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O universo dos repartidores urbanos moto-
rizados cambiou totalmente dende que che-
gou Internet ás nosas vidas. E, sobre todo, o 
comercio en liña e todo o abano de posibilida-
des que se abriron neste sector. O incremento 
exponencial dos vehículos (motos, vehículos 
comerciais lixeiros, furgonetas…) podémolo 
constatar a diario polas rúas das nosas cida-
des. Este feito está cambiando o tráfico urbano 
dos días laborais dunha maneira case explosi-
va. Isto modifica moitos comportamentos dos 
condutores. Temos que ter en conta que o re-
partimento de última milla, os últimos cinco 
quilómetros ou menos, é clave para o comer-
cio online que multiplicou por máis de dez as 
súas cifras nos últimos anos.

Simplemente podemos ver os datos do pa-
sado “Black Friday”, probablemente o perío-
do do ano con máis movemento de envío 
de paquetes do ano. Foi o disparo de saída 
das empresas de paquetería e loxística para 
comezar con forza a campaña de Nadal. 
Segundo estimacións da patronal do sector 
UNO (Organización Empresarial de Loxística e 
Transporte) os cadros de persoal reforzáronse 
con 8.500 persoas máis ata xaneiro. Só o luns 
seguinte ao “Black Friday” se moveron 3,5 mi-
llóns de paquetes, un dez por cento máis que 
no mesmo período do ano pasado. A sema-
na posterior ao Venres Negro repartíronse, de 
media, 2,5 millóns de paquetes diarios. O que 
representa un dez por cento máis que no mes-
mo período de 2018. Para levar a cabo este 
inmenso traballo hai que encher as rúas de 
vehículos de repartimento, algo que altera a 
circulación e a algún ca outro condutor.

Enfadámonos con eles moitas veces gratui-
tamente, outras con razón. Pero non son os 
únicos condutores que cometen erros, nós ta-
mén os cometemos. Erros como incorporar-
se mal a unha rotonda ou unha intersección, 
ou pasar un semáforo en vermello. Como se 
outros condutores non cometesen os mes-
mos fallos! Pero se nos poñemos no seu lu-
gar tamén nos poderiamos enfadar, e moito, 

cando chega un vehículo de repartimento e 
se encontra que a zona de carga e descarga 
está ocupada por coches particulares. Ou can-
do hai motos mal aparcadas na beirarrúa ou 
esta ten mal acceso e non poden pasar co seu 
carriño de repartimento. Podemos sumarlle a 
todo isto as inclemencias do tempo, como o 
outono pasado por auga e frío. Entón, poñá-
monos no seu lugar.

Estes e estas profesionais do repartimento 
de última milla teñen unha folla de ruta cada 
vez máis estresante. Tanto, que o risco de su-
frir un accidente mortal mentres levan a cabo 
o seu traballo é un 35 por cento maior nestes 
vehículos que nos turismos. O incidente máis 
repetido é por alcance, por distraccións. Niso 
xoga un papel determinante estar mirando o 
GPS e o móbil. A ansiedade por chegar a tem-
po e entregarnos o noso ansiado paquete en 
tempo e forma. E por intentar levar as súas ca-
sas un salario digno, algo que require de facer 
moitas entregas puntualmente.

Eses homes e mulleres que intentan coarse 
por calquera fenda do tráfico, aparcar onde 
poden e cumprir co cronómetro do reloxo son 
case todos esforzados autónomos. A maioría 
dos repartidores non están en nómina.

Curiosamente, por unha banda, queremos 
recibir o noso paquete ou a nosa comida a do-
micilio o máis axiña posible, pero, por outra, 
“moléstanos” tanto vehículo de repartimento 
no tráfico urbano. Somos un pouco contradi-
torios, e sobre todo, pouco comprensivos con 
estes traballadores urbanos.

Temos que darnos conta de que son impres-
cindibles para que os nosos paquetes che-
guen a tempo. Todos estamos mergullados 
nesta nova forma de entender o comercio e as 
nosas vidas. Eles non están sos, todos estamos 
mergullados neste remuíño do repartimen-
to de última milla e das súas consecuencias e 
trastornos circulatorios. Por iso, aproveitando 
que estamos nesta época solidaria de Nadal, 
sexamos comprensivos e poñámonos por un 
momento no seu lugar.

EDITORIAL

Poñámonos no sitio do 
repartidor urbano
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■ MIGUEL DEL MORTIROLO 

Hai uns meses saíu a noticia de 
que a DXT quería implantar que 
as luvas fosen obrigatorias para 
os motoristas, como é o casco. 
Moita xente mostrou a súa des-
conformidade nas redes sociais 
e ata o colectivo ciclista se fixo 
eco, preguntándose se nun fu-
turo as luvas tamén serían obri-
gatorias para andar en bici.

Persoalmente uso luvas can-
do saio en bici, pero cada vez 
encóntrome con máis ciclis-
tas que non as usan habitual-
mente. Entendo que se circulas 
por cidade non as uses, pero se 
vas realizar varios quilómetros 

parécenme moi útiles porque 
ante un imprevisto como pode 
ser unha caída, protéxenche as 
mans, porque o primeiro que 
toca o chan o caer soen ser as 

mans, e coas luvas o dano sufri-
do nelas minimízanse.

Unha das principais escusas 
que poñen os ciclistas, para non 
usar luvas, e que o moreno das 

mans non é uniforme e queda 
“feo”, e deciden non usalas du-
rante os meses de verán. Penso 
que é moito mellor ter as mans 
protexidas ante calquera in-
cidente que ter un moreno 
uniforme.

Esta peza tamén nos facilita 
o agarre co guiador, xa que a 
suor poder facer que este es-
vare ou sexa algo complicado 
mantelo firmemente agarrado. 
Ademais en inverno protéxen-
nos do frío, e fai que algo tan 
habitual como frear a bici, non 
sexa complicado o manternos 
as mans quentes.

Chaqueta X-Tour
X-Tour, a nova 

chaqueta de 
Acerbis, certificada 

AA foi estudada para todos 
os amantes exploradores 
das dúas rodas. Esta peza de 
tres capas foi pensada para 
calquera tipo de percorri-
do e clima. A parte externa 
está fabricada en poliéster, 
é hidrófuga e actúa xunto 
cunha membrana imper-
meable e transpirable to-
talmente reforzada. X-Tour 
está dotada de proteccións 

de máximo nivel nos om-
breiros e nos cóbados.

Metropolis RS Concept
O Metropolis RS 

Concept é o segundo 
vehículo de Peugeot 

conectado vía tecnoloxía i-Con-
nect®. Esta tecnoloxía componse 
de 3 propostas inéditas. 1/ A con-
dución coa “cabeza alta” grazas á 
posición ergonómica da panta-
lla a cor con tecnoloxía TFT. 2/ O 
triángulo “piloto-scooter-posto 
de condución” optimizado, gra-
zas a un manillar ergonómico que 

permite mellorar a amplitude de 
movemento. 3/ A aplicación mó-
bil conectada ao scooter con GPS 
integrado permite ao usuario pla-
nificar os seus desprazamentos. 
A conectividade ofrece tamén a 
posibilidade de recibir, en para-
do, chamadas, whatsapps e ou-
tras notificacións en tempo real 
procedentes do smartphone, as 
cales aparecen na pantalla TFT do 
vehículo.

Seat Urban Mobility
Seat presentou a súa 

estratexia de mobili-
dade urbana cun tri-

plo anuncio: a creación dunha 
nova unidade estratéxica de 
negocio, Seat Urban Mobility, 
o seu novo e-Kickscooter con-
cept e a primeira e-Scooter con-
cept eléctrica.

Esta nova unidade de negocio 
integrará todas as solucións de 
mobilidade, tanto de produto 

como de servizos e platafor-
mas e liderará o lanzamento da 
e-Scooter que chegará no 2020. 
Ademais, baixo esta nova área 
tamén se incluirá o novo e-Kick-
scooter concept, que comple-
menta o portfolio que iniciou 
co Seat EXS en 2018. A gama 
de produtos está deseñada 
para cliente final (propiedade), 
así como para frotas e servizos 
compartidos (por uso).

Luvas Tech Two in One (BMW)
Estas luvas, con tec-

noloxía de dúas cá-
maras, adáptanse ás 

diferentes condicións clima-
tolóxicas, cunha maior 
comodidade. A pri-
meira cámara non está 
forrada e ofrece un ex-
celente agarre no mani-
llar grazas á pel de canguro, 
e a segunda cámara imper-
meable, coa súa membrana 
transpirable GoreTex®, brin-
da unha boa protección cli-
mática. Prezo: 199 €.

As luvas serán obrigatorias no ciclismo?
Dúas rodasSprint Motor >>4



17ª EDICIÓN PREMIOS
SPRINT MOTOR

17ª EDICIÓN PREMIOS

Coche SM 2020:

Ecolóxico SM 2020

Todoterreo/SUV SM 2020

Piloto SM 2020

Nome

Teléfono

Enderezo

Para participar enviar o cupón a:
Avenida da Liberdade nº16, 4ºA 15706 – Santiago de Compostela

Chegou o momento de votar. Un ano máis volvemos cos Premios da revista. Durante os nú-
meros de Nadal e xaneiro, como xa viña sendo habitual na nosa publicación, os lectores e 
lectoras poderán votar os vehículos e piloto que eles consideran que deben levar os Premios 
Sprint Motor 2020.
É moi importante a participación de todos e todas vós, é o reflexo de ver estas páxinas im-
presas mes tras mes, algo que nos dá pulo para facer as cousas mellor e poñer toda a enerxía 
que sexa necesaria. Vós decidiredes cales son os tres vehículos e o piloto merecedores dun 
galardón. A industria automobilística mundial, un ano máis, vai facer que esta elección sexa 
complicada pois a cantidade de novidades presentadas estes últimos meses fan máis com-
plexo o ter que elixir un en cada categoría. A elección do piloto tampouco será unha tarefa 
doada, pois Galicia, xa o temos dito moitas veces, ten unha gran canteira de pilotos.
Para nós esta décimo sétima edición é unha ledicia, pois chegar a ela despois deste ano tan 
complicado e “electrificado”, onde dubidamos se mercar un vehículo de gasolina, gasóleo, 
eléctrico… xa é todo un logro. Por iso, agardamos que este pulo que supón para a revista 
estes premios se reflicta en todos os sectores do motor para que 2020 sexa un ano que mar-
que unha nova etapa. Agardamos que así sexa.
Lembrade que agora contamos co trofeo “Automóbil Ecolóxico”. Nesta modalidade pódese 
votar calquera coche que incorpore unha fonte eléctrica de potencia que se transmita ás 
rodas.
Para participar na 17ª Edición dos Premios Sprint Motor hai que encher o boletín e envialo á 
redacción da revista. Este formulario sairá nos números de Nadal e no de xaneiro. Os nomes 
dos vehículos gañadores e persoas ou entidades premiadas publicaranse no número de fe-
breiro (nº 276).
Con esta nova edición queremos unha vez máis premiar o traballo e a ilusión das persoas que 
contribúen a diario a facer máis grande e mellor este mundo tan apaixonante do motor. Con 
esta filosofía naceron xa hai dezaoito anos os galardóns Sprint Motor, para premiar sobre 
todo, a través dos/as nosos/as lectores/as, a todos eses homes e mulleres que traballan de 
arreo por mellorar o noso deporte e a nosa industria do motor. Nesta edición os galardóns 
que se outorgarán son os seguintes:

COCHE SPRINT MOTOR 2020
ECOLÓXICO SPRINT MOTOR 2020

TODOTERREO/SUV SPRINT MOTOR 2020
PILOTO SPRINT MOTOR 2020

GALARDÓN SPRINT MOTOR 2020

Os gañadores das distintas categorías serán elixidos polos lectores, agás o “Galardón Sprint 
Motor 2020” que será concedido pola redacción do xornal á persoa ou entidade que co seu 
labor contribuíse a mellorar o mundo do motor nalgún dos seus diversos aspectos.

A participación dos/as nosos/as lectores/as e amigos/as nas votacións ten unha compensa-
ción en forma de premios, exactamente temos cinco estupendas camisolas racing de SPRINT 
MOTOR, que sortearemos entre todos/as os/as participantes. Concursar é moi sinxelo só te-
des que cubrir o boletín e envialo á redacción de Sprint Motor:

Avenida da Liberdade nº16, 4ºA 15706 – Santiago de Compostela
Este cupón sairá nos números 274 (Nadal) e 275 (xaneiro).

Tamén poderá facerse enviando o boletín a redaccion@sprintmotor.com
O resultado das votacións publicaranse no número 276, 

correspondente ao mes de febreiro de 2020.

Máis información en www.sprintmotor.com



O novo Corsa xa está en Bétula Cars
A sexta xeración do 

Opel Corsa, que che-
gou recentemente a 

Bétula Cars, incorpora múlti-
ples innovacións que fan rea-
lidade o nivel 2 de condución 
autónoma. Con versións ga-
solina, diésel e cen por cento 
eléctricas, anticípase ás no-
vas esixencias da circulación 
urbana.

Segundo José Manuel 
López, xerente de Bétula 
Cars, “este modelo é unha 
referencia polas súas tec-
noloxías innovadoras, o seu 
espazo interior e pola eficien-
cia e as prestacións dos seus 
motores de gasolina, diésel e 
eléctrico”.

O novo Corsa ten un prezo 
de partida de 10.900 euros.

Bonaval Móvil presentou o Kamiq
O concesionario ofi-

cial Skoda na capital 
de Galicia, Bonaval 

Móvil, presentou o novo SUV 
da marca, o Kamiq. O even-
to estivo dirixido por Ramón 
Cancela (á esquerda na foto), 
director comercial, e coa par-
ticipación de Pedro Hervés, 
xerente do Grupo Bonaval. O 
Skoda Kamiq é o todocamiño 

máis pequeno da marca che-
ca. Aínda así, conta cunha 
grande personalidade e un 
carácter deportivo. Esta cha-
mado a ser un dos grandes 
urbanitas do seu segmento 
nos vindeiros anos, tanto po-
las súas compactas medidas 
exteriores como polo seu am-
plo habitáculo.

O regalo estrela de Compostela 
Monumental deste Nadal 
xa está no Obradoiro

O novo Nissan 
Micra do concesio-
nario Caeiro Rey de 

Santiago xa está instalado 
na praza do Obradoiro. Será 
o décimo quinto automóbil 
que sortearán nunha cam-
paña de Nadal os comer-
ciantes do casco histórico da 

capital galega. Poderán parti-
cipar no sorteo todos aqueles 
clientes que realicen as súas 
compras de Nadal nos esta-
blecementos asociados ao 
Centro Comercial Aberto 
Compostela Monumental, 
e para iso repartiranse máis 
de 400.000 participacións.

Inauguración de Vulco-Salco en Carballo
O pasado mes de 

novembro celebrou-
se a inauguración 

do novo taller Vulco-Salco 
en Carballo. Este novo taller 
supón un novo punto, na xa 
numerosa presenza da rede 
de talleres de pneumáticos e 
mecánica rápida en Galicia, 
sendo xa 24 os talleres desta 
marca repartidos na comuni-
dade e no norte de Portugal.

As instalacións foron total-
mente renovadas, tanto a súa 

imaxe como as súas instala-
cións. Este novo taller ofre-
ce servizos de pneumáticos, 
lavado e mecánica rápida 
para turismos, así como ser-
vizos de pneumáticos para 
camións e vehículos indus-
triais. Ademais, conta cun 
taller móbil para realizar asis-
tencias en estrada ou subs-
titucións de pneumáticos 
nas propias instalacións dos 
clientes.

GaliciaSprint Motor >>6



O Tour Ford Fiesta GLP pasou por Galicia
O Tour Ford Fiesta 

GLP chegou á Coruña, 
tras cubrir os 290 qui-

lómetros que separan esta ci-
dade de Oviedo, en 3,27 horas 
cun consumo de 19 euros en 
combustible AutoGas. Foi a 
terceira etapa dun percorrido 
total de 3.316 km. Comezou 
en Barcelona e finalizou en 
Madrid, visitando outras cin-
co capitais.

Esta iniciativa, promovida 
por Ford e Repsol, permite de-
mostrar que o AutoGas ou GLP 

para automoción é hoxe unha 
alternativa ECO real e asequi-
ble, e unha solución para re-
ducir as emisións e mellorar a 
calidade do aire nas nosas ci-
dades. O modelo elixido para 
o Tour foi un Fiesta GLP (nas 
súas versións Trend e ST Line, 
con 3 e 5 portas), que ten un 
motor de 75cv con 5 velocida-
des e dous depósitos de GLP 
(33,6l) e gasolina (42l) que lle 
outorgan a etiqueta ECO da 
DXT pola súa elevada eficien-
cia e baixas emisións.

Na foto, o Ford Fiesta GLP 
co equipo de Gonzacar nas 

instalacións de Santiago de 
Compostela.

Caravana Kia Xceed
Dirixida por Miguel 

A. Pérez e Manuel 
Lorenzo, xeren-

te e director comercial de 
Compostela Concesionario, 
esta iniciativa facilitou que a 
prensa especializada puidese 
probar dinamicamente o novo 
Kia Xceed. Puidemos probar en 
diversos treitos todas as motori-
zacións que incorpora o Xceed. 
Unha caravana que transco-
rreu por estradas das comarcas 
de Santiago e Outes. O evento 

comezou no propio concesiona-
rio para rematar a primeira etapa 
no Pazo do Tambre. O segun-
do tramo foi ata O Freixo (Outes), 
cun xantar no Restaurante 
Albatros. O último treito foi 
dende O Freixo ata Compostela 
pola vía rápida e a autovía. O 
Xceed é un crossover urbano 
(Crossover Utility Vehicle CUV) 
que combina a funcionalidade 
dun SUV compacto coa concep-
ción deportiva e o atractivo tac-
to dun turismo. O conxunto de 

tecnoloxías de seguridade, co-
nectividade e infoentretemen-
to do XCeed convérteno nun 
dos modelos máis completos 
e equipados tecnoloxicamen-
te da súa clase. Está dispoñible 
cunha selección de cinco mo-
tores turboalimentados de ga-
solina e diésel, máis un híbrido 
enchufable que se incorporará 
no 2020. Os tres motores de ga-
solina dispoñibles son un T-GDi 
de tres cilindros de 1,0 litros, un 
T-GDi de catro cilindros de 1,4 

litros e un T-GDi de 1,6 litros. 
O XCeed tamén se ofrece con 
dúas unidades de potencia dié-
sel Smartstream de 1,6 litros, en 
versións de 115 ou 136cv.

Todas as versións teñen a ga-
rantía exclusiva da marca de 7 
anos o 150.000 km; así como 
unha actualización do mapa de 
navegación Kia durante 7 anos, 
cando estea equipado co siste-
ma de navegación de Kia insta-
lado de fábrica.

Miguel A. Pérez (1º pola esquerda) e Manuel Lorenzo cos Xceed da caravana

Galicia >> Sprint Motor 7



Novo VW Passat
Volkswagen pre-

sentou o novo 
Passat. A marca rea-

lizou unha profunda actua-
lización da oitava xeración 
presentada en 2014, e que 
agora incorpora a máxima 
tecnoloxía en canto a con-
dución semiautónoma e 
conectividade.

En canto a novidades de 
deseño, o fabricante re-
deseñou os parachoques 
dianteiro e traseiro, a gre-
lla do radiador e a inscri-
ción Passat, disposta agora 
no centro da parte trasei-
ra. Ademais, os novos faros 
LED, as luces de condución 
diúrna LED, os faros antiné-
boa LED e as luces traseiras 
LED garanten un deseño de 
iluminación inconfundible. 

Outra novidade deste mo-
delo son as cores "Azul 
eléctrico", "Verde botella" e 
"Dourado Níquel".

Motores. En canto a diésel, 
ofrece catro potencias de 
120, 190 e 240cv. O cuarto 
motor é o novo 2.0 TDI Evo 
de 150cv, totalmente novo 
e pioneiro dunha nova xe-
ración de motores diésel de 
catro cilindros. A gama dos 
de gasolina inclúe tres TSI 
con 150, 190 e 272cv. Todos 
os TSI están equipados cun 
filtro de partículas de gaso-
lina e todos os motores TDI 
están equipados cun filtro 
de partículas diésel e un ca-
talizador SCR.

O prezo de partida é de 
30.600 € (1.5 TSI 150cv e 
cambio manual).

Nova serie especial i30 N Project C
O modelo máis 

deportivo da gama 
Hyundai i30 N 

Performance ofrece unha 
edición limitada máis agre-
siva, lixeira, e con menor 
altura, o i30 N Project C. 
Poñeranse á venda 600 
unidades desta Edición 
Limitada, das cales 15 serán 
para o noso mercado.

Este modelo especial é 50 
kg máis lixeiro, 6 mm máis 
baixo e presenta un dese-
ño máis deportivo tanto in-
terior como exterior que a 
versión orixinal.

A potencia mantense en 
275cv cun par de 378 Nm en 
“overboost” grazas ao Pack 
Performance do i30 N.

Todos os modos de con-
dución calibráronse especi-
ficamente para o Proyect C, 
sendo a selección Sport e N 
as que ofrecen aos condu-
tores unha maior informa-
ción e diversión ao volante, 
segundo a marca. O modo N 
está deseñado para utilizar-
se en circuíto. Respecto á cor 
da carrozaría é único e tráta-
se dunha cor gris mate es-
cura denominada Matt Grey.

Lexus UX 250h Híbrido 
“Tennis Cup” Edition

Para crear o novo 
UX 250h “Tennis 
Cup” Edition, Lexus 

baseouse no acabado F 
Sport da gama do modelo. 
O deseño F Sport, coa grella 
característica da marca e o 
paragolpes dianteiro, apor-
ta ao UX “Tennis Cup” Edition 
un toque de distinción que 
o diferencia das demais ofer-
tas do segmento.

Este modelo está equipa-
do co recoñecido sistema 
híbrido “Lexus Hybrid Drive” 
de cuarta xeración. Cunha 
potencia total de 184cv. 
Fabricaranse exclusivamen-
te 30 unidades, conmemo-
rando o 30 aniversario que 
celebra a marca Lexus este 
ano 2019. O prezo será de 
38.500 euros.

BREVES

❱❱ Tesla ten previsto 
fabricar ao redor de 500.000 
vehículos anuais na súa 
nova planta de produción 
de Alemaña, que iniciará as 
súas operacións durante o 
exercicio 2021 e estará situa-
da en Berlín.
❱❱ A electrificación 
do automóbil continúa sen-
do unha gran descoñecida 
para catro de cada dez es-
pañois, que aínda non son 
capaces de diferenciar entre 
un coche eléctrico, un híbri-
do e un enchufable, segun-
do un estudo de mobilida-
de.
❱❱ Un dos pneumáti-
cos máis emblemáticos do 
Seat 600 regresa á produ-
ción da man de Michelin, 
tras recuperar a súa fabrica-

ción para ofrecer a mellor 
solución técnica aos propie-
tarios do icónico modelo.
❱❱ O 62% dos auto-
móbiles que circulan polas 
nosas estradas teñen unha 
antigüidade superior aos 10 
anos, segundo un informe 
da ACEA, que destaca que a 
antigüidade do parque au-
tomobilístico nacional sitúa-
se en 12,4 anos de media.
❱❱ Cun Hyundai 
Nexo, o aeronauta francés 
Piccard saíu da estación de 
hidróxeno de FaHyence (Sa-
rreguemines) e chegou ao 
día seguinte ao Museo do 
Aire (Le Bourget). Nunca an-
tes un coche de pila de hi-
dróxeno percorrera tantos 
quilómetros cunha soa car-
ga (778 km).
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Mercedes-Maybach GLS
O Mercedes-

Maybach GLS 600 
4MATIC encarna un 

novo tipo de luxo no seg-
mento dos SUV. Este mode-
lo amplía a oferta da marca 
Mercedes-Maybach e conxu-
ga a concepción da carroza-
ría e a base técnica do GLS co 
luxo dunha berlina da catego-
ría suprema. O seu habitácu-
lo de dimensións xenerosas, 
realizado con materiais esco-
llidos e dotado de elementos 
moi efectivos de insonoriza-
ción, crea un ambiente de 

benestar, elegante e suma-
mente acolledor. Os ocupan-
tes adoptan unha posición 
agradablemente elevada so-
bre os asentos e dispoñen de 
persianas de accionamento 
eléctrico nos ventás laterais 
traseiras, que lles permiten 
decidir de que modo e en 
que medida desexan perci-
bir a contorna. A suspensión 
pneumática Airmatic incor-
porada de serie ou ben, como 
opción, o tren de rodaxe acti-
vo integral con E-Active Body 
Control, evitan con eficacia 

que se vexan importunados 
polas sacudidas resultan-
tes das irregularidades da 
calzada. Por primeira vez 
implementouse un progra-
ma de condución propio de 
Maybach que aumenta o con-
fort dos ocupantes das prazas 
traseiras. Un confort que co-
meza á hora de entrar ao in-
terior do vehículo. Ao abrirse 
as portas diminúe lixeiramen-
te a altura do automóbil. Ao 
mesmo tempo, esténdese 
de forma rápida e silenciosa 
un estribo iluminado no lado 

correspondente para facilitar 
a subida e baixada. As placas 
de apoio dos estribos son de 
aluminio anodizado.

O motor V8 de catro litros 
de cilindrada e 558 cabalos 
de potencia (730 Nm de par) 
é unha variante desenvolvida 
en exclusiva para Maybach. O 
propulsor está combinado co 
sistema eléctrico de 48 voltios 
EQ Boost.

O Mercedes-Maybach GLS 
600 4MATIC sairá á venda no 
segundo semestre do ano 
2020.
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Subaru Forester Eco Hybrid
A 5ª xeración presén-

tase en tres versións: 
Sport Plus, Executive 

e Executive Plus. Todas elas 
contan cun motor 2.0 atmos-
férico de 4 cilindros e inxec-
ción directa de 150cv e un 
motor eléctrico de 12,3 kW 
integrado na caixa automá-
tica Lineartronic e alimenta-
do por unha xenerosa batería 
de ións de litio de 118 volts. 
A tecnoloxía de Seguridade 
Preventiva Subaru EyeSight 
forma parte do equipamento 
de serie de todas as versións.

O acabado Sport Plus de ac-
ceso á gama parte de 32.450 
€ e mostra unha significati-
va mellora en habitabilidade, 
seguridade e calidade de ro-
dadura, ademais de engadir 
fronte á versión de acceso 
da actual xeración os faros 
direccionais LED, o sistema 
de detección de vehículo tra-
seiro e ángulo morto SRVD, 

o sistema X-Mode configura-
ble en dúas posicións (Neve/
Lama e Neve/Lama profun-
da), que optimiza a resposta 
da tracción ás 4 rodas per-
manente en condicións de 
baixa adherencia e inclúe o 
asistente de ascenso e des-
censo de pendentes, o Auto 
Vehicle Hold para facilitar o 
arrinque en pendentes, un 
novo sistema de audio tipo 
Smartphone cun manexo 
máis rápido e intuitivo que 
inclúe conectividade Apple 
Car Play e Android Auto, e 
saídas de climatización tra-
seiras. O Executive (dende 
35.150 €) engade o novido-
so Driver Monitoring System, 
o Reverse Automatic Braking 
e o axuste eléctrico do asen-
to do condutor. O Executive 
Plus (36.650 €) que é o máis 
alto da gama, engade o tei-
to solar dobre e os asentos 
de coiro.

Citroën Berlingo by Tinkervan
Froito de meses de 

traballo conxunto 
coa empresa oscen-

se Tinkervan, especialista na 
camperización, o Berlingo by 
Tinkervan é un grande aven-
tureiro. Este modelo pode 
dispoñer, entre outras cou-
sas, de colchón viscolásti-
co, calefacción auxiliar con 
programador e kit de altura, 
mesa pregable, neveira de 
31 litros, ducha de 10 litros 
e toldo.

Grazas á súa batería auxiliar 
de AGM con inversor de 12 
V a 230 V, que se recarga au-
tomaticamente co funciona-
mento do vehículo, o Citroën 

Berlingo by Tinkervan con-
ta con autonomía total en 
electricidade e calefac-
ción. Baseado nas versións 
XL Shine con Pack XTR do 
Berlingo, este camper com-
pacto dispón de todos os 
equipamentos propios deste 
acabado aos que hai que en-
gadir elementos como dous 
flexos LED e unha luz LED de 
dobre intensidade, que per-
mite xogar coa luminosidade 
do habitáculo. Dispón de to-
mas de 12 V e USB repartidas 
por todo o interior. O confort 
térmico está asegurado cun-
ha calefacción estacionaria 
Webasto.

Novo Jaguar F-TYPE
O novo F-TYPE in-

clúe un novo panel 
de instrumentos TFT 

de 12,3” personalizable e de 
alta definición, o sistema de 
infoentretemento Touch Prol 
con Apple CarPlay e Android 
Auto como estándar, así 
como o novo sistema de co-
nectividade sen cables para 
que o usuario poida realizar 
as futuras actualizacións de 
software sen ter que visitar o 
concesionario.

Todos os motores (o catro 
cilindros, con turbocompre-
sor de 300cv, e os V8 de 450 
e 575cv) contan con sistemas 
de escape activos que se po-
den incluír como opción ou 
como estándar. Os clientes 
que elixan os dous moto-
res máis potentes beneficia-
ranse da nova función Quiet 
Start, a cal garante un son 

máis sutil e refinado, xa que 
as válvulas de derivación do 
silenciador traseiro, accio-
nadas electricamente, man-
téñense pechadas ata que 
se abren automaticamente 
baixo carga. Si se desexa pó-
dese anular a función Quiet 
Start seleccionando o modo 
dinámico ou premendo o 
botón de cambio de escape 
antes de arrincar o motor. O 
característico estalido metá-
lico propio do F-TYPE ao che-
gar ao límite segue presente. 
Os filtros de partículas alta-
mente eficientes axustados 
no sistema de escape redu-
cen as emisións e queiman 
as partículas antes de que es-
tas cheguen a tomar contac-
to coa atmosfera.

O prezo de saída é de 
70.600 €. Dispoñible a partir 
de marzo.
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Aston Martin DBX
O DBX é o primei-

ro modelo de Aston 
Martin con carroza-

ría de SUV. Mide 5,04 metros 
de lonxitude e as portas te-
ñen ventás sen marcos, como 
nos Aston cupé. A carrozaría é 
de aluminio e materiais com-
postos. Pesa 2.245 kg (a dis-
tribución é do 54% diante e 
dun 46% detrás), un peso in-
termedio entre os SUV máis 
lixeiros e os máis pesados. O 
maleteiro ten 632 litros de 
capacidade.

O motor é o que usa o 
Vantage e o DB11. Oito cilin-
dros en V e 3.982 cm³, está 
sobrealimentado mediante 
dous turbocompresores, ten 
un sistema de desconexión 
da metade dos cilindros can-
do a demanda de par é baixa 
e desenvolve 550cv e 700 Nm. 
Ten unha caixa automática de 
9 marchas. O eixe de transmi-
sión que acciona o diferencial 
traseiro é de fibra de carbo-
no. Acelera de 0 a 100 km/h 
en 4,5”.

Novo BMW i4
Co primeiro mode-

lo puramente eléc-
trico para a gama 

media premium, BMW trans-
fire as características cen-
trais da marca á era de cero 
emisións. A quinta xeración 
BMW eDrive será presentada 
por primeira vez no BMW iX3 
en 2020 e tamén se utilizará 
nos BMW iNEXT e BMW i4 en 
2021; a súa tecnoloxía avan-
zada de celas de batería ofre-
ce prestacións de deportivo 
e unha autonomía duns 600 
km no BMW i4.

BMW transfire as caracte-
rísticas da marca á era da 
mobilidade eléctrica como 
propósito central no desen-
volvemento do seu mode-
lo i4. O primeiro coche de 
BMW Electric Power para a 
gama media premium com-
bina dinámica de condución, 
deseño deportivo e elegante, 
calidade superior e o confor-
table espazo e funcionalidade 
dun gran cupé de catro por-
tas cunha mobilidade libre de 
emisións.

Marco Toro: “A electrificación é 
o futuro da automoción”

Marco Toro, conse-
lleiro director xeral 
de Nissan participou 

na Xornada organizada por 
ANFAC no marco da COP 25. 
Marco Toro interveu poñen-
do de manifesto a importan-
cia da electrificación para o 
noso país; comentou: “Dende 
Nissan levamos xa case unha 
década difundindo os benefi-
cios da mobilidade eléctrica e 
sostible e necesitamos avan-
zar nos cinco puntos básicos 
do noso Plan”:

1. Plans estables no tem-
po para impulsar o vehícu-
lo eléctrico e redución do 
IVE na compra dos vehículos 
eléctricos.

2. Homoxeneización das 
medidas para o uso do coche 
eléctrico, en todo o territorio 
nacional.

3. Maior desenvolvemento 
da infraestrutura de recarga 
do vehículo eléctrico.

4. Maior impulso á colabo-
ración público-privada, en te-
mas como o incremento das 

frotas públicas de vehículos 
eléctricos; así como no des-
envolvemento dun marco 
lexislativo que permita a inte-
gración do coche eléctrico no 
balance enerxético do país.

5. Comunicación e divulga-
ción positiva ante a opinión 
pública sobre os beneficios 
sociais e para o usuario da 
mobilidade eléctrica.
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Mini John Cooper Works GP
O novo Mini John 

Cooper Works GP é 
o modelo máis rápi-
do da marca británica apro-
bado para uso en estrada. O 
motor de 4 cilindros desen-
volve o seu par máximo de 
450 Nm a unha velocidade 
de 1.750 rpm, mantendo 
este par ata 4.500 rpm. Ten 
unha potencia máxima de 

306 cabalos. Acelera de 0 a 
100 km/h en só 5,2” e alcan-
za unha velocidade de 265 
km/h. Está equipado de se-
rie cun cambio Steptronic 
de 8 velocidades específico 
do modelo, completado con 
bloqueo do diferencial inte-
grado e adaptado ás pres-
tacións do motor e ao seu 
elevado par.

Ford Mustang Mach-E
Ford deu vida ao 

Mustang Mach-E a 
través dun proceso 

de desenvolvemento concen-
trado totalmente nas necesi-
dades e desexos do usuario. 
Chegará a finais de 2020 e es-
tará dispoñible con opcións 
de baterías estándar e de au-
tonomía estendida, xa sexa 
con tracción traseira ou to-
tal accionada por motores de 
imáns permanentes. Equipado 
cunha batería de autonomía 
estendida e tracción traseira, 

o Mach-E ten unha autono-
mía de condución puramen-
te eléctrica de ata 600 km. Nas 
configuracións de autonomía 
estendida con tracción total, 
o Mustang Mach-E apunta a 
unha potencia de 337cv e un 
par de 565 Nm. O fabricante 
tamén ofrecerá unha versión 
especial Performance. Este mo-
delo ten como obxectivo unha 
aceleración de 0 a 100 km/h 
en menos de 5”, así como unha 
potencia estimada de 465cv e 
830 Nm de par.

Audi RS Q8
O Audi RS Q8 é 

o modelo tope de 
gama da familia Q. 

Combina a potencia dun mo-
delo RS coa elegancia propia 
dun cupé de corte premium 
e a versatilidade dun SUV. 
O novo RS Q8 chegará aos 
concesionarios a principios 
de 2020. O prezo recomen-
dado para ó noso mercado 
é dende 155.700 €.

O motor V8 4.0 do novo RS 
Q8 logra unhas impresionan-
tes prestacións, dignas dun 
modelo RS: 600 cabalos de 

potencia e 800 Nm de par 
entre 2.200 e 4.500 rpm. O 
propulsor turbo de gasolina 
con inxección directa permi-
te a este SUV cupé acelerar 
de 0 a 100 km/h en apenas 
3,8”, mentres que é capaz de 
alcanzar os 200 km/h dende 
parado en 13,7”. A velocida-
de punta de 250 km/h está li-
mitada electronicamente. Co 
paquete dynamic opcional, 
a velocidade máxima chega 
ata os 305 km/h (datos do 
fabricante).
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Arrinca a comercialización 
do novo C-HR Hybrid

Agora xa é posible 
elixir entre dous sis-
temas de propulsión 

híbridos e catro niveis de 
equipamento. O novo Toyota 
C-HR hybrid está dispoñible 
con dous sistemas híbridos 
eléctricos diferentes: 1.8 de 
90 kW/122cv, con diversas 
melloras para incrementar a 
súa resposta e facelo aínda 
máis eficiente, e 2.0 Dynamic 
Force de 135 kW/184cv, 
novo na gama C-HR hybrid. 
Este novo sistema híbrido 

combina unha alta eficien-
cia cun aumento conside-
rable da potencia e, grazas 
á suspensión renovada e ao 
mellor nivel de ruído, vibra-
cións e aspereza (Noise, vi-
bration and harshness), un 
rodar máis suave e silencio-
so e niveis de dinámica de 
condución excelentes.

O novo C-HR hybrid xa se 
pode adquirir nos conce-
sionarios de Toyota dende 
25.050 euros.

Actualización dos RS5 Coupé 
e RS5 Sportback

Audi presenta os no-
vos RS 5 Coupé e RS 5 
Sportback, con multi-

tude de detalles que acentúan 
un deseño exterior máis diná-
mico. Para o sistema de con-
trol, ambos modelos baséanse 
na nova tecnoloxía MMI touch 
cunha gran pantalla central. O 
motor V6 biturbo (450cv e un 
par de 600 Nm) segue garan-
tindo unhas prestacións im-
presionantes. Ambos modelos 
aceleran de 0 a 100 km/h en 
3,9”; baixo pedido, alcanzan 

unha velocidade máxima de 
ata 280 km/h.

Un cambio Tiptronic de 8 ve-
locidades transmite a potencia 
do motor á tracción integral 
permanente quattro. O con-
dutor pode controlar o cambio 
de machas mediante as novas 
levas de aluminio no volante 
(agora son de maior tamaño). 
A condución é aínda máis áxil 
co diferencial deportivo op-
cional, que distribúe o par de 
forma activa entre as rodas do 
eixe traseiro.

Tarraco 1.5 TSI con DSG e 
tracción dianteira

Seat amplía a súa 
oferta na gama do 
seu buque insignia, 

o Tarraco, coa opción de 
tracción dianteira asociada 
á caixa de cambios automá-
tica DSG-7, que se incorpora 
ao motor 1.5 TSI.

O motor catro cilindros 1.5 
TSI ten unha potencia máxi-
ma de 150cv, que se entre-
ga entre 5.000 e 6.000 rpm, 
e un par máximo de 250 
Nm entre 1.500 e 3.500 rpm. 
Combinado coa avanzada 

transmisión DSG de dobre 
embrague con sete veloci-
dades, o SUV grande de Seat 
pode alcanzar os 100 km/h 
dende parado en só 9,5 
segundos.

Desenvolvido nas instala-
cións de Seat en Martorell 
e producido en Wolfsburg 
(Alemaña), o Tarraco está dis-
poñible con 5/7 asentos e cos 
acabados Style e Xcellence, 
á espera da chegada do FR o 
ano que vén.
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Un Rolls blindado de 3 millóns de euros
Para comprar 

este Rolls-Royce 
o cliente terá 

que esperar seis meses. 
O especialista Klassen 
ampliou nun metro a 
distancia entre eixes ata 
os 4,83 metros. A súa 
lonxitude é de sete me-
tros. Pero o importante 
está por fóra. É un autén-
tico monstro acoirazado. 
Ten unha protección 

balística B7. Os ocu-
pantes non terán que 
preocuparse, irán segu-
rísimos. Está reforzado 
con aceiros especiais, 
kevlar e policarbonato.

Esta blindaxe obrigou a 
reforzar as suspensións, 
as lamias e o chasis. 
Repercute no peso dun 
Phantom que na súa ver-
sión de batalla longa xa 
supera os 2.610 quilos. 

O interior, amplo sen lí-
mites, tampouco des-
coida o luxo. Un iMac fai 
de centro multimedia. O 

vehículo pódese moni-
torizar dende un iPhone.

Este mastodonte está 
movido por un V12 

biturbo de 6,75 litros 
con 571 cabalos e 900 
Nm de par.

Seat Mii electric, economía eléctrica
Cun prezo que par-

te dos 21.230 € sen 
incluír descontos nin 

axudas gobernamentais de 
ningún tipo, o Mii electric si-
túase como o eléctrico máis 
económico de todos cantos 
están á venda no noso país. 
O obxectivo da marca é que a 
súa tarifa se iguale o máximo 
posible á dun coche equiva-
lente de combustión. Como 
oferta de lanzamento o clien-
te particular pode dispoñer 
do Mii electric por 17.900 €, 
onde se inclúe o acabado alto 
“electric Plus”, tres paquetes 
de equipamento (Easy Flex, 
Garage e Home Charge), a cor 
branca de carrozaría, e o pun-
to de carga rápida Wallbox® 
para que o cliente o monte 
no seu domicilio facéndose 
cargo unicamente do cus-
to da instalación. O cliente 

pode descontar tamén outros 
1.400 € si entrega un Seat de 
ocasión a cambio (entre 400 
e 1.000 se é un coche doutra 
marca con máis de tres anos 
de antigüidade).

Cun consumo medio de 14,4 
kWh/100 km (WLTP), con 1,46 
€ de media podemos perco-
rrer 100 km (segundo da-
tos da compañía eléctrica 
Lucera). Cargándoo en horas 
punta este prezo elevaría-
se ata 1,65 €, e en horas eco-
nómicas descendería ata uns 
0,65. É dicir, que o Mii electric 
de 83cv pode percorrer 100 
km por 1,46 €, fronte aos 6,25 
que tería de pagar en gasoli-
na o propietario dun Mii 1.0 
Automático de 75cv cun con-
sumo medio homologado de 
4,4 l/100 km (NEDC) e un cus-
to medio de 1,42 €/litro.

Dobre premio para os comerciais de Ford
Ford celebra un do-

bre recoñecemento 
na súa gama de ve-

hículos comerciais lixeiros: 
a gama electrificada Ford 
Transit Custom Hybrid foi 
nomeada International Van 
of the Year (IVOTY) 2020, e o 
Ranger gañou o International 
Pick-up Award (IPUA) 2020.

Ford é o primeiro fabricante 
en facerse cos premios IVOTY 
e IPUA no mesmo ano en 
dúas ocasións, tras consegui-
lo por primeira vez en 2013.

Os novos modelos Transit 
Custom Plug-In Hybrid e 
Transit Custom EcoBlue 
Hybrid foron elixidos gaña-
dores do prestixioso premio 
anual IVOTY por un xurado de 
25 xornalistas especializados 
de 25 países de toda Europa, 
nunha cerimonia especial en 
Lyon, Francia. Os membros do 
xurado eloxiaron a gama de 
solucións de motor electrifi-
cado que ofrece a gama Ford 
Hybrid de furgonetas Transit 
Custom, deseñadas para axu-
dar a reducir os custos de 

combustible para os opera-
dores, permitir a entrada ao 
crecente número de zonas de 
baixas emisións nas cidades 
e ofrecer solucións prácticas 
para as empresas que inten-
tan reducir emisións e cum-
prir cos distintos obxectivos 
medioambientais.

As Transit Custom Plug-In 
Hybrid e a Transit Custom 
EcoBlue Hybrid de 1 tone-
lada, e a Transit EcoBlue 
Hybrid de 2 toneladas, que 
obtivo o segundo posto nos 
premios deste ano, son tres 
dos 14 vehículos electrifica-
dos que a marca está lanzan-
do en Europa antes de finais 
de 2020. Ford gañou o título 
IVOTY en 6 ocasións.

O Ranger, o pickup máis ven-
dido de Europa, impresionou 
aos 18 membros do xurado co 
seu motor diésel EcoBlue de 
2.0 litros, máis potente e efi-
ciente en consumo de com-
bustible, e as súas avanzadas 
tecnoloxías de asistencia ao 
condutor, que lle valeron o tí-
tulo bienal IPUA.
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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



Un SUV coa sinatura de Alfa

Alfa Romeo Stelvio 2.2 Q4
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■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

Nada máis ver a silue-
ta do Stelvio, en Bonaval 
Car, volvémonos ratificar 
en que os deseñadores ita-
lianos seguen tendo unhas 
dotes especiais para o dese-
ño. Cando queren saben dar 
os trazos precisos para facer 
automóbiles que “namoran”.

Gusta, e moito! Así nolo 
constataron todos os que 
se achegaron, nas distin-
tas paradas da nosa ruta 
de probas, a admiralo. 
Rotundamente é un SUV 
moi bonito.

Estilo Alfa

OO Stelvio é unha mestu-
ra entre tradición de marca 
e beleza. Para lograr isto é 
necesario combinar sabia-
mente as tres características 
peculiares do deseño italia-
no: sentido das proporcións, 
sinxeleza e atención polas 
liñas estilísticas das super-
ficies. Todo o anteriormente 
dito reinterpretouse com-
pletamente co fin de adap-
talos a un volume diferente 
como o dun SUV. Un seg-
mento onde a marca italia-
na non estivo presente ata a 
chegada deste modelo.

En particular, as propor-
cións do Stelvio expresan 
un deseño compacto, como 
testemuñan as súas reduci-
das dimensións: 468 centí-
metros de longo, 165 de alto 
e 216 de ancho. Impresión 
confirmada tamén na vista 
lateral, onde a liña trazada 
suxire un vehículo compac-
to que parte do frontal e 
se desenvolve cara á parte 
traseira, cun habitáculo que 
se pecha na lúa particular-
mente inclinada e coroa-
da por un alerón deportivo 
que asegura o mellor rende-
mento aerodinámico.

O estilo Alfa caracteríza-
se tamén pola calidade das 
superficies, o que significa 
crear matices ricos e har-
moniosos a través dos vo-
lumes. O resultado final é 
unha forma escultórica que, 
no lateral do Stelvio, dá lu-
gar a fortes contrastes entre 

as superficies que capturan 
a luz e as que permanecen 
en sombra. En concreto, na 
zona lateral unha "muscu-
latura" acentúa os pasos de 
rodas dianteiros e traseiros.

Interior

Os estilistas da marca 
italiana tamén crearon, 
igual que no deseño exte-
rior, un interior con liñas 
sinxelas e elegantes que 
ofrece un bo compendio 
de calidade, seguridade, 
equipamento e confort. O 
condutor é o centro deste 
universo interno. Este im-
portante obxectivo reflíc-
tese ao agrupar todos os 
controis no volante, inten-
cionadamente pequeno 
e cunha relación direc-
ta para adaptarse a todos 
os estilos de condución. 
Ademais, a pantalla de in-
formación en cor (de 3,5" 
ou 7" dependendo da ver-
sión) ofrécelle ao condutor 
toda a información básica, 
mentres que a interface 
condutor/vehículo consta 
de dous controis xiratorios 
para o uso doado e inme-
diato do selector Alfa DNA 
e do sistema Alfa Connect.

 Tanto o asento do 
condutor como o do copi-
loto son cómodos e gozan 
dun amplo espazo. Na par-
te de atrás encontrámonos 
co bo confort dos dous 
asentos laterais e cun cen-
tral menos confortable. No 
caso dunha longa viaxe… 
mellor viaxar catro adultos 
comodamente.

O Stelvio é amplo e o seu 
maleteiro ten 525 litros, 
unha boa capacidade. Non 
hai roda de reposto. Ese lu-
gar o ocupa a batería para 
repartir pesos.

Tracción total

O Stelvio da nosa proba 
incorporaba o innovador 
sistema de tracción total 
con tecnoloxía Q4, dese-
ñado para controlar a trac-
ción do vehículo en tempo 
real, co fin de garantir o 
máximo nivel en termos de 
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prestacións, eficiencia e se-
guridade. En poucas pala-
bras, o sistema Q4 do novo 
SUV de Alfa Romeo ofrece 
todas as vantaxes da trac-
ción total e, ao mesmo tem-
po, capacidade de resposta e 
todo o pracer de condución 
dun automóbil con tracción 
traseira.

A arquitectura do siste-
ma Q4 inclúe unha caixa 
de transferencia activa e un 
diferencial dianteiro dese-
ñados para adaptarse aos 
requisitos técnicos especí-
ficos de Alfa Romeo, co fin 
de controlar en tempos moi 
rápidos un par elevado cun-
ha configuración especial-
mente compacta e lixeira. A 
caixa de transferencia utili-
za unha avanzada tecnoloxía 

de embrague activo que 
proporciona unha condu-
ción sumamente dinámica, 
á vez que garante un bo con-
sumo. Isto último en conso-
nancia, evidentemente, aos 
seus 210 cabalos. A rapidez 

de resposta e a precisión na 
distribución de par están 
garantidas polo actuador 

integrado Next-Gen, en 
función do modo seleccio-
nado mediante o Alfa DNA. 
O novo selector Alfa DNA 
modifica o comportamen-
to dinámico do vehículo se-
gundo o modo seleccionado 
polo condutor.

O sistema Q4 supervisa 
continuamente numero-
sos parámetros para garan-
tir a mellor distribución de 
par entre os dous eixes en 
función de como se utiliza 
o vehículo e da adheren-
cia dispoñible na estrada. 
Esta tecnoloxía é capaz de 
prever a perda de adheren-
cia das rodas, baseándose 
na información solicitada 
polos sensores de acelera-
ción lateral e lonxitudinal, 
de ángulo do volante e de 
velocidade de derrapaxe 
do vehículo. En condicións 
normais, o Stelvio con siste-
ma Q4 compórtase como un 
vehículo de tracción traseira: 
o cen por cento do par mo-
tor é enviado ao eixe trasei-
ro. Ao achegarse ao límite de 
adherencia das rodas, o sis-
tema transfire en tempo real 
ata un 50% de par motor ao 
eixe dianteiro, grazas a unha 
caixa de transferencia espe-
cífica. Para garantir a máxi-
ma velocidade de reacción 
ao distribuír o par, o sistema 
aprovéitase dun alto sobre-
escorregamento mecánico 
(ata un 2,5%) entre os dous 
eixes, o que se traduce nun 
control do vehículo no máis 
alto da categoría en termos 

de tracción e estabilidade di-
reccional en curva. Algo que 
puidemos contrastar nal-
gúns treitos da nosa proba.

Motor diésel 2.2

O corazón do noso Stelvio 
de probas é un diésel 2.2, 
cunha potencia máxima 
de 210 cabalos, é o primei-
ro motor diésel na historia 
de Alfa Romeo que se cons-
trúe enteiramente en alu-
minio. Con catro cilindros 
en liña, conta co sistema de 
inxección MultiJet II de úl-

tima xeración con Injection 
Rate Shaping (IRS) e pre-
sións de funcionamento de 
2.000 bar. O turbocompre-
sor, de xeometría variable 
accionada electricamente, 
é de última xeración, mini-
miza os tempos de resposta 
e tamén garante beneficios 
en termos de eficiencia. A 
satisfacción dunha condu-
ción sofisticada e os niveis 
de confort tamén están ga-
rantidos polo uso dun eixe 
contrarrotante de equilibra-
do. Este propulsor de 210 
cabalos de potencia equí-
pase cun sensor de veloci-
dade do turbocompresor. A 

 O selector 
DNA modifica o 
comportamento 
dinámico do Stelvio 
segundo o modo 
seleccionado polo 
condutor

 As levas do 
cambio, grazas a 
súa lonxitude, son 
fácil manexalas

O Stelvio é unha mestura entre tradición de marca e beleza
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velocidade máxima, segun-
do os datos do fabricante, 
é de 215 km/h e a acelera-
ción de 0 a 100 km/h en 6,6 
segundos.

Cambio automático de 8 
velocidades

Este propulsor equipa 
unha transmisión automá-
tica de oito velocidades, 
especificamente calibrada 
para cambios de marcha 
rápidos e suaves. O cam-
bio ten un embrague de 
bloqueo para lle brindar 
ao condutor unha podero-
sa sensación de aceleración 
en marcha unha vez que a 
engrenaxe estea axustada. 
Dependendo do modo eli-
xido co selector Alfa DNA, o 
cambio automático optimi-
za a fluidez, a comodidade 
e a facilidade de condu-
ción en calquera contorna, 
incluída a cidade. As levas 

do cambio montadas na 
columna do volante gus-
táronnos moito, grazas á súa 
lonxitude é moi fácil mane-
xalas, sempre están dispoñi-
bles. Lembremos que outras 
marcas utilizan levas curtas 
que ao facer un xiro forzado 
de volante é máis complica-
do accionalas, pois as mans 
quedan desposicionadas.

Conclusións

Temos que dicir que nos 
gustan os todoterreos pola 

súa comodidade de acceso 
e pola súa visibilidade. No 
caso do Stelvio engadimos 
unha liña bonita e unha di-
námica deportiva. Cunha 
potencia e un prezo “razoa-
ble” seguro que gozaremos 

del todos os días, tanto para 
ir traballar como para facer 
unha viaxe lúdica de fin de 
semana. Ademais, temos 
que lembrar que, no acaba-
do Executive, vén cun equi-
pamento moi completo.

 O 2.2 
é o primeiro 
motor diésel na 
historia da marca 
que se constrúe 
enteiramente en 
aluminio

O mellor do Stelvio comeza cando prememos o botón de Start

O mellor do Stelvio comeza can-
do deixamos de admiralo en para-
do e nos subimos a el. En seguida 
atopamos unha postura de condu-
ción cómoda. Todos os mandos e a 
información xiran arredor do con-
dutor. Apertamos o botón de Start 
e o propulsor comeza a transmitir 
boas sensacións, cunhas vibracións 
mínimas que practicamente non se 

deixan sentir no seu interior. A inso-
norización axuda a ter un bo grao de 
benestar a todos os ocupantes do ve-
hículo. A transmisión automática de 
oito velocidades incrementa o con-
fort de marcha, sobre todo, na cida-
de. Grazas a un posto de condución 
máis elevado có dun turismo conven-
cional, nada se escapa á nosa vista. O 
seu Rotary Pad central, ao estilo das 
marcas xermanas premium danlle un 
toque de distinción. O fabricante es-
forzouse en coidar ata o último deta-
lle. Lembremos que o noso vehículo 
de probas ten o acabado Executive.

Realmente onde nos atopamos 
máis a gusto co Stelvio foi en estra-
da e vías rápidas. O seu motor de 210 
cabalos e 48,0 mkg de par motor, é 
máis que suficiente para mover os 
seus 1.734 quilos con axilidade.

A súa transmisión automática é 
moi rápida e agradable en calque-
ra programa do Alfa DNA: Dynamic, 
Natural e Advanced Efficiency, este 
último un novo modo que minimiza 
o consumo pero que lle resta algo de 
empurre ao motor, de maneira que 
cando aceleramos con forza o cambio 
vese obrigado a traballar máis para 
pegar as nosas costas ao respaldo do 
asento.

Este todoterreo gaña velocidade 
con só insinuar o apoio do pé sobre o 
acelerador, é silencioso e, ademais, o 
seu consumo mantense nunhas cifras 
razoables (atendendo ao seu peso, 
potencia e dimensións). En cidade 
o consumo increméntase de forma 
notable.

A súa altura elevada, como co-
rresponde a súa categoría, e o peso 

extra condiciónao, pero non é escusa 
para deixar de gozar da súa condu-
ción, tanto en viaxes como polas rúas 
da cidade. A súa condución é diver-
tida, unicamente botamos en falta 
unha suspensión algo máis rotun-
da, para gozar máis ao circular polas 
nosas reviradas estradas de monta-
ña. A súa dirección axuda a meter o 
morro onde puxeches a mirada. Só 
dúas voltas de volante entre topes. 
O asento do piloto cun bo respaldo 
lateral axuda a atoparnos cómodos 
ante calquera aceleración en curva.

Co modo secuencial activado, 
con dúas longas levas de aluminio 
detrás do volante, divertímonos tre-
mendamente nun par de treitos de 
montaña. O deseño das levas son un 
acerto da marca.

A
RRIN
CAMOS !

• Motor: 2.2 AT8
• Cilindrada (cc): 2.143
• Estrutura: 4 cilindros en liña
• Inxección:  Electrónica
• Potencia máxima (cv): 210
• Par motor en Nm CEE 

/ rpm: 470 / 1.750
• Tracción: Total
• Caixa de velocidades: 

Automática
• Stop & Start:  Si
• Dirección: Eléctrica con 

asistencia variable

• Freos dianteiros / 
traseiros: Discos ventilados 
/Discos macizos

• Lonxitude total 
(metros): 4,687

• Anchura (metros):  1,903
• Alto (metros):  1,671
• Número de prazas: 5
• Volume maleteiro 

(litros): 525
• Combustible: Gasoleo
• Capacidade do depósito 

(litros):  525
• Combustible:  Gasóleo
• Capacidade do 

depósito (litros): 64
• Prezo (euros): 60.850  

(unidade de probas)
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ExpoBús Iberia 2019
Feira do Transporte de Viaxeiros por Estrada

Por segundo ano conse-
cutivo en Silleda tivo lugar a 
exposición de transportes de 
viaxeiros máis importante de 
España exclusivamente para 

profesionais, nela puiden ver 
as últimas tendencias e novi-
dades do sector. Un total de 
152 expositores de 21 países 
expoñían os máis avanzados 

vehículos dispoñibles no 
mercado.

Albíscase un futuro do 
transporte de viaxeiros por 
estrada con vehículos autó-
nomos equipados cos máis 
modernos sistemas de con-
fort e seguridade a bordo si-
milares aos dun tren ou un 
avión, con habitáculos para 
descansar en casos de gran 
ruta, pantallas unipersonais 
multimedia, servizo de cá-
tering, WIFI ou WC. Estarán 

impulsados por eficientes 
motorizacións de gas licuado 
(GNL), hibridas ou ata 100% 
eléctricas.

Fabricantes

En Silleda estiveron presen-
tes, entre outros, fabricantes 
como MAN (cun gran despre-
gamentos de vehículos ex-
postos), Mercedes (cos seus 
últimos modelos Tourisno ou 
Intouro), a marca sueca/chi-
nesa Volvo ou a holandesa 
VDL; esta última cun produ-
to premium cunha calidade 
excepcional, conseguiu fa-
bricar un autobús moi lixei-
ro cun reducido consumo e 
un baixo nivel de emisións 
contaminantes. A xaponesa 
Isuzu mostrou autobuses im-
presionantes de tamaño re-
ducido pensados para cidade 
como o Novo City. Tamén es-
tiveron presentes Otokar, un 

■ XOSÉ ARUFE | TexTo e FoTos

 A empresa 
compostelá 
Castrosua 
mostrou deseños 
vangardistas cos 
últimos avances 
tecnolóxicos

Isuzu mostrou autobuses impresionantes de tamaño reducido pensados para cidade como o Novo City

Otokar, un dos maiores fabricantes turcos, produce ata 13.000 autobuses ao ano
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dos maiores fabricantes tur-
cos con capacidade para pro-
ducir ata 13.000 autobuses 
ao ano, e a chinesa King Long 
que chegou arrasando en 
canto a calidades, tecnoloxía, 
acabados, estética e prezos. 
Higer, outra marca chinesa 
cunha produción de 35.000 
autobuses ao ano e pedidos 
enviados a máis de 100 países 
tamén quixo estar en Silleda.

Carroceiros

En canto a carroceiros, 
como non, destacar a pre-
senza da empresa compos-
telá Castrosua, o ano pasado 
celebraron o seu 70 aniver-
sario, 600 empregados en-
tre as factorías de Vilagarcía 
de Arousa e Santiago, tamén 
conta cunha delegación nas 
Illas Canarias. Mostrou dese-
ños vangardistas cos últimos 
avances tecnolóxicos en 
modelos como o New City. 
Actualmente teñen na súa 
carteira de clientes a países 
como Corea ou Abu Dabhi.

Destacar o autobús de 
dobre piso doutra empresa 
galega, a ourensá Unvi que 
expuxo o seu modelo deno-
minado Sil Intercity, versátil 
e moi funcional, impresiona 
a súa capacidade de ata cen 
pasaxeiros sentados, cuns 

bos acabados e sensacionais 
prestacións.

Irizar o xigante guipuscoa-
no, tamén presentaba os seus 
novos modelos en Expobus, 
destacaba o híbrido i4, aínda 
que non exhibía ningún mo-
delo 100% eléctrico dos que 
vende en Europa.

Outros carroceiros máis 
pequenos destacaban po-
las súas achegas de confort e 
exclusividade, como a nava-
rra Integralia, que presenta-
ba nesta feira o modelo ONE, 
cunha estética impactan-
te e acabados interiores de 
luxo. Especializada en micro-
buses premium coa base da 
Mercedes Sprinter.

Accesorios e 
complementos

Empresas de accesorios de 
seguridade activa e pasiva ta-
mén estiveron presentes en 
Silleda. Azimut E-Motion Bus 
Solutions, empresa con sede 

en Valencia mostraba un sis-
tema de recoñecemento fa-
cial que detecta a fatiga do 
condutor, o uso do móbil, a 
presenza de fume de taba-
co ou a somnolencia, en cal-
quera caso alerta con alarmas 
acústicas, vibración no asen-
to e chamadas por teléfono a 
unha empresa de seguridade.

Destacar a nutrida presenza 
de fabricantes de asentos, de 
todos os estilos e cores, tan-
to para pasaxeiros como para 
condutores.

Tamén se presentaron 
moitos modelos con acceso 
para persoas con mobilida-
de reducida, como comen-
tou un empresario expositor 
“Galicia é a comunidade que 

máis demanda este tipo de 
adaptacións nos autobuses”.

Tiven a oportunidade de 
probar algún autobús, unha 
condución cómoda e segu-
ra. Os seus modernos sis-
temas en canto a melloras 
electrónicas aplicada á con-
dución requiren dun curso 
previo, todo a prol da segu-
ridade das persoas que son 
transportadas e dos pro-
pios condutores. Sería in-
teresante que esta feira se 
manteña en Silleda en máis 
edicións. Un evento que 
convoca a xente de todo o 
país e que pode chegar a 
ter unha importante proxec-
ción internacional.

 En Silleda 
tamén estiveron 
presentes empresas 
de accesorios de 
seguridade activa e 
pasiva

Houbo unha nutrida presenza de fabricantes de asentos, de todos os estilos e cores Presentáronse moitos modelos con acceso para persoas con mobilidade reducida

A ourensá Unvi expuxo o seu modelo denominado Sil Intercity (cen pasaxeiros sentados)
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“A tanqueta”

Qooder 400

■ XOSÉ ARUFE | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

A Qooder 400 é unha má-
quina de gran tamaño (2,20 
m de longo e 80 cm de an-
cho!), Qooder, anteriormen-
te Quadro, ten catro rodas e 
un manillar, pero non é nin 
unha moto nin un quad nin 
un scooter. Inclínase nas cur-
vas e condúcese coa licenza 
B (automóbil), este diverti-
do vehículo xera sensacións 
incribles!

Dende o 2015 Quadro ven-
deu ao redor de 4.500 uni-
dades da primeira Quadro 
de catro rodas en Europa. 
Francia é o primeiro cliente 
deste vehículo, por diante 
de Alemaña. O fabricante é 
italiano con sede en Vacallo 
(Suíza). A chamada Quadro4 
ata agora, converteuse en 
Qooder a finais de 2018; 
desenvolveu cambios para 

satisfacer mellor as necesi-
dades dos seus usuarios.

O cambio principal no 
Qooder 2019 é o seu motor, 
a súa cilindrada aumentou de 
346 a 399 cc para mellorar o 
seu rendemento. O cilindro 
único ensamblado en Taiwán 
por Aeon agora desenvolve 
32,5cv e 38,5 Nm, unha ga-
nancia modesta de 1,5cv e 
3,7 Nm en comparación co 
seu antecesor.

Perfil do cliente desta 
"tanqueta" de 4 rodas

“O Qooder está dirixido 
principalmente aos automo-
bilistas, non aos conduto-
res de scooters tradicionais, 
como é o caso dos scooters de 
3 rodas", di Alain Bourdoncle, 
xerente xeral de Qooder 
Francia. "O desafío é sedu-
cir a algúns dos 33 millóns 

de automobilistas france-
ses, un enorme potencial en 
comparación cos 100.000 
usuarios de scooters de ro-
das múltiples".

Este modelo ofrece pers-
pectivas emocionantes de 
antemán para interesar ,e 
convencer, a este público 
das catro rodas. Outro dos 
obxectivo é o de diferen-
ciarse da apisoadora de MP3 
Piaggio, o líder do mercado 
moi por diante da Peugeot 
Métropolis, Yamaha Tricity e 
Quadro QV3.

Esta “tanqueta” tamén pre-
senta un novo sillín de dúas 
alturas con costuras brancas, 
a parte baixa das costas man-
tense agradablemente polo 
protector lumbar entre o pi-
loto e o pasaxeiro, que ten 
unhas agradecidas dimen-
sións. Baixo o asento atopa-
remos o oco para o casco, 

bastante escaso, e o tapón do 
deposito de combustible. O 
freo de man antirroubo está 
situado no lateral dereito, só 

se pode activar ou desactivar 
coa chave posta no contacto. 
O manillar está moi ben resol-
to, as nosas mans caen sobre 
el de forma natural.

Coas súas catro rodas, o 
Qooder ofrece estabilidade 
imperial independentemen-
te do perfil da estrada, aínda 
que estean con fochancas, 
rúas de balastros, perifé-
ricos salpicados co asfalto 

 A 
instrumentación 
proporciona ao 
piloto moita 
información
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irregular: o Qooder xoga con 
todas estas dificultades cun-
ha serenidade que non ten 
parangón nun vehículo de 
dúas ou ata tres rodas.

Instrumentación

A instrumentación é moi 
completa e proporciona ao 
piloto moita información. O 
condutor ten a súa disposi-
ción, entre outras cousas, a 
velocidade en formato ana-
lóxico e LCD, tacómetro, re-
loxo, temperatura exterior, 
temperatura motor, indica-
dor da voltaxe da batería, 
mantemento, reserva, nivel 

de aceite, inxección, ready, 
freo de estacionamento, blo-
queo de suspensión, inxec-
ción e fallo motor.

Proba en estrada (A 
Coruña – Santiago)

Recollín este vehículo no 
polígono da Grela e como o 
día estaba totalmente chu-
vioso decidín vir por estra-
das secundarias, utilizando o 
meu atallo favorito: Ledoño, 
Cerceda, A Tablilla, Viaño 
Grande e Santiago.

Sen moito ánimo ao come-
zo, ten o empurre necesario 
para saír moi por diante do 
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trafico nos semáforos, a súa 
efectividade comeza nos 
30 km/h, para ofrecer unha 
capacidade de resposta co-
rrecta ata 100 km/h.

Sobre todo impresionou-
me a súa estabilidade e a 
súa freada, aínda que non 
dispoña de sistema de ABS, 
ata co piso mollado se de-
tén con grande eficacia 
cando accionamos as tres 
posibles pancas de freo so-
bre os catro discos, potentes 
e precisos.

En rectas longas é posi-
ble obter unha velocidade 
de 140 km/h. Doutra banda, 
apreciei a calidade da súa 
inxección, suave e precisa. A 
conexión é impecable coas 
rodas traseiras, cada unha 
impulsada por unha correa 
dentada. En retencións ta-
mén está moi ben xestiona-
do o seu motor.

A súa facilidade para to-
mar curvas é incrible, co 
beneficio obvio de inspi-
rarnos seguridade e con-
fianza. Nisto, cumpre 
perfectamente a súa vo-
cación de tranquilizar aos 
automobilistas ansiosos 
polos riscos de caídas ao 
manexar unha moto, a in-
clinación xa non se per-
cibe como un factor de 
risco. Esta sensación vese 
reforzada pola potencia da 

súa freada combinada, ac-
cionable dende as mane-
tas esquerda, dereita ou o 
pedal de freo. Un sistema 
obrigatorio nos vehículos 
con clasificación, L5B, aos 
que pertence o Qooder. O 
seu tamaño non lle resta 
manobrabilidade entre os 
automóbiles.

Para bloquear o seu dis-
positivo óleo-pneumático 
HTS (sistema de inclinación 
hidráulica), dispón dunha 
panca vermella á esquerda 
do contraescudo.

O seu sistema de blo-
queo só se pode activar en 
parado, en ningún caso en 
marcha como é o caso do 
Piaggio MP3 De todos os 
xeitos cun pouco de prác-
tica manterémonos cos pés 
sobre os enormes estribos 
sen problema en paradas 
eventuais.

En definitiva, sensación 
de moto nun vehículo se-
guro estable e divertido… 
moi divertido. Logo de va-
rios días de espera, non 
nos quedou máis remedio 
que facer a sesión fotográ-
fica baixo o manto chuvio-
so que nos trouxo o mes de 
novembro.

O noso agradecemento 
a SportPasion Coruña por 
cedernos esta unidade de 
probas.

CORES
Branco Neve Brillante
Vermello Suízo Brillante
Azul Ceresio Mate
Gris Titanium Mate
Negro Cru Mate

MANTEMENTO
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 revi-
sión: 75 €

Cambio de pneumáticos cada 
12.500 km
Prezo aproximado xogo de pneumá-
ticos: 295 €

SEGURO
Terceiros con asistencia en estrada, 
seguro do condutor, indumenta-
ria do condutor, seguro de pneu-
máticos, perda de chaves e avaría 
mecánica.
225 € (anual)
Tamén hai a posibilidade de enga-
dir roubo, incendio o perda total 
(Todo Risco)

Motor: cilindro simple de 4 tem-
pos, 1 ACT, 4 válvulas
Refrixeración: líquida
Potencia máxima: 32,3cv a 7.000 
rpm
Par máximo: 38.5 Nm a 5.000 rpm
Fonte de alimentación: inxección 
electrónica
Ignición: electrónica
Bomba: trocoidal de lubricación
Embrague: centrífugo seco
Tipo: accionamento continuo de 
velocidade variable (CVT) con dife-
rencial integrado
Transmisión final: correa denta-
da (x2)
Bastidor: marco tubular de aceiro
Amortiguación: Av Suspensión 
HTS (sistema de inclinación hidráu-
lica: suspensión óleo-pneumática 
pendular)

Freo dianteiro: 2 discos (240 
mm), 2 pinzas (1 pistón), freo in-
tegral ou panca dianteira só dereita
Freos de disco de 2 discos (240 mm), 
pinzas (2 pistóns), panca de freo in-
tegral esquerda ou pedal
Lamia dianteira 2.75 x 14 polgadas
Roda: Ar 2.75 x 14 polgadas
Pneumáticos dianteiros. 110/80 
- 14 (x2)
Pneumáticos traseiros: 110/80 
- 14 (x2)
Lonxitude: 2.200 mm
Ancho: 800 mm no manillar
Altura: 1.360 mm
Distancia entre eixes: 1.580 mm
Altura do asento: 780 mm.
Peso total: 281 kg
Capacidade do depósito: 14 
litros
PREZO
Qooder 400: 9.999 €
Matriculada con casco
(Oferta TERREMOTO 
COMPOSTELA)
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A toma de datos realízase in situ para reconstruír o accidente

■ REDACCIÓN| TexTo ■ SPRINT MOTOR| FoTos

Datos e estudos para mellorar a Seguridade Viaria
Mercedes leva 50 anos investigando os accidentes dos seus modelos

A análise dos distintos ac-
cidentes ocorridos en diver-
sas vías son unha gran fonte 
de información para que as 
marcas de automóbiles me-
lloren os seus vehículos. A 
partir de todos os datos reca-
dados elaboraranse distintos 
informes extraendo as con-
clusións oportunas. Todo este 
proceso será determinante á 
hora de mellorar a segurida-
de dos futuros modelos dos 
fabricantes automobilísticos.

No caso concreto de 
Mercedes, os seus expertos 
levan examinando os acci-
dentes graves nos que se ven 
involucrados os seus mode-
los dende hai cincuenta anos. 
Os coñecementos do equi-
po de Mercedes Accident 
Research incorpóranse na 

mellora e deseño tanto dos 
novos vehículos como das 
súas actualizacións.

O pasado mes de setembro 
a marca da estrela celebrou 
un aniversario no campo da 
seguridade: sesenta anos de 
probas de choque. O primeiro 

test na historia da marca tivo 
lugar o 10 de setembro de 
1959. Nel, un coche de pro-
bas chocou frontalmente 
contra un obstáculo sólido. 
Isto marcou unha nova era 
na investigación sobre segu-
ridade, pois dende entón foi 
posible estudar con detalle 
como se comportan os ve-
hículos e os seus ocupantes 
ante unha colisión grazas tan-
to aos coches de proba como 
aos dummies. Os test de cho-
que baséanse en casos reais.

Mercedes Accident 
Research, fundado en 1969, 
traballa directamente en ac-
cidentes verídicos. Este é un 
dos departamentos máis 
antigos deste tipo na indus-
tria mundial do automóbil. 
Dende entón, os equipos 
examinaron e reconstruíron 
máis de 4.700 accidentes de 
tráfico. "O enfoque integral 
do desenvolvemento da se-
guridade da nosa marca 
persegue dous obxectivos: 
previr os accidentes e miti-
gar as súas consecuencias", 
subliña o profesor Rodolfo 
Schöneburg, director do 
centro Mercedes para a se-
guridade dos vehículos. "A 
nosa filosofía de seguridade 
é a 'seguridade na vida real'. 
Ademais das simulacións e 
as probas de choque, o que 
sucede realmente nos ac-
cidentes é un aspecto im-
portante para nós. A nosa 
investigación sobre os suce-
sos proporciona información 

crucial sobre os accidentes 
reais".

A importancia da 
reconstrución

O departamento de segu-
ridade da marca xermana 
leva cincuenta anos estu-
dando sistematicamente os 
accidentes. Grazas á coopera-
ción co Ministerio do Interior 
de Baden-Württemberg, a 
policía dá aviso dos acciden-
tes graves dun modelo ac-
tual de Mercedes ou smart 
que se producen nun radio 
duns douscentos quilóme-
tros de Sindelfingen. O traba-
llo dos investigadores adoita 
comezar no taller ao que foi 
levado o vehículo accidenta-
do. No seguinte paso, visíta-
se o lugar do accidente para 
reconstruír o sucedido, aínda 
que só haxa un vehículo im-
plicado. Unha vez que posúen 
toda a información, analizan a 

colisión. Finalmente, as con-
clusións compáranse cos da-
tos doutros accidentes, de 
modo que, co tempo, os enxe-
ñeiros obteñen unha imaxe 
precisa dos patróns de danos 

característicos e obteñen in-
formación para o desenvolve-
mento de novos sistemas de 
protección máis eficaces. Co 
fin de non poñer en perigo a 
súa imparcialidade como in-
vestigadores, os expertos en 
investigación de acciden-
tes nunca preparan informes 

O equipo de investigación xa examinou e reconstruíu case 5.000 accidentes de tráfico

 O estudo 
dos sinistros 
persegue dous 
obxectivos: previr 
os accidentes e 
mitigar as súas 
consecuencias

 O traballo 
polo miúdo dos 
investigadores 
adoita comezar no 
taller ao que foi 
levado o automóbil 
accidentado
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A importancia de ir correctamente nun vehículo
Os ocupantes deben saber ao que se expoñen

O RACE e Goodyear reali-
zaron un crash-test que deu 
uns resultados preocupan-
tes. Millóns de españois via-
xan en coche en posicións 
que, en caso de accidente, 
poden ser mortais. Nunha 
enquisa moitos usuarios 
confesaron realizar os seus 
desprazamentos co respal-
do recostado, o cinto de se-
guridade mal posto (ou sen 
el), obxectos soltos no ha-
bitáculo, ou cos pés sobre 
o salpicadeiro.

Ante estes resultados, 
con posibles consecuen-
cias moi graves, estas dúas 
entidades elaboraron os se-
guintes consellos:

- Levar sempre posto o 
cinto de seguridade, inde-
pendentemente do tipo 
de vía, da praza utiliza-
da ou da distancia que se 
percorra. Axustar o cinto 
ao corpo, evitando roupas 
grosas. Nunca quitarse a 
banda diagonal: o cinto de 

dous puntos (o habitual) 
perde eficacia protectora e 
pode ocasionar lesións de 
gravidade.

- Facer coincidir en altura 
a parte superior da cabeza 
e o repousacabezas. A par-
te posterior da cabeza debe 
quedar a uns 4 cm.

- Colocar o respaldo do 
asento cunha inclinación 
correcta. Lembrar que, 
canto máis vertical, máis 
seguro.

- O condutor debe si-
tuar o corpo a unha distan-
cia mínima duns 30 cm do 
volante. A postura ideal é 
aquela na que, coas costas 
ben apoiadas no respaldo e 
co brazo estendido, a bone-
ca chegue a apoiar sobre a 
parte superior do volante.

- O copiloto, nunca colo-
cará os pés no salpicadeiro: 
airbag e cinto perden a súa 
funcionalidade e provocan 
danos maiores en caso de 
accidente.

para as partes implicadas 
nun accidente nin participan 
como peritos para o sistema 
xudicial.

Beneficios tanxibles

Todos os usuarios da es-
trada benefícianse do seu 
traballo de investigación e 
dos coñecementos adquiri-
dos: numerosas innovacións 
de seguridade de Mercedes, 
como o ESP®, o airbag de 

cortina ou o PRE-SAFE® des-
envolvéronse a raíz dos 
resultados obtidos nas inves-
tigacións de accidentes reais. 
Os resultados tamén se uti-
lizan como base para o des-
envolvemento de ensaios. Un 
exemplo é a proba de choque 
frontal angular, que se levou 
a cabo por primeira vez en 
1973. Baséase na constata-
ción de que en tres cuartas 
partes das colisións frontais, 
os vehículos chocan cun só 

lado e non cun solapamento 
completo da parte frontal. A 
proba de choque frontal a 55 
km/h cun solapamento dun 
40 por cento contra unha ba-
rreira ríxida foi unha das con-
dicións de proba máis duras 
para a estrutura da carrozaría 
durante moito tempo, e non 
só para os turismos da mar-
ca alemá. A barreira ríxida foi 
substituída por unha defor-
mable. A razón é que a in-
vestigación sobre accidentes 

demostrou que unha barreira 
deste tipo, así como unha ve-
locidade de ensaio axustada 
á alza, reproducen aínda me-
llor os accidentes reais. Son 
conclusións saídas da análi-
se e do estudo concienciudo 
dos accidentes reais. Este tra-
ballo reflíctese en infinidade 
de dispositivos de segurida-
de activa e pasiva que incor-
poran moitos automóbiles 
actuais.

Levar as pernas enriba do salpicadeiro é moi perigoso en caso de accidente
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A derradeira manga do 
certame do Principado 
era decisiva. Tres pilo-
tos, con coches moi di-
ferentes, tiñan opcións 
para ser campións, tras 

unha tempada intensa 
con sete carreiras máis. 
Cangas del Narcea, unha 
clásica do automobilismo 
ástur, era a oitava, cunha 
magnífica inscrición de 

130 unidades entre ve-
locidade e regularidade. 
Nunha xornada solea-
da no medio da “ponte” 
da Constitución, a ca-
rreira da chamada “Porta 

de Asturias” encumbrou 
a Manuel Mora, cuxo 
205 fíxose co título nun 
rali gañado por Alberto 
Ordóñez e o seu Polo N5.

31º Rali Cangas del Narcea – Campeonato asturiano de ralis

Vitoria para Ordóñez, título para Mora
■ MIGUEL CUMBRAOS| TexTo ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ E MC | FoTos

Vencedor da carreira precedente na Felguera, Alberto Ordóñez, cada vez máis asentado co 
seu Polo N5, foi quen de asinar tres dos seis scratchs posibles. Igualmente aguantou ao seu 
principal rival aquí, liderando o rali dende o inicio e vencendo por primeira vez en Cangas.

Terceiro en liza, o coruñés Caamaño non deixou marchar moi lonxe aos citados Ordóñez e 
Palacio, na súa primeira comparecencia co novidoso Fiesta R5 MKII, co que pelexará polo 
campionato galego do vindeiro exercicio.

Tras ser segundo no San Froilán e abandonar na Mariña Lucense, Adrián Díaz levou o seu 
Nissan Micra N5 á quinta praza final.

Os puntos obtidos por rematar sétimo déronlle a Manuel Mora e Iván Bajo un ansiado e me-
recido campionato asturiano de ralis 2019.

Regreso á competición para o campión de España de Asfalto 2017, Christian García. O arago-
nés, acompañado do lucense Mario Tomé, rematou cuarto cun Ford N5 de RMC.

Buscou a cuarta vitoria do exercicio –tralas obtidas en La Espina, Tineo e Montaña Central– 
pero tivo que contentarse con ser segundo. Certos problemas de freos lastraron a carreira de 
Palacio, que finalmente foi segundo co seu Fiesta R5.
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A parella Martínez-Serrano lideraron o grupo X co seu Clio Sport, rematando o rali na sexta 
praza final.

Primeira edición do Desafío Eco-Modular que se levaron Acevedo e Rodríguez, terceiros aquí 
entre os seus participantes aos mandos dun 206 XS.

Os veteranos GT Turbo seguen dando de si, como para vencer na Homologastur Turbo Cup, 
neste rali da man de Iván Molleda.

A cuarta praza obtida no Volan FAPA permitiulle aos locais Chacón e Santiago o triunfo abso-
luto nesta oferta promocional organizada pola Federación asturiana.

Espectaculares como de costume, os seguidores da Copa Propulsión volveron a dar un recital 
de derrapaxes. O vencedor dela en Cangas foi o BMW 320 de Manuel Menéndez.

Ruano –na foto– en Sport e Fernández, en 60km/h, foron os mellores na Copa LeMans Cen-
ter de regularidade
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7º Slálom de Monterroso

Vitoria e campionato para Sergio Pena
■ MIGUEL CUMBRAOS| TexTo ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ E MC | FoTos

A localidade lucense de 
Monterroso volvía a aco-
ller unha proba de slálom, 
a derradeira do ano en 
Galicia, decisiva para o tí-
tulo do presente exercicio. 
Trinta pilotos comparecían 
na localidade da Ulloa, nun-
ha proba que discorría nun 

circuíto pintado en viais 
próximos a súa zona esco-
lar. O retraso matinal alterou 
os horarios, pasándose para 
a tarde a segunda manga 
de adestramentos prevista 
para a mañá. Na primeira, o 
piloto máis rápido foi o me-
lidense Otero, co coñecido 

Fiesta N5, que repetiu me-
llor crono na segunda. Xa 
nas tandas oficiais, cam-
biaron as tornas, liderando 
Pena, por diante de Santos e 
Cabado, os tres aos mandos 
dos seus respectivos Citroën 
Saxo. Os tempos acada-
dos na segunda e definitiva 

deron finalmente a vitoria 
ao citado Sergio Pena, que 
se proclamaba igualmente 
campión galego da modali-
dade. Manuel Trevín escalou 
á segunda praza absoluta, 
co seu 205 GTI, mentres que 
Santos descendía unha pra-
za, sendo terceiro.

Tras ser segundo no San Froilán e abandonar na Mariña Lucense, Adrián Díaz levou o seu Nissan Micra N5 á quinta praza final.

Trevín e o seu 205 foron segundos en Monterroso Boa performance para o noiés Santos, terceiro na vila lucense
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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



*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 31/12/2019. 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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