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Nos últimos meses o debate automo-
bilístico sobre o futuro dos coches con 
propulsión eléctrica e os de combustión, 
parece que nos apartou doutros temas 
presentes que tamén son moi importan-
tes. Tal é o caso do mantemento do noso 
vehículo. Si, é coñecido por todos a ne-
cesidade de ter o noso automóbil en óp-
timas condicións pero na realidade son 
moitos os que, por distintas razóns, non 
o teñen. Incluso en detalles tan peque-
nos como o de ter a presión correcta dos 
pneumáticos.

Agora que comezamos o período esti-
val serán moitos os condutores que elixan 
ir de vacacións co seu vehículo, por iso 
é conveniente botarlle unha pensada a 
este tema. As principais asociacións de 
seguridade viaria do noso país, así como 
a Dirección Xeral de Tráfico, nos invitan a 
realizar unha revisión previa e preparar 
o automóbil para afrontar o traxecto das 
nosas vacacións con plenas garantías de 
seguridade e confort.

Moitos propietarios de coches, especial-
mente os que adquiriron o seu vehículo 
hai menos de cinco anos, están afeitos a 
non ter incidentes no seu uso diario e por 
iso non ven necesario realizar unha ins-
pección mínima antes de saír a facer unha 
ruta longa. Con todo, a falta de previsión 
é arriscada e pode ser a orixe de inciden-
cias que doutro xeito se poderían evitar, 
simplemente con preocuparnos de pasar 
polo taller para facer unha revisión espe-
cial de verán.

Por iso, debemos subliñar que é im-
portante para todos os usuarios a revi-
sión previa do coche antes de iniciar a 
nosa viaxe de descanso, independente-
mente da antigüidade do noso vehículo. 
Evidentemente, razón de máis para pasar 
polo taller o condutor que teña un auto-
móbil con moitos anos enriba.

Para facilitar a posta a punto, son moi-
tas as compañías que lanzan campañas 

de verán para os modelos da súa marca, 
tamén os talleres multimarca ofrecen os 
seus servizos con propostas específicas 
para un exame de verán. Revisións que 
xeralmente abarcan dende xuño a finais 
de agosto.

O mantemento periódico recomendado 
polo fabricante é o primeiro que debe-
mos de ter presente e ser leais ás súas re-
comendacións. Por outra banda, revisar a 
suspensión, tendo en conta o incremento 
do peso polo maior número de pasaxei-
ros e equipaxe, é importante. Tamén os 
freos e o seu correcto funcionamento. Así 
como a verificación das pastillas, discos e 
líquido de freos, para garantir o control en 
todo momento.

Outro punto clave da revisión “vaca-
cional” é comprobar o estado dos pneu-
máticos e non conformarse con verificar 
presións, senón ter en consideración a 
importancia do desgaste polo uso reali-
zado. Que un pneumático conserve par-
te do seu debuxo non necesariamente 
implica que as súas calidades permane-
zan intactas, xa que o paso do tempo 
afecta o pneumático limitando as súas 
prestacións.

Nas inspeccións de mantemento pre-
ventivo é necesaria unha revisión ao siste-
ma de climatización, pola incomodidade 
que pode supoñer un fallo en metade 
dunha retención de tráfico, ou dunha 
viaxe, nos meses de verán.

Finalmente é recomendable revisar as 
luces, estado do vidro dianteiro e tra-
seiro e vidros e cerraduras das portas. 
Ademais do correcto estado do equipa-
mento de seguridade como triángulos, 
chalecos, roda e luces de recambio e kit 
de asistencia.

Só desexarvos a todos unha boa revi-
sión e unhas felices viaxes de verán.

EDITORIAL
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■ UNHA ENTREVISTA DE MIGUEL DEL MORTIROLO 

Neste número entrevistamos 
a Fernando Lópes de O Barco 
de Valdeorras, os seus ami-
gos coñéceno como Nando. 
Debutou este ano en profesio-
nais no equipo Guerciotti-Kiwi 
Atlántico.

Sprint Motor: Como empezou a 
túa afección polo ciclismo?

Nando: Pois empecei montan-
do en bici cun pequeno gru-
piño de amigos, un verán 
cando tiña 
17 anos, 

saiamos a dar un paseo en bici 
despois da piscina e namoreime 
deste deporte. Non foi ata dous 
anos despois, cando terminei os 
meus estudos, cando empecei 
a competir.

SM: Cal foi o teu mellor e o teu 
peor día encima da bici?

Nando: O mellor día sen dúbi-
da foi cando o médico me deu 
a alta, despois dunha dura le-
sión, o ano pasado. E vin que 
me recuperaba e podía volver 
facer o que máis me gustaba, 

o peor sinceramente non me 
lembro, os malos momen-
tos rapidamente bórraos a 
mente.

SM: É fácil ser un ciclista 
amateur? Porque moitas 

veces sodes semiprofesionais, 
respecto a alimentación, ades-

tramentos, descansos…
Nando: Está claro que non vivi-

mos por e para isto, o que 
máis ou o que me-

nos ten as súas 
cousas e o 
seu futuro. 

Apostamos por isto pero sen 
deixar de lado outras cousas, 
non é fácil de conxeniar pero 
apáñome.

SM: Cal foi o cambio máis gran-
de que sufriches o pasar de 
amateur a profesional?

Nando: O ritmo de carreira 
cando se aperta é moi supe-
rior, a quilometraxe tamén me 
esta custando un pouco, pero 
xa me atopo moito mellor que o 
principio nas carreiras, estoume 
adaptando rapidamente, non é 
doado o primeiro ano.

SM: Se che din hai un ano 
que estarías a competir con-
tra Landa, Quintana, Carapaz... 
creríalo?

Nando: Por suposto que non, 
son consciente que non son un 
corredor que pasase a profesio-
nais por resultados, por iso es-
toulle moi agradecido a Enrique 
por darme esta oportunidade 
de cumprir un soño, e polo me-
nos ganas non van faltar.

SM: Que tal te atopaches nes-
tas primeiras carreiras do ano?

Nando: As primeiras custáron-
me moito porque empezamos a 
competir xa co ano moi avanza-
do. Varios ciclistas xa tiñan moi-
tos quilómetros acumulados e 

faltábame ritmo de competi-
ción, aparte de ser todo novo 
para min. Pero os poucos estou-
me atopando mais adaptado e 
cómodo. Aínda queda moita 
tempada para gozar!

SM: Que tipo de carreiras son as 
que máis che gustan?

Nando: As clásicas encántanme, 
ou etapas dese estilo, con subi-
das curtas e explosivas, estradas 
estreitas...

SM: Que outras afeccións tes 
aparte do ciclismo?

Nando: Gústanme todo tipo de 
deportes a verdade, aínda que 
agora non practique máis co ci-
clismo. En pretempada sempre 
xogo algún partidiño de fútbol 
ou baloncesto. E sobre todo en-
cántame a natureza e a pesca.

SM: Un soño relacionado co 
ciclismo?

Nando: Correr unha gran clásica.

SM: Un ídolo?
Nando: Valverde.

SM: Unha teima?
Nando: Creo que non teño, tiro 

bastante para adiante con todo, 
todo me vale e non son de po-
ñerlle moitas pegas as cousas.

Motor Polini E-P3 para E-Bikes
O motor Polini E-P3 

xa é unha realidade. 
Trátase dunha unida-

de cun deseño único, dimen-
sións compactas e unha gran 
lixeireza grazas ao seus 2.850 
gramos. Ademais, conta con 
sensor de par, sensor de velo-
cidade e sensor de frecuencia 
de pedaleo, todos eles con-
trolados por un procesador 
de última xeración. Silencioso 
e completamente integrable 
en calquera cadro, este motor 

garante unha alta calidade que 
se adapta a todos os tipos de 
bici eléctrica segundo as distin-
tas esixencias do usuario. Conta 
con 5 niveis distintos de veloci-
dade, polo que se pode perso-
nalizar o impulso e definir así o 
propio nivel de pedaleo.

A batería é de 500 Wh, tendo 
a posibilidade de montar unha 
batería dual para chegar ata os 
1.000 Wh e contar cunha auto-
nomía de 420 km en road bike.

Hands free intercoms de Shad
Shad lanza ao mer-

cado dous novos mo-
delos de Mans Libres 

Urban Communication. Con 
tecnoloxía bluetooth de últi-
ma xeración, os novos UC me-
lloran en son, conectividade e 
control por voz, e son compa-
tibles coas versións anteriores 
de mans libres BC de Shad. No 
caso dos UC03, engádese ta-
mén a 
f u n -

ción de intercomunicación 
entre dispositivos bluetooth.

Ademais dos aspectos téc-
nicos, tamén teremos en 
conta o seu deseño, sendo 
agora un 25% máis peque-
nos e lixeiros. Isto permite 
unha maior integración no 
casco e, cun deseño máis 
estético, son moito máis dis-
cretos en comparación coas 
versións anteriores.

Fernando Lópes 
ANTETITULAR   Corredor do equipo Guerciotti-Kiwi Atlántico
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Presentación Kia en Santiago
O pasado mes de 

maio o concesiona-
rio oficial Kia na capi-

tal de Galicia, Compostela 
Concesionario, presen-
tou a súa gama completa a 
empresarios da comarca e á 
prensa especializada nas ins-
talacións do restaurante Mar 
de Esteiro.

Kia conta cunha ampla 
gama de modelos adaptados 
ao gusto europeo nos seg-
mentos de maior demanda e 
renovou por completo a súa 

gama de produtos nos últi-
mos anos. Entre as últimas 
incorporacións á gama elec-
trificada de Kia cabe destacar 
o crossover 100% eléctrico 
Kia e-Niro, cunha gran auto-
nomía real de ata 455 quiló-
metros. Nos vindeiros meses 
unirase á familia Kia o e-Soul, 
a versión 100% eléctrica que 
situará á marca como unha 
das poucas marcas no mer-
cado nacional con dous vehí-
culos eléctricos na súa gama.

XXV Ruta Rosaliana
Un ano máis vol-

veu a celebrarse a 
xuntanza de clási-

cas “Ruta Rosaliana”. Esta vez 
cumprindo as súas vodas de 
prata. A pesar do tempo in-
vernal foron moitos os mo-
teiros que quixeron gozar 
dunha ruta tan emblemática.

O punto de encontro e 
de inscrición foi a praza do 
Obradoiro ás 10 da mañá. 

Media hora máis tarde a co-
mitiva partía cara a igrexa de 
Bastavales onde se facía un 
reagrupamento. A seguinte 
etapa era a Casa Museo da 
escritora galega Rosalía de 
Castro (Padrón). O remate da 
ruta foi na Cidade da Cultura 
onde se realizaron distintas 
entregas de galardóns e hou-
bo un xantar de confraterni-
dade moteira.

Día Mundial do Medio Ambiente
Con motivo do Día 

Mundial do Medio 
Ambiente (5 de xuño), 

o Centro de Vigo do Grupo 
PSA recibiu a visita da con-
selleira de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda, Ángeles 
Vázquez. A conselleira manti-
vo un encontro co director do 
Centro de Vigo, Ignacio Bo, no 
que trataron temas relaciona-
dos coa acción medioambien-
tal do Centro, os desafíos que 
atravesa o sector da automo-
ción ante os novos límites de 
emisións de CO2 e a estratexia 

tecnolóxica de PSA para garan-
tir o seu cumprimento. Nos úl-
timos 5 anos, o Centro reduciu 
un 18% o consumo enerxético 
total na produción de vehícu-
los. O Parque de Residuos tra-
tou, en 2018, 2.300 toneladas 
de residuos xerados cada día na 
planta (cartón, plásticos, papel, 
palets de madeira, residuos asi-
milables a urbanos e residuos 
perigosos). Nos últimos 5 anos, 
reducíronse o 60% os Residuos 
Sólidos Urbanos e un 21% as 
embalaxes dos compoñentes 
que equipan aos vehículos.

Inauguración de Yáñez Coruña
Este mes inaugu-

rouse Yáñez Coruña 
(Polígono da Grela), 

concesionario oficial de 
Volkswagen para a cidade 
herculina e a súa comar-
ca. Con 58 empregados e 
14 máis nas instalacións de 
Carballo.

O seu xerente, Pedro 
Ignacio de María, actuou 
de mestre de cerimonias. 
Unha das primeiras cousas 
que fixo foi recibir á direc-
tora xeral de Volkswagen 

España, Laura Ros, que acu-
diu de invitada de honra á 
apertura destas novas ins-
talacións (ambos na foto). 
Na roda de prensa que ofre-
ceron aos medios de comu-
nicación Laura Ros avanzou 
o camiño que VW tomará 
nos próximos anos. Ros su-
bliñou a ofensiva eléctrica 
que a marca ten en marcha, 
co lanzamento de cinco no-
vos modelos e cun investi-
mento de nove mil millóns 
de euros.
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Superb Scout, o familiar máis elegante
Skoda aproveita a 

renovación da súa 
berlina grande para 

presentar a variante máis 
campeira da gama, o Skoda 
Superb Scout 2019, que 
ofrece unha carrozaría fami-
liar con maior altura libre ao 
chan, un aspecto máis robus-
to e un sistema de tracción 
ás catro rodas de serie. Para 
as e os máis interesados na 
exclusividade, o novo acaba-
do laranxa mandarina meta-
lizado é único no caso deste 
Scout. Con este novo mo-
delo, a marca checa engade 
un novo tope de gama á súa 

familia de robustos coches 
off-road.

En canto ao motor, está dis-
poñible tanto en diésel como 
en gasolina. O propulsor dié-
sel 2.0 TDI entrega 190 caba-
los (140 kW) de potencia e 
transmite o seu par máximo 
de 400 Nm a todas as rodas 
mediante unha transmisión 
DSG de sete velocidades. O 
2.0 TDI está equipado cun ca-
talizador SCR con inxección 
AdBlue e un filtro de partí-
culas de diésel e entrega 200 
kW, o que son 272cv, tendo 
un par motor máximo de 350 
Nm.

T-Cross, un novo SUV urbano saído de Navarra
Volkswagen vén 

de presentar o novo 
T-Cross, recente-

mente saído da súa fábrica 
en Navarra. O SUV urbano, 
coa que a marca completa a 
súa ofensiva SUV, chega nun 
momento de éxito para este 
tipo de modelos. O T-Cross 
fabrícase na mesma liña de 
produción do Polo, afianzan-
do tanto o futuro da factoría 
como a xeración de empre-
go na comunidade navarra. 
Ata o de agora, o arrinque 

do T-Cross foi un éxito e xa 
se xeraron máis de 1.650 pe-
didos en toda España, supe-
rando a previsión inicial.

O T-Cross preséntase como 
un modelo versátil, cun 
deseño atractivo e cos últi-
mos avances en tecnoloxía, 
asistentes de condución, 
conectividade intelixente 
e seguridade. En canto ás 
motorizacións dispoñibles, 
pódese escoller entre dous 
motores gasolina e un diésel. 
Os propulsores de gasolina 

son o 1.0 TSI de 70 kW/95cv 
con cambio manual de cin-
co velocidades e o de 85 
kW/115cv con cambio ma-
nual de seis velocidades. 
En canto á opción diésel, 
os clientes poderán optar 

ao 1.6 TDI de 70 kW/95cv. A 
marca prevé incorporar máis 
adiante a terceira opción de 
gasolina, o 1.5 TSI de 110 
kW/150cv. O novo T-Cross 
está dispoñible a partir de 
18.990 euros.

O Honda E contará cun sistema de 
retrovisores por cámara de serie

O fabricante xapo-
nés Honda confirma 
que o sistema de re-

trovisores por cámara que 
incorpora o novo vehículo 
eléctrico urbano Honda E esta-
rá incluído de serie na versión 
final de produción. Esta tec-
noloxía, pioneira no segmen-
to de automóbiles compactos, 
ofrece importantes vantaxes 
en termos de estilo, segurida-
de, aerodinámica e refinamen-
to. Este sistema substitúe aos 
espellos retrovisores exterio-
res convencionais por unhas 
cámaras compactas que trans-
miten imaxes a tempo real a 
dúas pantallas que se sitúan 
no interior do vehículo. A dife-
renza dos retrovisores exterio-
res convencionais, as cámaras 

quedan integradas no perfil 
do vehículo e non sobresaen 
con respecto aos pasos da 
roda. Ademais, conséguese 
unha diminución significati-
va do ruído do vento que xe-
ran normalmente os espellos 
retrovisores exteriores a altas 
velocidades.

Estrea do novo Lexus RX 450h e 
da súa versión de 7 prazas

Lexus vén de pre-
sentar o seu todote-
rreo de luxo RX 450H 

e o RX 450h L de sete prazas, 
que supón unha evolución do 
modelo central da marca. Esta 
nova gama RX sairá ao mer-
cado en outono deste ano co 
obxectivo de manter a Lexus 
na cabeza do segmento dos 
todocamiños premium. O ex-
terior do novo RX conserva un 

aspecto potente e deportivo, 
mentres que a liña de carác-
ter que percorre o vehículo de 
diante a atrás mellorou para 
dar unha fluidez e unha con-
sistencia excepcionais á imaxe 
xeral do RX. Un dos cambios 
do novo RX 450h é o conxunto 
de melloras que contribúen ao 
pracer de condución, a raíz das 
modificacións na suspensión e 
da maior rixidez da carrozaría.
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Nova motorización de alto rendemento para o X5 M50i e o X7 M50i
Tanto o BMW X5 

M50i como o X7 M50i 
irradian unha pre-

senza, altiva e elegante, que 
certamente se corresponde 
coas súas prestacións, e non 
é cousa sinxela. A súa po-
tencia extráese do novo mo-
tor de gasolina de 8 cilindros 
baseado na tecnoloxía BMW 
TwinPower Turbo e cun-
ha potencia máxima de 390 
kW/530cv integrado nos BMW 
X5 M50i e BMW X7 M50i. Máis 
ca nunca, estes novos propul-
sores de primeira categoría 
destacan o carácter depor-
tivo da última xeración do 
Sports Activity Vehicle. Ambos 
combinan o motor V8 co sis-
tema intelixente de tracción 

integral intelixente BMW xDri-
ve e unha tecnoloxía de sus-
pensión específica para cada 
modelo.

O novo motor V8 responde 
con gran sensibilidade a cada 
movemento do acelerador. O 
propulsor xa xera o seu máxi-
mo de 750 Nm a 1.800 
rpm, valor que perma-
nece dispoñible ata 
un réxi-
m e 

de 4.600 rpm. Deste xeito, a 
potencia é tan enérxica como 
se podería esperar. O valor 
máximo 390 kW/530cv ob-
tense entre 5.500 e 6.000 rpm. 
D e s t e 

xeito, o novo BMW X5 M50i é 
capaz de acelerar de 0 a 100 
km/h en 4,3 segundos. No 
caso do X7 M50i, o motor é 
capaz de colocarse nos 100 
km/h en 4,7 segundos.

O C-Elysée Origins homenaxea un século de berlinas
Citroën festexa o 

seu primeiro século 
de vida coa edición 

especial Origins, que asocia 

un modelo da gama actual 
da marca a un dos trazos 
que definiu á firma como 
ben pode ser a axilidade, o 

confort, o carácter berlina 
ou a habitabilidade. 

No noso país, a edición es-
pecial Origins centrarase no 
Citroën C-Elysée que ren-

derá homenaxe ás ele-
gantes berlinas do 

dobre chevrón 
como o Traction 

Avant, que foi 
unha refe-
rencia na súa 
época polas 
n o v i d a d e s 

técnicas e a 
súa beleza de 
deseño. Esta 

edición especial Origins 
do Citroën C-Elysée esta-
rá equipado cos motores 
PureTech 82 e BlueHDI 100 
e permitirá dispoñer dunha 
berlina tricorpo superequi-
pada e con elementos de 
deseño únicos pensados 
para coleccionistas cun-
ha vantaxe para o cliente 
de 900 euros. Para as per-
soas que gustan do dese-
ño, saiban que as cores da 
carrozaría deste modelo es-
pecial estarán dispoñibles 
en branco banquise, gris 
acier e gris platino.

O 
novo 
Focus ST debuta 
na súa versión Sportbreak

Ford acaba de desvelar as primeiras 
imaxes do seu novo Focus ST en ver-
sión Sportbreak. Este novo modelo, 

desenvolto por Ford Performance, sairá á venda 
este verán impulsado por un motor de gasoli-
na EcoBoost 2.3 de 280 cabalos, con transmi-
sión manual de seis velocidades ou automática 
de sete. As tecnoloxías deportivas do Focus 

ST, que 
inclúen diferencial 
autoblocante de esvaramento 
limitado electrónico e modos de condu-
ción configurables con axuste automático de 
revolución, trasladan a emoción do circuíto á 
condución diaria.
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Taller AutoCrew Composcar

AutoCrew - Red de talleres multimarca y multiservicio.

Confía en nuestra calidad.
¡Te esperamos!

Composcar
Rúa María de los Ángeles de la Gándara 
Polígono de Boisaca, 24  
15890 (A Coruña)
Tel.: 638 701 760
composcar@autocrew.es
www.autocrew.es

Los mejores servicios para tu automóvil.
Multimarca
Mecánica General
Diagnosis
Revisiones
Electricidad / Electrónica

Frenos / Neumáticos
Aire Acondicionado
Chapa y pintura
Electricidad / Electrónica
Exposición y venta de coches

Audi S TDI, prestacións diésel 
para grandes distancias

A marca dos catro 
aros descubre os be-
neficios de asociar un 

motor TDI á electrificación. 
Deste xeito, os Audi S4, S5, 
S6, S7 e SQ5 incorporan un 
V6 TDI de 3 litros que traballa 
xunto un sistema Mil Hybrid 
de 48 voltios e un compresor 
eléctrico. Cun par máximo de 
500 Nm e unha potencia de 
ata 257 kW/349cv, os Audi da 
familia S TDI convértense nos 
mellores para ir de excursión 

exhibindo un baixo consumo 
e unha elevada autonomía. 
Ademais, a súa grande axili-
dade fai que sexan automó-
biles moi apropiados para 
usuarios que gozan da de-
portividade. No caso con-
creto dos S6 e S7 Sportback, 
tanto os novos módulos para 
o tren de rodaxe como a di-
rección dinámica nas catro 
rodas e un chamativo deseño 
lles outorgan unha presenza 
impoñente sobre o asfalto.

Seat Mii electric, o primeiro 
100% eléctrico da compañía

O Seat Mii Electric 
chega para sentar 
as bases da futu-

ra ofensiva da marca para a 
mobilidade sostible ao cons-
tituírse como o primeiro ve-
hículo 100% eléctrico do 
fabricante nacional. O Mii 
electric comina o pragma-
tismo coa avanzada tecno-
loxía e un prezo aceptable. 
Por un lado, as súas com-
pactas dimensións axilizan a 
condución e o aparcamento 
na cidade. Xa no interior, ob-
sérvanse pequenos cambios 
como os asentos deportivos 
calefactables, o acabado en 

coiro negro tanto na panca 
de cambios como no freo de 
man. O motor do Mii Electric 
está asociado a unha trans-
misión dunha soa velocida-
de e desprega ao instante 
unha potencia de 83 caba-
los (61 kW) e un par motor 
de 212 Nm, que lle permite 
acelerar de 0 a 50 km/h en 3,9 
segundos. O vehículo conta 
cunha batería de ións de litio 
de 36,8 kWh de capacidade 
que lle dá unha autonomía 
de 260 quilómetros nunha 
soa carga segundo o ciclo 
de probas WLTP.

Hyundai presenta o primeiro autobús eléctrico de dous pisos
Co obxectivo de redu-

cir a conxestión do trá-
fico e a contaminación 

do aire, o grupo Hyundai Motor 
presenta por primeira vez un 
autobús eléctrico de dous pi-
sos. O novo autobús fabricou-
se coa axuda do Ministerio 
de Terra, Infraestrutura e 
Transporte de Corea logo de 
intensos traballos que duraron 
arredor de 18 meses. O autobús 

permite transportar ata 70 pa-
saxeiros, 11 asentos no primei-
ro piso e 59 no segundo piso, 
é dicir, ofrece unha capacidade 
de pasaxeiros de 1,5 máis que 
un autobús regular. A maiores, 
o vehículo asegura a accesibili-
dade para pasaxeiros con dis-
capacidades a través de dúas 
cadeiras de rodas fixas e unha 
rampla automática xunto a 
adaptación do piso de abaixo. 

A compañía equipou ao novo 
autobús cunha batería de 384 
kWh de alta eficiencia refrixera-
da por auga cunha autonomía 

de 300 quilómetros cunha soa 
carga. O tempo estimado dun-
ha carga completa é de 72 
minutos.
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Os novos BMW M8 Competititon: cupé e convertible
Ao fin coñecemos os 

detalles do modelo 
máis luxoso da familia 

Serie 8 de BMW que se presen-
ta con dúas carrozarías, cupé 
e convertible. En ambos casos 
conta cun motor V8 de 4.4 li-
tros M TwinPower Turbo capaz 
de entregar unha potencia de 
625 cabalos e un par máximo 
de 750 Nm. O motor de altas 

prestacións está unido a un 
cambio M Steptronic de oito 
velocidades con Drivelogic, 
con todo o preciso para apro-
veitar ao máximo a potencia 
do propulsor que se transmite 
ao asfalto a través dun sistema 
M xDrive de tracción ás catro 
rodas. Isto permite aos novos 
BMW M8 Competition Coupé 
e Cabrio pasar de 0 a 100 km/h 

en 3,2 e 3,3 segundos respec-
tivamente. Os 200 km/h al-
cánzanse en 10,6 segundos e 
en 11,1 segundos no caso do 
Cabrio. En canto ao deseño, 
todo está preparado para ex-
presar a elevada potencia do 
motor e as súas calidades di-
námicas. En combinación coa 
grella, cos riles de BMW, as 
tres grandes tomas do faldón 

dianteiro enchen de aire fresco 
ao motor, á transmisión e aos 
freos. Outra característica son 
os retrovisores exteriores que 
optimizan a aerodinámica e 
veñen pintados en High-gloss 
Black. Tamén están equipados 
cun spoiler na tapa do maletei-
ro para mellorar o equilibrio 
aerodinámico.

O RACE pide aos novos concellos unha 
maior implicación na Seguridade Viaria

Dos máis de 
100.000 accidentes 
de tráfico con lesións 

que se produciron en 2017 
no noso país, un 63% tive-
ron lugar na contorna ur-
bana, xerando un 59% das 
vítimas totais por accidente 
de tráfico, o que supón máis 
de 80.000 feridos en vías ur-
banas. Tendo en conta a gra-
vidade do sinistro, hai máis 
accidentes de tráfico nas ci-
dades, pero adoitan ser de 
menor gravidade. Aínda 
así, o 28% dos falecidos por 

sinistro viario producíronse 
na contorna urbana, con 509 
persoas mortas en 2017.

Os Concellos debe-
rían dispoñer dun Plan de 
Seguridade Viaria Municipal. 
Analizar a situación viaria, 
os puntos de risco, as zonas 
sensibles, o perfil do usua-
rio, con especial incidencia 
nos usuarios vulnerables, 
e aportar solucións para a 
convivencia de todos os ac-
tores viarios. Plans así son 
esenciais para crear estra-
texias preventivas.

Prezos do Subaru XV ECO Hybrid
Subaru anunciou 

os prezos, acabados 
e equipamento da 

versión híbrida do XV. As 
primeiras unidades chega-
rán no outono deste ano á 
rede de concesionarios ofi-
ciais, onde xa se admiten 
pedidos.

O XV, que seguirá comer-
cializándose co motor 1.6 
de 114cv, ben en gasolina 
ou na variante ECO BI-FUEL 
(gasolina GLP), incorporará 

dende outono a mecáni-
ca híbrida coa mesma tec-
noloxía de propulsión que 
o novo Forester. O acaba-
do Sport Plus do XV ECO 
Hybrid partirá dos 30.200 
€,mentres que o prezo da 
versión tope de gama deno-
minada Executive Plus, será 
de 32.200 €, é dicir, 2.500 € 
adicionais sobre as versións 
gasolina, e 750 € máis que 
as versións ECO Bi-Fuel con 
idéntico equipamento.
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¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

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

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636
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Imos de aventura con VW!
Volkswagen lan-

zou o novo Grand 
California cun coida-

do deseño e o máximo nivel e 
coidado dos detalles. Con este 
modelo, VW entra a competir 
no segmento camper de ve-
hículos a partir de 6 metros. 
Este modelo cumpre o soño 
dos que queren gozar dun có-
modo vehículo para as súas 
viaxes.

Construído sobre a base 
do Crafter, é máis grande e 
ten máis espazo para durmir, 
para almacenar cousas e per-
mite incorporar un baño com-
pleto. É máis longo, ancho e 
alto que o seu irmán peque-
no. O Grand California ofrece 
dúas versións. Por unha ban-
da, o 600, con 6 m de lonxi-
tude, conta cunha cama extra 
opcional situada baixo o tei-
to alto. Por outro, o 680, é o 

modelo para longas viaxes en 
parella. Ten 80 cm máis de dis-
tancia entre eixes cunha zona 
para durmir aínda máis gran-
de na parte traseira, así como 
espazo de almacenamento 
adicional. Tamén ten un baño 
completo independente con 
inodoro, ducha, lavabo de 
tapa elevable, varios andeis, 
un armario con luz e prato de 
ducha con dous sumidoiros. 
O depósito pode acumular 
ata 110 litros de auga para o 
baño e a cociña e incorpora un 
tanque de augas residuais (90 
litros), o que lle dá unha au-
tonomía camper de ata 4 días 
completos. Monta un motor 
2.0 TDI de 177 cabalos. Equipa 
un cambio automático de 8 
velocidades e tracción dian-
teira ou 4Motion opcional con 
bloqueo de diferencial que se 
ofrecerá máis adiante.

O seu deseño interior combi-
na elementos modernos con 
cores luminosas. Está pensa-
do coma se fose o interior dun 
"iate", con armarios brancos e 
un revestimento de chans que 
imita a cuberta de madeira 
dun barco. Equipa de serie o 
Air Care Climatronic e ofrece 
un sistema de aire acondicio-
nado opcional montado no 
teito, así como un sistema de 
paneis solares no teito que 
fan que o vehículo sexa au-
tosuficiente. Os asentos xira-
torios dianteiros, unha mesa 
con espazo para que coman 
4 adultos e unha neveira (70 
litros) con conxelador son 

elementos que contribúen 
a facilitar a vida no interior. 
Grazas aos 6 portos USB e 4 
enchufes de 230V pódese 
cargar calquera dispositivo. 
A través dun panel operativo 
contrólanse os niveis de auga 
potable e augas residuais, o 
nivel de carga de batería adi-
cional, o estado da conexión 
Wi-Fi, a calefacción e o aire 
acondicionado, o sistema de 
infoentretemento e ilumina-
ción interior e o accionamen-
to do chanzo de acceso. Conta 
de serie cun toldo lateral.

Xa está á venda a un prezo 
de 72.520€ (600 con dúas pra-
zas) e 74.950€ (680).

Novo Mini Clubman
O novo Mini 

Clubman xa está nos 
concesionarios. Os 

novos detalles tanto do ex-
terior como do interior, así 
como as últimas novidades 
en canto a servizos dixitais, 
fan do Clubman un coche con 
carácter.

En canto a motorizacións, 
poderase elixir entre 3 mo-
tores de gasolina e 3 diésel, 

cunha potencia entre 102 e 
192cv. O sistema de tracción 
integral ALL4 está dispoñible, 
como opción, nas versións 
máis potentes.

Prezos:
Gasolina Gasóleo

ONE: 26.200€ One D: 27.500€ 

COOPER: 28.000€ Cooper D: 30.250€

COOPER S: 32.500€ Cooper SD: 36.600€ 

COOPER S ALL4: 36.900€ Cooper SD ALL4: 38.900€

BREVES

❱❱ O motor de 
2,0 litros de novo 
d e s e n v o l v e m e n -
to de Mercedes é o 
propulsor sobreali-
mentado de 4 cilin-
dros máis potente 
fabricado en serie 
en todo o mundo, 
cunha potencia de 
ata 421cv.
❱❱ Mazda fixo 
públicas as cifras 

oficiais do seu novo 
motor Skyactiv-X, 
con tecnoloxía de 
aceso por compre-
sión controlado por 
faísca e que reduce 
o consumo de com-
bustible nun 30% 
respecto ao pro-
pulsor de gasolina 
Skyactiv-G.
❱❱ A partir 
deste ano, todos os 

novos modelos fa-
bricados en España 
para as marcas de 
Groupe PSA terán 
unha versión elec-
trificada que se en-
gadirá á oferta tradi-
cional para permitir 
aos clientes a elec-
ción que máis de 
adapte ás súas nece-
sidades.
❱❱ Volvo está 

unindo as súas for-
zas ás doutros fa-
bricantes, prove-
dores de servizos e 
gobernos nacionais 
nun revoluciona-
rio proxecto piloto 
panEuropeo. O seu 
obxectivo é com-
partir os datos so-
bre a seguridade de 
tráfico xerados por 
vehículos e infraes-

truturas a fin de con-
seguir estradas máis 
seguras para todos. 
❱❱ Ford confir-
mou o inicio dun-
ha consulta formal 
cos seus sindicatos 
para tratar a posi-
ble pechadura da 
súa planta de moto-
res en Bridgend (Ga-
les), onde emprega 
a 1.700 persoas.
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Renault renova o Clio
Con quince millóns 

de exemplares vendi-
dos, o fabricante fran-

cés presentou o novo Clio, a 
quinta xeración da súa icona. 
Dende a súa primeira aparición 
en 1990, o Clio converteuse no 
éxito de vendas do Renault no 
mundo.

O novo Clio, máis moderno e 
deportivo, leva o ADN que lle 
fixo coñecer o éxito hai case 
trinta anos. Deste xeito, reúne 
as virtudes de cada unha das 
catro xeracións anteriores para 
abrir un novo capítulo da súa 
saga:

- Do primeiro Clio, ofrece 
«todo o dun grande». Do mes-
mo xeito que o seu primeiro 
predecesor, o novo Clio adop-
ta tecnoloxías que aparecen 

en vehículos de segmentos su-
periores, como o Mégane ou o 
Espace.

- Do Clio II, retoma os altos 
estándares de habitabilidade 
e confort.

- Do mesmo xeito que o Clio 
III, cambia de dimensión en 
canto á calidade percibida.

- Do Clio IV herda un dese-
ño sólido que inspirou a toda 
a gama Renault para conver-
terse nunha auténtica marca 
comercial.

O novo Clio transforma os 
códigos do deseño: o exterior 
evoluciona en madurez, men-
tres que o interior reformúla-
se por completo. Cunhas liñas 
máis estilizadas e unha par-
te dianteira máis marcada, o 
novo Clio gaña en dinamismo 

e modernidade sen deixar de 
ser recoñecible a primeira vis-
ta, malia estar fabricado na súa 
totalidade con pezas novas. No 
seu interior, a revolución é visi-
ble. Redeseñado por comple-
to, o habitáculo inspírase en 

segmentos superiores, tanto 
pola calidade como polas tec-
noloxías dispoñibles. Estas tec-
noloxías destínanse a todos os 
pasaxeiros co fin de facilitar o 
uso e a vida diaria.

Mercedes GLB, ata sete prazas
O novo Mercedes 

GLB é un SUV con 
gran versatilidade. Ao 

mesmo tempo, é un espazoso 
automóbil familiar. É o primei-
ro Mercedes neste segmento 
dispoñible opcionalmente 
nunha execución con sete 
prazas. Nos asentos da terceira 
fila poden viaxar dúas persoas 
cunha estatura de ata 1,68 me-
tros. Posúe os atributos máis 
apreciados da actual xeración 
de automóbiles compactos da 
marca, como os potentes e efi-
cientes motores de catro cilin-
dros, os sistemas máis actuais 

de asistencia á condución, 
que ofrecen axuda cooperati-
va ao condutor, o sistema de 
infoentretemento de manexo 
intuitivo MBUX e o innovador 
control de confort Energizing.

O novo GLB monta os mo-
tores diésel e de gasolina de 
catro cilindros renovados 
profundamente con ocasión 
da reestilización das series de 
turismos compactos. En com-
paración coa xeración anterior, 
estes propulsores distínguen-
se por un aumento claro das 
prestacións específicas, maior 
eficiencia e menores emisións.

BREVES

❱❱ Os deputados 
franceses aprobaron de 
forma definitiva a 'lei de 
mobilidades, que, entre 
outras medidas, fixa a pro-
hibición de vender vehí-
culos de combustión in-
terna (diésel e gasolina) 
para 2040.
❱❱ Daimler, BMW, 
Ford e Volvo en coopera-
ción con HERE Technolo-
gies, Tom Tom e as auto-
ridades de 6 países están 
traballando xuntos para 
unha maior seguridade en 
estrada; están probando 
como se pode transmitir 
información sobre situa-
cións perigosas utilizando 
a tecnoloxía Car-to-X.
❱❱ Ford confirmou 
os seus plans para crear 
unhas instalacións de 
montaxe de baterías de 
vehículos electrificados 

na súa planta de Valencia. 
Agárdase que a monta-
xe de baterías comece en 
2020.
❱❱ Pons Seguridade 
Vial instou ás institucións 
políticas e administra-
cións públicas a adop-
tar 10 medidas urxentes 
para facer descender un 
15% a sinistralidade viaria 
na vindeira lexislatura, co 
obxectivo final de rever-
ter a taxa de mortalidade 
nas estradas dos últimos 
7 anos.
❱❱ Electrify Ameri-
ca, filial do grupo VW, e a 
cadea de supermercados 
Walmart anunciaron a 
súa intención de ampliar 
a súa rede de estacións 
de carga para vehículos 
eléctricos en EEUU, tralo 
seu compromiso adquiri-
do en 2018
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Toyota e Subaru apostan polos eléctricos
Toyota e Subaru 

anunciaron un acor-
do para deseñar 

conxuntamente unha pla-
taforma específica para ve-
hículos eléctricos de batería 
“Battery Electric Vehicles 
(BEV)” destinada a turismos 
de tamaño medio e grande, 
así como o desenvolvemen-
to combinado dun SUV “BEV” 
do segmento C, que se ven-
derá baixo a marca de cada 
compañía. A comercializa-
ción de vehículos eléctricos 

precisa do uso de baterías 
de gran capacidade, de ma-
neira que, a medida que se 
popularizan os BEV, aumen-
ta a demanda dunha nova 
dimensión no ámbito das 
baterías. Ademais, a raíz das 
diferenzas en como se utili-
zarán os automóbiles tendo 
en conta o aumento da auto-
nomía e os avances na cons-
trución de infraestruturas, 
tamén será preciso reformu-
lar os métodos comerciais.

Jeep Renegade Change The Way
O Change The Way 

está dispoñible coas 
mecánicas 1.0 ga-

solina e 1.6 diésel de 120cv, 
cambio manual de 6 velo-
cidades e tracción 4x2. Esta 
edición especial inclúe de 
serie un completo equipa-
mento: equipo de infoen-
tretemento Uconnect con 
pantalla táctil de 7", Apple 
CarPlay e Android Auto, 6 
airbag, aviso de saída de ca-
rril, control de cruceiro, freo 
de man eléctrico, lamias de 

aliaxe de 16", pintura exterior 
cor Branca Alpine ou Negra 
Sólida, sensor de aparcamen-
to traseiro, climatizador auto-
mático bizona, lúas traseiras 
tintadas e elementos deco-
rativos específicos "Change 
The Way".

Inclúe un equipamento 
adicional valorado en máis 
de 3.000 €, pero que, grazas 
a unha promoción, permite 
que o prezo final desta edi-
ción sexa de 17.175 €.

Prototipo UPTIS
Michelin e General 

Motors presentaron 
unha nova xeración 

de pneumáticos sen aire para 
vehículos de pasaxeiros, o 
UPTIS (Unique Puncture 
proof Tire System).

Este prototipo introduce 
melloras revolucionarias na 
arquitectura e nos materiais 
compostos, que lle permiten 
soportar tanto o peso como 
a velocidade dun vehículo. 

Estas innovacións combí-
nanse para eliminar o aire a 
presión e soportar a carga 
do vehículo. Ademais, su-
poñen un importante aforro 
medioambiental: cada ano se 
desbotan uns 200 millóns de 
pneumáticos en todo o mun-
do debido a picadas e danos 
causados por perigos na es-
trada ou por un desgaste irre-
gular como consecuencia 
dunha presión inadecuada.

Kia XCeed
Kia lanzou a pri-

meira imaxe do seu 
novo crossover urba-

no , o XCeed, que será des-
velado a finais deste mes. A 
zaga traseira, presenta unha 
aparencia cupé no novo Kia 
XCeed. Este novo deseño é 
froito do traballo realiza-
do polo Centro Europeo de 
Deseño que a marca ten en 
Frankfurt (Alemaña), e que 
dirixe Gregory Guillaume, 

vicepresidente de deseño de 
Kia Motors Europe. A combi-
nación dunha posición de 
condución elevada cunha 
baixa liña de cintura, confi-
ren ao vehículo unha posi-
ción máis deportiva que a 
dun SUV tradicional. A ele-
vada posición de condución 
ofrece unha visión máis clara 
da estrada que un compacto 
familiar convencional.
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SprintTalleres

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

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

¿Necesita un coche?
Llámenos, somos especialistas.

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

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

VISITE 
NUESTRO 
TALLER



Novo Audi Q3
Máis grande e mellor
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A marca dos catro aros 
acertou con este novo Q3. 
Supera ao anterior en todo. 
Cando fomos a recollelo ás 
instalacións do concesiona-
rio oficial Audi en Santiago 
de Compostela, Bonaval 
Premium, xa apreciamos 
que este SUV melloraba en 
proporcións o seu antece-
sor. Este aumento exterior 
repercute nun habitáculo 
máis grande, algo que pedía 
a berros o anterior modelo. 
Os ocupantes do asento tra-
seiro agora dispoñen dun-
ha maior amplitude, viaxan 
máis cómodos.

A segunda xeración do Q3 
incorpora moitos detalles 
prácticos. Presenta unha ins-
trumentación dixital de alta 
resolución (Audi virtual coc-
kpit) e unha gran pantalla 

MMI touch. Numerosas so-
lucións de infoentretemen-
to do segmento superior 
conectan a este SUV coa 
súa contorna. Os novos sis-
temas de asistencia axudan 
ao condutor en manobras 
de aparcamento, en cidade 
e en viaxes longas.

O novo Q3 mide 4.485 mm 
de longo, 97 máis que o seu 
predecesor. En termos de 
anchura, medra en 18 mm, 
ata alcanzar os 1.849. Con 
1.585 de altura, é 5 mm máis 
baixo que a primeira xera-
ción do Q3. A súa distancia 
entre eixes, aumenta en 77 
mm ata chegar aos 2.680.

Exterior

A grella Singleframe con 
deseño octogonal e as 
grandes tomas de aire late-
rais caracterizan a unha par-
te frontal máis musculosa. A 

grella do radiador está divi-
dida por oito barras verticais, 
reflectindo o seu carácter de 
todoterreo. Os estilizados 
grupos ópticos perfílanse 
cara a dentro con forma de 
cuña. A marca ofréceos en 
tres versións, todas elas con 
tecnoloxía LED. A opción 
máis avanzada son os faros 
Matrix LED que, coa súa luz 
adaptativa de longo alcance, 
iluminan intelixentemente.

A súa contorna está ins-
pirada no ADN quattro de 
Audi e fai que este mode-
lo pareza aínda máis ancho. 
As molduras con cor de con-
traste nos pasos de roda re-
alzan a súa imaxe de SUV.

Hai moitas posibilidades 
de personalización. Entre 
elas, un contraste na par-
te inferior da carrozaría en 
cor escura. Co paquete S 
line exterior, os paracho-
ques, as molduras laterais e 
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o difusor reciben unha ter-
minación deportiva. Hai dis-
poñible unha gama de once 
cores de pintura. Para o in-
terior ofrécense tres liñas de 
equipamento, combinables 
cos tres paquetes exteriores.

Amplitude interior

O salpicadeiro está dividi-
do en dous niveis: a parte su-
perior incorpora as saídas de 
ventilación; a parte inferior 
presenta unha gran superfi-
cie octogonal con aparencia 
black panel. A instrumenta-
ción é unha interpretación 
da grella Singleframe e está 
enmarcada por unha ancha 
tira cromada.

O fabricante tamén des-
envolveu un novo concep-
to para as cores e materiais. 
Os usuarios poden elixir en-
tre tres variantes: a versión 
básica, o paquete design 
selection e o pack interior S 
line. Os dous últimos inclúen 
asentos deportivos, opcio-
nalmente tapizados cunha 
combinación de pel natu-
ral/sintética e Alcántara. A 
superficie de Alcántara para 
o cadro e os repousabrazos 
das portas son unha nova 

opción de personalización. 
Están dispoñibles en tres co-
res, incluído o laranxa bold.

Os asentos teñen axuste 
eléctrico opcional; os axus-

tes no noso modelo de pro-
bas eran manuais. Un dos 
aspectos destacados no 
equipamento de serie é a di-
visión do espazo con amplas 
posibilidades de configura-
ción: os asentos traseiros 
teñen un desprazamento 
lonxitudinal de 150 milíme-
tros, o seu respaldo está di-
vidido en tres seccións de 
proporcións 40:20:40 e con-
tan con inclinación axusta-
ble en sete posicións.

O maleteiro cubica 530 li-
tros, suficientes para levar 
unha voluminosa carga (ver 

foto). O chan deste pódese 
axustar en tres niveis. O por-
tón traseiro conta con aper-
tura eléctrica.

Dixitalización

A marca aposta decidida-
mente pola dixitalización 
fronte aos instrumentos 
analóxicos. De serie, inclúe-
se unha pantalla dixital de 
10,25”, que o condutor ma-
nexa mediante o volante 
multifunción. Co MMI ra-
dio plus os clientes poden 
mellorar a instrumentación 
coas funcións adicionais do 
Audi virtual cockpit, dispoñi-
ble como opción. Incorpora, 
por exemplo, as funcións do 
MMI, a velocidade e o réxi-
me do motor, así como infor-
mación da pista de música 
ou dos servizos de Audi con-
nect. Si os clientes inclúen a 
navegación, esta pantalla 
tamén mostra os mapas. O 
condutor pode configurar o 
monitor de acordo coas súas 
preferencias, e ten todos os 
datos directamente no seu 
campo de visión.

Como detalle “dixital” a 
subliñar comentar que co-
nectando o noso móbil ao 
conector USB, que está ao 
carón da panca de cambios, 
teremos todos os datos do 
smartphone transferidos á 
pantalla do Q3, ademais dis-
poremos automaticamente 
de mans libres.

Sistemas de asistencia á 
condución

Entre os máis destacados 
elementos en sistemas de 
asistencia, está o asistente 

de condución adaptativo, 
dispoñible opcionalmente 
en combinación co cambio S 
tronic. Incorpora as funcións 
de asistente de velocida-
de adaptativo, asistencia en 
tráfico conxestionado. Deste 
xeito, axúdalle ao condutor 
mediante o control lonxitu-
dinal e lateral, o que mellora 
substancialmente a como-
didade. O mesmo ocorre co 
aviso de cambio de carril: se 

O frontal é máis “musculoso” co do seu antecesor

• Motor: 35 TDI
• Cilindrada (cc): 1.968
• Estrutura: 4 cilindros en liña
• Inxección: Directa + 

Turbocompresor
• Potencia máxima (cv): 150
• Par motor en Nm CEE / 

rpm: 340 / 1.750 - 3.000
• Tracción: Dianteira
• Número de velocidades: 7
• Stop & Start: Si
• Dirección:  Eléctrica con 

asistencia variable 
• Freos dianteiros/ 

traseiros:  Discos / Discos
• Lonxitude total 

(mm): 4.485
• Anchura (mm): 1.849
• Alto (mm): 1.585
• Número de prazas: 5
• Volume maleteiro 

(litros): 530
• Combustible: Gasóleo
• Capacidade do 

depósito (litros): 60
• Prezo Q3 (base): 

35.900 (dende)

 Conectando 
o móbil nun USB, a 
carón da panca de 
cambios, teremos 
todos os datos 
do smartphone 
transferidos á 
pantalla
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A nosa unidade de probas, equi-
paba o motor dous litros TDi de 150 
cabalos, probablemente o máis equi-
librado da gama. Este combina-
do co cambio automático S tronic, 
forman unha parella de excelente 

funcionamento, tanto por comodida-
de como por resposta e suavidade de 
marcha. O propulsor é un catro cilin-
dros turbo que desenvolve 150cv entre 
as 3.500 e as 4.000 rpm e con 340 Nm 
de par entre as 1.750 e as 3.000 rpm. 
As prestacións son interesantes, pa-
sando de 0 a 100 km/h en 9,3” e unha 
velocidade máxima de 204 km/h (da-
tos do fabricante).

Arrincamos o Q3 e o primeiro que 
percibimos é unha boa insonorización 
do seu interior. Situamos a panca do 
cambio S tronic de dobre embrague 
(sete velocidades) en posición D e co-
mezamos a nosa proba dinámica. O 
inicio é suave, como se agarda dun 

modelo destas 
c a r a c - terísticas. O 
cambio vai engrenando marchas ra-
pidamente cuns desenvolvementos 
tirando a curtos, máis propios dun 
gasolina que dun diésel. Isto fai que 
a condución sexa máis agradable. A 
dirección, como soe pasar nos mode-
los desta marca alemá, é sorprenden-
temente suave e precisa.

No ámbito urbano e a baixa ve-
locidade este todoterreo móvese con 
soltura, respondendo inmediatamen-
te ás solicitudes do piloto e desenvol-
véndose “como peixe na auga” entre o 
tráfico. En autoestrada, a sétima mar-
cha permite ir ao límite de velocidade 

legal a menos de 2.000 rpm. Mais é 
en estrada onde este SUV dá o mellor 
de si, cunha resposta discretamente 
deportiva. A súa dirección é precisa, 
os freos potentes e os 150cv son sufi-
cientes para percibir unhas boas sen-
sacións. O que si nos gustaría é que as 
suspensións fosen algo máis rotundas, 
sacrificando un pouco de confort para 
mellorar o paso por curvas enlazadas. 
Cumpren, pero son un pouco brandas 
para o noso gusto.

O consumo real mantivémolo por 
debaixo dos 7 litros. Combinando na 
proba estrada, autoestrada e cidade.

A
RRIN
CAMOS !

O frontal é máis “musculoso” co do seu antecesor

Grazas a dixitalización do cadro disporemos dunha chea de información

un dos dous sensores de ra-
dar na parte traseira detecta 
un vehículo situado no án-
gulo morto aproximándose 
rapidamente por detrás, un 
LED de aviso ilumínase no 
correspondente retrovisor 
exterior.

Inclúe de serie o sistema 
de seguridade Audi pre sen-

se front. Mediante un radar, 
detecta situacións críticas 
que afecten a peóns, ciclistas 
e a outros vehículos e avisa o 
condutor mediante sinais vi-
suais e acústicas. Se fose ne-
cesario, inicia unha freada de 
urxencia.

O equipamento de se-
rie tamén inclúe o aviso 
de cambio involuntario de 

carril. Está activo a partir de 
60 km/h aproximadamente 
e axuda ao condutor a evi-
tar que o vehículo se saia 
do carril. Se o condutor non 
pon o intermitente e o co-
che vai exceder as liñas que 
delimitan o carril, o sistema 
intervén mediante unha co-
rrección na dirección.

 
Elementos dinámicos

Ofrécese cunha gama de 
catro propulsores, tres TFSI 
e un TDI, abarcando poten-
cias dende 150cv ata 230, 
en combinación coa trac-
ción dianteira ou a tracción 
quattro. Son propulsores de 
catro cilindros con inxección 
directa e turbocompresor. 
Dous cambios, un manual 
de seis velocidades, ou o S 
tronic de sete. A tracción to-
tal permanente contribúe 
a un repartimento óptimo 
da forza do motor e a unha 
mellor estabilidade. O con-
trol de descenso mantén a 

velocidade seleccionada ao 
afrontar unha pendente con 
gran desnivel.

Opcionalmente, o condu-
tor pode variar o compor-
tamento do Q3 en función 
da situación, das condicións 
da estrada ou das súas ne-
cesidades persoais, utilizan-
do o sistema de condución 
dinámica Audi drive select. 
Ofrece seis programas, den-
de un claramente orientado 
á comodidade ata o enfo-
cado á eficiencia, pasan-
do polo modo deportivo. 
O sistema controla a res-
posta ao acelerador, as ca-
racterísticas da dirección 
asistida e do cambio S tro-
nic, así como da suspensión 
con control da amortece-
mento (damper control) 
opcional. Aquí, uns senso-
res miden os movementos 
das catro rodas, así como a 
aceleración lateral e lonxitu-
dinal. En función destes da-
tos, axusta as características 
da amortecemento. Tamén 

se ofrece unha suspensión 
sport (de serie co paquete S 
line exterior) cunha especifi-
cación máis firme dos resor-
tes e dos amortecedores, e 
cunha dirección progresi-
va. A súa desmultiplicación 
vaise facendo máis directa a 
medida que aumenta o án-
gulo de dirección.

 
Conclusión

O Audi Q3 cumpre sobra-
damente coas necesidades 
de calquera condutor. É da-
bondo compacto como para 
non ser un trosma na cidade; 
e, por outra banda, suficien-
temente amplo como para 
aloxar no seu interior a cin-
co adultos. Ten un equilibrio 
ben conseguido entre con-
fort e efectividade.

En definitiva, é un SUV di-
vertido, rápido, que se adap-
ta ben a un uso familiar e 
que ademais ofrece unha 
imaxe premium.

 Ten un 
equilibrio ben 
conseguido 
entre confort e 
efectividade
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Conducións diversas
Grazas a adaptación de vehículos na actualidade persoas cun alto grao de 

discapacidade poden conducir

■ ANA COSTOIA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTograFía

Polas nosas estradas cir-
culan milleiros de vehículos 
adaptados para condutores 
con mobilidade reducida 
e diversas discapacidades. 
Pero, cales son as principais 
adaptacións? Todas as mar-
cas poden adaptar os seus 
coches? Segundo a Dirección 
Xeral de Tráfico na actualida-
de circulan polas estradas 
españolas máis de cen mil 
condutores e condutoras con 
algún tipo de discapacidade, 
a maioría delas padecen dal-
gún problema no seu apare-
llo locomotor. Por esta razón, 
a solución pasa pola adapta-
bilidade do vehículo para po-
der circular.

Neste aspecto, as axudas 
estatais non son precisamen-
te o maior incentivo para ad-
quirir un coche adaptado. 
Entre as subvencións está a 
exoneración dos pagos do 
imposto da matriculación 
e de circulación, previa no-
tificación do concesiona-
rio e o Concello, a redución 
do IVE para persoas só cun-
ha discapacidade severa e a 
obtención da tarxeta de es-
tacionamento reservado. 
Outra das axudas públicas 
que se obteñen ao matricu-
lar un vehículo a nome dunha 
persoa cunha discapacidade 
mínima do 33% é a exención 
do pago municipal. Todos 
estes trámites cómpre reali-
zalos correctamente xa que 
a Axencia Tributaria realiza 

inspeccións periódicas e as 
sancións son o equivalente 
ao importe defraudado máis 
os intereses de demora. Se fa-
lamos do propio prezo do ve-
hículo é onde atopamos que 
as mellores promocións re-
caen directamente sobre os 
concesionarios.

Vehículos adaptados

Os avances na adapta-
ción de vehículos fan que a 
día de hoxe persoas cun alto 
grao de discapacidade poi-
dan gozar da condución. 
Iso si, estas adaptacións te-
ñen un alto custe económi-
co que en moitas ocasións 
supoñen unha barreira in-
superable. Tamén pode oco-
rrer que a adaptación non 
sexa para quen conduce se-
nón para algún ou algunha 
das súas pasaxeiras. Sexa nun 
ou noutro caso, existen axu-
das económicas para adaptar 
o coche aínda que non adoi-
tan ser a panacea. A maio-
res, en Galicia, a Xunta nos 
últimos anos promocionou 
en diversas localidades, es-
pecialmente do rural, os ta-
xis adaptados e persoas con 
discapacidades poden ob-
ter axudas para pagar este 
transporte. En calquera caso, 

sempre é moi importante 
consultar co equipo dos ser-
vizos sociais que estudará as 
subvencións das que se poi-
dan beneficiar en cada caso.  

As marcas dos coches

Nos últimos anos, nume-
rosas marcas de coches lan-
zaron divisións propias de 
vehículos para clientes con 
altos graos de discapacida-
des e programas propios de 
adaptabilidade. Un exemplo 
é o Plan Adapta de Ford, en 
funcionamento dende 2014. 

Con este Plan, calquera con-
dutor ou condutor cunha 
discapacidade ou mobilida-
de reducida pode solicitar 
unha proba dun vehículo 
Ford adaptado ás súas nece-
sidades por Ilunion. Para isto, 
a marca mobiliza unha cara-
vana con algúns vehículos de 

Existe a posibilidade de xuntar os tres pedais nunha soa panca

 A DXT cifra 
en máis de cen 
mil condutores e 
condutoras con 
algún tipo de 
discapacidade
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mostra por concesionarios 
de toda España. Se queres 
que algún destes coches se 
achegue ao teu concesiona-
rio máis próximo só tes que 
avisar cun pouco de antela-
ción á marca. Ademais, Ford 
outorga nestes casos algúns 
servizos gratuítos como por 
exemplo a ampliación de 
garantía ata os 5 anos ou 
100.000 quilómetros. 

Outra das marcas que tra-
ballan os coches adaptados 
é Fiat que desenvolve o seu 
programa Fiat Autonomy, 
un dos máis completos que 
existen. Para calquera ve-

hículo da súa marca, ben 
sexa o Abarth, Alfa Romeo, 
Fiat, Lancia ou o Jeep, dis-
pón dun programa espe-
cífico que pode adaptalos 
para as persoas que presen-
tan unha mobilidade redu-
cida. Para isto, contan con 
persoal especializado e tra-
ballan con profesionais des-
te sector como Euromobility 
ou Guidosimplex. Un dos 
seus embaixadores precisa-
mente é o piloto andorrano 

Albert Llovera que partici-
pou no Dakar e no campio-
nato mundial de RallyCross, 
entre outros, con vehículos 
adaptados. 

Outra das marcas é Renault 
e Dacia que dende o 2011 
dispón do programa Renault 
Tech. Con el, podes reali-
zar calquera tipo de adap-
tación nos seus modelos 
ao traballar con carroceiros 
como Rehatrans ou Ilunion. 
Ademais, Renault Tech ofre-
ce modificacións específicas 
para os Renault Kangoo e 
Trafic e os Dacia Doker, que 
inclúen instalacións de ram-
plas para o acceso mediante 
cadeiras de rodas.   

O primeiro eléctrico

Se falamos de coches eléc-
tricos temos que nomear 
a Nissan. Ilunion, que per-
tence ao grupo de empre-
sas sociais da ONCE e a súa 
Fundación, desenvolveu o 
primeiro coche eléctrico de 
España adaptado para per-
soas con mobilidade reduci-
da. Estre traballo realizouse 
sobre a furgoneta eléctrica 
de Nissan, a e-NV200. 

Este modelo conta cun 
motor de 109 cabalos e un 
par de 254 Nm, o que facili-
ta as arrancadas en costa. A 
súa autonomía total é de 170 
quilómetros e a súa veloci-
dade máxima limitada é de 
120 km/h. Ademais, segun-
do a marca, o mantemento 
resulta un 40 por cento máis 
barato que a versión diésel 

ao prescindir de elementos 
como aceites ou filtros. 

Este vehículo abriu a por-
ta ao taxi eléctrico accesi-
ble ao mesmo tempo que 
tamén esixe vehículos de 
transporte públicos ecolóxi-
cos. Cómpre ter ben presen-
te que o Instituto Nacional 
de Estatística sostén que o 39 
por cento da poboación no 
Estado presenta ou presen-
tará nalgún momento da súa 
vida problemas de mobilida-
de, sexa por doenza, idade ou 
outros factores.

Que podemos adaptar?

Aínda que non dispoña 
dun plan ou programa es-
pecífico, case calquera fabri-
cante pode adaptar os seus 
coches a persoas con disca-
pacidade polo que sempre é 
recomendable buscara ofer-
ta en todos os concesionarios 
dependendo do caso concre-
to. Existen moitas formas de 
adaptar un vehículo ás ne-
cesidades de cada quen. Por 
exemplo, pódese adaptar un 
coche de forma electrónica 
ou mecánica, e aínda que a 
primeira opción adoita ser a 
máis cara pero tamén a máis 
funcional. Entre as adapta-
cións máis comúns, atopa-
mos: os pedais no volante, 
modificacións nas portas 
para facilitar o acceso e 
saída do coche, ou algúns 
complementos adaptados. 

Os pedais no volante

A maior preocupación 
para as persoas con mobili-
dade reducida ou algún pro-
blema que afecte ás persoas 
son os pedais. Onde pode-
riamos colocalos entón? A 
adaptación máis habitual é 
poñelos diante ou detrás do 
volante, para que poidan ser 
accionados de forma ma-
nual. Tamén existe a posi-
bilidade de xuntar os tres 
pedais nunha soa panca.

Entradas e saídas do 
coche

Se a todas as persoas nos 
custou algunha vez en-
trar ou saír dun vehículo, 

imaxinémonos as persoas 
que dispoñen dalgunha 
redución de mobilidade. 
Entrar e saír do coche po-
dería converterse nunha au-
téntica odisea. Para facilitar 
a entrada e saída do coche 
existen diversas solucións e 
unha delas son os asentos 

que xiran nun ángulo de 
90 graos para calquera das 
prazas dianteiras. Tamén se 
poden incorporar portas 
corredoiras e incluso asen-
tos que saen directamente 
do coche, ademais de ram-
plas para cadeiras de rodas 
que saen da parte traseira 
do coche.

Complementos

Existen casos nos que os 
complementos que facili-
tan a condución resultan 
suficientes. Por exemplos, 
para aquelas persoas que 
son moi baixiñas, exis-
ten bases para os pedais. 
Tamén podemos atopar no 
mercado mandos que se po-
den cambiar de sitio, pan-
cas de activación do limpa 
parabrisas no lado esquer-
do en troques do dereito. 
Existen accesorios de todo 
tipo, como os que facilitan 
a visibilidade con espellos 
adicionais. Iso si, sempre hai 
que asegurarse de que es-
tán homologados. 

Cada unha das persoas 
que compoñen este mun-
do dispón dunha diversida-
de de características que a 
levarán a moverse, e gozar, 
da vida dun xeito diferente 
ao da outra persoa. No ca-
miño, cómpre adaptar as 
ferramentas do día a día a 
estas diversidades e unha 
delas é a condución. A di-
versidade tamén debe diri-
xir o volante das conducións 
do futuro.

Os avances na adaptación de vehículos fan que a día de hoxe persoas cun alto grao de discapacidade 
poidan gozar da condución

 Os pedais 
no volante, 
modificacións nas 
portas para facilitar 
o acceso e saída do 
coche son algunhas 
das adaptacións 
máis frecuentes

 As axudas 
estatais non son 
precisamente o 
maior incentivo 
para adquirir un 
coche adaptado
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O Porsche 914 cumpre me-
dio século de vida. Con este 
modelo, a marca xermana con-
verteuse no primeiro fabrican-
te alemán en levar ao mercado 
un deportivo de produción en 
serie con motor central no ano 
1969. Para celebrar o aniversa-
rio, o Museo Porsche convidou 
a máis de 120 seareiros deste 
bipraza ao 'Typically Porsche 
Day', ou sexa o 'Día Tipicamente 
Porsche', que se celebrará du-
rante todo o mes de xuño e a 
primeira semana de xullo co 
motivo da inauguración dunha 
exposición que festexará esta 
mesma efeméride.

Unha exposición de 
aniversario

Na mostra exhíbense unha 
ducia de modelos que cubrirán 
o amplo abano dos 914 e das 
creacións que inspirou. Na ex-
posición estarán os modelos de 
produción 914/4 e 914/6, con 
motor Volkswagen de catro ci-
lindros e o Porsche de seis cilin-
dros, respectivamente. Tamén 
se poderá ver o primeiro 914 
construído e un dos dous pro-
totipos Porsche con motor de 
oito cilindros de competición.

Outro dos vehículos que se 
mostrará é o 914/6 GT que se 
realizou en 1972 para que a 
ONS, a máxima autoridade do 
deporte nacional, o utilizara 
como o primeiro 'safety car' do 
mundo. Estaba equipado con 

novidosos sistemas de seguri-
dade, entre eles un de extinción 
de incendios moi moderno. A 
isto, súmaselle un proxecto de 
reconstrución de iniciativa pri-
vada que incorpora un motor 
V8 de 350 cabalos do 928 GTS 
para un 916. Tamén estarán pre-
sentes as creacións deportivas 
do 914 realizadas polo reno-
meado deseñador de automó-
biles Albrecht Graf Von Goertz 
e o carroceiro francés Heuliez. 
A exposición permanecerá no 
Museo Porsche ata o día sete 
de xullo.

Como nace o Porsche 914?

Estes 50 anos do Porsche 
914 serven tamén para facer 
unha revisión da súa historia. 
A mediados dos anos sesenta, 
este fabricante trataba de ex-
pandir a posición no mercado 
cun deportivo que se situase 
no prometedor segmento por 
debaixo do 911. Pola contra, 
un proxecto así non era viable 
para que o levara en solitario 
unha empresa pequena. O fa-
bricante de automóbiles con 
sede en Zuffenhausen encon-
trou un socio en Volkswagen, 
que naquel tempo buscaba un 
sucesor para o seu xa vello de-
portivo cupé Type 34, máis co-
ñecido como Karmann Ghia.

Ferry Porsche e o Director 
de VW, Heinrich Nordhoff, uní-
ronse para o proxecto a me-
diados dos sesenta. Cando 

Nordhoff faleceu repentina-
mente en 1968, este proxecto 
estivo a piques de fracasar. Ferry 
Porsche traballou nunha solu-
ción co novo director xeral de 
Volkswagen, Kurt Lotz, que con-
sistiu en que ambas empresas 
establecerían a sociedade de 
vendas VW-Porsche. O produ-
to comercializouse no merca-
do europeo como VW-Porsche 

dispoñíbel en dúas versións: 
o 914 con motor de catro ci-
lindros Volkswagen e o 914/6 
cun propulsor Porsche de seis 
cilindros. Nos Estados Unidos 
ambas variantes se venderon 
baixo a marca Porsche.

Tamén existiu unha versión 
de carreiras, o 914/6 GT e dous 
prototipos denominados 914/8 
con 300 cabalos de potencia. 
O éxito do 914/4 prexudicaría 
a imaxe do Porsche xa que o 
914 comezou a coñecerse pola 
prensa como o 'Volksporsche' 
ou o 'Porsche do pobo'. Deste 
xeito, a pesar das súas pres-
tacións, apenas foi aceptado 
polos 'porschistas' e non con-
seguiron expandir a súa cartei-
ra de clientes.

O maior éxito dun 914 ofi-
cial foi o triplete conseguido 
na Marathon de la Route, cele-
brada en Nürburgring en 1970. 
A versión de seis cilindros tivo 
un exitoso comezo en diferen-
tes campionatos dos Estados 
Unidos e alcanzou numero-
sas vitorias na súa catego-
ría. Ademais, un 914/6 GT do 
Equipo Sonauto gañou a cate-
goría GT en Le Mans, en 1970. O 
914 fabricouse ata o ano 1976, 
cando foi reemprazado polo 
Porsche 924. Actualmente hai 
diverxencias sobre o número 
de unidades que quedan no 
mundo en bo estado.

Todo un puro deportivo

O propulsor Volkswagen era 
de novo deseño e foi o primei-
ro propulsor de serie con inxec-
ción ofrecido pola marca. Estes 
1.7 litros de catro cilindros des-
envolvía 80 cabalos de poten-
cia a 4.900 rpm, para acelerar 
de 0 a 100 km/h en 13 segun-
dos e alcanzar unha velocida-
de máxima de 177 km/h. En 
contraste, o motor Porsche de 
seis cilindros proviña do 911 T 

O Porsche 914 cumpre 50 anos 
Un grande avance para os nosos desprazamentos

 Porsche 
e Volkswagen 
aliáronse para sacar 
o 914 ao mercado
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O 914/6 GT (1972) construíuse para que a ONS o utilizase como o primeiro 'safety car' do mundo
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e estaba deseñado para lo-
grar as mellores prestacións, 
con árbores de levas na ca-
beza, carburadores triplas e 
aceso de condensador de alto 
rendemento.

Os dous litros bóxer tiña 
110 cabalos a 5.800 rpm e, 
por tanto, era máis potente e 
subía de revolucións con máis 
alegría que o seu homólogo 
de Volkswagen. Cun peso en 
baleiro de 900 quilogramos 
ou de 940 na versión coa me-
cánica de seis cilindros, o 914 
lograba unha excepcional re-
lación peso/potencia.

914 S: dous modelos 
únicos

Por último, pero non menos 
importante, houbo dúas uni-
dades dun modelo especial 
lendario que axudou a cimen-
tar a extraordinaria reputación 

deste bipraza: o 914 S con 
oito cilindros. O motor bóxer 
de tres litros procedente do 
Porsche 908 de competición, 
un coche que dominaba nos 
circuítos nos anos setenta, ía 
colocado por diante do eixo 
traseiro. Grazas ao seu sistema 
de inxección,o primeiro vehí-
culo que se produciu tiña uns 
300 cabalos. Foi entregado a 
Ferdinand Piëch, o responsa-
ble de desenvolvemento na-
quela época, como coche de 
probas.

Na segunda unidade, o mo-
tor de oito cilindros con carbu-
radores daba 260 cabalos. Foi 
un vehículo matriculado para 
poder circular por estrada e 
que se lle entregou a Ferry 
Porsche como agasallo polos 
seu 60 aniversario. Ambos os 
914 S tiñan unha velocidade 
máxima de ao redor de 250 
km/h e, en 1971, serviron de 

base para unha curta serie de 
modelos 914 de altas presta-
cións. Así nacían once coches 
que se equiparon con mo-
tores de seis cilindros proce-
dentes dos que entón eran 
os deportivo máis potentes: o 
911 S e o 911 Carrera RS, con 
190 e 210 cabalos, respecti-
vamente. Foron optimizados 
para competición e bautiza-
dos como 916.

Éxito no mercado

O distinguido bipraza co 
seu característico teito Targa 
estaba dirixido principalmen-
te á xente máis nova. Cun pre-
zo básico inicial de 11.955 
marcos (uns 6.000 euros ao 
cambio), o Porsche 914 con-
verteuse nun auténtico éxito 
de vendas. Entre 1969 e 1975 
fabricáronse 115.631 unida-
des do 914 de catro cilindros. 
A maioría deles exportáronse 

aos Estados Unidos, onde o 
914 se vendía exclusivamen-
te como Porsche, sen o prefixo 
VW. É, por tanto, un dos depor-
tivos máis vendidos do mun-
do. Nos Estados Unidos o 914 
foi elixido 'Coche Importado 
do Ano' en 1970. En contras-
te, o 914/6 foi un puro sangue 
máis exclusivo do que se pro-
duciron 3.338 unidades entre 
1969 e 1972. Tamén logrou va-
rios triunfos en competición e 
hoxe en día é un dos máis bus-
cados polos grandes coleccio-
nistas de coches.

Sen dúbida, o Porsche 914 
deixou pegada na historia au-
tomobilística. Unha máquina 
prestacional, potente e que 
chegou a ser considerado un 
paria polo estigma da colabo-
ración con Volkswagen e que 
hoxe esperta unha grande ad-
miración entre o público polo 
seu carácter único.

O 914/6 GT (1972) construíuse para que a ONS o utilizase como o primeiro 'safety car' do mundo

Chegou a ser considerado un paria polo estigma da colaboración con Volkswagen

Retro-visor >> Sprint Motor 23



■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo ■ TOMÁS E MATEO CUMBRAOS DÍAZ E MC| FoTos

López: nadar e gardar a roupa
52º Rali Ourense–Ourense Termal–Supercampionato de España/CERA

Foi complicado o inicio de rali para Pepe López e o R5 de Citroën. Problemas de freos na primeira 
etapa, composta polo dobre paso polo Canón do Sil e Esgos, limitaron o seu rendemento, rematando 
de todos os xeitos segundo. O sábado, a mala sorte que tiveron os seus rivais (abandonos case segui-
dos de Pons e Ares), permitíronlle situarse primeiro e obter unha nova vitoria no presente exercicio. 
A primeira en Ourense.

Nun rali na súa liña, marcado polo especial que é o 124 Abarth, o madrileño Alberto Monarri acadou 
o quinto posto, liderando o grupo R-GT.

Primeira vitoria entre os coches N5 da Copa RMC para o llanisco Alfredo Tames, aos mandos do seu 
Ford Fiesta.

Ao seu ritmo, sabedor da situación, todo un veterano como é o avilesino Daniel Alonso acadou a 
terceira praza entre os R5 e a sexta posición final, copilotado polo galego Cándido Carrera.

Segue o proceso de aprendizaxe do arteixán Roberto Blach, que en Ourense situou o seu DS3 na 
oitava posición da xeral final.

Lonxe sempre dos máis rápidos do rali, o cántabro Surhayen Pernía acadou un novo podio este ano, 
concluíndo segundo en Ourense. Este resultado permítelle colocarse en segunda posición na xeral 
provisional do CERA, xusto un punto por detrás de López, superando agora a Ares, que abandonou o 
sábado cando era segundo por males na bomba de gasolina do seu Hyundai.

O grupo A foi parar a mans do piloto de Barbadás Miguel Álvarez, aos mandos dun 206 XS.A copa de promoción organizada por Dacia veu a vitoria do ourensán Daniel Carballo.
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Posto Piloto Vehículo

1º JOSÉ Mª LÓPEZ Citroën C3R5 

2º ALEJANDRO SURHA PERNIA Hyundai i20 R5

3º JOAN VINYES Suzuki Swift Sport R+ 

4º JAVIER PARDO Suzuki Swift Sport R+

5º ALBERTO MONARRI Abarth 124 Raly R-GT

6º DANIEL ALONSO Ford Fiesta R5

7º ALFREDO TAMES Ford Fiesta N5

8º ROBERTO BLACH Citroën DS3 R5

9º ALBERTO OTERO Ford Fiesta N5

10º FRANCISCO CIMA Renault Clio N5

Clasificación Xeral

Ata 55 clasificados

Desta volta o binomio Suzuki foi encabezado polo veterano andorrano Joan Vinyes. Acabou no terceiro posto co seu Suzuki, liderando a variante N5, por diante do seu compañeiro de equipo, o alaricano Javier Pardo.

E falando de Pardo, non volveu a ter sorte o ourensán no rali de casa. Sabía o de Suzuki que a compe-
tencia era moi dura para estar no podio e preto del. Diversos contratempos marcaron a súa carreira 
e pese a dous scratchs, rematou cuarto, beneficiado tamén polos citados abandonos de Pons e Ares.

Braña

SArabia

Un veterano GT Turbo, o da dupla Sousa-González, mandou no grupo H.

O vigués Martínez Del Rio liderou entre os N 2RM co seu pequeno Fiat Seiscento. Un veterano GT Turbo, o da dupla Sousa-González, mandou no grupo H.
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D I A R I O  D E  N O VA S  T E C N O L Ó X I C A S  D E  G A L I C I A

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

Síguenos en:

■ MIGUEL CUMBRAOS TexTo ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ E MC| FoTos

Pons… quen senón?
Rali Terra da Auga - Comarca de Arzúa

Posto Piloto Vehículo

1º XAVIER PONS Skoda Fabia R5 

2º JOSE Mª LÓPEZ Citroën C3 R5 

3º GUILLAUME DE MEVIUS Citroën C3 R5 

4º JAVIER PARDO Skoda Fabia R5

5º ALEXANDER VILLANUEVA Skoda Fabia R5

6º GORKA EIZMENDI Ford Fiesta R5

7º EDUARDO PONS Skoda Fabia R5

8º ALFREDO DEDO Renault Clio N5

9º ALBERTO OTERO Ford Fiesta N5

10º FRANCISCO CIMA Renault Clio N5

Clasificación Xeral

Ata 58 clasificados

Catro probas no campio-
nato de España de Ralis 
de Terra –a galega con-
tando igualmente para 
o certame mixto “Súper 
Campionato – e catro 
triunfos sen paliativos 
para o actual campión. 
Xevi Pons, que xa ven-
cera en Lorca, Huelva e 
Navarra, volveu a triunfar, 
desta volta en Arzúa, aos 
mandos do seu eficaz 
Skoda Fabia R5.

Igual que fixo o seu irmán Ghislain no 2015, Guillaume de Mevius, tamén fillo do que fose 
piloto oficial de Mazda nos anos 80, Grégoire, veu correr a Galicia para testar o seu DS3 de 
cara ao WRC de Portugal. Completo rali do belga, que adiantou a Javier Pardo e foi finalmente 
terceiro, rodando veloz co seu Citroën

A Copa RMC e a primeira posición entre os numerosos N5 correspondeu ao italiano Alfredo 
Dedo, aos mandos dun Renault Clio.

Moi rápido en asfalto, pero quizais aínda sen ese plus en terra e ben sabedor do bo dun se-
gundo posto, o madrileño con raíces galegas Pepe López situou o C3 do equipo Citroën nunha 
merecida segunda praza.

Nunha tempada que non lle está respectando mecanicamente, o alaricano Javier Pardo pe-
lexou polo podio, pero tivo que contentarse coa cuarta praza, tras ser superado por De Mevius 
na final da matinal tras sufrir problemas no seu Skoda.
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Ensinando en Galicia a súa nova adqui-
sición e correndo preto de casa, Jesús 
Ferreiro mandou co seu Subaru Impreza 
no apartado Proto 4 RM.

Para un experimentado Jan Solans, acompañado do navegante galego Mauro Barrei-
ro, foi o triunfo entre os R2, rematando o catalán décimo quinto. A categoría Históricos recaeu no BMW 325 E30 dos galegos Rodríguez e Vigo.

O madrileño con ascendencia galega Alexander Villanueva, campión absoluto hai un par de tempadas, completou o éxito de Skoda (tres unidades entre os cinco primeiros), desta volta copilotado polo 
experimentado José Pintor.
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■ NACHO CARBALLEIRA TexTo e FoTos

Ott Tanäk I de Portugal
Cronica

O piloto estoniano, Ott 
Tanak, encadeou o seu se-
gundo triunfo consecutivo 
no Campionato do Mundo de 
Ralis, tras sumar a súa primeira 
vitoria no país veciño, colocán-
dose con este resultado á som-
bra de Sébastien Ogier, que en 
Portugal volveu sufrir a falta de 
adaptación do Citroën C3 WRC 
á terra; o hexacampión tan só 
puido ser terceiro no Rali de 
Portugal, grazas ao abando-
no no último treito do británi-
co Kris Meeke, que golpeaba o 
seu Toyota Yaris cando rodaba 
en terceira posición.

O segundo posto do podio 
foi para un consistente Thierry 
Neuville, sendo o único piloto 
da marca coreana que non su-
friu problemas no seu Hyundai 
I20 Coupé WRC. O belga con-
seguiu impoñerse en cinco 
especiais, quedándose a moi 
pouca distancia do piloto de 
Toyota.

O Rali de Portugal retor-
naba á sempre dura Serra 
de Coimbra, coa disputa do 
Arganil tras dezaoito anos. Esa 
primeira etapa estivo marca-
da por unha intensa calor e 
unha gran cantidade de po en 
suspensión,que obrigou a que 
a organización decidise deixar 
catro minutos entre cada par-
ticipante de máxima priori-
dade, así como tres minutos 
entre o resto de participantes. 
As esperanzas de Dani Sordo 
e Carlos do Barrio de facer un 
bo resultado se esfumaron moi 
pronto, do mesmo xeito que 
as de Sébastien Loeb e Daniel 
Elena, pois sendos problemas 
coa bomba de alimentación 

facíanlles perder unha gran 
cantidade de tempo. Esta inci-
dencia do piloto español apro-
veitouna Tanäk para colocarse 
líder a partir do terceiro tra-
mo, un posto que non aban-
donaría e que lle valería para 
sumar a súa terceira vitoria da 
tempada.

Nesta primeira etapa, ta-
mén competían os equipos 
da Peugeot Rally Cup Ibérica, 
onde parece que Daniel 
Berdomás empeza a situar-
se como posible sucesor de 
Roberto Blach Jr. O coruñés su-
maba unha sólida vitoria malia 
sufrir problemas cos colecto-
res do seu Peugeot 208 R2. 
Tamén conseguiu finalizar a 
proba Santi García, na novena 
posición da copa monomarca.

Sábado

O sábado a carreira despra-
zábase máis ao norte, para dis-
putarse seis especiais no área 
de Vieira do Minho. Unha xor-
nada intensa, na que Hyundai 
fixo un movemento estratéxi-
co cos dous pilotos que habían 
ter problemas o día anterior. 
Durante a mañá, Dani Sordo 
atrasou a súa saída para po-
der limpar a pista a favor do 
seu xefe de filas, Neuville, 
algo que non daría o resulta-
do agardado e facía que pola 
tarde tanto Sordo como Loeb 
pasasen, tras penalizar no con-
trol horario, por diante do bel-
ga. Mentres tanto, os pilotos 
de Toyota seguían dominan-
do, con Tanäk na cabeza, se-
guido moi de preto de Latvala 
e Meeke; con todo, o veterano 

Jari-Matti sufría unha avaría 
mecánica na penúltima espe-
cial do sábado que o obrigaba 
a abandonar.

Domingo

O domingo viviríase unha 
xornada moi emocionante, 
con Tanäk e Meeke separados 
por menos de 3” tralo primeiro 
paso por Fafe, ao que o estonia-
no respondería impoñéndo-
se nos dous seguintes treitos. 
Ademais, o seu compañeiro 
de equipo, facía un trompo na 
segunda pasada de Montim, 
que o relegaba á terceira po-
sición por detrás de Neuville. 
O podio parecía xa conforma-
do, con todo, todo cambiaba 
cando Meeke golpeaba o seu 
Toyota Yaris na Power Stage, 
deixándolle o último chanzo 

do podio a Ogier, que ademais 
sumaba os puntos adicionais 
deste tramo, grazas en parte á 
manobra de Tanäk, que freou 
nos últimos metros para non 
ter que abrir pista en Cerdeña, 
seguinte proba do calendario 
Mundial.

Entre os R5, a vitoria foi para 
a nova estrela de Skoda, Kalle 
Rovanperä, que se impoñía 
coa nova evolución do vehí-
culo checo ao seu compañei-
ro de equipo Jan Kopecký. O 
podio de Skoda Fabia R5 nesta 
categoría completábao o fran-
cés Loubet.

No Campionato Portugués, 
o mellor foi Armindo Araujo, 
que se fixo coa vitoria no apar-
tado nacional, ademais de 
conseguir finalizar na décimo 
sexta posición da xeral.

Kopecky en pleno voo

Latvala retirouse con problemas nos amortecedores
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Vodafone Rali de Portugal 2019
ESTAMPAS
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Cun rodar ha-
bitual ao que ven 

facendo no presente 
exercicio, o finlandés 

Suninen foi o mellor do 
equipo Ford, rematando 

cuarto co seu 
Fiesta.

Demostrando a 
súa rapidez Kalle 

Rovanperä venceu no 
WRC2PRO, rematando 

na sexta praza 
final.

Como pasou 
no 2018, o estonio 

Tänak volveu vencer en 
Portugal. O seu Yaris colleu 

a cabeza na terceira especial 
do rali, o primeiro paso por 

Arganil, e non a deixou 
ata chegar ao final.

No pelotón dos máis 
rápidos, pero nunca 

pelexando pola cabeza, o 
actual campión, Sébastien Ogier, 

sería cuarto; pero a saída de 
estrada de Meeke na derradeira 
crono, deulle o terceiro lugar e 

mantense así como líder da 
xeral provisional.

De menos 
a máis, atacando 

moito sobre todo na 
segunda etapa do rali, o 

belga Neuville foi segundo, 
á par que salvou a honra 
do equipo Hyundai cun 

traballado posto de 
podio.
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Posto Piloto Escudería Tempo

1º TÄNAK O. Toyota Gazoo Racing WRC 3:20:22.8

2º NEUVILLE T. Hyundai Shell Mobis WRT +15.9

3º OGIER S. Citroën Total Abu Dhabi WRT +57.1

4º SUNINEN T. M-Sport Ford WRT +2:41.5

5º EVANS E. M-Sport Ford WRT +7:08.3

6º ROVANPERA K. Skoda Motorsport +10:34.2

7º LATVALA J. Toyota Gazoo Racing WRC +11:28.2

8º KOPECKY J. Skoda Motorsport +11:41.9

9º LOUBET P-L. Loubet P-L. +12:46.3

10º BERGKVIST E. Bergkvist E. +14:28.4

Clasificación Xeral

Ata 33 clasificados

Algo moi valorado 
no país veciño é o 

primeiro piloto local clasi-
ficado. Armindo Araujo, foi o 
“galardoado”, por diante de 
Magalhaes e Fontes, todos 

eles cuns cantos “Portu-
gales” ás costas.

Líder inicial e 
autor de dous me-

llores tempos, Dani Sordo 
viu como os problemas 

mecánicos o afundían na 3ª 
especial. A súa remontada 

permitiulle chegar ao posto 
23, sumando incluso 2 

puntos no “TC Plus”.

Tras 
un rali no que 

tivo o liderado a 
dous segundos, un erro 

na especial que pechaba o 
rali (Fafe-2) deixaba fóra a 
Meeke, privando dun se-

guro podio ao inglés 
de Toyota.

Gran rali de Daniel 
Berdomás, que foi quen 

de volver a vencer na 
Peugeot Rally Cup Ibérica 
por diante de Fernandes 

e Bassas.

Lonxe de 
Rovanperä, e co 

veterano Kopecky polo 
medio, o francés Pierre-

Louis Loubet foi o 
mellor no apartado 

WRC2.
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