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Este pode ser un ano clave. Sen ter 
que ir a un futuro máis afastado. A 
transformación do sector automobi-
lístico é imparable. A maduración das 
novas tecnoloxías e os cambios das nor-
mativas e leis fan que todo se axilice. 
Precisamente no 2025 xa poderemos 
observar claramente por onde vai ca-
miñar a mobilidade.

Así e todo, a mudanza que vai sufrir 
o sector xa a vimos anunciando den-
de estas páxinas milleiros de veces. 
En números estimados segundo a EAE 
Business School o mercado mundial de 
vehículos eléctricos pasará dos 118.000 
millóns de dólares en 2017 a 567.000 
millóns en 2025. Estes mesmos cálcu-
los son refutados por outras consulto-
ras empresariais e económicas dicindo 
que a previsión se queda excesivamen-
te curta. E probablemente sexa así. Se 
analizamos uns cantos datos fundamen-
tais podemos observar que o xiro pode 
ser moito máis radical na automoción 
mundial. O avance imparable da elec-
trificación puidemos constatala no úl-
timo Salón Internacional de Frankfurt o 
mes pasado. Os eléctricos e os Concept 
Car baseados nestas motorizacións fo-
ron as estrelas, o vello motor de com-
bustión quedou totalmente relegado 
nunha esquina.

Indo ao no noso país cada día temos 
indicadores máis claros. Por exemplo, o 
Consello de Ministros aprobou o Plan 
nacional de calidade do aire que inclúe 
unha batería de medidas que remitirá 
á Comisión Europea e no que destaca 
a limitación ao tráfico a partir de 2023 
para as cidades de máis de 50.000 habi-
tantes. Segundo o borrador elaborado 

polo Ministerio de Transición Ecolóxica, 
coa participación doutros departamen-
tos, a partir de 2023 as cidades de máis 
de 50.000 habitantes terán que delimi-
tar zonas centrais con acceso limitado 
aos vehículos máis emisores e definir 
zonas de baixas emisións, o que suporá 
unha forte redución da mobilidade do 
vehículo privado. O obxectivo é reducir 
o uso dos vehículos máis contaminantes 
en contornas urbanas un 35 por cento 
ata 2030 e dos tráficos interurbanos da 
orde do 1,5 por cento anual.

Neste plan entrarían as sete cidades 
galegas máis poboadas. Ou sexa que 
Galicia estaría totalmente implicada nel.

Paralelamente, o Ministerio de Facenda 
analizará tamén unha posible adecua-
ción do marco fiscal para establecer si-
nais que incentiven a electrificación e o 
uso das renovables para as necesidades 
térmicas, así como evitar unha subven-
ción indirecta dos combustibles fósiles.

Con todo o que isto significará para a 
reorganización das urbes. Podemos in-
cluír para o 2025 unha velocidade máxi-
ma polas principais rúas das cidades de 
30 km/h, unha maior peonalización dos 
centros urbanos, aparcamentos disua-
sorios nas entradas das cidades, novas 
formas de mobilidade e unha clara elec-
trificación do parque móbil.

E probablemente Greta Thunberg, 
que por aquel tempo terá vinte e dous 
anos, seguirá mobilizando as novas xe-
racións para pedir un mundo máis lim-
po e menos contaminado. Aínda que 
algunhas das grandes empresas auto-
mobilísticas continuarán facendo oí-
dos xordos e pensando que seguimos 
no século XX.

EDITORIAL

20252025

Benefíciate de unas condiciones irrepetibles* en GALCAR. Concesionario Oficial Honda en Galicia. 
Avda. Finisterre, 331. Tel. 981 27 04 05. La Coruña. - Vía de la Cierva, 2-4. (Pol. Ind. Del Tambre). Tel. 981 52 17 70. Santiago de Compostela. *Oferta valida hasta fin de existencias, según modelo y versión.

Ahora tienes una gran selección de 
vehículos Honda de Gerencia y km 0. Consumo combinado (l /100 km): 4,4 - 8,9. (NEDC: 3,4 - 7,1). Emisión CO2 combinada (g / km): 115 - 201. (NEDC: 91 - 162).

DIFÍCIL ELEGIR,IMPOSIBLE EQUIVOCARSE.
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■ MIGUEL DEL MORTIROLO 

O pasado mes de setembro dis-
putouse unha das máis apaixo-
nantes Voltas a Galicia que 
recordo. A proba constaba de 
catro tiradas.

A primeira tirada discorreu pola 
cidade de Baiona, era unha con-
trarreloxo por equipos de oito 
quilómetros e medio. O gañador 
foi o equipo Lizarte e vestiuse de 
líder Roger Adriá.

A segunda tirada tamén tivo a 
Baiona como inicio e final, nesta 
etapa percorreríanse cento trin-
ta e sete quilómetros. Esta tirada 
pasou por varias localidades do 
Val Miñor, Oia, A Guarda, Tomiño, 
Gondomar, A Ramallosa... e subía-
se o Alto da Groba. O gañador 
da etapa foi Tucho Montenegro 

(Aluminios Cortizo) e de líder ves-
tiuse Alejandro Ropero (Kometa).

A terceira etapa saíu de Teixeiro 
e rematou en Curtis, tras percorrer 
cento cincuenta e un quilóme-
tros. Esta tirada estivo marcada 
polo mal tempo, a chuvia fixo 
acto de presenza dende os pri-
meiros quilómetros. O gañador 

da tirada foi Roberto Mediero 
(C.C. Vigués) e de novo houbo 
cambio de líder, Martí Márquez 
(Lizarte) comandaba a clasifica-
ción xeral.

A cuarta etapa saíu de Viveiro e 
rematou no alto de San Roque. 
Nela foron protagonistas Jacobo 
Ucha e Roberto Mediero. Os 

dous ciclistas do Club Ciclista 
Vigués foron os que máis pe-
lexaron para que a fuga chega-
se a meta, xa que Ucha, grazas o 
tempo que tiña de marxe a esca-
pada colocábase como líder vir-
tual da proba.

Ao final o pelotón botoulles 
man nos quilómetros finais, e 
nas ramplas de San Roque deci-
diuse a Volta. A etapa gañouna 
Patrick Videira (Fortunna / Maia) 
e a xeral foi para Martí Márquez 
(Lizarte), a segunda praza da xe-
ral foi para Alejandro Ropero 
(Kometa) que se quedou a tan 
só tres segundos de Márquez, a 
terceira praza do podio ocupou-
na o ciclista de Aluminios Cortizo 
Raúl García de Mateos.

BMW R NineT “puntApunta Espírito GS”
BMW ofrece aos amantes da 

GS unha exclusiva edición limita-
da da BMW R NineT “puntApun-

ta Espírito GS”. Unha versión moi especial e 
exclusiva da R Nine T Urban G/S, e é a suma 
dos valores da lendaria R 80 GS que gañou 
o Dakar coa esencia do evento máis emo-
cional de BMW, o puntApunta Espírito GS 
Marrocos. Esta edición estará dispoñible só 
no noso país, nunha produción limitada a 

10 unidades.Os seus compoñentes máis 
destacados son: placa identificativa nume-
rada en aluminio, deseño frontal e depósi-
to exclusivo “Espírito GS”, pintura realizada a 
man, lamias de radios e pneumáticos mix-
tos, tapa da culata en negro, defensa do 
motor en aluminio e porta-número edi-
ción limitada personalizable. O seu prezo 
é de 15.990€.

Novas Honda África Twin
A CRF1100L África Twin agora lán-

zase cun enfoque máis marcado cara 
ao off-road e a CRF1100L Adventure 

Sports preparouse para as longas distancias 
(dispoñible, como opción, coa suspensión 
Showa EERA).

O motor, de ambas, aumenta o seu rende-
mento para un amplo rango de utilización e 
incorpora actualizacións tecnolóxicas. O novo 
bicilíndrico en paralelo de 1.100cc desenvolve 
unha potencia de 102cv. Pesa 5 quilos menos 
que a súa antecesora. Unha mellora dun 10% 

na relación peso/potencia, grazas a elementos 
alixeirados que inclúen o motor, bastidor e bas-
culante. A nova pantalla TFT multi-información 
de 6.5” incorpora conectividade Apple CarPlay® 
e Bluetooth, e dispón de funcionalidade táctil.

A África Twin dispón de 4 modos de con-
dución preprogramados (máis dúas opcións 
seleccionables polo usuario) que permiten a 
personalización, segundo as condicións espe-
cíficas de utilización, de axustes de potencia, 
freo motor, Control de Par Seleccionable Honda 
(HSTC), Control de Wheelie e ABS en curva.

Lobito Life e QEV Tech coas novas mobilidades
Lobito Life e QEV 

Technologies asinaron un 
acordo para crear novos pro-

dutos de mobilidade eléctrica.
Lobito produce bicis eléctricas, tan-

to de montaña como urbanas, e conta 
no seu catálogo con patinetes eléctri-
cos e táboas de surf eléctricas. QEV Tech 
desenvolveu superdeportivos como o 
Hispano Suiza Carmen ou o Arcfox GT. 

Ademais están presentes na Fórmula E 
(campións do mundo na primeira tem-
pada). Mentres que QEV Tech aportará 
toda a súa capacidade técnica e de in-
novación, Lobito está establecendo a 
súa marca para desenvolver produtos 
de mobilidade eléctrica relacionados 
co lecer e o lifestyle. Unha vez produci-
dos comercializaranse a través da web: 
www.lobitobikes.com

Volta a Galicia
Dúas rodasSprint Motor >>4



O Kia XCeed chega á capital de Galicia
Á exposición 

de Compostela 
Concesionario, re-

presentante oficial de Kia 
na capital galega, acaba de 
chegar un dos modelos que 
se agarda chegue a ser un 
líder de vendas no seu seg-
mento, o XCeed. Miguel A. 
Pérez, director financeiro de 
Compostela Concesionario, 
e Manuel Lorenzo, di-
rector comercial, foron os 

encargados da súa presenta-
ción. Ambos coincidiron en 
que o conxunto de dispositi-
vos de seguridade avanzada, 
conectividade e infoentrete-
mento do XCeed convérteno 
nun dos modelos máis van-
gardistas tecnicamente no 
segmento dos CUV.

O XCeed é o novo crosso-
ver utility vehicle (CUV) ur-
bano de Kia, que combina 
a funcionalidade dun SUV 

compacto coas propor-
cións deportivas e condu-
ción dun turismo. Impulsado 

por motores turboalimen-
tados, tamén é un dos máis 
eficientes.

O Stelvio xa está dispoñible 
en Bonaval Car

O Alfa Romeo 
Stelvio leva recolli-
dos multitude de 
premios de presti-

xio internacional grazas ao 
seu deseño, o dinamismo e 
a eficiencia dos seus moto-
res e a súa capacidade para 
transmitir emocións.

Agora este modelo xa se 
pode admirar, e mercar, nas 
instalacións de Bonaval 
Car. O seu director de ven-
das, Fernando Martínez, 

explicounos polo míudo o 
amplo abano de equipa-
mento que incorpora este 
Alfa Romeo.

Con motores que che-
gan ata os 510cv da versión 
Quadrifoglio, o Alfa Romeo 
Stelvio ostenta o privilexio 
de ser o SUV máis rápido do 
mundo no esixente circuíto 
de Nürburgring, un fito que 
demostra ata onde chegou 
a marca co seu primeiro mo-
delo nesta categoría.

Bonaval Motor
O concesionario 

oficial de Seat en 
Santiago, Bonaval 
Motor, acaba de es-

trear novas instalacións. Están 
situadas na rúa Vía Isaac Peral 
8-10, no polígono do Tambre. 
As instalacións constan duns 
1.500 metros cadrados, dos ca-
les 400 son de exposición e o 
resto distribuído en taller me-
cánico e de carrozaría. O equi-
po comercial está composto 

por: José M. Martín, Juan 
Fero e José L. Veiga; ao fron-
te del está o director comercial 
Fermín Salgado (na foto).

Na zona de recepción do 
Taller está o responsable de 
calidade e atención ao clien-
te Marcos García e dous 
asesores de servizo, Alberto 
Torreiro e Lorenzo Busto 
que con outros sete compa-
ñeiros completan a área de 
postvenda.

Galicia >> Sprint Motor 5



Novo Toyota Yaris
A plataforma GA-B e 

a aplicación, por pri-
meira vez, do novo 

sistema híbrido de 4ª xera-
ción con motor de 3 cilindros 
baseado en TNGA fan do novo 
Yaris toda unha revolución. O 
deseño, baixo o concepto “só-
lido e áxil”, fano destacar nun 
segmento do mercado en que 
os novos modelos sempre te-
ñen que ir medrando de tama-
ño, algo que non sucede no 
novo Yaris, que é 5 mm máis 
curto que o actual. Pero conta 
cunha distancia entre eixes 50 
mm maior, logrando así unha 
mellor manobrabilidade en 

cidade e á hora de aparcar, 
conservando un grande es-
pazo interior.

A última xeración da tec-
noloxía híbrida de Toyota 
estréase na motorización 
principal do novo Yaris. 
Trátase do sistema híbrido 
1.5 Dynamic Force, que deri-
va directamente dos motores 
2.0 e 2.5 introducidos recen-
temente nos novos Corolla 
e Camry. O sistema híbrido 
eléctrico conta co novo mo-
tor de gasolina de 3 cilindros, 
con medidas específicas para 
reducir a fricción interna e 
optimizar a combustión. O 

transeixe híbrido redese-
ñouse totalmente, adoptan-
do unha nova estrutura de 
dobre eixe, máis compacta 

(9%). A iso únese a introdu-
ción dunha nova batería de 
ión-litio, máis potente pero 
tamén máis lixeira (-27%).

Serie 2 Gran Coupé
O primeiro BMW 

Serie 2 Gran Coupé 
introduce por pri-

meira vez no segmento dos 
compactos premium o con-
cepto de cupé de 4 por-
tas. O lanzamento será en 
marzo de 2020. Os prezos 
en Alemaña partirán dos 

31.950€ para o 218i; 39.900€ 
para o 220d e 51.900€ para o 
tope de gama, o BMW M235i 
xDrive.

Mide 4.526 mm de longo e 
1.800 de ancho, cunha altu-
ra de tan só 1.420 mm. Malia 
a súa baixa liña de cintura e 
a súa aparencia deportiva, 

os pasaxeiros contan cunha 
grande habitabilidade gra-
zas aos 2.670 mm de distan-
cia entre eixes. O maleteiro 
de 430 litros pode ampliarse 
de varias formas.

No momento do lanzamen-
to ofrécese un motor diésel e 
dous de gasolina: un de tres 

cilindros (140cv) no BMW 
218i, outro de catro cilindros 
(190cv) no 220d e o de ca-
tro cilindros máis potente do 
Grupo BMW, que desenvol-
ve 306cv, no M235i xDrive. 
Pódese abrir/pechar dende 
un smartphone con BMW 
Digital Key, opcional.

Subaru BRZ Special Edition
Subaru puxo á 

venda no noso país 
o novo BRZ Special 

Edition, limitado a 20 uni-
dades e que chega co mo-
tor bóxer atmosférico 2.0 e 
inxección directa (200cv). 
Esta edición especial pre-
senta lamias multirradio de 

aluminio en ton negro bri-
llante de 17”. Tamén son en 
negro brillante os retrovi-
sores, a antena e o alerón. 
No interior os elementos 
distintivos chegan da man 
dos asentos dianteiros bicor 
Alcántara en cor negra e coi-
ro en cor canela, cores que 

tamén atopamos nos inte-
riores das portas. Ademais, 
as costuras de contraste en 
cor canela resaltan nos asen-
tos traseiros, volante, salpi-
cadeiro, panca de cambios 
e cadro de mandos.

O prezo do BRZ Special 
Edition é o mesmo que a 

versión Executive do actual 
BRZ, é dicir, 32.900€ incluín-
do a campaña comercial 
actual de 1.250€ (queda ex-
cluída a pintura metalizada, 
cun prezo de 550€ salvo na 
cor Pure Rede). A versión 
Sport de acceso á gama 
mantense en 31.200€.

NovasSprint Motor >>6



¡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



Toyota Corolla TREK
O novo Corolla 

TREK xa está dispo-
ñible. Unha variante 

do hybrid Touring Sports de 
estética off-road, cun amplo 
equipamento, numerosos de-
talles distintivos, unha maior 
altura libre ao chan para po-
der circular por camiños sen 
asfaltar e propulsión híbrida 
eléctrica 2.0 Dynamic Force 
(180cv). Distínguese do resto 

de versións hybrid Touring 
Sports, ademais de pola súa 
imaxe, por contar con 20 mm 
máis de altura libre ao chan.

No deseño exterior sobre-
saen detalles de estilo cros-
sover como as proteccións na 
zona baixa de toda a contorna 
da carrozaría, a grella frontal 
de panal de abella, as mol-
duras protectoras en gris no 
frontal e os laterais e as lamias 

de aliaxe específicas, de 17". 
No interior, o novo Corolla 
TREK conta con tapizaría de 
material téxtil en dous tons, 
a xogo cos elementos deco-
rativos de acabado en ma-
deira do salpicadeiro. O logo 
TREK está presente tanto nos 
pasos de porta como no por-
tón do maleteiro. O seu pre-
zo é de 24.750 €. Toyota e Trek 
Bicycle ofrecerán un desconto 

dun 30% na compra dunha 
bicicleta Trek Dual Sport a to-
dos aqueles que adquiran un 
Corolla TREK. Conta cun ca-
dro lixeiro de aluminio Alpha 
Gold, pneumáticos aptos para 
múltiples superficies, siste-
ma de asistencia ao pedaleo 
Bosch Active (250W) ata os 25 
km/h de velocidade, batería 
de 500Wh de longa duración 
e luces dianteiras e traseiras.

Trussardi, un Panda de luxo
O Panda Trussardi foi crea-

do como unha peza de ves-
tir, cómodo en calquera 

situación. É unha boa opción para os 
clientes que buscan un coche urba-
no exclusivo. No noso mercado está 
equipado exclusivamente co motor 
1.2 (69cv) con cambio manual e trac-
ción dianteira.

Os accesorios elixidos polos dese-
ñadores de Fiat e Trussardi interpre-
tan as últimas tendencias na moda 
actual, pop e basicamente italiana, e 
reflicten a personalidade do Panda. 
A carrozaría loce unha rechamante 
cor Café, dispoñible tanto mate, por 
primeira vez na historia de Panda, 

como metalizada. A gama de cores 
tamén inclúe o Branco Gelato, Negro 
Cinema e Gris Colosseo. Por primei-
ra vez, o logotipo dun colaborador 
está presente de xeito distintivo 
para resaltar o vínculo e os valores 
compartidos polas dúas marcas. O 
símbolo do galgo resulta ben visi-
ble na terceira ventá lateral, no cen-
tro das lamias de aliaxe negras de 
15” e nas molduras laterais. Tamén 
hai outros detalles de estilo exclu-
sivos, como as barras de teito e as 
carcasas dos retrovisores, ademais 
da placa protectora que caracteriza 
a carrozaría Cross. No interior o logo 
de Trussardi destaca no volante.

Prototipo IMk
O prototipo Nissan 

IMk representa un 
paso máis cara á 

condución totalmente au-
tónoma. Incorpora as tecno-
loxías máis modernas para 
axudar aos condutores nun-
ha ampla gama de contor-
nas, dende autoestradas ata 
rúas urbanas e aparcadoiros.

A función de aparcamento 
remoto ProPILOT con servi-
zo de aparcacoches median-
te smartphone pode buscar 
unha praza de aparcamen-
to de xeito automático unha 
vez o condutor e os ocupan-
tes saíron do coche. Cando o 

necesites, un só botón tráe-
che o coche de volta.

Entre o resto de funcións 
importantes atopamos a úl-
tima tecnoloxía de asisten-
cia ao condutor, creada a 
partir dunha versión avan-
zada de ProPILOT 2.0, que 
contribúe a que a condu-
ción resulte máis segura, 
máis pracenteira e agrada-
ble para os condutores ao 
combinar a condución por 
autoestrada con capacida-
des de circulación por un só 
carril sen intervención do 
condutor.

NovasSprint Motor >>8





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

Novo SsangYong Tivoli
O novo Tivoli adapta 

a súa imaxe exterior e 
interior á linguaxe de 

deseño do seu irmán maior 
(Korando), aumentado á súa 
vez as súas dimensións exte-
riores lixeiramente.

No frontal podemos obser-
var os rechamantes grupos 
ópticos con luces diúrnas LED 
integradas que se unen visual-
mente co logo de SsangYong 
no centro da grella a través 
dunha moldura cromada. O 
paragolpes mostra un agresi-
vo deseño cunha toma de aire 
inferior máis ancha e o capó re-
forza o seu aspecto deportivo a 
través das dúas marcadas ner-
vaduras que conectan coa par-
te inferior das ventás laterais. 
Na traseira destacan os grupos 
ópticos, que presentan dúas li-
ñas paralelas verticais que par-
ten do nervio lateral en forma 
de zigzag, dotándoo dun gran 
dinamismo. O novo portón e 
o redeseñado paragolpes son 
agora máis musculosos.

O habitáculo experimenta 
un importante salto cualitati-
vo, mostrando unha ambiciosa 

combinación de tecnoloxía e 
deseño, destacando o novo di-
gital cockpit de 10,25” a partir 
do acabado Premium e a nova 
consola central de 8” compati-
ble con Android Auto e Apple 
Car Play a partir do acabado 
Urban, así como un mellorado 
panel central que inclúe o cli-
matizador bizona con función 
de memoria a partir da versión 
Premium.

A oferta mecánica estrea o 
novo motor gasolina T-GDI de 
4 cilindros e 1.5 litros con tur-
bo, inxección directa e filtro de 
partículas que entrega 163cv 
(35 máis que a oferta actual). 
A gama complétase co reno-
vado motor diésel e-XDI de 
1.6 litros con 136cv (21 máis 
que o actual). Ambos póden-
se asociar a unha caixa manual 
de 6 velocidades e, opcional-
mente, á caixa automática de 
6 velocidades AISIN, coa po-
sibilidade de accionamento 
manual dende o pomo. Os 
prezos arrincan en 13.550 € 
para o acabado Line con mo-
tor gasolina de 163cv e caixa 
manual.

Byton M-Byte
O Byton M-Byte é 

un modelo chinés coa 
vista posta no merca-

do europeo. O que a marca 
pon sobre a mesa é un SUV 
cun deseño ao gusto europeo, 
motores eléctricos potentes e 
unha grande autonomía, moi 
en liña co que o noso mercado 
demandará en pouco tempo.

O seu interior está dotado 
dunha serie de pantallas xi-
gantes. Deseñouse como un 
lugar amplo, cómodo e con 
entretemento a bordo, para 
poder gozar das viaxes. Cunha 
gran pantalla horizontal e cur-
vada de 48” que percorre todo 
o salpicadeiro e que servirá 
para mostrarnos un mundo 
de información. Esa pantalla 
é a máis grande montada nun 
automóbil de serie. En calque-
ra caso, por se alguén se que-
da escaso en píxeles, aínda hai 
outras dúas pantallas máis para 
terminar de completar a posta 
en escena. A primeira está no 
volante, é de 7” e fai as veces 

de taboleiro de instrumentos 
para o condutor; a segunda é 
unha especia de tablet de for-
mato vertical (8”) que se sitúa 
entre os dous asentos diantei-
ros como complemento ao sis-
tema de infoentretemento. Ás 
funcións dixitais súmanse os 
controis xestuais, de voz e re-
coñecemento facial.

Comercializarase con dúas 
motorizacións. O modelo base 
incorpora un motor eléctrico 
cunha potencia de 272cv, que 
alcanza unha autonomía de 360 
km (WLTP). O tope de gama, a 
diferenza do modelo de acceso 
que é de tracción a un só eixe, 
monta un sistema de tracción 
integral asociado a un motor 
de 408cv, consigue (segundo a 
marca) unha autonomía de 435 
km. Nunha estación de carga rá-
pida e cun cargador de 150 kW, 
a batería pode alcanzar o 80% 
en 35 minutos.

O prezo base será de 45.000 
€. En Europa comezará a ven-
derse en 2021.

BREVES

❱❱ Bosch creou 
uns microchips que 
controlan as peque-
nas cargas explosi-
vas das baterías dos 
vehículos eléctricos 
e illan a fonte de ali-
mentación en caso 
de colisión, previndo 
así de posibles des-

cargas aos pasaxei-
ros.
❱❱ O Bentay-
ga híbrido coa com-
binación dos seus 
motores de com-
bustión (V6 turboali-
mentado) e eléctrico 
ofrece unhas tre-
mendas prestacións 

(xuntos proporcio-
nan 450cv). É capaz 
de circular en modo 
eléctrico durante 50 
km.
❱❱ Tesla pe-
chou o terceiro tri-
mestre do ano actual 
con dous récords de 
produción e de ven-

das, aínda que aler-
ta dun escenario 
"conservador" no 
seu reconto de en-
tregas neste perío-
do (97.000 unidades 
vendidas nel).
❱❱ Skoda está 
preparando un novo 
asistente dixital. Este 

novo e mellorado 
sistema de control 
de voz chámase Lau-
ra e é capaz ata de 
entender a fala na-
tural. Está dispoñible 
no novo Kamiq así 
como no compacto 
Scala.
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O futuro Octavia
Skoda revelou dous 

exclusivos bocetos de 
deseño que propor-

cionan unha primeira ollada 
ao novo Octavia. A nova lin-
guaxe de deseño da marca 
garante que a cuarta xeración 
do modelo máis vendido da 
historia de Skoda terá un as-
pecto moito máis emotivo, 
combinando dimensións 

compactas cun xeneroso es-
pazo interior. Estes bocetos 
mostran a alargada e fluída 
silueta do Octavia, marcada 
por unha liña de teito simi-
lar á dun cupé. Unha nova 
sección frontal distintiva, ro-
das de gran tamaño e faros 
traseiros con elementos cris-
talinos son algúns dos ele-
mentos destacados.

Volvo XC40 Recharge
Os futuros clientes 

de Volvo terán que 
responder a unha 
pregunta básica: 

Desexa un novo Volvo con 
ou sen cable?. Volvo pre-
sentou o XC40 Recharge, o 
primeiro vehículo totalmen-
te eléctrico da empresa e o 
primeiro do novo concep-
to Recharge. Durante os 

próximos 5 anos, Volvo pre-
sentará un vehículo total-
mente eléctrico cada ano 
co fin de que en 2025, estes 
vehículos constitúan o 50% 
das vendas globais, xunto co 
resto dos híbridos. Recharge 
será o nome xeral de todos 
os Volvo recargables con 
motor totalmente eléctrico 
ou híbrido enchufable.

Xtronic, conexión para o futuro
A monitorización 

e o control remotos 
son funcións vitais 

para os vehículos autóno-
mos. Con todo, trátase de 
funcións que ata agora só 
estiveron dispoñibles en 
sistemas illados ou ben de-
penderon de plataformas 
específicas. A nova unida-
de de control Xtronic (des-
envolvida por Schaeffler), 
combina funcións de se-
guridade, monitoreo, ope-
ración e confort nun só 
sistema. Ademais, inclúe 
unha ampla gama de com-
poñentes integrados e in-
terconectados, dende 
sistemas de entretemento 
ata o control do estado dos 
diferentes compoñentes do 
vehículo. Esta interconexión 
entre sistemas de asistencia 
ao condutor xunto co radar, 

ultrasón e a intelixencia ar-
tificial proporcionan a base 
tecnolóxica que fai posible 
a condución autónoma.

Xtronic combina tanto o 
control como a monitoriza-
ción do vehículo cunha soa 
aplicación para smartpho-
nes, tablets ou smartwat-
ches. Polo tanto, os datos 
máis importantes sempre 
están dispoñibles na nube, 
e pódese acceder a eles 
dende calquera lugar. Todo 
iso sen importar que tipo de 
plataforma do vehículo se 
use para a implementación 
do sistema. As aplicacións 
inclúen non só vehículos 
(parcialmente) autónomos 
senón tamén comerciais e 
autocaravanas. Xtronic aca-
ba de comezar a producirse 
para varios construtores de 
automóbiles.

BREVES

❱❱  Todos os novos 
modelos de Masera-
ti serán desenvolvidos, 
deseñados e produci-
dos ao 100% en Italia e 
adoptarán sistemas de 
propulsión eléctrica hí-
brida e de batería capaz 
de ofrecer innovación e 
altas prestacións.

❱❱  KTM e Black 
Toro Capital (BTC) acor-
daron a creación dun-
ha joint venture para o 
lanzamento global da 
marca GasGas, que per-
mitirá ampliar a produ-
ción da planta de Giro-
na.

❱❱  Iberdrola e Mer-
cedes reforzan a súa 
aposta pola electrifica-
ción do transporte, tra-
la firma dun acordo es-
tratéxico que permitirá 
a ambas compañías se-
guir impulsando o des-
pregue da mobilidade 
eléctrica en España.

❱❱  Segundo o infor-
me de Carwow, Galicia é 
a comunidade autónoma 
onde se mercan online os 
coches de maior potencia, 
con 142cv de media; Ex-
tremadura sitúase no lado 
oposto, con 113. A media 
nacional é de 126cv.
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Chaleco exoesqueleto portátil
Hyundai desenvol-

veu o novo chaleco 
exoesqueleto VEX, 

un robot portátil creado para 
axudar aos traballadores in-
dustriais que pasan longas 
horas realizando sobrecar-
gas. O VEX mellora a pro-
ductividade e reduce a fatiga 
dos traballadores industriais 
ao imitar o movemento das 
articulacións humanas para 
aumentar a capacidade de 
carga e a mobilidade. O cha-
leco portátil, con eixe poli-
céntrico, combina múltiples 
puntos sobre os que pivota 
a asistencia muscular multi-
brazo para funcionar elimi-
nando a necesidade dunha 
batería.

Os 2,5 quilos que pesa o 
VEX supoñen entre un 22 
e un 42% menos que os 

produtos da competencia, e 
ademais pódese levar como 
unha mochila. O usuario só 
debe introducir os seus bra-
zos a través das correas dos 
ombreiros do chaleco, e 
logo abrochar as fibelas do 
peito e a cintura. A sección 
das costas pode axustarse 
en lonxitude ata 18 cm para 
adaptarse a unha variedade 
de tamaños de corpo, men-
tres que o grao de asistencia 
de forza pódese axustar en 
seis niveis, ata 5,5 kg.

Agárdase que, unha vez 
que comece en decembro 
a súa fabricación en serie, o 
VEX custe ata un 30% me-
nos que os produtos pareci-
dos que existen actualmente, 
cun prezo que roldará os 
4.500 €.

Panamera 10 Years Edition
Porsche celebra o 

10º aniversario do 
Panamera cunha 

edición especial, o 10 Years 
Edition. Este modelo carac-
terízase por un amplo equi-
pamento de serie en relación 
ao confort e ao chasis e, ade-
mais, tamén se mellorou con 
detalles de deseño únicos. 
Son exclusivas dos modelos 
desta serie especial as novas 
lamias Sport Design de 21” 
en Ouro Branco Metalizado 
con satinado brillante ou o 
logotipo “Panamera10” nas 
portas dianteiras, tamén 
desa mesma cor. Este logo 
conmemorativo do aniver-
sario pódese atopar no inte-
rior, fronte ao copiloto e no 
limiar das portas. O habitá-
culo está deseñado en negro, 
con zonas de coiro. As cos-
turas en Ouro Branco crean 
unha sensación de calidade. 
A nova edición aniversario 
está dispoñible no noso país 
para os modelos Panamera 
4 e Panamera 4 E-Hybrid, así 

como para as variantes Sport 
Turismo equipadas cos mes-
mos motores.

Ademais dun amplo equi-
pamento de serie trae teito 
panorámico, os cristais de 
privacidade, os asentos con-
fort calefactados con 14 re-
gulacións e o escudo Porsche 
no repousacabezas, as portas 
de pechadura confort, a ra-
dio dixital e o sistema de son 
BOSE® Surround.

Xa se pode pedir con mo-
tor biturbo de 2.9 litros e 
330cv, que no noso país ten 
un prezo final de 127.230 €. 
O Sport Turismo equipado 
con ese mesmo motor custa 
134.810 €. A edición conme-
morativa do aniversario do 
Panamera 4 E-Hybrid ten un 
prezo de 131.294 €, mentres 
que o Sport Turismo equiva-
lente custa 133.493 €. Nestes 
últimos, o motor 2.9 biturbo 
combínase cun motor eléc-
trico de 100 kW (136cv) e xe-
ran unha potencia conxunta 
de 340 kW (462cv).

Novo i10N Line
Logo da recen-

te presentación do 
novo i10, Hyundai 

anunciou a ampliación da 
familia N Line co i10 N Line. 
Estará dispoñible en Europa 
no verán de 2020. Convértese 
no cuarto modelo da marca 
surcoreana en estar equipa-
do cun maior nivel de equi-
pamento dinámico.

As melloras no deseño ex-
terior inclúen uns paragolpes 
e unha grella redeseñados, 
o que lle confire un aspec-
to dinámico que recorda 
ao i30 N orixinal. As exclu-
sivas lamias de aliaxe de 16” 
con pneumáticos de menor 

perfil e as luces diúrnas LED 
ilustran á perfección o dese-
ño distintivo do novo i10 N 
Line e enfatizan a súa actitu-
de deportiva. As outras ca-
racterísticas exclusivas de 
deseño son o propio emble-
ma N Line, o símbolo i10 en 
cor vermella, así como un 
spoiler e un difusor. Os clien-
tes tamén poden elixir entre 
un total de 6 cores exterio-
res, combinables cun teito 
bicolor.

Ofrece un exclusivo mo-
tor 1.0 T-GDi de 3 cilindros 
con 100cv e 172 Nm de par 
ofrecendo maior dinámica 
ao conxunto. Este bloque se 

suma ao motor 1.2 MPi de 4 
cilindros con 84cv e 118 Nm. 
Ambos propulsores cunha 
transmisión manual de cin-
co velocidades.
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Camry hybrid

O novo Camry hy-
brid amplía a exten-
sa oferta de modelos 

híbridos eléctricos autorre-
cargables de Toyota no noso 
país, que co noveno mode-
lo propulsado coa tecnoloxía 
Hybrid entra de cheo nun 
novo segmento do merca-
do, o de berlinas de tamaño 

medio-grande (Segmento 
D/E). Este novo híbrido 
conta con dúas caracterís-
ticas que o fan único entre 
a súa competencia: a nova 
plataforma TNGA-K, desen-
volvida a partir da Toyota 
New Global Architecture, e 
o novo motor híbrido 2.5 
Dynamic Force de 218cv, o 

mesmo que monta o RAV4 
hybrid.

A gama está composta por 
tres acabados diferentes: 
Business, Advance e Luxury. 
O primeiro deles está enfo-
cado a frotas de vehículos 
con necesidades moi con-
cretas, mentres que o se-
gundo é o máis equilibrado 

da gama en canto a prezo-
equipamento e será o acaba-
do máis vendido. O terceiro 
é o que converte ao Camry 
hybrid nunha berlina de re-
presentación, con elementos 
dignos dos mellores mode-
los premium. Co acabado 
Advance, o máis equilibrado 
da gama, custa 32.500 euros.

45 EV Concept

Hyundai presentou 
o seu último prototi-
po de vehículo eléctri-

co, o 45. Este modelo dálle un 
xiro a todo un emblema pre-
sentado hai 45 anos, o Pony 
Coupe Concept, para adiantar 
como será a experiencia a bor-
do nos vehículos autónomos 
do futuro. O prototipo desta-
ca por ser un avanzado vehícu-
lo eléctrico, polo que a última 

tecnoloxía está visible tamén 
no deseño. Na parte inferior 
da porta, un adorno especial 
destaca a capacidade da súa 
batería de longa distancia e, a 
través de luces activas de LED, 
os condutores poden saber 
intuitivamente canto tempo 
máis poden conducir ata an-
tes de subirse ao coche. Estes 
elementos deseñáronse pen-
sando nos usuarios que están 

experimentando por primeira 
vez cun vehículo eléctrico.

Este Concept-Car tamén pon 
o foco en futuros desenvol-
vementos tecnolóxicos que 
poderían ter influencia nos 
vindeiros modelos da marca, 
como un sistema de monitori-
zación con cámara oculta (CMS) 
equipado no vehículo, prepa-
rando así o terreo para aco-
ller aplicacións de condución 

autónoma e outras tecnoloxías 
futuras. O sistema utiliza cá-
maras laterais, en lugar dos 
retrovisores tradicionais, para 
superar os desafíos de visibi-
lidade causados pola acumu-
lación de sucidade no espello. 
Supera este desafío median-
te o uso dun módulo xiratorio 
incorporado, que vira a lente 
para garantir unha visibilida-
de perfecta en todo momento.

Tesla innova cos limpaparabrisas
Nos parabrisas pa-

norámicos, que se 
estenden cara ao tei-

to, as cámaras dos sistemas 
ADAS (Sistemas Avanzados de 
Asistencia á Condución) pode-
rían instalarse moito máis arri-
ba para despexar aínda máis 
a visión do condutor. Pero hai 
un problema: os sistemas con-
vencionais non son eficaces en 
parabrisas moi curvados. Para 
resolver este inconvenien-
te Tesla (o seu modelo Model 

X ten o parabrisas máis gran-
de do mundo, denominado 
Big Sky) rexistrou unha paten-
te dun novo sistema de limpa-
parabrisas, que cubriría toda 
a superficie deste. Este siste-
ma aporta outros beneficios: 
consome menos electricidade, 
mellora o coeficiente aerodi-
námico e ten un menor man-
temento. Este sistema baséase 
nun mecanismo electromag-
nético, no que o brazo do lim-
pa deslízase transversalmente 

ao longo de todo o parabrisas 
por uns carrís. Este mecanismo 
escóndese baixo o capó cando 
non está en funciona-
mento. Desta forma, 
pódese cubrir toda 
a superficie do pa-
rabrisas e instalar 
as cámaras dos sis-
temas ADAS máis 
arriba. Así, redúcen-
se significativamente a 
fricción e se eliminan moitos 

mecanismos susceptibles de 
sufrir corrosión.
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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



Cero emisións, cero decibelios

Silence S02
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Silence posiblemente 
sexa o mellor fabricante 
europeo de motos eléctri-
cas. Unha empresa espa-
ñola que fabrica as súas 
motos e as súas baterías en 
Barcelona. Colocouse como 
líder de vendas no sector da 
moto eléctrica este ano en 
España, un mercado que 
se espera medre de forma 
importante nos vindeiros 
anos.

Este éxito é grazas, en 
gran medida, a o seu impe-
cable CEO, Carlos Sotelo á 
fronte da empresa; excorre-

dor de Enduro e con varias 
participacións no Rally 

París-Dakar, no que 
conseguiu moi 

m e r i t o r i a s 
clasifica-

cións.

Silence conta tamén co 
apoio e a colaboración de 
entidades como Repsol ou 
La Caixa.

A Silence S02 é un modelo 
sinxelo de deseño. Empresas 
de reparto e frotas de distin-
tas Administracións son al-
gúns dos clientes potenciais 
aos que se dirixe un produto 
cun importante diferencial 
de aforro económico. Un ve-
hículo capaz de transportar 
ata 175 quilos.

Esta moto eléctrica pro-
porciona unha nova forma 
de moverse pola cidade. É 
capaz de alcanzar 80 quiló-
metros por hora, dispón de 
marcha atrás e grazas aos 
seus tres modos de condu-
ción (Economy, City e Sport) 
a autonomía da súa bate-
ría, que tamén é extraíble, 
pode chegar ata os 100 qui-
lómetros, no modelo dun-
ha praza.

Malia isto, os particulares 
tamén poden facerse cunha 
unidade bipraza. Só hai que 
engadir unha segunda pra-
za e ata personalizala con 
elementos como un cofre; 
un accesorio imprescindible 
se queremos gardar o casco.
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Descrición

O cadro de mandos é 
sinxelo e accesible, nun par 
de minutos controlaremos 
todos os aspectos básicos. 
Importante manexar o se-
lector, con tres modos de 
condución. City é o modo 
no que a velocidade e ace-
leración son as máis óptimas 
considerando un consumo 
de batería razoable. O modo 
Sport o que fai é dar un pou-
co máis de velocidade punta 
ao vehículo e bastante máis 
freo rexenerativo (freo-mo-
tor). O modo Eco é no que as 
prestacións do vehículo son 
menores, limitando a veloci-
dade máxima, pero que nos 
permite aumentar de forma 
notable a autonomía.

Tamén atopamos escondi-
do o botón de marcha atrás. 
Unha característica sen dúbi-
da moi interesante que nos 
facilitará as manobras.

Un deseño austero tamén 
ten os seus puntos fortes. 
No caso da S02 é unha pla-
taforma plana e ampla. Isto 
permítenos levar vultos bas-
tante grandes aos nosos pés, 
como unha bolsa de deporte 

se imos ao ximnasio, ou ata 
unha bolsa da compra que 
poderemos colgar nun pe-
queno gancho.

Baixo o asento atopamos 
un pequeno oco no que te-
mos o cable de recarga, así 
como unha pequena caixa 
de fusibles.

Dinámica

A condución dunha moto 
eléctrica é toda unha expe-
riencia. O case total silencio 
dá unha importante sensa-
ción de fluidez ao condu-
cir, o que provoca que facer 
quilómetros sexan un pra-
cer. É como conducir máis 
relaxado. O motor de 4 kW 
empurra sempre a moto con 
decisión e ata nas subidas 
máis pronunciadas a veloci-
dade máxima non se redu-
cirá de forma importante. 
Trátase dunha moto lixeira, 
85 quilos sen batería, o que 
a converte en moi manexa-
ble na cidade. Tamén hai que 
destacar a parte ciclo, cha-

sis, suspensións e freos mós-
transe moi fiables circulando 

polas empedradas rúas de 
Compostela.

Monta pneumáticos Pirelli 
Angel Sooter, unhas go-
mas de última xeración, un 
novo composto cunha alta 
porcentaxe de sílice, pen-
sados para a contorna urba-
na e sobre todo para asfalto 
mollado.

Como comentamos, a 
Silence S02 incorpora tres 
modos de condución. Son 
o «City» que limita a veloci-
dade máxima aos 80 km/h 

que marca na ficha técni-
ca. O modo «Eco» pola súa 
banda sérvenos para limitar 
a potencia, e tamén unha 
velocidade que non pasará 
de 45 km/h. Por outra ban-
da, está o modo máis depor-
tivo, o «Sport», que fai que 
a velocidade máxima vaia 
máis aló do marcado, che-
gando ao máximo do conta 
quilómetros.

Consumo e recarga

A Silence ten un consumo 
medio de 4 kWh cada cen 
quilómetros, o que traduci-
do a euros supón que, cunha 
tarifa diúrna normal, custa-
ranos en torno aos 0,8 euros 
cada 100 quilómetros.

A recarga entra dentro do 
habitual no sector. A Silence 
S02 monta un cargador inter-
no de 600W. Isto leva a recar-
ga completa (de 0% ao 100%) 
ata as sete horas e media. 
Para realizar a mesma temos 
un cable cun enchufe están-
dar de 3 metros de longo.

Revisións de mantemento

As revisións é, sen dúbida, 
un aspecto que nos interesa 
aos particulares, pero sobre 
todo ás empresas. Segundo 

 Trátase 
dunha moto lixeira, 
o que a converte en 
moi manexable na 
cidade

 A plataforma 
plana e ampla 
permítenos levar 
vultos grandes aos 
nosos pés
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a ficha técnica, a S02 debe 
pasar unha primeira revi-
sión aos 1.500 quilómetros, 
(mantemento completo 
“tipo A”), posteriormen-
te aos 5.000 (mantemento 
parcial -compróbanse me-
nos compoñentes- “tipo 
B”), e a partir de aí cada 
5.000 quilómetros altér-
nanse as revisións tipo A e 
tipo B.

A conclusión é que esta-
mos ante unha moto eléc-
trica sinxela en canto a 
deseño, pero moi funcional. 
Unha alternativa perfecta 
para aquelas persoas que 
busquen unha moto ecoló-
xica á vez que reducimos os 
custos en carburante.

E como sempre lem-
brarvos que comprando 
esta moto, o concello de 
Santiago de Compostela 
pon á nosa disposición 
máis de 300 prazas de 
aparcamento totalmen-
te gratuítas nos puntos 
mais estratéxicos da nosa 
cidade.

Ah! outra vantaxe para 
as empresas de restaura-
ción, ou de reparto de pa-
quetería, que contan cunha 
frota de motos para os en-
víos a domicilio dos seus 
produtos é que cunha 
moto eléctrica darán unha 
imaxe moderna e, grazas á 
ausencia de ruído, menos 
molesta.

TERREMOTO, Oficial Dealer en 
Santiago de Compostela, dispón dun-
ha unidade de probas na tenda

Cores: Branco e Negro

Prezo Silence S02: 5.320 euros 
(Oferta de Terremoto, incluído no pre-
zo: casco, antirroubo e funda)
Moto cedida por Silence Galicia
www.silencegalicia.eco
www.silence.eco

Revisións de mantemento 
recomendadas:
1ª 1.000 km
2ª 5.000 km ou un ano

Seguintes: cada 5.000 km ou un ano
Prezo aproximado de cada revisión, 30€
Cambio de pneumáticos cada 12.500 km
Prezo aproximado 150€

Seguro:
Terceiros con asistencia en estrada
165€ ao ano
Tamén hai a posibilidade de contra-
tar todo risco

Datos comerciais Silencie S02
Marca: Silence
Tipo de carné 125cc
Ano: 2018
Prazas: 1 / 2
Fabricante: Silencie
Web fabricante: https://www.silence.eco

Algúns datos interesantes

• Motor y transmisión: 
Ciclo Brushless (HUB) T

• Chasis:  Tipo de chasis 
Tubular en aceiro

• Suspensión dianteira:  
Tipo de suspensión dianteira 
horquilla telescópica

• Suspensión traseira:   Tipo 
basculante dobre brazo

• Tipo de suspensión traseira:  
Un amortecedor lateral

• Freo dianteiro:  Modelo 
disco (combinada CBS)

• Freo traseiro: Modelo disco

• Roda dianteira: 
Diámetro de lamia 13"

• Medida de pneumático:  
130/60-13

• Roda traseira: Diámetro 
de lamia 13"

• Medida de pneumático:  
130/60-13

Dimensións e prestacións
• Lonxitude máxima:  

1.979 mm
• Anchura máxima: 770 mm
• Altura máxima:  1.080 mm
• Distancia entre eixes: 
1.476 mm
• Peso declarado:  88 Kg
• Velocidade:  80 km/h
• Peso en seco: 145 kg

Cunha tarifa diúrna normal, teremos un custo duns 0,8€ cada 100 quilómetros

Para recargar a batería dispón dun cable que vai aloxado no cofre da moto

 >> Sprint Motor 19



A era dos automóbiles eléctricos
A autonomía e a recarga das baterías son as principais preocupacións

■ XABIER VILARIÑO | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTograFía

Parece que é irreversible 
a chegada masiva, nos vin-
deiros anos, dos vehículos 
eléctricos. Cada vez fálase 
máis dos “cero emisións” 
e as marcas anuncian no-
vos lanzamentos e futu-
ros modelos. Segundo a 
Comisión Europea, en 2030 
as vendas de coches con 
cero emisións o emisións 
baixas deberán represen-
tar un corenta por cento 
do total. Outros expertos 
do sector da automoción 
apuntan a que a eclosión 
do eléctrico será moi su-
perior e irá practicamente 
parella ao avance das ener-
xías limpas.

Así e todo, os usuarios 
teñen moitas dúbidas so-
bre este tipo de vehículo. 
Entre elas que autonomía 
teñen, ou, onde se poden 
recargar.

O que está cada vez máis 
claro é que o coche eléc-
trico será o protagonista 
do futuro a curto prazo do 
sector automobilístico. De 
feito, no primeiro semestre 
deste ano as súas vendas a 
nivel mundial medraron o 
58 por cento. Un novo sis-
tema de mobilidade que 

suscita interrogantes aos 
futuros usuarios.

1/ Tipos de automóbiles 
eléctricos

Hai tres tipos de vehícu-
los propulsados en maior 
ou menor medida por 
electricidade. Primeiro, o 

híbrido, con dobre motor: 
un de combustión, que 
actúa como o principal, e 
outro eléctrico, no que a 
batería se recarga co pro-
pio motor cando reduce a 
súa velocidade. En segun-
do lugar, está o híbrido en-
chufable, no que a batería 
tamén pode recargarse 

O Seat o-Born contará cunha autonomía de 420 km
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directamente dende un en-
chufe. Finalmente, o eléc-
trico total, con propulsión 
exclusivamente eléctrica e 
recarga dende un enchufe. 
No ano 2030, as vendas de 
coches con cero emisións 
ou emisións baixas (é dicir, 
que emitan menos de 50 

gramos de CO2 por quiló-
metro) deberán represen-
tar un corenta por cento do 
total, segundo a Comisión 
Europea. Para 2025 o obxec-
tivo é dun vinte por cento.

2/ Puntos de recarga

Hai dous tipos de punto 
de recarga: os públicos e os 
privados. Calquera usuario 
pode instalar unha estación 
de carga no seu garaxe par-
ticular ou comunitario, sem-
pre que sexa colocado por 
un profesional autorizado e 
cumpra os requisitos legais.

De feito, calcúlase que o 
setenta por cento das re-
cargas se producen en do-
micilios e oficinas. De todas 
maneiras, se é necesario 
alimentar o coche en ruta, 
a rede de alimentación 
eléctrica está medrando 
día a día. Hoxe, a UE con-
ta cuns 100.000 puntos e 
a Comisión Europea prevé 

que en 2025 esta cifra se 
multiplique por vinte, ata os 
dous millóns de estacións.

O tempo de recarga ta-
mén se vai ir reducindo pro-
gresivamente. Por exemplo, 
o Seat o-Born contará cun-
ha autonomía de 420 quiló-
metros tras unha recarga de 
só 47 minutos. E aínda máis 
aló, a posta en funciona-
mento de puntos de recar-
ga ultrarrápidos permitirá 
ter o coche ao máximo de 
batería en tan só dez minu-
tos. Prevese que no vindeiro 
ano Europa contará cunha 
rede de 400 estacións de 
carga rápida (350kW) si-
tuadas cada 120 quilóme-
tros para facilitar as viaxes 
longas.

3/ Autonomía media

As baterías ofrecen unha 
autonomía que van den-
de os 200 quilómetros ata 
máis de 400, dependendo 
do modelo. A duración de-
penderá do uso que se faga 
do coche xa que, ao contra-
rio que os de combustión, 
os vehículos eléctricos con-
sumen menos nos traxec-
tos urbanos. Actualmente 
os fabricantes de automó-
biles están desenvolvendo 
distintos produtos que nos 
permitirán escoller, en pou-
co tempo, a autonomía en 
función do uso previsto do 
vehículo, polo que haberá 
diferentes opcións de capa-
cidade da batería para cu-
brir as necesidades de todo 
tipo de usuarios.

4/ Cero emisións

Os eléctricos considéran-
se de cero emisións locais 
dende o punto de vista do 
propio vehículo. Ademais, 
tamén é máis sustentable 
dende o punto de vista do 
ciclo global de vida do co-
che: entre un 17 por cento 
e un 30 por cento menos de 
emisións, dependendo de 

se o comparamos cun ve-
hículo diésel ou gasolina. 
Se, ademais, a batería se re-
carga con enerxía de orixe 
sustentable, por exemplo 
eólica ou solar, as emisións 
son case o 90 por cento me-
nos cás dun coche conven-
cional en todo o seu ciclo 
de vida.

5/ Os eléctricos cada vez 
máis accesibles

Os vehículos eléctricos son 
cada vez máis accesibles. A 
mellora tecnolóxica axuda a 
reducir o prezo dos mode-
los eléctricos. Por exemplo, 
o custo das baterías reduciu-
se no oitenta por cento na úl-
tima década. Os fabricantes 
calculan que cando se em-
pece a ter uns altos índices 
de produción os prezos de 
venda baixen considerable-
mente. Algúns cren que isto 
pode chegar en dous ou tres 
anos.

Por outra banda, hai que 
ter en conta que o custo da 
electricidade é sensiblemen-
te inferior ao da gasolina e 
ao do gasóleo. Ademais, cal-
cúlase que os custos de man-
temento dun eléctrico son 
só un terzo dos dun vehícu-
lo con motor de combustión.

Na maioría de países eu-
ropeos os compradores 

poden acceder a axudas 
públicas ou redución de 
impostos ao adquirir un 
eléctrico.

6/ Carga impositiva

Tamén hai que ter en con-
sideración a carga impositi-
va. Se os automóbiles con 
motores de combustión 
son máis penalizados con 
impostos cos eléctricos, o 
prezo final pode chegar a 
igualarse bastante en bre-
ve prazo.

Por exemplo, para fomen-
tar a circulación de vehícu-
los sen emisións locais, en 
Europa se están aplicando 
diversos incentivos. Nalgúns 
casos, como en Noruega, 
hai unha redución direc-
ta de impostos ao adqui-
rir un modelo eléctrico. En 
Alemaña, Francia ou España 
hai incentivos na compra. 
Por outra banda, moitas ci-
dades europeas teñen be-
neficios específicos, como 
aparcadoiro e peaxes gra-
tuítos, carrís preferentes de 
acceso e libre acceso destes 
vehículos a zonas restrinxi-
das á circulación.

7/ Conciencia social

Cada vez máis a socie-
dade comeza a concien-
ciarse de que nos estamos 
envelenando cos gases tó-
xicos dos tubos de escape 
dos automóbiles “conven-
cionais” e, que á súa vez, o 
estamos facendo co medio 
natural. Esta é outra baza 
a favor do coche eléctri-
co que cada día colle máis 
peso no sentir da socie-
dade, e que os distintos 
movementos cidadáns im-
pulsan sen posibilidade de 
reversión.

 Os vehículos 
eléctricos consomen 
menos nos traxectos 
urbanos  Os custos 

de mantemento 
dun eléctrico 
son só un terzo 
dos dun vehículo 
con propulsión 
convencional.

 Calcúlase 
que o 70% 
das recargas 
se producen 
en domicilios e 
oficinas

Moitos eléctricos levan as conexións no frontal
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Tres motos de competición 
de Barry Sheene chegaron a 
Suzuki GB dende a súa resi-
dencia en Australia. Dous de-
las serán restauradas para o 
Motorcycle Live deste ano, 
que terá lugar no NEC de 
Birmingham (Gran Bretaña), 
do 16 ao 24 de novembro.

A última moto de Grand 
Prix de Sheene, unha XR45 
RG500 con chasis Harris de 
1984 patrocinada por DAF 
Trucks, chegou xunto a unha 
XR27 RG500 de 1978 e unha 
RG500 de gran calibre XR23A 
de 652 centímetros cúbi-
cos, que competiu na Trans 

Atlantic e no Campionato do 
Mundo de Motociclismo en 
1979.

Grazas ao programa 
Vintage Parts Programme de 
Suzuki, tanto a XR45 como a 
XR23A serán renovadas e vol-
verán á vida no Motorcycle 
Live. Xunto a elas tamén se 
exhibirán a XR27 e a XR14 de 
Sheene, gañadoras do cam-
pionato mundial en 1976 e 
1977, ambas tamén restau-
radas grazas ao Vintage Parts 
Programme en 2017.

Os responsables da 
restauración

O coordinador de marke-
ting e posvenda de Suzuki GB, 
Tim Davies, comentou: “Este é 
outro momento especial para 
nós. Estas motos non regre-
saran ao Reino Unido dende 
que Barry e a súa familia emi-
graron a Australia, polo que é 
algo bastante importante sa-
calas das caixas e volver velas 
aquí. Será aínda máis especial 
cando volvan á vida, grazas 
ao proceso de restauración 
que levará a cabo o ex técni-
co do campionato nos anos 
70 e 80 Nigel Everett e o ex 

mecánico de Barry Sheene, 
Martyn Ogborne. É unha 
grande oportunidade para 
que os afeccionados volvan 
velas, escoitalas e cheiralas, 
tal e como eran naquela épo-
ca. Estamos desexando que 
chegue o momento".

Presentado en 2013, o 
Vintage Parts Programme 
de Suzuki púxose en mar-
cha para axudar aos propie-
tarios de motos Suzuki máis 
antigas a mantelas en bo es-
tado e a axudar con proxec-
tos de restauración. Contan 
cunha gran cantidade de pe-
zas, dende cilindros, pistóns e 
bielas, ata unha ampla gama 
de rodamentos e xuntas, así 
como unha gran variedade 
de compoñentes.

Barry Sheene, o piloto do 
número 7

Foi un gran piloto británi-
co de motocicletas (Holborn, 
Londres, 11 de setembro de 
1950-10 de marzo de 2003), 
gañador de numerosas carrei-
ras e de dous campionatos do 

mundo na categoría de 500 
centímetros cúbicos. Foi cam-
pión do Reino Unido na ca-
tegoría de 125 centímetros 
cúbicos aos 20 anos e ao ano 
seguinte quedou subcam-
pión do mundo na mesma 
categoría.

En 1976 gañou cinco 
Grandes Premios, o cal lle deu 
o Campionato do Mundo en 
500 centímetros cúbicos. Ao 
ano seguinte gañouno de 
novo.

No seu casco sempre figu-
rou unha caricatura do Pato 
Donald, e o número 7 foi o 

 O Vintage 
Parts Programme 
axuda aos donos 
das Suzuki clásicas 
a restauralas

 Os 
responsables da 
restauración serán o 
técnico dos anos 70 
e 80 Nigel Everett 
e o ex mecánico 
de Sheene, Martyn 
Ogborne

■ ANTÓN PEREIRA| TexTo ■ SPRINT MOTOR| FoTos

Tres motos de competición de Barry Sheene 
serán restauradas

Un traballo encargado a Vintage Parts Programme de Suzuki
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que sempre luciu no care-
nado da súa moto.

En 1979, foise do equipo 
oficial Suzuki, ao crer que 
estaba recibindo material 
menos punteiro que os seus 
compañeiros de equipo. 
Pasou a ser un piloto priva-
do de Yamaha, pero pronto 
empezou a recibir pezas ofi-
ciais. En 1982, un grave acci-
dente apartouno da carreira 
ao título. Retirouse en 1984.

O seu epílogo deportivo

Nun adestramento no 
Gran Premio de Inglaterra de 

1982, en Silverstone, Sheene 
salvouse milagrosamente de 
perder a vida cando se estre-
lou cunha Yamaha a 160 mi-
llas por hora.

Con todo aguantou dous 
anos máis, ata 1984, sexto no 
mundial, con 34 puntos, ata 
que o seu maltreito corpo 
dixo basta e se retirou.

Sheene tiña un carácter 
aberto e carismático, cada vez 
que gañaba unha carreira sau-
daba facendo a famosa V ás 
cámaras, o mito do saúdo mo-
teiro naceu así en Inglaterra e 
foise estendendo aos pou-
cos por todo o mundo ata 

converterse nun símbolo de 
amizade e cordialidade. Foi un 
dos primeiros pilotos de mo-
tos en obter grandes benefi-
cios das carreiras.

Trasladouse a Australia a 
finais dos anos 80, coa espe-
ranza de mellorar dalgunhas 
das secuelas das súas feridas, 
artrite principalmente. Nos 
seus últimos anos, Sheene 
participou en carreiras de 
motos clásicas.

Faleceu de cancro de es-
tómago o dez de marzo de 
2003 á idade de 52 anos. 
Deixou viúva (Stephanie) e 
dous fillos.

 O 
coordinador de 
Suzuki GB, Tim 
Davies, dixo “este 
é un momento 
especial para 
nós. Estas motos 
non regresaran 
a GB dende que 
Barry emigrou a 
Australia”

Cando gañaba unha carreira saudaba facendo a famosa V, así naceu o mito do saúdo moteiro No seu casco sempre figurou unha caricatura do Pato Donald

O número 7 luciuno sempre no carenado da súa moto
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A asociación Compostela 
Monumental valorou moi 
positivamente a resposta á 
IX edición da Concentración 
de Vehículos Históricos-
Xornadas de Patrimonio, 
que conxuntamente co 
Automóbil Club de Galicia e 

en colaboración co Concello 
de Santiago congregou na 
praza do Obradoiro a máis 
de cen vehículos clásicos 
de todas as épocas da his-
toria da automoción. Máis 
de vinte mil persoas e afec-
cionados acudiron, a pesar 

da chuvia, ao casco históri-
co da capital galega ao lon-
go do día para poder ver e 
fotografarse con estas xoias 
sobre rodas.

O alcalde de Santiago, 
Xosé Sánchez Bugallo, o 
portavoz do Grupo Popular 

Alejandro Sánchez 
Brunete, Juan C. Pérez 
Otero, presidente do 
Automóbil Club de Galicia, 
e Xosé M. Bello, presidente 
de Compostela Monumental, 
foron os encargados de inau-
gurar o evento.

■ XABIER VILARIÑO| TexTo ■ MOTOR| FoTos

IX Concentración de Vehículos Históricos Compostela 
Monumental-Xornadas de Patrimonio

De esquerda a dereita: Juan C. Pérez, Alejandro Sánchez Brunete, Xosé Sánchez Bugallo e 
José M. Bello

Un precioso Lancia Fulvia de 1969

O xornalista Emilio Blanco, grande afeccionado ao motor, quedou moi satisfeito, a pesar da chuvia, 
de participar neste evento

Bodegas Lodeiros estivo presente cun bonito camión de época
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As marcas Seat e Renault tiveron presenza con distintos dos seus modelos clásicos en perfecto estado

Todos os inscritos tiveron un xantar de confraternidade no Salón Real do Hostal dos Reis Católicos
O director de SPRINT MOTOR, Xurxo Sobrino, participou cun Fiat Ritmo Abarth (cedido por Talleres 

Pontevea)

O seiscentos, un dos coches máis fotografados, tiña un oco propio na praza do Obradoiro

O piloto compostelán, Luís Penido, estivo moi interesado nas características deste potente Mitsubishi

Un típico Land Rover da Garda Civil en perfecto estado de conservación

Juan C. Pérez e José A. Blanco, xerente de Compostela Monumental no acto de entrega de 
galardóns aos participantes
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■ XOSÉ ARUFE | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTograFía

O pasado día 28 de setem-
bro tiven a sorte de asistir a 
un curso de condución segu-
ra para motoristas de entre as 
máis de 1.000 solicitudes en-
viadas. Quedou moita xente 
fóra, xa que as prazas se es-
gotaban nas primeiras horas 
de apertura da inscrición. Isto 
indica a grande inquietude 
que hai entre os motociclis-
tas de mellorar a súa técnica 
de condución.

A Xunta de Galicia leva anos 
traballando co colectivo mo-
tociclista para mellorar a se-
guridade dos motoristas en 
Galicia. Tralo éxito dos cursos 
de anos anteriores e os rea-
lizados en maio deste ano, a 
Xunta volveu organizar para o 
mes de setembro oito cursos 
de condución de motocicle-
tas. Grazas a estas oportuni-
dades os motoristas tivemos 
a oportunidade de mellorar a 
condución das nosas motos 
con máis seguridade.

A Xunta xunto coa Escola 
Nacional de Condución de 
Motocicletas desenvolveron 
un programa de formación 
avanzada, integrado non 
“Plan de Seguridade Viaria de 
Galicia 2016-2020 da Xunta de 
Galicia”, voluntaria e gratuíta 
para mellorar a técnica de 
condución dos motoristas ga-
legos e desta forma,conseguir 
o maior goce da condución 
coa máxima seguridade.

Os cursos están abertos a 
todo tipo de motocicletas e 
pilotos, incluídos os usuarios 
con permiso de conducir B3 (B 
máis 3 anos de antigüidade), 
A1, A2 e A que queiran mello-
rar o control da súa máquina 
de dúas rodas e así conducir 
dunha forma máis segura e re-
laxada, gozando do pracer de 
conducir a nosa moto.

Acción!

Aproximadamente par-
ticipamos uns trinta “alum-
nos”. A cita era na explanada 
de FEXDEGA en Vilagarcía de 
Arousa. Logo dun pequeno 

briefing ás 8:30 da mañá pa-
samos á acción. Unha gran 
zona repleta de figuras mar-
cadas con conos sería o noso 
campo de adestramento. En 
dito lugar desenvolvemos di-
ferentes técnicas de control 
e coñecemento dos límites 
da nosa motocicleta. Dentro 
das habilidades que tivemos 
que practicar, e mellorar, se 
encontraban manobras de 
equilibrio, freada, acelera-
ción e técnicas de evasión 
en caso de posible atrope-
lo. Para esta última práctica 
contabamos cun peón ficti-
cio de reaccións imprevisi-
bles. Certamente quedounos 
claro que sempre podemos 
aprender algo novo, por moi-
tos quilómetros que teñamos 
feitos en moto. O curso fina-
lizou ás 13.30 horas cun pe-
queno repertorio de pezas 
de protección. Un curso total-
mente recomendable, inclu-
so para motoristas veteranos, 
nunca é tarde para aprender 
algo novo. Para os principian-
tes case diría que debería ser 
obrigatorio.

Para os que estean intere-
sados en próximas convo-
catorias dicir que ao curso 
debe asistirse coa moto en 

perfecto estado e condicións 
legais de uso, casco homolo-
gado, luvas, botas e roupa de 
protección. Ter en vigor o se-
guro obrigatorio do vehículo 

e a ITV tamén son condicións 
imprescindibles.

Para máis información: es-
cueladeconduccion@mutua-
motera.org

Curso de condución segura para motos
Unha boa oportunidade para rodar con maior seguridade

Xosé Arufe (no centro) co equipo da Escuela Nacional de Conducción de Motocicletas

Unha das técnicas que se practica é a de evasión en caso dun posible atropelo dun peón
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Había empate en vitorias 
no que atinxe á historia da 
actual proba galega para 
o nacional de históricos. 

Dúas tíñaas o avilesino 
Daniel Alonso, ausente 
este ano. E outras dúas o 
melidense Xesús Ferreiro. 

O desempate era posible 
pois o coruñés recuperaba 
o seu Escort, máis centra-
do este ano no Subaru de 

terra. E non deu opción al-
gunha, obtendo a terceira 
vitoria no asfalto coruñés, 
onde foi amo e señor.

V Rali Rías Altas-Campionato de España de Históricos

Ferreiro-Anido: non hai dous… sen tres
■ MIGUEL CUMBRAOS| TexTo ■ TOMÁS E MATEO CUMBRAOS DÍAZ| FoTos

Sete de oito scratches 
posibeis, cedendo tan só un. 

Cun altísimo ritmo dende o inicio 
e non dando opción algunha. Así 

amosáronse Ferreiro e Anido no Rías 
Altas 2019, onde recuperaron as sin-
gulares sensacións do efectivo Escort 
RS 2000. Venceron no apartado de 

campionato de España, no TER 
e entre os coches Pre81.

Foi o único que lle 
robou un mellor tempo 

a Ferreiro. De menos a máis, 
campión antes desta manga 
entre os Pre90, o madrileño 
Antonio Sáinz colocou o seu 

Subaru na segunda praza e foi 
o mellor na súa categoría.

A ausencia do seu 
principal rival facilitaba 

as cousas ao lucense Pérez 
Rivas á hora de revalidar o 

título nacional. E así foi. O de 
Castroverde rematou finalmen-

te terceiro e  fíxose de novo 
co cetro de Pre81 como 

acontecera no 2018.

Gran carreira de 
Sánchez e Ferreiro, o 

seu M3 estivo a piques 
de facer podio absoluto, 
rematando finalmente 

cuarto.

Posto Piloto Vehículo

1º XESÚS FERREIRO Ford Escort RS 2000 (MK II) 

2º ANTONIO SAINZ Subaru Legacy 2.0T 4WD 

3º FRANCISCO LÓPEZ Ford Escort RS 2000 (MK I) 

4º MIGUEL A. SÁNCHEZ BMW M3

5º MIGUEL A. GARCÍA Volkswagen Golf

6º IGNACIO MARTÍNEZ Ford Escort RS 2000 (MK I)

7º RUBÉN GANDOY Citroën Visa GTI

8º MIGUEL CARRERO Peugeot 205 GTI

9º JORGE FERNÁNDEZ BMW M3

10º JULIO ÁLVAREZ Ford Fiesta

Clasifiación Xeral
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Sen rival na categoría 
5, o compostelán Luís 

Penido asinou un gran rali co 
seu habitual Lancer EVO VI. Se o 
“Mitsu” entrase na xeral do na-
cional, o santiagués ganaríalle 

o rali a Ferreiro por... tres 
segundos.

Substituíndo o seu 
bonito Seat Córdoba WRC 

por un 309, o asturiano Aldo 
de Alberto acadou os puntos 

para levarse o título da 
categoría 5.

No apartado de 
regularidade triunfo para os 

irmáns Carbonell, no apartado 
Sport – na foto – e de Francisco 
Martínez, na categoría 60. Este 

último proclamouse igualmente 
campión de España, como acon-

teceu na anterior co equipo 
Gorroño-Oleaga. 
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8º Rali Ourense-Lugo Ribeira Sacra

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

Manuel Senra, toda unha 
institución no automobilis-
mo galego, obtivo cinco tí-
tulos galegos de ralis. O seu 
fillo Víctor xa non está moi 
lonxe dos méritos do seu 
proxenitor. Venceu un rifa-
do rali na Ribeira Sacra ou-
rensá e lucense e obtivo o 
seu terceiro entorchado na 
nosa autonomía.

No camiño do pai

Chegáballe con conseguir o cuarto posto, pero quixo ser ambicioso e loitar polo quinto triunfo do ano. Todo se decidiu na derradeira especial, Vilanova-
Luintra, onde Meira tivo que abandonar. Nova vitoria para Senra e o seu “copi” Vázquez, campións galegos do 2019 aos mandos do Citroën C3.

Pelexando sempre pola primacía da copa Top Ten e ao mesmo tempo pola vitoria entre 
os N5, Jorge Pérez obtivo en Luintra máis ca unha enorme recompensa. Venceu as dúas 
opcións citadas e acadou a segunda praza absoluta na xeral final.

No seu primeiro rali co R5 do luso Costa, Luis Vilariño –que anos atrás obtivera neste rali o seu campionato 
galego– foi de menos a máis, solventando diversos contratempos. As circunstancias da derradeira especial 
e o seu andar déronlle a terceira praza, que incluso poido ser a segunda.

En proceso aínda de aprendizaxe co seu novo 208 N5, o lucense “Ventura” completou un 
bo rali que lle otorgou a cuarta praza final, segundo N5 na chegada.

Prexudicado por un número moi alto, Carracedo fixo todo e máis, como en habitual nel, metendo o seu 
“soplillo” na sexta posición.

Posto Piloto Vehículo

1º VÍCTOR SENRA Citroën C3 R5

2º JORGE PÉREZ Renault Clio N5 

3º LUIS VILARIÑO Citroën DS3 R5 

4º ANTONIO FERNÁNDEZ Peugeot 208 N5

5º CELESTINO IGLESIAS C. Ford Fiesta N5

6º JAVIER MARTÍNEZ Renault 5 GT Turbo

7º FRANCISCO DORADO Peugeot 208 R2

8º CELESTINO IGLESIAS D. Ford Fiesta R2

9º DAVID RIVAS Citroën C2

10º SANTIAGO GARCÍA Peugeot 208 R2

Clasifiación Xeral

Ata 92 clasificados
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O accidente habido en Arteixo impediulle aos irmáns Iglesias utilizar o seu habitual Fiesta. Recurriron á 
unidade que tende a usar Otero, coa cal remataron quintos.

Sétimo na chegada, o lucense Francisco Dorado certificou neste rali o título da variante B da promoción Top 
Ten Pirelli.

Toni Bou proclamouse Campión de España 
de Trial 2019 en Sigüenza

Novo éxito de Toni 
Bou na sexta carreira do 
Campionato de España 
de Trial disputada en 
Sigüenza. Tralos títulos 
mundiais da especialida-
de ao aire libre e baixo tei-
to, tamén por equipos, o 
piloto do Repsol Honda 
Team proclamouse nova-
mente Campión de España 
de Trial a falta dunha pro-
ba para a conclusión do 
certame.

Na proba de Sigüenza, 
con zonas bastante du-
ras que permitían erros, 
Bou puido facer unha boa 
primeira volta, sempre na 
cabeza, e rematar unha ex-
celente carreira cunha se-
gunda pasada polas doce 

zonas onde só cometeu un 
punto de penalización.

Desta forma, e antici-
pándose á última cita do 
campionato, Toni Bou pro-
clamouse Campión de 
España de Trial 2019 tras 
gañar cinco probas, ser se-
gundo noutra e acumular 
22 puntos de vantaxe sobre 
o segundo clasificado. É o 
undécimo título Nacional 
para o piloto catalán.

A seguinte cita do equi-
po no calendario do 
Campionato de España 
será para a sétima e últi-
ma carreira do calendario. 
A aragonesa localidade de 
Valderrobles, Teruel, acolle-
rá a proba final do Nacional 
de Trial 2019.
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