das no centro da consola, 
así como a posibilidade de 
conectar aos sistemas Car 
Play de Apple e Android 
Auto. Tamén destaca a co-
nexión a Internet por me-
dio de Honda Connect que 
inclúe navegación web, 
noticias e información de 
tráfico.

Conclusión

Como conclusión da pro-
ba podemos dicir que nos 
quedou claro que este CR-V 
é máis áxil e preciso en cur-
va co seu antecesor, agora á 
altura dos mellores. E sobre 
todo cómodo e cun grande 
espazo interior.

En fin, todo apunta a 
que un dos SUV máis ven-
didos do mundo o ano 
pasado continuará o seu 
camiño exitoso. Iso si, ago-
ra sen contar con propul-
sores turbodiésel no Vello 
Continente.

 O cambio 
manual de 6 
velocidades é 
excelente, cunha 
boa precisión
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Mondial HPS 300
Beleza e tecnoloxía
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■ XOSÉ ARUFE | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | foTografía

A moto que traemos a es-
tas páxinas, a HPSHípster, 
está derivada da súa irmá 
pequena, a supervendas HPS 
125. Está enfocada a una per-
soa cun estilo de vida inde-
pendente, amante da moda, 
a cultura, as novas tecno-
loxías e a música. Este sería o 
perfil de usuario ideal para o 
concepto desta motocicleta.

Xa viramos a historia da 
marca na proba de setem-
bro doutro modelo de FB 
Mondial. A HPS é a verdadei-
ra icona deste fabricante en 
todo o mundo, unha moto de 
estética scrambler clásica que 
se puxo de moda pola súa 
beleza,un mito que se for-
xou co paso do tempo. Unha 
café racer auténtica, para go-
zar das súas liñas dende a ca-
deira dunha terraza nun día 
solleiro, con esta máquina 
sentirás o orgullo de ser un 
moteiro especial.

Só sentarmos nela mergu-
llámonos nunha interesante 
e agradable viaxe no tem-
po, que nos obriga a cam-
biar de actitude, e a encarar 
a estrada e ata o mundo de 
forma diferente. Esta marca 
italiana sabe que este é pre-
cisamente o seu gran argu-
mento de vendas, e non o 

desaproveita.
Unha moto cun baixo 

consumo (3,2 litros aos 
cen quilómetros) e un 
prezo incomparable. 
Unha única cor negra 
brillo combinada cun 
negro mate no depó-
sito do combustible. 
Temos que matizar 
que a Mondial HPS 
300 rezuma calida-
de en todos os seus 
compoñentes, algo 
que sempre é de 
agradecer.

Definición e motor

Unha Mondial é por 
definición unha moto 

simple e doada de con-
ducir. Calquera motociclis-

ta, novato ou experimentado, 
sentirase perfectamente 

confiado e cómodo aos seus 
comandos.

Este modelo vese reforzado 
cun kit de transmisión máis 
potente que o da súa irmá pe-
quena; indicador de marcha 
engrenada, freos de discos lo-
bulados con ABS, o dianteiro 
flotante con pinza dianteira 
radial de catro pistóns… ou 
detalles de calidade como o 
manillar de aluminio ou a súa 
pintura bitón.

O propulsor é unha delicia, 
cuns baixos sorprendentes, 
fácil, moi fácil de conducir, 
monocilindrico con inxección 
DELPHI, catro válvulas DOHC, 
25 cabalos e refrixeración lí-
quida. A velocidade punta é 
suficiente para transportar 

dúas persoas, chegando fa-
cilmente aos 150 quilóme-
tros por hora. Tamén temos 
que subliñar a súa amortigua-
ción, composta por un dobre 
amortecedor traseiro con bo-
tella solidaria e unha horqui-
lla investida que combinan á 
perfección co estilo neoretro 
desta motocicleta. A altura 
do asento ao chan é de 78,5 
centímetros.

Vaia dende estas liñas o 
noso agradecemento a “A 
Quinta da Auga” por ce-
dernos o seu espazo para 
a reportaxe fotográfica da 
Mondial HPS 300.

Proba en estrada

A facilidade con que se co-
locan os pés no chan, a boa 
ergonomía, un gran chasis, 
a suspensión incriblemente 
lograda, a caixa de velocida-
des ben definida, unha freada 
moi asertiva, a boa distribu-
ción do peso, tan só 135 qui-
logramos que esta vintage 
acusa na balanza, son facto-
res determinantes para a súa 
boa marcha en estrada.

 A posición 
de condución é de 
estilo retro, brazos 
baixos e un pouco 
avanzados
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O son é moi agradable, gra-
ve e contundente para ser un 
motor de 250 centímetros 
cúbicos, fácil de levar e moi 
pracenteira, a posición de 
condución retro cos brazos 
baixos e un pouco avanza-
dos, son parte da personali-
dade desta moto. A Mondial 
HPS 300 lémbrame en certos 
aspectos ás míticas Bultaco 
Metralla e Montesa Impala, é 
un pouco ese estilo; o motor 
ten baixos e sempre empurra 
con vigor, suspensións duri-
llas, pero moi cómodas.

O cambio me-
rece capítulo á parte. Esta 
moto ten unha caixa de cam-
bios moi suave e grazas ao 
seu indicador de marchas 
nunca estaremos perdidos 
entre os piñóns, algo que 
sempre resulta moi práctico.

Os freos son potentes e 
precisos, ideal para practi-
car unha condución tran-
quila e relaxada, este motor 
nolo deixa en bandexa.

Esta Mondial entra moi 
ben nas curvas e os pneu-
máticos agarran máis que 
suficiente, unha moto equi-
pada para facer quilóme-
tros sen problemas, ata 
para viaxar, pero teremos 
sempre en conta a súa es-
casa protección aerodiná-
mica. Non se pode ter todo! 
Estética vintage e amparo 
do vento parece que son 
dous conceptos obxecto 
de divorcio.

A iluminación traseira 
é unha liña horizontal de 
puntos LED que baixo o 
asento danlle un aspecto 
impresionante.

Logo de percorrer máis 
de cincuenta quilómetros 
por todo tipo de estradas 
e distintos pavimentos pó-
dovos asegurar que é unha 
moto sorprendente.

Unha compra intelixente, 
nin o paso do tempo nin o 
cambio de modas causan 
deterioro estético nesta 
moto.

Se queres máis informa-
ción ou probar a HPS125 
pásate polo concesionario 
Terremoto Compostela, 
na rúa Triacastela en 
Santiago de Compostela.

Cores: Negro Bitón
Prezos:  Mondial HPS 300… 4.395 euros
Matriculada con casco e antirruobo
(Oferta Terremoto Compostela)
Mantemento: Revisións de mantemento recomendadas:
1ª 1.000 km

2ª 5.000 km o un ano
Seguintes: cada 5.000 km o un ano
Prezo aproximado de cada revisión: 62 euros
Cambio de pneumáticos cada 12.500 km
Prezo aproximado: 185 euros

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

Motor
• Tipo: Monocilíndrico, 4 

tempos, DOHC, 4 válvulas 
• Cilindrada: 249 cm3

• Diámetro x carreira: 77 x 53,6 mm
• Relación de compresión: 11,5:1
• Potencia máx: 18,5 kW a 9.000 rpm
• Par máx: 22 Nm a 7.000 rpm
• Lubricación: Cárter húmido
• Sistema de refrixeración: Líquido
• Sistema de admisión: EFI
• Sistema de arrinque: Eléctrico
• Transmisión: 6 velocidades
• Depósito de combustible: 9,5 litros
Bastidor
• Lonxitude: 2.025 mm
• Anchura: 710 mm
• Altura: 1.050 mm
• Distancia entre eixes: 1360 mm
• Distancia libre ao solo: 155 mm
• Altura do asento: 785 mm
• Suspensión dianteira / Percorrido: 

Horquilla Invertida / : 90 mm
• Suspensión traseira / Percorrido: 

Dobre amortecedor / 120 mm
• Peso seco: 133 Kg
• Nº de prazas: Dúas persoas
• Freo dianteiro / Diám. disco: 

Pinza radial de 4 posicións
• Freo traseiro / Diám. disco: 

Pinza flotante de 2 pistóns
• Lamia dianteira: 2.15 x 18"
• Lamia traseira: 2.75 x 17"
• Pneumático dianteiro: 100/90 x 18"
• Pneumático traseiro: 130/70 x 17"

 Entra moi 
ben nas curvas e 
os pneumáticos 
agarran máis que 
suficiente
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Bafo e temperatura interior
Que o frío non inflúa na nosa condución

Comezamos este ano 
en Galicia, e boa parte de 
España, cunhas temperatu-
ras inferiores a cero graos 
ou que superaban este lí-
mite por moi pouco. Esta si-
tuación atmosférica implica, 
entre outras cousas, nevara-
das, chans xeados e ventos 
xélidos. Todo isto transforma 
o interior do noso automóbil 
en distintos aspectos, un de-
les adoita visibilizarse en que 
os vidros se abafan.

Para mellorar en como-
didade e en seguridade 
cando circulamos en perío-
dos de baixas temperatu-
ras, están ben as seguintes 
recomendacións:

O incómodo bafo. Que 
consiste no vapor que des-
pide un corpo húmido ou 
quente que se deposita en 
pequenas pingas formadas 
por condensación sobre 
unha superficie, neste caso 
os vidros do coche. O con-
traste entre a baixa tempera-
tura exterior e unha máis alta 
dentro do vehículo provoca 
que se empanen os cristais. 
“Cando nos atopamos nes-
ta situación, debemos subir 
a temperatura do aire acon-
dicionado ao máximo e 
orientar os difusores cara ao 
parabrisas. E premer o botón 
da resistencia do vidro tra-
seiro”, explica María García, 
enxeñeira do Departamento 
de Desenvolvemento e 
Aerodinámica de Seat. Na 
actualidade as marcas dis-
poñen de distintos sistemas 

que nos permiten acelerar 
o proceso para desabafar o 
parabrisas.

En marcha. Unicamente 
debemos iniciar a mar-

cha cando o vidro do pa-
rabrisas estea en perfectas 
condicións de visibilidade. 
Debemos evitar o mal cos-
tume dalgúns condutores 
de iniciar a marcha e pasar 
un pano, ou simplemente a 
man, polo vidro para poder 
ter visibilidade.

Condutor cómodo. Luvas, 
chaquetas e bufandas adoi-
tan dificultar a nosa liberda-
de de movemento e, con iso, 
comprometer a seguridade. 
“As luvas son recomendables 
só en casos excepcionais 
cando as baixas tempera-
turas diminúen a sensibili-
dade das mans ao volante”, 
matiza esta enxeñeira exper-
ta. Iso si, deberán ser unhas 
luvas finas, que transmitan 
sensibilidade.

A vantaxe de dispor de 
asentos calefactables. 
Son a solución para entrar 
en calor no menor tem-
po posible. Este sistema 

proporciona calidez de for-
ma uniforme en  só tres mi-
nutos. Debemos activalos 
xusto ao subir ao coche e re-
gular o seu uso segundo nos 
imos aclimatando, evitando 
utilizalos de forma prolonga-
da a alta temperatura, xa que 
poderiamos entrar en modo 
“sopor”.

Temperatura idónea. A 
temperatura recomenda-
da son 21,5 graos, chamada 
polos expertos “temperatura 
de confort”. A opción “Auto” 
de climatización serve pre-
cisamente para regular de 
forma automática a tem-
peratura do noso vehículo. 
Activándoa lógrase un re-
partimento homoxéneo: a 
metade do aire quente sae 
polos pés a uns 40º e arre-
fríase cando chega á cabeza, 
para que nos manteñamos 
máis despexados ao volante. 
De feito, conducir con calor 
extrema na parte superior 

do corpo pode provocar 
somnolencia e dor de cabe-
za. Debemos ter moi presen-
te que circular, por exemplo, 
a 35º é similar a facelo cunha 
taxa de alcoholemia de 0,5 
gramos/litro.

Despreocupémonos 
polo consumo da calefac-
ción. Ao contrario do que 
pensan algúns conduto-
res a calefacción non con-
some carburante nin auga 
extra. A explicación é que a 
auga quente do motor úsase 
para a climatización e volve 
ao motor a unha temperatu-
ra quente, pero moito máis 
baixa do que saíu, polo que 
en realidade poderíase con-
siderar que axuda ao radia-
dor do motor.

Isto non ocorre co aire 
acondicionado, pois o seu 
sistema de funcionamento 
si necesita “roubarlle” po-
tencia ao motor, e polo tan-
to combustible.

 O contraste 
entre a baixa 
temperatura exterior 
e unha alta dentro 
do coche fai que se 
empanen os vidros

Para eliminar o bafo dos vidros orientaremos os difusores da climatización cara a eles 21,5º é a temperatura interior recomendada para unha boa condución

Debemos evitar utilizar os asentos calefactables de forma prolongada a alta temperatura
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Ollando cara o horizonte 
cada vez se ve máis seguro 
un automóbil do futuro sen 
volante nin pedais.

Que faremos mentres os 
coches nos conducen ao 
noso destino sen ter que di-
rixir os seus movementos? 
Como se articulará o espa-
zo no interior de cada vehí-
culo? O camiño a ese futuro 
advírtese repleto de incerte-
zas que, pouco a pouco, co-
mezamos a nomear.

Son múltiples as marcas 
que se están atrevendo a 
abrir as portas dos chama-
dos vehículos autónomos. A 
maioría colocan ese futuro en 
dous ou tres anos vista pero 
outros adiantan o calendario. 
Esa é a intención de General 
Motors que anunciou o inicio 
da fabricación do Cruise AV, 
que carece de volante, pedais 
ou calquera outro control 
manual, neste mesmo 2019 
na planta estadounidense 
de Michigan. Todo sempre e 
cando conten co visto e prace 
do goberno estadounidense 
que debe concederlle o per-
miso de circulación en vías 
públicas.

Polo de agora, poucos de-
talles coñecementos sobre 
este vehículo autónomo, o 
único que resalta á vista é o 
baleiro que deixa a ausen-
cia do volante e dos pedais. 

Tampouco sabemos moito 
sobre os deseños doutras 
marcas como Ford, que afir-
mou que en 2021 lanzará ao 
mercado o seu propio vehícu-
lo autónomo, ou Volkswagen 
que aposta por sacar unha 
berlina eléctrica rival do Tesla 
Model S en 2022 para que en 
2025 poidan converter este 
modelo nunha opción com-
pletamente autónoma.

Optimizar o uso do vehí-
culo autónomo

Os coches autónomos 
consolídanse como un tema 
recurrente no mundo do mo-
tor e todo apunta a que no 
próximo ano a tendencia irá 
incrementándose de forma 
importante. Estes incipientes 
camiños abren novos interro-
gantes. Un dos máis recurren-
tes céntrase en como será a 
condución deses vehículos 
e como serán as viaxes neste 
tipo de coches?

“Cando os coches xa non 
teñan un volante, a mobili-
dade premium poderá ser 
definida de novo. No futu-
ro, as persoas que viaxen de 
A a B poderán navegar por 
Internet para o seu ocio, xo-
gar coas súas crianzas ou 
traballar de forma concen-
trada”, explica a directora de 
Comunicación de Cultura e 

Tendencias en Audi, Melanie 
Goldmann. “Xunto cos exper-
tos do Instituto Fraunhofer, 
queremos averiguar que é 
importante para facer un 
uso óptimo do tempo nun 
automóbil de condución 
pilotada”.

A marca dos catro aros de-
cidiu colocar a ollada no in-
terior do coche autónomo. 
Coa colaboración do Instituto 
Fraunhofer de Enxeñería 
Industrial (IAO), analizan 
como as persoas poderán 
usar o tempo nese automóbil 
do futuro a través do proxec-
to 'Hora 25'. Para isto, utilizan 
un simulador de condución 
futurista no que traballa un 
equipo especializado na in-
teracción entre as persoas 
e a máquina. Os resultados 
que van obtendo axudarán 
á fabricante de automóbiles 
a proporcionar a cada clien-
te un interior optimizado e 
personalizado deste futuro 
vehículo. 

Experimento: como será a 
condución automatizada?

Nas súas pescudas, Audi 
construíu un simulador re-
producindo a condución 
automatizada, cun interior 
variable e sen volante. A tra-
vés das pantallas, o equipo 
investigador pode introducir 

distraccións dixitais, o tinta-
do do acristalamento, a cor 
da iluminación e o fondo de 
ruído que van mudando para 
poder medir as variables de 
cada reacción. As probas es-
tanse centrando nas persoas 

máis novas, nadas a partir 
de 1980, xa que está con-
siderado como o público 
máis receptivo aos coches 
de condución automatizada. 
En concreto, trátase de trin-
ta persoas que participan 
nas probas que levan a cabo 
mentres miden a súa activi-
dade cerebral.

O equipo investigador so-
meteu ás persoas partici-
pantes a varias probas de 
concentración para determi-
nar os tempos de reacción, 
as cotas de erro e as impre-
sións subxectivas. Os resulta-
dos foron inequívocos: nun 
ambiente sen alteracións, o 
cerebro humano está máis 
relaxado.

Deste xeito, a luz que che-
ga ao interior do vehículo a 

 O impacto 
que o coche 
autónomo terá 
nas nosas vidas é 
incalculable
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O futuro anticipado
As viaxes en coches sen volante

Que faremos mentres os coches nos conducen ao noso destino sen ter que dirixir os seus movementos?
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través dos vidros antenúase, 
os axustes de luz interior op-
timizáronse e suprimíronse 
as mensaxes dixitais. Con es-
tes cambios, as tarefas resol-
víanse mellor e máis rápido. 
As persoas que facían parte 
da proba foron conscientes 
das mudanzas e tamén decla-
raron que se atopaban me-
nos distraídas nun ambiente 
relaxado.

“Os resultados mostran 
que a tarefa é atopar o equi-
librio correcto. Nun futuro di-
xital, non hai límites ao que se 
pode imaxinar. Poderiamos 
ofrecer todo dentro do co-
che, realmente abraiar ás 
persoas usuarias con infor-
mación”, asegura Goldmann. 
“Pero queremos poñer ás per-
soas no centro da atención. O 
coche debe converterse nun-
ha membrana intelixente. A 
información correcta debe 
chegar á persoa no momen-
to axeitado”. 

O proxecto “Hora 25”: 
o tempo nos coches do 
futuro

Cincuenta minutos é o 
tempo que pasamos de me-
dia ao volante. Como pode-
riamos utilizar este tempo 
nun automóbil de condu-
ción pilotada? Como será a 
relación entre as persoas e 
ese coche do futuro? E que 
lle gustará facer ás persoas 

no seu tempo libre dentro 
deste vehículo? O proxecto 
'Hora 25' de Audi comeza a 
dar os seus froitos e a colocar 
respostas. Os resultados des-
te experimento foron deba-
tidos por unha variedade de 
persoal experto en diversas 
disciplinas como a psicoloxía, 
a antropoloxía así como urba-
nistas e planificadores de mo-

bilidade. Unha vez contaron 
cos resultados, e o seu análi-
se, o equipo de Audi definiu 
tres modos de uso do tem-
po que son concibibles nun 
automóbil de condución au-
tomatizada: o tempo de cali-
dade, o tempo produtivo e o 
tempo para a rexeneración.

No primeiro dos casos, o 
tempo de calidade, as per-
soas gozan do tempo recon-
fortando a súa propia vida. 
Por exemplo, dedican ese es-
pazo temporal a xogar coas 

crianzas ou a falar con ami-
zades. No segundo caso, o 
tempo produtivo redúcese 
especialmente ao traballo. 
Por último, o tempo de rexe-
neración refírese ao coidado 
da propia persoa, ben sexa o 
descanso, ler un libro ou ver 
unha película.

O equipo científico do 
Instituto Fraunhofer está 

centrando a actual liña de 
investigación no tempo pro-
dutivo pensando en posibles 
viaxes centradas nas urbes e 
cun percorrido casa–traballo-
casa. Queda aínda todo un 
mundo enteiro por descu-
brir nas marxes das pescudas.

O impacto do coche 
autónomo

O impacto que o coche 
autónomo terá nas nosas vi-
das é incalculable. A través 

de estudos e análises ábren-
se as capacidades de anti-
cipación pero só o tempo 
determinará o encaixe que 
terá esta nova modalidade 
de condución no noso día a 
día xunto a súa repercusión 
no que coñecemos a día de 
hoxe. Ao fin e ao cabo, todo 
está en movemento.

Nese futuro ao que nos 
achegamos, o deseño dos ve-
hículos mudará radicalmente 
xa que todos serán eléctricos 
e non terán que soportar os 
choques do mesmo xeito que 
agora. Probablemente, o uso 
do coche será compartido e 
o mercado principal centrara-
se no software e servizos de 
mantemento. As licencias de 
condución e seguros de ve-
hículos transformaranse ao 
igual que a propia organiza-
ción do tráfico coa máis que 
posible eliminación de semá-
foros e sinais.

Polo de agora, cómpre 
agardar e probablemente 
non quede moito para ir co-
ñecendo os primeiros avan-
ces. En breves empresas 
como Google, Daimler AG, 
BMW, Renault, Ford ou Volvo 
lanzarán as súas novidades 
ao mercado no tanto dos 
coches autónomos, tamén 
veremos se General Motors 
cumpre coas expectativas xe-
radas e como as políticas go-
bernamentais afrontan este 
auténtico desafío.

Experimento de laboratorio nun simulador de condución futurista
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Parece que foi onte cando o 
smart City coupé, actualmen-
te coñecido como smart fort-
wo, puxo as súas rodas sobre 
o asfalto por vez primeira. Hai 
dúas décadas este modelo ur-
bano, un dos máis insólitos, 
saíu ao mercado entre unha 
grande expectación que non 
cesou en ningún momento xa 
que, pese a súa curta idade, o 
smart convertíuse nun mode-
lo insubstituíble nas cidades 
de todo o mundo.

Xa a principios dos anos 
1970, o equipo de enxeñería 
de Mercedes-Benz comezou a 
traballar no “coche do futuro” 
prestando especial atención 

á mobilidade nas grandes ur-
bes. Por iso, o automóbil tiña 
que ser pequeno, extremada-
mente curto, pero conservan-
do o concepto de seguridade 
pioneiro e típico da marca 
alemá.

A este traballo xuntóuse-
lle a gran obstinación e em-
peño do inventor dos reloxos 
Swatch, o libanés Nicolas G. 
Hayek, que en 1989 xa fixe-
ra pública a súa intención de 
lanzar ao mercado un peque-
no modelo urbano. Hayek e 
Mercedes xuntaron os seus 
camiños e fundaron a empre-
sa Micro Compact Car AG, na 
cidade suíza de Biel.

A grande estrea produciría-
se no Salón Internacional do 
Automóbil de Fráncfort de 
1997 aínda que a produción 
e distribución non comeza-
ron ata un ano despois. Tras 
20 anos, pódese afirmar con 

rotundidade que o concep-
to conseguiu impoñerse. Se 
ben nun primeiro momen-
to o smart fortwo só se ofre-
cía en Alemaña e outros oito 
países europeos, a día de hoxe 
comercialízase ata en 46 paí-
ses de todo o mundo e ven-
déronse máis de 2,2 millóns 
de smart. 

No 2002, o smart fort-
wo converteuse no primei-
ro vehículo en ser incluído 
na colección permanente 
do famoso Museo de Arte 
Moderno (MoMA) de Nova 
York mentres continuaba a 

súa produción en serie en ca-
lidade de “clásico do deseño 
contemporáneo da última dé-
cada do século pasado”.

A vangarda do automóbil 
urbano

Vinte anos despois, mira-
mos cara atrás e vemos o éxi-
to desa aposta polo modelo 
bipraza, que apenas supera 
os dous metros e medio, a un 
prezo que alcanzaba o millón 
e medio de pesetas da épo-
ca e cunhas calidades que se 
inspiraban na propia marca 
de Mercedes. “Dende a súa 
creación, smart é unha marca 
pioneira na industria automo-
bilística, e ademais de maneira 
global: dende a revolucionaria 
concepción do vehículo ou a 
vangardista arquitectura da 
planta de Hambach ao mo-
mento actual, no que a mar-
ca aposta firmemente polos 
sistemas de propulsión com-
pletamente eléctricos”, explica 
Annette Winkler, responsable 
dende hai moitos anos de 
smart.

No 2014 lanzouse ao mer-
cado a xeración actual, a 
terceira, na que se mellorou 
moito o modelo facendo un 

 No 2002, o 
fortwo converteuse 
no 1º vehículo 
en ser incluído 
na colección 
permanente do 
MoMA
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O smart
Vinte anos na vangarda do automóbil urbano

O concepto de motor traseiro ofreceuse por 1ª vez no modelo forfour
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 No 2014 
lanzouse ao 
mercado a xeración 
actual, a terceira

coche moito máis confortable. 
O concepto de motor traseiro 
típico dos smart ofreceuse por 
primeira vez no modelo de ca-
tro prazas, o smart forfour.

Ambos, o fortwo e o for-
four, comparten moitas das 
súas características de dese-
ño como os faros, a calandra 
do radiador no frontal e a 
icónica célula de seguridade 
tridion. O amplo ángulo de 
xiro do volante e a súa escasa 
lonxitude permite que estes 
modelos poidan aparcar en 
calquera oco e xirar ata nos 
recunchos máis pechados. 
En canto á propulsión dos mo-
delos smart, atopamos os mo-
dernos motores de gasolina 
de 3 cilindros con 52 kw/71cv 
e 66 kw/90cv.

A transmisión de forza corre 
a cargo dun cambio manual 
de 5 marchas ou do cambio 
automático de dobre embra-
gue twinamic. As versións de 
carrozaría tamén están dispo-
ñibles na opción eléctrica cun 
consumo de corrente no ciclo 
mixto de 14,0-13,5 kwh/100 
km e emisións de CO2 no ciclo 
mixto: 0 g/km1. Precisamente, 
un dos aspectos que máis des-
tacan deste pequeno grande 
urbano é a súa fidelidade ao 
seu papel precursor: é a pri-
meira marca automobilísti-
ca que persegue de maneira 
consecuente o cambio de mo-
tor de combustión interna á 
propulsión eléctrica.

Todos os modelos, en ver-
sión eléctrica

Dende 2017, o smart é o 
primeiro fabricante de au-
tomóbiles do mundo que 

ofrece a súa gama comple-
ta de modelos con motor de 
combustión interna e con pro-
pulsión eléctrica por batería. 
Polo de agora, móvese ex-
clusivamente con propulsión 
eléctrica nos Estados Unidos, 
Canadá e Noruega e, a partir 
de 2020, disporá exclusiva-
mente de vehículos con pro-
pulsión eléctrica por batería 
tamén en Alemaña e Europa 
Occidental. A idea da marca é 
estendelo ao resto do mundo 
paseniñamente.

Debido á característica da 
potencia do motor eléctrico, 
o smart funciona cunha única 
demultiplicación do cambio. 
Deste xeito, xa non é preciso 
cambiar de marchas, o que su-
pón unha gran vantaxe para 
circular entre o tráfico das 
grandes cidades. Á hora de 
circular marcha atrás, o mo-
tor inverte o sentido do xiro.

Un smart autónomo para 
as grandes urbes 

O ano pasado a marca pre-
sentou o smart vision EQ 

fortwo, unha visión eléctrica 
e autónoma para un tráfico 
de proximidade altamente 
eficiente. O prototipo pre-
senta un concepto coheren-
te para a mobilidade urbana 
e o servizo de Car Sharing do 
futuro. O vehículo recolle aos 
seus pasaxeiros directamente 
no lugar escollido e prescinde 
do volante e os pedais. Deste 
xeito, convértese no primeiro 
prototipo que asume os ca-
tro piares da estratexia CASE: 
“connected”, “autonomous”, 
“shared” e “electric”. Isto é: co-
nectividade, condución autó-
noma, uso flexible e tracción 
eléctrica.

O EQ fortwo xunto o EQ 
forfour fan que a mobilida-
de eléctrica resulte hoxe máis 

atractiva que nunca conxu-
gando a axilidade deste mo-
delo cunha condución libre 
de emisións locais. Xunto es-
tes dous modelos, no verán 
de 2017, lanzouse ao mer-
cado o smart fortwo cabrio 
con propulsión eléctrica por 
batería.

O seu teito pregable 
“tritop” permite unha flexibi-
lidade única no seu xénero: 
abonda con pulsar un botón 
para que o smart fortwo ca-
brio pase de ser un bipraza 
co teito pechado a conver-
terse nun coche cun gran tei-
to corredizo pregable ou un 

convertible coa capota com-
pletamente aberta.

Mobilidade e innovación

A mobilidade sempre xo-
gou un especial papel na 
concepción do smart e, den-
de hai seis anos, a marca vén 
ampliando a súa oferta con 
servizos que facilitan aos 
seus clientes a vida na cida-
de. As últimas prestacións 
do servizo incorporadas 
son o smart “ready to spot” 
e o smart “theft recovery”. O 
primeiro, que se traduciría 
como “listo para detectar”, 
almacena automaticamen-
te a posición GPS do smart 
aparcado. É o soño de to-
das as persoas que esque-
cen onde aparcan o coche 
e que teñen que esforzarse 
en memorias, incluso anotar, 
a rúa onde queda o vehícu-
lo. A través desta función, a 
localización do coche queda 
almacenada e despois, coa 
axuda da aplicación moo-
vel, podes regresar ao smart 
sen maior complicación. O 
segundo, “recuperación do 
roubo”, axúdache a comu-
nicarte coas autoridades en 
caso de roubo e contribúe á 
recuperación do vehículo.

O obxectivo da marca é 
facilitar a vida nas cidades 
con servizos como os an-
teriores e, por iso, dende o 
2016 mantén un laboratorio 
de ideas da marca. Dende 
aquela, vai sumando servi-
zos como: “ready to share”, 
unha forma de compartir o 
coche entre particulares, ou 
o “ready to rent”, en caso de 
alugueiro.
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D I A R I O  D E  N O VA S  T E C N O L Ó X I C A S  D E  G A L I C I A

Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i. 
O  noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia, 
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu 
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto do máis destacado 
en materia de novas tecnolóxicas. 
A que agardas? Subscríbete XA!

Síguenos en:
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Aceleróns invernais

Dobrete. Para o 
piloto asturiano Óscar 

Palacio e o seu Fiesta R5. Tras 
facerse co título de ralisprint, 

levou tamén o de ralis, unha vez 
que este campeonato rematou 

na comunidade veciña coa 
disputa da proba de 
Cangas de Narcea.

Renovándose. 
E falando de Suzuki, a súa 

xa veterana copa de promoción 
afronta no presente ano a terceira 
xeración de coches. Novo Swift con 

motor 1.4, que xa estivo probando en 
diversos ralis o vasco Antxustegui. O cer-
tame, que no 2018 tivo como vencedores 

aos galegos Berdomás e Gabeiras, 
absoluto e júnior, probablemente 

empece no mes de xuño no 
rali de Ourense.

Repetindo. Suzuki Ibé-
rica manterá a súa estrutura 
do ano pasado no presente. 

Apostará polos pilotos Vinyes e 
Pardo, este último como ben saben 
os nosos lectores galego de Allariz, 

no CERA, coa posibilidade de 
incluír un terceiro coche en 

certos ralis.

Decidido. Rematou 
en Fene un disputado 

galego de slálom, con variados 
vencedores nas mangas disputa-
das e que non tivo vencedor ata a 

derradeira cita, realizada no polígono 
industrial de Vilar do Colo. O triunfo 

na cita fenesa foi para Francisco 
Pico, pero o campionato foi 

parar a mans de Iván 
Picallo.

Dobrete. Para a 
estrutura galega Yacarcross 

na habitual Carreira de Campións 
que se celebra en decembro nas 

inmediacións do estadio do Toralín en 
Ponferrada. En terras do Bierzo triunfo 

para Rubén Carballo e segunda 
praza para Darío Calviño, ámbolos 

dous aos mandos dos seus 
respectivos Yacarcross.
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En febreiro. E falando de 
Ponferrada, o seu instaurado 
rali, válido para o certame de 

Castela-León, deixa os rigores de xullo 
e agosto para tornar a febreiro, mes no 
que xa se disputou nalgunhas das súas 

vinte e cinco edicións precedentes. 
Serán os vindeiros 8 e 9 de febreiro, 

con catro especiais inéditas e 
unha quinta urbana.

Líder firme. 
Dominio do belga Jérôme 

D’Ambrossio no Campionato 
ABB FIA de Fórmula E. O piloto da 

estrutura Mahindra Racing, que xa 
pisara podio na cita anterior en Arabia 

Saudita, venceu nas rúas de Marra-
kesh e lidera así o certame, que 

viaxa a Chile para a terceira 
manga do exercicio.

Nacional en Galicia. A 
nosa autonomía acollerá diver-

sas probas de campionatos varios. 
No CERA, seguen contando Ourense, 
Ferrol e o Cocido, a proba lalinense 

encadrada agora en xuño. No CERT, Terras 
da Auga repite experiencia, como fan 
Carballo e Arteixo en autocrós. Outro 
tanto acontece con Chantada (mon-

taña) e Rías Altas (nacional de 
históricos).

Novas miras. 
Para ese gran valor en 

ciernes que é Roberto Blach 
Júnior. Despois de vencer a Copa 

Peugeot Ibérica, o de Arteixo 
disporá dun DS3 R5 para afrontar 

diversas probas do nacional de 
ralis de asfalto, copilotado 

polo forcareiés José 
Murado.

No WRC, no que 
a pilotos atinxe, con di-

versos cambios de asento nos 
catro equipos oficiais presentes, é 

dicir Hyundai, Citroën, Ford e Toyota. 
O principal é o retorno de Sébastien 

Loeb, nove veces campión do 
mundo, que aceptou a proposta 
de Hyundai para disputar unha 

serie de ralis coa unidade 
i20WRC.
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