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Unha lenda que cumpre 50 anos
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Agora xa se converteu en rutina. Todas as 
semanas lle “dan brasa” ao motor de com-
bustión. Un século vivindo tranquilo e en 
paz e de repente todo son encarnizadas 
agresións, sen miramentos nin compaixón. 
Hai que afundilo ata que deixe de existir. 
Parece que xa nos esquecemos dos servi-
zos prestados. Do moito que contribuíu 
este tipo de motor no desenvolvemento 
da humanidade.

Un dos últimos canonazos foi propina-
do polo Goberno húngaro, en toda a liña 
de flotación. Pois acaba de aprobar que 
dende o ano 2022 os concellos das gran-
des cidades só poden adquirir autobuses 
eléctricos. A decisión forma parte dunha 
estratexia para que en dez anos non haxa 
máis vehículos de transporte público ur-
bano con motores de combustión. Nunha 
primeira fase, as localidades de máis de 
25.000 habitantes terán á súa disposición 
un fondo estatal de 110 millóns de euros 
para ir renovando a súa frota co que se 
agarda que se poñan en circulación 1.300 
vehículos eléctricos. O programa activado 
polo Executivo húngaro aspira ademais a 
converterse nun estímulo para o sector da 
automoción local, pois ao menos a meta-
de destes novos buses eléctricos terán que 
estar fabricados no país.

Algún lector estará pensando que isto 
ocorre nun país afastado. Non se con-
funda, isto vai ocorrer en todos os países 
desenvolvidos a medio prazo, ou antes. Só 
que Hungría adiantouse aos demais. Serán 
maioría os países que imiten esta normati-
va a curto prazo. China incluso vai un paso 
máis por diante, con milleiros de autobu-
ses eléctricos circulando actualmente po-
las súas megalópoles. Parece que xa non 
hai outra alternativa. E aquilo da convi-
vencia civilizada para un tránsito pacífico, 
do petróleo a electricidade, quedou total-
mente diluído. Como diría Groucho Marx 

“máis madeira, é a guerra!”. Acabáronse as 
contemplacións, ou eléctricos ou sancións!

Aínda así os grandes lobbys enerxéticos 
continúan utilizando a súa (grande) in-
fluencia mediática para lanzar proclamas 
cada día máis ameazadoras do terrible que 
pode ser esta transición belixerante e obri-
gada. Por outra banda, os fabricantes de 
automóbiles xa se resignaron. Todos teñen 
un plan B agochado en oficinas e naves 
secretas, case que clandestinas. Están tra-
ballando a marchas forzadas, sen horarios 
nin calendarios. Queren recuperar todo o 
tempo perdido. Que non foi pouco. Cando 
os ventos políticos e económicos lles eran 
propicios e xogaban coas cartas marcadas 
dos grandes grupos. Que fácil era!

A realidade dinos que a política “antidié-
sel” do Goberno comeza a amosar os seus 
primeiros danos colaterais nas refinerías e 
gasolineiras do noso país. O consumo de 
gasóleo para automoción cae no que vai 
de ano por primeira vez dende o ano 2013. 
Unha situación que choca rotundamente 
coa mellora da actividade económica do 
país e, sobre todo, co forte crecemento da 
demanda de gasolina do 6,2% no mesmo 
período. Así e todo a caída da demanda 
será o seguinte paso que veremos, cando 
os voltios se impoñan, ou nolos impoñan.

Mentres tanto, a pequena Greta 
Thunberg, provista cunha pancarta, con-
tinúa collendo a súa bicicleta todos os ven-
res ás 8.30 da mañá (chova ou faga sol) 
para plantarse diante do parlamento sue-
co en Estocolmo. Un fenómeno mundial, 
ás veces silenciado polos voceiros mediá-
ticos nacionais e internacionais, que segue 
en expansión parando colexios e institutos 
de todo o mundo en protesta pola desi-
dia dos adultos ante o cambio climático. 
O motor de combustión é un dos obxec-
tivos de todas estas furibundas ondadas. 
Veremos canto aguanta sen afundirse.

EDITORIAL

Outra ondada ao motor de combustiónOutra ondada ao motor de combustión
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■ UNHA ENTREVISTA DE MIGUEL DEL MORTIROLO 

O Campionato Galego de 
Mountain Bike XCO celebrou-
se na localidade coruñesa 
de Ares, o circuíto constaba 
duns cinco quilómetros e dis-
corría polas proximidades do 
Mosteiro de Santa Catalina.

Na primeira manga compe-
tiron os másters e os cadetes, 
esta proba estivo marcada 
pola chuvia.

 Na segunda manga, onde 
competiron os elite, Sub23 
e xuvenís, despois de que a 
chuvia parase, o circuíto que-
dou perfecto para a practica 
do mountain bike, pero es-
taba algo esbaradizo. En ca-
detes masculinos o gañador 
foi Martín Buba (C.C. Coruxo), 

Martín tivo un bonito duelo 
con Miguel Rodríguez (C.C. 
Ponteareas). 

Na categoría feminina de ca-
detes o triunfo foi para Laura 
Capa (Aleata - C.C. Farto).

En máster30 o gañador foi 
Diego Rey (C.C. Tambre Bike), 
Diego tivo que loitar ata os 
últimos metros con Fernando 
Díaz (C. MTB Eskornabois) 
para conseguir o triunfo.

O gañador en máster40 foi 
Marcos Mayo (P.C. Noela) e en 
máster50 foi Francisco López 
(C. MTC Team).

En júniors o triunfo foi para 
Xoel Montes (A.D. Avanza) e 
Noela Saa (Academia Postal 
– Maceda).

En Sub23 os gañadores fo-
ron Iván Feijoo (Academia 
Postal – Maceda) e Irene 
Trabazo (C.C. XSM).

E por último en elite os 
triunfadores foron Saúl 
López (Academia Postal 

– Maceda) e Lara Lois (Extol 
– La Gramola Team).

O equipo triunfador do 
Campionato foi o Academia 
Postal – Maceda, ao con-
seguir o triunfo en tres 
categorías.

Cigueñais para Vespa 125
Co fin de mellorar as 

prestacións das Vespa 
125 o especialista Polini 

deseñou os novos cigüeñais 
Polini For Race. Estas pezas 
están especificamente des-
envolvidos para as Vespa 125 
primavera ET3, PK, XL e ETS.

Como nos motores de com-
petición a biela é traballada 

nunha peza co fin de mello-
rar a resistencia ás vibracións. 
A medición da aspiración está 
modificada para mellorar as 
prestacións do propulsor e o 
novo deseño do cigüeñal foi 
optimizado para reducir as 
vibracións.

O prezo de venda ao público 
é de 159 euros.

Kymco lanza unha oferta 
da súa gama pequena

O fabricante 
de motos Kymco 
anunciou unha 

mellora do prezo de ven-
da dos tres scooters máis 
pequenos e lixeiros da súa 
gama de 125 cc, co fin de 
facilitar aos usuarios a ad-
quisición destes vehículos. 
A campaña permite afo-
rros de 500 euros no caso 
de Filly; e de 350 euros en 
Miler e Like, durante os 

vindeiros catro meses (do 
1 de agosto ao 30 de nov-
embro, ambos inclusive). 
Os tres scooters son lixei-
ros, áxiles, cómodos e de 
solo plano.

Con esta promoción o 
prezo do Miler é de 2.049 
euros, o do Filly de 2.199 e 
o do Like de 2.249. No pre-
zo vai incluído un seguro 
dun ano con cobertura de 
roubo (Seguros Allianz).

Audi e-tron Scooter
Audi responde á 

tendencia cara a 
unha mobilidade 

multimodal nas grandes 
urbes cun novo concepto 
de patinete eléctrico. O e-
tron Scooter, que combina 
as vantaxes dun patinete 

eléctrico e as dun mono-
patín, está deseñado para 
usuarios que buscan unha 
opción deportiva. Cun peso 
de 12 quilogramos, o e-tron 
Scooter pode pregarse para 
ser transportado comoda-
mente no maleteiro dun au-
tomóbil, ou para manexalo 
coma se fose un trolley con 
rodas á hora de acceder ao 
tren ou a un autobús. O pi-
loto pode manexalo cunha 
man libre, o que lle permi-
te mirar de forma segura 
ao seu redor, e facer sinais. 
A comercialización está pre-
vista para finais de 2020.

Campionato Galego de Mountain Bike XCO
Dúas rodasSprint Motor >>4



Lexus na 38ª edición do 
Concurso de Casas Novas

Estivo presente 
como patrocinador 
e vehículo ofi-

cial do Concurso de Saltos 
Internacional de Casas 
Novas, na súa edición 2019. 
Un evento deportivo de pri-
meiro nivel que reuniu a 
grandes estrelas da hípica 
nacional e internacional.

O director de Lexus España, 
Leonardo Carluccio e 
Miguel Carsi, presiden-
te e CEO de Toyota España, 
acompañados por José 
Ramón Ferreiro, presiden-
te de Grupo Breogán, pre-
senciaron o Trofeo Lexus, 
celebrado o sábado día 
20. Carsi, foi o encarga-
do de entregar o premio á 

gañadora do Trofeo Lexus, 
Tania Moody.

Entre os vehículos cedi-
dos á organización, estive-
ron os máximos expoñentes 
da gama SUV premium de 
Lexus, todos eles equipados 
coa tecnoloxía híbrida auto-
rrecargable, como o Lexus RX 
450h L de 7 prazas ou o novo 
híbrido UX 250h. Á gama SUV 
premium de Lexus, acompa-
ñáronlle modelos como a 
berlina deportiva IS 300h e 
a nova berlina premium de 
Lexus, ES 300h. Todos estes 
modelos, xunto con outros 
da gama 100% híbrida auto-
rrecargable de Lexus, tamén 
puideron ser probados polo 
público asistente ao evento.

Presentada a concentración de clásicos 
de Compostela Monumental

Centro Lexus 
CorAs Xornadas de 
Patrimonio, que or-

ganiza a nivel mundial a 
Federación Internacional 
de Automóbiles Antigos nas 
principais capitais do plane-
ta, volverá ter o seu prota-
gonismo no casco vello de 
Santiago grazas á iniciati-
va que, dende hai xa máis 
de 8 anos, levan a cabo 
conxuntamente Compostela 
Monumental e o Automóbil 
Club de Galicia, en cola-
boración co Concello de 
Santiago. A cita está prevista 

para o sábado día 21 de se-
tembro. Agárdanse máis de 
160 automóbiles de todas as 
épocas.

Como vén sendo habi-
tual, os coches permanece-
rán en exposición na praza 
do Obradoiro ata as 18:30 
horas para deleite de veci-
ños, afeccionados e turistas. 
Para poder reservar praza e 
participar neste evento de-
berán poñerse en contac-
to co Automóbil Club de 
Galicia (teléfono: 629619025 
/ email: automovilclubdega-
licia@yahoo.com).

Por primeira vez 
en contorna urbana, 
CTAG e PSA proban a 

contribución das tecnoloxías 
de comunicación para o des-
envolvemento de funcións 
automatizadas de vehículos. 

O obxectivo é validar o resul-
tado da comunicación entre 
o vehículo e a infraestrutura 
nunha contorna urbana com-
plexa. Grazas ás tecnoloxías 
de comunicación IoT (Internet 
of Things) e V2X (Vehicle to 

Everything) xeraranse novas 
experiencias de mobilidade. 
Grazas á comunicación coa in-
fraestrutura, as situacións de 
condución urbana probadas 
contribúen á anticipación e 
adaptación da velocidade do 
vehículo para unha condución 
controlada máis fluída, segura 
e ecorresponsable.

Estas probas forman parte do 
Proxecto Europeo AUTOPILOT 

lanzado a principios de 2017. 
Este programa explora e eva-
lúa a contribución das novas 
tecnoloxías da comunicación 
ao servizo da condución autó-
noma. Nel participan 5 cida-
des europeas, entre elas Vigo, 
que pon a disposición zonas 
urbanas e xestiona as adap-
tacións das infraestruturas 
necesarias.

Colaboración entre o CTAG, 
PSA e o Concello de Vigo

Galicia >> Sprint Motor 5



Porsche Cayenne Coupé
Por diante é igual 

que un Cayenne, 
pero de perfil e den-

de atrás aprécianse conside-
rables cambios de deseño, 
máis deportivo. Perde algo 
de capacidade de maleteiro, 
con respecto ao seu antece-
sor, se é que temos en conta 
eses litros que quedan libres 
entre a liña do maleteiro ata 
o teito. Ten un teito de cristal 
fixo de 2,16 m2. Está pensa-
do para que 4 adultos viaxen 
con comodidade, e opcio-
nalmente, e sen costo, pode 
ser de 5 prazas, que é para 
o que está homologado. A 
maior anchura do eixe tra-
seiro e o efecto direccional 
traseiro da terceira xeración 
do Cayenne dota ao Coupé 
de todas as vantaxes tecno-
lóxicas de última fornada 
en Porsche, incluídos neste 

caso dos paquetes opcionais 
Sport que afectan decisiva-
mente ao alixeiramento do 
coche con elementos como 
o teito de carbono ou as la-
mias de 22”.

Este modelo arrinca como 
acceso á gama co motor tur-
bo de 6 cilindros e 3 litros de 
340cv (0 a 100 km/h en 6”). 
No caso do S Coupé o motor 
é o V6 de 2,9 litros biturbo de 
440cv mentres que o tope de 
gama é o Turbo Coupé con 
motor V8 de 4 litros, bitur-
bo e 550cv (0 a 100 km/h en 
3,9”).

Os prezos oscilan entre 
os 97.217 € do Coupé e os 
169.029 € do Coupé Turbo. 
No medio está o S Coupé: 
115.408 €.

O BMW M1 Art Car de Andy Warhol cumpre 40 anos
"Eu amo este coche. 

É máis exitoso que a 
obra de arte ", dixo 

Andy Warhol despois de que 
as súas pinceladas transfor-
maran o M1 de 470cv para 
sempre. Levoulle menos de 
media hora crear o cuarto 
modelo da Colección BMW 
Art Car. Xa mundialmente fa-
moso nese momento, a icona 
estadounidense da arte pop 

compartiu a mesma paixón 
con moitos fanáticos dos au-
tomóbiles desa época.

Hai 40 anos, este automóbil 
celebrou o seu debut depor-
tivo na Serie Procar e entrou 
nos anais da historia da Arte 
Pop. En 1979, este M1 compe-
tiu nas 24 horas de Le Mans. 
O Art Car quedou no 2º lugar 
na súa clase e logrou ser 6º na 
xeral.

Opel Zafira Life
Opel recupera o 

nome Zafira, para 
bautizar ao seu mo-

novolume para todo uso, o 
Zafira Life, de ata tres talles 
e ata 9 prazas; polivalente e 
dinámico co mellor equipa-
mento e unha completa gama 
motriz (eléctrica en 2021).

Realmente hai unha gran 
diferenza de tamaño entre 
o anterior Zafira e o novo, o 
que quizais provoque algún 
despiste nos novos usuarios, 
porque agora hai moito máis 
espazo. No seu tamaño gran-
de mide 5,3 metros de longo. 
A gama ten tres lonxitudes di-
ferentes: 4,60, 4,95 e 5,30 me-
tros. As tres poden montar 

ata 9 asentos. Hai configura-
cións para cinco, seis, sete ou 
oito asentos. Hai catro niveis 
de equipamento: Business, 
Selective, Innovation e 
Business Innovation.

Mecánica. Inicialmente só 
diésel: 1,5 de 120cv e 2,0 li-
tros con 150 e 177cv. Cambio 
manual de 6 velocidades para 
o 120 e 150cv. Automático de 
8 velocidades no 177cv. A 
principios de 2021 chegará o 
Zafira eléctrico. A tracción é 
dianteira con control de trac-
ción IntelliGrip. Máis adiante 
haberá unha versión 4x4.

Os prezos da gama parten de 
36.900 € (Zafira Life Business 
de 120cv).

NovasSprint Motor >>6



DFSK 580
O DFSK 580, é o pri-

meiro vehículo turis-
mo en aterrar no noso 

país da completa gama do xi-
gante automobilístico chinés 
Dongfeng, accionista maiorita-
rio do grupo PSA. Trátase dun 
SUV flexible co espazo dun 
monovolume. Pode albergar 

de dous a sete asentos, poten-
te e silencioso.

Conta cun motor turbo de 1,5 
litros e 146cv e cambio auto-
mático CVT. O DFSK 580 ofre-
ce a posibilidade de adaptalo a 
gas licuado de petróleo (GLP), 
converténdoo así na mellor 
opción para ter un SUV de 7 

prazas con tarxeta ECO e unha 
das maiores autonomías do 
mercado. Como aval da súa soli-
dez e da confianza na súa calida-
de, o SUV 580 ten unha garantía 
de 7 anos ou 100.000 km.

Entre outros detalles este 
modelo conta con asentos de 
coiro ergonómicos, lamias de 

aliaxe de 17”, luces LED diantei-
ras e traseiras e un interior coi-
dado e elegante. A previsión 
de DFSK é a de incorporar no 
2019 o iX5, un amplísimo SUV 
cupé que liderará o concepto 
de vehículos intelixentes, e en 
2020 incorporaranse á gama 
dous novos modelos máis.

Presentación do Karma GT eléctrico 
deseñado por Pininfarina

O fabricante de 
automóbiles eléc-
tricos de luxo con 

sede no sur de California, 
Karma Automotive, anun-
ciou que o debut do seu 
Karma GT, deseñado por 
Pininfarina, terá lugar na fa-
mosa Monterey Car Week. 
Os invitados de Concours 
d'Elegance de Pebble Beach 
poderán observar de preto 
ao Karma GT eléctrico.

A asociación de Karma 
con Pininfarina anunciou-
se en xaneiro co Karma GT 
deseñado pola casa ita-
liana como o primeiro re-
sultado da asociación. 

Colaboracións como esta 
axudan ao fabricante de 
automóbiles a acelerar 
as tecnoloxías futuras e o 
desenvolvemento de novi-
dades a medida que avan-
za cara a unha nova fase 
de rápida expansión de 
novos produtos eléctricos. 
"Traemos a EEUU a nosa 
experiencia en deseño. 
Estamos seguros de que o 
impresionante GT eléctrico 
que deseñamos para Karma 
será moi apreciado polos 
amantes dos vehículos de-
portivos", explica Giuseppe 
Bonollo, director de vendas 
e marketing de Pininfarina.

Audi e-tron 50 quattro
Audi lanzará unha 

nova versión do 
SUV de propulsión 

100% eléctrica: o e-tron 
50 quattro. Do mesmo xei-
to que o modelo actual-
mente no mercado, a nova 
versión de acceso á gama 
tamén conta con dous mo-
tores eléctricos, un no eixe 
dianteiro e outro no trasei-
ro. Cunha potencia total de 
sistema de 313cv e un par 
máximo de 540 Nm, acele-
ra dende 0 ata os 100 km/h 
en 7”. Para alcanzar a máxi-
ma eficiencia na maioría 
das situacións unicamente 

se activa o motor traseiro, 
mentres que o dianteiro 
funciona de forma predic-
tiva cando é necesario. O 
reparto da forza de propul-
sión nas 4 rodas realízase de 
forma moi precisa e extre-
madamente rápida.

Cunha densidade de ener-
xía de 71 kWh, a batería pro-
porciona unha autonomía 
superior aos 300 km se-
gundo o ciclo de homolo-
gación WLTP. En Alemaña, 
a nova versión de acceso á 
familia e-tron terá un prezo 
de partida por debaixo dos 
70.000 €.
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Skoda Fabia Black Edition
Este mes chega aos 

concesionarios o novo 
Skoda Fabia Black 

Edition, unha versión especial-
mente deportiva. Está dispo-
ñible en versión Hatchback e 
Combi. Destaca por un deseño 
interior e exterior impactante, 
con numerosos elementos ne-
gros que resaltan o seu carác-
ter dinámico. Dispón tamén de 
numerosos equipamentos que 
melloran o confort.

A grella do radiador é ne-
gra, e dispón dun marco cro-
mado que atrae a mirada. 
As cubertas dos retroviso-
res calefactados e axustables 

electricamente tamén son 
negras. O elemento máis re-
chamante son sen dúbida as 
exclusivas lamias de aliaxe de 
16 polgadas "Vigo Negras". Os 
cristais tintados "Sunset" re-
dondean o aspecto deporti-
vo deste modelo. Co paquete 
Black Interior, o habitáculo non 
se queda á zaga. O acabado es-
curo "Dark Brushed" combína-
se co volante, os asentos e os 
paneis deportivos das portas 
e os pedais de aluminio. O re-
pousabrazos Jumbo Box vén 
cun compartimento de alma-
cenaxe de doado acceso para 
os ocupantes.

A Black Edition equipa un 
eficiente motor de gasolina 
1.0 TSI de 70 kW (95cv), que se 
combina cunha transmisión 

manual de 5 velocidades e está 
dispoñible a partir de 10.990 
euros.

C3 Aircross Origins
O SUV Compacto 

Citroën C3 Aircross sú-
mase ás celebracións 

polo centenario da marca coa 
edición especial Origins. No ex-
terior caracterízase polas cores 
elegantes da súa carrozaría, 
dispoñible nos tons Branco 
Banquise, Gris Artense ou Gris 
Platino, que se combinan co 
teito bitón Negro Onyx. Equipa 
lamias de aliaxe lixeira de 16” 
Matrix Black e presenta toques 
de cor bronce anodizado en di-
versos elementos do exterior, 
como os embellecedores dos 
faros e os retrovisores. Os 
adhesivos, nas por-
tas dianteiras, co 
logo “Origins 
since 1919” 
conmemo-
ran os 100 
anos de 
Citroën.

Esta edición incorpora o ex-
clusivo ambiente interior 
“Origins”, cun especial coida-
do nos materiais e os peque-
nos detalles, como os toques 
en cor bronce anodizado nos 
aireadores, que acentúan as 
sensacións de confort e habi-
tabilidade. Os asentos contan 
cunha tapizaría específica en 
cor Curitiba Gris.

As prestacións están garan-
tidas polo motor de gasolina 
PureTech 110 S&S 6v e o dié-
sel BlueHDi 100 S&S 6v. Hai 
un C3 Aircross Origins dende 
16.590 €.

Prezos para España do novo kia xceed

XCEED 1.0 T-GDI CONCEPT 22.800 €

XCEED 1.0 T-GDI DRIVE 23.600 €

XCEED 1.0 T-GDI TECH 26.100 €

   XCEED 1.0 T-GDI EMOTION 28.100 €

XCEED 1.4 T-GDI DRIVE 24.600 €

XCEED 1.4 T-GDI TECH 27.100 €

XCEED 1.4 T-GDI TECH DCT 28.800 €

XCEED 1.4 T-GDI EMOTION 29.100 €

XCEED 1.4 T-GDI EMOTION DCT 30.800 €

XCEED 1.6 T-GDI EMOTION 33.050 €

XCEED 1.6 T-GDI EMOTION DCT 34.750 €

XCEED 1.6 CRDI CONCEPT 115CV 24.000 €

XCEED 1.6 CRDI DRIVE 115CV 24.800 €

XCEED 1.6 CRDI TECH 115CV 27.300 €

   XCEED 1.6 CRDI EMOTION 115CV 29.300 €

XCEED 1.6 CRDI DRIVE 136CV 25.400 €

XCEED 1.6 CRDI TECH 136CV 27.900 €

XCEED 1.6 CRDI TECH DCT 136CV 29.600 €

XCEED 1.6 CRDI EMOTION 136CV 29.900 €

XCEED 1.6 CRDI EMOTION DCT 136CV 31.600 €

BREVES
❱❱ A compa-
ñía chinesa de au-
tomoción Donfeng 
Motor analiza a po-
sible venda do 12,2% 
que posúe no grupo 
francés PSA. Baralla 
fórmulas para obter 
ingresos cos que in-
vestir no coche eléc-
trico e no autónomo.
❱❱ Ford anun-
ciou o novo Mus-

tang55, unha edi-
ción especial para 
Europa, celebran-
do o 55º aniversario 
do emblemático de-
portivo. Baseado no 
Mustang V8 de 5.0 li-
tros e 450cv, o novo 
Mustang55 presen-
ta un estilo exterior 
único inspirado nos 
lendarios Mustang 
Shelby.

❱❱ O Consello 
Xeral de Enferme-
ría instou ao Gober-
no e á DXT a prohi-
bir por Lei fumar no 
interior dos vehícu-
los, xa que xera unha 
"distracción eviden-
te". Ao seu xuízo, res-
trinxir o seu uso é 
"unha medida que 
salvaría vidas".
❱❱ A partir do 

1 de setembro en-
tra en vigor un novo 
sistema de medi-
ción das emisións de 
NOx, que suporá un 
fenómeno similar ao 
sucedido o ano pa-
sado coa entrada do 
WLTP que desenca-
deou unha compra 
masiva de coches 
por parte dos conce-
sionarios que logo 

revenderon como 
“Km 0”.
❱❱ Co fin de 
adaptarse a un con-
texto marcado polo 
cambio e para afron-
tar con éxito a trans-
formación dixital 
da compañía, Seat 
anunciou a creación 
dun centro de des-
envolvemento de 
software.
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¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

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

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

Sprint
Axenda
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Nextem Metro
A compañía tecnoló-

xica Nextem presen-
tou os seus vehículos 

industriais eléctricos, de gran 
manobrabilidade, altamente 
configurables e con autono-
mía de ata 270 km.

Metro, o primeiro mode-
lo de Nextem, xa está dispo-
ñible no noso país. Nextem 
Metro conta con 4 configura-
cións de orixe (entre as múlti-
ples persoalizacións posibles) 
que lle permiten adaptarse a 
todas as necesidades da loxís-
tica urbana: só con cabina, 
con caixa pick up, con caixa 
basculante e versión furgón-
van (coa opción tamén de 

van-refrixerada). Cunha ca-
pacidade de 5 m3 e 500 kg 
de carga e cun baixo consu-
mo eléctrico, o primeiro vehí-
culo industrial de Nextem é 
ideal para a contorna urbana, 
xa sexa para o reparto en cida-
de ou comarcal.

O Metro dispón de Etiqueta 
Cero Emisións e o seu consu-
mo e mantemento son 6 ve-
ces máis económicos cos dun 
vehículo convencional da súa 
clase. Con dúas opcións de ba-
tería de 13 kw e 26 kw e unha 
autonomía de ata 270 km. 
Ten un prezo moi competiti-
vo, 16.995 € (IVE non incluído) 
e unha garantía de 3 anos.

Na presentación do Nextem, 
o presidente de Grupo Invicta 
Motor, Julián Alfonso, desta-
cou que “non se está comu-
nicando ben a mobilidade 
eléctrica, é falso que haxa 

que pagar máis por ela. Como 
exemplo, un Nextem, en carga 
nocturna, gastaría en 15.000 
km 90 €, mentres que un ho-
mólogo en diésel gastaría 
1.687 €”.

Audi A1 citycarver
Un aspecto inno-

vador, gran marxe 
para a persoalización 

e unha completa conectivi-
dade: son os trazos desta-
cados do A1 citycarver. Con 
4,04 metros de lonxitude, 
oA1 citycarver baséase no 
A1 Sportback no referente a 
tecnoloxía e deseño. 

Ofrece 4 cm adicionais de 
distancia ao chan, o que pro-
porciona un acceso máis 
doado e mellor visibilidade. 
A nova suspensión aporta 35 
mm de altura extra. O resto 
débese ao maior tamaño de 
rodas en comparación co A1 
Sportback, cun mínimo de 16” 
de diámetro na versión de en-
trada. Chegará aos concesio-
narios o vindeiro outono.

O exterior distínguese por un 
deseño off-road que transmite 
robustez. A ampla grella octo-
gonal Singleframe ten moitos 
trazos que recordan aos mo-
delos da gama Q de Audi, coa 
grella en forma de panal forte-
mente esculpida e pintada en 
cor negra mate. As proteccións 
inferiores de cor aceiro inoxi-
dable suxiren as capacidades 
do A1 citycarver lonxe do as-
falto. Os pasos de roda e os es-
tribos redeseñados aportan 
elementos adicionais en cores 
de contraste.

No interior, o deseño e os pa-
neis de control orientados ao 
condutor conforman unha per-
fecta simbiose. O conxunto da 
instrumentación, por exemplo, 
forma unha unidade compacta 

coas saídas de ventilación. Os 
aireadores, así como a consola 
central inferior e os paneis das 
portas, mostran elementos de 
contraste en tons verde menta, 
cobre, laranxa ou gris prata. A 
liña S line ofrece tamén como 
cor o gris estruturado.

Raptor
O Raptor é unha 

evolución do Ford 
Ranger, inspirado 

no F150, o pickup máis ven-
dido no mundo e toda unha 
lenda en USA.

O Raptor foi tan profun-
damente modificado que 
realmente pódese falar dun 
coche novo e diferente ao 
Ranger. foi desenvolvido 

por Ford Performance e o 
seu renovado chasis recibe 
cambios nos materiais, utili-
za aceiros de alta resistencia, 
reforzos e novas ancoraxes 
para as novas suspensións 
e elementos mecánicos es-
pecíficos do Raptor. A sus-
pensión fíxose a medida, 
igual que os pneumáticos. 
O motor diésel biturbo de 

dous litros foi retocado 
para proporcionar 213cv 
e 500 Nm de par que ope-
ran en harmonía coa caixa 
de cambios automática de 
dez velocidades, con levas 
no volante, que aseguran 
unhas boas prestacións 
para competir no deserto. 
O prezo deste pickup é de 
56.250 euros.
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Os borróns de Mercedes
Segundo informou 

o xornal alemán Der 
Spiegel, as autorida-

des xermanas descubriron un 
software considerado illegal 
e que equipaban, entre ou-
tros os Mercedes Clase E e C. 
A marca da estrela enfróntase 
a unha sanción, de entre 800 
e 1.000 millóns, por está ma-
nipulación das emisións dos 
seus coches diésel.

A fiscalía de Stuttgart eva-
lúa pedir 5.000 euros por ve-
hículo, estima que se trucaron 
280.000 unidades. A investiga-
ción durará ata finais de ano.

Por outra banda, Mercedes 
ten outra fronte aberta en 
EEUU. En 2016, a Axencia 
de Protección do Ambiente 

solicitou ao fabricante alemán 
que explicase os altos niveis 
de emisións en varios mode-
los diésel.

Con todos estes casos aber-
tos Mercedes xa fixo unha pro-
visión de fondos en previsión 
das posibles sancións futuras. 
O fabricante non se pronun-
ciou sobre estes temas.

1.301 radares
España conta na actualidade 

cun total de 1.301 radares nas 
súas estradas. De todos eles, 661 

son fixos, 68 de tramo e 572 móbiles, se-
gundo datos oficiais da DXT.

O director xeral de Tráfico, Pere Navarro, 
anunciou que o organismo que dirixe 
prevía continuar poñendo máis radares 
onde puidesen ser "útiles". Tamén co-
mentou sobre a marxe de erro dos ra-
dares, motivo de recurso nos tribunais 
por parte dalgúns denunciados. Navarro 
dixo que "se hai que dar máis marxe, 

dase máis marxe, 
o que queremos é 
evitar discusións 
evitables". Na ac-
tualidade, os rada-
res aplican unha 
marxe de erro de 
5 km/h se o exceso 
de velocidade é menor de 100 km/h, e 
do 5% cando é de máis de 100 km/h, a 
condición de que o radar sexa fixo. Pero 
se se trata dun radar móbil, as marxes 
de erro son de 7 km/h en velocidades 

menores de 100 km/h e do 7% para máis 
de 100 km/h.

A DXT tamén dispón de cámaras de vi-
xilancia, helicópteros e tres drons, estes 
últimos dende o día un de agosto.

Os asentos traseiros son máis perigosos
Os asentos traseiros 

do coche teñen maior 
risco de lesión ou mor-

te que os dianteiros en caso de 
accidente. Así conclúe a última 
investigación respecto diso, 
elaborada polo Instituto para 

a Seguridade nas Estradas 
(IIHS), contradicindo á maior 
parte das investigacións ante-
riores similares, que apuntan 
ao asento de detrás do condu-
tor como o máis seguro.

Ford Fiesta GLP
Ford aposta por am-

pliar as opcións de 
mobilidade urbana 

aos seus usuarios ofrecendo 
unha versión GLP do Ford 
Fiesta, o 1.1 PFi GLP 75cv, 
en versións Trend e ST-Line 
con deseño moderno, tec-
noloxías avanzadas e espíri-
to deportivo.

O GLP conta cunha autono-
mía de ata 400 km co depósi-
to de autogás, ao que hai que 

sumarlle a autonomía adicio-
nal do de gasolina, cun total 
que supera os 1.000 km.

O gas licuado de petróleo 
é, aproximadamente, un 50% 
máis barato que a gasolina. 
Ademais, o uso deste com-
bustible fai que se poda ac-
ceder á etiqueta ECO. No 
noso país existen máis de 
600 gasolineiras dispoñibles 
para encher GLP.

BREVES

❱❱ Bosch e Daimler 
alcanzaron un fito no 
camiño cara á condu-
ción automatizada: am-
bas conseguiron o per-
miso das autoridades 
en Baden-Württemberg 
para o seu sistema de 
estacionamento auto-
matizado do aparcadoi-
ro do Museo Mercedes 
en Stuttgart.

❱❱ As fontes de 
enerxía solar e eólica 
poden producir ata 7 
vez máis de enerxía para 
os coches que a gasoli-
na incorrendo nos mes-
mos custos. Por 1€ gas-
tado en gasolina pódese 

producir o equivalente a 
7 litros de enerxía eléc-
trica para os coches, se-
gundo BNP Paribas.

❱❱ Os prezos dos 
novos modelos de Mini 
son: John Cooper Works 
Countryman 48.800 eu-
ros e John Cooper Works 
Clubman 47.300. Ambos 
cun motor de 306cv.

❱❱ No primeiro se-
mestre do ano, os seis 
maiores grupos do sec-
tor do automóbil en Eu-
ropa (VW, Daimler, FCA, 
BMW, PSA e Renault) ga-
ñaron 17.923 millóns de 
euros, un 10% menos.
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O Mini eléctrico
Co novo Mini 

Cooper SE, a marca 
volve dar un impulso 

pioneiro á mobilidade urba-
na, xa que hai 60 anos, o re-
volucionario deseño do Mini 
clásico estableceu as bases 
para conseguir o máximo es-
pazo interior cunhas dimen-
sións exteriores mínimas. 
Baixo esa premisa deuse a co-
ñecer o Cooper SE; cun prezo 
base de 33.950 € para o noso 
mercado.

Mini decidiu lanzar unha 
campaña de pre-reservas 
on-line antes do lanzamen-
to oficial. Todas aquelas per-
soas interesadas no novo 
Cooper SE, por un impor-
te de 1.200 € poderá facer a 

súa pre-reserva en: https://
minielectric.é/

Un proceso que traerá consi-
go vantaxes exclusivas:

- Agasallo dun sis-
tema de carga eléctrica 
(Wallbox Mini “modelo bási-
co” ou cable de carga públi-
ca Mini). Xunto co sistema 
de carga eléctrica, os clien-
tes poderán recibir asesora-
mento técnico e certificado 
na instalación do punto de 
carga e a posibilidade de fi-
nanciar a instalación wallbox, 
dentro do financiamento do 
vehículo con BMW Bank.

- Mobilidade alterna-
tiva: os clientes terán a op-
ción de acceder a un vehículo 
“ponte”, ata a chegada do seu 

vehículo Mini Cooper SE, a tra-
vés dun financiamento e un-
has condicións excepcionais.

- Experiencia 10 do 
cliente: todos aqueles clientes 

que participen na pre-reser-
va poderán gozar de vantaxes 
únicas e exclusivas en relación 
ao novo Cooper SE.

Audi Q3 Sportback
O Q3 Sportback 

combina a forte pre-
senza e a versátil 

funcionalidade cotiá dun 
SUV, coa deportividade e as 
reaccións áxiles dun cupé, 
converténdose no primeiro 
crossover compacto da mar-
ca Audi.

A reixa negra da grella 
Singleframe octogonal con 
estrutura de panal ten un 
poderoso deseño tridimen-
sional que fai particularmen-
te deportivo a este novo 

modelo. O mesmo ocorre 
coas tomas de aire trapezoi-
dais, conectadas entre si por 
unha franxa horizontal no pa-
ragolpes. A área dos pasaxei-
ros, semellante á dun cupé, 
constitúe un contrapunto cos 
distintivos elementos adicio-
nais, que están pintados en 
cor de contraste e enfatizan 
o seu carácter SUV. Como re-
sultado do seu deseño, o Q3 
Sportback parece máis lon-
go que o Q3. Ademais, o SUV 
cupé é case 3 cm máis baixo e 

ten unha aparencia máis mus-
culosa. A tracción quattro é 
de serie coa maioría dos mo-
tores. Na parte posterior, os 
diferentes elementos e deta-
lles xeran moitos xogos de lu-
ces e sombras. A anchura do 
Q3 Sportback está resaltada 
pola luneta baixa, flanquea-
da por paneis aerodinámicos, 
e polo paragolpes deportivo, 
que ten incorporadas as en-
tradas de aire. Tamén contri-
búen a iso os grupos ópticos 
traseiros, que se estenden 

cara ao interior con forma de 
cuña, do mesmo xeito que os 
estilizados grupos dianteiros.

O Q3 Sportback estará dis-
poñible cun motor de gaso-
lina (230cv) e outro diésel 
(150cv).

As primeiras entregas do Q3 
Sportback iniciaranse a par-
tir de outono. En Alemaña, 
o prezo para a versión TDI 
S tronic parte dos 40.200 €, 
mentres que o TFSI quat-
tro S tronic ten un prezo de 
46.200 €.

BREVES

❱❱ Para Peugeot, 
o 2019 é o da electrifica-
ción. A nova xeración de 
vehículos electrificados, 
formada polos eléctricos 
e-208 e e 2008 e os hí-
bridos “plug-in” 3008 Hy-
brid, o novo 508 Hybrid e 
o novo 508 SW chegarán 
aos concesionarios no se-
gundo semestre.

❱❱ As fábricas de co-
ches no noso país conti-
núan encadeando unha 
redución de produción 
por oitavo mes consecuti-
vo. No primeiro semestre 
o descenso acumulado xa 
supera o 5,6%.

❱❱ As matriculacións 
de motos na Unión Euro-
pea situáronse en 766.757 
unidades durante o pri-
meiro semestre do ano, o 
que supón unha progre-
sión do 10,3% en compa-
ración co mesmo período 
de 2018, segundo datos 
de Anesdor e Acem.

O novo Renault Cap-
tur, fabricado en Valla-
dolid con destino a mer-
cados de todo o mundo, 
presentarase no Salón de 
Frankfurt o 10 de setem-
bro deste ano, e se lanza-
rá comercialmente a partir 
de finais de 2019.
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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



Que modelos son os preferidos dos cacos?
Madrid é a cidade con máis roubos

O roubo de automóbiles é unha realidade diaria

■ REDACCIÓN | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | Infografías

O automóbil é un bo ne-
gocio para os cacos, relati-
vamente fácil de roubar e de 
facer un suculento negocio 
con el. Aínda que cada día se 
lles pon máis complicado o 
tema de facerse coa propie-
dade, ou o esforzo, doutras 
persoas, grazas a distintos 
sistemas de alarmas e de lo-
calizadores, o coche segue 
sendo un ben moi aprecia-
do e roubado polos amigos 
do alleo. Tamén hai que di-
cir que moitos usuarios e 
usuarias, ás veces, déixano 
moi doado para os ladróns. 
Como por exemplo cando 
se aparca o coche en zonas 
apartadas da civilización 
ou en zonas “transitadas” e 
cunha porta ou unha ventá 
aberta. Parece raro pero hai 
moitos máis casos dos que 
parece. Son oportunidades 
únicas para os chamados 
“descoideros”. Estes últimos 
interésalles moito as cousas 
de valor que poida haber no 
vehículo. Pero este é outro 
tema.

Nestas liñas imos tratar o 
asunto que nos ocupa, que 
é o do caco afeccionado a 
“levar” o vehículo enteiro e 
amargarnos un pouco a vida.

Datos

Segundo datos do 
Ministerio do Interior, cada 
día se rouban no noso país 
unha media de 120 coches, 
o que supón máis de 42.000 

vehículos ao ano, segundo o 
informe de criminalidade do 
Ministerio de Interior (datos 
de 2017).

Un informe realizado polo 
RACE (Real Automóbil Club 
de España) dá resposta a 
esta incógnita e desvela que 
vehículos son os preferidos 
polos delincuentes. O infor-
me do club de automobi-
listas, distingue entre dous 
tipos de roubos de coches: 
aqueles que se subtraen 
para cometer outros delitos 
e os que se rouban para ven-
delos noutros países.

O roubo de automóbi-
les é unha realidade diaria. 
Presentamos o tipo de co-
che máis roubado no noso 
país, así como en que meses 
se comete máis este delito.

Nalgúns casos, os roubos 
de coches realízanse para 
cometer outros delitos ou 
simplemente para divertir-
se con eles realizando ca-
rreiras ilegais. Nestes casos, 

os vehículos roubados adoi-
tan ser máis antigos. Pero, a 
maioría das veces, os ladróns 
forman parte de bandas or-
ganizadas que se dedican 
a traficar con eles, sacán-
doos do país para vendelos. 
España ocupa o terceiro pos-
to como país onde máis rou-
bos de coches se cometen. 
Por diante sitúanse Italia e 
Reino Unido.

Os segmentos máis 
saborosos

Sen dúbida, os vehículos 
tipo SUV ou todoterreo son 
os preferidos polos ladróns 
de coches. Son coches que 
están de moda, moi de-
mandados polos conduto-
res pola súa versatilidade e 
imaxe. Por marcas, as num-
ber one son as alemás, se-
guidas polas xaponesas, 
británicas e suecas.

Cidades con maior índice 
de roubos

En todas as cidades se rou-
ba diferente. As urbes máis 
grandes e poboadas son as 
que teñen maior índice de 
criminalidade por roubo. Iso 
non quere dicir que por ter o 
coche nunha urbe pequena 

ou mediana esteamos libres 
de que nos xoguen unha 
mala pasada. Os cacos están 
onde menos se lles espera… 
e non avisan.

Con respecto ás cidades, 
son as de maior poboación 
as que contan con maior ín-
dice de roubos:

Madrid: 33%
Barcelona: 13%
Málaga: 12%
Murcia e Cádiz: 7%
Córdoba e Sevilla: 4%
Baleares: 3%

Cando cobre o seguro o 
roubo dun coche?

O seguro a terceiros am-
pliado ou combinado, ade-
mais do seguro obrigatorio 
de responsabilidade civil, in-
clúen outros seguros como 
o roubo, cristais ou incen-
dio. En caso de contratar a 
cobertura de roubo, a com-
pañía aseguradora cubrirá 

 Os SUV e as 
berlinas premium 
son os automóbiles 
máis roubados no 
noso país

 España 
ocupa o 3º posto 
da UE onde máis 
roubos de coches se 
cometen

Madrid, co 33% do total nacional, é a cidade 
con máis roubos de coches
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os gastos ou indemnizará 
o propietario que sufriu o 
roubo do seu vehículo, en 
función das condicións 
contratadas.

Hai que ter en conta que 
se considera roubo cando se 

forzou o vehículo ou o seu 
condutor para subtraer al-
gún accesorio ou o vehícu-
lo completo. Polo xeral, as 

aseguradoras non inclúen 
o furto ou un roubo pro-
vocado por neglixencia do 
condutor ou algún dos seus 
ocupantes, como deixar al-
gunha ventá baixada, as cha-
ves postas ou a porta aberta.

Previsión e sorte

Así e todo, o mellor é ser 
o máis precavido posible. 
É moi importante que  non 
deixemos ningún vulto ou 
obxecto, como unha cámara 
de fotos ou un bolso, á vista, 
pechar ben todas as ventás 
e as portas e intentar apar-
calo en sitios transitados e 
ben iluminados. Se ademais 

dispoñemos dun localiza-
dor GPS, isto nos dará unha 
vantaxe competitiva fronte 
ao caco á hora de recuperar 
o noso vehículo. Na actua-
lidade existen no mercado 
distintas alternativas de loca-
lizadores de última xeración 
cun grande abano de prezos. 
Estes se instalan camuflados 

no automóbil, sendo moi di-
fíciles de detectar. Así e todo 
isto, sempre teremos que ter 
en conta que o factor sorte 
tamén xoga neste tema.

Por certo, estimado/a 
lector/a, despois de ler este 
artigo, lémbrase se deixou o 
seu vehículo ben pechado e 
coas ventás subidas?

 Diariamente 
róubanse no noso 
país unha media de 
120 automóbiles

Os novos usos dos móbiles e a súa relación
coa seguridade viaria

■ REDACCIÓN | TexTo

Desgraciadamente pode-
mos informarnos a diario de 
diversos accidentes causa-
dos polas distraccións, de 
condutores e peóns. Isto 
cada día representa un maior 
perigo para todos. E os datos 
din que este tipo de acciden-
tes van a máis.

BP, Castrol e o RACE realiza-
ron o VIN Informe de distrac-
cións, dentro da campaña 
pioneira “Stop Distraccións”, 
que dende hai seis anos con-
ciencia aos españois sobre 
o perigo das distraccións 
ao volante. Nesta ocasión, 
pretende concienciar so-
bre o mal uso dos teléfonos 

móbiles por parte tanto dos 
condutores como dos peóns.

Segundo a enquisa rea-
lizada entre máis de 2.100 
usuarios, o uso do móbil ao 
volante está entre as con-
dutas que recoñecen levar 
a cabo os automobilistas. O 
96 por cento confesa ver a 
alguén falando polo móbil 
mentres conduce (80% de 
forma habitual), e o 76 por 
cento (o 72% moitas e bas-
tantes veces) usando o mó-
bil sen falar (manipulándoo 
ou mirándoo).

Neste sentido, e arroxan-
do novos datos respecto 
da problemática de usar o 
teléfono móbil no tráfico, 

preguntouse aos españois 
sobre os seus hábitos concre-
tos de uso dos smartphones 
en situacións relacionadas 
coa circulación, tanto como 
condutores como sendo 
peóns, xa que un dos datos 

que máis se disparou nos úl-
timos anos é o de atropelo 
de viandantes nas cidades. 
Somos conscientes do peri-
go ao que nos expoñemos? 

Continuamos na pax. 27...

Roubos >> Sprint Motor 15



Kia e-Niro
Todo cambia
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■ XOSÉ ARUFE E VICENTE AMOSA | TexTo

■ VICENTE AMOSA E XOSÉ ARUFE | foTografía

Nada máis recoller un co-
che eléctrico, percibimos 
que todo cambia. Muda a 
estética con cousas como 
un frontal diferenciado, 
onde temos a tapa dos co-
nectores, ou os escapes tra-
seiros que desaparecen. 
Tamén a condución é di-
ferente, case que diriamos 
máis sinxela. Mesmo á hora 
de redactar a proba vemos 
que temos pequenas varia-
cións, como por exemplo 
unha ficha técnica diferente. 
A ficha de toda a vida para 
os motores de combustión 
caducou, cousas como o nú-
mero de cilindros ou o tipo 
de inxección xa son cousa 
do pasado.

O sistema de propulsión 
eléctrico implica que este 
novo modelo ten unha dis-
tribución de peso máis fa-
vorable e un centro de 
gravidade máis baixo que as 
outras versións da gama. As 
baterías están situadas de-
baixo da carrozaría, o que lle 

confire ao e-Niro un centro 
de gravidade máis parecido 
ao dunha berlina. Isto con-
tribúe a reducir aínda máis 
a subviraxe e confírelle un-
has reaccións máis lineais e 
predicibles.

Cunha planta relativa-
mente ancha, o e-Niro ofre-
ce unha boa estabilidade e 
un pracer de condución en 
estradas viradas, cunha os-
cilación moderada en curva.

Exterior e propulsores

A versión 100% eléctri-
ca difire fronte ao resto da 
gama nalgúns puntos im-
portantes. Para empezar, no 
plano estético, conta con fa-
ros con tecnoloxía de tipo 
LED, grella frontal pechada 
(na que se atopa o punto de 
recarga), distintas moldu-
ras azuis ao longo de toda a 
carrozaría, lamias de aliaxe 
de dezasete polgadas e lu-
ces de condución diúrna de 
deseño exclusivo. Está dis-
poñible cunha selección 
de sete cores exteriores, un 
sólido (Clear White) e seis 

m e t a l i z a - d o s 
(Aluminium Silver, Aurora 
Black, Platinum Graphite, 
Runway Rede, Gravity Blue 
e Snow White Pearl).

Outro aspecto que varía 
son as medidas. Con 4,38 
metros de lonxitude, 1,81 
de anchura e 1,56 de altu-
ra, é 20 milímetros máis lon-
go e 25 máis alto ca un Niro 
convencional.

Proporciona máis volume 
de carga, 451 litros (41 máis 
fronte á variante híbrida e 
127 máis que a híbrida en-
chufable), por riba dos seus 
principais competidores. 
Baixo o chan do maleteiro 
hai un espazo de carga es-
pecífico para gardar o cable 
de recarga.

Tamén mellora o coefi-
ciente aerodinámico (Cx), 
de 0,297 a 0,286, á vez que a 
plataforma recibe algunhas 
modificacións, polo maior 
peso que achega a batería 
de ións de litio. Unha fon-
te de alimentación que se 
sitúa baixo o piso do vehí-
culo, entre os dous eixes, e 
que conta con sete anos de 

garantía. Para completar a 
transformación, axustouse a 
posta a punto da suspensión 
e da dirección e introduciu-
se o sistema de vectorización 
de par.

Deseño interior

O habitáculo distínguese 
por un deseño moderno e 
un espazo amplo para cinco 
adultos. O estilo da conso-
la central constitúe o cam-
bio principal no e-Niro, xa 
que a propulsión eléctrica 
fai innecesaria a tradicional 

panca de cambio. A trans-
misión física foi substituí-
da por un dial xiratorio. Este 
selector de marcha está no 
seu propio panel ergonómi-
co, que se estende dende a 
base do apoiabrazos central. 
O freo de estacionamento é 

 As baterías 
están situadas 
debaixo da 
carrozaría
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electrónico. O salpicadeiro 
presenta un novo acabado 
azul claro.

O soporte na base do sal-
picadeiro ten unha superfi-
cie con textura de goma para 
aloxar un smartphone. Como 
opción, hai un cargador sen 
fíos neste soporte.

A interface HMI (human-
machine interface), cunha 
pantalla táctil de sete pol-
gadas no centro do salpica-
deiro, ofrece unha serie de 
funcións específicas para 
vehículos eléctricos de Kia. 
Permite que os ocupantes lo-
calicen os puntos de recarga 
próximos e que controlen o 
nivel de carga e a autonomía 
restante. O cadro de instru-
mentos, cunha pantalla TFT 
LCD, tamén de sete polga-
das, mostra a información 
da condución e da carga da 
batería durante a marcha. 

Tamén se analiza o estilo de 
condución do condutor.

O Kia e-Niro está provisto 
de serie dunha tapizaría mix-
ta (tea e pel sintética no late-
ral) dispoñible en cor negra 
e, de xeito opcional, no aca-
bado Emotion poderase se-
leccionar a tapizaría en pel 
negra e pespuntes de cor 
azul brillante (Pack Luxury), 
como o dos elementos de-
corativos do exterior.

Propulsores

O Kia e-Niro está equi-
pado cunha batería de po-
límero de ións de litio con 
39,2 kWh, para unha auto-
nomía de 290 quilómetros 
cunha soa carga. Este foi o 
propulsor da nosa unidade 
de probas. Tamén se pode 
optar por unha batería de 
polímero de ións de litio de 

alta capacidade, con 64 kWh. 
Esta proporciona unha auto-
nomía de ata 455 quilóme-
tros cunha soa carga, capaz 
de percorrer ata 615 quiló-
metros. Enchufado a un car-
gador rápido de 100 kW, só 
require 42 minutos para que 
a batería do e-Niro pase do 

20 por cento ao 80 de carga.
As versións equipadas coa 

batería de longa distancia, 
de 64 kWh, teñen un motor 
de 150 kW (204cv) de poten-
cia e 395 Nm de par, co que 

poderá acelerar de 0 a 100 
km/h en só 7,8 segundos. A 
batería estándar de 39,2 kWh 
está combinada cun motor 
de 100 kW (136cv), que ta-
mén xera 395 Nm de par, 
e poderá acelerar ata 100 
km/h dende parado en 9,8 
segundos (datos do fabri-
cante). A tracción é dianteira.

Sistema intelixente de 
freada rexenerativa

A tecnoloxía de freada 
rexenerativa fai posible que 
recupere enerxía cinética e 
que recargue con ela a bate-
ría cando avanza por inercia 
ou cando frea.

O vehículo ten un par de 
levas tras o volante que per-
miten que o condutor elixa 
entre diferentes niveis de re-
cuperación de enerxía: nivel 
1, nivel 2, nivel 3 e one pedal. 

Como xa comentamos, a versión 
da nosa unidade de probas, cedida por 
Compostela Concesionario, é a de 
136 cabalos de potencia. Suficientes 
para movernos con soltura e rapidez.

Os primeiros quilómetros da 
nosa ruta discorreron polas rúas de 
Santiago de Compostela. Así que, en 
vez de probar canto corría o Kia e-
Niro, comezamos a fixarnos no fun-
cionamento das levas de retención 
que nos van dar máis autonomía. E 
notamos que, logo duns quilómetros 
cunha condución eficiente, isto tivo 
premio. A aceleración xa a notamos 
dende que entramos no periférico.

Este eléctrico arrinca con sua-
vidade e amosa a contundencia ha-
bitual neste tipo de vehículos ao 
acelerar dende parado. Ao saírmos á 
estrada, tamén notamos que se trata 

dun modelo cunhas magníficas recu-
peracións, sobre todo co modo Sport 
do control dinámico da condución se-
leccionado. Co Sport, o e-Niro vólve-
se especialmente sensible a calquera 
insinuación sobre o acelerador.

Nós atopámonos cómodos no 
modo Normal, xa que é máis doado 
modular a aceleración e a condución 
resulta máis práctica. Tamén hai dous 
modos pensados para aforrar elec-
tricidade: o Eco e o Eco+. Pero estes 
limítanos en varios apartados, sobre 
todo en velocidade e climatización.

Na nosa proba puidemos ob-
servar que a autonomía que marca 

o ordenador de a bordo se aproxima 
bastante á real, algo que é moi im-
portante de cara a afrontar os des-
prazamentos máis longos.

O peso respecto da versión híbri-
da incrementouse en 150 quilogra-
mos na nosa versión. A suspensión 
deste eléctrico fai que as súas reac-
cións sexan nobres e que, ademais, 
balancee pouco. Hai que salientar 
que as suspensións son firmes e as 
baterías están baixo o habitáculo. 
Así e todo, aínda que son correctas, 
a nós gustaríanos un pouco máis de 
dureza.

A
RRIN
CAMOS !

 No modo 
Normal é máis 
doado modular 
a aceleración e a 
condución resulta 
máis práctica
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Canto maior sexa o nivel de 
recuperación seleccionado, 
máis enerxía captará o siste-
ma de freada rexenerativa. O 
nivel 1 é o menor e o nivel 
3 o maior grao de recupera-
ción de enerxía. O modo one 
pedal activa o grao máximo 
de recuperación de enerxía 
en freada e, en condicións 
normais de circulación, fai 
posible que o condutor con-
trole a velocidade do e-Niro 
simplemente modulando o 
acelerador. Cando o condu-
tor quita o pé do pedal do 
acelerador, en lugar de avan-
ce por inercia hai un efec-
to de retención moderado 
para recuperar enerxía ciné-
tica, aínda que segue sendo 
necesario pisar o freo para 
unha desaceleración máis 
firme.

O freo de estacionamento 
eléctrico do e-Niro accióna-
se manualmente mediante 
un botón no panel da conso-
la central. Cando o vehículo 

inicia a marcha, o freo de es-
tacionamento desactívase 
automaticamente.

Hai catro modos de con-
dución: Normal, Sport, Eco 
e Eco+. O Drive Mode Select 
varía o nivel de esforzo que 
require o volante e modifi-
ca lixeiramente o carácter 
do sistema de propulsión. 
O modo Eco maximiza o 
potencial para unha maior 

economía de consumo me-
diante unha redución do 
par e a potencia do motor 
e atenúa a resposta ao ace-
lerador e cun movemento 

da dirección máis suave. O 
modo Eco+ axusta a velo-
cidade máxima do vehícu-
lo e o consumo de enerxía 
dos sistemas para alcanzar a 
máxima eficiencia enerxéti-
ca posible. O modo Normal é 
o máis apropiado para a cir-
culación cotiá, ao combinar 
a eficiencia e as prestacións 
do motor eléctrico cun tac-
to directo da dirección e do 
pedal do acelerador. O modo 
Sport aumenta a reacción ao 
pedal e permite unha acele-
ración máxima, así como 
unha maior dureza no volan-
te para unha mellor respos-
ta. Na nosa proba, puidemos 
comprobar como gañaba 
aceleración e recuperación 
no modo Sport dunha forma 
notable. En contrapartida, 
evidentemente, reducire-
mos a autonomía do coche.

O e-Niro ofrécelles aos 
condutores unha serie de 
sistemas avanzados de asis-
tencia á condución de Kia 

que están á altura da innova-
ción técnica do seu sistema 
de propulsión. Estes dispo-
sitivos de seguridade axú-
danlles aos condutores en 
distintas situacións e condi-
cións de circulación e limitan 
o risco de colisión.

Recarga

Este é un dous apartados 
máis importantes cando fa-
lamos dun eléctrico. Estamos 
afeitos a chegar á gasolineira 
e que a recarga de combus-
tible sexa rápida. Aquí cam-
bian as regras do xogo. Hai 
que ter algo de paciencia e 
cambiar o xeito de pensar e 
de actuar.

Segundo os tempos de re-
carga do fabricante, en am-
bos os casos son capaces 
de recuperar un oitenta por 
cento da capacidade da ba-
tería en 42 minutos ou ben, 
en 5 horas e 50 minutos, 
conectados a un cargador 

A ausencia de saídas de escape é unha imaxe que identifica aos eléctricos No frontal ten as tomas de corrente (rápida e normal)

 Na parte 
superior do 
salpicadeiro un 
indicador sinala que 
a batería se está 
recargando
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Mennekes, de 7,2 KW. Carga 
rápida.

Para a maioría de os usua-
rios, ter o 100% de carga, sig-
nificaría poder ir e volver ao 
traballo durante dúas sema-
nas sen necesidade de recar-
galo. Ou sexa, a razón duns 
trinta quilómetros diarios de 
luns a venres. Falamos da 
versión con menos autono-
mía, que foi a da nosa proba. 
Temos que subliñar que se 
actuamos intelixentemente 
coas levas que están detrás 
do volante, recuperaremos 
unha boa dose de electri-
cidade, o que fará que au-
mentemos lixeiramente a 
autonomía, ou polo menos 
que non a malgastemos.

De todos os xeitos, nós, 
que lle fixemos practica-
mente 550 quilómetros (re-
collémolo no concesionario 
oficial de Kia con case 300 
quilómetros de autonomía), 
só o tivemos que recargar 
unha vez. Iso si, montamos 
un pequeno “circo” no gara-
xe para enchufar un cable 
cun prolongador dende o 
noso rocho ata preto do co-
che. Botamos de menos ter 
unha Wallbox na nosa pra-
za. Todo chegará, é cuestión 
de tempo.

A nosa experiencia de 
recarga foi moi sinxe-
la, agás a tirada do cable. 
Enchufámolo ás 11:30 h da 
noite e pola mañá, a primei-
ra hora, tiñamos as baterías 
full. É cuestión de cambiar a 
mentalidade e, sobre todo, 
de ser previsor.

Na parte superior do salpi-
cadeiro hai un indicador lu-
minoso que, cando o cable 
está conectado, indica que 
a batería se está recargando 
ou que está completamen-
te cargada. Isto permite que 
poidamos comprobar rapi-
damente o estado de carga 
do vehículo dende o exte-
rior. Por outra banda, hai 
que dicir que o enchufe que-
da bloqueado, unha vez co-
nectado, cando pechamos o 
coche.

Conclusións

O Kia e-Niro é un eléctrico 
cunha autonomía razoable 

para a maioría dos usuarios. 
A súa condución é cómoda 
e a vida a bordo agradable, 
sobre todo pola ausencia de 
ruídos. A resposta do pro-
pulsor é suave e aumenta o 
confort dos usuarios. Como 
xa mencionamos anterior-
mente, gustaríanos que tive-
se unhas suspensións máis 
enérxicas. Se a isto lle enga-
dimos un prezo máis axusta-
do, teriamos un coche apto 
para ser moi popular, sobre 
todo por que ten un nivel 
de equipamento moi satis-
factorio e unha estupenda 
habitabilidade.

Por certo, o prazo de entre-
ga mínimo é de nove meses. 
Toda a produción deste ano 
xa está vendida.

Motor
• Motor eléctrico 

(tipo): AC Síncrono
• Potencia máxima (cv / 

rpm)  136 / 2.600–8.000
• Potencia máxima (kW / 

rpm) 100 / 2.600–8.000
• Par máximo (Nm / 

rpm):  395 / 0–2.400
• Autonomía (km): 289
• Tracción: Dianteira
• Dirección: Asistida eléctrica
• Freos dianteiros / 

traseiros: Discos ventilados 
/Discos macizos

• Freo de estacionamento:  
Eléctrico

• Lonxitude total 
(mm): 4,375

• Anchura (mm): 1,805
• Alto (mm): 1.570 (con 

barras no teito)
• Número de prazas:  5
• Volume maleteiro 

(litros):  451

Baterías:
• Tipo: Polímero de ións de litio
• Voltaxe (V): 327
• Capacidade (Ah): 120
• Capacidade enerxética 

(kWh):  39,2
• Potencia (kW):  104
• Peso (kg): 317
• Prezo e-Niro Concept: 

36.000 euros (dende)

Os cadros dixitais xa son maioría nos coches actuais

O selector de marchas é un dial xiratorio

A amplitude interior do e-Niro é unha das súas virtudes

No oco onde vai o propulsor queda moito espazo libre
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■ ANTÓN PEREIRA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | foTografía

O período estival e as vaca-
cións son palabras perfecta-
mente engarzadas. Entre os 
meses de xuño e setembro 
escoitamos constantemente 
a palabra “vacacións”, e o que 
máis apetece é espremer ao 
máximo os días de descanso 
para recargar as baterías de 
cara ao longo inverno. Para 
iso é importante que as no-
sas viaxes sexan o máis tran-
quilas e relaxadas posibles. 

Coa aparición de Internet e 
as aplicacións móbiles, cada 
vez atopamos novos servizos 
que nos axudarán a facer as 
nosas vacacións máis pracen-
teiras. Recompilamos un total 
de dez aplicacións que serán 
boas compañeiras nos nosos 
días de descanso.

1/ GOOGLE MAPS
Case diríamos que é unha 

das aplicacións imprescin-
dibles. Google Maps segue 
medrando e, adaptándose 
ás necesidades dos usua-

rios, incorporou aos tra-
dicionais elementos de 
mapas, navegación GPS e 
información sobre trans-
porte público, a predición 
de atascos en tempo real e 
a proposta de rutas alterna-
tivas, incluso o tempo que 
se pode tardar en atopar 

aparcamento. Por outra 
banda, se esquecemos onde 
deixamos o coche, pásanos 
a todos algunha vez, Google 
nolo dirá usando a xeoloca-
lización do móbil.

2/ SOCIALDRIVE
SocialDrive é unha rede 

social cen por cento na-
cional, inspirada en Waze. 
Gañou algún que outro ini-
migo polos seus chivatazos 
sobre controis policiais e 
radares móbiles. A empre-
sa deféndense asegurando 
que, grazas a estes avisos, 
a súa comunidade aforrou 
máis de 18 millóns de eu-
ros en multas, multas que 
en caso necesario axúdan-
che a recorrer. O certo é que 
goza de máis de 1.800.000 
descargas dende a súa fun-
dación hai cinco anos e 
que recentemente aliouse 
coa DXT. Todo legal. Non é 
necesario rexistrarse para 
utilizala.

3/ GOING ABROAD
Se falamos de cumprir 

as regras da Seguridade 
Viaria, esta é unha das pri-
meiras aplicacións que 
precisamos para viaxar en 
automóbil. Esta aplicación 
reúne as principais nor-
mas de tráfico de países de 
toda Europa dende límites 
de velocidade, a semáforos 

ou a obrigación de le-
var o cinto de seguridade. 
Desenvolveuna a Comisión 
Europea coa intención de 
evitar as multas por toda 
Europa.

4/ CITYMAPPER
É a aplicación máis utiliza-

da para movernos nun des-
tino de vacacións. Contén 
todos os transportes pú-
blicos e horarios e ofrece a 
posibilidade de planificar 
diferentes rutas do xeito 
máis eficiente posible.

5/ ACCUWEATHER
Para que o clima non es-

trague a nosa viaxe, é moi 
importante coñecer a in-
formación do tempo antes 
e durante o traxecto. Esta 
aplicación ofrece informa-
ción meteorolóxica en di-
recto e predicións a curto 
e longo prazo do tempo 
na zona que desexemos. 
Ademais ten varias fun-
cións, por exemplo, a análi-
se por minuto da previsión 
de chuvia ou incluso o nivel 
de alerxias.

6/ RACC INFOTRANSIT
RACC Infotransit está 

patrocinada polo Real 
Automòbil Club de 
Cataluña. Ofrece informa-
ción sobre o tráfico ao mi-
nuto (incluídas incidencias 

 “RACC 
Infotransit conta 
cun listado de 
8.600 gasolineiras 
e de 4.700 
aparcadoiros”

Aplicacións que nos axudan nas viaxes
Tecnoloxía que nos facilita as vacacións

■ : ANTÓN PEREIRA | TexTo ■ SPRINT MOTOR | foTografía

A aplicación da DXT informa do estado do tráfico en tempo real

Máis de 65 millóns de usuarios no mundo utilizan Waze
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como cortes, accidentes, 
obras ou problemas me-
teorolóxicos) e as previsións 
hora a hora. Ademais, mos-
tra imaxes de 1.200 cámaras 
de tráfico, e inclúe os rada-
res fixos de España, incluso 
os de semáforos en vermello 
e os novos de treito. Tamén 
conta cun listado de 8.600 
gasolineiras e de 4.700 apar-
cadoiros. Unha comunidade 
de usuarios complementa 
esta información.

7/ DXT
A DXT dispón da súa pro-

pia app que che informa do 
estado do tráfico en tem-
po real. É a máis oficial das 
apps. Con ela, poderás crear 

as túas rutas para coñecer 
vía GPS as incidencias que 
existen na estrada. Tamén 
poderás consultar a infor-
mación do tráfico sempre 
que o desexes, acceder ás 
súas cámaras oficiais e á 
localización dos radares. 
Inclúe teléfono de urxen-
cias 112 e aviso sonoro de 
incidencias graves.

8/ DRIIVEME
Ofrece alugueiros de co-

ches para realizar un traxec-
to determinado por Europa. 
O proceso de alugueiro é 
moi sinxelo, basta con re-
servar o traxecto a través 
da súa web ou da súa app 
pagando só 1 €. O condutor 

encárgase dos custos de 
combustible e peaxes. É 
un punto de encontro en-
tre as axencias de aluguei-
ro, que necesitan mover os 
seus coches para devolvelos 
ás súas bases; e os usuarios 
particulares que buscan alu-
gar un vehículo a un prezo 
reducido.

9/ TREATWELL
Para vernos guapos en 

vacacións, esta aplicación 
permite facerche a manicu-
ra, buscar un centro de be-
leza ou ir á barbería a un só 
clic. De momento está dis-
poñible só nalgunhas zonas 
do noso país como Madrid 
ou Barcelona pero cada vez 

contan con máis centros 
e clínicas incluídas na súa 
oferta de servizo.

9/ 10/ WAZE
Máis de 65 millóns de 

usuarios no mundo utili-
zan Waze, unha app de ori-
xe israelí (agora en mans de 
Google) que funciona como 
unha rede social. Waze se 
nutre dos datos aportados 
polos seus Wazers, tamén 
utiliza o GPS do móbil para 
captar a súa posición e ofre-

cer á comunidade informa-
ción xeolocalizada sobre 
retencións e problemas nas 
vías. Ademais aprende das 
rutas percorridas polos usua-
rios para propoñer outras al-
ternativas e evitar atascos. 
Como funcións adicionais in-
forma sobre o prezo da gaso-
lina e o como evitar peaxes. 
Está integrada con outras 
redes sociais como Twitter 
e Facebook. Recentemente 
asinaron un “quid prol quo” 
coa DXT para o intercambio 
de datos sobre incidencias 
no tráfico.

 “Driiveme 
danos a 
posibilidade, por 
1 €, de alugar un 
coche para viaxar 
por Europa”

Google Maps é unha das app máis utilizadas polos condutores

Aplicacións >> Sprint Motor 23



Porsche despegou como 
unha marca deportiva re-
coñecida co nacemento do 
modelo 911 (1963). Baixo a 
batuta de Ferry Porsche, a fir-
ma de Stuttgart evolucionou 
de forma rápida e iso tamén 
incluíu unhas maiores ambi-
cións deportivas. O fabrican-
te xermano xa non buscaba 
gañar na súa categoría, senón 
as vitorias absolutas. Ata os 
seus coches cambiaron de 
cor, que pasou do gris prata 
alemán da preguerra ao bran-
co. A partir do 906, os coches 
oficiais brancos destacaron 

na zona alta da grella e aos 
motores de 2 litros sucede-
ron os 2.2, os 2.4 e os 3 litros 
(no 908).

Ferdinand Piëch, sobriño de 
Ferry, era o enxeñeiro que di-
rixía o departamento de com-
petición de Zuffenhausen. O 

seu obxectivo era derrotar a 
Ford e Ferrari en carreiras de 
resistencia e, sobre todo, nas 
24 Horas de Le Mans, unha 
proba de grande impacto 
mundial. A retirada oficial da 
marca americana e un regula-
mento de compromiso pou-
co definido permitiran que 
o veterano Ford GT40 aínda 
vencese aos modernos proto-
tipos de 3 litros de Porsche en 
1968, e aínda o fixo co cam-
bio de normativa en 1969.

No mes de xullo de 1968, 
Piëch logrou o permiso para 
deseñar un coche aínda 

máis potente con destino á 
seguinte tempada. O novo 
regulamento establecía un lí-

mite de cilindrada de 5 litros 
e a obrigatoriedade de fabri-
car polo menos vinte e cinco 

 A súa 
superioridade 
valeulle o veto da 
FIA

 As versións 
917/10 e 917/30 
arrasaron ás marcas 
americanas no seu 
propio terreo

■ ANTÓN PEREIRA| TexTo ■ ARQUIVO SPRINT MOTOR| foTos

Un coche de lenda que cumpre 50 anos
Porsche 917

Un dos 917K-Gulf do equipo de John Wyer en 1970, famosos pola película de Steve McQueen

Coas cores vermella e branca de Porsche-Austria, este 917K deu a primeira vitoria en Le Mans a Porsche en 1970 O habitáculo do 917 levaba ao piloto situado á dereita, tras un volante de gran diámetro
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unidades antes da homolo-
gación da FIA. Tiña só nove 
meses para crear o vehícu-
lo máis potente da historia 
de Porsche e construír vinte 
e cinco unidades.

Chasis e motor

O chasis non sería un pro-
blema, porque era unha evo-
lución do tubular do 908, 
todo en aluminio. Como o 
motor ía ser máis grande, 
o piloto iría máis adianta-
do, cos pés por diante do 
eixe dianteiro. O equipo do 
enxeñeiro Helmut Flegl con-
seguiu un peso pluma de 47 
quilogramos. Un par de anos 
máis tarde tamén se fabrica-
ron en magnesio (13 quilo-
gramos máis lixeiros) e ata 
foron presurizados con aire 
comprimido, para detectar 
facilmente posibles fisuras.

Este chasis necesitaba 
dun potente propulsor, algo 
que a marca alemá sabía fa-
cer moi ben. O corazón do 
novo modelo, denominado 
917, ía ser un enorme motor 
de doce cilindros opostos re-
frixerado por aire, cunha ca-
pacidade inicial de 4.5 litros. 
O equipo do enxeñeiro Hans 
Mezger uniu dous bloques 
de seis cilindros e, para non 
ter un cigüeñal tan longo, si-
tuou a toma de potencia no 

centro. Unha xoia da tecno-
loxía xermana, fundida en 
magnesio, que só pesaba 
240 quilogramos.

Equipado con inxección 
mecánica Bosch, proporcio-
naba 520 cabalos a 8.400 re-
volucións por minuto. Ata 
1971 foi gañando cilindra-

da, primeiro 4.9 litros e máis 
tarde 5.0 litros, para alcanzar 
os 630 cabalos a 8.300 revo-
lucións, ¡moito máis que un 
F-1 da época!

Caixa de cambios e 
carrozaría

Porsche fabricou tamén 
unha sofisticada caixa de 
cambios sincronizada, apta 
para catro ou cinco velocida-
des, e un autoblocante tra-
seiro ao 75 por cento. Todo 
iso foi vestido cunha carro-
zaría similar á do seu irmán 
pequeno, o 908 Coupé, 

realizada en fibra de vidro 
(aínda se facían en aluminio) 
cun peso de 83 quilogramos. 
Como maiores prestacións 
esixían maior estabilidade, 
os enxeñeiros de Porsche 
deseñaron flaps dianteiros e 
uns enxeñosos aleróns tra-
seiros móbiles conectados á 
suspensión, unha solución 
que en 1968 tamén se usou 
en Fórmula 1 ata a súa prohi-
bición posterior. Con todo, a 
carrozaría tivo que ser dras-
ticamente redeseñada en 
1970 porque era moi inesta-
ble a alta velocidade.

Historia

En marzo de 1969 as pri-
meiras vinte e cinco uni-
dades do Porsche 917 se 
aliñaron fronte ao edificio 
"Werk 1" da fábrica para ser 
inspeccionadas pola FIA, e 
o coche tamén se conver-
teu na atracción principal 
do Salón do Automóbil de 
Xenebra. Logo veu unha 
dura tempada de posta a 
punto, cunha soa vitoria en 
Austria e moitos abandonos. 
Pero en 1970, o 917 xa esta-
ba listo para enfrontarse ao 
512S de Ferrari.

Varios 917 foron vendidos 
a equipos privados, pero a 
propia fábrica mantivo tres 
formacións oficiais: John 
WyerAutomotive, coas co-
res de Gulf; Porsche-Austria 
e Martini Racing Team. 
Infatigable, o coche non 
deixou de evolucionar con 
máis cabalos, novas carro-
zarías "cola longa" para Le 

Mans, chasis máis lixeiros, 
rodas máis anchas, mellores 
freos...

Dúas vitorias no 
Campionato do Mundo de 
Marcas e as dúas primeiras 
vitorias consecutivas nas 24 
Horas de Le Mans de 1970 
e 1971 convertérono nun 
modelo lendario. A súa su-
perioridade valeulle o veto 
da FIA cun novo cambio de 
regulamento. Entón, o 917 
foi mandado a América a 
disputar as Series Can-Am. 
As versións 917/10 e 917/30 
arrasaron ás marcas ameri-
canas no seu propio terreo 
durante os dous anos se-
guintes, pero despois foi ve-
tado de novo. Malia todo, o 
mito do Porsche 917 xa esta-
ba aí e permaneceu no tem-
po como o mellor modelo de 
competición fabricado pola 
marca de Stuttgart.

Curiosidades

En total, do 1969 ao 1975, 
foron 1.102 os modelos Indy 
producidos na planta de 
Módena. Entre os seus afa-
mados clientes atopábase 
Abdorreza Pahlavi, irmán do 
Sha de Persia, quen en 1974 
pediu un Indy con diversos 
opcionais entre os que des-
taca o teito abatible. O vehí-
culo preparouse seguindo 
os requisitos do prestixioso 
cliente e foi entregado na 
sede de Maserati en Módena 
en febreiro do 1975. O vehí-
culo aínda existe na actua-
lidade e forma parte dunha 
colección privada.

 O motor, 
denominado 
917, era un 12 
cilindros opostos 
refrixerado por aire 
(inicialmente un 4.5 
litros)

En marzo de 1969 as primeiras unidades do 917 foron inspeccionadas pola FIA

O habitáculo do 917 levaba ao piloto situado á dereita, tras un volante de gran diámetro
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w w w . c o d i g o c e r o . c o m
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:

■ UXÍA QUEIRUGA TexTo ■ SPRINT MOTOR  foTos

Consellos contra a calor no vehículo
Deberemos prestar especial atención aos cativos

O primeiro que debemos 
ter en conta é que baixo nin-
gún concepto hai que deixar 
a un bebé, ou a un neno, só 
dentro dun vehículo.

Estes seis consellos son 
interesantes para controlar 
adecuadamente a tempera-
tura no coche e aos cativos. 
Deberemos:

- 1/ Controlar a tem-
peratura que hai no inte-
rior do vehículo e utilizar 
o climatizador para que as 
temperaturas sexan confor-
tables (entre 22 e 23 graos).

- 2/ Antes de saír 
do vehículo revisar sem-
pre o habitáculo diantei-
ro e traseiro co fin de non 

esquecernos de ningún 
ocupante.

- 3/ Ensinar aos ne-
nos que o vehículo non é un 
lugar de xogo.

- 4/ Cando viaxe-
mos cun cativo, centraré-
monos na súa seguridade. 
Evitando distraccións aten-
dendo as chamadas ao mó-
bil, incluso con mans libres, 
ou cuestións que nos poi-
dan facer esquecer que via-
xamos con el.

- 5/ En situacións de 
calor extrema ofreceremos 
ao rapaz auga antes de que 
nola pida.

- 6/ En caso de ato-
par a un neno desatendido 

dentro dun vehículo, cha-
mar urxentemente ao 112 
e sacalo do vehículo de xei-
to seguro.

Como actuar ante un gol-
pe de calor

Cando sufrimos un golpe 
de calor, o que nos ocorre é 
que a nosa capacidade natu-
ral para manter a temperatu-
ra normal vese desbordada. 
É coma se o noso “termos-
tato interior se avariase”. 
Nesta situación de hiperter-
mia, que pode superar os 42 
graos, o corpo humano pode 
sufrir síntomas neurolóxicos 
con convulsións, coma e ata 
a morte.

En caso de atoparnos a un 
neno nunha situación seme-
llante dentro dun vehículo 
ao sol o primeiro que debe-
mos facer é avisar ao servi-
zo de urxencias e seguir as 
instrucións que nos dean. É 
importante sacalo inmedia-
tamente e intentar baixarlle 
a temperatura:

- Colocarémoslle 
nun lugar fresco e quitaré-
moslle a roupa.

- Se podemos apli-
carémoslle compresas 
frescas.

- Podemos mollar-
lle lixeiramente o corpo con 
auga e abanicarlle para pro-
vocar a evaporación.

- No caso de que es-
tea consciente darlle auga.

- Trasladar ao cativo 
a un centro sanitario para 
continuar co tratamento.

Investigación sobre os 
efectos da temperatura 
interior do vehículo nos 
nenos

O sistema de autorregu-
lación de temperatura cor-
poral nos bebés é inmaturo, 
o que fai que, con tempera-
turas exteriores moi altas, o 
seu corpo non sexa capaz 
de manter a temperatura 
corporal normal. A hiperter-
mia resultante, xunto con 
deshidratación, pode pro-
ducir a morte. Con tempe-
raturas moi altas se non se 
toman medidas adecuadas, 
o alto grao de deshidrata-
ción e a alta temperatura 
poden provocar que os ór-
ganos funcionen dun xeito 
errático, provocando que os 
síntomas empeoren de for-
ma progresiva.

O RACE participou nun-
ha investigación co fin de 
coñecer o incremento da 
temperatura dentro dun 
vehículo estacionado baixo 
os efectos do sol. As probas 
leváronse a cabo con tres 
vehículos idénticos e do 
mesma cor.

Tomando como referencia 
unha temperatura exterior 
(de ambiente) de entre 27 e 
29 graos, a proba de análise 
centrouse no cálculo da tem-
peratura interior do vehículo 
con tres situacións distintas:

- Vehículo totalmente 
pechado

- Vehículo cunha ventá 
aberta 5 cm

Baixo ningún concepto hai que deixar a un bebé, ou a un neno, só dentro dun vehículo
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- Vehículo con dúas ven-
tás abertas 5 cm (para for-
mar corrente de aire)

Os resultados amosan 
como, mentres a temperatura 

ambiente exterior permanece 
practicamente constante, as 
medicións no interior do vehí-
culo, independentemente das 
tres situacións de medición 

suscitadas, aumenta en máis 
de 10°, en só 10 minutos. A 
temperatura segue incremen-
tándose e, dentro dun vehícu-
lo pechado aos 30 minutos, o 

mercurio marca o dobre que 
no exterior. Ao cabo de case 2 
horas a temperatura no inte-
rior do vehículo está por riba 
dos 60°.

Como se observa no gráfico, a si-
tuación cunha fiestra aberta reduce 
as temperaturas fronte a un coche pe-
chado entre 5º (aos 80 minutos) e os 
10º (110 minutos) pero con tempera-
turas extremas que chegan a alcanzar 
uns máximos de 54°. Cando as medi-
cións se levan a cabo con dúas ventás 
abertas os valores flutúan debido a 
correntes que se producen polas va-
riacións térmicas, pero séguense man-
tendo altas temperaturas que superan 
os 50° dentro do vehículo (53º aos 60 
minutos).

En calquera das tres situacións anali-
zadas, as condicións son moi extremas 
e supoñen levar aos ocupantes a episo-
dios de stress térmico, que é especial-
mente perigoso no caso de nenos e de 
lactantes polas condicións de regula-
ción térmica dos seus corpos. Como se 
ve no gráfico anterior, as temperatu-
ras elévanse rapidamente superando 
os 40°C en apenas 15 minutos. Se a es-
tas condicións lle engadimos a falta de 
autonomía dos bebés para poder aliviar 
o problema, atopámonos nunha situa-
ción de consecuencias fatais.

Poñemos en risco aos de-
mais de forma voluntaria? É 
un problema exclusivo dos 
condutores?

O estudo de 2019 dá 
resposta a todas estas 
cuestións, aportando uns re-
sultados moi preocupantes 
sobre os novos usos da tele-
fonía móbil e a súa relación 
coa seguridade viaria. Os 
que hai uns anos eran píca-
ros e adolescentes son ago-
ra condutores de entre 18 e 
24 anos, e coa súa chegada 
ao volante incrementaron 
de forma exponencial novos 
usos perigosos do smartpho-
ne mentres se conduce, sen 
que isto supoña un descenso 
nos perigos habituais, tales 
como falar sen mans libres 
ou o emprego do teléfono 
para chatear ou mirar o co-
rreo electrónico. Ademais, as 
persoas pertencentes a ou-
tros rangos de idade tamén 
se atopan moito máis fami-
liarizadas coas novas tecno-
loxías, e integráronas no seu 
día a día.

Así, o maior desfase en-
tre a menor franxa de ida-
de e o total de condutores 

prodúcese no uso das redes 
sociais: un 12 por cento do 
total de entrevistados con-
fesa usalas de forma habitual 
mentres conduce, elevándo-
se a porcentaxe ata o 17 por 
cento entre os mozos de 18 
a 24 anos. O uso das redes 
sociais ao volante de forma 
habitual sitúase en quin-
to lugar, por detrás da ma-
nipulación do 
móbil como 
GPS (25%), 
a mensaxe-
ría instantá-
nea (19%), as 
chamadas sen 
mans libres 
(14%) ou a 
lectura de co-
rreos electró-
nicos (13%). 
Derivado des-
tes usos do 
móbil ao volante, aproxima-
damente 530.000 conduto-
res recoñecen sufrir un dano 
ou accidente por culpa dun-
ha distracción.

Comparativa alarmante 
2019 vs 2014

Os seis anos que levan BP, 
Castrol e o RACE analizando 

o problema das distraccións 
ao volante e a incidencia do 
teléfono móbil nas mesmas 
permiten apreciar evolu-
cións no comportamento 
dos españois.

Comparando os datos do 
informe de 2019 cos de 2014 
atopamos tendencias preo-
cupantes. Unha vez máis, 
pódese apreciar que o uso 

dos smartpho-
nes aumentou 
debido á in-
corporación 
de novas fun-
cións. Hai cin-
co anos, só o 
0,5 por cento 
dos conduto-
res afirmaba 
usar o móbil 
para consultar 
as redes so-
ciais (12% con 

asiduidade en 2019), apenas 
o un por cento o emprega-
ba para facer fotos e vídeos 
(12% este ano) e o 7,7 por 
cento empregábao como 
dispositivo GPS (25% actual).

Entre os usos tradicionais 
atopamos tamén un incre-
mento, aínda que máis co-
medido, á hora de usar o 
teléfono para enviar ou 

recibir chamadas sen mans 
libres (12% entón e 14% en 
2019) ou a mensaxería ins-
tantánea (14,4% vs o 19% 
actual).

A culpa é de quen usa o 
móbil conducindo?

O 61 por cento das persoas 
realiza chamadas a persoas 
sabendo que estas van con-
ducindo, e un 66 por cento 
failles chegar algunha men-
saxe (Whatsapp, Telegram, 
SMS…). Este dato é aínda 
máis preocupante se se lle 
une o feito de que o 90 por 
cento das persoas pensaron 
que esa actitude pode pro-
vocar un accidente, ademais 
de que practicamente o total 
da enquisa (99%) entende 
que usar o móbil ao volante 
pode supoñer un risco claro 
de accidente.

O peón tecnolóxico e os 
atropelos

O mal uso do teléfono 
móbil é un perigo ao volan-
te, pero tamén o é para os 
peóns en situacións de tráfi-
co, sendo usado por oito de 
cada dez deles.

...Ven da pax. 15

Os novos usos dos móbiles e a súa relación
coa seguridade viaria
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■ MIGUEL CUMBRAOS TexTo E foTos

Se poden ser dous...
50º Rali de Ferrol Suzuki

Posto Piloto Vehículo

1º JOSÉ M. LÓPEZ Citroën C3 R5 

2º IVÁN ARES Hyundai i20 R5 

3º VÍCTOR SENRA Citroën C3 R5 

4º ROBERTO BLACH Citroën DS3 R5

5º JOAN VINYES Suzuki Swift Sport R+

6º STEVE FERNANDES Skoda Fabia R5

7º STEFAN GÖTTIG Skoda Fabia R5

8º JOSÉ F. RICO Suzuki Swift Sport 1.4

9º PABLO PAZO Suzuki Swift Sport 1.4

10º JAVIER BOUZA Suzuki Swift Sport 1.4

Clasificación Xeral

Ata 46 clasificados

...mellor ca un. Así po-
díamos definir o desenvol-
vemento final dun rali xa 
cincuentenario como foi 
Ferrol, terceira manga do 
CERA en solo galego. Por 
que? Porque Pepe López, que 
xa vencera o ano pasado, re-
petiu o triunfo, aínda que en 
dura competencia co coru-
ñés Iván Ares. Resumo e fotos 
dunha proba que se caracte-
rizou polo que xa víramos en 
Lalín, é dicir unha baixa ins-
crición e pouco público nas 
cunetas.

Outro gran rali de López e Rozada. Anotaron seis scratchs e pelexaron ata os metros finais pola vitoria. Segundo triunfo para o madrileño na 
cidade departamental, que pasa a lidera o campionato antes da pausa estival.

Batallou ata a derradeira especial, pero as cousas non lle saíron en casa como Ares quería. Un erro coas rodas e unha picada final non lle 
permitiron gañar, sendo de todos os xeitos o mellor na variante europea, TER

Xa gañador aquí, Víctor Senra (que viña de vencer no Sur do Condado, quinta manga do galego) pe-
lexou tamén polo triunfo. Males mecánicos e unha picada, impedíronllo, rematando o de Dumbría 

nunha brillante terceira praza final.

Sabedores das diferenzas cos de cabeza, Blach e Murado fixeron o seu rali, concluíndo nunha 
brillante cuarta posición tras dous duros días de carreira.
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Como único peón do equipo Suzuki (o alaricano Pardo dixo adeus por avaría mecánica no 
segundo treito) o veterano Joan Vinyes sufriu males mecánicos, para rematar finalmente na 

quinta praza, igualmente único coche da categoría N5.

Emocionante a terceira carreira da Copa Suzuki. Liderou Sarabia, ata abandonar o sábado 
pola mañá. Pasou á primeira praza o ourensán Cortés, pero saíuse da estrada preto do final. 
Constante ao longo do rali, o naronés Rico levou finalmente o triunfo, sendo segundo Pazó e 

terceiro Bouza, os dous tamén galegos.

Os locais Vilela e Bouza foron os mellores entre os Históricos, aos mandos dun pequeno 
Corsa GSI.

Tres equipos foráneos (dous alemáns e un luxemburgués/belga) correron en Ferrol dentro 
do certame europeo “TER”. O mellor dos tres foi o de Fernandes-Bech, que acabou sexto, 

poñéndose líder de dita opción continental tras esta carreira.

Moitos males mecánicos non impediron ao asturiano Braña estar na chegada, como único 
equipo clasificado no apartado R2.

Martín e Peñate dominaron sen problemas na opción Sub 24 da Copa Kobe Motor.
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46º Subida a Chantada – Campionato de España de Montaña

■ MIGUEL CUMBRAOS| TexTo ■ MC, TOMÁS E MATEO CUMBRAOS DÍAZ| foTos

Tradución ao galego do 
coñecido aforismo latino. 
Así pódese resumir o que 
fixo o pontevedrés Adrián 
Rozados na coñecida ram-
pla lucense, contando de 
novo para o nacional da 
especialidade. Na primei-
ra vez que participaba 
nunha proba nacional e 
conducía o BCR 853, apro-
veitou as circunstancias. 
Correu moito e superou 
á experimentada compe-
tencia, contando tamén 
co abandono de Javi Villa, 
que dominara a xornada 
do sábado.

O lucense Alonso Liste ocupou a 3ª praza entre os turismos co seu Ginetta, tralos 
“tenores” Fombona e De La Casa. Rescatando o seu Escort, o melidense Jesús Ferreiro fixo gozar ao afec-

cionado co seu rápido e espectacular andar, liderando entre os Históricos.

Chegar, ver, vencer

Analizando o acontecido o sábado, parecía que Chantada ofrecería ao astu-
riano Javi Villa o seu primeiro triunfo na terra do Asma. Pero nas carreiras 
a mecánica ás veces traizoa. O líder non participou o domingo por avaría, 
deixando moi abertas as opcións de triunfo. Así, sorprendendo á competen-
cia, o estradense Adrián Rozados voaba na súa primeira proba do nacional e 
vencía en Chantada, engadíndose aos galegos que gañaron nesta especial 
subida e liderando igualmente o Trofeo da escudería lucense e a agrupación 
I.autonómico.

Terceira na xeral provisional do certame, a balear María Pau Huguet pelexou 
en Chantada por postos cabeceiros, rematando no 3º chanzo da categoría I 
aos mandos do seu Talex, demostrando eficacia e velocidade.

Espectacular planta do Lancer EVO VII do suizo Arnaud Murcia, 
segundo absoluto no Trofeo Escudería Chantada.

Aos mandos dun Honda Civic a parella Cabral-Alonso vence-
ron no apartado de Regularidade Sport.

Como sempre moitos pilotos locais competiron na cita de 
casa, sendo o mellor clasificado José Antonio De Arriba co 
seu SpeedCar.

O Lamborghini Huracán de López-Fombona dominou o apartado dedicado aos 
turismos, é dicir a categoría III. O andorrano De La Casa, co seu Subaru, non 
puido desta volta co deportivo italiano.

Domingo Estrada, ao volante do seu Silver Car, liderou o apartado II, por dian-
te dos vascos Flores e Ordoki, e acadou o 3º posto na xeral absoluta.

O citado abandono do líder abría ás portas a que os seus principais persegui-
dores vencesen en Chantada e recortasen máis puntos ao asturiano. Inten-
tárono pero non foron capaces. O mellor clasificado foi o sueco afincado en 
Andalucía, Christian Broberg, que clasificou o seu Radical na 2ª praza.

Posto Piloto Vehículo

1º ADRIÁN ROZADOS BRC B53 

2º ARNAUD MURCIA Mitsubishi Lancer EVO VII 

3º JOSÉ A. ALONSO Ginetta G50 

4º ÓSCAR GAYOSO Barqueta Dicode BFR

5º JOSÉ A. DE ARRIBA Speedcar GT 1000

6º MANUEL SENRA Peugeot 306 S16 Maxi

7º MOISÉS REY Fórmula Outea MK IV

8º BERNARDINO LORENZO Fórmula Forwin FW01

9º VÍCTOR QUIROGA Renault 5 GT Turbo

10º CEDRIC MILLIQUET Mitsubishi Lancer EVO VI

Clasifiación Xeral 46ª Subida a Chantada

Ata 40 clasificados
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Senra, quén, se non?
27º Rali Botafumeiro

■ MIGUEL CUMBRAOS| TexTo E foTos

O rali Botafumeiro cum-
priu en pleno agosto un 
ano máis de vida, o que 
fixo o 27º. Levouno a cabo 
sen escapar dun guión que 
a proba compostelá pare-
ce cumprir os derradeiros 
cursos: un triunfo de Víctor 
Senra. O de Dumbría asi-
nou o seu 7º “ouro” en te-
rras compostelás, sexto 
consecutivo. Obtivo a cuar-
ta vitoria do exercicio co su 
C3 R5.

En canto o rali se achegou ás especiais en ruta (o venres de tarde/noite, dis-
putouse o treito espectáculo en San Lázaro) Senra colleu a cabeza da carreira 
e non a soltou. O de Dumbría tivo cerca a Caamaño, do que xa se afastou tralo 
segundo bucle do día, e viu como Meira abandonaba en Souto de Vea-2. Des-
ta forma o actual campión ten máis a man o seu 3º entorchado autonómico.

Moi incisivo ao longo de toda a carreira, o que lle valeu incluso máis dun 
toque, o portugués Costa asinou un gran Botafumeiro. Fixo súa a 3ª praza e 
liderou a opción A da oferta Top Ten Pirelli.

Gran carreira de José M. Pazos, sendo capaz de meterse 8º co seu 
Fiesta R2 e encabezar a xeral B da promoción Top Ten.

Outro piloto que repetiu primeira praza foi Cabezas, o mellor no Volante FGA.
O piloto de “Galicia Motorsport” Estévez mandou entre os Marbella da Ini-
ciación Recalvi.

O triatleta Iván Raña volveu a competir no rali de casa. Copilo-
tado por Grille, rematou 11º cun Lancer EVO IX

Joaquín Pérez, aos mandos do seu 208, volveu a mandar na 
Pirelli AMF.

Na estrea dun 208 N5, o lucense Fernández “Ventura” foi de menos a máis, rema-
tando sexto e cuarto na Pirelli A.

Penido fixo todo o que puido co seu Lancer EVO VI. Deu espectáculo e remontou 
para rematar nunha honrosa 7ª, o primeiro da armada de pilotos locais.

Primeiro líder do rali, tras marcar os dous mellores tempos o venres na crono 
urbana Caamaño estivo preto nos primeiros compases da proba, asinando 
incluso o scratch en Vedra-1. Pero o pulo de Senra na sección do mediodía 

deixouno sen opcións á vitoria. Amarrou os valiosos puntos da 2ª praza.

Posto Piloto Vehículo

1º VÍCTOR SENRA Citroën C3 R5 

2º IAGO CAAMAÑO Ford Fiesta R5 

3º RICARDO COSTA Citroën DS3 R5 

4º CELESTINO I. CORES Ford Fiesta N5

5º JORGE PÉREZ Renault Clio N5

6º ANTONIO FERNÁNDEZ Peugeot 208 N5

7º LUÍS PENIDO Mitsubishi Lancer EVO VI

8º JOSÉ M. PAZOS Ford Fiesta R2

9º CELESTINO I. DUARTE Ford Fiesta R2

10º ALBERTO NIMO Mitsubishi Lancer EVO X

Clasificación Xeral Botafumeiro

Ata 81 clasificados
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