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EDITORIAL

A moto como solución de mobilidade

Editor:
Arrincamos, S.L.
Director:
Xurxo Sobrino Morán
Redactores
e Colaboradores:
Miguel Cumbraos, Ramón Novo, Sevi
Martínez, Antón Pereira, Fernando
Cuadrado, Xabier Vilariño, Xosé Arufe,
Luis Penido, Luís Rivero de Aguilar,
Uxía Queiruga, Ana Costoia.
Deseño e maquetación:
Juan Feáns
SPRINT MOTOR:

Avda. da Liberdade, nº16, 4ºA
15706 - Santiago de Compostela
Tfno. e Fax 981 801 458
redaccion@sprintmotor.com
www.sprintmotor.com
IMPRIME: Gráficas Garabal.
Depósito Legal: C–138/97

A mobilidade é una necesidade básica
e imperiosa do noso tempo. Seguimos
dándolle voltas a distintas solucións que
non chegan a ser a definitiva. Dentro das
posibilidades actuais está a potenciación
dos ciclomotores e motocicletas como
unha alternativa real. Sabemos dos inconvenientes que teñen cando temos unha
climatoloxía adversa, principalmente a
chuvia. Porque para combater o frío na
actualidade dispoñemos de prendas estupendas. Así e todo, son moitos os días
nos que se pode utilizar un vehículo de
dúas rodas no ateigado tráfico urbano.
Probablemente falte un maior coñecemento das posibilidades destes vehículos
para desprazarnos axilmente polas rúas
das cidades.
A imperiosa necesidade da mobilidade persoal urbana podemos observala
no caos que provocou o uso dos famosos patinetes eléctricos, sobre todo en
grandes cidades. Sen normativa ningunha circularon alegremente por beirarrúas,
calzada ou mesmo parques e xardíns,
erroneamente todo valía. Ata chegar ao
conflito actual por unha falta de previsión e planificación de todos os actores
das distintas administracións, comezando pola Dirección Xeral de Tráfico, que
ás veces parece que só lle preocupa instalar radares.
A xente busca fórmulas para desprazarse cómoda e rapidamente polas rúas, intentando sortear as conxestións habituais
e sen ter que buscar unha praza de aparcamento, onde non existen, ou tendo que
pagar un aparcadoiro público ou privado
todos os días, co conseguinte custo que
isto supón.
Un vehículo que resulta bastante práctico para desenvolverse con soltura polo
tráfico urbano é o scooter ou maxiscooter.
Unha máquina, que dito sexa de paso,

reina na cidade galega onde hai máis vehículos de dúas rodas, Vigo. Son eficientes por varias cuestións. A primeira é que
ampara bastante máis cunha moto convencional; para entendernos, protexe o
motorista das inclemencias do tempo
grazas ao seu bastidor. O segundo é que
grazas a esta carrozaría, non nos ensuciaremos ao pasar por unha rúa cun regueiro de auga ou calquera outro líquido
que corre polo solo. Desta maneira poderemos desprazarnos sen ensuciarnos
nin tan sequera os zapatos. Os maxiscooter actuais tamén achegan outra vantaxe
ao ter distintos compartimentos, sobre
todo debaixo do asento, onde podemos
estibar os cascos e algún pequeno vulto
que teñamos que transportar. No caso de
necesitar máis espazo sempre podemos
engadir un cofre traseiro que nos dará
moito xogo.
Tamén teremos que ser conscientes de
que un maior pulo e con máis facilidades
dende as administracións, comezando
polos concellos, potenciarían o uso destes vehículos. Cousas como aparcadoiros
de superficie específicos e gratuítos para
as motocicletas e ciclomotores nos centros urbanos, un imposto municipal máis
“light” para os vehículos de dúas rodas,
poder circular polo carril bus e ter un sitio exclusivo na primeira liña dos semáforos, fomentarían o uso destes vehículos
coas conseguintes vantaxes inmediatas
para as cidades. Menos polución e unha
menor conxestión e mellor axilidade no
tráfico diario.
A todo isto podémoslle engadir a vantaxe de que se poden manexar vehículos
de dúas rodas de pequena cilindrada co
carné de coche. Este é un aliciente máis
para animarnos a movernos con soltura
pola cidade nunha motocicleta, nun scooter ou mesmo cun ciclomotor.

E L EGA NCE N AV I

160 €
AL MES

Entrada 6.341 € · 36 cuotas 160 € · Cuota final 12.769 € · TAE 8,27%
5 A Ñ O S D E M A N T E N I M I E N TO G R AT U I TO1

Consumo combinado (l/100 km): 6,1. (NEDC: 4,8). Emisión CO2 combinada (g/km): 137. (NEDC: 110).
PVPR en Península y Baleares para Civic Civic 1.0 VTEC Elegance Navi: 21.445 € incl. IVA, transporte, imp. de matriculación, aportación del Concesionario y marca. Precio financiando un mínimo de 10.000 € con permanencia mínima de 24 meses. Entrada 6.341 €. Gastos de apertura financiados 453,12 €. Importe total del
crédito 15.557,12 €. 36 cuotas de 160 € y 1 cuota final de 12.769 €. Importe total adeudado 18.529 €. Precio total a plazos 24.870 €. TIN 6,80%. TAE 8,27%. Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. sujeta a aprobación y válida hasta el 31/03/2019. *5 años de garantía (3 original + 2 de extensión de garantía mecánica),
según condiciones contractuales. No incluye pintura metalizada ni gastos de matriculación. 1El Contrato de Mantenimiento incluye revisiones programadas por la Marca, repuestos, (salvo desgaste) y mano de obra durante 5 años o 100.000 km (lo que antes suceda). Consulta coberturas en honda.es o en tu Concesionario.

GALCAR. Concesionario Oficial Honda en Galicia. Avda. Finisterre, 275. Tel. 981 27 04 05*. La Coruña. - Vía de la Cierva, 2-4. (Pol. Ind. Del Tambre). Tel. 981 52 17 70*. Santiago de Compostela.
Ctra. de La Gándara, 294. Tel. 981 38 99 70*. Narón-Ferrol. *Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.
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Presentación do Club Ciclista Cidade de Santiago
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e foto

O pasado día 3 de febreiro presentouse,
na casa de turismo rural “A Mimoseira”, o
Club Ciclista Cidade de Santiago de categoría máster.

Este ano o equipo decidiu cambiar de
nome debido a un tema burocrático.
O equipo estará composto por catorce ciclistas e estará dirixido por Alberto
Ferreiro.
O nome dos ciclistas que aparecen
na foto de esquerda a dereita é: Carlos
Amor, Adri Grandal, Manuel López, Pablo
Tellería, Adrián Sánchez, Alberto Ferreiro
(Director), Salva Rial, Juan Bello, Alejandro
Louzao, Iván Mata, Manuel Armada,
Marcos González, Marcos Fernández, Juan
Gómez e Abel Gómez.
O Club tamén organizará tres carreiras
este ano. O día 7 de abril disputarase o
VII Trofeo Concello da Estrada; o día 28,

do mesmo mes, será o II Trofeo Concello
de Ordes e o día 5 de maio, disputarase o
VI Trofeo Concello de o Pino. Todas estas
carreiras serán de categoría máster e entre as tres forman unha Challenge.
Aproveitando a presentación realizouse a primeira concentración do equipo.
Fíxose una saída en bici de oitenta quilómetros, pola zona da Estrada, onde se
aproveitou para ver parte do percorrido
da carreira que se realizará o día 7 de abril.
Despois do adestramento fíxose un
xantar onde non faltaron as anécdotas
ciclistas e o bo ambiente. Agora só queda
agardar que chegue unha boa colleita de
resultados deportivos, o equipo o merece.

África Twin Morocco Epic Tour
Honda acaba de
confirmar as datas
para a súa terceira
Africa Twin Morocco Epic
Tour en Marrocos: do 25 de
outubro ao 3 de novembro
de 2019.
Seguindo coa súa filosofía, este evento irá dirixido
a un máximo de 50 clientes
de CRF1000L Africa Twin de
España e Portugal que poderán realizar as inscricións
a partir do vindeiro 4 de marzo en www.africatwinepictour.com
Trátase dunha viaxe moi especial no que a intención da

marca é que os seus clientes
vivan unha auténtica aventura. Coma nas pasadas
edicións, este percorrido é
unha experiencia de marcado carácter offroad que nesta nova edición promete un
novo percorrido polas paraxes máis espectaculares do
país africano. Todo iso baixo
o amparo dunha coidada
organización que poñerá a
disposición dos clientes un
amplo dispositivo técnico,
incluíndo equipo de asistencia técnica, guías especializados, servizo médico
en ruta e exclusivos hoteis.

As diferentes etapas contarán cunha media duns 300
km diarios, maioritariamente fóra de estrada seguindo

un esixente percorrido que
requirirá dun bo estado de
forma e unha boa técnica off
road.

O novo BMW C 400 GT xa está á venda
O mercado español recibe ao irmán
maior do BMW C 400
X con expectación. Máis capaz
e cunha maior equipamento,
o BMW Motorrad lanza a versión GT deste modelo co que

a marca completa a gama no
segmento de cilindrada media. Estes novos scooter terán
un prezo de 6.850 € para o
novo C 400 X, lanzado en decembro, e de 7.950 € para este
novo C 400 GT.

Shad equipa ás Niken 900 e ás R1250 GS
Shad comeza o 2019
con equipamento para
as BMW R 1250 GS, unha
maxitrail que conta coa mellor
tecnoloxía para ofrecer o mellor rendemento, ou as Yamaha
Niken 900, un modelo futurista
de tres rodas, de alta cilindrada e cunha tecnoloxía innovadora. Ambos modelos son moi
fortes no segmento touring e
contan con moita demanda de
equipamento.

Esta marca ofrece diferentes
opcións de equipamento como
os baúles tops case expansibles
SH58X e SH59X que permiten
unha regulación do seu volume
e capacidade de carga ata en 3
posicións, unha de 46 litros, outra de 52 e a última de 58. Shad
tamén ofrece maletas laterais, as
SH35 e SH36 con varias posibilidades de acabado, e bolsas de
tanque con capacidades de ata
15 litros.
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I Edición do Concurso de Fotografía
de Centro Porsche A Coruña

Premio para Compostela Motor
e Marineda Motor
O bo facer do día
a día no trato cos
clientes ten recoñecemento. Compostela Motor e
Marineda Motor, concesionarios oficiais Seat en
Santiago de Compostela e A
Coruña, recibiron o premio
Servizo Autorizado Excelente
en procesos e técnica 2018
que concede Seat. Esta

distinción entrégase pola
súa excelencia nos procesos
de postvenda, a súa dedicación e enfoque dirixido á satisfacción dos seus clientes.
Desta maneira, Seat recoñece a Compostela Motor e a
Marineda Motor como uns
dos mellores servizos autorizados do país.

O pasado xoves día 24 de xaneiro, no Centro
de Experiencias Porsche
A Coruña, fíxose entrega
dos premios aos gañadores
da I Edición do Concurso
de Fotografía Porsche “A
Coruña e o meu coche”.
Os membros do xurado
foron: Salvador Corroto,
Ivannia Salazar, Luís
Carré, Juan Crujeiras,
ademais do xefe de vendas

Centro Porsche A Coruña,
Jordi Curros. Eles mesmos
foron os encargados de entregar os premios aos gañadores: Adolfo Fernández,
Renata
Fernández,
Carlos Bárcena e Carmen
Martínez.
As fotos estiveron expostas, tanto as participantes coma as gañadoras,
no Centro de Experiencias
Porsche ata o 30 de xaneiro.

El Corte Inglés entrega tres Focus en Gonzacar
Mónica Sánchez, Begoña
Rodríguez e Marcial
Rodríguez recibiron
no concesionario oficial Gonzacar de Compostela
os seus respectivos Ford Focus
Tren Edition 1.0 Ecoboost
125cv, que gañaron na promoción 'Gran Aniversario' de
El Corte Inglés que tivo lugar
na primeira quincena de novembro. No marco desta promoción sorteáronse 40 destes
vehículos da marca Ford en
todo o país entre todas as
persoas inscritas na web para
participar no sorteo. Deses corenta, tres 'caeron' na capital
galega.
"Foi unha sorpresa, non mo
cría", declarou aos medios
de comunicación Mónica
Sánchez, unha das agraciadas,

durante a entrega do vehículo:
"Preguntei ao meu marido se
sería unha broma e chamamos
a El Corte Inglés para asegurarnos que era verdade", comentou rindo.

No acto de entrega estiveron presentes Marcial Castro,
xerente de Gonzacar, Mario
González, director comercial,
Ricardo Arias, xefe de vendas
do concesionario en Santiago

e Pati Blanco, director de comunicación, marketing e relacións institucionais de El Corte
Inglés Galicia-Asturias.
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Bentayga Speed
Bentley revelou todos os detalles do
SUV de serie máis rápido do mundo. O Bentayga
Speed incorpora unha versión mellorada do característico motor W12 de 6 litros capaz
de desenvolver 635cv de potencia para alcanzar unha velocidade máxima de 306 km/h
e acelerar de 0 a 100 km/h en
3,9 segundos.
Concibido, deseñado e fabricado en Gran Bretaña, o modelo Speed é o Bentayga máis
potente e de maior rendemento ata a data, e vén prolongar
a longa tradición dos modelos
Speed, que se remonta a 2007
coa creación do Continental

GT. Cunha velocidade máxima de 306 km/h, o Bentayga
Speed é a versión máis potente e de maior rendemento ata
a data.

VW T-Roc R, tope de gama

Cupra Concept-Car

A finais de 2017,
Volkswagen ampliou
a súa gama para incluír un crossover compacto totalmente novo: o T-Roc.
Na actualidade, no Salón do
Automóbil de Xenebra (do 7
ao 17 de marzo de 2019), o fabricante alemán presentará o
novo modelo tope de gama
da gama crossover lanzada
con éxito en 2017: o T-Roc R.
O inconfundible deseño exterior e interior “R” acentúa as

O 22 de febreiro,
no seu primeiro aniversario como marca independente, CUPRA
presentou a evolución dos
seus vehículos de altas prestacións cun novo modelo de
deseño sofisticado. Trátase
do primeiro vehículo creado polo equipo de desenvolvemento específico para

características deportivas do
VW T-Roc R.
Este novo modelo foi desenvolvido e posto a proba por
Volkswagen R no lendario circuíto de Nürburgring. O desenvolvemento do vehículo
tamén se apoiou na experiencia como pilotos de carreiras do Campión do Mundo
de WRX, Petter Solberg, e
do piloto de fábrica de VW,
Benjamin Leuchter.

a marca Cupra, un prototipo
que reúne as vantaxes dos
SUV e os coches deportivos.
Este prototipo de deseño
sedutor, dinámico e exclusivo, pertence a un segmento
xa de seu distintivo, pero responde ao desexo dos clientes de contar cun vehículo
que destaque aínda máis entre os modelos xeralistas.

Amazon súmase a Rivian
O fabricante de “pickup” eléctricas Rivian
pechou unha rolda de investimento de 700 millóns de dólares (620 millóns de euros), que
estivo liderada por Amazon. "Este
investimento é un fito importante para Rivian e o cambio cara á
mobilidade sostible.
Estamos encantados de ter a
un xigante como Amazon connosco na nosa viaxe para crear

produtos, tecnoloxía e experiencias", sinalou o fundador e
conselleiro delegado da compañía, RJ Scaringe. Pola súa banda, o conselleiro delegado de
Amazon Worldwide Consumer,
Jeff Wilke, apuntou que o xigante da distribución está "encantado" de investir nunha empresa
tan "innovadora". Desta forma
Amazon pon un pé no sector da
automoción.

Axenda

Sprint

ESPAZO
RESERVADO PARA
A SÚA
PUBLICIDADE

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich
Hamburguesas
y Pollos Asados
Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538
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Maserati lanza o exclusivo Levante Vulcano
O Levante Vulcano é unha
edición limitada de 150 unidades que se comercializará no mercado europeo e asiático. O

aroma da exclusividade envolve á Casa
do Tridente con este lanzamento exclusivo do Levante, o primeiro SUV da
marca que está dispoñible nas súas

Mercedes e Endesa instalan
puntos de carga nos fogares

Mercedes-Benz estende aos seus vehículos
híbridos
enchufables EQ Power o
seu acordo con Endesa para
a instalación de puntos de
carga nos fogares dos seus
clientes. O paquete deseñado entre ambas compañías
busca facilitar o acceso á mobilidade eléctrica. Endesa
instala o punto de carga na

casa do cliente tan pronto
este fai o pedido contando
cunha garantía de dous anos.
Desde o seu lanzamento, no
2017, o 95% dos clientes da
gama eléctrica escolleron
instalar estes puntos de carga na casa. Agora, Mercedes
e Endesa estenden este produto aos vehículos híbridos
enchufables: o Clase S 560 e
o Clase E 300.

motorizacións de gasolina twin-turno V6 de 350cv e 430cv por Maserati
Powertrain e producidas na fábrica de
Ferrari en Maranello.

A nova edición limitada do Audi
TT chega ao concesionarios
Vinte anos despois
do lanzamento do
Audi TT orixinal, o
compacto deportivo chega
cun deseño máis dinámico,
motores máis potentes e un
equipamento de serie máis
completo. Fabricaranse 999
unidades que renderán homenaxe ao icónico modelo. O novo Audi TT conta
con dous motores de gasolina de inxección directa,
máis potentes cos seus predecesores, e equipados cun
filtro de partículas de gasolina. Tamén estará dispoñible o Audi TTS con detalles
exteriores e interiores de

marcado carácter deportivo,
que baixo o capó agocha un
motor 2.0 TFSI cunha potencia de 306cv. Con estas nova
prestacións, o Audi TTS convértese, polo de agora, no
modelo cumio da gama TT.
Os prezos do Audi TT Coupé
para o mercado español
arrancan nos 42.220 euros
mentres que os TT Roadster
estarán dispoñibles a partir
de 45.990. A versión especial
TT 20 years, dispoñible exclusivamente en versión 45TFSI
ten un prezo de 64.290 euros.
As entregas comezan neste
primeiro trimestre de 2019

BREVES
❱❱
Opel lanzará este
ano a sexta xeración do
Corsa. Dita xeración ofrecerá unha revolucionaria
tecnoloxía de iluminación
no segmento de coches
pequenos: o sistema de
iluminación matricial IntelliLux LED.
❱❱
A empresa de alugueiro de coches e furgonetas Europcar iniciou un

proceso de selección a nivel nacional, a través do cal
contratará a 200 persoas
para afrontar a tempada
alta.
❱❱
Renault está estudando a posibilidade de
ampliar a outras cidades do
noso país o seu servizo de
car sharing Zity, que se lanzou hai un ano en Madrid en
colaboración con Ferrovial.

❱❱
Volkswagen premiará con ata 75.000 € a
mellor suxestión mundial
que presenten os empregados das distintas plantas
de produción da compañía
co obxectivo de mellorar a
eficiencia da marca.
❱❱
O primeiro Skoda Scala saíu da cadea de
montaxe da planta de Mladá Boleslav. O Scala é o pri-

meiro modelo da marca en
estar baseado na plataforma MQB-A0 do Grupo VW.
❱❱
BBVA estima que,
se non entrase en vigor o
novo ciclo de homologación WLTP, en setembro do
ano pasado, matricularíanse entre 35.000 e 40.000
turismos e todoterreos
máis no mercado nacional
en 2018.
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A gama completa do novo
RAV4 Hybrid xa á venda
Toyota lanza a
gama completa do
novo Toyota RAV4
hybrid, a quinta xeración do
creador do segmento SUV
que chega cun sistema de
propulsión híbrido eléctrico renovado, máis potente e
eficiente. Pódese escoller entre dous sistemas de tracción
eléctrica (4x2 e 4x4, AWAD-I) e
cinco niveis de equipamento:
Business, Advance, Advance
Plus, Feel! E Luxury. O novo
RAV4 hybrid é o primeiro SUV
cunha plataforma derivada

da Nova Arquitectura Global
de Toyota cun baixo centro de
gravidade e unha maior rixidez da carrozaría. Estase quinta xeración propulsa grazas
á última tecnoloxía híbrida
eléctrica autorrecargable de
Toyota, unha nova motorización Dynamic Force de 2.5 litros e 218cv en configuración
4x2 e 222cv en configuración
4x4. O seu prezo nos concesionarios de Toyota sitúase en
31.800 € na súa variante 4x2
e a partir de 34.800€ na súa
versión 4x4.

VW resucita aos lendarios buggies
A principios de
marzo, Volkswagen
revelará a primeira
versión totalmente eléctrica
dun novo buggy. O prototipo é fiel ao estilo orixinal. Non
ten teito fixo nin portas convencionais, mentres que as
catro rodas independentes

con pneumáticos off-road e
parapetos laterais abertos dominan a imaxe global. O novo
prototipo demostra que esta
plataforma completamente eléctrica MEB pode usarse para máis opcións que os
modelos de produción en serie a gran escala.

Chega os concesionarios o
renovado Lexus RC 300h

O novo X3 M e o novo X4 M
BMW amplía a súa
gama de modelos
de altas prestacións,
incluíndo, por primeira vez,
modelos dos segmentos de
tamaño medio Sports Activity
Vehicle (SAV) e Sports Activity
Coupe (SAC). Os X3 M e X4 M
establecen a referencia en excelencia dinámica e precisión
nas súas respectivas clases.
Tamén é novidade a presentación, xunto a estes
dous modelos, das súas versións irmás Competition coa
súa potencia adicional e detalles exclusivos. O motor máis

potente de gasolina de 6 cilindros en liña nunca visto nun
coche BMW M aporta o músculo necesario para conseguir
unhas impresionantes prestacións. A unidade, de novo
desenvolvemento e elevado
réxime de xiro, dispón de tecnoloxía M Twin Power Turbo.
Cunha cilindrada de 3 litros,
xera unha potencia máxima
de 480 e un par máximo de
600 Nm. A versión deste biturbo especialmente desenvolvida para o X3 M Competition
e X4 M Competition aumenta
30cv e alcanza os 510.

O novo Lexus RC
300h presenta un
exterior elegante e
deportivo inspirado na linguaxe do deseño do cupé
LC, insignia da marca. No
noso país, o novo RC 300h
comercializase en versión híbrida de 164 kw/223cv que
logra un consumo combinado de 5,0l/100km. Dispón

ademais de catro niveis de
equipamento para escoller:
o Business que conta con
prezo de venda de 48.100 €
que chega aos 50.500€ no
caso do Business Navigation,
o Executive que ten un prezo
de 50.600 € e 53.000€ no caso
do Executive Navigation; ademais do F Sport, de 59.900€,
e o Luxury de 60.200 euros.
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Novo Yaris Hybrid Ecovan

Ford presenta o seu Ranger máis potente

Xa está aquí o
Toyota Yaris hybrid
Ecovan, unha nova
versión do Yaris hybrid deseñada para circular por entornos interurbanos e dentro da
cidade, sobre todo en caso de
restricións por episodios de
alta contaminación grazas á
súa etiqueta ECO. En concreto, a marca destina este novo
modelo a compañías de asistencia técnica, de auto-venda minoritaria e de reparto,
de paquetería no último

Ford presenta o
novo pickup Ford
Ranger con maior potencia e eficiencia no consumo de combustible ademais
dunha mellora de tecnoloxías de asistencia á condución. Estará dispoñible en
Europa a partir de mediados
de 2019.
Esta nova versión máis elegante e versátil conta cun motor diésel Eco Blue de 2.0 litros
de Ford con redución catalítica selectiva para optimizar

quilómetro ou comerciais
no sector da distribución. A
adaptación realizada consiste na eliminación da segunda fila de asentos e os seus
respectivos cintos de seguridade e na instalación dun separador de carga e un chan
técnico específico que se adecúa ás diferentes actividades.
Ademais, dispón dunha clasificación 2.400 Furgón na súa
ficha técnica, conta cun volume de carga de 1m3 e unha
carga útil de 350 quilos.

Novo Clio, a quinta xeración dunha icona
O Novo Clio, máis
moderno e deportivo,
leva o ADN que lle fixo
coñecer o éxito hai case trinta
anos. Este vehículo, proclamado automóbil preferido dos
franceses en varias ocasións,
alzouse en 2013 co título de líder do segmento B en Europa.
Tras quince millóns de exemplares vendidos, Renault saca
esta quinta xeración do Novo
Clío que adopta tecnoloxías
que aparecen en vehículos de
segmento superiores, como
Mégane o Espace. O deseño exterior evoluciona en

madurez gañando en dinamismo e modernidade sen
deixar de ser recoñecible a
primeira vista, a pesar de estar fabricado na súa totalidade por prezas novas.
Esta quinta xeración do
Renault Clio constitúe a
punto da lanza do plan estratéxico 'Drive the Future'
(2017- 2022) que xira arredor
de tres piares: a electrificación
(o Renault Clio co seu motor
híbrido E-Tech será o primeiro modelo eléctrico da gama
que presentará a marca), a conectividade e a autonomía.

as emisións cunha mellora de
ata un 9% máis de eficiencia
de combustible. Dispón dunha gama de motores Rangers
liderada pola versión biturbo
do motor EcoBlue de 2.0 litros. Este modelo tamén conta cunha caixa de cambios de
seis velocidades e motores de
170cv e 213cv.
O pickup más vendido de
Europa tamén inclúe de serie o Detector de Peóns e
o Limitador de Velocidade
Intelixencia. E

VW reforza a súa aposta polo
gas natural no noso país
Volkswagen Vehículos
Comerciais reforza a
súa aposta polo Gas
Natural Comprimido(GNC)asinando un acordo con Gasnam.
Con este acordo, a marca contribuirá ao desenvolvemento
da mobilidade ECO participando activamente nos Grupos de
Traballo onde se acordan as posicións que se defenderán ante
a administración para impulsar
a mobilidade sostible mediante

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

o uso de GNC. Como socio preferente de Gasnam, Volkswagen
Vehículos Comerciais contará
con 16 votos na Xunta Directiva.
A marca xa rompera a lanza a
favor do gas natural co lanzamento de Caddy GNC. Con tres
variantes e un motor 1.4 TGI de
110cv converteuse en cuestión
de meses no vehículo comercial
con esta tecnoloxía máis vendido en España no 2018 con 443
unidades entregadas.

Talleres

Sprint
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

Tu taller de servicio rápido
y mecánica en Compostela
981 549 531

Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela
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Novo Citroën Berlingo Van
O Novo Berlingo Van
aposta polo deseño e
a tecnoloxía útil (inclúe 20 axudas á condución)
e conectada (4 tecnoloxías de
conectividade), incorporando, ademais, as diversas facetas do programa Advanced
Comfort®. Por outra banda,
aporta unha solución adaptada a cada tipo de uso cun
acceso fácil ao habitáculo e ao
espazo de carga.
Este vehículo emprega
os motores de gasolina 1.2
PureTech e diésel 1.5 BlueHDi
adaptados a todos os usos.
Tamén se beneficia (segundo os motores) da última xeración da caixa de cambio

automática de 8 marchas
EAT8 (con levas no volante).

Proace Verso Camper
Toyota lanza unha
nova variante na familia Proace Verso,
destinada principalmente
para as familias que gozan
do lecer ao aire libre e necesitan dun monovolume versátil e práctico.
Partindo do Proace Verso SO
na súa versión de carrozaría
media e acabado Family, o especialista Tinkervan configura a medida un monovolume

co que gozar do tempo libre
en familia, con diferentes opcións para facer máis confortables unhas vacacións na
praia ou unha escapada á
montaña. Incorpora un motor diésel 1.5D de 120cv ou
un 2.0D de 150, en ambos
casos con transmisión manual de 6 velocidades, e tres
acabados diferentes: OutFun,
Nomad e Nomad PLUS. Os
prezos arrincan en 37.075 €.

Honda presenta o interior do
seu prototipo eléctrico
TA versión final do
prototipo do vehículo eléctrico de baterías de Honda presentarase
mundialmente no Salón de
Xenebra 2019. A marca acaba de desvelar a primeira imaxe do seu interior.
Tomando como inspiración
o concept Urban EV, mostrado por primeira vez no Salón

de Frankfurt 2017, o interior
do coche foi deseñado para
crear un ambiente cálido e
atractivo, A interfaz do condutor que se mostra na imaxe
presenta un panel de instrumentos que se estende ao
longo de todo o salpicadeiro, cun deseño diáfano e coa
incorporación de tecnoloxía
intuitiva centrada no usuario.

Obter hidrógeno a partir do aire
Parece cousa de
maxia: basta con
poñer un dispositivo especial en contacto co
aire e expoñelo á luz do sol
e empeza a producir combustible, sen ningún custo.
Esa é a idea básica da investigación levada a cabo por
DIFFER, o Instituto holandés
de investigación enerxética,
en colaboración con Toyota.

O obxectivo da devandita
alianza é desenvolver un dispositivo que absorba o vapor
de auga e o separe directamente en hidróxeno e osíxeno usando a enerxía do sol.
Cando o hidróxeno se combina con osíxeno nunha pila
de combustible, a enerxía libérase en forma de electricidade, emitindo como único
residuo vapor de auga.
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Novo Porsche Macan Spirit
Porsche Ibérica inicia a comercialización do Macan Spirit,
unha edición limitada da variante con motor 4 cilindros
deste modelo que, ademais
dos seus detalles exclusivos,
dispón dun completísimo
equipamento e unha vantaxe adicional: o importante aforro que supón para o
cliente, comparando o custo
que tería equipar á versión de
acceso con todos os elementos opcionais que incorpora
o Spirit.
O Spirit equipa un motor de
gasolina turboalimentado,
de 2.0 litros e 4 cilindros, que
incorpora unha xeometría

mellorada da cámara de
combustión. Con 245cv de
potencia, un par máximo de
370 Nm e en combinación
coa caixa de cambios PDK de
dobre embrague e 7 marchas,
este SUV compacto pode pasar de 0 a 100 km/h en 6,7” e
alcanzar os 225 km/h. O seu
consumo medio é de 8,1 l/100
km (datos do fabricante).
Será un modelo exclusivo
para España e Portugal. Pode
elixirse entre dúas únicas cores, branco e negro, distribuídos a partes iguais entre as
unidades dispoñibles. Está
previsto ofrecer 100 unidades en branco e outras 100
en negro.

O primeiro airbag de colisión
múltiple de Hyundai
Hyundai anuncia a futura comercialización do primeiro sistema de airbag de colisión múltiple
do mundo. Trátanse dos accidentes no
que, ademais do primeiro golpe, o vehículo sofre colisións con obxectos secundarios como árbores, postes eléctricos ou
outros vehículos, que teñen lugar en tres
de cada dez sinistros. Nestes casos, os airbag actuais non ofrecen protección secundaria cando o impacto inicial non abonda
para que se activen. Isto mudará con este
novo sistema deseñado por Hyundai xa

que se despregarían nun impacto secundario ao calibrar o estado do vehículo e dos

Primeiras imaxes do Kamiq
Skoda mostra o interior do Kamiq, o seu
novo SUV urbano que
presentará no próximo Salón
de Xenebra este mes de marzo. Nos bocexos de deseño
publicados pola marca checa destácase o aspecto robusto e poderoso do Kamiq.
Por vez primeira nun Skoda,
o Kamiq contará con faros
dianteiros divididos con luces de condución diúrna na

parte superior. “Confiren ao
Kamiq un aspecto único e representan outra interpretación do noso bo linguaxe de
deseño SUV”, sinala o deseñador xefe de Skoda, Oliver
Stefani. O Kamiq, o SUV
máis pequeno de Skoda,
competirá co segmento B
dos Peugeot 2008, Renault
Captur, Seat Arona, Citröen
C3 Aircross, Hyundai Kona e
Volkswagen T-Roc.

ocupantes. Hyundai pensa implantar este
sistema nos novos vehículos Hyundai e Kia.

BREVES
❱❱
Mikel Palomera,
director xeral de Seat,
destacou que o coche
eléctrico ten "moitísimo
futuro" pero tardará un
prazo de 15/20 anos en
ser a "tecnoloxía maioritaria". Por iso, reclamou
unha "transición tecnolóxica con cabeza" para
"non pegarnos un tiro
no pé".
❱❱
Michelin
presentou a guía Suiza
2019. Este ano, a gastronomía helvética conta con 2 novos establecementos con 2 estrelas:
Patrick Mahler do restaurante Focus (Vitznau)
e o restaurante Pavillon,

dirixido por Laurent Eperon (Hotel Baur au Lac).
❱❱
Un automóbil
perde o 36% do seu valor dous anos logo de ser
matriculado, segundo o
Informe de Evolución de
Valores de Vehículos de
Ocasión de Eurotax elaborado para a Ganvam.
❱❱
Honda confirmou que no próximo
Salón do Automóbil de
Xenebra, que se celebrará en marzo, mostrará a
versión definitiva do seu
futuro vehículo eléctrico, de momento só presentado en forma de
prototipo.
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16ª EDICIÓN PREMIOS

SPRINT MOTOR
Na convocatoria desta
nova edición dos Premios
SPRINT MOTOR temos que
subliñar a rotunda resposta dos nosos lectores.
Está claro que a elección
dos coches, nas distintas
categorías, segue sendo moi
atractiva. Por outra banda, o piloto tamén ten unha competencia moi
rifada, pois se por algo se distinguen os noso
seguidores mensuais é pola súa paixón polo
deporte do motor.

É un orgullo para todos os que estamos involucrados na realización da revista ter semellante concorrencia ante esta convocatoria
anual. Adxudicar trofeos sempre é un tema
interesante, moito máis cando son elixidos
polos nosos seguidores habituais.
Este ano volvemos a alcanzar un récord de
participación, algo que xa vén sendo habitual
nesta convocatoria. A ilusión anual queda
constatada na cantidade de papeletas chegadas á nosa redacción. Unha arela que nos
dá pulo a todos para continuar con proxectos
a prol do amplo mundo do motor.

O título de Coche Sprint Motor 2019
foi para unha marca que está inmersa nunha profunda reestruturación dos deseños
de toda a súa gama, referímonos a Ford.
Concretamente o título vai para un dos
seus modelos máis populares, o Focus. Con
este emblemático automóbil fixo un bo traballo (podemos velo na proba que traemos
a estas páxinas neste número). Cunhas liñas eloxiadas polos nosos seguidores, ademais dunhas calidades e uns acabados dun
bo nivel, o novo Ford Focus alcanzou a
confianza de todos os votantes, seguido
moi de preto polo Peugeot 508.

Nesta edición, como ben sabedes, tivemos unha novidade. Substituímos o anterior trofeo ao monovolume por un máis
actual, o do automóbil “ecolóxico”. E os lectores responderon masivamente votando
por unha gran maioría como Ecolóxico
Sprint Motor 2019 a un modelo que xa
é case un clásico dos eléctricos o Nissan
Leaf. Un automóbil que está tendo unha
boa aceptación por parte dos usuarios
amantes dos eléctricos, tanto polas súas
características técnicas e como por ter un
bo habitáculo.
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No apartado de SUV/Todoterreo, un estilo que a calado moi forte nos gustos de
todo tipo de usuarios, incluso ás veces parece que vai quedar como un segmento único, o trofeo foi para a marca sueca Volvo.
Concretamente para un dos seus modelos
máis coñecido, o Volvo XC40. Este SUV é un
excelente produto dun fabricante que parece que nos últimos anos volveu a coller o
“aire” dos seus mellores momentos (probado na revista no número de outubro do ano
pasado). Os lectores apoiárono practicamente dende o inicio das votacións, sempre
co Audi Q3 seguíndoo de preto. No último
momento descolgouse totalmente e quedou como claro favorito para levar o trofeo
de SUV/Todoterreo Sprint Motor 2019.

O premio deportivo foi, para un piloto especialista en autocrós, Perfecto Calviño.
Comezou a correr nesta modalidade cun
vehículo cun motor dun Citroën dous cabalos, xa case van 25 anos daquela. Como ben
di el xa leva máis de media vida correndo. E
como dicimos nós “o que lle queda!”
Na actualidade é o campión de España de
Autocrós na División 1. Este é o seu sexto título de campión na súa traxectoria deportiva, as tres últimas consecutivas.
Os nosos participantes tiveron moi claro,
falando a través dos seus votos, que é a este
deportista a quen lle corresponde o título
de Piloto Sprint Motor 2019. Agardamos
que isto sexa un estímulo máis para acadar esta tempada o seu sétimo campionato.

A redacción da revista outorgou o
Galardón Sprint Motor 2019 a un empresario galego do motor, Chema Rodríguez
(director xeral do Grupo Recalvi). En tres décadas conseguiu transformar unha pequena
tenda de recambios de Vigo, nun dos maiores grupos de distribución nacionais no seu
sector. Ademais tamén contemplamos todo
o que leva aportado o mundo do motor e do
deporte en xeral. Primeiro como piloto de ralis
e despois apoiando con diversos patrocinios
e colaboracións, entre eles a popular Copa
Iniciación Recalvi.
Queremos salientar a súa vocación innovadora aportando constantes solucións a un
sector aparentemente maduro como o da automoción. Por outra banda, afrontando sen
medo os novos desafíos coma o dos vehículos eléctricos, para o cal conta cunha empresa
propia dedicada a este ámbito (Movelco).
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Novo Ford Focus
En constante superación

>> Sprint Motor

■ LUÍS RIVERO DE AGUILAR | Texto
■ MARÍA FDEZ. ZANCA | Fotografía

Dixémolo no seu momento
e seguiremos repetíndoo, xa
que se mire por onde se mire,
o novo Focus desprende modernidade polos catro costados. Unha liña de estilo moi
actual con certo toque deportivo, unha estabilidade e agarre
máis que sorprendente, asentos envolventes e cómodos,
tanto diante como atrás, bastante espazo no interior e unha
boa capacidade no maleteiro.
A unidade probada, cedida
por Gonzacar concesionario
oficial Ford en Santiago e A
Coruña, foi un Focus ST-Line
diésel 1.5 Ecoblue de 120cv,
automático Euro 6.2, con todo
o que un lle pode pedir a un
coche: navegador, sistema de
arrinque sen chave, sensor de
luces, asistente de mantemento de carril, detección de peóns
e ciclistas, control de cruceiro
con limitador de velocidade,

O novo
Focus segue
sorprendendo por
un comportamento
excelente en
estrada

A DESTACAR
- Avanzada tecnoloxía
- Liña moderna
e deportiva
- Cómodo e fiable

caixa de cambios automática,
suspensión deportiva, retrovisores térmicos pregables, sensores de parking dianteiros e
traseiros, asistente de pre-colisión, cámara de visión traseira
e un longo etcétera de axudas á condución que non fan
máis que mellorar a nosa sensación de control e seguridade
ao volante.
E é que o novo Focus segue
sorprendendo pola súa comodidade, pola súa tecnoloxía,
polos seus extraordinarios motores, pola súa habitabilidade
e por un comportamento excelente en estrada. En fin, un
coche cunha estética moderna
co que se pode circular comodamente por calquera tipo de
estrada, por moitas curvas que
teña, e cun consumo razoable.
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A reportaxe fotográfica tivo
como fondo o incomparable
marco da praia de Río Sieira,
en plena ría de Noia, nun día
brillante de sol e de temperatura agradable, a pesar do
cru inverno polo que estamos
atravesando.

Interior e exterior
Xa vai pola cuarta xeración
e vén con chasis novo, a chamada plataforma C2. Medra un
pouco en lonxitude, o modelo que probamos de 5 portas
mide 4,378 metros de longo,
mentres que o Sportbreak
4,668. Tamén aumenta un pouco en anchura, xa que se antes
tiña 1.858 cm, agora chega ata
os 1.979. Todo este pequeno
crecemento tradúcese en máis
estabilidade e capacidade interior. Hai que resaltar que detrás hai capacidade para tres
pasaxeiros, con dúas boas prazas laterais e unha central máis
estreita, pero tamén cómoda.
Está claro que para viaxes longas convén que soamente
vaian dous pasaxeiros no asento traseiro, mentres que os que
vaian diante irán bastante cómodos, con respaldos que recollen e suxeitan ben o corpo.
O maleteiro ten unha capacidade aceptable, 375 litros no
noso modelo de 5 portas cos
asentos traseiros verticais. Se os
abatemos, o volume aumenta
ata os 1.354 litros. Na versión
longa Sportbreak, as capacidades chegan ata os 608 litros
cos asentos verticais e 1.653 se
os tombamos. O chan de carga do maleteiro é axustable
en altura, podendo subirse un
pouco para deixar un espazo
oculto onde gardar pequenos
obxectos.
Pouco podemos engadir
ao devandito anteriormente sobre o aspecto exterior.
Modernizouse respecto do modelo anterior, con liñas suaves
e certo aire deportivo. As portas son máis grandes, o que fai
que se poida acceder ao interior máis facilmente. A primeira impresión do interior é de
comodidade, con materiais de
calidade e cun deseño práctico e funcional. Hai espazo suficiente para as pernas e se os
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pasaxeiros son de estatura
media non terán problemas co
teito do novo Focus. A visibilidade dende o posto de condución é boa, con control total
da estrada e do frontal e laterais do noso coche. Hai abundantes ocos repartidos por
todo o habitáculo. O salpicadeiro ten un deseño envolvente e agradable, cunha pantalla
táctil que ten varias funcións,
como o navegador, as emisoras de radio, o teléfono... Á altura da vista temos un display
que proxecta nunha pantalla
de plástico, antes do cristal do
parabrisas, os datos importantes da condución: velocidade
á que circulamos, sinais de tráfico con límites de velocidade,
prohibición de adiantamento
e a distancia que hai co vehículo que levamos diante.

En marcha
Un acaba inconscientemente empapándose da información facilitada e é entón
cando pode concentrarse na
condución do novo Focus, o
que nos fai gozar como nunca das prestacións do vehículo. A sensación de agarre e
estabilidade é impresionante
e un séntese cómodo e seguro cando serpentea pola estrada que nos leva desde Noia a
Xuño. Ten unha boa aerodinámica e, polo tanto, o habitáculo é silencioso. A calidade dos
tapizados é boa e cun agradable tacto. A servodirección

eléctrica fai que a manobra de
aparcamento sexa fácil e precisa, e cando un colle velocidade, xa en estrada, se endurece
progresivamente para proporcionar o control total do vehículo en calquera situación.
As marchas do cambio automático entran con suavidade
e apenas se nota o ruído do
motor, a menos que circulemos con marchas moi curtas.
O motor de 120 cabalos empurra con forza, responde de
bo grao nos adiantamentos
e mostra un comportamento
excelente a calquera réxime.
Pódese resumir en tres palabras: o novo Focus é preciso, rápido e fácil de conducir.
Cheo de tecnoloxía e axudas á condución. Con detalles que só teñen os coches
superiores, con vocación de

vehículo viaxeiro e aforrador.
Cuns motores innovadores,
de doado mantemento e eficaces. Bo para a cidade e de
extraordinario comportamento en estrada. Un vehículo cun
equipamento de serie completo, impensable noutros

Podemos
equipar o co
control continuo da
amortiguación
da mesma categoría e cunha
serie de opcionais para gozar
máis, se cabe, das viaxes.
Como opción ofrece diversos dispositivos que habitualmente só se ven en
vehículos de gamas superiores. Por exemplo, o portón

traseiro pódese abrir pasando
o pé pola parte de abaixo do
parachoques. Ao abrir as portas, e co fin de non golpealas
contra a parede ou ao coche
da beira, aparece un protector
que cobre o canto da porta e
evita esas desagradables rabuñaduras que adoitan producirse algunhas veces. Tamén
poderemos equipar o noso
Focus co control continuo da
amortiguación, dispositivo
cuns sensores que analizan
constantemente a calzada e
axustan os amortecedores,
evitando as bruscas sacudidas
dunha fochanca inesperada
ou un firme cheo de irregularidades. Outra nova función
que se agradece é o control
de cruceiro adaptativo, que
fai que en estrada manteñamos unha distancia constante
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co coche que nos precede, de
tal xeito que é pouco probable que teñamos unha colisión
por alcance.
Unha nova utilidade é o sistema chamado eCall. Grazas a
esta tecnoloxía, en caso de accidente avisa inmediatamente aos servizos de urxencia. Ao
ser activado polos sensores do
airbag do coche, automaticamente transmitirá a situación
exacta do accidente e o número de pasaxeiros a bordo
do vehículo. Tamén dispón do
sistema Active Park Assist, que
nos di se o oco que atopamos
para aparcar é de suficiente tamaño e ademais encárgase de
virar por si só o volante para
que o vehículo quede estacionado. O condutor só ten que
acelerar e frear. Esta claro que
cada vez os fabricantes facilítannos máis as cousas. Dentro
duns anos, xa non teremos nin
que manexar o volante. Hai
constancia de distintas probas realizadas con resultados
alentadores, pero aínda con
risco de accidentes que os ordenadores aínda non logran
resolver. Todo se andará?

Motorizacións
Os novos motores de gasolina Ford EcoBoost ofrecen
potencia cun reducido consumo de combustible e un
baixo nivel de emisións. Isto
conséguese, segundo os técnicos da casa, grazas á combinación da inxección directa de
gasolina, o turbo compresor
e a distribución variable para
sacar o máximo rendemento.
Atopámonos cos xa coñecidos
1.0 de 100 e 125cv e dous novos motores de gasolina de
tres cilindros 1.5 Ecoboost de
150 e 182 cabalos de potencia. Todas as versións destes
motores contan coa función
desactivación de cilindros que
permite desactivar un dos cilindros do motor cando, por
exemplo, circúlase por unha
autovía a velocidade de cruceiro. Con iso reducirase o consumo de combustible.
Nos modelos diésel, os motores silenciosos Ford Ecoblue
ofrecen consumos reducidos e
un bo rendemento. Son os 1.5
Tdci diesel de 95 e 120 cabalos e o 2.0 EcoBlue de 150. O

primeiro dos motores non necesita o aditivo AdBlue, mentres que o motor de maior
cilindrada fai uso do produto
para reducir as emisións. Non
entendemos a mala fama que
empezan a ter os motores diésel, cando son súper resistentes, duradeiros e moi pouco
contaminantes.
Os consumos, segundo os
datos facilitados polo fabricante, son contidos. Nas versións
de gasolina, combinando cidade e estrada, son 5,6 litros
por cada 100 km. Nas versións
diésel, tamén sae un consumo
combinado de 4,4 litros para
os motores de 95 e 120 cabalos e 4,9 litros no motor de 150.
Todas as versións van equipadas cunha caixa de cambios
manual de 6 marchas ou ben
cunha automática de 8 velocidades. Esta substitúe a tradicional panca por un mando
xiratorio de fácil manexo co
que poderemos poñer o coche en marcha virando suavemente a rodiña. Para os
que gusten da condución deportiva dispón do control de
cambio automático mediante levas instaladas no volante,
como os vehículos de gama
alta.
Por certo, todas as versións
do novo Focus veñen con
tres axustes de modo de condución, Normal, Eco e Sport.
Así, cada condutor utilizará o
modo que máis se axuste ao
seu estilo.

Acabados
Este modelo preséntase
en varios acabados, Trend,
Deportivo ST-Line, Titanium
e Vignale. O acabado Trend
inclúe, entre outros, faros automáticos con marco de aluminio, pantalla TFT de 10,6 cm.
aire acondicionado, asistente
de pre-colisión con freada activa e detección de peóns e ciclistas, elevavidros eléctricos
dianteiros e traseiros, sistema
de mantemento de carril, limitador de velocidade intelixente, sistema de control de
presión dos pneumáticos, retrovisores exteriores térmicos
con axuste eléctrico e lamias
de aceiro de 16”. O Trend equipa, a maiores, faros antinéboa
con luces de xiro, sensores

de aparcamento dianteiros e
traseiros, consola central con
repousabrazos, freo de estacionamento eléctrico, retrovisores exteriores pregables
electricamente, e control de
cruceiro con limitador de velocidade intelixente.
O acabado deportivo STLine, adicional ao Trend , ten
lamias de aliaxe de 17”, exclusivos parachoques e faldóns
laterais, asentos deportivos
con costuras en vermello, volante deportivo, forro do teito
tecido en cor escura, protectores de estribo, saídas de escape dobres, liña de cintura
negra e distintos modos de
condución seleccionables.
O acabado Titanium inclúe
ademais dos anteriores acabados, entre outros, limpaparabrisas con sensor de chuvia,
climatizador bizona, retrovisor
anticegamento automático,
luces traseiras LED, sistema
de apertura e arrinque sen
chave con botón de arrinque
Ford Power, asento do acompañante con axuste de altura
e repousabrazos central para
os asentos traseiros con espazo de almacenamento.
Finalmente, o acabado
Vignale engade sistema de
aparcamento asistido, asentos térmicos en coiro, salpicadeiro de tacto suave, head-up
display (proxección no cristal dianteiro de diversa información: velocidade, sinais
de límites de velocidade…),
protectores de estribo, faros
LED e asento do condutor
con axuste eléctrico en catro
direccións.
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Hai que dicir que tamén
a gama Focus amplíase coa
versión Active, coa estética
que agora mesmo está plenamente de moda e actualidade no noso país, un SUV con
grella e parachoques exclusivos, lamias de aluminio de 17”,
protectores de baixos dianteiros e traseiros, cinco modos de
transmisión seleccionables,
radionavegación con pantalla táctil, 30 mm adicionais de
distancia ao chan, faros antinéboa LED con luces de iluminación en curva, sensores de
aparcamento e roda de reposto reducida.

Prezos
O novo Ford Focus,
atópase á venda en todos os concesionarios
Ford de Galicia cos seguintes prezos:

Gasolina

1.0 EcoBoost 100cv
1.0 EcoBoost 125cv
1.5 EcoBoost 150cv
1.5 EcoBoost 182cv

Diésel

1.5 EcoBlue 95cv…
1.5 EcoBlue 120cv…
2.0 EcoBlue 150cv…

19.575 €
21.600 €
25.330 €
26.830 €
21.075 €
23.100 €
27.330 €
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Silvia Folgueira

"Quero volver aos campionatos, pero como titora"
■ ANA COSTOIA| Texto ■ SPRINT MOTOR| Fotos

Un ano despois de arrasar no campionato FP
Spain Skills, a lucense Silvia
Folgueira Rico encamiña a
súa carreira profesional á
formación para transmitir
toda a experiencia que a
competición lle deu. Con
vinte e tres anos, Folgueira
gañou os campionatos galego e español na modalidade de pintura de coche
e, pese as dificultades co
idioma, quedou na metade da táboa dos FP World
Skills en Abu Dabi.
A nada no concello lucense da Pastoriza foi a

única muller que competiu na categoría de pintura
de coches no campionato estatal que se celebra
cada dous anos. Folgueira
xa non poderá presentarse
de novo, xa que só podes
competir unha vez, pero
agarda que o ano que vén
outra compañeira colla o
relevo e poña sobre a mesa
a implicación das mulleres
no sector da automoción.
Sprint Motor: Como foi o
momento no que decides presentarte ao campionato das
FP Skills?

Pasei moitos
máis nervios no
campionato galego
que logo no de
España
Silvia Folgueira: Estaba
no segundo curso de
Automoción, un ciclo superior do Centro Público
Integrado de Formación
Profesional As Mercedes de
Lugo, cando o meu titor me
comentou a posibilidade de
presentarme ao campionato

dos Skills. Cumpría os requisitos e no Ciclo apostaron
por min. Ademais, sabían
que crecín no taller da miña
casa. De pintura sabía pouquiño pero, a partir dese
momento, púxenme as pilas.
SM.: Canto te influíu ter un
taller na casa?
S.F.: Vía o que se facía na
casa e sempre axudaba coa
pintura xa que a mecánica non me gustaba tanto.
Dende ben pequeniña, uns
seis anos, quería axudar e
por alí andaba cunha funda
pequena.
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SM.: Con esta experiencia
do taller na casa e o que foras
estudando no ciclo, preséntaste aos Skills galego. Como
foi a experiencia?
S.F.: Moitos, moitos nervios. Cando nos conseguimos organizar xa só faltaban
quince días para o campionato e aínda non sabía pintar. No taller da casa quen

No
campionato de
España era a única
muller e sentín
que non contaban
comigo
pintaba era o meu pai, eu
non me atrevía. Tiven que
aprender a pintar para a
competición en dúas semanas e, claro, parecíame pouco tempo de preparación.
Ao final, nas probas eramos
unhas cinco persoas e estabamos bastante igualadas. Pero, dende logo, pasei
moitos máis nervios no campionato galego que logo no
de España tanto polo pouco
tempo que tivera para preparar as probas como por ser
a primeira vez que me presentaba a un campionato.
Todo era novo.
SM.: Eras a única muller?
S.F.: Eramos dúas rapazas
e tres rapaces. Quen quedou
primeira fun eu pero ela quedou segunda. Á xente chamoulle a atención que xusto
as mulleres foramos as que
quedamos primeiras.
SM.: Tras gañar o campionato galego, pasas ao estatal.
Como foi o salto?
S.F.: Foi unha preparación
a fondo. Axudábanme moito dende o instituto, onde
estudaba pola mañá, e pola
tarde traballaba nunha empresa onde me formaba en
tema de pintura. Despois,
sobre todo na fin de semana, preparaba co meu titor
as probas do campionato especificamente a través de simulacións ou acudindo aos

Aquí en Galicia só coñezo dúas mulleres que son pintoras de coches

diversos talleres que hai en
Galicia, meu titor é perito
polo que coñece bastantes.
Foron 5 meses de viaxar seguido, de non estar nada na
casa, para chegar o máis preparada posible ao campionato de España.
SM.: Que viades nos
talleres?
S.F.: Observabamos as
diferentes técnicas que
usaban para pintar, como
aplicaban a cor, etc. Ao final, colliamos un pouco
de todos os talleres, o que
máis nos interesaba para a
nosa formación. Cada taller
ten a súa forma de traballar,
desde a reparación ata que
o coche sae. Cómpre saber
que requiren as marca xa
que cada unha usa un dispositivo diferente. Aprendes
sobre colorimetría que require andar co espectrómetro. Tamén vas vendo onde
uns sacan a rendibilidade e
o xeito na que a sacan outros. É organizarse no taller,
digamos, e ti véndoo todo

buscas a forma que che vén
mellor.
SM.: Todos estes coñecementos tiveches que aplicalos na competición. En que
consistían as probas?
S.F.: A competición consistía en cinco probas.
Unha, era pintar un capó.
A parte máis complicada
e longa foi pintar un vinilo cun aerógrafo, tiñamos
cinco horas para esa proba.
Tamén tivemos que pintar
unha aleta e unha defensa a
dúas cores, metade e metade. Tivemos que empapelar
un coche nun tempo estipulado e logo a parte de
colorimetría que consiste
en xerar cores.
SM.: Como foi a relación cos compañeiros na
competición?
S.F.: Había 17 participantes e eu era a única muller.
Sentín que non contaban
comigo porque non me
valoraban. Só contan eles.
Iso é algo que notei moito.

Estaba alí e só falaba cun
rapaz de Asturias, os demais só falaban entre eles.
Co paso do tempo, fóronse decatando de que competía tanto coma eles e, ao
final, todo o mundo falaba
de min segundo me contaba o meu titor. Cando se
deron de conta xa lles levaba bastante vantaxe. Aí si
que xa comezaron a contar
comigo pero, vaia, noteino
moito neses primeiros días.
Non había compañeirismo
comigo no campionato nacional. Fóra disto, sempre
me sentín ben acollida.
SM.: Queda moito por
facer visible o traballo das
mulleres.
S.F.: No mundo do automóbil queda moito. É algo
do que falo moito nos talleres. No tema da pintura,
aínda que somos ben consideradas pola curiosidade,
por ser máis perfeccionistas
no acabado do coche, aínda
queda moito por mellorar.
Aquí en Galicia só coñezo
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dúas mulleres que son pintoras de coches. Dúas mulleres de entre toda Galicia
non é nada. Gustaríame
que houberan máis mulleres. Podemos facer o mesmo traballo ca eles.
SM.: O de que as mulleres
somos malas na mecánica é
un mito.
S.F.: Absolutamente. Hoxe
en día temos todo tipo de ferramentas que eliminan o esforzo físico.
SM.: Aí a capacidade das
mulleres no sector quedou
evidenciada no campionato
galego, no nacional. Como foi
o internacional?
S.F.: O internacional celebrouse en Abu Dabi e case
todos os premios leváronos
os asiáticos que son moi bos
nisto. Como experiencia foi
inesquecible. Quedei na metade, de 17 de 30. Tiven moitas dificultades co idioma,
co inglés. Custábame moito comunicarme con eles
e iso, xunto os nervios, pe-

Que
ninguén nos diga
"non te metas na
automoción que
é un mundo de
homes"
nalizoume moito nas probas. Unha vez volvín de Abu
Dabi, rematei o ciclo e fun
traballando, todo relacionado coa formación. Logo,
fixen o mestrado de profesora para exercer xa que é o
que me gustaría. Ensinar o
tema da pintura e de automóbil. Ogallá puidera volver
aos campionatos como titora. Vaia, aposto totalmente
pola formación.
SM.: Moi interesante ese
paso ao outro lado, o da formación. Como hai que acompañar e impulsar á xente que
decide entrar neste sector?
S.F.: A formación consiste en motivar ao alumnado, que nunca unha persoa
se dea por vencida. Teñen

moitas saídas e cómpre impulsalas, axudarlles a atopar un bo traballo e animar
a que o alumnado participe das competicións que
se nos ofrecen dende a FP,
unha delas é xusto a de
Galicia Skills. Tamén vexo importante mostrarlles a miña
experiencia. Eu xa non me
podo presentar, que volvería

encantada. Todo se basea na
experiencia e no traballo do
día a día.
SM.: Dende ese lado da
formación, como animarías
a outras mulleres a participar
deste sector?
S.F.: Valemos tanto coma
eles. Non hai que crelo, e que
é así. É un feito. A motivación

e as ganas de facelo son clave. Pouco a pouco, dicir que
imos conseguir as nosas
metas. Debemos perseguir
as nosas ideas sen que ninguén nos diga “non te metas na automoción que é un
mundo de homes”. Que ninguén nos diga o que temos
que facer. Se ti queres, faino.
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A importancia de que os cans viaxen seguros no coche
■ REDACCIÓN| Texto

Para moitas persoas, os
cans forman parte da familia. Pero mentres que a maioría da xente non soñaría con
permitir que os seus fillos
viaxen sen ancoraxes de seguridade, non pasa o mesmo
coas súas mascotas. Unha
nova enquisa encargada
por Ford mostra que o 32%
dos condutores que teñen
cans admiten non protexer
aos seus mascotas no automóbil. Facelo é un requisito
legal en moitos países, e recoñécese que non só é máis
seguro para os animais, senón para todos os usuarios
da estrada.
O traballo no novo Focus
Sportbreak tivo un importante compoñente emocional para o enxeñeiro da
marca René Berns, quen
buscou inspiración no seu
can Emil, cando deseñou
un coche que permitía aos
cans viaxar con máis seguridade. Durante as probas,
René contou coa axuda de
Emil para asegurarse de que
se puidese aloxar no maleteiro do Focus Sportbreak a

saltaran pola fiestra, resultando, en ocasións, en que
morresen ou resultasen feridas. Os donos tamén admitiron haberse visto implicados

As
compañías
aseguradoras poden
inhibirse se as
mascotas van soltas
no vehículo

caixa para cans máis grande
posible. Como resultado, o
vehículo pode transportar
comodamente incluso un lebrel irlandés, o can máis alto
do mundo.
Dos propietarios de cans
entrevistados que dixeron
que non sempre protexían
ás súas mascotas, o 32%
dixo que era porque aos
animais non lles gustaba, o

31% afirmou que non era
necesario para realizar viaxes curtas, e o 14% dixo que
non tiñan espazo para unha
gaiola para cans.
Máis de 1 de cada 4 dos
entrevistados que levaban
ao seu can sen protección
admitiu que a súa mascota asomara a cabeza pola
fiestra (26%). Algúns contaron que as súas mascotas

en accidentes logo de ser
distraídos polas súas mascotas, que os cans habían aceso indicadores, impedido a
visión dianteira ou mordido
aos ocupantes.
As compañías aseguradoras poden inhibirse se as
mascotas van soltas no vehículo, e calcúlase que, se
un automóbil choca a unha
velocidade de 40 km/h, un
can solto no habitáculo
pode desenvolver forzas de
proxección equivalentes a 40
veces o seu peso.

Linguaxe visual baseada na iluminación
■ REDACCIÓN| Texto

Os xestos coas mans e a
cabeza, así como sinais tales como o polgar cara arriba, axudan a asegurar que
os condutores, os peóns
e os ciclistas saiban o que
fan os demais. Pero, como
se comunicarán os vehículos autónomos, que non levan condutor humano, con
quen os rodean?
O fabricante Ford estivo
probando un enfoque que
utiliza luces para indicar o
que o vehículo está facendo e o que vai facer. É parte
da investigación da compañía para desenvolver unha
interfaz de comunicación
que axude aos vehículos
autónomos a integrarse
sen problemas con outros
usuarios da estrada.
Para garantir que as probas fosen o máis realistas e naturais posibles, a

empresa creou o "Human
Car Seat" que instalou dentro dunha Transit Connect.
Deseñado para que parecese un vehículo autónomo, co condutor oculto no
asento, os observadores

podían calibrar máis eficazmente as respostas a
unha barra de luces montada no teito que lanzaba escintileos en branco,
púrpura e turquesa para
indicar cando o vehículo

estaba circulando, a piques
de poñerse en marcha ou
de ceder o paso. As probas realizadas en Alemaña
mostraron un alto nivel de
aceptación e confianza nos
sinais.
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Este ano cunha emocionante homenaxe a Ángel Nieto

12+1 Edición de Galiexpo MotorShow
■ XOSÉ ARUFE| Texto e Fotos

Os pasados días 1, 2 e 3
de febreiro celebrouse a
“12+1 Edición de Galiexpo
MotorShow” no recinto feiral
de Vigo. Nesta ocasión cun
invitado de honra do nivel de
Ángel Nieto. O fillo maior do
histórico piloto, Gelete Nieto,
chegaba con atraso á cita por
causa do temporal, pero á
súa chegada non dubidou en
achegarse a saudar á familia
do piloto moarés, Dani Rivas,
falecido en Lagoa Seca no ano
2015.
O sábado día 2 tamén chega o seu irmán Pablo, que
deixou por unhas horas os
adestramentos con Valentino
Rossi, para achegarse ao
MotorShow para a homenaxe que se rendeu ao seu
pai, onde o alcalde vigués,
Abel Cabaleiro, fixo a entrega
dun trofeo a título póstumo
ao piloto.

Ás trece horas tivo lugar
a presentación oficial para
Galicia dun novo modelo
Trail T-310 da sorprendente
marca oriental ZONTES, representada en Galicia pola
marca compostelá Terremoto.
Un acto moi concorrido polos amantes das dúas rodas.
Que quedaron sorprendidos
da estética e calidades desta
motocicleta.
Todo isto nun Salón que
brindou unha tarde trepidante co espectáculo de “Drift
Indoor Grupo Salco”, que puxo
o son a esta feira coas súas
derrapaxes.
Na súa segunda xornada da
súa12+1 Edición de Galiexpo
Motorshow o recinto feiral
estaba abarrotado. O “Drift
Indoor Grupo Salco” colgou
os seus carteis de aforo completo e causou sensación coas
súas derrapaxes por parte dos
oito pilotos, dous galegos e 6
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portugueses que brindaron
un espectáculo sen igual para
os amantes do motor.
Por 12+1 anos o MotorShow
apaga motores tras unhas
xornadas cheas de curiosos
e apaixonados do mundo do
motor. Un ano máis o “Drift
Indoor Grupo Salco”, foi o protagonista colgando o cartel de
completo nos seus dous pases. Milleiros de espectadores

gozaron un ano máis con este
trepidante evento, aínda que
este ano a nota máis emocionante poñíaa a presenza
da Fundación Ángel Nieto e
a Fundación Dani Rivas, así
como a homenaxe que recibía a lenda coa presenza dos
seus fillos Gelete e Pablo. Todo
isto correspondido co agarimo e o entusiasmo de toda a
afección do motor.
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Un relato auténtico do Jeep
No libro “Nunha ponte de
libros infantís”, Jella Lepman
narra en primeira persoa a
súa tarefa máis inesquecible: a creación, en Múnich,
da Biblioteca Internacional
da Xuventude.

Despois da II Guerra
Mundial Jella comezou en
Alemaña a aventura de
conseguir unha biblioteca infantil e xuvenil. para
conseguilo, unha das cousas que tivo que facer, foi,

percorrer o país xermano
nun Jeep do exército norteamericano cun xove condutor. Este mítico coche foi
imprescindible para que a
autora conseguise o seu
propósito.

Nós extraemos do libro
este anaco de narración,
que cremos que define
dende a óptica feminina
a época da posguerra en
Alemaña e a un vehículo
precursor dos actuais SUV.

Extracto do libro: Unha ponte de libros infantís

O Jeep de Jella Lepman
■ JELLA LEPMAN| Texto

Foi entón cando tiven o
meu primeiro Jeep, ese enxeñoso vehículo que, ata a data,
ninguén conseguiu igualar, e
iso que non está precisamente deseñado para o persoal
feminino do exército. Había
que subir uns chanzos tan altos que se facía imprescindible a axuda do condutor, xa
fose mediante un tirón de brazos dende o interior ou cun
enérxico empurrón polas costas. A maioría destes vehículos eran veteranos de guerra
coroados de gloria, se é que
se pode falar así dun coche.
Tiña os asentos duros, e continuamente víame lanzada
dun lado cara a outro; menos
mal que unha se acostumaba
pronto e que sempre había ao
redor unha boa pila de mantas para amortiguar os golpes.

Que máxico
e fiable era aquel
invento!
Só podo pensar nos Jeep
atribuíndoes entidade de seres animados, como se fosen
cabalos, ou incluso camelos.
Para mi, tiñan propiedades
singulares. Que sensación
de liberdade me invadía ao
sentarme en aquel altísimo
asento! O vento e a neve me
sopraban as orellas, e no verán, o sol queimábame a caluga; pero alomenos non
atravesaba a paisaxe metida
nunha caixa de cristal; sentíame parte del. E era rarísimo
que un Jeep refusase algún
obstáculo. Ao contrario, sen

deixarse amilanar, superaba, zarandeando, os buratos
e cráteres das bombas. Que
máxico e fiable era aquel
invento!
De camiño a Heildelberg
vin por primeira vez unha autoestrada, obra civil incomparable “co selo de Hitler”, como
a miúdo se escoitaba dicir en
Alemaña. É verdade que resultaba impoñente, incluso perforada polas bombas como
estaba aquela. Así e todo, a
min pareceume un profundo
corte seccionando a paisaxe.
Conducía Joe, un mozo
americano nado no interior.
Non saíra nunca da súa pequena localidade no medio oeste
americano ata que foi enviado
polo exército a Europa, onde
se incorporou ás tropas aliadas. Para Joe, o noso era un
continente descoñecido que
recorría co seu Jeep como se
doutro planeta se tratase. Era
moi xeneroso soltando maldicións que eu, por fortuna, rara
vez conseguía entender.

Cada pouco tempo tiña
que indicarlle no mapa cara
onde nos dirixiamos, e incluso pensei nalgún momento
que aquel mozo era analfabeto, algo totalmente imposible
entre o persoal do exército,
se ben coido que non andaba eu moi desencamiñada. A
pesares de todo, pronto sentín un afecto sincero cara el e
a súa maneira de ver a vida.
Mediante fotografías e conversas, fun coñecendo á súa
familia, e souben que a súa
prometida lle agardaba. A
miúdo vinlle tachar en vermello os días do

calendario coa mesma ilusión
que un neno agarda o Nadal,
contando as xornadas para
licenciarse.
Joe manexaba ben as rendas do seu Jeep. Conducía sen
elegancia pero con seguridade, e o único que me inquietaba continuamente era a súa
incapacidade para orientarse.
Creo que, en realidade, descoñecía os puntos cardinais,
e ás veces miraba de reollo o
meus compás ou discutía con
ela, desconfiado, como se de
un ser vivo se tratase.
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O Octavia cumpre 60 anos

■ ANA COSTOIA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotografía

A marca checa celebra os
60 anos do Octavia, un dos
seus modelos máis importantes que comezou a producirse en xaneiro de 1959.
A primeira versión de dúas
portas xunto os seus predecesores S 440 e S445 saíron da cadea de montaxe
da planta que Skoda ten en
Mladá Boleslav.
O Skoda Octavia foi o oitavo modelo producido
pola marca tras a Segunda
Guerra Mundial polo que
non é casual que o seu
nome derivado do latín 'octavia' signifique, precisamente, oitavo.
Cun deseño atractivo, este
modelo incorporaba un motor de catro cilindros con capacidade de 1.1 litros capaz
de xerar 40cv de potencia,
en tanto a tracción era ás
rodas posteriores a través
dunha caixa de cambios de
catro marchas. En canto ás
prestacións, o Octavia alcanzaba unha velocidade
máxima de 110km/h mentres o consumo medio se cifraba en 7,7l/100 km.

O sucesor
moderno do Octavia
chegaría en 1996
A produción do primeiro
Octavia mantívose ata 1971
producíndose un total de
360.000 unidades dos que
54.000 correspondéronse
con versións familiares.

O Octavia moderno
O sucesor moderno do
Octavia chegaría en abril de

1996. Esa primeira xeración
do Octavia utilizaba unha
plataforma feita coa axuda
do Grupo Volkswagen e estaba dispoñible coa carrozaría sedán e a familiar Combi.
A segunda xeración mantivo a mesma filosofía e
chegou en 2004 da man de
bastantes melloras técnicas
como os motores de gasolina con inxección directa
ou a caixa de cambios automática de dobre embrague DGS. Durou ata o 2012,
cando chegou ao mercado
a terceira xeración que forma a espiña dorsal da gama

Nestes 60
anos, vendéronse
máis de 6 millóns
de unidades
Skoda. Actualizouse completamente en febreiro de
2017 vendéndose máis de
2,5 millóns de unidades.
No balance destes sesenta
anos, cóntanse máis de seis
millóns de unidades de todas as xeracións vendidas, o
que o fai o modelo de maior
éxito da firma.

28

Sprint Motor >> Ralis
26º Rali do Bierzo

Meira e Murado, “ duques” do Bierzo
■ MIGUEL CUMBRAOS| Texto ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ E M.C.| Fotos

Retornando ao mes de
febreiro, tempo no que
moitos pilotos proban as
súas novas adquisicións,
o rali leonés por excelencia non tivo cor. Alberto
Meira estreaba o seu
novo R5, obtendo unha
clara vitoria nunha proba
onde o podio foi copado
por pilotos galegos.

Fixo todo o posible, incluído marcar dous scratches. Pero Adrían Díaz sabía que o seu Fiesta N5 era inferior. Pese a todo o
lucense asinou un completo rali e a segunda praza sempre foi súa.

Á espera do seu novo Fiesta N6, Jorge Pérez seguiu dando guerra co seu Clio R3, co que venceu a división
e finalizou sexto.

Presentado unha semana antes, o novo coche de Meira resultou intratable no asfalto berciano. Asinou
sete dos nove mellores tempos posibles, facéndose cunha doada vitoria. Coche a seguir no galego de
asfalto, obxectivo principal do piloto de Vincios.

Vencedor das edicións de 2017 e 2018, o piloto ourensán Félix Macías non puido facer
nada ante Meira e Díaz. Así e todo, o de Vilamartín de Valdeorras subiu ao chanzo máis
baixo do podio co seu habitual Subaru Impreza.

O único Lancer que rematou a proba foi o EVO IV de Núñez e Rivas, quinto e primeiro de grupo A.

Probando o DS3 feito en RMC, Juan Carlos Quintana meteuse nos postos de cabeza, rematando
finalmente cuarto.
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Diego Vallejo, copiloto galego que rematou o raid por excelencia.

“O Dakar debe volver ao que era... atravesar
máis países e tamén ser máis longo”
■ MIGUEL CUMBRAOS| Texto ■ SSANGYONG PRESS, M.C. E SPRINT MOTOR.| Fotos

SM.: Segundo a túa opinión, e vistas as críticas recibidas (un só país, rutómetro
problemático, “ways-points”
difíciles de atopar…), por
onde debe camiñar o Dakar
do futuro?
D.V.: Debe volver ao que
era... atravesar máis países.
Internacionalizarse máis. E
tamén facelo máis longo.

O galego Diego Vallejo rematou o seu cuarto Dakar

A proba que marca o inicio das competicións automobilísticas da tempada
volveu a caracterizarse
polo típico seu: dureza e
certas doses de polémica.
Máis de sesenta participantes españois, algúns acadando grandes resultados,
como Roma, Mena, Laia
Sanz, Farrès, entre outros.
Dunas, estrés e dez etapas
que superou o único galego presente, o lucense de
Meira, Diego Vallejo. Sprint
Motor falou con el para que
nos contara o que aconteceu na area de Perú durante once días.
Sprint Motor: Onde radicou a extrema dureza deste
Dakar cen por cen peruano?
Diego Vallejo: Eu penso
que en tramos “fóra de pista”. Pasamos zonas realmente complicadas e non había
descanso. Diría que foi o
máis intenso que corrín, sen
dúbida algunha. E incluso ás
veces precisaría que perigoso, tamén, máis que outros
anos.

SM.: Houbo o seguimento
por parte do afeccionado que
se agardaba?
D.V.: Había bastante, si.
De feito, pódense ver imaxes
de moito público, na saída,
chegada, parques de traballo, tamén nas especiais. Este
ano había, incluso, espectadores no deserto.
SM.: Segundo Dakar como
navegante de Óscar Fuertes.
Como é o madrileño como
piloto?
D.V.: É moi intelixente.
Entendeu moi rápido a carreira. Ademais, é moi bo
volantista... non en van foi
campión de España de ralis de terra (2011, Mitsubishi
Lancer EVO X).
SM.: Repetindo participación coa firma Ssangyong.
Describamos o Rexton RKR
empregado.
D.V.: É un buggy de 450
cabalos de potencia, dúas
rodas motrices, tracción
traseira. Encadrado na categoría T1.3, a súa suspensión King é espectacular,

cun gran percorrido. O coche é comodísimo, pero
ante todo, destacaría a súa
robustez. A pesar de darlle
moi mala vida, aguantou
todo. Incrible!
SM.: Que supuxo para ti o
podio acadado na devandita
categoría T1.3?
D.V.: Pois a verdade é que
é un “máis a máis”, porque
o noso obxectivo era rematar a proba, xa de por si moi
complicado.

SM.: Como se prepara
un Dakar, física, loxística e
psicoloxicamente?
D.V.: Pois é unha preparación de todo un ano.
Fisicamente é un traballo
aeróbico. Este ano non foi
o caso, pero cando sobes
a moita altitude nótase un
bo traballo de preparación.
Loxisticamente é moi complicado, tes que cumprir todos os prazos, enviar tanto
material a Sudamérica é tamén difícil. Deixo para o final
o plano psicolóxico. Tiven a
sorte de coñecer a Nacho de
la Concha, un asturiano que
me deu a tranquilidade que
me faltaba. Realmente é un
xenio e sempre digo que o
que fixen no Dakar llo debo
a el.
SM.: Pensando xa no Dakar
2020. Hai algún proxecto
coa mesma marca e mesmo
piloto?

Diego copilotará ao seu irmán Sergio no CERT 2019

30

Sprint Motor >> Competición

D.V.: Estamos aínda en
conversas. Pode ser que
haxa un terceiro ano. Sería
espectacular! Estou encantado con SsangYong.
Agardarei a ver que se
decide.

na chegada como no 2018

todo na Academia Galega
de Seguridade Pública.
En principio repetirei con
Sergio e co Porsche no nacional de terra, pero o presuposto está sen pechar. No
nacional de asfalto estaremos seguro como equipo
doutros pilotos, non competindo. A data de hoxe non
teño máis plans.

SM.: Rematado a proba
sudamericana, que proxectos abordas no 2019?
D.V.: Seguiremos cos cursos de seguridade, sobre
O buggy atravesando as

estar
Fuertes e o galego de Meira volveron a

O Rexton RKR aguantou as dez duras etapas
as

complicadas dunas peruan

O traballo dos mecánicos foi determina

nte nunha proba tan dura como esta

O madrileño e o galego no momento de concluír o rali en Lima

Todo o equipo SsangYong festexando

o segundo Dakar finalizado

www.codigocero.com
D I A R I O D E N O VA S T E C N O L Ó X I C A S D E G A L I C I A
Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i.
O noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia,
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto do máis destacado
en materia de novas tecnolóxicas.
A que agardas? Subscríbete XA!
Síguenos en:
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O coche da firma coreana en

pleno voo sobre a area de Perú

Desta volta o Dakar tan só atravesou un país

O SsangYong no podio de saída na vila

chilena de Lima

Anécdotas varias
Catro “Dakar” dan para
moito dende que nesta
aventura se embarcou o
copiloto de Meira no ano
2013. E tamén para unhas
cantas anécdotas, ben distintas todas elas. Hai agora
seis edicións Vallejo acompañou ao tamén lucense
afincado en Sanxenxo, José
López Rivas, conseguindo
estar na chegada no posto
86 aos mandos dun Toyota
Land Cruiser. “Recordo a saída, cando xa baixabamos
pola Panamericana e puxemos o “contador” a cero e
pensamos que nos quedaban 9.000 quilómetros para

chegar. Foi unha sensación que coido que xamais
esquecerei”.
O seguinte Dakar foi á
dereita de Rubén Gracia
en 2016, ano no que o galego se proclamou tamén
Campión de España TT.
Remataron o raid no posto
43 cun Mitsubishi Montero.
“Caeunos unha nevarada
a 5.000 metros de altitude.
Pensar que che neva nun
Dakar! E dous días despois
estábamos no deserto a 40
graos!”.
A terceira experiencia do
meirense foi no 2018, primeira co madrileño Óscar

Fuertes, 32º posto, terceiro equipo rookie na meta
e tamén terceiro coche español na clasificación final
tras Carlos Sainz e Isidre
Esteve. “Foi emocionante
atopar na chegada ao equipo. Indescritíbel!”.

E na edición que vén
de concluír, de novo con
Fuertes, 33º na xeral final e o
chanzo máis baixo do podio
na categoría T1.3. “Do Dakar
2019 quédome coas paisaxes
que puiden contemplar... realmente abraiantes!”.

