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Se nos remontamos uns anos atrás, algo 
máis dunha década, podemos lembrar unha 
pequena historia empresarial. Referímonos 
a cando se comezaban a facer, mellor dito a 
licitar, as autovías que unían o norte e o sur 
de Galicia con Madrid. Daquela moitos dos 
restaurantes, hostais, pequenos hoteis, gaso-
lineiras e outros establecementos que vivían 
principalmente das persoas que transitaban 
polas estradas que unían a capital do país con 
Galicia comezaron lentamente a queixarse 
“e logo que faremos nós”. Con esta e outras 
queixas (das máis diversas e disparatadas) es-
tiveron anos e anos. Tempo perdido en laiarse. 
Tanto como o que se tardou en facer ambas 
as dúas autovías, dende que se tivo a idea ata 
a súa inauguración.

 Pois si, cando se estrearon estas sen-
llas vías de comunicación e foron unha reali-
dade, todos aqueles negocios que vivían do 
tránsito diario de camioneiros, axentes comer-
ciais, turistas… quedaron coas arcas maltrei-
tas. Moitos pecharon porque a maior parte da 
súa facturación proviña destes usuarios das es-
tradas que pasaban susto por diante da por-
ta do seu negocio. De nada serviron as súas 
queixas. Tempo tiveron de reaccionar, pero 
non se molestaron en ver que o mundo, o seu 
mundo, ía cambiar.

 Por outra banda, si houbo algúns 
empresarios que rectificaron a tempo, bus-
cando unha nova situación para o seu negocio 
preto dalgunha saída da autovía e apostando 
polos novos tempos que ían chegar, antes ou 
despois.

 Agora algo similar pode pasar coas 
gasolineiras. Si, si, coas míticas e veteranas 
gasolineiras. Moitos empresarios dirán como 
aqueles vellos hoteleiros da estrada á meseta 
de Castela: “Boh! de aquí a alí aínda ten que 
chover”. E seguro que choverá. Pero teñan 
claro que pouco a pouco os vehículos eléc-
tricos irán ocupando as nosas vías públicas. 
Probablemente antes do que moitos escép-
ticos pensan. E entón que ocorrerá coas es-
tacións de servizo. Pois estaremos atentos 

porque en principio non vemos ningunha 
preocupación no sector. Nin se escoita nada. 
Igual pensan que por estar calados as cousas 
seguirán igual.

 Segundo un informe noruegués, un 
dos países onde hai porcentualmente máis 
automóbiles eléctricos, a maioría das recargas 
fanse en lugares particulares. Exactamente o 
setenta por cento das recargas destes vehí-
culos fanse no propio domicilio do condutor, 
un quince por cento en lugares de traballo e 
o quince por cento restante en lugares pú-
blicos con conexión eléctrica (hoteis, centros 
comerciais…).

 No futuro o automóbil non necesita-
rá de gasolineiras, será un negocio a extinguir 
ou a reciclarse. Agora están a tempo de facelo. 
Xa venden pan e víveres, ademais de ter moi-
tos deles centros de lavado e outros servizos 
para o automobilista. Están a tempo de dar un 
xiro ao seu negocio.

Pasarán anos e choverá moito, pero máis 
cedo que tarde comezaremos a ver como 
comeza o declive deste negocio que naceu 
coa industria automobilística. É o momento 
de empezar a actuar e deseñar o futuro das 
novas estacións de servizo. A maioría teñen 
unha situación estratéxica tantos nas cidades 
como nas estradas.

Temos que lembrar, é isto é moi importante, 
que teñen moitos traballadores que depen-
den delas. Hai moitos postos de traballo en 
xogo. Haberá que estudar as posibilidades de 
futuro e estar moi atentos as propostas que se 
fan en países máis avanzados na revolución da 
mobilidade eléctrica para ver como se pode 
reestruturar, reorganizar e actualizar o negocio 
das gasolineiras. Aínda se está a tempo, non 
agardemos a que se inauguren as autovías e o 
noso negocio quede totalmente fóra da ruta.

Un último apunte para os máis incrédulos. 
Este mesmo mes a boss de Europa, Angela 
Merkel, anunciou que de aquí ao ano 2030 se 
implementarán un millón de puntos de recar-
ga públicos en Alemaña, cun custo duns 3.500 
millóns de euros.

EDITORIAL

Que vai pasar coas gasolineiras 
e os seus traballadores?
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■ MIGUEL DEL MORTIROLO 

Moitas persoas o chegar o in-
verno gardan as súas bicis ata 
o próximo verán. Pero hai moi-
tos ciclistas que as sacan do ro-
cho para practicar ciclocrós.

O ciclocrós e unha discipli-
na ciclista na cal tes que dar 
un número de voltas a un cir-
cuíto. O circuíto está formado 
por tramos de asfalto, camiños 
de terra, area, herba, terreos 
con lama... e ata hai obstácu-
los como escaleiras, troncos... 
onde o ciclista os pode sortear 
sobre a bici ou baixando dela. 
O número de voltas depende 
da categoría do participante 
xa que se lles asigna un tem-
po máximo de competición, e 

por iso, dependendo dos cir-
cuítos, pódense dar máis ou 
menos voltas. Esta modalida-
de dispútase entre os meses 

de outubro a xaneiro. Moitos 
ciclistas están agardando todo 
o ano para poder gozar desta 
modalidade, xa que como di 

a maioría dos practicantes “e 
algo que debería durar todo 
o ano”.

Galicia e unha potencia no 
ciclocrós o contar cos actuais 
campións de España na cate-
goría júnior e Sub23.

Este ano a Copa Galicia de 
ciclocrós está composta por 
catorce probas e ademais o 
Campionato de España, des-
ta modalidade, volverase a 
disputar en Pontevedra, na 
Illa das Esculturas os días 11 e 
12 de xaneiro. Por outra ban-
da, Pontevedra tamén aco-
llerá unha proba da Copa de 
España o día 1 de decembro.

“Rider The Citroenist by Martone”
Citroën conta cun 

modelo de bicicle-
ta de edición limi-

tada, “Rider The Citroënist 
by Martone”, que combina 
funcionalidade e confort, 
froito do bo facer dun co-
laborador incondicional da 
mobilidade máis chic: 
Martone Cycling.

O cadro, total-
mente branco, 
está compos-
to de aliaxe de 
aceiro e alumi-
nio, e pesa uns 
12 kg. O siste-
ma de transmi-
sión manual de 

3 velocidades está fabrica-
do pola compañía Sturmey-
Archer. Dispoñible en 2 
talles (52 e 56 cm), ten un 
prezo de 950 €.

Ringway Duo
É un casco semi-

jet que se deseñou 
pensando tamén 

naqueles que teñen moi 
en conta a súa imaxe. Cun 
deseño moderno que re-
corda a tempos pasados. 
A súa carcasa externa é de 
termoplástico, moi resis-
tente aos impactos. O in-
terior é completamente 
desmontable e lavable, con 
dous tamaños de carcasa 
que garanten un axuste 
perfecto e unha excelente 
comodidade para todas as 
talles. Destaca o seu redu-
cido peso (1.250 gr).

Conta cunha cor para 
cada ocasión: negro, an-
tracita mate, branco e ne-
gro mate. Prezo: 90 €.

Seat eScooter
Seat reforza a súa 

aposta pola mobili-
dade urbana e en-

trará no mercado das motos 
co eScooter concept. A com-
pañía comercializará en 2020 
a súa motocicleta 100% eléc-
trica equivalente a 125cc. Este 
scooter eléctrico formará par-
te da estratexia de mobilidade 

urbana da compañía, centrada 
en ofrecer solucións sostibles 
para as cidades.

As bicicletas tamén son para o inverno

Rebel 2020
A Rebel, a com-

pacta cruiser de 
Honda e apta para 

o carnet A2, benefíciase 
dunha suspensión revisa-
da, iluminación completa 
de LED, un novo indicador 
de posición do cambio, em-
brague anti-rebote e un 
asento máis confortable. 
Para o modelo 2020, hai 
dispoñible unha nova ver-
sión Rebel S equipada cun 
conxunto de accesorios de 
fábrica, incluíndo unha vi-
seira de faro, tapas e fuelles 
de horquilla en negro, ade-
mais dun asento con costu-
ras estilo diamante.

O motor é un bicilíndrico 
en paralelo de 471cc que 
rende 46,5cv. Ten 8 vál-
vulas e refrixeración líqui-
da e está derivado do da 
CBR500R. Para a súa utiliza-
ción de cruceiro, o mapea-
do revisado da inxección 
de gasolina PGM-FI fan 
que o seu carácter cambie 
e, en lugar do enfoque cara 
ás prestacións a altas rpm 
da CBR, se oriente cara a lo-
grar un forte par a baixo ré-
xime, cunha entrega suave 
e lineal ao longo de todo o 
seu rango de revolucións.

Dúas rodasSprint Motor >>4



A electrificación é o camiño

Gareth Dunsmore e 
Francisco Carranza, son di-
rectivos de Nissan que par-
ticiparon no Encontro de 
Automoción de IESE en 
Barcelona. Ambos están con-
vencidos de que o vehículo e 
o ecosistema eléctrico é a res-
posta máis adecuada a eses 
problemas de contaminación 
e saúde que viven moitas das 
cidades de todo o mundo de-
rivados de distintas fontes, 
entre elas o tráfico rodado.

Dunsmore dixo que “os 
custos das baterías iran-

se reducindo a medida que 
se produzan máis vehículos 

eléctricos. A descarboni-
zación é unha necesidade 
urxente xa que o 92% da po-
boación vive en urbes que 
exceden os límites legais de 
polución”. Tamén se referiu ás 
características que fan dife-
rente ao eléctrico, “a compra 
dun vehículo sempre ten un 
compoñente emocional, pero 
agora co eléctrico engádese-
lle o compoñente racional. Na 
adquisición interveñen ele-
mentos económicos, como o 
aforro de combustible, e ou-
tros medioambientais, ao ser 
un coche de emisións nulas”. 
Para Dunsmore, a electrifica-
ción do sector do automóbil 
é o camiño a seguir.

Por outra banda, Carranza 
trasladou ao auditorio a 
súa visión do ecosistema 
do coche eléctrico, poñen-
do exemplos concretos dos 
proxectos que se materiali-
zaron en realidades noutros 
países de Europa. Destacou 
que “é necesario contar con 
incentivos claros destinados 
aos eléctricos así como crear 

un marco favorable que esti-
mule o uso combinado e in-
telixente de enerxía solar. Se 

podemos conseguir vehícu-
los integrables en rede, po-
deríase reducir o sobrecusto 
da electricidade para a cida-
danía e ser máis eficientes no 
uso da infraestrutura”.

Ambos executivos defen-
deron a reutilización nos 
edificios das baterías dos 
vehículos que chegan ao fi-
nal da súa vida, convertén-
doas nunha fonte máis para 
o subministro eléctrico. As 
baterías poden durar ata dez 
anos máis que a vida útil dun 
coche. Necesitamos reutilizar 
esa batería.

 O 92% da 
poboación vive en 
urbes que exceden 
os límites legais de 
polución

 É necesario 
contar con 
incentivos claros 
destinados aos 
eléctricos

Electrificación >> Sprint Motor 5



Antamotor inaugura a súa nova instalación de Carballo
Antamotor, con-

cesionario oficial 
Nissan presentou as 

novas instalacións da conce-
sión situadas en Carballo. Esta 
inauguración contou coa par-
ticipación do Comité Executivo 
de Nissan Iberia e co delega-
do da Xunta de Galicia para a 

provincia da Coruña, Ovidio 
Rodeiro.

A instalación conta cun inno-
vador concepto onde o clien-
te gozará dunha experiencia 
de compra única capaz de 
transmitir a emoción que for-
ma parte do ADN da mar-
ca, con espazos adaptados á 

nova forma de comprar dos 
clientes. Ademais de venda 
de vehículos novos e semino-
vos, pódense atopar servizos 
como: asesoramento sobre 
renting, leasing ou crédito, ta-
ller de servizo rápido e outros.

No evento presentouse en 
exclusiva a primeira unidade 

do novo Nissan Juke. Clientes, 
amigos, provedores e xornalis-
tas puideron descubrir en pri-
micia o primeiro "Crossover 
Coupé" da marca, cun deseño 
exterior deportivo e un interior 
elegante. O novo Juke ademais 
convértese no Nissan máis co-
nectado da historia.

Bonaval Premium presentou ou Q3 Sportback
Juan Jamardo, director de 

vendas de Bonaval 
Premium, foi o en-
cargado de presen-

tar á prensa o novo Audi Q3 
Sportback. Un SUV que aten-
de as demandas dos usuarios 
que gustan dunha estética 
cupé.

O Audi Q3 Sportback desta-
ca pola súa forza e precisión, 
algo que se reflicte en todos 
os seus detalles. O frontal ten 
un poderoso deseño que fai 
particularmente deportivo a 
este novo modelo. O mesmo 

ocorre coas tomas de aire 
trapezoidais e co expresi-
vo deseño do paragolpes, 
co seu blade plano. A área 
dos pasaxeiros, semellante á 
dun cupé, constitúe un con-
trapunto cos distintivos ele-
mentos adicionais, que están 
pintados en cor de contras-
te e remarcan o carácter SUV 
do vehículo. Unha liña de tei-
to baixa continúa cara a uns 
piares D planos e inclinados 
e culmina nun spoiler no bor-
do do teito. Como resultado, 
o Q3 Sportback parece máis 

longo que o Q3. Ademais, o 
SUV cupé é case 3 cm máis 
baixo e ten unha aparencia 

máis musculosa. A tracción 
quattro é de serie coa maio-
ría dos motores.

Centro Porsche A Coruña 
presentou o Taycan

Un reducido grupo 
de persoas gozaron 
da presentación do 

primeiro Porsche eléctrico 
dous meses antes da súa 
presentación oficial. No 
acto, Carlos Blanco, xe-
rente de Centro Porsche 
A Coruña, tivo a honra de 
mostrar o Taycan a uns in-
condicionais da marca ale-
má. Cunha estrutura de 
carga intelixente, unha 

conectividade pioneira e 
unha revolucionaria tecno-
loxía, o Taycan consegue o 
que sempre tratou de con-
seguir Porsche con todos e 
cada un dos seus modelos 
deportivos, espertar novas 
e inesperadas emocións.

A mediados de xaneiro de 
2020 empezaranse a entre-
gar as primeiras unidades 
do Taycan Turbo S, Taycan 
Turbo e Taycan 4S

GaliciaSprint Motor >>6



Lexus Vigo
Lexus Galicia estreou 

novas instalacións en 
Vigo, reforzando así 

a súa aposta polo emprego e 
desenvolvemento económico 
da cidade. O grupo en Galicia 
conta con 175 empregados e 
factura máis de 100 millóns de 
euros. As instalacións empre-
gan a un total de 12 persoas, 
repartidas entre equipo co-
mercial e de servizo.

Con máis de 2.500 m2, as 
instalacións repártense entre 
unha zona de exposición de 
vehículos novos e seminovos, 
zona de recepción, sala lounge 
de espera (que conta con Wi-Fi, 
servizo de café, prensa..), taller 

e mantemento de vehículos, 
ademais dun amplo aparca-
doiro para os clientes.

Este novo Centro Lexus foi 
deseñado baixo a filosofía 
“Omotenashi” (hospitalidade 
en xaponés), de maneira que 
todo se centra no benestar do 
cliente e o coidado dos deta-
lles. A filosofía da hospitalida-
de nipona está presente en 
cada detalle das novas insta-
lacións, facendo protagonista 
ao cliente en cada momento.

A instalación conta cun es-
pectacular sistema de ilumi-
nación 100% LED, que permite 
un aforro no consumo do 60%, 
ademais de estar regulado 

mediante domótica, contri-
buíndo con iso á sostibilidade 
e protección do medio natural.

Na inauguración estivo o pre-
sidente do Grupo Breogán, 

José Ramón Ferreiro, acom-
pañado de representantes de 
Lexus e do piloto galego Iván 
Ares (ambos na foto).

Compostela Motor con Vero Boquete
C o m p o s t e l a 

Motor cedeu á futbo-
lista Vero Boquete 
unha unidade do 

novo Seat Arona, para que o 
utilice durante os meses de 
descanso tralo final da liga en 
EEUU. Deste xeito a xogado-
ra compostelá convértese na 
embaixadora de Compostela 
Motor e Marineda Motor, 
concesionarios Seat e Cupra 
da provincia da Coruña, du-
rante o tempo que estea en 
Galicia. Vero agradeceulle a 
Francisco Pérez, xerente 
do concesionario, a cesión 
do vehículo. O vehículo é un 
Arona, edición Excellence con 

cambio automático, algo que 
lle encantou a Vero pois “en 
EEUU todos os coches levan 
ese tipo de cambio”. Tamén 
destacou a versatilidade do 
vehículo, e o acabado bitón, 
co que poderá desprazarse 
tanto a nivel urbano como 
polo terreo do rural galego.

Vero Boquete regresou a 
casa para gozar da súa fa-
milia e atender outros com-
promisos profesionais. Entre 
outras accións está o campa-
mento de fútbol infantil que 
leva o seu nome e que se ce-
lebrará en decembro, no que 
tamén estará presente Grupo 
Compostela.

Inauguración do concesionario Volvo Merenauto
Merenauto acaba de 

estrearse na capital de 
Galicia como conce-
sionario Volvo. Na in-

auguración estiveron, entre 
outros, Jorge José de Dios, 
director xeral de Merenauto, 
Jesús Fernández, xeren-
te de Merenauto, e Ángel 
Martínez, xefe de vendas (na 
foto: Jesús e Ángel). Como re-
presentante de Volvo acudiu o 
evento José María Galofré, 
conselleiro delegado de Volvo 
Car España. Este último dixo 
que “estamos moi conten-
tos de volver ter representa-
ción na cidade do Apóstolo”. 
Pola súa banda, Jorge J. de 

Dios comentou que “se trata 
dun concesionario vangardis-
ta no seu concepto de crea-
ción, cumpre cos máis altos 
estándares de Volvo”. A súa 
familia leva representando á 
marca sueca catro décadas e 
aprendeu que “se a un clien-
te o fidelizas e telo contento 
no taller, o seguinte coche que 
compre será, probablemente, 
da mesma marca”. Tamén co-
mentou que “son case 5.000 
metros de instalacións, coa 
campa incluída. Só de taller 
son máis de 1.000”. E engadiu 
que “inicialmente arrincamos 
este proxecto con case dez 
persoas de plantilla”.
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Novo SsangYong Korando
A esperada cuar-

ta xeración do 
SsangYong Korando, 

construído sobre a platafor-
ma modular de SsangYong, 
chega ao noso mercado con 
todo o paquete de sistemas 
de Seguridade SASS® de serie e 
unha nova gama de eficientes 
motores de inxección directa 
turbo cunha cilindrada de 1.5 
litros nas versións gasolina e 
de 1.6 litros no caso do diésel.

A nova xeración compar-
te co seu antecesor unica-
mente o nome, ofrecendo 
un novo e moderno dese-
ño exterior, un refinado e es-
pazoso interior cargado de 
elementos e detalles, novos 
sistemas de asistencia á con-
dución inéditos no modelo e 
un gran nivel de conectivida-
de e tecnoloxía. Ademais, in-
corpora importantes avances 
en calidade e equipamento, 
sen esquecer o extenso know-
how da marca deseñando e 

fabricando vehículos con ca-
rácter todoterreo.

Con respecto á gama de mo-
tores, o novo Korando chega 
cunha eficiente gama mecá-
nica composta por dous mo-
tores Euro6 D: o novo motor 
GDI turbo de gasolina de 1.5 
litros con filtro de partículas e 
un motor diésel de 1.6 litros 
con tecnoloxía AdBlue, ambos 
con cadea de distribución e 
baixos custos de mantemen-
to. O GDI Turbo de gasolina 
conta cunha cilindrada de 
1.497 cc que ofrece unha po-
tencia de 163cv. O diésel é 
unha evolución do moderno 
bloque de inxección directa e 
common rail de SsangYong, 
cunha cilindrada de 1.597 
cc ofrece unha potencia de 
136cv. Ambos motores poden 
equipar opcionalmente e se-
gundo versións unha trans-
misión automática fabricada 
por Aisin de 6 relacións con le-
vas no volante, ou unha caixa 

manual de 6 velocidades. O 
Korando ofrecerase con sis-
tema de tracción dianteira 
de serie, podendo equipar 

opcionalmente a tracción ás 
4 rodas conectable en am-
bas motorizacións segundo o 
acabado.

LQ, un Toyota automatizado
Toyota presenta o 

vehículo de condu-
ción automatizada 

LQ, un prototipo que utili-
za tecnoloxía avanzada para 
crear un vínculo emocional 
entre o vehículo e o con-
dutor. Está equipado con 
funcións de condución auto-
matizada equivalente ao ni-
vel SAE 4 e co sistema Yui, un 
potente asistente interactivo 
que utiliza a IA para aprender 
do condutor e ofrecer unha 
experiencia de mobilidade 
personalizada.

A marca realizará no verán 
de 2020 un programa de pro-
bas de condución, Toyota Yui 
Project Tours 2020. A xente 
terá a oportunidade de ins-
cribirse e, se son selecciona-
dos, poderán probar o LQ e o 
sistema de intelixencia artifi-
cial Yui. Os candidatos selec-
cionados poderán participar 
nunha proba de condución 
do LQ con Yui e, nunha apli-
cación para smartphone, po-
derán indicar previamente os 
seus intereses e preferencias.

Volvo XC40 Recharge
Volvo presen-

tou o modelo XC40 
Recharge, o primeiro 

vehículo totalmente eléctri-
co da empresa e o primeiro 
do novo concepto Recharge. 
O XC40 Recharge, baseado 
no SUV compacto XC40, é 
o primeiro dunha familia de 
vehículos Volvo totalmente 
eléctricos. Para Volvo, repre-
senta un verdadeiro fito: é o 
primeiro vehículo eléctrico 
da empresa e tamén o pri-
meiro Volvo cun sistema de 
infoentretemento absoluta-
mente novo baseado no sis-
tema operativo Android de 
Google.

Durante os vindeiros 5 anos, 
Volvo presentará un vehícu-
lo totalmente eléctrico cada 
ano co fin de que en 2025, 
estes constitúan un 50% das 
vendas globais, xunto co 
resto dos híbridos. Recharge 
será o nome xeral de todos os 
Volvo recargables con motor 
totalmente eléctrico ou híbri-
do enchufable.

O XC40 Recharge ten toda a 
esencia da marca cun motor 
eléctrico, de tecnoloxía avan-
zada e tracción integral, cun-
ha autonomía de máis de 400 
km cunha soa carga e 408cv. 
A batería cárgase ao 80% en 
40 minutos cun sistema de 
carga rápida.
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Cupra Ateca Limited Edition
Cupra acaba de 

lanzar o Ateca 
Limited Edition. 

Trátase dunha versión ex-
cepcional e limitada do SUV 
de altas prestacións. Só se 
fabricarán 1.999 unidades; 
350 destinadas ao mercado 
nacional.

Incorpora unha serie de de-
talles totalmente exclusivos. 
Así, mellora o seu comporta-
mento dinámico, a aerodiná-
mica e tamén o seu deseño, 
tanto exterior como interior. 
Ademais, emite un incrible 
son grazas á posibilidade de 
incorporar un novo escape 
desenvolvido polo fabricante 

Akrapovic, limitado a 50 uni-
dades das 350 dispoñibles.

Este Cupra é un vehículo 
sen precedentes que combi-
na un impresionante motor 
de gasolina TSI sobrealimen-
tado, de 4 cilindros e 1.984 
cc, que xera nada menos que 
300cv e uns impresionantes 
400 Nm de par máximo, que 
lle permiten alcanzar os 100 
km/h dende parado en só 
4,9” e marcar unha veloci-
dade máxima de 247 km/h. 
Esta mecánica vai asociada a 
unha caixa de cambios auto-
mática DSG de 7 velocidades, 
e á tracción integral 4Drive.

Nova xeración do Peugeot i-Cockpit®
Os Novos Peugeot 

208 e 2008 chegan 
cunha nova xera-

ción do Peugeot i-Cockpit®, 
que incorpora novidades en 
canto a ergonomía e visua-
lización da información nun 
posto de condución que se 
converteu en todo un aceno 
de identidade para a marca.

No novo Peugeot i-Cock-
pit® 3D a espectacularidade 
do deseño ponse ao servi-
zo da claridade nas informa-
cións que recibe o condutor. 
Os datos aparecen xusto no 
seu campo de visión en dous 
niveis de lectura. Na panta-
lla elevada, proxéctanse 
como un holograma diná-
mico: achéganse á vista en 
función da súa importancia 

ou urxencia. Deste xeito, o 
tempo de reacción redúcese 
ao redor de medio segundo, 
un tempo que pode resultar 
crítico en moitas circunstan-
cias. Na parte central, xusto 
encima dos toggle switches, 
a pantalla táctil está dispo-
ñible en 5, 7 ou 10 polgadas, 
segundo o nivel de acabado 
ou as opcións elixidas.

Máis aló da información vi-
sual, o Peugeot i-Cockpit® 
tamén é unha forma de con-
cibir o interior do vehículo. O 
habitáculo forma un espazo 
envolvente ao redor de todos 
os ocupantes, mentres que 
os asentos dianteiros conxu-
gan un excelente confort 
cunha suxeición perfecta.

Prototipo Lexus “LF-30 Electrified”
O prototipo “LF-30 

Electrified” encarna 
a visión de vehículos 

electrificados “Lexus Electrified”. 
No exterior, a imaxe avanzada 
que cabe esperar dun vehículo 
eléctrico de batería (BEV) diri-
xiuse cara a calidades artísticas 
que dan lugar a unha forma fu-
turista, mentres que o interior 
integra abertamente a condu-
ción autónoma e outras novas 

tecnoloxías para manifestar a 
característica visión do mundo 
de Lexus.

O LF-30 Electrified conta ade-
mais con “Lexus Airporter”, un 
dron como vehículo de apoio. 
Mediante control autónomo, o 
Airporter pode encargarse de 
tarefas tales como transportar 
a equipaxe de forma indepen-
dente dende a porta de casa ao 
maleteiro do vehículo.

Desde 140 € / mes 
36 cuotas. Entrada: 4.773,20 €. 

Última cuota: 13.021,14 €. T.A.E. 9,59%

Cristina Gutiérrez. 
Piloto Mitsubishi. 

Modelo visualizado Mitsubishi Eclipse Cross 150T 8CVT Kaiteki 4WD. Oferta financiera “Clever Option” del Mitsubishi Eclipse Cross 150T Challenge válida en Península y Baleares sobre Precio promocional financiando 19.400 € (incluye promoción, garantía de 5 años 
o 100.000 km, IVA, IM y transporte). Entrada 4.773,20 €. Plazo 36 meses, 1 cuota de 129,52 €, 34 cuotas de 140,00 € y 1 cuota de 13.021,14 €. Tipo Deudor Fijo 7,95%, T.A.E. 9,59% (La T.A.E., así como la primera cuota podrán variar ligeramente en función del día 
de la firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Comisión de Apertura 3% 438,80 € al contado. Importe Total del Crédito 14.626,80 €. Coste Total del Crédito 3.722,66 €, Importe Total Adeudado 18.349,46 €. Precio Total a Plazos 23.122,66 €. Siendo el 
día de contratación 09/11/2019 y primer pago el 02/12/2019. Oferta válida hasta el 31/12/2019. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer, E.F.C., S.A.

Consumo medio WLTP (l/100 km): 7,4 - 8,7. Emisiones de CO2 (g/km): 170 - 196 WLTP (154 - 183 NEDC).

GALCAR
Avda. de Finisterre, 331.
A Coruña - Tel: 981 270 405

Vía de la Cierva, 2-4.
(Pol. Ind. del Tambre)
Santiago de Compostela
Tel: 981 521 770
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Maserati GranTurismo Zéda
Maserati dá un novo 

paso cara a unha nova 
etapa da súa historia.

Tras anunciar o plan de inno-
vación na produción, electrifi-
cación e condución autónoma 
Maserati desvelou un vehículo 
para celebralo único, prepara-
do para dar a volta ao mundo e 
anticipar a chegada dun novo 
GranTurismo. Trátase dun mo-
delo exclusivo. GranTurismo 
Zéda representa a ponte que 
une o pasado, o presente e o 
futuro da marca.

Mirando o vehículo dende a 
parte traseira cara á dianteira, 

as superficies experimentan 
unha mutación e se enrique-
cen ao pasar dun efecto sati-
nado claro a unha cor metaluro 
bruñido. A parte central trans-
fórmase facéndose máis pro-
funda e chegando ao azul 
Maserati que evoluciona e 
faise máis enerxético, eléctri-
co, case vivo, coma se fose un 
espello.

Este italiano representa a 
máxima expresión do carác-
ter GT da marca grazas ao mo-
tor Ferrari V8 de 4,7 litros capaz 
de ofrecer unha potencia de 
460cv.

R8 V10 RWD e R8 LMS GT4,                      
os máis deportivos de Audi

O Audi R8 V10 con 
propulsión trasei-
ra pasa de ser unha 

serie especial a converterse 
nunha versión máis dentro da 
gama. Neste contexto, o seu 
novo deseño exterior é aínda 
máis rechamante, ao adoptar 
os trazos estéticos estreados 
recentemente polo R8 V10 
quattro trala súa actualiza-
ción. O motor V10 en posición 
central con 540cv e a tracción 
ás rodas posteriores ofrecen 
un pracer de condución que 
apreciarán os máis puristas. 
Xunto ao novo R8 V10 RWD, a 
marca dos catro aros presen-
ta o R8 LMS GT4, un vehículo 
de competición con moitas si-
militudes respecto ao modelo 

de produción do que deriva. 
Equipado tamén con propul-
sión traseira, inclúe un novo 
deseño e notables optimiza-
cións no apartado dinámico.

O V10 atmosférico irradia 
fascinación, cun son e un-
has prestacións racing. O 5.2 
FSI entrega unha potencia 
de 540cv a 6.500 rpm, que 
se transfire ás rodas poste-
riores a través dun cambio S 
tronic de 7 velocidades e un 
diferencial autoblocante me-
cánico. O R8 V10 Coupé se ca-
tapulta dende parado ata os 
100 km/h en 3,7”, e alcanza 
unha velocidade máxima de 
320 km/h. Os valores para a 
versión Spyder son 3,8” e 318 
km/h.

MX-30, o primeiro eléctrico de Mazda
Mazda presentou o 

Mazda MX-30, o pri-
meiro coche eléctrico 

de produción da marca. O mo-
delo conta cunhas sorpren-
dentes portas freestyle, utiliza 
materiais ecolóxicos e monta 
unha batería de tamaño ade-
cuado que lle proporciona 
unha autonomía de aproxi-
madamente 200 km, bastan-
te máis que os 48 km que 

un condutor europeo perco-
rre de media ao día. O Mazda 
MX-30 supón outro paso moi 
positivo na formulación do 
fabricante xaponés de ofre-
cer múltiples solucións para 
reducir as emisións, e segue 
o ronsel do innovador motor 
Skyactiv-X recentemente lan-
zado. Chegará aos concesio-
narios na segunda metade de 
2020.

BREVES

❱❱ Volvo será o 
primeiro fabricante 
de coches que apli-
cará a tecnoloxía 
blockchain para im-
plantar un sistema 
de trazabilidade to-
tal do cobalto utili-
zado nas súas bate-
rías.

❱❱   Seine Allian-
ce presenta o Black 
Swan, o primeiro 
barco eléctrico espe-
cífico para cruceiros 
polo Sena, equipado 
con baterías de “2ª 
vida”. Seine Alliance 
e os seus socios (Re-
nault e Green-Vision) 

queren amosar a efi-
cacia dun modelo 
baseado no princi-
pio da economía cir-
cular.

❱❱ As princi-
pais tendencias do 
automóbil, como a 
electrificación, a co-

nectividade e o vehí-
culo autónomo, ele-
varán dun 10 a un 
15% o peso do sec-
tor no PIB español 
en 2030, ata unha 
achega de máis de 
190.000 millóns.

❱❱ Segundo un 

informe de Cetelem, 
o prazo ideal de re-
novación dun ve-
hículo para os con-
dutores españois 
é superior a 8 anos 
(34%), aumentan-
do 6 puntos porcen-
tuais respecto de 
2018.
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Novo Toyota GR Supra
Comezan a chegar 

ao noso país as primei-
ras unidades do novo 

súper deportivo de Toyota 
para ser entregadas aos clien-
tes que o adquiriron durante 
a pre-venda.

GR Supra é un modelo moi 
especial e supón o regreso de 
Toyota ao segmento dos gran-
des deportivos, continuando 
un camiño aberto por GT86 
hai uns anos. O novo GR Supra 

é un bipraza de deseño inspi-
rado no legado dos míticos 
deportivos Toyota, en espe-
cial o emblemático 2000GT 
dos anos 60, con motor dian-
teiro de 6 cilindros de 340cv, 
transmisión automática de 8 
velocidades e tracción traseira.

A 5ª xeración do lendario 
deportivo de Toyota, primei-
ro modelo GR global de Gazoo 
Racing, comercialízase dende 
69.900 €.

Mitsubishi MI-Tech Concept
Mitsubishi acaba de 

presentar un novo 
SUV tipo buggy elec-

trificado denominado O MI-
Tech Concept. Takao Kato, 
director executivo da mar-
ca, explicou a estratexia de 
electrificación da marca, "es-
tamos enfocados na electrifi-
cación, particularmente nos 
híbridos enchufables (PHEV)". 
"Ampliaremos a nosa liña 
de vehículos electrificados 
ao ofrecer máis variacións, 

aproveitando as opcións 
de tecnoloxía de electrifica-
ción na Alianza, co fin de que 
Mitsubishi siga sendo o líder 
na categoría PHEV no futuro. 
A electrificación é o camiño". 
dixo Kato.

O MI-Tech Concept é lixei-
ro e compacto, cun novidoso 
tren de transmisión PHEV, un 
novo sistema 4x4 eléctrico de 
4 motores, asistencia avanza-
da ao condutor e tecnoloxías 
de seguridade preventivas.

Novos Niro híbrido e híbrido enchufable
Kia levou a cabo unha 

serie de importantes 
melloras no Niro, o seu 
crossover electrificado. 

O Niro, que combina un estilo 
funcional de crossover cunha 
propulsión híbrida de emisións 
baixas, foi mellorado cun novo 
deseño exterior, un interior de 
calidade aínda maior e máis op-
cións de persoalización de cor.

Este modelo estará entre os 
primeiros modelos de Kia en 
Europa que ofrecerán o seu 
innovador sistema telemático 

UVO CONNECT, que conectará 
aos condutores de todo o mun-
do para proporcionarlles valiosa 
información durante a marcha.

Incorpora un motor de inxec-
ción directa de gasolina, com-
binado cunha batería de ións 
de litio; de 1,56 kWh (Niro 
Híbrido) ou de 8,9 kWh (Niro 
Híbrido Enchufable). O enchu-
fable pode alcanzar unha au-
tonomía en modo eléctrico de 
ata 65 km en condución urba-
na ou 49 km no ciclo combina-
do WLTP.
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Novo Skoda Octavia
Mellor, máis es-

pazoso, seguro e 
conectado, e máis 

emotivo ca nunca: co lanza-
mento da cuarta xeración do 
seu supervendas, Skoda espe-
ra alcanzar novas dimensións. 
Este novo Skoda é máis longo 
e ancho que o seu predece-
sor e ten un maleteiro aínda 
máis amplo. O novo concep-
to interior combina unha ex-
celente cantidade de espazo e 
funcionalidade con materiais 
de alta calidade e detalles in-
telixentes. A conectividade in-
novadora e os novos sistemas 
de asistencia elevan o confort 
e a seguridade a un nivel aín-
da maior.

A selección de propulso-
res inclúe un híbrido enchu-
fable (PHEV), o Octavia iV. 
Algúns dos motores de ga-
solina veñen equipados coa 
innovadora tecnoloxía mild-
hybrid, mentres que os mo-
tores diésel veñen da última 
xeración EVO. A ampla gama 
de motores, con potencias de 

entre 110cv e 204cv se com-
plementa co Octavia G-TEC. 
Con 17,7 kg de gas natural 
(GNC) nos seus tanques, este 
coche pode percorrer ata 523 
km. No Octavia iV, o motor de 
gasolina 1.4 TSI e un motor 
eléctrico entregan unha po-
tencia combinada de 204cv. 
Cunha capacidade de 37 Ah 
que proporciona 13 kWh de 
enerxía, a batería de ións de 
litio permite unha autono-
mía 100% eléctrica de ata 55 
km en ciclo WLTP. As varian-
tes de gasolina eTEC, 1.0 TSI 
ou 1.5 TSI, da última xeración 
EVO dispoñen de tecnoloxía 
mild-hybrid cando se equipan 
con DSG. Usando un motor de 
arrinque de 48 volts acciona-
do por correa e unha batería 
de ións de litio de 48 volts, é 
posible recuperar a enerxía 
da freada, apoiar o motor de 
combustión proporcionándo-
lle un impulso eléctrico e cir-
cular en retención co motor 
apagado. Os diésel EVO apli-
can un novo tratamento de 

dosificación dobre aos gases 
de escape, no que o AdBlue® 
inxéctase especificamente por 
diante dos dous catalizadores. 
O Control de Chasis Dinámico, 
que é opcional, vén agora con 

controis esvarantes entre os 
distintos modos de condu-
ción, permitíndolle ao con-
dutor cambiar os parámetros 
individuais, segundo as súas 
preferencias.

A segunda xeración do Mirai
Toyota avanza cara 

a unha mobilidade 
baseada no hidróxe-

no presentando o prototipo 
da segunda xeración do ve-
hículo de pila de combusti-
ble Mirai no Salón de Tokio. 
En 2014, Toyota foi pioneira 
coa introdución ao mercado 
de Mirai, a primeira berlina 
propulsada mediante hidró-
xeno. O Mirai logrou aumen-
tar a concienciación en todo 
o mundo sobre como conse-
guir unha sociedade futura 
limpa e sostible. Cunha auto-
nomía duns 500 km, énche-
se facilmente en cuestión 
de minutos e as súas únicas 
emisións son auga. Dende o 

seu lanzamento, vendéron-
se ao redor de 10.000 unida-
des e, paralelamente, Toyota 
apoiou activamente o desen-
volvemento da infraestrutu-
ra de repostaxe de hidróxeno 
en mercados crave de todo 
o mundo. O novo Mirai lan-
zarase en 2020, inicialmen-
te en Xapón, Norteamérica 
e Europa.

A marca ten o propósito 
de aumentar a autonomía 
do Mirai un 30% mediante 
a introdución de melloras 
no sistema de pila de com-
bustible e o uso de depósi-
tos de hidróxeno de maior 
capacidade.

Eulen introdúcese no sector 
das electrolineras

Eulen atopou nas 
electrolineiras e no 
seu forte despregue 

un novo filón. O grupo, que 
entrou hai pouco na activi-
dade do coworking, lanzou 
unha nova unidade dedicada 
á xestión de puntos de carga 
de coches eléctricos. Detrás 
do seu desembarco nesta 
actividade de rápido crece-
mento atópase a liberaliza-
ción hai un ano da figura do 
xestor de carga e os esforzos 
dalgunhas empresas por ins-
talar enchufes nas autovías.
Luis Cristóbal, responsable 
da nova unidade, comenta 
que Eulen xa se puxo a traba-
llar na instalación eléctrica, 

no acondicionamento de 
prazas e na actividade que 
completa o servizo, que é o 
mantemento e xestión da 
instalación, incluída a segu-
ridade e o subministro de da-
tos a unha app aberta para 
que os condutores poidan 
estar informados dos luga-
res onde abastecerse.
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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



DS 7 Crossback E-Tense 4x4
O DS 7 Crossback 

E-Tense 4x4, ofrece 
300cv e 4 rodas mo-

trices con ata 58 km de au-
tonomía 100% eléctrica, 30 
gramos de CO2 de emisións 
por quilómetro percorrido e 
un consumo medio de 1,3 li-
tros de gasolina cada 100 km, 
segundo o ciclo WLTP.

Desenvolvida en Francia, 
esta tecnoloxía utilízase no 
máis refinado dos SUV do 
segmento. O motor PureTech 

de 200cv está acompañado 
de dous motores eléctricos 
de 110cv (diante) e 112cv 
(detrás). Están unidos a unha 
caixa de cambios automá-
tica de 8 relaciones e ofrece 
unha potencia combinada 
de 300cv e un par de 520Nm 
repartido por unha transmi-
sión de catro rodas motrices. 
Conta cunha aceleración de 0 
a 100km/h en 6,1” e os 1.000 
metros con saída parada, per-
córreos en 26,4 segundos.

Toyota lanza o Corolla GR-SPORT
Toyota lanzou o 

Corolla GR-SPORT, 
unha variante máis 
deportiva que, en 

parte, supón trasladar á rúa a 
paixón e emoción de Toyota 
Gazoo Racing, a división de 
competición.

O novo Corolla GR-SPORT xa 
está dispoñible no mercado 
nacional, con carrozaría de 5 

portas e motorización híbrida 
eléctrica 2.0 de 184cv. Supón 
levar o espírito de Gazoo 
Racing ao corazón da gama 
Corolla, grazas ao seu dese-
ño deportivo e inspiración no 
mundo da competición.

No interior, o GR SPORT está 
equipado cuns asentos de-
portivos específicos con refor-
zos laterais e tapizaría mixta. 

O cadro de instrumentos, o 
volante e a panca de cambio 
contan con costuras en negro 
e vermello.

O Corolla GR-SPORT po-
derá levar opcionalmente 
(1.200 €) suspensión adap-
tativa  (Adaptive Variable 
Suspension), que varía a res-
posta e a dureza dos amortece-
dores en función do estado da 

estrada e as accións do condu-
tor. Actúa en só 20 milésimas 
de segundo e é capaz de variar 
a posición dos amortecedores 
en 650 posicións diferentes. É 
a primeira vez que un modelo 
de Toyota ofrece este tipo de 
suspensión no noso país.

Este modelo xa se comercia-
liza dende 26.300 €.

Ferrari Roma
O Ferrari Roma 

foi presentado du-
rante o transcurso 

dun evento exclusivo para 
os clientes da marca cele-
brado na Cidade Eterna. O 
novo Coupé 2 con motor 
central dianteiro da Casa 
dei Maranello, caracterízase 
por un deseño atemporal, 
un marcado refinamento e 
unha excelente capacidade 
de condución e rendemento.

O Roma non só é de feito 
unha verdadeira icona do 
deseño italiano, senón que 
ademais asegura un rende-
mento de primeira clase gra-
zas ao seu motor turbo V8 

pertencente á familia gaña-
dora consecutivamente do 
premio Engine of the Year 
durante os últimos 4 anos. O 
motor de 620cv a 7.500 rpm. 
combínase coa nova caixa de 
cambios de dobre embrague 
e 8 velocidades, presentada 
por primeira vez no SF90 
Stradale.

Grazas ao seu estilo in-
confundible, o automóbil 
reinterpreta en crave con-
temporánea o estilo de vida 
da cidade de Roma, típico 
dos anos 50-60, caracteriza-
do pola lixeireza e o pracer 
de vivir.
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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

Especialidad en Motos de Trial

Avda. de Cepeda Oza - C.P. 15886 Teo - A Coruña
Telf.: 981 80 70 27 - Telf/Fax: 981 80 67 46 - Movil: 696 62 72

Moto93@telefonica.net



Unha grande evolución

8.ª Xeración Golf
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■ ANTÓN PEREIRA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTograFía

Os golfistas, referímo-
nos aos namorados do 
Volkswagen Golf, están de 
en hora boa. Volve a lenda. 
Pero agora o icónico modelo 
chega totalmente actualiza-
do segundo os parámetros e 
as esixencias actuais de co-
nectividade e coas tecno-
loxías de última xeración.

Coa chegada da oitava 
xeración o Golf comeza un 
novo capítulo da súa histo-
ria. Nunca antes un Golf foi 
tan avanzado. En febreiro 
chegará ao noso mercado. 
O seu interior dixital inaugu-
ra unha nova dimensión en 
materia de funcionamento 
intuitivo. O que si non cam-
biou é a aposta da marca por 
unha continuidade nas súas 
liñas, neste caso o mítico VW 

sempre foi continuísta, moi 
afastado de fórmulas rom-
pedoras ou revolucionarias. 
Ata o momento esta filoso-
fía de deseño foille ben. As 
vendas de todos estes anos 
así o levan ratificado duran-
te todas as xeracións deste 
modelo.

O novo Golf é o primeiro 
Volkswagen que usa inteli-
xencia de enxame no tráfi-
co a través de Car2X, o que 
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significa que pode alertar 
dos perigos de forma an-
ticipada. Isto significa que 
se conecta de serie coa súa 
contorna, a través de Car2X: 
os sinais da infraestrutura de 
tráfico e a información dou-
tros vehículos a distancias de 
ata oitocentos metros notifí-
canse ao condutor a través 
dunha pantalla. O Golf ta-
mén comparte estes avisos 
con outros modelos Car2X. 
A intelixencia de enxame es-
tase convertendo nunha rea-
lidade, o que supón o inicio 
dunha nova era para a segu-
ridade viaria que vai máis aló 
do condutor.

Exterior e dimensións

O novo Golf herda a filo-
sofía dos seus antecesores 
dun deseño claro e persoal. 
O elemento de deseño como 
aceno de identidade é nes-
te caso o alicerce C carac-
terístico deste modelo, que 
dinamiza a carrozaría cara 
adiante, densifica o corpo 
cara atrás e transfire a icó-
nica gráfica do Golf orixi-
nal ao presente. Tamén se 

caracteriza por uns potentes 
ombreiros e unha parte tra-
seira atlética, unha carismá-
tica parte dianteira coa grella 
do radiador marcadamente 
esvelta, así como un “under-
cut” circundante como afia-
da liña de corte á altura dos 
tiradores da porta. A tecno-
loxía LED substitúe en todas 
as versións á tecnoloxía de 
iluminación convencional, 
polo que o novo deseño de 
iluminación se converte nun 
elemento de estilo dominan-
te e inconfundible do oita-
vo Golf.

A marca conservou as 
súas dimensións compac-
tas. Ten unha lonxitude de 
4.284 milímetros, unha an-
chura de 1.789 e unha altura 
de 1.456. A súa batalla é de 
2.636 milímetros.

Mundo dixital

Os novos instrumentos 
e sistemas de infotainment 
en liña fusiónanse nun 
eixe para formar un pos-
to de condución dixital; os 
paneis de control con te-
clas e pasadores táctiles 

perfeccionan este mun-
do dixital do Golf. O novo 
Head-up-Display, opcio-
nal, complementa o es-
pectro de información. A 
dixitalización consecuente 
permite un uso autoexpli-

cativo e, á vez, intuitivo a 
través das superficies tác-
tiles e o control por voz. 
A marca alemá toca todos 
os rexistros e utiliza os ele-
mentos dixitais de mando 
e as pantallas para levar o 
interior a un novo nivel de 
interacción entre o home 
e a máquina. Os sistemas 
non só están interconecta-
dos entre si, senón tamén 
mediante unha unidade 
de control do módulo de 
chamada de urxencia e a 
unidade de comunicación 
(OCU) co mundo de fóra do 

Golf. A unidade de control 
do módulo de chamada de 
urxencia e a unidade de co-
municación (OCU) de serie 
con eSIM integrada inter-
conéctase coas funcións e 
os servizos en liña de “We 
Connect” e “We Connect 
Plus”. Só un pequeno exem-
plo a este respecto: Grazas 
á conexión en liña, a nave-
gación vólvese interactiva, 
xa que os puntos de inte-
rese mostrados automati-
camente ao longo da ruta 
almacénanse con informa-
ción, como o número de te-
léfono para reservar unha 
mesa no restaurante, a tra-
vés da interface Bluetooth. 
Ademais, o escenario dixi-
talizado de visualización 
pode personalizarse am-
plamente e adaptarse así 
aos gustos individuais do 
respectivo condutor. O fei-
to é que o posto de condu-
ción dixital interconectado 
do Golf cambiará a forma 
na que conducimos. Neste 
punto, o salto tecnolóxi-
co é comparable ao debut 
dos primeiros smartpho-
nes táctiles. O novo Golf 

 Este Golf 
leva o interior a 
un novo nivel de 
interacción home-
máquina

A 8.ª xeración avánzanos o futuro que xa estamos a vivir anticipadamente
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convértese neste aspecto 
nun cambiador de tenden-
cias e avánzanos o futu-
ro que xa estamos a vivir 
anticipadamente..

Posto de condución dixital

Este novo modelo é un au-
tomóbil que se interconec-
ta máis que nunca cos seus 
propietarios. Para iso baséa-
se en instrumentos dixitais 
(“Digital Cockpit”) cunha 
pantalla de 10,25 polgadas, 
un sistema de infotainment 
(pantalla táctil de 8,25 pol-
gadas con conexión en liña), 
tamén de serie, e un volan-
te multifunción. Mediante a 
fusión do “Digital Cockpit” e 
o sistema de infotainment 
créase unha nova arquitec-
tura completamente dixital. 
O taboleiro de mandos di-
xital do condutor pode am-
pliarse de forma opcional 
cun dos dous sistemas de in-
fotainment de 10 polgadas. 
En combinación co sistema 
de navegación “Discover 
Prol” obtense o “Innovision 
Cockpit”. Ademais, tamén 
se atopa dispoñible a pan-
talla de visualización fron-
tal “Windshield Head-up 
Display”.

“Windshield” é un tipo de 
Head-up Display (HUD) no 
que a información se proxec-
ta directamente no espazo 
do parabrisas e, deste xeito, 
flota de forma visual dian-
te do condutor. As funcións 
de luces e visibilidade, que 
se redeseñaron e combina-
ron, agora presentan un uso 
máis intuitivo: a luz e a ca-
lefacción do parabrisas e o 
cristal traseiro contrólanse 
agora a través dun teclado 
dixital situado á esquerda 
dos instrumentos. A consola 
central tamén se caracteriza 

por unha ergonomía perfec-
ta: especialmente en com-
binación co pomo da panca 
de cambios, agora bastante 
máis pequeno, para as caixas 
de cambio de dobre embra-
gue (DSG), esta zona está 
agora máis despexada. Esta 
imaxe continúa na nova con-

sola de teito, onde tamén se 
dixitalizou o funcionamen-
to, incluído un pasador táctil 
para o teito corredío pano-
rámico opcional. Un siste-
ma de son opcional de 400 
vatios de Harman Kardon 
garante un son perfecto a 
bordo.

Motorizacións

A gama de motores do 
novo Golf inclúe propulso-
res de gasolina (TSI), gasóleo 
(TDI), gas natural (TGI), Mild 
Hybrid (eTSI) e híbrida en-
chufables (eHybrid). Todos 
os motores de gasolina e 
gasóleo son de inxección di-
recta con sobrealimentación 
turbo. O seu espectro de po-
tencia (despois do lanza-
mento de todos os motores) 
situarase entre os 90 e máis 
de 300 cabalos. Por primeira 
vez utilizaranse oito versións 
diferentes de propulsión no 
Golf. Incluíronse como novi-
dade dous motores de ga-
solina de tres cilindros con 
90 e 110cv, así como dous 

propulsores diésel de catro 
cilindros con 115 e 150cv. Os 
novos TSI presentan valores 
de consumo e emisións par-
ticularmente baixas, grazas 
en parte ao innovador “pro-
ceso de combustión TSI-
Miller”. Unha novidade do 
TDI é que Volkswagen re-
duce significativamente as 
emisións de óxidos nítricos 
vía dosificación dobre, é di-
cir, unha dobre inxección de 
AdBlue. A mellora no con-
sumo do novo TDI é de case 
un dezasete por cento con 
respecto ao seu antecesor. 
Tamén son novas catro das 
cinco propulsións híbridas 
do oitavo Golf.

Tres motores eTSI e dous 
eHybrid. O novo Golf será 
o primeiro VW que dispoña 
de cinco propulsións híbri-
das. Para iso, fai o seu debut 
no grupo xermano a tecno-
loxía de 48 volts: un alterna-
dor de arrinque de correa de 
48 V, unha batería de ións de 
litio de 48 V e a última xera-
ción dos eficientes motores 
TSI forman unha nova pro-
pulsión híbrida Mild Hybrid 
como eTSI. As vantaxes son 
notables neste caso, xa que 
se logra un aforro de consu-
mo de ao redor do dez por 
cento (baseado en WLTP), 
así como un rendemento 
de posta en marcha moi áxil 
e confortable, segundo o fa-
bricante. A marca ofrecerá 
este modelo con tres niveis 
de potencia do eTSI: 110, 
130 e 150 cabalos, e dous 
propulsións híbridas enchu-
fables. Unha nova versión 
orientada á eficiencia des-
te eHybrid desenvolve 204 
cabalos e unha versión moi 
deportiva GTE (desenvolvida 
a partir do modelo anterior) 
chega ata os 245. Os dous 
Golf con propulsión eHybrid 

dispoñen dunha nova bate-
ría de ións de litio de 13 kWh 
a bordo, que permite am-
plas autonomías eléctricas 
e converte temporalmente 
o Golf nun vehículo de cero 
emisións.

Catro novas liñas de 
equipamento

O fabricante teutón re-
configurou completamente 
o espectro de equipamen-
tos do Golf de cinco portas. 
As liñas de equipamen-
to anteriores “Trendline”, 
“Comfortline” e “Highline” 
pasan así á historia. A par-
tir de agora, estarán dispo-
ñibles as liñas “Golf”, “Life” 
e “Style”, así como unha 
versión deportiva “R-Line”. 
Todas as novas liñas incor-
poran un equipamento moi-
to máis amplo que as dos 
seus antecesores.

O equipamento básico 
conta con características 
como faros LED e grupos óp-
ticos traseiros LED, “Keyless 
Start”, o “We Connect Plus”, 
un volante multifunción, un 
climatizador automático, o 
sistema de aviso de saída 
de carril “Lane Assist”, un 
novo asistente de xiro, o 
sistema de vixilancia “Front 
Assist” con sistema prediti-
vo de protección de peóns 
e Car2X. O próximo ano 
lanzaranse os Golf GTI, GTI 
TCR, GTD, GTE e R.

 O panel 
de instrumentos 
e os sistemas de 
infotainment en 
liña fusiónanse para 
conformar un posto 
de condución dixital

 Todos os 
motores de gasolina 
e gasóleo son de 
inxección directa 
sobrealimentados 
cun turbo

Imponse a tecnoloxía LED en todas as versións O taboleiro dixital pode ampliarse de forma opcional cun dos dous sistemas de infotainment de 10”
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Hai que mirar máis aló da hibridación e da electrificación
Matthias Zink, CEO de Schaeffler Automotive OEM

■ XABIER VILARIÑO | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTograFía

Neste tempo de incertezas 
no mundo da automoción é 
interesante escoitar os exe-
cutivos que están moven-
do os fíos neste escenario. 
Matthias Zink, é un deles, 
considera que “a medio pra-
zo, os roles van cambiar e 
o papel dos fabricantes de 
compoñentes vai ser aínda 
máis forte que na actualida-
de. É máis, cre que a percep-
ción xeral está cambiando.

SPRINT MOTOR: Que cam-
biou nas relacións dos fa-
bricantes de compoñentes 
nos últimos anos?

MATIAS ZINK: No pasado 
non se nos prestaba a aten-
ción que recibimos a día de 
hoxe; agora a xente escóita-
nos, queren coñecer a nosa 
visión da mobilidade. E coi-
do que temos a autoridade 
e a credibilidade para dar a 
nosa versión. De feito, é case 
unha obriga neste período 
tan complexo.

SM: Que supuxo o famo-
so dieselgate para a indus-
tria de compoñentes de 
automóbiles?

M.Z.: Agora, máis ca 
nunca, os fabrican-
tes de compoñentes e 

sistemas necesitamos visi-
bilidade porque, honesta-
mente, a industria perdeu 
credibilidade polo escán-
dalo das emisións diésel. 
O dieselgate fíxonos dano 
a todos os que estamos in-
volucrados na produción 
automobilística.

SM: Na actualidade, 
que están a facer os pro-
vedores dos fabricantes 
automobilísticos?

M.Z.: Cremos que é o mo-
mento de que as princi-
pais compañías provedoras, 
como a nosa, dean un paso 
adiante para amosar os no-
sos produtos e ideas. O pa-
sado Salón de Frankfurt era 
un evento para marcas, pero 
con todo o dano que sufriu a 
industria do automóbil, con-
sideramos que era necesa-
rio estar nela. En primeiro 
lugar, porque se trata, cada 
vez máis, dun salón de mo-
bilidade. E en segundo lugar, 
porque 

Schaeffler non estivo en 
Frankfurt só como fabri-
cante de compoñentes, se-
nón para mostrar as nosas 
achegas da mobilidade do 
mañá. É unha nova oportu-
nidade para mostrar susten-
tabilidade, tecnoloxía para 
a mobilidade de cero emi-
sións e a nosa capacidade 
tecnolóxica.

SM: Cres que é necesaria 
unha fronte común, de to-
dos os actores do sector, 
para conseguir unha mo-
bilidade sustentable?

M.Z.: En calquera caso, hai 
que buscar unha harmoni-
zación entre todos. É funda-
mental nos próximos anos, 
a transformación será impa-
rable e rápida. Podo enga-
dir que de vertixe. Creo que 
a meta de todo este esforzo 
debe ser alcanzar un pun-
to en común entre os dife-
rentes intereses presentes 
na transformación da mo-
bilidade. É unha obriga para 
nós, e non o vexo imposible. 

Están o sector enerxético, 
o do automóbil, os con-

sumidores... pero ata o 
momento non foi po-
sible crear unha fron-
te común. Na nosa 
empresa estamos 
a traballar con esta 
idea a todos os niveis, 

dende as principais 
asociacións, aos foros 

políticos máis in-
fluentes. É un 

escenario 
h o l í s -

t i c o , 

no que deben considerarse 
todos os factores e visións: 
non se trata só de hibridar 
e electrificar, hai que mi-
rar máis aló, tendo en con-
ta o futuro e a todos os 
que poden xogar un papel 
importante.

SM: Cales son as vosas 
previsións para o merca-
do de dentro de dez anos?

M.Z.: Nós temos unha es-
timación dun mix de pro-
dución global para 2030 no 
que un trinta por cento de 
vehículos é completamen-
te eléctrico, un corenta por 
cento híbrido e un trinta 
por cento con motor de ex-
plosión. Dito doutro xeito, 
o setenta por cento ten un 
motor de combustión e o se-
tenta por cento ten un mo-
tor eléctrico, evidenciando 
como ambas as tecnoloxías 
se solapan. Creo que, a medi-
da que pasa o tempo, se pon 
de manifesto que é unha 
previsión viable e que ten 

todo o sentido se temos en 
conta todos os factores. En 
calquera caso, son cifras que 
implican cambios e esforzos 
importantes a diversos ni-
veis, dende as infraestrutu-
ras ao comportamento dos 
usuarios. Non podemos 
esquecer 

 A nosa 
aposta pola 
electrificación é 
absoluta
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que esta transición é nece-
saria e, como xa comentei, é 
indispensable formar unha 
fronte común para levala a 
cabo.

SM: Que che parece se 
falamos de números, ca-
les son as cifras da vosa 
compañía?

M.Z.: Actualmente, o nego-
cio de mobilidade eléctrica 
ten un peso duns cincocen-
tos millóns de euros dentro 
dos 9.000 millóns da división 
Automotive de Schaeffler. 
Estimamos que dous ter-
zos do noso negocio está 
directamente relacionado 
cos motores de explosión; 
e asumimos que eses 6.000 
millóns corresponderán ao 
negocio de mobilidade eléc-
trica en dez ou quince anos. 
Ese é un cambio que non só 
comezou, senón para o que 
creo que estamos prepara-
dos, como mostran as novas 

compañías que adquirimos e 
a gama de motores eléctricos 
que acabamos de presentar 
en Frankfurt. Actualmente os 
nosos produtos e sistemas 
de mobilidade eléctrica es-
tán presentes nos novos mo-
delos de Porsche ou Audi, 
tamén en Toyota. De feito, en 
mobilidade eléctrica temos 
unha presenza moi similar á 
que temos no mercado de 
mecánicas de combustión 
interna, unha presenza que 
aspira a ser global.

SM: Dende o punto de vis-
ta da posvenda?

M.Z.: Estamos falando dun 
cambio moi gradual, que 
ata dentro de dez ou quin-
ce anos non comezará a ter 
un peso destacable. Son 
cambios profundos que le-
varán a novas oportunida-
des de negocio, porque non 
hai dúbida de que as novas 
tecnoloxías necesitarán un 

mantemento. Creo que se 
trata dunha oportunidade 
que o sector da posvenda 
ten e debe aproveitar.

SM: Cambios no liderado 
dos fabricantes e o papel da 
industria europea.

M.Z.: O mapa non parece 
que vaia cambiar. Podía pa-
recer que os novos retos po-
dían alterar a elección dos 
consumidores, e é certo que 
a ofensiva de Xapón antes, e a 
irrupción de China son feitos; 
pero a realidade é que todas 
as marcas souberon reaccio-
nar e ofrecerlles alternativas 
híbridas e eléctricas aos seus 
clientes. A lealdade dos clien-
tes ás marcas é moi elevada, e 
considero que soportou ben 
os cambios.

En canto ao papel de 
Europa, é, sen dúbida, un 
modelo de referencia, pero 
nin moito menos o único. 

No mundo hai 1.400 millóns 
de vehículos, e de novo é ne-
cesario unha visión holísti-
ca. Neste sentido, China é un 
mercado con moitas vanta-
xes, ao ser un mercado novo, 
que non ten a dependencia 
e a tradición automobilística 
de Europa, baseada na com-
bustión interna. Incluso os 

mercados emerxentes están 
levando a cabo accións para 
reducir emisións, algunhas 
delas máis esixentes que as 
europeas en porcentaxe.

Co que si contamos é cun 
movemento moi potente 
entre fabricantes. Haberá 
fusións, compras e algunha 
marca desaparecerá. As si-
nerxías e as economías de 
volume serán moi impor-
tantes neste xogo de estra-
texias no panorama global 
da automoción.

SM: Unha das queixas do 
fabricantes é o custo da 
hibridación?

M.Z.: Si, é certo. Fálase moi-
to do elevado custo dos ve-
hículos híbridos, pero parece 
claro, e hai exemplos que o 
mostran, que ao elevarse as 
cifras de produción todo será 
máis sinxelo, e cada vez será 
máis accesible. Sucede como 
con outras tecnoloxías: can-
to maior sexa a aposta, máis 
doado será todo; e no noso 
caso a nosa aposta pola elec-
trificación é absoluta. En cal-
quera caso, e son cifras moi 
vagas, falamos dun custo que 
vai dende os cincocentos eu-
ros por unidade para un sis-
tema de 48 voltios, ata custos 
por debaixo dos 2.000 euros 
para sistemas integrados de 
alta voltaxe máis avanzados.

SM: Que che parece o GLP 
e o GNC como alternativas 
á electrificación?

M.Z.: Son alternativas vá-
lidas que achegan moitas 
vantaxes, empezando polo 
baixo custo, pero por algún 
motivo o mercado non aca-
ba de acollelas. Realizouse 
un esforzo importante en 
infraestruturas, pero non foi 
suficiente. Tal vez se lle pa-
sou o seu momento. Hoxe 
os enxeñeiros dos grandes 
grupos automobilísticos xa 
non pensan en desenvolver 
proxectos baseados no gas. 
Probablemente as vendas mi-
noritarias de vehículos de gas 
foran un problema de már-
keting, pero a electrificación 
converteuse na elección 
maioritaria”.

 
Probablemente as 
vendas minoritarias 
de vehículos de gas 
foran un problema 
de márketing
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O 28 de setembro de 1929, 
Mario Umberto "Baconìn" 
Borzacchini, ao volante dun 
Maserati Tipo V4, estableceu 
o récord mundial de velocida-
de en terra sobre un percorri-
do de dez quilómetros. O seu 
bólido fixera o seu debut nas 
competicións uns días antes, 
o quince de setembro, con-
ducido por Alfieri Maserati no 
Gran Premio de Monza, ter-
minando a carreira en sexto 
lugar. Dúas semanas despois, 
antes da carreira no Circuíto 

di Cremona, organizouse a 
"Xornada dos récords", unha 
contrarreloxo de dez quiló-
metros con saída lanzada. A 
carreira levouse a cabo na 
antiga estrada estatal (ago-
ra provincial) nº 10-Padania 
Inferiore, que se estende en 
liña recta leste-noreste da ci-
dade de Cremona durante 
aproximadamente dezasete 
quilómetros. Os dez quilóme-
tros empezaban en Gadesco 
Pieve Delmona e terminaban 
en Sant'Antonio d’Anniata, un 

pobo preto de Cremona, cun-
ha marxe de tres quilómetros 
para lanzarse e para deterse.

Regulamento 
internacional

As regras internacionais re-
quirían que o percorrido se 
completase dúas veces, unha 
en cada dirección. O prome-
dio dos tempos rexistrados 
sería o resultado final homo-
logado. Borzacchini cubriu 
o tramo costa arriba en 2'25 

"20/100, cunha velocidade 
media de 247,933 km/h. No 
treito costa abaixo, tardou 
dous segundos máis, rexis-
trando 2'27 "40/100, dan-
do un promedio de 244,233 
km/h. O seu tempo prome-
dio xeral foi de 2'26 "30/100, 
cunha velocidade media de 
246,069 km/h: récord mun-
dial para a clase C (de 3.000 
a 5.000 centímetros cúbicos). 
Este foi un logro extraordi-
nario de Mario "Baconìn" 
Borzacchini, rompendo o an-
terior récord, establecido por 
Ernest Eldridge en Montlhéry 
en 1927 con 225,776 km/h e 
un tempo de 2'39 "45/100.

Celebración

O éxito foi celebrado en 
Bolonia cunha cea organiza-
da polo Club do Automóbil, 

 O Tipo V4 
marcou un fito 
importante para 
Maserati en termos 
de innovación

■ XABIER VILARIÑO| TexTo ■ SPRINT MOTOR| FoTos

Maserati tipo V4
Mario Umberto “Baconìn” marcou un récord con el en Borzacchini

A versión de serie tiña unhas liñas máis refinadas

Ficha técnica do 
Maserati Tipo V4

Motor: dezaseis cilindros en V 
de 25°
Cilindrada: 3.961 cc
Potencia: de 280 cv a 305 cv
Transmisión: mecánica catro ve-
locidades + marcha atrás
Chasis: carrís de sección de aceiro 
prensado de sección C remachada 
e travesaños
Peso en seco: 1.050 kg
Velocidade máxima: 260 km/h
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á que asistiron os principais 
funcionarios da cidade, os 
pilotos e tamén Enzo Ferrari, 
quen aproveitou esta opor-
tunidade para persuadir 
a dous ricos empresarios 
da zona, Alfredo Caniato e 
Mario Tadini para establecer 
o equipo de carreiras que le-
varía o seu nome. Durante 

a celebración establecé-
ronse múltiples contactos 
comerciais que darían os 
seus froitos posteriormen-
te. Distintas iniciativas au-
tomobilísticas verían a luz 
despois deste encontro.

Características

O Maserati Tipo V4 mar-
cou un fito importante 
para Maserati en termos de 
innovación. O obxectivo 
era producir unha podero-
so propulsor combinando 
dous motores idénticos de 
oito cilindros en liña. Este 
deseño complexo consta-
ba de dous motores Tipo 
26B montados un a carón 
do outro, conectados por 

un único cárter que conti-
ña dúas árbores de levas.

O nome Maserati Tipo 
V4 referíase ao deseño en 
V das filas de cilindros, co-
locados nun ángulo de 25 
graos, e 4 á capacidade to-
tal do motor de catro litros. 
Cada un dos dous conxun-
tos de cilindros tiña o seu 
propio aceso por magne-
to, o seu propio carbura-
dor con compresor e a súa 
propia árbore motor, o que 
lle daba unha potencia de 
máis de 280 cabalos.

O chasis tivo que ser es-
pecialmente reforzado 
para facer fronte á enor-
me potencia do motor. 
Consistía nos carrís de sec-
ción de aceiro prensados 
en sección C. A transmi-
sión contaba cunha caixa 
de cambios de catro ve-
locidades cun eixe de hé-
lice único que terminaba 
no eixe traseiro ríxido con 
suspensión semielíptica.

Un dos atrancos que 
non puideron resolver to-
talmente foi o tema dos 
pneumáticos e dos freos. 
Resultou imposible eli-
minar o rápido desgaste 
dos pneumáticos e a in-
suficiencia do sistema de 
freada, problemas xerados 
pola inmensa potencia do 
automóbil e o seu conside-
rable peso.

 Borzacchini 
cubriu o tramo 
costa arriba cunha 
velocidade media 
de 247,933 km/h

O poderoso motor tiña unha cilindrada de catro litros

Mario Umberto "Baconìn" Borzacchini, ao volante do Maserati Tipo V4

O motor de dezaseis cilindros rendía unha potencia de 305cv
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A edición número 55 do 
RallyRACC Catalunya - Costa 
Daurada presentábase 
como moi especial por va-
rios motivos: por unha ban-
da pola alta probabilidade 
de que nesta proba decidí-
sese o título de pilotos en 
favor de Ott Tanak, que che-
gaba claramente por diante 
de Sebastien Ogier e Thierry 
Neuville, os dous únicos ri-
vais con posibilidades de 
disputarlle o título; doutra 
banda, esta sería a última 
edición mixta do RallyRACC, 
a última antes da súa saída 
temporal do calendario do 
WRC, e moi probablemen-
te tamén a última polo mo-
mento a disputarse na zona 
de Tarragona (se rumorea 
que en 2021 podería pasar 
a disputarse no norte, como 
o antigo Costa Brava).

Primeira Etapa

A primeira etapa, o ven-
res 25 de outubro, dispu-
taríase sobre tres treitos 
de terra aos que se darían 
dúas pasadas. A priori, A 
Fatarella-Vilalba, coas súas 
case 39 quilómetros de te-
rra salpicada por algunhas 

pequenas partes de asfalto 
e con zonas bastante com-
plicadas polas chuvias to-
rrenciais caídas nesa mesma 
semana, presentábase como 
o tramo que podería marcar 
a xornada, e como veremos 
máis adiante, o sería.

O primeiro scratch, no 
treito de Gandesa, cae-
ría en mans de Sebastien 
Ogier, seguido por Dani 

Sordo, Neuville, Meeke e 
Tanak apenas separados 
por dous segundos. Entre 
os WRC2 marcaba o scratch 
Mads Ostberg tan só dúas 
décimas por diante un bri-
llante Nil Solans e de Kalle 
Rovanpera.

No segundo tramo do día 
(Horta-Bot) chegaría o pri-
meiro golpe de efecto, xa 
que Ogier sufría problemas 

coa dirección asistida do 
seu Citroën C3, perdendo 
44 segundos co scratch de 
Neuville e tendo que dispu-
tar o treito máis longo do 
día sen posibilidade de re-
parar a avaría, o cal implica-
ría para o galo perder case 
tres minutos con Sebastien 
Loeb, que marcaba aquí o 
seu primeiro scratch do día.

Así as cousas, ao final do 
primeiro bucle atopámo-
nos a Dani Sordo na cabe-
za, sen dúbida axudado por 
unha posición de saída atra-
sada que favorecía que se 
atopase a pista máis limpa 
que os seus principais rivais. 
Tras el situábanse Neuville, 
Tanak, Evans e Meeke. En 
WRC2 Ostberg avantaxaba 
a Loubet e Rovanpera, men-
tres que Nil Solans afundía-
se na clasificación tras dúas 
picadas en Vilalba e perder 
máis de oito minutos.

O segundo bucle viría mar-
cado polo dominio de Sordo 
e Loeb, que se repartían os 
tres scratch, destacando o 
“hachazo” do francés na se-
gunda pasada polos 39 qui-
lómetros de Vilalba, no que 
relegaba a case nove segun-
dos ao segundo clasificado 
(Kris Meeke), e que lle colo-
caba líder do rali ao final da 

■ NACHO CARBALLEIRA| TexTo e FoTos

Unha proba decisiva
55º RallyRACC Catalunya

Cohete Suárez

Dani Sordo
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primeira etapa, por dian-
te dos seus compañeiros 
Neuville e Sordo, e dos tres 
Toyota a continuación, con 
Meeke por diante de Tanak 
e Latvala. Entre os WRC2 
Ostberg continuaba pri-
meiro, por diante de Loubet 
e Camilli.

Esta primeira etapa do rali 
puntuaba para a Peugeot 
Rally Cup Ibérica e para a 
Beca Júnior R2 da RFEdA, 
nas que contabamos con 
destacada presenza ga-
lega con Dani Berdomás, 
Iago Gabeiras e Santiago 
García, con senllos Peugeot 
208 R2. A sexta posición fi-
nal na categoría supuxo 
para Berdomás proclamar-
se campión da Peugeot, 
sucedendo así a Roberto 
Blach, campión da pasada 
edición. Nesta mesma cate-
goría, Santiago García víase 
obrigado a abandonar no 
quinto treito. Pola súa ban-
da, Iago Gabeiras finaliza-
ba terceiro na Beca Júnior 
R2, que é a mesma posición 
que ocupa no campionato 
a falta da disputa do Rali de 
Madrid.

Segunda Etapa

A segunda etapa pre-
sentábase con sete tramos 
sobre asfalto, e xa dende 
o primeiro deles, Thierry 
Neuville tomaba o lidera-
do e daba paso a un man 
a man con Ott Tanak que 
lles levaría a repartirse to-
dos os scratch do día e que 
lles deixaba ao final da eta-
pa primeiro e terceiro da 
xeral, con Dani Sordo na 
segunda praza. Destacar 
deste segundo día o aban-
dono por accidente de Kris 
Meeke e o tempazo de Nil 
Solans na súper especial de 
Salou, na que terminaba se-
gundo tras Neuville. Entre 
os R5, Ostberg continuaba 
primeiro, co francés Camilli 
pisándolle os talóns a tan 
só tres segundos.

O domingo disputábase a 
terceira e última etapa, con 
catro treitos, no último dos 
cales disputábase a Power 
Stage. A etapa comezaba 
cun scratch de Neuville, 

Daniel Berdomás

Iago Gabeiras

Jan Solans
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sucedéndoo Sordo nos 
dous seguintes tramos. Ata 
ese momento parecía que 
Dani sería capaz de conter 
ao estoniano e subir ao se-
gundo chanzo do podio, 
pero un grandísimo tem-
po na Power Stage dáballe 
a Tanak os cinco puntos ex-
tra, a segunda posición no 
rali e o seu primeiro títu-
lo de campión do mundo, 
poñendo fin a quince anos 
de dominio francés. Case 
nada? Seguro que non será 
o último.

Entre os R5 Ostberg 
confirmaba a súa vitoria, 
por diante de Camilli e 
Kopecky. Destacar o de-
but na categoría do cam-
pión do mundo Júnior Jan 
Solans, acompañado do 
galego Mauro Barreiro, 
que foron capaces de ter-
minar o rali e manterse 
sempre en postos inter-
medios da categoría, ata 

que unha penalización de 
dous minutos e unha pe-
quena saída de pista no úl-
timo treito relegáronlles á 
décimo cuarta posición en-
tre os R5.

Mads Ostberg

Nils Solans

Ott Tänak

Sébastien Loeb

Santiago García

Posto Piloto Vehículo

1º THIERRY NEUVILLE Hyundai i20 Coupe WRC 

2º OTT TÄNAK Toyota Yaris WRC 

3º DANI SORDO Hyundai Coupe WRC 

4º SÉBASTIEN LOEB Hyundai i20 Coupe WRC

5º JARI-MATTI LATVALA Toyota Yaris WRC

6º ELFYN EVANS Ford Fiesta WRC

7º TEEMU SUNINEN Ford Fiesta WRC

8º SÉBASTIEN OGIER Citroën C3 WRC

9º MADS OSTBERG Citroën C3 R5

10º ERIC CAMILLI Citroën C3 R5

Clasifiación Xeral

Ata 42 clasificados
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A penúltima cita do ga-
lego de ralis, todo un vete-
rano como o San Froilán, 
podía dicir moito en al-
gúns apartados diferentes 
do propio título, xa sen-
tenciado a favor de Víctor 
Senra. Meira e Caamaño, 
Caamaño e Meira, pelexa-
ban polo subcampiona-
to, máis decantado agora 
para o de Vincios, que ins-
cribiu o seu nome como 
vencedor na xa “corento-
na” manga lucense.

Sen Víctor Senra, xa 
campión dende o rali pre-
cedente, o 41º Rali San 
Froilán ía estrear vence-
dor inédito, pois ninguén 
dos inscritos triunfa-
ra na instaurada carrei-
ra da Escudería Miño. As 
mellores cartas as tiñan 
Caamaño e Meira, pe-
lexando polo subcampio-
nato galego, coa incógnita 
de saber como responde-
ría Adrián Díaz, en con-
dicións normais un paso 

por detrás aos mandos 
do Micra N5 preparado por 
RMC.

E esta lóxica cumpriuse 
no dobre paso polas cro-
nos de Outeiro de Rei e 
Friol. Tres mellores tem-
pos para o Citroën ama-
relo, por un do Fiesta, 
índose a xantar o piloto 
de Vincios cunha pequena 
marxe de cinco segundos. 
Sen Jorge Pérez, Antonio 
Fernández “Ventura”, 
César Gonçalves o Luís 
Vilariño, que abandona-
ban no desenvolvemento 
de este dobre bucle mati-
nal, o citado Díaz aguanta-
ba como podía a Otero e 
Dorado, o primeiro co seu 
Fiesta N5 e o segundo re-
correndo aquí ao Peugeot 
R5 de AR Vidal.

Cousas dos ralis

A tarde debuxábase en 
dobre paso polos treitos 
de Meira e Pol. Aos poucos 
Meira aumentaba o seu 
colchón de segundos, tras 

asinar dous mellores tem-
pos e ver como Caamaño 
tiña problemas coa direc-
ción asistida, que lle im-
pedían saír na derradeira 
sección do rali. Desta for-
ma o gondomarés logra-
ba o primeiro triunfo en 
Galicia co seu Citroën –xa 
vencera con el a principios 
de ano no rali do Bierzo– 
e daba un gran paso para 
ser subcampión, a falta da 
decisiva carreira de peche, 
tamén en asfalto lucense, 
pero da Mariña. Díaz, que 
asinaba os dous mellores 
cronos no último bucle, 

mantiña o seu lugar de 
podio, pero agora segun-
do coa baixa do citado 
Caamaño, sendo tercei-
ro o melidense Alberto 
Otero.

Noutra orde de cousas, 
a penúltima cita do exer-
cicio tivo en Tino Iglesias 
o vencedor da opción A da 
oferta Top Ten Pirelli, como 
Álvarez Rivas fixo na B, en 
apertada loita con David 
Rivas e o seu C2. Cabezas 
foi o mellor na promoción 
AMF, Vila liderou o Volante 
FGA e Rodríguez Gándara 
a Iniciación Recalvi.

41º Rali San Froilán – Campionato de Galicia de ralis

Recompensa... case dobre

A pé de cuneta

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

Posto Piloto Vehículo

1º ALBERTO MEIRA Citroën DS3 R5 

2º ADRIÁN DÍAZ Nissan Micra N5 

3º ALBERTO OTERO Ford Fiesta N5 

4º FRANCISCO DORADO Peugeot 208 R5

5º MANUEL SANDAMIL Suzuki Swift R+N5

6º CELESTINO IGLESIAS Ford Fiesta N5

7º DANIEL ÁLVAREZ Peugeot 205 Rallye

8º DAVID RIVAS Citroën C2

9º ÓSCAR VEIGA Subaru Impreza WRX STI

10º IVÁN RAÑA Mitsubishi Lancer EVO IX

Clasifiación Xeral

Ata 79 clasificados

O 41º San Froilán deixou case enca-
rrilado o subcampionato a favor de 
Alberto Meira, que debería rubricalo na 
derradeira carreira, o inédito I Rali da 
Mariña lucense. Ademais do título, xa 
sentenciado tras Ribeira Sacra a favor 
de Senra, xa teñen campións a opción 
Top Ten Pirelli B, o Volante FGA e a Copa 
Iniciación Recalvi, a favor de Francisco 
Dorado, Diego Vila e González Gándara 
respectivamente.
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Ao contrario que na edición precedente, 
onde chovera e moito, a climatoloxía foi 
moi boa, con sol e nada de frío no día 
que tamén se cambiaba a hora para o 
chamado “horario de inverno”. Deste 
xeito moitos foron os afeccionados que 
presenciaron a carreira, que veu como 
os récords dos treitos foron todos bati-
dos considerablemente.

Dúas neutralizacións condicionaron 
en certa medida o desenvolvemento 
da carreira e obrigaron á entrada das 
ambulancias para evacuar aos feridos. 
Foi no primeiro paso por Friol, onde 
necesitaron asistencia e traslado a 
parella Fernández-Barcia, que golpea-
ron forte co seu 206 RC. Outro tanto 
aconteceu no primeiro paso por Meira, 
onde os accidentados foron os leoneses 
Vázquez-Gándara, chocando tamén co 
seu Ford Fiesta.

Dos tres tenores que loitaron este ano 
polo título galego faltaba Alberto Mei-
ra por acadar unha vitoria absoluta. O 
fixo en Lugo, como Caamaño fixera en 
Narón, sendo todas as restantes para 
Víctor Senra (Noia, Vigo, Salvaterra, 
Santiago e Ribeira Sacra), mandando 
Iván Ares no primeiro encontro do ano, 
habido na Coruña.

Estrutura coñecida para a proba da es-
cudería Miño. Dobre paso matinal polas 
especiais de Outeiro de Rei e Friol, fa-
céndose o mesmo pola tarde/noite nas 
cronometradas emprazadas en Meira e 
Pol. Especiais coñecidas, complicadas 
e esixentes, moi típicas da carreira lu-
cense, que albergou igualmente asis-
tencias e reagrupamentos no primeiro 
concello así como no de Lugo.
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Intentando brillar no rali da casa, Díaz asinou unha completa carreira na que foi segundo co 
Nissan N5 de RMC

Meira obtivo a súa primeira vitoria en Galicia co Citroën R5

Pelexou polos postos de honra dende o primeiro treito. O melidense Otero foi terceiro co seu 
Fiesta N5

Sempre pisándolle os talóns a Meira, Caamaño non puido rematar por males de dirección, o 
cuarto abandono do coruñés nesta tempada

Boa carreira do lucense Sandamil, quinto co seu eficaz N5 R+

Na súa primeira comparecencia cun R5, o local Dorado acabou cuarto Sen rivais dende a mañá, Tino Iglesias non sufriu para levar a Top Ten Pirelli A
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Veloz e espectacular, o caldense Álvarez Rivas foi o mellor na Top Ten Pirelli B

O triatleta de Ordes Iván Raña pechou a nómina dos dez primeiros clasificados

Cabezas e Prego lideraron a opción AMF

O triunfo de Vila no Volante FGA dálle a opción de competir cun N5 no 2020Moi espectacular co seu Subaru, Óscar Veiga “Chapas” remontou para ser noveno
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*Lexus UX 250h Business MY20. PVP recomendado: 29.900€ por financiar con Lexus Privilege. Entrada: 6170,8€. TIN: 7,95%. TAE: 9,18%. 48 cuotas de 250 € / mes y última cuota (valor futuro garantizado): 19.530€. Comisión de apertura financiada 
(2,75 %): 652,55€. Precio Total a Plazos: 37.700,80€. Importe Total de Crédito: 24.381,75€. Importe Total Adeudado: 31.530€. Oferta conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España con el producto Lexus Privilege. Capital 
mínimo a financiar 20.000€. El producto Lexus Privilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su UX 250h Business MY20 por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagando o refinanciando la última cuota siempre que se 
cumplan las condiciones establecidas en el contrato. Oferta válida en Península y Baleares. IVA, transporte, impuesto de matriculación, campaña promocional, 3 años de garantía o 100.000 km. ( lo que antes suceda), 3 años de asistencia en carretera 
incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada y equipamiento opcional no incluidos. Oferta válida hasta el 30/11/2019. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. 
Emisiones y consumo de CO2 de UX 250h Business MY20: Emisiones de CO2 Ciclo mixto WLTP - Emsiones de CO2 Ciclo Combinado NEDC:  120 g/km. - 94 g/km. Consumo de combustible ciclo mixto WLTP - Ciclo combinado NEDC: 5,3 l/100 
km. - 4,1 l/100 km. Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2, se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos la normativa europea, sobre cada versión de motorización y equipamiento. Los niveles de consumo 
de combustible así como de emisiones de CO2 de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipamiento instalado 
después de la matriculación, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO2. Para más información, o si está interesado en los valores de un  vehículo con distinto acabado, por favor contacte con la División 
de LEXUS de Toyota España S.L.U. o su Concesionario LEXUS.

135 kW 184CV. 4,1 l /100km. – CO2 94 g/km. (NEDC). 
5,3 l/100km. – CO2  120g/km. (WLTP). NOx: 0,0007 g/km.

CUANDO DOS MUNDOS SE CRUZAN

NUEVO LEXUS UX 250h HÍBRIDO
POR 29.900€ *

Compatible con Apple CarPlay para iPhone. 

Descubra más en www.lexusauto.es

Financiando con Lexus Privilege

El nuevo Lexus UX 250h desafía todo lo anterior. Su tecnología 100% híbrida 
autorrecargable y su rompedor diseño son la expresión de una fuerza 
inconfundible, capaz de conectar dos mundos. 

LEXUS GALICIA-BREOGAN AUTOLUX S.L.
Avda. das Mariñas, 288 - Perillo - Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444
Ctra. de Camposancos, 141. Nave 3 - Vigo - Tel. 986 203 320
Ctra. de la Coruña, Km. 36/38 - Lugo - Tel. 982 264 246
  www.lexusauto.es/lacoruna
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