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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

Despois do temporal automobilístico que
se formou coas declaracións o pasado verán da ministra para a Transición Ecolóxica,
Teresa Ribera, cando dixo aquela celebre
frase de que o diésel tiña os días contados,
vemos o fácil que é dar consellos, aínda que
sexan disparatados, pola alarma social que
crean, e alteren o mercado dunha forma imprevisible. E dicimos isto último porque as
cousas aínda continúan bastante revoltas.
O que se di cunha grande incerteza entre
todos os actores dun sector tan crucial para
a economía dun país como é o do motor.
Precisamente o pasado mes de febreiro a
ministra de Economía, Nadia Calviño, recoñecía ante un auditorio cheo de inversores
o risco que supón para a marcha da economía e para os cidadáns un clima marcado
pola incerteza como o actual. Dixo textualmente “a incerteza está xerando ansiedade
nas nosas sociedades”.
Pois moi ben señora ministra non se lle
puido ocorrer dicirllo a súa colega para que
mida máis os seus comentarios e non cree
esa incerteza de que o diésel ten os días
contados. Máis nun país como ó noso que
é un importante produtor de automóbiles
e onde o parque actual é maioritariamente
de automóbiles con propulsores alimentados por gasóleo.
Para poñer a guinda a esta torta de despropósito temos a última adquisición de
coches feita pola Dirección Xeral da Garda
Civil. Para iso reproducimos textualmente
unha nota de prensa sobre dita adquisición:
“A Dirección Xeral da Garda Civil adquiriu
un total de 249 unidades do Seat León con
carrozaría familiar ST, para o seu parque de
vehículos uniformados e camuflados. Neste
caso, trátase da versión 2.0 TDI CR cunha
potencia de 150 cabalos, caixa de cambios automática DSG e acabado FR. Este
modelo caracterízase polo seu excelente
comportamento dinámico, gran confort de
rodadura, un equipamento moi completo
con múltiples asistentes de seguridade, e
un elevado nivel de eficiencia con baixos

niveis de consumo e emisións. Este vehículo conta coa etiqueta medioambiental
C. Precisamente, os bos resultados obtidos
respecto das características técnicas do motor diésel, en canto a emisións e consumos,
foron un dos principais argumentos valorados nos criterios levados a cabo pola autoridade competente, para decantarse polo
modelo de Seat”.
Alucinante! Seguimos repasando esta
nota e cústanos crer que un equipo de goberno diga, hai máis de medio ano, a través dunha ministra que o tempo do diésel
está rematado e por outra banda outros
responsables políticos do mesmo equipo merquen unha frota de 249 vehículos
DIÉSEL para a Garda Civil. Automóbiles que
terán un longo percorrido, tanto en anos
coma en quilómetros.
Nós non temos nada en contra deste tipo
de motorizacións de última xeración, é
máis, avalamos que tanto as emisións coma
os consumos son dos mellores da actualidade. Por outra banda, dicir que o motor 2.0
TDI do León ten uns niveis de emisións bastante baixos, para os límites actuais. Outra
cousa ben distinta é que sexan satisfactorios para unha institución do Estado e sen
embargo se cuestione para os particulares
ou profesionais. Por que vale para uns e non
para outros. Por que uns teñen que ir esquecéndose dos diésel, por obra e graza
dunha ministra, e outros (do equipo da ministra) os poñen en valor mercando unha
frota de 249 unidades.
Por todo isto titulamos este editorial co famoso refrán castelán “consejos vendo, que
para mi no tengo”. É un refrán especialmente indicado cando alguén non se aplica as
súas propias receitas, de forma que o que
aconsellou a outros non o sabe utilizar para
si mesmo. Tome nota señora Ribera, senón
como di a súa colega Nadia Calviño a incerteza levaranos por mal camiño. Iso é o último que necesitamos neste momento de
grandes turbulencias na economía e en especial no sector do motor.
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Sete equipos galegos na categoría Elite/Sub23
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e foto

Outro ano máis Galicia será unha das comunidades autónomas con máis equipos
na categoría amateur, só a supera Euskadi, e
terá os mesmo equipos que a Comunidade
Valenciana.
Cinco equipos continúan da tempada
pasada, Club Ciclista Vigués, Súper Froiz,
Vigo–Rías Baixas, Spol Porriño e Aluminios
Cortizo, os dous de nova creación son o
Aleata–Farto e o Team Cycling GaliciaAluminios Alca.
Hai que salientar que seis dos sete equipos galegos teñen a súa sede en cidades
da provincia de Pontevedra. Os equipos
Aleata–Farto e Súper Froiz teñen a sede
en Pontevedra, o Club Ciclista Vigués e o
Vigo–Rías Baixas teñen a sede en Vigo, Team
Cycling Galicia-Aluminios Alca ten a sede

en Redondela e o Spol Porriño ten a sede
en O Porriño.
O único equipo da provincia da Coruña
é o Aluminios Cortizo con sede en Padrón.
O equipo Cambre–Caeiro con sede en
Cambre, este ano non estará na categoría amateur pero si no resto de categorías,
o equipo amateur espera volver o antes

Smart Phone Holders

Klement, mobilidade
urbana a dúas rodas
Skoda aposta pola
mobilidade urbana 100% eléctrica
e, nese camiño, lanza o que
a simple vista semella unha
bici eléctrica. Afondando,
atopamos un prototipo
eléctrico de dúas rodas cun
motor de 4kW que permite acelerar ata unha velocidade punta de 45 km/h. O

posible, este ano o Cambre–Caeiro centrarase na canteira.
Cabe salientar o ascenso á categoría
Continental, a terceira división do ciclismo, do equipo Guerciotti-Kiwi Atlántico,
con sede en Redondela, pero de licenza de
Guinea-Bissau.
Os ciclistas júniors galegos son uns “privilexiados” o contar con varios equipos na
comunidade pero a verdade e que hai moi
poucos júniors, non chegan a corenta, e
hai poucos que sigan a correr en amateur.
Quizais habería que pensar un pouco máis
nas escolas e nas categorías inferiores, como
vai facer este ano o equipo Cambre–Caeiro,
para que máis nenos practiquen o ciclismo.
Hai estratexias con visión de futuro que poden dar un bo rendemento o día de mañá.

acelerador e o freo contrólanse con pedais pivotantes
como se se tratase dun aeropatín: se inclinas o peso cara
adiante, o motor do Klement
acelera. Un freo hidráulico na
parte frontal, equipado con
ABS e luces LED integradas
no prototipo, garante unha
condución segura en todo
momento.

Shad
lanzou
os Smart Phone
Holders, 2 modelos
con ata 6 versións que buscan adaptarse a calquera
moto e a todos os móbiles
actuais, mellorando a experiencia do motorista ademais
de darlle unha nova utilidade: a almacenaxe. A pantalla
é compatible con Android
e Apple. A súa cremalleira pódese manipular ata
con luvas, tamén incorpora unha viseira antirreflexos

Concepto E-Metropolis
O
concepto
E-Metropolis ofrece
unha experiencia
de condución diferente.
Co seu motor eléctrico,
o scooter é máis lixeiro e
parece estar en suspensión, o que lle procura ao
seu piloto unha sensación
de condución distinta. O
motor, montado sobre o
chasis, entrega unha potencia máxima de 36 kW á

roda traseira. A velocidade
máxima declarada é de 135
km/h, cunha autonomía de
ata 200 km. O 80% da capacidade pódese recargar
en menos de 4 horas a través dunha toma eléctrica
convencional. Dispón dunha nova suspensión traseira con monoamortecedor
central Ohlins.
Incorpora tecnoloxías
como o arrinque sen

chave, o aceso automático dos warning ou o freo
de estacionamento electrónico. Pódese conducir
con carné de coche (B) sen
necesidade de antigüidade previa.

para unha maior visibilidade. Os soportes de 360º permiten unha orientación que
se adapta ás necesidades do
motorista. Poden instalarse
en calquera moto xa sexa no
manillar ou no retrovisor.
O espazo de almacenaxe
ten ata 1 litro de capacidade. Está pensado para gardar a telepeaxe, pequenos
enseres, chaves, ou ata unha
batería externa que permite
cargar o móbil mentres se navega en modo GPS.
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O Grupo Compostela Motor presentou a nova marca Cupra
Francisco Pérez
e José Cortegoso,
responsables
do
Grupo
Compostela
Motor (Compostela Motor
e Marineda Motor) acaban

de presentar na cidade herculina, en exclusiva para
a provincia da Coruña, a
nova marca Cupra. No acto
deixouse claro que Cupra
non é só unha nova marca

de coches, senón un novo
xeito de vela vida. Ademais
presentouse o novo Cupra
Ateca, un SUV compacto
(300cv) con cambio DSG e
tracción total 4 drive.

Pechou o acto Mikel
Palomera, director xeral de
Seat, que falou do liderazgo
da marca e da previsión ata
2021 de lanzar 7 novos modelos Cupra de altas prestacións.

Compostela Concesionario mellor
servizo Kia postvenda de España
Compostela
C o n c e s i o n a r i o,
concesionario oficial
Kia en Santiago, era incluída
pola marca hai uns meses entre os cincuenta mellores de
Europa. Agora, para Santiago
de Compostela, Cee e Ribeira,
acaba de ser nomeado como
mellor postvenda de España,
un premio que recoñece o
traballo da empresa que colleu a concesión hai apenas
tres anos. José Otero, xefe
do departamento de mecánica, comentounos que “para
nós este premio supuxo todo
un orgullo, porque á fin e ao

cabo, son recoñecementos
moi difíciles de conseguir.
Con eles, póñennos no punto de mira de moita xente
do sector e dannos moi boa
imaxe.
Otero comentou que “este
recoñecemento a todo o
equipo é unha gran responsabilidade que nos obriga
a seguir estando no cumio
profesional. Seguiremos traballando a diario polos nosos clientes e por mellorar o
nivel de calidade que xa temos. Continuaremos dando
un servizo premium”.

Spidi Test and Ride 2018
O Test and Ride na
súa edición 2018 xa
ten os seus premiados. O gañador absoluto desta última edición é o galego
Juan Noguerol. Para el foi
unha experiencia inesquecible. Segundo comentou “foron máis de 10.500 km, e máis
do 20% do traxecto rodando
sobre mollado. Chuvia, neve,
vento, néboa, frío e calor.
Catro elementos fundamentais para a #spidi4season.

Unha das mellores experiencias da miña vida. Moitas grazas a todos os que o fixeron
posible".
O italiano Lorenzo Viola,
que viaxou 3.000 km de
Pusiano (Italia), a Guernika
(España), levou o premio á mellor fotografía. A
mellor ruta foi a do turco
Ogunkaptanoglu, que viaxou
de Estambul (Turquía), a Cabo
Norte (Noruega), realizando
unha ruta de 13.000 km.

6

Sprint Motor >> Galicia

Breogán Autolux presentou os novos UX 250h e ES 300h
O pasado día 6
de marzo no IFEVI
(Vigo), tivo lugar a
presentación en primicia
nacional do novo Lexus UX

250h, ao que lle acompañou
en exclusiva, na 28º Edición
do Salón do Automóbil
de Vigo, o novo Lexus ES
300h. O acto contou coa

presidenta da Deputación
de Pontevedra, Carmela
Silva, acompañada por José
Ramón Ferreiro, presidente do Grupo Breogán, para

destapar e descubrir así en
exclusiva o novo SUV compacto premium da marca
xaponesa.

de Automoción de Galicia
(CTAG) e os departamentos de
Innovación 4.0 da Dirección

de Performance Industrial e a
Dirección Dixital Data de Groupe
PSA.

Digamel asina un acordo
con Uvigo MotorSport
O equipo Uvigo
Motorsport
naceu hai cinco anos,
da man de oito estudantes
que decidiron mergullarse
nun proxecto avanzado de
enxeñería. A día de hoxe, xa
son 36 alumnos de diferentes ramas de enxeñería da
Universidade de Vigo os que
lideran este proxecto de innovación. Os membros do
equipo deseñan, constrúen,
desenvolven e compiten
cun monopraza en Formula

Student, a competición
interuniversitaria de carácter automobilístico máis importante do mundo. Uvigo
Motorsport é o único equipo
galego nesta competición internacional. Agora Digamel,
distribuidora galega, colaborará con este equipo de enxeñeiros aportando os materiais
eléctricos e o cableado para
o proxecto deste ano, que
permitirá dar un gran salto
cualitativo na electrónica do
monopraza.

Proxecto pioneiro de
xestión de Big Data
A Oficina Técnica
de Mantemento do
Departamento
de
Pintura do Centro de Vigo de
PSA desenvolveu un proxecto pioneiro baseado na análise e tratamento de datos
para mellorar os procesos de
produción dos vehículos. O
obxectivo deste proxecto foi
implantar un sistema que permite recoller, analizar e utilizar os datos dos procesos de
produción dos vehículos para
detectar puntos de mellora e
establecer patróns de eficiencia. Este sistema permite analizar, en todo o proceso de
Pintura, máis de 3 millóns de
datos ao día.

O proxecto “Big Data Pintura
Vigo” desenvolveuse en colaboración co Centro Tecnolóxico

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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O futuro eléctrico de Seat pasa por el-Born Concept
Os
detalles
do Seat el-Born
Concept, que
anticipa ao que será o
primeiro coche eléctrico
de produción da marca
española, confirmáronse
na noite previa ao Salón
de Xenebra. Cun tren
completamente eléctrico e baseado na plataforma MED de Volkswagen,
anuncia unha autonomía de 420 quilómetros
no ciclo WLTP ademais
de tecnoloxías de condución semiautónoma.

O concept-car responde ás diversas preguntas
que lanza a revolución
eléctrica e marca un punto de inflexión neste proceso: a electrificación, a
condución autónoma, a
mobilidade compartida
e a conectividade. Conta
cunha potencia de ata
150kW (204cv) e pode
alcanzar os 100 km/h
en tan só 7,5 segundos.
O vehículo conta cunha
autonomía de ata 420
quilómetros baseada no
ciclo de condución WLTP

R8 V10 Decennium, unha
homenaxe ao V10
A marca alemá homenaxea toda unha
década comercializando o seu superdeportivo Audi R8, cun motor V10
atmosférico cada vez máis
difícil de ver, cunha edición
limitada de 222 exemplares.
Baixo o nome de Audi R8 V10
Decennium, a marca recolle
a opción mecánica máis potente da nova gama e fai gala
de detalles estéticos exclusivos. Como é lóxico, o motor
é o 5.2 FSI V10 atmosférico
que se homenaxea, sen modificación ningunha, polo
que mantén os seus 620cv
de potencia e 580 Nm de

e conta con baterías de
alta densidade cunha
capacidade de 62 kWh.
A batería é compatible
cos supercargadores de
corrente continua de ata
100 kW e pode pasar do
0% ao 80% da carga en
só 47 minutos. O el-Born,
que colle de nome un
dos barrios máis icónicos
de Barcelona por ser a cidade na que se deseñou,
fabricarase na planta alemá de Zwickau.

par máximo acelerando de
0 a 100 km/h en 3,1 segundos e chegando a unha punta de 331 km/h.
En canto ao estético, a
carrocería vístese de gris
Daytona con efecto mate e
suma acentos en cor bronce, que atopamos nas lamias
de 20 polgadas ou no colector de admisión do motor.
Ademais, leva o labio frontal, os faldóns laterais ou o
difusor traseiro en negro piano que se combina con elementos en fibra de carbono
brillante, como é o caso dos
espellos retrovisores ou os
side blades laterais.

Versión 100% eléctrica do 208
Peugeot recolle a
experiencia dos seus
208 anos de historia e afonda na súa aposta
pola transición enerxética.
A marca francesa presentou
no Salón de Xenebra a nova
xeración do Peugeot 208,
que estará listo para aterrar
no noso mercado este mesmo ano. Deste modelo destacan novidosos detalles
como a plataforma mecánica completamente nova e
de batalla reducida, incluso
coa súa versión eléctrica coa
que competirá duramente
co Ford Fiesta e o Renault
Clio. Tamén sobresae o

incremento da agresividade
na carrocería que racha coas
formas redondeadas e recibe
un frontal afiado ao estilo do
seu irmán maior, o 508.
O Novo Peugeot 208 ten
tres opcións de gasolina baseadas no motor 1.2 Pure
Tech con potencias máximas
de 75, 100 e 130cv. A isto,
sumámoslle o motor diésel
1.5 BlueHDI de 100cv. Así e
todo, a gran novidade é, sen
dúbida, a versión totalmente eléctrica cunha batería de
50 kWh que lle permite homologar unha autonomía de
340 quilómetros segundo o
ciclo WLTP.
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C4 Cactus edición especial Origins
Citroën cumpre
100 anos neste 2019,
unha efeméride que
a marca francesa celebra de
diversas maneiras. Unha delas é o lanzamento da serie especial Origins entre os
que se encontra o Citroën C4
Cactus Origins. A inspiración
desta particular versión é o
GS que nos anos 70 e 80 se
converteu nunha referencia
polo seu comportamento na
estrada e a comodidade do

seu interior, ademais de ser
un modelo importante na popularización da suspensión
hidroneumática en España.
Catro décadas despois, a berlina Citroën C4 Cactus segue
a súa estela coas súas suspensións de Amortecedores
Progresivos Hidráulicos e os
asentos Advanced Comfort.
A exclusiva Berlina C4 Cactus
Origins, superdotada, dende
15.690 euros, cunha vantaxe
cliente de 1.000 euros.

e-Prototype, o novo eléctrico de Honda
Honda presenta o
e-Prototype, o novo
eléctrico compacto
da marca que mellora o Urban
EV Concept de hai dous anos.
Un dos aspectos chave é a visión eléctrica de Honda para a
rexión europea. Ofrecerá unha
autonomía de máis de 200 km
e unha función de carga rápida do 80% da carga en media

hora polo que é perfecto para
os traxectos urbanos diarios.
Ademais, conta con tracción
traseira para un rendemento
propio dun automóbil compacto de próxima xeración.
En canto ao deseño, destaca o
seu carácter sinxelo e funcional.
A carrocería conta con suaves
contornas e unha boa aerodinámica. Entre os elementos de

Chega o novo Kia Ceed Tourer
O popular modelo familiar Kia Ceed
Tourer inicia a súa comercialización no noso país.
É máis práctico, espazoso e
versátil cos seus antecesores,
cun habitáculo máis amplo e
máis volume de carga. O novo
Ceed Tourer é o terceiro membro da familia do novo Ceed
que se incorpora á gama tras
a chegada do Ceed 5 portas
e da carrocería shooting brake
ProCeed. O modelo fortalece a
presenza de Kia no segmento
C europeo.
Grazas aos eficientes motores, o conforto da suspensión
e unha amplitude equiparable

a do Kia Carens, o Ceed Tourer
cubrirá o oco que deixa no
mercado o monovolume.
Ademais, a carrocería do novo
modelo lembra ao deseño de
carácter deportivo Stinger
e achega un estilo elegante
ao segmento dos familiares
compactos.
As opcións de gasolina contan co popular T-GDi de 10l
que xera 120cv así como o
novo T-GDi de 1,4l cunha
potencia máxima de 140cv.
Ademais, o novo 1.6l diésel, cun par máximo de 280
Nm, proporcionará aceleración sen esforzo en todas as
condicións.

estilo máis destacados atópanse as asas das portas integradas na carrocería e as cámaras

compactas que substitúen aos
típicos espellos retrovisores
exteriores.

BREVES
❱❱
Infiniti anunciou
que deixará de operar en
Europa Occidental a principios de 2020 para centrarse nos seus mercados
estratéxicos, como son
China e USA.
❱❱
Hispano
Suíza
presentou no Salón de Xenebra o seu modelo Carmen, un coche eléctrico
controlable dende o móbil grazas á tecnoloxía española World Wide Mobility. O cliente non poderá
revender, por contrato, o
seu coche ata 3 anos logo
da compra.
❱❱
Lagonda, propiedade de Aston Martin, presentou en Xenebra o prototipo Lagonda All-Terrain
Concept, que adianta o
desenvolvemento dunha
nova gama de vehículos
de altas prestacións cero
emisións, que se comezarán a fabricar en 2022.
❱❱
O 66% dos españois adquiriría un vehículo
de segunda man na actualidade e o 60% comprou-

no algunha vez, segundo
un estudo sobre hábitos
de compravenda de VO
no noso país, realizado
por Tramicar.
❱❱
Tesla anunciou
que a venda dos seus modelos concentrarase exclusivamente na canle 'online', co fin de poder conter
os prezos de comercialización dos seus vehículos.
❱❱
Volvo limitará a
velocidade de todos os
seus coches a 180 km/h a
partir de 2020. Esta medida enmárcase na "Visión
2020" da firma, que ten
como obxectivo que ninguén faleza ou resulte ferido de gravidade nun coche da marca.
❱❱
Segundo un estudo de DriveK, as mulleres españolas chegan máis
preparadas que os homes
á compra do coche, xa que
realizaron unha busca de
información das características do coche que prefiren.
Son máis racionais e sopesan todas as alternativas.
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O Cupra Formentor no asfalto no 2020
Tralo lanzamento
comercial do CUPRA
Ateca, a marca deportiva española centra os
seus esforzos no seu segundo modelo: o novo CUPRA
Formentor, un SUV de liña
cupé cun aspecto deportivo
na parte posterior do vehículo. A caída do teito, as catro
saídas de escape ou o difusor
son un claro exemplo disto.
Este Cupra Formentor válese dun conxunto híbrido cun
total de 245cv contando con
tracción total e co cambio

automático DSG. Este sistema híbrido dispón dunha
autonomía en modo eléctrico de 50 quilómetros en ciclo WLTP polo que o Cupra
Formentor, de chegar á produción con esta mecánica,
contaría con etiqueta de 0
emisións.
No seu primeiro ano no
mercado CUPRA confirmou
o seu potencial cun aumento
das vendas en 2018 do 40%
con respecto ao ano anterior,
cun total de 14.400 vehículos
comercializados.

O GT R Roadster, un convertible exclusivo

Capota de alta tecnoloxía

Mercedes coroa a
súa gama de deportivos convertibles coa
chegada do novo MercedesAMG GT R Roadsert, capaz
de namorar a quen busque
a alta exclusividade, brutais
prestacións e condución a
ceo aberto. Esta serie limitada estará formada por só
750 exemplares en todo o
mundo.
O automóbil conta cunha
espectacular mecánica V8
biturbo de 585cv de potencia que entrega un par máximo de 700 Nm entre 2.100
e 5.500 rpm. A suspensión
conta con resortes axustables, a dirección activa do

Unha característica
rechamante do novo
911 Carreira Cabriolet
é a exclusiva capota curvada.
Tradicionalmente, Porsche é
moi esixente co teito pregable do 911. Como no resto
de modelos 911 anteriores,
esta capota abatible foi desenvolvida na súa totalidade
pola marca.
A innovadora tecnoloxía
crea unha curvatura igual á
do cupé cando o teito está
pechado. Grazas ao novo e
lixeiro sistema hidráulico, a
capota pódese abrir ou pechar nuns 12 segundos, ata
unha velocidade de 50 km/h.
O innovador deseño do panel curvado do teito fai factible conseguir esta forma
que antes era imposible

eixo traseiro, os componentes aerodinámicos activos e
a intelixente construción lixeira constitúen a base dun
comportamento de marcha
extremadamente dinámico. A aceleración de 0 a 100
km/h complétase en 3,6 segundos e o seu potente propulsor catapulta ao roadster
ata unha velocidade máxima
de 317 km/hora. Con esta incorporación, a familia AMG
GT consta xa de 16 membros:
cinco cupés de dúas portas,
catro roadsters, dous bólidos para as competicións de
afeccionados e cinco cupés
de catro portas.

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

nunha capota de lona. Aquí,
a totalidade da capota conforma unha superficie ríxida composta de segmentos
individuais que encaixan
perfectamente un xunto ao
outro. Os catro elementos
son o marco dianteiro, dous
paneis curvados e a fiestra
traseira. Igual que os outros
segmentos, o marco da fiestra está feito de magnesio.
Todas as pezas de magnesio
están conectadas de forma
cinemática, polo que é necesario un só cilindro hidráulico en cada lado para mover a
capota. Para bloquear o mecanismo, Porsche optou polo
fiable sistema de pechadura
central eléctrico apoiado por
pasadores de guía laterais.
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O Kamiq, un SUV coa axilidade dun turismo
Skoda súmase aos
SUV co novo Kamiq
que combina as características propias destes
vehículos urbanos, como a
posición elevada dos asentos
e a boa visibilidade da estrada, cunha condución áxil, un
bo nivel de seguridade, boa
conectividade e un deseño
robusto. O alerón dianteiro
pon énfase no carácter offroad do coche mentres que
a liña do teito e a gran distancia ata o chan reforzan a
sensación de solidez e dinamismo. O maleteiro ten unha
capacidade de 400l que sube
1.395l cando os asentos están
recollidos.
Dispón de cinco tipos de
motores e un chasis axustable opcional que combina as
vantaxes dun SUV coa axilidade dun coche compacto.

O motor de entrada é un
1.0 TSI que produce 70 kW
(95cv). O 1.0 TSI cunha entrega de 85 kW (115cv) ven
cunha caixa de cambios manual de 6 velocidades de serie. O motor tope de gama é
un propulsor de catro cilindros 1.5 TSI cunha potencia
de 110 kW (150cv) e un par
motor máximo de 250 Nm.
O motor tamén está dispoñible con transmisión DSG de
7 velocidades. O motor diésel de catro cilindros 1.6 TDI
entrega unha potencia de 85
kW (115cv) e tamén ofrece un
par motor de 150 Nm. A última versión do 1.0 G-TEC está
deseñado para funcionar con
gas natural (GNC). Este motor
de tres cilindros ofrece 66 kW
(90cv) e un par motor máximo de 160 Nm.

Ferrari F8 Tributo: un ruxido de 120cv
A
marca
de
Maranello prepárase para renovar a súa
berlineta de motor central.
Substitúe ao 488 GTB incrementando o rendemento do
vehículo e proporcionando
tanto unha maior confianza
na súa condución como un
maior nivel de calidade de
vida a bordo.
O motor ten unha potencia de 720cv, 50 máis co seu
sucesor, e incorpora tanto

unha mellora da eficiencia
aerodinámica como a nova
evolución do Side Slip Angel
Control, o control de ángulo de escorregamento lateral. En materia de deseño,
rende homenaxe ao famoso
Ferrari F40 dos anos oitenta.
Por iso, a cuberta do motor
estará fabricada en Lexan e
terá novos pilotos traseiros
circulares similares aos do
superdeportivo.

Novo Touareg V8 TDI
Volkswagen celebrou a estrea
mundial do novo
Toureg V8 TDI no Salón do
Automóbil de Xenebra. Os
seus 310 kW/421cv de potencia fan del o SUV con motor
diésel máis potente fabricado en Alemaña. O par máximo do motor turbo diésel de
alta tecnoloxía chega ao nivel
dun súper deportivo: 900 Nm.
O Toureg V8 TDI, que chegará
ao mercado a finais de marzo, alcanza os 250 km/h e
acelera de 0 a 100 km/h en

4,9 segundos. Como todos
os modelos Touareg, a nova
versión V8 tamén cumpre coa
normativa de emisións Euro
6d-TEMP. Os compradores do
modelo de alta gama poderán escoller entre o paquede
de deseño Elegance, dominado polos tons metalizados ou
o acabado Atmosphere onde
impera a madeira e os tons
naturais. En ambas versións,
o sistema de asentos e paneis
das portas veñen cun acabado en coiro de serie.
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Novo Sonata
Hyundai revelou as
primeiras imaxes do
novo Sonata, un cupé
con aspecto deportivo. O
Sonata de oitava xeración incorpora o concepto de deseño “Sensuous Sportiness”.
Trátase dun vehículo completamente redeseñado tralo
lanzamento da sétima xeración do Sonata de marzo de
2014. Este novo modelo ten
un aspecto moito máis deportivo que o seu antecesor,
con 30 mm menos de altura e

25 mm máis de ancho. A súa
distancia entre eixes amplíase
en 35 mm e a súa lonxitude
total en 45 mm.

BREVES

“Olli”
Goodyear está ampliando o seu traballo
actual con vehículos
autónomos ou sen condutor
ao ser elixido provedor exclusivo de pneumáticos para un
servizo de transporte de pasaxeiros autónomo de nivel
4, chamado “Olli”. O fabricante de pneumáticos asociouse
con Local Motors (Arizona),
para realizar probas de pneumáticos con “Olli”, a marca

dun servizo de transporte
autónomo para oito pasaxeiros. Local Motors tamén seleccionou estas rodas para a
súa instalación exclusiva nos
seus vehículos “Olli”.
O traballo de proba con vehículos autónomos permite
a Goodyear estudar as áreas
de operación e mantemento que deben abordarse cando non hai un condutor aos
mandos.

❱❱
O RACE e Ever
Health asinaron un
acordo para facilitar
aos clientes do primeiro servizos de medicina
dende calquera país,
sen problemas de idiomas e sen necesidade
de ter que trasladarse
inicialmente a un centro médico ou hospital.
❱❱
José
Vicente
dos Mozos, presidente de Anfac, cualificou
de "brindis ao sol" e de
"inmaturo" o Plan Estratéxico de Apoio Integral ao Sector da Automoción presentado
polo Goberno. Considera que "a lexislación
está levando á industria contra as cordas".
❱❱
Audi instalou
baterías de ións de litio
usadas nos seus vehí-

Exploración espacial
JAXA
(Japan
Aerospace Exploration
Agency,) e Toyota
anunciaron un acordo para estudar a posibilidade de colaborar no ámbito da exploración
espacial internacional. Como
primeiro paso, JAXA e Toyota
chegaron a un acordo para
impulsar a súa colaboración
e acelerar o estudo conxunto dun vehículo lunar presurizado e tripulado a base da

tecnoloxía dos vehículos eléctricos de pila de combustible.
Ese tipo de mobilidade é necesario para realizar as actividades de exploración humana da
superficie lunar. Ata coa cantidade limitada de enerxía que
se pode transportar á lúa, o
vehículo presurizado no que
están traballando as dúas empresas tería unha autonomía
total pola superficie lunar de
máis de 10.000 km.

culos de fábrica como
carretillas elevadoras
ou tractores de remolque, na súa planta de
Ingolstadt (Alemaña)..
❱❱
Honda
anunciou a súa intención de
que, en 2025, o 100%
das súas vendas en Europa conteñan tecnoloxías de propulsión
electrificadas.
❱❱
O Concept EQV,
é o prototipo que Mercedes- Benz está a presentar no Salón de Xenebra.Con autonomía
para percorrer ata 400
quilómetros con cero
emisións, é a idea de
Mercedes do que debe
ser un monovolume
eléctrico
“dinámico,
funcional e con deseño
atractivo”.
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O futuro dos talleres en
Motortec Automechanika
Schaeffler
mostrou en Motortec
Automechanika unha
ollada ao futuro dirixida ao
taller baixo “Prepárate para
o mañá”. No stand da marca
púidose experimentar como
será a reparación de vehículos
nun futuro próximo, coas innovadoras lentes de realidade
virtual de Schaeffler, coas que
os usuarios poderán realizar
intervencións en tempo real.
Estas lentes proxectan imaxes sobre a visión real que
axudan a desempeñar mellor o traballo, dende o par
de aperte idóneo aos pasos a

seguir nunha reparación, coa
posibilidade de contactar cun
técnico de soporte remoto de
Repxpert.
Por outra banda, mostráronse diversas innovacións de
primeiro equipo e E-Mobility,
entre as que se atopan os módulos híbridos de 48 volts e P2
en paralelo, o eixe eléctrico,
ou a última evolución do propulsor instalado no cubo de
roda E-Wheel Drive. Algunhas
destas innovacións xa se están implantando en primeiro equipo e o resto agárdase
que o fagan moi pronto.

Doblò Cargo SX
Fiat lanza unha
nova versión na
gama Doblò: trátase
da versión Doblò Cargo SX,
a cal inclúe un equipamento de serie sen precedentes que ofrece ao cliente un
equipamento valorado en
2.300€ por tan só 1.300€.
O acabado SX inclúe como
equipamento de serie: aire
acondicionado, mando a
distancia,faros antinéboa,

Mercedes continúa electrificando a súa gama
Coas primeiras entregas do GLE 450
4Matic con EQ Boost
xa son 20 as versións coa
tecnoloxía de hibridación
suave EQ Boost. Estes modelos contan co distintivo
ECO da DXT grazas ao seu
sistema de 48 volts que alimenta un motor eléctrico
que contribúe a reducir o
consumo e mellorar o confort de condución. O alternador arrincador integrado

(ISG) asume algunhas funcións dos sistemas híbridos de propulsión como,
por exemplo, EQ Boost ou
recuperación, e permite alcanzar cotas de consumo de
combustible que estaban reservadas aos modelos con
tecnoloxía híbrida de alta
voltaxe. Grazas á incorporación do ISG é posible prescindir do accionamento por
correa dos grupos auxiliares
no lado frontal do motor.

16ª Concentración FurgoVolkswagen
repousabrazos no asento dianteiro, asento de pasaxeiro regulable,toma de
corrente traseira, porta corredeira dereita, insonorización mampara, asento
condutor regulable, guanteira con chave, sistema de
audio con bluetooth, protección zona de carga, embelecedor de roda medio
e retrovisores da cor da
carrozaría.

Dezaseis anos logo
do seu nacemento, a concentración
FurgoVolkswagen mantén
intacta a ilusión de compartir con todos os seguidores
de VW unha fin de semana chea de historia viva da
marca grazas aos centos de
exemplares dos seus emblemáticos modelos que
se darán cita, un ano máis,
na Costa Brava. Convertida,

por méritos propios, na
maior concentración de
furgonetas do noso país,
a FurgoVolkswagen volverá congregar a milleiros de
afeccionados da marca do
31 de maio ao 2 de xuño
na localidade de Sant Pere
Pescador. Un evento único no que a marca presentará en primicia en España
o seu novo modelo Grand
California.

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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Honda CR-V Hybrid
Outras sensacións

>> Sprint Motor

■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía

O protagonismo da electricidade nos vehículos é imparable, xa non hai quen a deteña.
É un proceso irreversible, entre
outras cousas, porque o motor
de combustión está sentenciado por distintos países do
mundo desenvolvido. Non hai
marcha atrás.
Cada día vemos máis
opcións nos automóbiles onde
a electricidade xoga un papel
crucial. Este é o caso do Honda
CR-V Hybrid que traemos a estas páxinas. As grandes marcas intentan mostrar parte das
súas innovacións actuais neste tipo de tecnoloxía aplicada a vehículos de serie. Neles
podemos contemplar moitos
dos avances que levan feito os
fabricantes e detalles, como a
ausencia da caixa de cambios
manual, que xa comezan a ser
historia da automoción.

Cando se
desacelera e frea
o motor eléctrico
transfire a enerxía
da freada á batería
Interior
O volante é de coiro, de tres
radios e botóns na súa superficie; integra unhas levas, pero
que non son para cambiar de
marcha se non para aumentar
ou diminuír a retención do motor cando circulamos. Mentres
máis retención, máis recuperación de enerxía. No centro do
salpicadeiro, baixo as saídas de
aireación atopamos a pantalla
Honda Connect, o seu sistema
multimedia de 7”. Ten boa nitidez e unha roda para axustar o
volume, o resto de botóns son
táctiles. O sistema é compatible con Android auto e Apple
Car Play.
Baixo o módulo do climatizador atopamos tres columnas
de botóns entre a que se atopa
unha botoeira que nos permite
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cambiar de marcha. De esquerda a dereita, en primeiro lugar
atopamos o botón do freo de
man eléctrico, no centro, a botoeira PRND, para cambiar de
marcha como en calquera cambio automático, e á dereita o
selector dos modos de condución: Sport, Econ e EV.
Entre os asentos dianteiros
hai un espazo moi útil baixo
o repousabrazos corredizo.
Se abatemos o repousabrazos atopamos catro conectores; unha toma de HDMI, un
conector USB para gozar de
Android Auto ou Apple CarPlay,
outro conector USB adicional
para cargar dispositivos e unha
toma de carga de doce volts.
O acceso á fila posterior de
asentos resulta moi cómodo,
xa que as súas portas se abren
practicamente 90 graos. Nas
versións de gasolina do CR-V
hai a posibilidade de instalar
ata sete persoas cunha terceira
fila de asentos, pero na variante híbrida isto non é posible (a
batería de ións de litio, situada
baixo o maleteiro, impide unha
terceira fila de asentos). O espazo dispoñible é moi xeneroso tanto para as pernas como
para a cabeza, incluso para talles XL. As portas traseiras están rematadas a xogo coas
dianteiras, con materiais acolchados, láminas decorativas e
coiro nos seus paneis. Temos
un pequeno espazo na porta
para deixar obxectos e outro no
respaldo dos asentos dianteiros. As prazas traseiras son moi
cómodas, o seu respaldo pode
inclinarse uns graos para viaxar
con máis confort. O terceiro pasaxeiro ten unha praza central
algo máis estreita que as outras dúas pero máis cómoda
do que habitualmente atopamos, xa que non hai túnel de
transmisión que reste espazo
para os pés.

Tecnoloxía Honda
Noutros sistemas híbridos o propulsor de combustión está permanentemente
en funcionamento mentres
que co sistema deste fabricante, o i-MMD, en circulación
urbana (ata os 100 km/h)
a propulsión das rodas é
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integramente subministrada
polo motor eléctrico; unicamente a altas velocidades o
motor de combustión é o que
propulsa as rodas.
Por outra banda, este SUV
dispón de tres modos de condución, que el mesmo xestiona en función das necesidades
e circunstancias da condución de xeito automático. A
finalidade destes modos é a
de buscar sempre a maneira
máis eficiente de propulsar o
CR-V hybrid. Desta forma conséguese optimizar a eficiencia
e o rendemento do vehículo
reducindo consumos e contaminación. Os modos de
condución son: eléctrico, híbrido e por motor de combustión. Ademais, o sistema
dispón dun sistema de rexeneración: cando se desacelera
e frea o motor eléctrico transfire a enerxía da freada á batería
onde se acumula.

Transmisión
O sistema de transmisión
en lugar de mediante unha
panca de cambio é xestionado de forma eléctrica mediante catro botóns situados
na consola central. A marcha
desexada se selecciónase
apertando o botón correspondente, agás o de marcha

A
RRIN
CAMOS !
Poñémonos ao volante deste híbrido, unha vez recollido no concesionario oficial Honda en Santiago de
Compostela, Galcar. A posición do
condutor é cómoda, os asentos recollen
ben e os materiais do habitáculo non
son demasiado plasticosos, aínda que
no interior atopamos unha especie de
baleiro (será por que non leva panca de
cambio de ningún tipo). No cadro de instrumentos encontramos un indicador de
transmisión de potencia, un histórico de
eficiencia de consumo e unha guía Eco. O
indicador de potencia amosa o fluxo de
potencia e, en función do modo de condución, que motor está propulsando as

atrás que se acciona tirando
do botón.
Na nosa unidade de probas contamos con tres
modos de condución seleccionables polo condutor. O
Sport, que mellora o rendemento, indicado para conducir por estrada reviradas
de montaña, das que abundan en Galicia. O Econ, que
axuda a mellorar a economía
de combustible axustando o

rendemento do propulsor e
o sistema de climatización;
e por último, o EV, que lle dá
prioridade ao modo eléctrico para que se prolongue o
seu uso o máximo posible.

Un aspecto que cómpre
comentar deste modelo é o
sistema de selección de desaceleración mediante leva

situado na parte posterior do
volante. Permite, cando se solta o pedal do acelerador, seleccionar secuencialmente
o réxime de desaceleración
entre catro fases. Iso permite, cando se descende por
unha pendente, manter o réxime de desaceleración para
manter a distancia de seguridade co vehículo de adiante e
utilizar a freada rexenerativa.
Turrando do selector dereito

rodas e se está habendo rexeneración
da enerxía (ou sexa, que a batería se
está cargando). O indicador histórico
de consumo amosa o consumo medio
de combustible dos tres últimos ciclos
de condución e do actual. Por último, a
guía Eco. A pantalla de condución Eco
axúdalle ao condutor a manter unha
condución cun consumo de combustible óptimo. Na pantalla aparece unha
icona do vehículo e un círculo, canto
máis próxima está a icona do coche do
centro do vehículo máis eficiente é a
condución. Ante aceleracións bruscas
se moverase cara adiante e ante desaceleracións bruscas cara atrás.
Tras un momento conducindo,
notamos esa ausencia de transmisión
convencional: unha única relación de
engrenaxe fixa crea unha conexión directa entre os compoñentes móbiles, o
que resulta nunha transferencia do par
máis suave. Comezamos a notar outras
sensacións. A aceleración, a freada, incluso a sonoridade do vehículo son diferentes ao que estamos acostumados

habitualmente nos coches con motores
de combustión.
Na busca da eficiencia os modos
eléctricos e híbrido, complementaranse ao circular en cidade evitando usar
o motor de gasolina na medida do posible. Ao comezar a marcha, saímos
en modo 100% eléctrico cun lixeiro
son exterior para avisar os peóns de
que estamos en movemento. Durante
a condución en contornas urbanas, o
CR-V Hybrid cambiará automaticamente entre o modo Hybrid Drive e o
modo EV Drive. O modo Engine Drive
é a configuración máis eficiente para a
condución a altas velocidades en vías
rápidas onde o motor vira a unhas revolucións constantes, de xeito similar
aos cambios CVT.
O cambio entre as distintas fontes de propulsión é practicamente
imperceptible, non hai tiróns nin brusquidades na transmisión, nin o pedal
do acelerador. É moi silencioso, equipa un sistema de cancelación de ruído
para mellorar o seu confort. Volvemos

a insistir en que sentimos outras sensacións conducindo este SUV.
En canto a modos de condución, en
modo Sport, o sistema ofrece o máis axiña posible toda a súa potencia dispoñible, acendendo o seu motor de gasolina,
que se encarga de apoiar o sistema eléctrico ou tomar o control das rodas motrices se rodamos a alta velocidade. O modo
ECON, ralentiza as reaccións do vehículo,
e é máis preguiceiro ao entregar potencia
a custa de aumentar a eficiencia e baixar
os consumos. O modo EV forza o funcionamento do modo 100% eléctrico, como
cando comezamos a marcha, pero se a
batería non ten suficiente carga ou se as
condicións de marcha non son asumibles para este modo de propulsión non
entra en funcionamento, realizando un
asubío de aviso.
A suspensión cumpre ben e fai
que os ocupantes teñan un nivel de
confort como se espera dun SUV desta
categoría. Incluso en curvas enlazadas
responde correctamente sen un balanceo excesivo.

Ecoloxía

>> Sprint Motor

O sistema de transmisión é xestionado electricamente mediante 4 botóns situados na consola
central
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A batería de ións de litio está situada baixo o maleteiro (497 litros)

(+) se diminúese a fase de desaceleración (o SUV baixa de
velocidade máis rápido) e tirando do selector esquerdo
(-) se auméntase a fase de
desaceleración (o SUV baixa

O acceso
á fila posterior de
asentos resulta moi
cómodo
de velocidade de xeito máis
progresivo). Ademais, é posible cancelar o selector de leva
de desaceleración turrando
durante uns segundos do selector dereito. Parece complicado pero colléselle o punto
rapidamente.

Conclusións
Os sons, o cambio de marchas manual inexistente, as
aceleracións, incluso a freada onde podemos converternos por uns instantes
en auténticos ecoloxistas
aproveitando unha enerxía que doutra forma sería
desaproveitada, fan que as

sensacións sexan moi diferentes a o que estamos
acostumados nos automóbiles con motor de combustión. Tamén os máis puristas
botaran de menos no cadro
de mandos o contarrevolucións, xa é historia!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faltounos valorar os consumos, para iso teriamos que
facer unha proba máis exhaustiva. O dato do fabricante (consumo medio de 7,4
litros de gasolina aos 100 km)
di que o híbrido mellora notablemente o consumos do

Motor: Híbrido i-MMD
Cilindrada (cc): 1.993
Estrutura: 4 cilindros en liña
Potencia máxima motor
eléctrico: 135kW (184cv)
Par máx. motor eléctrico (Nm): 315
Potencia máx. motor combustión:
107kW / 6.200 rpm
Par máx. motor combustión:
145cv / 6.200 rpm
Tracción: 4x4
Caixa de velocidades: Automática

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CR-V con motor de gasolina
e tracción 4x4. A nós deunos
a impresión de que isto é correcto. Por último, o dato do
prezo do Honda CR-V Hybrid
da nosa proba, o Executive 4x4
con pintura metalizada, que é
de 47.250 euros.

Stop & Start: Si
Freos dianteiros / traseiros: Discos / Discos
Lonxitude total (mm): 4.600
Anchura (mm): 2.117
Alto (mm): 1.689
Número de prazas: 5
Volume maleteiro(litros): 497
Combustible: Hibrido
Capacidade do depósito (litros): 57
Prezo da unidade de probas
(euros): 47.250 (Executive 4x4)
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O futuro da mobilidade tras a guerra dos taxis
■ REDACCIÓN| Ana Costoia ■ UXÍA QUEIRUGA Ilustración

A guerra do taxi evidenciouno. O modelo de
transporte está en plena
transformación, especialmente nas grandes cidades.
A mellora do transporte público ou o uso de vehículos
compartidos preséntanse
como unha das mellores opcións para moverse por un
territorio, tanto económica
como medioambientalmente. Pero as friccións estanse
centrando entre dous modelos de transporte privados:
o taxi ou os vehículos VTC
como Uber ou Cabify.
As licenzas para VTC levan
anos existindo para vehículos
como limusinas ou mesmo os
coches fúnebres. As empresas que están detrás dos vehículos VTC que proliferan
hoxe en día, como Uber ou
Cabify, irromperon con forza
no mercado aproveitando un
baleiro legal. O seu número
comezou a dispararse, e nos
últimos meses expandíronse
aínda mais, debido ás sentenzas xudiciais que libera-

As empresas
que están detrás
dos vehículos VTC
irromperon con
forza no mercado
aproveitando un
baleiro legal
ron as concesións pendentes
de anos atrás que foran bloqueadas polas comunidades
autónomas.
En todo o Estado hai 65.973
licenzas de taxi fronte as máis
de 13.000 de VTC. Os taxistas
ven neste tipo de vehículos unha ameaza que satura
e altera o mercado ao mesmo tempo que lle resta traballo. Aínda que o conflito é
máis intenso en urbes como
Madrid e Barcelona, Galicia
non queda á marxe.
Durante esta primavera
a Xunta porá en marcha un
programa dirixido para os

VTC que terán que colocar
no coche un distintivo específico que permita identificar con facilidade a estes
vehículos de aluguer con
condutor. O distintivo consiste nun adhesivo rectangular cos cores de Galicia e
o mapa do territorio impreso no centro, ademais das
siglas VTC e a matrícula do
automóbil.

Uber e Cabify en Galicia
Máis da metade das licenzas tipo Uber en Galicia conseguíronse nos tribunais.
Nestes momentos existen
285 permisos de vehículos
VTC fronte ás 3.634 licenzas
de taxis en Galicia segundo
os datos do Ministerio de
Fomento. A proporción que

se fixara polo Goberno para
regular os vehículos VTC era
dunha licenza deste tipo por
cada 30 de taxi, pero esta cifra xa non se corresponde coa
realidade.
Na provincia da Coruña hai
3,8 número de vehículos VTC
por cada 30 taxis mentres
que en Ourense serían 1,8 e
en Pontevedra un 1,3. Tan só
a provincia de Lugo manteríase no marco desta normativa cun 0,7 vehículos VTC por
cada 30 taxis.
Cabify, unha das plataformas que traballan con
VTC, aterrou xa na cidade
da Coruña e é a que máis
está preocupando aos taxistas. En Compostela tamén
se detecta a presenza deste tipo de vehículos desprazados doutras comunidades

durante o verán, en especial
cando se celebran as festas
do Apóstolo.
As persoas que usan Uber
ou Cabify destacan dous servizos: o coñecemento do
prezo do desprazamento
antes de montar no vehículo e a xestión da viaxe a través da aplicación. Desde a
Federación de Autónomos
do Taxi, o presidente Manuel
Sánchez réstalle importancia aos avances tecnolóxicos
e novos códigos que rodean
a estas plataformas: “tamén
hai aplicacións para o uso dos
taxis e prestamos un moi bo
servizo”, sostén, “os coches
de Cabify non teñen nin
maior cilindrada nin son de
maior gama”. Sánchez vincula directamente ao aproveitamento dun baleiro legal para
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comprar licenzas de vehículos VTC a moi baixo custe no
mercado.

Cabify, moi presente na
Coruña
A presenta dos vehículos
VTC, en concreto de Cabify,
é máis evidente na Coruña
segundo Manuel Sánchez.
“Ves a persoas erguéndolles a man aos Cabify e eles
paran, ala! Como un taxi! E
non podemos facer nada”, laméntase. Sánchez pide que
as Administracións se fagan
cargo da situación xa que
“elas mesmas o causaron”.
“Todo o mundo pode facer
algo e ninguén fai nada, nin
concellos nin Comunidades
Autónomas nin o Estado”..

Que pasará con Uber?
Unha das grandes preguntas céntranse no futuro deste
tipo de vehículos Uber: aumentarán? Será unha moda
pasaxeira? Transformaranse
noutra cousa? O pano de

O mercado
está expectante
ao momento no
que o avance
da tecnoloxía
da condución
autónoma a
considere apta para
a súa explotación

fondo na convivencia deste
tipo de vehículos e modos
de transporte está o desenvolvemento da condución
autónoma que lideran determinadas compañías, un
nicho de negocio que pinta
suculento e para o que estas mesmas firmas se preparan facéndose con frotas
de vehículos.

A condución autónoma
A líder absoluta neste ámbito é Waymo, unha compañía pertencente a Alphabet
que centra o seu interese no
desenvolvemento de tecnoloxía máis que no de operadora de frotas como tal. De
feito, nas cidades nas que
dispón de licenza para operar taxis autónomos faino a
través de acordos con outras
compañías con experiencia
no mantemento de vehículos. Outros xigantes do sector do transporte urbano son
as norteamericanas Uber e
Lyft xunto a china Didi.
O foco colocouse sobre
Uber cando puxo en circulación vehículos autónomos
que aínda non estaban preparados para as condicións
de tráfico real tendo a fatal
consecuencia de rexistrarse o primeiro atropelo mortal dun vehículo autónomo
a unha peona. A mala decisión estaba estreitamente relacionada co interese
en acurtar os prazos para
o desenvolvemento da súa
tecnoloxía.

Expansión das frotas de
coches
O mercado está expectante ao momento no que
o avance da tecnoloxía da
condución autónoma a
considere apta para a súa
explotación. Cando chegue
ese momento, desencadearase unha carreira na que a
expansión das frotas actuais
xogarán ao favor das compañías. Os actuais vehículos VTC son susceptibles de
constituírse como os primeiros que pasarán a este tipo
de condución e, polo tanto,
os seus condutores serán os
primeiros en perder o seu
emprego.
Tras o atropelo mortal por
un dos seus vehículos autónomos experimentais, Uber
volve a por en marcha as
súas propias probas de condución autónoma en tráfico
real. O seu obxectivo, produción en masa vehículos autónomas que despregaría na
rede de transporte compartido de Uber.

Waymo, líder na carreira
Dende o verán do ano pasado, conta con Toyota como
aliada. A frota sobre a que se
traballa este tipo de condución basearase no modelo
Sienna de Toyota con probas piloto que comezarán
en 2021. Así e todo, tanto
Toyota como Uber son vistas
como empresas atrasadas

no desenvolvemento de vehículos autónomos. Quen
leva a dianteira nesta carreira é Waymo, a propiedade de
Alphabet.
Sen dúbida, a condución
autónoma está marcando
fondamente a evolución
do mercado no mundo do
motor e repercute no noso
día a día máis do que nun

Existen
285 permisos de
vehículos VTC fronte
as 3.634 licenzas de
taxis en Galicia
principio se podería imaxinar. En breves, empresas da
contundencia de Google,
Daimler AG, BMW, Renault,
Ford ou Volvo lanzarán as
súas novidades ao mercado no tanto dos coches autónomos, e tamén se agarda
que nos próximos meses
General Motor desvele os
seus avances.
Fronte este mercado voraz
e en plena expansión, os taxistas preséntanse como un
sector que non dará o seu
brazo a torcer. Ao mesmo
tempo, será preciso que os
Gobernos adecúen as normativas aos novos modelos
de condución que impulsan
os conglomerados de empresas. Veremos nos próximos anos se o volante se
converte ou non nun mero
obxecto de museo.

O Little e601 premiado en Motortec
O Little e601, un
Seat 600 convertido en 100% eléctrico,
foi galardoado na 10ª Edición
Motortec. O premio foi recollido polo director xeral do Grupo
Recalvi, Chema Rodríguez (premiado co Galardón SPRINT
MOTOR 2019). O trofeo recoñece catro anos de traballo levado a cabo por Little e Movelco
(Grupo Recalvi), un intenso labor de investigación e desenvolvemento que culminou co
nacemento do e601, que será
o primeiro dunha serie de 25,
sempre por encarga.

Con este coche, Little, inicia
a súa nova liña de transformación especiais, destinada a
converter clásicos aportados
polos propietarios en 100%
eléctricos. “Clásicos cun corazón do século XXI” é o slogan
desta liña de transformacións,
que define como unha das
súas características principais
o manter e conservar o espírito e aspecto orixinais do coche,
de modo que o que se modifica é a enxeñería e motor do
mesmo. Ademais da complexidade técnica, hai que engadir
un laborioso traballo en todo o

relativo ás homologacións do
Little e601, para que sexa un
coche que conta con todos os
permisos para poder circular
polas vías públicas.
Datos técnicos
O coche transformado conta cunha batería de 13 kWh e
un motor cunha potencia de
30 kW. A súa velocidade está
limitada a 100 km/h, e a súa
autonomía chega aos 150 km.
Dispón de dous modos de condución, ECO e normal, así como
de freo rexenerativo en modo

seco e mollado. En canto a
recarga, conta cun conector
tipo 2 ou Mennekes, e recárgase a 6,6 kW, o que permite que en dúas horas estea
ao 80%.
Dende Little e Movelco xa
está atendendo pedidos de
novos clientes interesados
en transformar en eléctrico
o “corazón” dos seus clásicos.
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Os 120 anos de Opel a través dos seus vehículos
■ ANA COSTOIA| Texto ■ ARQUIVO SPRINT MOTOR| Fotos

Xa en 1862 o apelido Opel
cobrara sona na cidade alemá de Rüsselsheim, aínda que
non tiña nada que ver coa automoción. Adam Opel era un
emprendedor que fabricaba
máquinas de coser e bicicletas.
Tras o seu falecemento, tanto a
súa muller como os seus fillos
entenderon que a compañía
debía dar un xiro e estableceron os piares do que hoxe en
día é un dos fabricantes de automóbiles de máis longa tradición no mundo.
A marca do raio celebra este
ano o seu 120 aniversario conmemorando ese 21 de xuño de
1899 no que o negocio se dirixiu ao sector da automoción.
O éxito estaba garantido dende o inicio xa que tan só no primeiro ano de vida conseguiron
construír 65 automóbiles baixo
a patente de Lutzmann de 4cv.
Todo un éxito tendo en conta
que o proceso de construción
era maioritariamente artesanal e a experiencia na industria
apenas se desenvolvera.

Doktorwagen
Un dos primeiros modelos máis memorables foi o
Doktorwagen que viu a luz
en 1909. Dispuña dun motor
cen por cento Opel de catro cilindros en liña e 8 cabalos de
potencia. Este modelo arrasou publicitariamente grazas
á súa definición como “o coche ideal para médicos, veterinarios e avogados”. Pese que
se anunciara deste xeito, o
Doktorwagen tiña un prezo no
mercado bastante competitivo.
A marca pronto comezou a
ser protagonista das mudanzas históricas da automoción.
Darracq

Liter

En 1924, converteuse no primeiro fabricante alemán que
introduciu a cadea de montaxe na súa fábrica, o que contribuíu ao éxito de vendas do
Opel 4/12cv Laubfrosch.

Opel Kadett
O seguinte punto de inflexión situámolo nos anos 30
cando a marca lanza ao mercado o Kadett, un modelo que
estreaba unha carrozaría autoportante de aceiro, suspensión dianteira independente,
motor de catro tempos e catro
cilindros e freos hidráulicos de
tambor.
O Kadett converteuse no
coche máis vendido de toda

O Kadett
converteuse no
coche máis vendido
en Alemaña
fabricáronse
107.000 unidades
ata 1941

Alemaña chegando a fabricarse 107.000 unidades ata o ano
1941. Tal foi o éxito, e a pegada que deixou, que Opel volvería resucitalo anos despois.
En 1962 sairía o Kadett A, o antecesor dos famosos Kadett E e
as súas variantes Gsi que constituirían os deportivos máis icónicos da historia de Opel.
Durante a II Guerra Mundial,
Opel, que era a subsidiaria alemá de General Motors, converteuse no maior produtor
de camións para as forzas nazis alemás. Por esta razón, as
fábricas de Opel convertéronse en obxectivos militares e
foron bombardeadas en diversas ocasións. A marca lanza en
1947 o seu primeiro vehículo
trala guerra: o Olympia.

Grandes berlinas dos 80
Os oitenta foi unha gran década para a industria do automóbil. Nacían nomes tan
coñecidos como o Volkswagen
Golf Gti MKII ou o Ferrari
Testarrosa, que deixaron unha
pegada fonda nos seus respectivos segmentos. Nestes anos,
Opel competía coas grandes
marcas cunha das berlinas máis
famosas dos 80: o Senator.
A marca sacou o Senator
como o sucesor da serie KAD,
o acrónimo que se usaba para
designar aos considerados
como os tres grandes vehículos que definían a clase de luxo
da marca: o Kapitän, o Admirale
e o Diplomat. A súa gran envergadura e as súas boas condicións provocaron que este
modelo fora coñecido como o

coche dos ministros xa que en
1984 o primeiro Goberno de
Felipe González estreou unha
frota de Opel Senator blindados para o seu equipo.
Un segmento por
baixo deste, o Omega substituíu en 1986 ao Rekord E, un sedán de dúas ou catro portas do
que se realizaron máis de 1,4
millóns de unidades. O Omega
acadou moito éxito conseguindo ser nomeado como coche
do ano en Europa. A primeira
xeración contou cunha versión
deportiva, o Lotus Omega, que
mesmo deixou atrás a rivais do
talante do BMW M5.
Tanto para os modelos
Senator como Omega, Opel
desenvolveu un motor de seis
cilindros en liña completamente novo, que foi unha das mellores unidades do seu tempo
en termos de rendemento, refinamento e entrega de
potencia.

O furor do Corsa
A marca tamén está fondamente marcada por un pequeno vehículo que chegou ás
nosas vidas en 1982. O Corsa
A foi toda unha demostración
de como sacar o máximo partido a un tamaño reducido sen
renunciar á economía nin ao
pracer de conducir. Cada unha
das cinco sucesivas xeracións
do Corsa (do A ao E) supuxeron
un paso adiante na democratización da mobilidade e do éxito da marca do raio. Ata a data,
matriculáronse preto de 14
millóns de Corsa dos que máis
de 10 millóns saíron das liñas
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X, que se unen á incesante
moda SUV.

Opel no fenómeno SUV

Lutzmann

de produción da planta de
Zaragoza.
Do mesmo xeito que o Corsa
marcou o segmento dos pequenos turismos, o Zafira con
sete prazas definiu o dos monovolumes compactos desde
1999. Sublíñase deste modelo
a desaparición da terceira fila
de asentos baixo o piso do maleteiro ao igual que o Ampera,
outro dos inesquecibles, destaca polo seu sistema de propulsión eléctrica que lle levou
a gañar o premio 'European
Car of the Year' en 2012, así
como outros modelos máis

populares como o Astra, gañador deste mesmo premio
no 2016. Outros dos memorables son o Opel Ascona, o
Manta e o Calibra. Este último tiña un coeficiente aerodinámico de apenas 0,26 e
dun motor de catro cilindros
con 204cv.
Na actualidade, a gama do
blitz segue consolidada no
mercado global cos pequenos Adam, en homenaxe ao
patriarca da familia, Corsa,
Astra, o elegante Insignia e
o avanzado Ampera xunto
os Crossland X e Grandland

Opel Rekord

O fabricante constituíuse
como unha das marcas que
antes respondeu á demanda dos vehículos SUV, combinando o pragmatismo dun
turismo coa robustez dun todoterreo. A marca do raio respondeu co elegante Mokka,
que se ofrece tamén con tracción ás catro rodas e gozou
de gran popularidade dende
o seu inicio. En 2017, saíron o
Crossland X e Grandland X.
Toda a familia X ten a posibilidade de ter asentos ergonómicos certificados por
AGR. A ergonomía e a comodidade dos seus asentos forma parte do ADN da marca
dende os inicios xa que fai 120
anos, co Sistema Lutzmann xa

presumían con orgullo de tapizaría deportiva en coiro.

120 Aniversario
Dada á importancia do seu
120 aniversario e a lealdade
ao seu lema “o futuro é de todos”, a firma decidiu lanzar ao
mercado unha serie de edicións especial en algúns dos
seus modelos actuais como
os Corsa, Astra. Crossland X,
Mokka X, Grandland X e Zafira.
Con esta iniciativa, a marca ofrece paquetes de tecnoloxías avanzadas, un deseño
característico e elementos de
confort e seguridade en serie. Os prezos destas edicións
arrincan dende os 10.100 euros para o Corsa, os 14.900 no
Astra, 14.600 no Crosslkand X,
18.200 o Mokka X, finalizando cos 19.700 do Zafira e os
23.600 do Grandland X.

Senator
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O virus da “distracción” preocupa ás empresas
■ REDACCIÓN| Texto ■ UXÍA QUEIRUGA Fotos

As novas tecnoloxías trouxeron un virus que moitas veces
chega a ser mortal. Ese virus
chámase “distracción”. As distraccións na condución, des-

As novas
tecnoloxías
trouxeron un virus
que pode ser
mortal, a distracción
graciadamente, seguen en
aumento, aínda que nos ameacen con serias e duras sancións
por elas.
Por culpa deste perigoso virus ao 91 por cento das empresas que contan con frotas
de vehículos preocúpalles que
os seus traballadores utilicen
dispositivos móbiles
para enviar mensaxes de texto ou
acceder a Internet
mentres conducen.
Un estudo, que recolle entrevistas a 400
empresas nacionais de

todos os sectores con empregados que utilizan vehículos para o seu traballo diario,
tamén revela que, con todo,
apenas o 58 por cento das empresas do noso país con frotas
de vehículos proporciona formación aos seus condutores
para fomentar un estilo de
condución máis responsable.
Por outra banda, máis do
48 por cento destas empresas recoñece que os seus
empregados se viron
envoltos en accidentes de tráfico en horario laboral. O 81 por
cento delas afirma
que perdeu produtividade debido a
estes accidentes,
xa sexa por baixas
temporais ou pola
perda de tempo
ocasionada.
“Conducir é unha das actividades de maior risco á que
un traballador se enfronta a
cotío, pero moitas veces dáselle menos importancia que
a outros factores relacionados

coa saúde no traballo”, comenta Heike da Horra, director comercial de TomTom para
a península Ibérica. “De feito,
segundo datos do Instituto
Nacional de Saúde no Traballo,
os accidentes de tráfico en horario laboral son a única causa de falecemento laboral que
aumentou no ano 2016, o que
dá idea da importancia que
teñen as políticas de condución responsable
dentro das empresas”, sinala este
executivo.
O informe tamén
especifica que o 30
por cento
das compañías non ten en
marcha ningún
proceso para analizar
os perfís de risco dos condutores ao volante, co fin de comprobar que persoas necesitan
máis axuda para mellorar o seu
estilo de condución. Así e todo,
o dato positivo é que case un

As empresas
deben fomentar un
estilo de condución
máis responsable e
seguro
65 por cento di ofrecerlles aos
seus condutores ferramentas
tecnolóxicas que lles axudan
a conducir mellor.
Este estudo conclúe que: as
empresas deben ser conscientes da necesidade de mellorar
a seguridade dos seus condutores. Ademais, deberán tomar
medidas para fomentar un estilo de condución máis responsable e seguro, para pode
axudar a xerar beneficios sociais e económicos. Deste xeito,
redúcese o custo en combustible e en seguros e auméntase a
produtividade. Hai que ter claro que as distraccións son na
actualidade unha grave lacra
nas nosas vías públicas.
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Dous meses e o consello de ata oito persoas

"A decisión de mercar un automóbil novo"
■ REDACCIÓN| Texto ■ UXÍA QUEIRUGA| Fotos

O perfil tipo dos novos
clientes europeos de coches,
segundo un informe do departamento de investigación
de Mercados de Seat, é o dunha persoa de 53 anos á que lle
agradan os SUV; tarda dous
meses en pechar a compra. A
pregunta que facemos é, que
nos leva a mercar un automóbil? Que características consideramos preferentes? Imos ver
a radiografía do proceso que
seguen os clientes ata tomar
a decisión definitiva. Ou sexa,
a compra.
Por que mercar un
automóbil?
Trátase do segundo investimento máis importante que
facemos logo da vivenda, o
cal require dunha reflexión
pausada. Para o 55 por cento dos compradores, a quilometraxe e a antigüidade dos
seus vehículos son os motivos que impulsan a compra
dun novo coche. Un 20 por
cento das vendas vén motivada para gañar en aspectos
como a seguridade, máis espazo, reducir o consumo ou
ter un automóbil coa última
tecnoloxía. Por outra banda,
un 15 por cento alega motivos familiares, xa sexa porque chega un novo membro

á familia ou porque cambia
de estado civil. Tamén inflúen outros motivos persoais
como un cambio de traballo
ou a finalización dos estudos
(10%).
Oito semanas e media.
Este é o tempo que se alonga
o proceso de compra. A primeira decisión que se toma
é o tamaño e o tipo de carrozaría. O 45 por cento dos
compradores empeza fixando este criterio. Un 24 por
cento decide primeiro o tipo
de motor, mentres que un 17
por cento o primeiro que ten
claro é o orzamento e un 14
por cento, a marca. Segundo
este estudo o 55 por cento
dos futuros compradores que
opta por unha marca cambia
de preferencia ao longo do
proceso.
Internet personalizada.
Nove de cada dez compradores recoñecen que as recomendacións da súa contorna
máis inmediata inflúen na súa
decisión final. Adoitan pedir
consello a unha media de
oito amigos ou familiares. A
pesar do auxe de ferramentas
dixitais como o configurador
web do fabricante (utilízano
o 56 por cento dos clientes)

o concesionario segue sendo clave. O 55 por cento dos
compradores valoran máis
o trato recibido, un mellor
prezo e as opcións de financiamento que a proximida-

Un de
cada tres usuarios
opta por coches
cunha posición de
condución elevada,
como os SUV
de. Un dato a ter presente:
a metade dos clientes non
merca o vehículo no concesionario máis próximo ao seu
domicilio.
O 1º coche.
A compra do primeiro automóbil é un dos momentos
que se lembra toda a vida. As
dúbidas adoitan mesturarse
coa ilusión e, quizais por iso,
se busca máis asesoramento
e consello. Antes de pechar
a operación, estes clientes
visitan ata dez concesionarios de distintas marcas, catro máis que o resto, e falan
cunha media de 15 amigos e
familiares en busca de recomendacións. O 40 por cento
das persoas que adquiren un
coche por primeira vez relacionan a compra con motivos
laborais.

Ao contado ou a prazos?
Actualmente, as marcas financian a metade dos coches que venden a través
das súas propias financeiras. Unha porcentaxe que se
duplicou dende o ano 2003,
cando principalmente o facían as distintas entidades
bancarias. Tan só no 38 por
cento dos casos os clientes
poden asumir a compra cos
seus aforros, 12 puntos menos que hai 15 anos.
Condución sen restricións.
O 35 por cento dos que
apostan por un vehículo híbrido ou eléctrico recoñece facelo motivado polas
restricións en episodios de
contaminación. Esta nova
lexislación medioambiental
xa se aplica nalgunhas das
principais cidades europeas
como Barcelona, Madrid ou
París.
Un SUV de deseño.
Para o 41 por cento dos futuros compradores o deseño
é fundamental, unha porcentaxe que hai tan só 15 anos
era do 29 por cento. Por outra banda, o 30 por cento
busca automóbiles que ofrezan unha condución elevada; un dato que se relaciona
co crecemento dos SUV. De
feito, este tipo de vehículos
xa representa o 33 por cento do total do parque móbil
europeo.
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23º Rali Cidade de A Coruña

Ares, profeta en casa outra vez
■ MIGUEL CUMBRAOS| Texto ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ E M.C.| Fotos

O agardado galego de ralis, con moitas novidades na
súa singular “ grella de saída” volveu a prender o seu
semáforo verde en terras da
Coruña. One Seven puxo en

marcha a vixésima terceira
edición dunha proba que
tan só variou o emprazamento de saída e chegada
–o paseo do Parrote en vez
da Praza de María Pita, como

punto de saída e chegada–
repetindo as especiais do pasado exercicio, é dicir Coirós,
Aranga, Arteixo e Meirama.
No eido deportivo Iván Ares
acadou o seu terceiro triunfo

na proba de casa, dous deles consecutivos. Unha vitoria máis doada trala picada
do seu principal rival, Víctor
Senra no derradeiro treito
dos bucles matinais.

Clasificación Xeral
Posto

Piloto

Vehículo

1º

IVÁN ARES

Hyundai i20 R5

2º

VÍCTOR SENRA

Citroën C3 R5

3º

IAGO CAAMAÑO

Ford Fiesta R5

4º

ALBERTO MEIRA

Citroën DS3 R5

5º

RICARDO COSTA

Citroën DS3 R5

6º

ANTONIO FERNÁNDEZ

Mitsubishi Lancer Evo IX

7º

CELESTINO IGLESIAS

Ford Fiesta N5

8º

MANUEL SENRA

Peugeot 306 Maxi Kit Car

9º

JOSÉ M. LISTA

Mitsubishi Lancer Evo IX

10º

JORGE PÉREZ

Renault Clio R3 Evo Max

Problemas mecánicos
coa dirección limitaron o
andar de Ares no primeiro bucle.
Presto a atacar no segundo, o de
Cambre veu como o seu principal rival
tiña unha picada no derradeiro paso
por Aranga. Vantaxe considerable que
administrou o piloto de Hyundai, que
venceu por terceira vez na proba
de casa, a segunda consecutiva co I50 R5.

Estreaba
coche, un C3 R5,
abandonando deste
xeito o vitorioso Fiesta. E dende
o inicio Víctor Senra, acompañado
por Moncho López tralo accidente de
David Vázquez na previa do rali, atacou
a fondo, buscando reeditar a vitoria
do 2017. A picada no cuarto treito
da proba condicionou o andar
do de Dumbría, que tivo que
contentarse coa “prata”
coruñesa.

Ata 80 clasificados

Tras probar cousas
e vencer no Bierzo –na
súa primeira vitoria fora de
Galicia– Alberto Meira ocupou
durante parte da matinal a terceira
praza. Pero diversos problemas mecánicos do seu DS3, nas seccións
vespertinas, fixéronlle ceder
marxe, sendo o de Vincios
finalmente cuarto.

Pese as melloras
habidas no seu R5, Iago
Caamaño non puido ir máis
aló do terceiro posto no rali de
casa. O da Corveira tentouno,
mesturando espectáculo e
eficacia, pero non foi quen de
estar nos tempos de Ares
e Senra.

Regresando de novo
a Galicia, onde xa correu
anteriormente, o portugués
Ricardo Costa dominou con
man firme a opción Pirelli
Driver Top Ten A, grazas ao
bo andar do seu DS3.
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Eficacia,
como é habitual,
amosou o naronés
Daniel Castro, cuxo 208
R2 foi undécimo e vencedor da opción B da
Pirelli Driver.

Inicio exitoso
para o sarrián
Rubén López,
vencedor na oferta
AMF Motorsport,
co seu coñecido
C2 GT.

No Volante FGA
os máis rápidos
foron Cabezas e Prego,
que situaron o seu 106
no posto vixésimo
teceiro.

Gran rali o que
estaban facendo
Cagiao e Blanco, situados
detrás dos tenores co Clio N5.
Pero tras un par de sustos, un
golpe no derradeiro treito do
rali impediulles lograr unha
magnífica clasificación na súa
primeira comparecencia
con esta unidade.

O primeiro vencedor da
variante Iniciación Recalvi
foi Rodríguez Gándara, que
superou a un pelotón formado
por novos valores e veteranos
contrastados.

Pasan os anos e
Manuel Senra segue
demostrando unha enorme
pilotaxe. Fronte a máquinas
máis poderosas e pilotos máis
novos, “Tarolo” situou o seu
veterano 306 Maxi Kit-Car
na oitava posición final.
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4º Ralisprint de la Mencía–Villa de Cacabelos

E segue a racha
■ MIGUEL CUMBRAOS| Texto ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ E M.C.| Fotos

Como quince días no
asfalto do Bierzo, os galegos foron protagonistas da primeira cita
co ralisprint en CastelaLeón. Foi na pequena vila
de Cacabelos, que acollía
a cuarta edición da súa
proba nun día caloroso e
nada invernal, onde arrincou o certame da modalidade cun podio copado
por un ourensán e dous
coruñeses.

ías volveu vencer
s, o piloto ourensán Félix Mac
Como aconteceu hai dous anoou tres dos catro scratches posibles e se benefiasin
en Cacabelos. O da Veiga lemas de Otero para impor o seu Subaru N+.
ciou dos derradeiros prob

Líder inicial da proba e con opcións á vitori
derradeira pasada cando o seu Fiesta deu a absoluta, o melidense Alberto Otero claudicou na
males mecánicos. Así e todo, foi terceiro
e primeiro
entre os N5.

Retornando á competición, o lucense Luis
Vilariño asinou finalmente a quinta praza
, liderando o
apartado XP co seu Fiesta N6.

Probando o seu Fiesta de cara á Coruña, Iago Caama
ño non tomou riscos
innecesarios. O da Corveira rematou finalmente
segundo, primeiro en R5.

Cuarta posición para o Clio do leonés Fernández Negro, que xa brillara no Rali do Bierzo.

Pensando na primeira carreira do galego de ralis, Antonio Fernández “Ventura” levou o seu EVO VII ó
sexto posto final.

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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umia na

elos o seu Fiesta, clasificándose o de Ribad
“Tino” Iglesias tamén quixo testar en Cacab
sétima posición.

za.

seu Fiesta na novena pra
Iván Vázquez clasificou o

Boa performance de Israel Martínez, que

foi quen de meter o seu Clio oitavo.

Os galegos Martínez e Freire pech

aron a lista dos dez primeiros co

seu 206 RC.

O lalinense Albino López foi o mellor no apartado R2T co seu Fiesta.

O Clio de Rodríguez e Becerra obtivo o liderato no grupo N.

O Fiat Uno Turbo de David López levou o apartado

CLA.

Clasificación Xeral
Posto

Piloto

Vehículo

1º

FÉLIX MACÍAS

Subaru Impreza WRX

2º

IAGO CAAMAÑO

Ford Fiesta R5

3º

ALBERTO OTERO

Ford Fiesta N5

4º

CARLOS FERNÁNDEZ

Renault Clio N5

5º

LUIS VILARIÑO

Ford Fiesta N6

6º

ANTONIO FERNÁNDEZ

Mitsubishi La ncer Evo VIII

7º

CELESTINO IGLESIAS

Ford Fiesta N5

8º

ISRAEL MARTINEZ

Renault Clio

9º

IVÁN VÁZQUEZ

Ford Fiesta R2

10º

GUILLERMO MARTÍNEZ

Peugeot 206 RC

Ata 38 clasificados
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