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Este ano que comezamos marca un fito para esta 
revista, 25 anos na rúa. Para nós é unha grande ale-
gría poder cumprir as vodas de prata de SPRINT 
MOTOR. Algo que é unha realidade grazas, sempre 
o dicimos, ao esforzo de todos. Ao traballo e cola-
boración de moitos xornalistas e fotógrafos que 
contribuíron ao longo de dúas décadas e media 
co compromiso de transmitir a información do 
motor aos nosos lectores. Persoas, estas últimas, 
que coa súa atención (e as súas críticas) mante-
ñen vivo o obxectivo de continuar co noso labor. 
Mención importante tamén para todos os nosos 
anunciantes que, como unha especie de mecenas, 
fan que poidamos imprimir e distribuír todos os 
meses SPRINT MOTOR.

Chegar a este punto para nós é case maxia. 
Despois de superar, como puidemos, a dura cri-
se de 2008 cumprir as vodas de prata convértese 
case nun milagre. Lembrar que o sector das pu-
blicacións en papel cambiou radicalmente nos 
últimos anos. Só fai falta ver a morea de quioscos 
de prensa que pecharon, moitos deles nos pun-
tos máis céntricos das cidades. A popularización 
de Internet ten moito que ver neste cambio de 
hábitos. Nós, cunha distribución gratuíta, selec-
tiva e mellorada continuamente, conseguimos 
manternos e, incluso, aumentar a nosa audiencia.

Agora atopámonos noutro momento. Xusto 
neste ano van cambiar as cousas no sector da au-
tomoción moito, dun xeito radical, coa contami-
nación como pano de fondo. Marcando tempos, 
prezos e desenvolvemento de novos e vangardis-
tas modelos. E nós queremos estar presentes para 
contalo. Queremos ser partícipes desta transición 
á chamada electrificación e outras tecnoloxías que 
están por vir. É un momento indiscutiblemente 
histórico. Gañamos a posibilidade de poder na-
rralo e imos poñer todos os nosos recursos para 
facelo da mellor forma posible.

As novas tecnoloxías teñen moitísimo que di-
cir. O primeiro que está por ver é o poder da in-
telixencia artificial. Esta influirá rotundamente na 
industria automobilística. Dende o deseño e des-
envolvemento de novos modelos ata a forma de 
vendelos, pasando pola robotización masiva dos 
procesos e das fábricas. A IA incluso nos dirán can-
do temos que cambiar o coche e por cal, ademais 

de indicarnos a fórmula que máis nos interesa, 
propiedade, renting ou calquera outra que poi-
da xurdir.

Ao longo da historia, os humanos ampliamos as 
nosas capacidades grazas a moitos outros facto-
res, dende os gobernos ou as comunicacións ata 
o petróleo, que como as novas tecnoloxías tamén 
alteraron economías e sociedades. A diferenza é 
que está revolución actual vai ter que ser asumida 
a moita máis velocidade que os cambios anterio-
res. Un mundo novo que xa está en movemento.

A contaminación é un termo que xa marca os 
pasos futuros das nosas vidas. Ninguén queda 
fóra desta loita por un planeta menos contami-
nado e máis saudable. A Unión Europea inclu-
so é líder neste tema. Os limiares de CO2 fixados 
pola UE son os máis severos do mundo. Así, fronte 
aos 95 gr/km que se esixirán en 2020 na Europa 
Comunitaria, nos EUA a cifra ascende a 125, en 
China é de 117 e en Xapón de 122 gramos. Isto 
obrigará a todos os actores da automoción a mi-
rar cara á electrificación, sobre todo aos europeos.

Na liña da electrificación xa está o grupo 
Volkswagen, o maior fabricante mundial de au-
tomóbiles, que anunciou o pasado mes de de-
cembro que fabricará un millón de unidades de 
vehículos 100% eléctricos en 2023, dous anos 
antes do planificado. En consecuencia, amplía as 
súas perspectivas de produción cero emisións a 
1,5 millóns de vehículos en 2025.

Esta realidade que xa está activada por parte 
dos fabricantes terá que ser apoiada polas distin-
tas administracións e empresas enerxéticas para 
crear rapidamente infraestruturas de recarga. Algo 
imprescindible para que a venda dos automóbiles 
eléctricos avance.

Así están as cousas dos automóbiles. 
Cambiantes, electrizantes e, sobre todo, emocio-
nantes. Nós como xa dixemos ao principio que-
remos ser notarios deste tránsito que é histórico 
e que marcará unha nova forma de vivir as cou-
sas e as cidades. Co apoio de todos vós continua-
remos neste ano das vodas de prata cumprindo 
co noso deber de informar de como continúa a 
historia do motor. Grazas por acompañarnos ao 
longo destes 25 anos e por seguir con nós neste 
novo capítulo tan bonito.

EDITORIAL
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■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo

A tempada de ciclismo de 
estrada elite/Sub23 está a 
volta da esquina. Este ano en 
Galicia contaremos con sete 
equipos, un da provincia da 
Coruña e seis da provincia de 
Pontevedra.

Os tres equipos galegos que 
disputarán a Copa de España 
foron os que máis se reforza-
ron de cara a 2020.

O Aluminios Cortizo (Padrón) 
reforzouse considerablemen-
te, entre os reforzos desta-
can Fran García Rus, Jesús 
Nanclares e Carlos Cobos.

O equipo Supermercados 
Froiz (Pontevedra) contará con 

Samuel Blanco como principal 
reforzo.

O Vigo - Rías Baixas (Vigo) 
cambiou practicamente a to-
dos os ciclistas, entre os líde-
res destacan Mauricio Moreira, 
Víctor Etxeverria, Noel Martín 
e Íñigo González.

O resto de equipos ga-
legos son os seguintes: O 
Club Ciclista Vigués (Vigo), o 
Aluminios Alca (Redondela) 
e Farto - Aguas do Paraño 
(Pontevedra). Este último equi-
po tamén contará cun equipo 
feminino formado por trece 

ciclistas, da categoría júnior, 
Sub23 e elite.

Este ano creouse o equi-
po Louriña Cycling Team (O 
Porriño), co afán de afianzar-
se na categoría elite/Sub23, 
estará dirixido polo exciclista 
profesional Jacobo Ucha, en-
tre os seus principais referen-
tes destacan Roberto Mediero, 
Zé Pedro e Gustavo Rodríguez.

Parece que o ciclismo galego 
vive un momento doce, pero 
o caso e que hai moi poucos 
xuvenís e cadetes. Habería 
que mirar pola base para que 
a canteira tamén goce dunha 
boa saúde.

Nova Agility City 125
Kymco deseñou 

esta versión exclusi-
va para o noso mer-

cado. Xa se atopa dispoñible 
nos concesionarios por 2.099 
€, inclúe un ano de seguro 
obrigatorio. O usuario ten a 
posibilidade de convertelo 
nun Todo Risco por 135 euros 

máis (póliza non dispoñible 
como tal no mercado deste 
segmento); e ten, ademais, 
a opción de estender dous 
anos máis a garantía da mar-
ca (dous anos de serie) por 75 
€ máis.

Este é un scooter áxil e ur-
bano, de fácil manexo e 

manobrabilidade, de chan 
plano e lamia dianteira de 
16”, con gran capacidade de 
almacenaxe, LED en luces de 
posición, freos de discos con 
CBS, pinza dianteira de 3 pis-
tóns e traseira de 2 e motor 
de inxección refrixerado por 
aire (9cv a 8.500 rpm).

puntApunta Espírito GS
A 4ª edición do pun-

tApunta Espírito GS 
en terras marroquís, 

xa ten data (do 10 ao 17 de 
outubro). BMW xa está traba-
llando nas novas rutas e itine-
rarios que percorrerán o norte 
de África e que levarán aos par-
ticipantes por estradas e cami-
ños inesquecibles. Con todos 
estes ingredientes e moitas 
máis sorpresas preparadas 
para este 2020, a emoción es-
tará garantida.

Proximamente a organiza-
ción ampliará a información co 
percorrido e o proceso de ins-
crición, pero polo momento e 
para poder revivir a experien-
cia puntApunta Marrocos 2019, 
está este vídeo da Edición 2019 
(https://youtu.be/zJFFAVaEULs) 
o cal reflicte non só as experien-
cias vividas polos participantes, 
senón o compañeirismo, a emo-
ción e a solidariedade de todos 
os integrantes desta aventura.

Nova V-Strom 1050/XT
A V-Strom 1050/XT, é 

unha das motos máis 
completas pola súa 

equilibrada combinación en 
termos de prestacións e como-
didade. Un dos seus aspectos a 
salientar é o evolucionado mo-
tor Suzuki V-Twin de 1.037 cc, 
que cumpre coas novas nor-
mativas de control de emisións 
Euro 5 ao mesmo tempo que 
incrementa a potencia máxi-
ma ata 79 kW. A electrónica 

é outro dos puntos fortes da 
V-Strom 1050 xunto con inte-
resantes melloras no apartado 
de condución offroad no caso 
da XT. Ademais, a V-Strom 1050/
XT redeseña as súas ópticas LED 
e o seu característico “peteiro” 
en homenaxe á DR-Z Big.

Dispoñible proximamente nos 
concesionarios, ten un prezo de 
13.029 €, na súa versión normal, 
e de 14.629 na versión XT.

A tempada de estrada comezará en breve
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



Presentación do CUPRA Ateca
Elena Pazos, ase-

sora comercial de 
Compostela Motor, 

comentounos algunhas das 
principais características 
do novo CUPRA Ateca. Este 
modelo naceu da paixón de 
enxeñeiros e deseñadores. 
Un vehículo exclusivo cun-
has prestacións deportivas.

O corazón do CUPRA 
Ateca é un dos motores 

tecnoloxicamente máis avan-
zados do mercado: un pro-
pulsor de gasolina TSI de 
dous litros, catro cilindros, 
inxección directa e turbo-
compresor, que ofrece nada 
menos que 300cv a 400 Nm 
de par máximo. Este propul-
sor está unido a unha trans-
misión DSG de 7 velocidades 
e ao sistema de tracción inte-
gral 4Drive.

Nova estación de carga rápida en Compostela
Xa está operativa unha es-

tación de carga rápida na 
capital galega de Nissan e 

Easycharger. En Galicia xa hai ou-
tra estación de Nissan-Easycharger 
de carga rápida, en Outeiro de Rei e 
nos vindeiros meses se prevé a aper-
tura en Ourense e Pontevedra.

Esta nova instalación está situada 
no Hotel Oca Porta do Camiño. 
Nesta estación de carga rápida hai 
catro puntos de carga, tres deles de 
50 Kw e un de 22 Kw. A carga rápida 
permite poder recargar a batería do 
Nissan LEAF nuns 40 minutos.

Actualmente a tarifa estándar de 
recarga para calquera usuario é de 
0,30 €/KWh para a recarga rápida nos 
equipos de 50 Kw; pero os usuarios 
dun vehículo eléctrico Nissan terán 
un desconto dun 50% sobre esa tari-
fa, polo que recargar o 80% da bate-
ría dun LEAF, en 40 minutos, custará 
menos de 5 €. A operativa de carga 
da rede poderá realizarse a través 
da aplicación Nissan Charge, me-
diante a que os usuarios desta mar-
ca se beneficiarán do desconto do 
50%, ou ben a través da aplicación 
Easycharger para outros usuarios.

Premio para o Centro Porsche A Coruña
O grande equipo 

de Centro Porsche 
A Coruña foi galar-

doado con tres premios na 
Convención Anual de Porsche 
Ibérica: Concesionario do Ano 
en Satisfacción de Clientes 
de Vendas, en Satisfacción 

de clientes de Posvenda e 
Xestión do Departamento de 
Vendas.

No transcurso da Convención 
Anual, celebrada en Madrid o 
pasado mes de decembro, 
Tomás Villén, director xe-
ral de Porsche Ibérica, fixo 

entrega destes prestixiosos 
tres premios a Carlos Blanco, 
xerente de Centro Porsche A 
Coruña en representación de 
todo o equipo. Tres trofeos 
que referendan o gran traba-
llo que realizan cada un deles 

día a día cun único fin: a satis-
facción dos clientes.

É a primeira vez que un 
Centro Porsche consegue 
os premios de Satisfacción 
de Clientes de Vendas e 
Posvenda no mesmo ano.

GaliciaSprint Motor >>6



Novo Toyota C-HR
C o m p o s t e l a 

Móvil, concesio-
nario Toyota en 

Santiago, presentou o novo 
C-HR que subliña aínda máis 
o seu deseño con novas de-
fensas, e nova firma lumíni-
ca. Manuel Tanoira, xefe 
de vendas, foi o mestre da 
presentación.

No novo C-HR inclúense no-
vas motorizacións, incluín-
do o esperado motor 2.0 de 
180cv, ademais de optimizar 
as prestacións, rumorosida-
de e consumos do de 125cv.

Ademais, incorpora o novo 
multimedia MM19, que 

incorpora Apple Carplay e 
AndroidAuto co que se pode-
rán utilizar aplicacións como 
Spotify, WhatsApp, Audible, 
Google Maps e Waze, a través 
de Siri ou a opción “ok goo-
gle”. Apostando pola novas 
tecnoloxías, o novo C-HR dis-
pón da aplicación para mó-
bil MyT, para iOS e Android, 
estreando novas axudas ao 
condutor como o servizo de 
Hybrid Coach, que propor-
ciona consellos personali-
zados sobre a condución 
híbrida para ampliar o uso 
eléctrico e reducir o consu-
mo de combustible.

Breogán Motor entregou unha Proace 
VIP aos bombeiros de Ferrol

Toyota Breogán 
fixo entrega dunha 
Toyota Proace 180cv 

automática con acabado VIP 
e batalla longa ao Parque de 
Bombeiros de Ferrol.

Arturo Bañobre, asesor co-
mercial en Toyota Breogán, 
fixo entrega desta Proace Vip 
con equipación de bombei-
ros, luces prioritarias e zona 
de carga. Conta con 7 prazas 

e unha mesa central; un inte-
rior configurado para poder 
albergar un posto de mando 
avanzado.

O concelleiro de Seguridade, 
Germán Costoya, acompa-
ñado polo xefe de Bombeiros 
de Ferrol, Aureliano Bacelo, 
e de Arturo Bañobre, inspec-
cionaron o novo vehícu-
lo multiservizo no acto de 
entrega.

Compostela Monumental sorteou 
o Micra da campaña de Nadal

Paula Sánchez 
Salteiro, veci-
ña de Santiago, 

é a gañadora do Nissan 
Micra de Compostela 
Monumental e Caeiro 
Rei, o agasallo estrela dos 
comerciantes da zona his-
tórica da capital galega. A 
patronal do casco histórico 

repartiu este Nadal entre os 
seus establecementos aso-
ciados máis de 400.000 bo-
letos que repartiron entre 
todos aqueles clientes que 
realizaron as súas compras 
no seu Centro Comercial 
Aberto entre o 1 de decem-
bro de 2019 e o 11 de xa-
neiro deste ano.

Galicia >> Sprint Motor 7



Mitsubishi ASX 2020
O novo ASX 2020 

supón unha evolu-
ción integral, cun 

novo deseño exterior, un in-
terior con máis conectivida-
de, un novo motor, a volta 
da tracción total e un arse-
nal de tecnoloxías de axuda 
á condución que lle conver-
ten nun dos SUV compactos 

máis seguros do mercado. O 
novo ASX 2020 ten un prezo 
dende 16.700 €, con desconto 
Promofinance, prezo da ver-
sión que equipa o motor de 
150cv e un completo acaba-
do de serie. O novo ASX 2020 
destaca no apartado da segu-
ridade, adoptando as últimas 
tecnoloxías de Mitsubishi. A 

seguridade do novo ASX 2020 
comeza coa carrozaría RISE, 
mellorada con reforzos de 
aceiro de alta tensión en pun-
tos crave para reducir a defor-
mación da cabina e con zonas 
controladas de absorción de 
impactos para mellorar a se-
guridade en caso de colisión. 
Ademais, a maior rixidez que 

aporta a carrozaría RISE tamén 
mellora o comportamento 
en estrada do ASX e permite 
aproveitar mellor o seu chasis 
con suspensión independen-
te ás catro rodas. Os 7 airbags, 
que inclúen os de cortina e un 
de xeonllo para o condutor, 
protexen aos ocupantes en 
todo tipo de circunstancias.

Porsche Macan GTS
O novo Macan 

GTS (Gran Turismo 
Sport) lánzase cun 

potente motor, un chasis 
orientado a lograr o mellor 
rendemento, un deseño es-
pecífico e un equipamento 
máis completo. O propulsor 
V6 biturbo de 2.9 litros ofre-
ce unha potencia de 380cv, 
o que supón un aumento de 
20cv en comparación co seu 
predecesor. En combinación 
coa recentemente evolucio-
nada transmisión PDK de do-
bre embrague e o pack Sport 
Chrono, o Macan GTS acelera 
de 0 a 100 km/h en 4,7”, 3 dé-
cimas máis rápido que antes. 
Alcanza os 261 km/h.

O sistema de control da 
suspensión Porsche Active 
Suspension Management 

foi calibrado de forma espe-
cífica. O chasis rebaixouse 15 
mm para lograr unha maior 
suxeición lateral. A suspen-
sión pneumática adaptativa 
(opcional) incorpora un cha-
sis rebaixado outros 10 mm 
extra. As lamias RS Spyder 
Design de 20” que monta de 
serie, xunto co xeneroso ta-
maño dos discos de freo de 
fundición de ferro (360 x 36 
mm diante e 330 x 22 mm 
detrás), proporcionan un tac-
to e unha axilidade de autén-
tico deportivo ao GTS. Para 
mellorar aínda máis a capa-
cidade de deceleración, ofré-
cense como opción os freos 
Surface Coated Brake, con 
recubrimento de carburo de 
tungsteno, ou os Ceramic 
Composite Brake.

Taxi aéreo de Hyundai e Uber
Uber e Hyundai 

anunciaron unha 
asociación para 

desenvolver taxis aéreos de 
Uber. O “air vehicle concept” 
de Hyundai, presentado este 
mes, foi creado en parte a 
través do proceso de dese-
ño aberto de Uber, un en-
foque inspirado pola NASA 
que dá un impulso á innova-
ción ao lanzar publicamente 
os conceptos de deseño de 
vehículos para que calquera 
empresa poida utilizalos para 
innovar os seus modelos de 
taxi aéreo e tecnoloxías de 
enxeñería.

Ten unha velocidade de 
cruceiro de ata 290 km/h, 
unha altitude de cruceiro de 
ao redor de 300-600 m sobre 

o chan, e unha autonomía de 
100 km. O avión utiliza pro-
pulsión 100% eléctrica que 
alimenta múltiples rotores e 
hélices ao redor da fuselaxe 
para aumentar a seguridade. 
O feito de ter varios rotores 
máis pequenos tamén redu-
ce o ruído, algo moi impor-
tante nas urbes. O modelo 
está deseñado para despegar 
verticalmente, facer a transi-
ción á sustentación por me-
dio de ás en cruceiro, e logo 
volver ao voo vertical para 
aterrar. Inicialmente terá que 
ser manexado por un piloto, 
posteriormente será autóno-
mo. A cabina está deseñada 
con 4 asentos para pasaxei-
ros, cada un poderá levar 
unha bolsa ou mochila.
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Grandland X Híbrido Enchufable
Este SUV ofrécese 

agora como híbrido 
enchufable con trac-

ción dianteira. O Grandland X 
é, polo tanto, o primeiro Opel 
dispoñible con dúas versións 
híbridas: como X Hybrid4, con 
tracción total e con tracción 
dianteira (Hybrid). O prezo da 
versión de tracción dianteira 
(FWD) parte de 43.100 €. 

O prezo neto, importan-
te para as subvencións, é de 
35.248 €.

Cun motor de 1,6 litros turbo 
de gasolina e un eléctrico que 
impulsa as rodas dianteiras, o 
X Híbrido Enchufable alcan-
za unha potencia conxunta 
de 224cv e 360 Nm de par. 

Propulsado exclusivamente 
por electricidade, o híbrido 
enchufable pode percorrer 
ata 57 km segundo ciclo WLTP. 
O sistema de propulsión do X 
Híbrido Enchufable compon-
se dun motor de gasolina 1.6 
de catro cilindros con inxec-
ción directa (180cv), un mo-
tor eléctrico (110cv) e unha 
batería de ións de litio de 13,2 
kWh. O motor eléctrico está 
axustado a unha transmisión 
automática electrificada de 8 
velocidades.

O X Híbrido Enchufable 
permite elixir entre tres mo-
dos de uso (Electric, Hybrid e 
Sport) que permiten aos con-
dutores adaptar a resposta 

do coche aos seus desexos 
ou as específicas condicións 
de condución. Para mello-
rar aínda máis a eficiencia, 
este enchufable conta cun 

sofisticado sistema de frea-
da rexenerativa que recu-
pera a enerxía producida 
durante as fases de freada 
ou desaceleración.

Audi RS Q8
O novo RS Q8 ofre-

ce un deseño distin-
tivo. Os numerosos 

detalles do RS realzan o ca-
rácter exclusivo do novo 
modelo superior dos RS. O 
seu frontal mostra unha im-
poñente grella Singleframe 
octogonal cunha reixa RS en 
negro brillante con patrón 
de panal e grandes entradas 
de aire laterais. A carrozaría 
ten unha lonxitude de 5.012 
mm. O RS Q8 inclúe de se-
rie uns pasos de roda RS vi-
sualmente envolventes en 
cor gris Manhattan.

O V8 4.0 de gasolina do 
RS Q8 logra unhas grandes 
prestacións, propias dun-
ha versión RS: 600cv e un 

par de 800 Nm entre 2.200 
e 4.500 rpm; acelera de 0 a 
100 km/h en 3,8”. Co paque-
te opcional dynamic plus, a 
velocidade aumenta ata 305 
km/h.

O motor produce un carac-
terístico son deportivo, que 
se pode axustar a través do 
Audi drive select. Grazas 
ao seu sistema Mild-hybrid 
cunha instalación eléctri-
ca principal de 48 volts, o 
V8 combina rendemento e 
alta eficiencia. O sistema de 
desconexión de cilindros 
mellora o consumo. De se-
rie, un cambio tiptronic de 
8 velocidades transfire a for-
za do motor á tracción total 
quattro.

Lamborghini Huracán EVO
Lamborghini pre-

senta o Huracán 
EVO Tracción 

Traseira (RWD). Unha má-
quina de condución visceral, 
que xera 610cv a 8.000 rpm e 
560 Nm de par a 6.500 rpm. 
O Huracán Evo ten tracción 
traseira e dirección dinámi-
ca. Cun peso de só 1.389 kg, 
o Huracán EVO RWD alcan-
za unha velocidade de 325 
km/h e acelera de 0 a 100 
km/h en 3,3”. No interior, 

o posto de mandos ofrece 
unha pantalla táctil HMI de 
8,4” na consola central, den-
de a que se controlan as dis-
tintas funcións do coche e 
conectividade, como cha-
madas telefónicas, acceso a 
Internet ou ao Apple CarPlay.

Os primeiros pedidos des-
te novo Lambo entregaran-
se en primavera. O prezo en 
Europa é de 159.443 euros 
(prezo de venda recomen-
dado, sen impostos)

BREVES

❱❱ Opel celebra o seu 
regreso a Rusia; os primeiros 
modelos xa chegaron aos 
concesionarios nas princi-
pais cidades rusas. Os cida-
dáns rusos xa poden com-
prar o Opel Grandland X de 
Eisenach e o monovolume 
Zafira Life.
❱❱ Pioneiro e super-
vendas, o Porsche 991 foi a 
xeración máis completa do 
911 ata a data, tamén a máis 

exitosa, con 233.540 unida-
des producidas. O último 
coche desta serie acaba de 
saír da fábrica: un 911 Spe-
edster.
❱❱ A Unión Europea 
necesita contar con 44 mi-
llóns de vehículos eléctricos 
en circulación e multiplicar 
por 15 os puntos de recarga 
para o 2030 se quere alcan-
zar a neutralidade climática 
para 2050.
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Fiat 500 e Panda Hybrid
O Fiat 500 e o Panda 

serán os primeiros mo-
delos do grupo FCA no 

seu segmento en adoptar a tec-
noloxía híbrida. Ambos estarán 
dispoñibles a partir de febreiro 
facendo que o coche híbrido 
sexa accesible para todos.

Os dous se presentarán cun-
ha soa serie especial: a Launch 
Edition, co debut da nova mo-
torización Mild Hybrid de gaso-
lina que combina o motor de 1 
litro, 3 cilindros (70cv) da familia 
Firefly cun motor eléctrico BSG 

(xerador de arrinque integrado 
na correa) de 12 V e unha bate-
ría de litio. En comparación co 
propulsor 1.2 Fire (69cv), a mo-
torización Mild Hybrid reduce o 
consumo e, polo tanto, as emi-
sións de CO2 un 20% de media 
e ata un 30% no Panda Cross. O 
sistema BSG asegura un arrin-
que silencioso e sen vibracións 
do propulsor de combustión 
nas fases de parada e arrinque 
do motor.

A serie especial recoñécese 
polo emblema Hybrid situado 

na parte traseira e polo exclusivo 
logo en forma de H, composto 

por dúas pingas de auga, no 
montante central.

Citroën C5 Aircross Hybrid
O novo C5 Aircross 

Hybrid é o máis mo-
dulable do seu seg-

mento: 3 asentos traseiros 
individuais, reclinables e pre-
gables e un gran volume de 
maleteiro (460/600 litros). 
Cunha autonomía de 50 km, 
en modo 100% eléctrico, e 
unhas emisións de CO2 de 39 
g/km o C5 Aircross Hybrid su-
pón unha nova etapa na tran-
sición enerxética de Citroën 
ao propoñer unha motoriza-
ción híbrida enchufable.

As primeiras entregas reali-
zaranse a finais do primeiro 
semestre de 2020. A versión 
híbrida enchufable do SUV 
C5 Aircross, xa á venda, é o 
primeiro modelo híbrido en-
chufable de Citroën dentro da 
Core Model Strategy.

As ofertas de mobilida-
de electrificada estendida 
de Citroën responden ás ex-
pectativas de particulares ou 
profesionais que buscan unha 
mobilidade responsable e de 
custo de uso contido.

Mini Cabrio Sidewalk
O novo Mini Cabrio 

de 4 prazas presenta 
un deseño e un equi-

pamento exclusivo. Pintura 
exclusiva, deseño de capota 
único e lamias de aliaxe lixeira 
especiais. O carácter deporti-
vo deste convertible vese re-
alzado polas franxas do capó 
específicas do modelo cos 
bordos en cor de contraste. As 

carcasas dos retrovisores exte-
riores van pintadas sempre na 
cor da carrozaría.

O Mini Yours Softtop 
Sidewalk ofrece protección 
fronte á choiva e a luz solar 
intensa. A versión de capota 
totalmente automática, pode 
abrirse ou pecharse de forma 
eléctrica en 18” e presenta un 
deseño cun acabado exclusivo 

característico de Mini Yours. As 
lamias de aliaxe de 17” Scissor 
Spoke bicor do novo Cabrio 
Sidewalk tamén son unha ca-
racterística específica deste 
modelo. As molduras dos in-
termitentes laterais levan a de-
signación de modelo Sidewalk.

A gama de motores compon-
se de 3 de gasolina con tecno-
loxía TwinPower Turbo. O One 

Cabrio Sidewalk xera unha po-
tencia de 102cv co motor de 
3 cilindros e 1,5 litros. O novo 
Cooper Cabrio Sidewalk móve-
se cun motor de 3 cilindros e 
1,5 litros que entrega 136cv. O 
motor de 4 cilindros do novo 
Cooper S Cabrio Sidewalk ren-
de 192cv. Todos os motores se 
combinan de serie cunha caixa 
manual de 6 velocidades.

BREVES

❱❱ Volkswagen co-
mezou a realizar probas 
nun treito de 7 km da au-
toestrada A39 de Alemaña 
para recompilar datos anó-
nimos sobre o comporta-
mento dos condutores. O 
obxectivo do proxecto é 
solicitar nova información 
que axude a mellorar a 
condución asistida.

❱❱ Dende o 1 de xa-
neiro, todas as motocicle-
tas Suzuki dispoñerán de 
3 anos de garantía (2+1) 
e 3 anos de asistencia en 
estrada premium; agás 
as vendidas en Andorra, 
motos non matricula-
das e aquelas destinadas 
á competición, renting e 
alugueres.
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Serie especial Maserati Royale
Maserati que-

re render ho-
menaxe ao seu 

patrimonio histórico co 
lanzamento dunha serie 
especial que leva o seu 
mesmo nome, dispoñi-
ble en todos os modelos 
con motor V6 presentes 

na gama actual de 
Maserati. Só se produ-
cirán 100 Quattroporte, 
Levante e Ghibli Royale 
con motores que van do 
V6 diésel 3,0 (275cv), aos 
gasolina V6 3,0 litros (350 
e 430cv). A serie Royale 
está dispoñible en dúas 

cores exclusivas: Blu 
Royale e Verde Royale.

Os prezos parten dos 
115.000 € para o Ghibli, 
126.300 € para o Levante 
e 149.900 € para o 
Quattroporte. As primei-
ras entregas están previs-
tas para o mes de marzo.

Proposta da Asociación de ITV
A AECA-ITV 

( A s o c i a c i ó n 
Española de 

Entidades Colaboradoras da 
Administración na Inspección 
Técnica de Vehículos) propuxo 
ao novo Goberno que traba-
lle coas aseguradoras para 
dificultar, ou ata prohibir, a re-
novación e subrogación de 
pólizas de seguros aos vehí-
culos que non teñan a ITV 
en vigor. Esta entidade afir-
ma acoller ao novo Goberno 
"con optimismo" e cunha lis-
ta de peticións que consigan 

mellorar as altas taxas de ab-
sentismo nas inspeccións téc-
nicas, que alcanza a un 20% 
dos turismos e que chega a un 
40% no caso de furgonetas, a 
un 43% en motocicletas e ao 
58% en ciclomotores.

Por outra banda, urxen a 
que se potencien os progra-
mas de información para re-
forzar a imaxe das estacións 
de ITV como un servizo pú-
blico e non como unha taxa, 
ademais de políticas de segu-
ridade viaria e de protección 
medioambiental.

eVTOL
As aeronaves eléc-

tricas de despegue 
e aterraxe verticais 

eVTOL (all-electric Vertical 
Take-Off and Landing) des-
envolvidas pola empresa 
aeronáutica Joby en colabo-
ración con Toyota poderían 
converterse nunha solución 
sostible para aliviar os proble-
mas de mobilidade das zonas 
urbanas. O acordo reflicte o 
recoñecemento por parte de 
Toyota do potencial a longo 

prazo da mobilidade aérea 
urbana para satisfacer as ne-
cesidades cambiantes da so-
ciedade, así como a posición 
de Joby como líder da indus-
tria, que traballa para ofrecer 
desprazamentos aéreos segu-
ros e accesibles.

O obxectivo final é despre-
gar servizos de transporte 
aéreo rápidos, silenciosos e 
accesibles que se convertan 
nunha alternativa de mobili-
dade viable no futuro
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Kamiq Scoutline
O Skoda Kamiq é o 

primeiro SUV da mar-
ca en estar dispoñi-

ble como variante Scoutline. 
Ademais do revestimento ne-
gro mate dos pasos de roda 
o Kamiq Scoutline equipa un 
alerón dianteiro específico 
con protección de baixos e 
un difusor traseiro, todos eles 
co mesmo acabado prateado 

dos limiares laterais, as carca-
sas dos retrovisores e as barras 
de teito. As lamias de serie son 
de aliaxe de 17” Praga e pode 
equipar opcionalmente as de 
18” Crater. Este modelo tamén 
inclúe faros traseiros full LED 
de serie.

O interior ofrece un espazo 
xeneroso e paneis decorati-
vos exclusivos (cun efecto de 

madeira de freixo de serie e 
un deseño cepillado escuro 
dispoñible opcionalmente) 
complementados con saídas 
de aire con efecto cromo. Os 
pedais están revestidos cun 
deseño de aluminio. Mentres 
que os asentos dianteiros ve-
ñen con tapizaría especial 
Scoutline, o volante, a panca 
do freo de man e a panca do 

cambio de marchas ofrécen-
se cun acabado de coiro. Os 
clientes poden elixir un reves-
timento negro para o teito.

Está dispoñible coa gama 
completa de motores, que in-
clúe tres de gasolina, un dié-
sel, e un motor de gas G-TEC 
(GNC), con potencias de entre 
90 e 150cv. O lanzamento está 
previsto para xullo.

A visión da electrificación de Lexus
Dende o lanza-

mento do RX 400h 
en 2005, Lexus foi 

pioneira en tecnoloxías de 
electrificación. A visión “Lexus 
Electrified” busca dar un salto 
fundamental nas prestacións, 
o tacto de condución, o con-
trol e o pracer de condución 
dos automóbiles.

O novo prototipo “LF-30 
Electrified” encarna a visión 
da electrificación de Lexus. O 
seu exterior futurista anticipa 
os vehículos Lexus de cara a 

2030. Un interior innovador 
que potencia as tecnoloxías 
de condución autónoma, 
unha zona do condutor de 
novo deseño e outros avan-
ces. Dotado dun motor eléc-
trico en cada roda, dirección 
por cable e control avanzado 
da postura, o LF-30 pode ofre-
cer unha experiencia dinámi-
ca sen igual.

O UX 300e é o primeiro pro-
duto enmarcado na estratexia 
“Lexus Electrified. O primeiro 
vehículo eléctrico de batería 

da marca encarna unha con-
dución refinada característi-
ca do ADN da marca, cunha 

fiabilidade herdada da expe-
riencia en tecnoloxía de elec-
trificación híbrida.

Ford conectados
A nova tecnoloxía 

Ford de Información 
sobre Riscos Locais 

ofrece aos condutores unha 
advertencia anticipada de 
posibles perigos que se ave-
ciñan en xiros ou curvas. A 
Información sobre Riscos 
Locais (LHI) é un paso signi-
ficativo na viaxe cara a unha 
infraestrutura de transporte 
conectada, ao axudar aos con-
dutores para prepararse e po-
tencialmente evitar perigos no 
camiño. Cando os coches que 
van por diante atópanse con 

freadas repentinas, accidentes 
ou cargas envorcadas na súa 
ruta, o condutor que se atopa 
detrás e posiblemente fóra da 
vista, recibe unha advertencia 
anticipada. Esta información 
tamén inclúe dende tormen-
tas de saraiba inesperadas ata 
inundacións repentinas ou ata 
esvaramentos de terra.

LHI está deseñado para ser 
máis beneficioso para os con-
dutores que a información 
sobre riscos dos sistemas de 
radiodifusión actuais, que a 
miúdo envían notificacións 

que non son relevantes. De 
xeito significativo, non só se 
beneficiaran aqueles que via-
xan en coches Ford, xa que a 

información enviada se pode 
utilizar para alertar aos con-
dutores dos vehículos doutros 
fabricantes e viceversa.

NovasSprint Motor >>12



Novos Porsche 718 GTS 4.0
Porsche engade 

dous deportivos á súa 
gama de modelos con 

motor central: o 718 Cayman 
GTS 4.0 e o 718 Boxster GTS 
4.0. Os novos bipraza están 
propulsados polo mesmo 
motor bóxer de seis cilindros 
e 400cv que utilizan os 718 
Spyder e 718 Cayman GT4. 
En combinación coa caixa ma-
nual de seis velocidades e o 
sistema de escape deportivo, 
ofrecen unha entrega de po-
tencia excepcional. Aceleran 

de 0 a 100 km/h en 4,5” e al-
canzan unha velocidade máxi-
ma de 293 km/h. Grazas á 
suspensión deportiva de se-
rie Porsche Active Suspension 
Management, así como a unha 
distancia ao chan que se redu-
ce en 20 mm e ao Porsche 
Torque Vectoring con au-
toblocante mecánico tra-
seiro, esta nova xeración 
de GTS consegue un exce-
lente equilibrio entre dina-
mismo e confort. O pack 
Sport Chrono que levan 

como equipamento estándar 
e que incorpora a aplicación 
Porsche Track Precision evolu-
cionada, tamén enfatiza o ca-
rácter de estes deportivos con 
motor central. Outros puntos 
destacados dos modelos GTS 

son os elementos de deseño 
en negro de contraste e un in-
terior en Alcántara.

O 718 Cayman GTS 4.0 ten 
un prezo final de 94.580 €, 
mentres que o do 718 Boxster 
GTS 4.0 é de 96.888.

Novo Toyota GR Yaris
O novo GR Yaris é 

un auténtico deporti-
vo, froito da experien-

cia de Toyota no Campionato 
Mundial de Ralis (WRC). Nado 
do éxito en competición, leva 
a tecnoloxía e o deseño do au-
tomobilismo directamente 
aos modelos de produción, 
fiel ao espírito deportivo de 
Toyota Gazoo Racing.

Situado no máis alto da 
gama do novo Yaris, o novo 
GR é un modelo único que se 
beneficia das habilidades téc-
nicas e de deseño do departa-
mento deportivo da marca e 
Tommi Mäkinen Racing, socio 
no WRC. Ademais de ser o mo-
delo con homologación oficial 
para o desenvolvemento do 
próximo Yaris WRC, o novo 

GR Yaris conta tamén con to-
dos os atributos que buscan 
os propietarios para compe-
tir con éxito en competicións 
locais. Ao seu lanzamento, 
previsto para a segunda me-
tade de 2020, seguirá ao do 
GR Supra, situándoo como se-
gundo modelo global GR.

Todos e cada un dos aspec-
tos do GR Yaris viran en torno 
ao rendemento: unha nova 
plataforma e un novo motor, 
unha nova suspensión, unha 
estrutura lixeira, un estilo ae-
rodinámico e un novo siste-
ma de tracción permanente ás 
catro rodas GR-FOUR. Cunha 
elevada potencia e un peso 
reducido, conta con todas as 
bazas para facer un bo papel 
nas carreiras.

O motor é unha nova unida-
de de tres cilindros con turbo-
compresor, que se beneficia 
de tecnoloxías procedentes 
da competición para maxi-
mizar o rendemento, como a 
refrixeración de pistóns con 
multiinxección de aceite, vál-
vulas de escape de gran diá-
metro e un porto de admisión 
mecanizado. Cunha cilindrada 

de 1.618 cc, desenvolve un 
máximo de 261cv DIN e 
360 Nm de par. O propulsor 
DOHC de 12 válvulas, com-
pacto e lixeiro, incorpora un 
turbocompresor single-scroll 
con rodamentos de bolas, en 
combinación cunha transmi-
sión manual de seis velocida-
des, deseñada para soportar 
elevados niveis de par.
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O limpaparabrisas
Un elemento imprescindible para unha boa visibilidade
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O limpaparabrisas é un ele-
mento común en todos os 
coches. Patentado por pri-
meira vez en 1903 por Mary 
Anderson, é imprescindible 
para manter unha correcta 
visibilidade cando chove, 
neva ou se mancha o para-
brisas. A redución da visibi-
lidade cando chove débese 
principalmente á perturba-
ción visual que producen 
as pingas de auga no para-
brisas, máis que ao efecto 
atmosférico.

Limpaparabrisas

O deseño básico do siste-
ma é similar en todos os co-
ches, con dous brazos que 
varren en paralelo boa parte 
da superficie do parabrisas. 
Os sistemas monobrazo xa 
só se empregan en deporti-
vos raros, e desapareceron 
aqueles que varrían cara a 
dentro e os brazos se escon-
dían nos montantes laterais. 
Tesla acaba de patentar un 
novo sistema revolucionario 
baseado nun brazo trans-
versal electromagnético. 

Diferenzas

A primeira gran distinción 
está entre os sistemas ma-
nuais ou os que ofrecen un 
funcionamento automático. 
Nos primeiros o condutor 
axusta a velocidade e a ca-
dencia de varrido. Os segun-
dos funcionan cun sensor 
de chuvia, situado na parte 
superior do parabrisas, que 
detecta as pingas de auga 
que caen sobre o cristal. O 
sistema se adapta á cantida-
de e frecuencia da chuvia. 
Os limpaparabrisas automá-
ticos tamén teñen as súas 
diferenzas, pois non todos 
os sistemas reaccionan coa 
mesma rapidez ante as pri-
meiras pingas, nin adaptan 
a súa velocidade coa mesma 
precisión á cantidade e ta-
maño das pingas de auga 
que hai sobre o parabrisas.

Algúns sistemas poden 
ter en conta eventuais mo-
dificacións nos sinais debi-
do a rabuñazos ou sucidade 
no parabrisas, por medio 
de rutinas de adaptación 
do software da unidade de 
control. As novas xeracións 
de sensores funcionan con 

luz infravermella e poden ir 
montados en zonas do para-
brisas que estean tintadas. 
Moitos destes sensores le-
van calefacción integrada 
para evitar fallos na inter-
pretación por condensación 
de humidade.

Outra diferenza está na 
situación das saídas de lí-
quido, que aos poucos van 
pasando de estar colocadas 
sobre o capó, a ir instalados 
no propio brazo. Ademais 
de aforrar líquido porque 
se evita a súa dispersión no 
aire, este sistema é mellor 

para as escobillas, que non 
varren sobre seco no seu 
primeiro varrido.. 

As escobillas

Un mecanismo de hai trin-
ta anos cunhas escobillas 
novas é infinitamente máis 
eficaz que o sistema actual 
máis sofisticado cunhas es-
cobillas gastadas. A calidade 
e o estado de conservación 
das escobillas é o que real-
mente marca a diferenza. Un 
bo deseño xera unha pre-
sión uniforme sobre a área 
completa do parabrisas e 
minimiza a área exposta ao 
vento, o que mellora o seu 
funcionamento e reduce 

a súa sonoridade. Doutra 
banda, a goma empregada 
debe ser resistente á abra-
sión, luz ultravioleta e enve-
llecemento, ademais de ser 
máis elástica en condicións 
de frío e calor extremos. En 
canto ao seu mantemento, 
recoméndase cambiar as 
escobillas unha vez ao ano 
ou cando se observen fisu-
ras na goma, trepidación ou 
fallos na limpeza.

 Os “limpas” 
poden raiar o 
parabrisas se se 
activan en seco

A perturbación visual que producen as pingas de auga no parabrisas reducen a visibilidade

Os especialistas recomendan cambiar as escobillas unha vez ao ano
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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



Dúas enerxías en harmonía

Toyota Corolla Hybrid Feel !

■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

A nova familia do Toyota 
Corolla conta cunha ampla 
gama. Exactamente con 
tres carrozarías, dúas mo-
torizacións híbridas eléctri-
cas autorrecargables e ata 
seis acabados diferentes. 
Este modelo xaponés con-
ta con tres opcións de carro-
zaría –cinco portas (Corolla 
Hybrid), familiar (Corolla 
Hybrid Touring Sports) 
e berlina (Corolla Hybrid 
Sedan)- e dúas motoriza-
cións híbridas eléctricas au-
torrecargables, de 122 e 180 
cabalos.

A súa cifra de vendas 
amosa que estamos ante 
un modelo moi popular é 
moi importante para esta 
marca xaponesa. Falamos 
dun modelo que ao longo 
da súa historia, tras máis de 
cincuenta anos no mercado, 
vendeu máis de 45 millóns 
de unidades.

Se ao éxito pasado deste 
modelo lle sumamos a hi-
bridación seguramente o 
futuro será mellor. Porque 
o certo é que a suavidade a 
baixa velocidade é unha das 
súas calidades, cun rodar 

moi confortable e a posibi-
lidade de circular por cida-
de durante varios minutos 
co motor de gasolina off. 
Circular entre o tráfico sen 
escoitar ruídos ou sentir vi-
bracións do motor é unha 
sensación agradable. Unha 
percepción que puidemos 
constatar grazas a unidade 
de probas que nos cedeu 
Compostela Móvil, con-
cesionario oficial de Toyota 
en Santiago de Compostela.

Equipamento da gama

Os Corolla Hybrid e Hybrid 
Touring Sports se comercia-
lizan con seis niveis de equi-
pamento: Business Plus, 
Active, Active Tech, Feel!, 
Advance e Advance Luxury. 
Os tres primeiros son exclu-
sivo da versión de 122 ca-
balos, mentres que os dous 
últimos só poden ir asocia-
dos á variante máis poten-
te de 180cv. Pola súa banda, 
o acabado Feel! está dispo-
ñible para ambas motori-
zacións híbridas eléctricas. 
No Corolla Sedan pódese 
elixir entre cinco acabados: 
Business Plus, Active, Active 
Tech, Feel!, Advance.
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Equipamento destacado:

- Sistema de integración móbil

- Lamias de aliaxe de 17"

- Cristais traseiros escurecidos

- Faros dianteiros Bi-LED

- Cargador sen fíos de smartphone

- Toyota Safety Sense 2.0
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Esta familia equipa de se-
rie o Toyota Safety Sense 2.0, 
a última versión dos dispo-
sitivos de seguridade e axu-
da á condución da marca 
nipoa, que inclúe Sistema 
de Seguridade Precolisión 
con detección de ciclistas 
de día e peóns tanto de noi-
te como de día, Control de 
Cruceiro Adaptativo con 
función de parada e arrin-
que automático, Avisador 
de Cambio Involuntario de 
Carril, Recoñecemento de 
Sinais de Tráfico e Control 
Intelixente de Luces de 
Estrada. Ademais, as varian-
tes máis equipadas incorpo-
ran Sistema de Mantemento 
de Traxectoria, Detector de 
Obxectos no Ángulo Morto e 

Avisador de Tráfico Cruzado 
Posterior.

Os novos Corolla Hybrid, 
Hybrid Touring Sports e 
Hybrid Sedan inclúen, como 

a nova xeración de RAV4, 
servizos conectados grazas 
á aplicación MyT, con fun-
cións como “Localiza O meu 
Toyota” ou “Envía o meu 
Toyota” ademais de análise 
de condución e recordato-
rios de mantemento, entre 
outros. Ademais, esta familia 

equipa de serie e-call, o sis-
tema de chamada automá-
tica de urxencia en caso de 
accidente.

Entre os elementos de 
equipamento da gama 
Corolla sobresaen a panta-
lla TFT de sete polgadas, o 
cargador sen cables de te-
léfonos móbiles, a pantalla 
Touch de ocho polgadas con 
funcionalidade Multitouch, 
o teito practicable Skyview, 
o sistema intelixente de 
aparcamento S-IPA e os fa-
ros MultiLED con axuste di-
námico, con novas funcións 
para maximizar a ilumina-
ción da estrada sen cegar a 
outros vehículos, adaptando 
o haz á velocidade á que se 
viaxa e con sensor de ángulo 
de xiro para adaptar a direc-
ción da luz.

No Corolla Hybrid hai ata 
quince opcións de pintura 
para a carrozaría, catro de-
las bi-tón, estando dispo-
ñibles once para o Hybrid 
Touring Sports e 9 para o 
Hybrid Sedan.

Interior e maleteiro

Con unhas medidas com-
pactas o seu habitáculo é 
xeneroso. O Corolla cinco 
portas mide de longo 4.370 
milímetros, de alto 1.435 e 
de ancho 1.790 (sen contar 
os retrovisores exteriores).

No interior hai un espa-
zo amplo para adultos e to-
dos os axustes entre pezas 

son moi bos. Iso si, sen con-
cesións de materiais luxo-
sos. Os plásticos nas zonas 
baixas son duros. O uso do 
negro piano en zonas do sis-

tema de infoentretemento 
ou a consola central en-
tre os asentos está moi es-
tendido. A ergonomía dos 
mandos é moi boa, é doado 
atopar o mando que buscas. 
Os asentos abrazan o corpo 
bastante ben, aínda que 
estaría ben que foxen algo 
máis racing.

Entre os espazo do piloto 
e do acompañante, na parte 
dianteira da consola, conta-
mos cun espazo con recarga 
sen fíos para o móbil; aínda 
que queda pouco protexido 
nos laterais fronte a caídas. 
O cofre entre os asentos, ten 
unha toma de 12V e un por-
to USB.

A versión de 180 cabalos 
utiliza un propulsor térmi-
co distinto á de 122cv, sen-
do un 2.0 litros no primeiro 
e un 1.8 no segundo. No caso 
do noso vehículo de pro-
bas (180cv), a falta de espa-
zo no vano motor, obriga a 
esta versión a levar a batería 

 A suavidade 
a baixa velocidade 
é unha das súas 
calidades

 Circular na 
cidade sen escoitar 
ruídos do motor é 
unha sensación moi 
agradable

O tarado das suspensións filtran bastante ben as irregularidades do asfalto
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tradicional no maleteiro, 
quedando a capacidade 
deste algo escasa, 313 litros.

Conclusións

O Corolla só se vende con 
tecnoloxía híbrida, esque-
céndose totalmente dos de 
gasóleo e gasolina. Todas 
as versións deste novo mo-
delo reciben a etiqueta ECO 
da DXT, algo a ter en con-

ta para as normativas que 
están por vir nas cidades 
galegas. Probablemente 
para as que teñan máis de 
50.000 habitantes.

Dous dos seus principais 
argumentos son o de ser un 
vehículo híbrido, que non 
necesita cables para recar-
garse, e o seu deseño actual.

Outro tema é o do male-
teiro e a situación da batería. 
Os 313 litros de capacidade 
da versión de cinco portas 
quedan algo escasos, polo 
que os clientes que queiran, 
ou necesiten, máis capaci-
dade optarán pola carroza-
ría familiar.

A versión de 180 cabalos 
é a que nós recomendamos 
para os condutores que van 
a circular máis por estrada 
que pola cidade. Se sentirán 
máis cómodos coa respos-
ta do seu propulsor, sobre 
todo co vehículo cargado.

O Toyota Corolla é un 
compacto moi orienta-
do á comodidade princi-
palmente, así o puidemos 
comprobar, cun tarado da 
suspensión agradable e 
cómodo ata en zonas moi 
reviradas. En estradas nor-
mais a estabilidade des-
te xaponés está máis que 
probada, asentado e de 
fácil condución. Os prezos 
da gama Corolla parten de 
21.350 euros.

 O Corolla 
só se vende con 
tecnoloxía híbrida

Os 313 litros de capacidade do maleteiro quedan algo xustos

OO acceso ao interior é cómodo, 
os asentos dianteiros son correctos. 
Así e todo, a nós nos gustaría que 
tivesen un pouco máis de subxec-
ción lateral. Algo que se agradece, 
e moito, en treitos de estradas re-
viradas. As calidades dos materiais 
e os acabados son bos. Tendo unha 
percepción xeral do habitáculo moi 
positiva.

Prememos o botón de arrinque 
é o primeiro que temos que coñe-
cer é como sabemos que o vehículo 
xa está en marcha. Unha testemu-
ña luminosa coa palabra Ready así 
nolo indica. Se agardamos que o co-
che nos avise co ruído do motor de 
combustión estaremos fóra de xogo.

O Corolla 2.0 Hybrid ten un pro-
pulsor de gasolina novo que cubica 
1.987 centímetros cúbicos. O motor 
eléctrico é algo máis potente e ten 
máis par que na versión de 122cv, 
pero a diferenza que máis chama 
a atención é que este está alimen-
tado por baterías de níquel-metal 
hidruro, en lugar das de ións. A po-
tencia máxima deste Corolla é de 
180 cabalos.

Poñemos a panca do cambio 
na posición “D” e comezamos a nosa 
ruta de probas. Ao saír da urbe, o 
motor térmico pode apagarse en 
determinadas condicións de marcha 
se a velocidade non é moi elevada, 
se a demanda de enerxía non é alta 
e se a batería ten suficiente carga; 
pero non aguanta demasiado tem-
po e pronto ten que volver a arrin-
car a non ser que vaiamos buscando 

conseguir un consumo baixo. A ve-
locidades medias o motor non se re-
voluciona en exceso e a entrega de 
potencia é suficiente.

Comezamos os primeiros qui-
lómetros da nosa proba por unha 
estrada secundaria. Notamos bas-
tante soltura sen ter que forzar o 
motor para conseguir unha boa ace-
leración. Así e todo, cando afronta-
mos incorporacións a vías rápidas, 
aceleramos forte para cubrir un 
adiantamento ou ascendemos unha 
pendente pronunciada, o benestar 
no seu interior redúcese un pouco 
porque o cambio e-CVT revoluciona 
moito o motor térmico e faise notar 
no interior do vehículo. As recupera-
cións, sen ser fulgurantes, son sufi-
cientes para saír con soltura dunha 
situación embarazosa. Estamos fa-
lando dunha potencia máxima de 
180 cabalos, satisfactorios para a 
maioría dos condutores.

Este Corolla de cinco portas é 
áxil en curvas lentas ou a ritmo ele-
vado grazas, entre outras cousas, á 
súa distancia entre eixes. Cando 
enlazamos curvas rápidas notamos 
unha sensación rotunda do chasis 
e as suspensións. Respecto ás sus-
pensións temos que comentar que 
nos gustou bastante o seu tarado, 
pois filtra bastante ben as irregu-
laridades que podamos atopar na 
estrada e logo, grazas ao bo facer 
da plataforma TNGA e o seu chasis, 
a carrozaría inclina o xusto cando 
decidimos trazar algunha curva a 
alta velocidade. Moi positivo nese 
apartado.

Dicir tamén que existen varios 
modos de condución que varían a 
resposta do motor e a dirección, 
pero que non actúan sobre a sus-
pensión. Para finalizar comentar 
que os consumos medios que obti-
vemos estiveron ao redor de 6,2 li-
tros. A maioría de quilómetros que 
percorremos foi por estrada e au-
tovía (80%) o resto foron urbanos.

A
RRIN
CAMOS !

• Motor: 2.0  180H
• Cilindrada (cc): 1.987
• Estrutura: 4 cilindros en liña
• Inxección:  L-Jetronic 

(multipunto)
• Distribución: DOHC 

16 válvulas VVT-i
• Potencia máxima (cv): 180
• Par máximo (Nm/

rpm): 190/4.400
• Tipo de batería 

HV: EV-MNR01

• Tracción: Dianteira
• Transmisión tipo: CVT
• Stop & Start: Si
• Dirección: Eléctrica con 

asistencia variable
• Freos dianteiros / 

traseiros:  Discos ventilados 
/Discos macizos

• Lonxitude total 
(metros):  4,37

• Anchura (metros): 1,79
• Alto (metros): 1,435
• Número de prazas: 5
• Volume maleteiro 

(litros):  313
• Combustible:  Gasolina
• Prezo base gama Corolla 

(euros): Dende 21.350 euros

 >> Sprint Motor 19



A Trail periférica

Honda CB500X 2019-2020

■ XOSÉ ARUFE | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

O segmento Trail está do-
minado por modelos de 
cilindrada media-alta, apro-
ximadamente a partir de 650 
cc. Son motocicletas com-
pletas en todos os aspectos, 
capaces de levar a calquera 
parte (ata en parellas) pero 
non aptas para aqueles con 
pouca experiencia. Son au-
ténticas viaxeiras. Dende o 
ano 2013 Honda respondeu 
á demanda do mercado coa 
CB500X nada coa CB500F e 
a CBR500R. En 2016 actua-
lizouse, en 2017 obtivo a 
homologación Euro4 e, en 
2019, volveu a subir o lis-
tón coa evolución 2.0. Os 
técnicos de Golden Wing 
House puxeron a súa man 

e a súa pericia na estética, 
o motor e tamén no chasis. 
De feito, a nova CB500X ten 
unha lamia dianteira de 19 
polgadas.

A liña da CB500X 2019 
púxose ao día, sen ser unha 
cousa revolucionaria. O faro, 
colocado sobre o frontal tí-
pico de “peteiro de parrulo”, 
é Full-LED; os carenados na 
área dos paneis laterais re-
visáronse e se redeseñaron 

adoptando un toque máis 
espartano. Ademais, os téc-
nicos xaponeses tamén pen-
saron na aerodinámica para 
ofrecer ao piloto máis pro-
tección contra o vento a alta 
velocidade. Tamén é novo o 
perfil do asento (colocado a 
unha altura de 830 mm do 
chan), máis delgado para 
facilitar o soporte no chan 
ata para motociclistas me-
nos altos. O manillar bicó-
nico agora é máis recto e 
elevado.

Grandes noticias para o 
motor: os dous cilindros 
paralelos cubican 471 cc 
(diámetro x carreira, 67 x 
66.8 mm) e están refrixe-
rados por líquido. A poten-
cia que entrega o propulsor 
son 47cv (pódese conducir a 
CB500X tamén coa licenza 

A2). A pechadura das vál-
vulas adiantouse en 5º e a 
elevación aumentou en 0,3 
mm (agora 7,8 mm) para 
aumentar o par e a poten-
cia entre 3.000 e 7.000 rpm. 
Honda atopou unha mello-
ra do catro por cento neste 
rango en comparación co 
modelo anterior, tamén gra-
zas aos fluxos de aire optimi-
zados dende a caixa de aire 
aos corpos do acelerador e 
o novo escape con terminal 
de saída dual. Ademais, para 
gozar plenamente da cros-
sover 500 en todas as condi-
cións, monta un embrague 
antirrebote.

Proba en estrada

O primeiro que apreciei 
con respecto ao modelo 

 O conxunto 
embrague-cambio 
é sorprendente, 
nin ruídos nin 
vibracións, todo 
fluidez
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2017 é a posición de condu-
ción, na versión 2019-2020 
nótase moito a elevación da 
parte dianteira grazas á súa 
lamia de 19”, máis cómoda 
e confortable e mantendo 
a posición das costas máis 
relaxada.

Como xa dixen anterior-
mente o motor ten un bo ca-
rácter por ser un bicilíndrico 
de 471 cc. Iso si, transmite 
algunhas lixeiras vibracións 
na área do sillín e os repou-
sapés por enriba de 6.000 
rpm. O conxunto embra-
gue-cambio é sorprenden-
te, nin ruídos nin vibracións, 
todo fluidez. Excelente sen-
sación tamén coa suspen-
sión, malia a calibración 
suave e a carreira longa ade-
cuada para todoterreo, logo 
da primeira parte máis bran-
da, ten o soporte suficiente 
para sentir a moto controla-
da nas nosas mans. Cando 
che atopas con fochancas e 
máis fochancas, apenas te 
dás conta! O seu consumo 
é ridículo no ciclo medio 
WMTC. Considerando que a 
capacidade do tanque é de 
17,7 litros, teriamos uns 00 
km de autonomía. A panta-
lla de a bordo indicaba uns 
4,3 litros aos 100 km, uns 23 
km por litro, nada mal tendo 
en conta que lle dei un pou-
co de heavy metal.

Esta unidade de probas foi 
cedida polo concesionario 

oficial Honda para a provin-
cia da Coruña, MOTOR 7.

Off Road

Durante o día conducin-
do a Honda CB500X, ta-
mén abordei algún camiño 
de terra para ver como se 
comportaban as novas sus-
pensións e a roda diantei-
ra de 19”. Estas innovacións 
técnicas permítenlle "pe-
netrarse" sen dificultade 
en calquera tipo de terreo 
sinuoso. A nova CB500X 
tamén transmite moita con-
fianza a aqueles que teñen 
menos experiencia en todo-
terreo: a horquilla e o amor-
tecedor único absorben ben 
os buracos, as asperezas e 
as pedras. E hai que dicir 
que ata a lamia diantei-
ra máis grande e os pneu-
máticos Dunlop Trailmax 
equipados de orixe cum-
pren a súa función nestes 
camiños con pouco agarre. 
Ademais, o motor é moi sua-
ve, un bo empuxe a partir de 
2.000 rpm e unha saída sú-
per lineal, unha demostra-
ción do grande equilibrio 
que a compañía xaponesa 
logrou atopar neste novo 
modelo. O freo traseiro ta-
mén responde ben e o ABS 
tende a entrar só cando o 
buscas, bótase de menos o 
botón OFF para o ABS can-
do a usamos polo campo. 
Tivemos que adaptarnos 
á altura das pancas (caixa 

de cambios e freo traseiro) 
que, na miña opinión, son 
demasiado baixas ao afron-
tar o camiño de terra de pé. 
Afortunadamente, un axus-
te rápido é suficiente para 
adaptalo ao noso gusto. A 
pantalla LCD inversa con 
fondo azul regulable en 
intensidade de luz, dános 
unha chea de información 
dunha ollada, como a velo-
cidade engrenada ou o con-
sumo. Bótase de menos un 
botón de MODE máis acce-
sible para o seu manexo sen 
separar as mans do manillar.

A nova Honda CB500X 
é unha crossover urbana 
ideal, que non se deixa in-
timidar polas motocicletas 
máis grandes e non de-
cepciona as expectativas 
dos motociclistas máis ex-
perimentados. Pero tamén 
se debe subliñar que é sú-
per fácil e, tanto en asfalto 
como en camiños de terra, 
tranquilízache de inmedia-
to. Coas actualizacións de 
2019, a CB500X é aínda máis 
completa.

A marca tamén ofrece 
unha ampla gama de acceso-
rios para transformala nunha 
verdadeira “trotamundos”: 
soporte central, protecto-
res de mans, puños calefac-
tados, maletas laterais de 29 
litros, toma de 12V, defensas 
de motor a proba de golpes, 
faros antinéboa LED e bolsa 
de depósito.

SEGURO
Terceiros con asistencia en 
estrada, seguro de condutor 
275 € ao ano
Tamén hai a posibilidade de 
engadir roubo, incendio ou 
perda total (Todo Risco)

PREZOS
Prezo da CB500X: 6.750 + 200 
€ de matriculación

CORES

Vermello Grand Prix

Negro Mate Gunpowder 
Metallic
Branco Perla Metalloid

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 
revisión: 90 €
Cambio de pneumáticos cada 
12.500 km
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Marca: Honda
Tipo de carné: A-2
Ano: 2019
Prazas: 2
Importador: Montesa 
Honda, S.A.
Web importador: www.
honda-montesa.es
Motor e transmisión
Cilindrada exacta: 471 cc
Ciclo: 4 T
Disposición: en liña
Distribución: DOHC
Cilindros: 2 en liña
Válvulas por cilindro: 4
Alimentación: inxección 
electrónica de gasolina PGM-
FI
Refrixeración: líquida
Diámetro por carreira: 67 
mm x 66.8 mm
Compresión: 10.7 :1
Potencia máx. declarada: 
47cv a 8.600 rpm
Par máx. declarado: 43 Nm 
a 6.500 rpm
Combustible: gasolina sen 
chumbo 95/98
Normativa anticontamina-
ción: Euro4
Limitación: non
Acendido: dixital transistori-
zado con control computeriza-
do e avance electrónico
Batería: 12 Volts
Transmisión secundaria: 
cadea
Embrague: multidisco en 
baño de aceite con sistema 
antirrebote
Accionamento: mecánico
Número de marchas: 6
Chasis
Tipo de chasis: diamante en 
tubo de aceiro

Suspensión dianteira
Tipo de suspensión dian-
teira: horquilla telescópica
Diámetro de barras: 41 mm
Percorrido: 150 mm
Regulacións: precarga de 
muelle
Suspensión traseira
Tipo basculante: dobre 
brazo
Material: aluminio
Tipo de suspensión trasei-
ra: Prolink, 1 amortecedor
Percorrido: 135 mm
Regulacións: 9 posicións 
precarga
Freo dianteiro
Sistema: 1 disco lobulado
Diámetro: 310 mm
Pinza: 2 pistóns, ABS
Freo traseiro
Sistema: disco lobulado
Diámetro: 240 mm
Pinza: 1 pistón, ABS
Roda dianteira
Diámetro de lamia: 19" 
(aluminio)
Garganta de lamia: 2.5
Modelo de pneumáticos: 
Trailmax Mixtour (Dunlop)
Tipo de pneumáticos: 
Radial Tubeless
Medida de pneumático: 
110/80 R19M/C
Roda traseira
Diámetro de lamia: 17"
Garganta de lamia: 4.5
Medida de pneumático: 
160/60 R17M/C
Dimensións e prestacións
Largo/ancho/alto (mm): 
2.155 / 825 / 1.290
Distancia entre eixes: 1.410 
mm
Altura asento: 830 mm
Avance: 108 mm
Ángulo de lanzamento: 
27.5º
Capacidade do depósito: 
17.5 litros
Peso declarado: 197 kg
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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
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Sete décadas despois de que 
a primeira Dream D-Type saí-
se da fábrica no ano 1949, o 
fabricante xaponés Honda 
celebrou o pasado mes de 
decembro o 70 aniversario 
da produción de motoci-
cletas alcanzando a cifra de 
catrocentos millóns de uni-
dades en todo o mundo.

Honda foi fundada en 1948 
e a produción en serie na 
súa primeira fábrica fóra de 
Xapón comezou en Bélxica 
quince anos despois (1963). 
Dende entón, a marca ni-
poa expandiu a súa pro-
dución global, de acordo 
cos seus principios funda-
mentais de producir moto-
cicletas para satisfacer as 
demandas locais, con 35 
centros de produción en 25 

países ao longo de Europa, 
Asia, África e América.
Esta compañía é unha das 
máis importantes corpo-
racións multinacionais de 
Xapón, coñecida princi-
palmente como un dos 
maiores fabricantes de au-
tomóbiles e motocicletas 
do mundo. Fundada por 
Soichiro Honda, un rapaz 
emprendedor e soñador 
que dende a infancia se 
mostrou como un visiona-
rio do seu tempo. Na actua-
lidade é unha empresa con 
sede no país do sol nacen-
te, que exporta os seus au-
tomóbiles e motocicletas 
para o mundo enteiro.

Motocicletas históricas

Na actualidade este gran 
fabricante produce unha 
ampla gama de motoci-
cletas e scooters para o 
mercado global, dende as 
divertidas utilitarias de cin-
cuenta centímetros cúbicos, 
como o Dunk, ás motos off-
road de referencia como a 
CRF450R, pasando por ico-
nas como a GL1800 Gold 

Wing, a nova CRF1100L 
África Twin e a nova 
CBR1000RR-R Fireblade de 
160Kw.

Dende a súa fundación, 
Honda continuou desenvol-
vendo e fabricando produtos 
que cobren moitas e variadas 
necesidades globais, baseán-
dose na crenza de que “o pro-
pósito da tecnoloxía é axudar 
as persoas”. Este principio le-
vou a marca a alcanzar o fito 
de 100 millóns de unidades 
en 1997, 300 millóns en 2014 
e, hoxe, 400 millóns.

O ano 2018 foi testemu-
ña de como Honda excedía 
a produción global anual de 
vinte millóns de unidades por 
primeira vez na súa historia, 
de como segue gozando dun 
forte apoio dos seus clientes 
en todo o mundo, e de como 
traballa na súa visión 2030 

 Honda 
alcanzou o fito 
de 100 millóns 
de unidades 
producidas en 1997

Honda alcanza a cifra de 400 millóns de motocicletas producidas
A primeira fábrica de motocicletas fóra de Xapón inaugurouse en Bélxica en 1963

Este fito logrouse alcanzar tras 70 anos de produción

Dream D - Type (1949)

En 2014 a Super Cub converteuse na moto máis producida da historia

Retro-visorSprint Motor >>24



para servir os seus clientes coa 
“satisfacción de facer mellor a 
súa vida”.

Takahiro Hachigo, Chief 
Executive Officer, Honda Motor 
Co., Ltd: “Durante setenta anos 
Honda subministroulles motoci-
cletas aos seus clientes de todo o 
mundo, que fan que a vida sexa 
máis cómoda e divertida. Como 
resultado, logramos o noso fito 
de catrocentos millóns de uni-
dades. Síntome agradecido a to-

dos os nosos clientes e a todo o 
mundo implicado no desenvolve-
mento, a fabricación, as vendas e 
os servizos dos nosos produtos. 
Continuaremos dando o mellor 
de nós mesmos para subminis-
trar produtos atractivos que cu-
bran as necesidades e os soños 
dos clientes de todo o mundo”.

 A marca 
nipoa conta con 
35 centros de 
produción en 25 
países

70 anos de historia do motociclismo

Fitos de Honda na produción de motocicletas

Datas de comezo da 
produción global de 
motos de Honda

Honda sempre aproveitou a súa experiencia na competición para facer motos deportivas A icónica África Twin comezou a venderse en 1986

1948. - Fúndase Honda Motor Co., Ltd

1949. - A Dream D-Type ponse á venda (o primeiro modelo de motocicleta importante 
de Honda)

1958. - As icónicas Super Cub e Super Cub C100 únense á gama da marca

1959. - Honda convértese no maior fabricante de motocicletas do mundo

1969. - A CB750 sae á venda (primeira motocicleta de 4 cilindros de produción en serie)

1975. - A GL1000 Gold Wing sae á venda

1986. - Comercialízase a XRV650 África Twin

1992. - Sae á venda a CBR900RR FireBlade

2009. - A VFR1200F (a primeira moto do mundo con Transmisión de Dobre Embrague 
(DCT), aparece no salón Tokyo Motorshow)

2014.
- A Honda Super Cub convértese na motocicleta con maior produción da historia 
(87 millóns de unidades vendidas en 160 países)
- Marc Márquez convértese no campión do mundo máis novo da máxima catego-
ría aos 21 anos de idade

2019.
- As vendas de motocicletas DCT alcanza en Europa as 100 000 unidades
- Honda celebra a consecución do seu 25.º Campionato de Construtores da Máxima 
Categoría
- Marc Márquez gaña o seu 8.º título mundial

1968. - Alcanza o fito dos 10 millóns de unidades
1984. - Alcanza o fito dos 50 millóns de unidades
1997. - Alcanza o fito dos 100 millóns de unidades
2004. - Excede os10 millóns de unidades anuais de produción de motos
2008. - Alcanza o fito dos 200 millóns de unidades
2014. - Alcanza o fito dos 300 millóns de unidades
2018. - Excede os 20 millóns de unidades anuais de produción de motos
2019. - Honda alcanza o fito dos 400 millóns de unidades

1963. - Bélxica
1967. - Tailandia
1971. - Indonesia
1976. - Brasil e Italia
1979. - Norte América
1980. - Nixeria
1992. - China
1997. - Vietnam
2009. - India
2013. - Bangladesh
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Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i. 
O  noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia, tal como 
o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu correo electrónico un 
resumo de xeito gratuíto do máis destacado en materia de novas tecnolóxicas. 
A que agardas? Subscríbete XA! É de balde.
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Un dos factores máis im-
portantes durante a condu-
ción, e ao que ás veces non lle 
prestamos a atención necesa-
ria, é unha boa saúde visual, 
xa que o noventa por cento 
das decisións que tomamos 
mentres conducimos veñen 
dadas pola visión. No inver-
no os desprazamentos pola 
estrada complícanse. A me-
nor luz ambiental e as peores 
condicións meteorolóxicas 
desta época supoñen un ris-
co para a seguridade polos 
seus efectos sobre a visibili-
dade. Os datos estatísticos de 
accidentes con vítimas indi-
can precisamente que nesta 
época se incrementan de xei-
to importante os sinistros re-
lacionados cos problemas de 
visión e visibilidade da con-
torna. Polo tanto, estes son 

uns meses especialmente 
adecuados para realizar unha 
revisión da vista.

Segundo datos do estu-
do “Visión e Condución”, 
elaborado polo grupo 
Essilor, o Instituto de Tráfico 
e Seguridade Viaria da 
Universitat de València e 
Fesvial, un 29,5% (uns 8 mi-
llóns) dos condutores espa-
ñois presenta, entre outras 
cousas, deficiencias en ame-
tropía (miopía ou hiperme-
tropía). Estes defectos visuais 
dificúltanlles aos condutores 
que vexan con nitidez os si-
nais, así como realizar o cál-
culo correcto de distancias 
de seguridade, velocidade 
doutros vehículos e, en con-
secuencia, fai que se alte-
ren os tempos de reacción. 
Polo tanto, é imprescindible 
que os condutores se con-
ciencien sobre o importante 
que é a visión cando se está 
manexando un vehículo, 

especialmente nesta época 
do ano.

No estudo “Visión e 
Condución” obtivéronse ou-
tros datos preocupantes so-
bre a visión dos condutores 
españois. Dos 3.200 condu-
tores aos que se examinou, 
un 14% presenta dificulta-
des de visión en condicións 
óptimas de iluminación, por-
centaxe que aumenta ata un 
38 en situacións de baixa 

iluminación. Ante un cega-
mento polas luces de outro 
vehículo, un 44% dos con-
dutores tarda máis de vinte 
segundos en recuperar total-
mente a visión central e un 
23,5% dos pilotos presentan 
deficiencias en campimetría 
(vista lateral).

Este é o primeiro macroes-
tudo “in vivo” sobre este tema 
do que se ten constancia no 
noso país e en Europa. Trátase, 

por unha banda, dun estudo 
de opinión sobre hábitos, 
crenzas e actitudes sobre a 
visión e condución e, por ou-
tro, a investigación para pro-
fundar e coñecer realmente o 
“estado da saúde visual” dos 
condutores do noso país a 
través dunhas probas visuais 
específicas para a condución, 
complementarias ao exame 
visual habitual que realizan 
os profesionais da visión.

■ ANTÓN PEREIRA| TexTo ■ SPRINT MOTOR| FoTos

Unha boa visión aumenta a Seguridade Viaria
Os condutores con deficiencias visuais aumentan o risco de provocar un accidente

 O 90% das 
decisións que se 
toman ao volante 
veñen dadas pola 
visión

É importante que os condutores fagan unha revisión ocular anual

Seguridade >> Sprint Motor 27



O mes de xaneiro é 
un bo momento para 
lembrar o pasado e 
pensar, con calma, 
no futuro. Recordar o 
que pasou e preparar 
o que vai vir. Nestas 
páxinas dedicamos 
información e imaxes 
sobre os pilotos que 
obtiveron no pasado 
exercicio as mellores 
mencións.

Xaneiro, un mes para valorar os resultados

Tempo de campións
■ MIGUEL CUMBRAOS| TexTo ■ TOMAS E MATEO CUMBRAOS DÍAZ E MC | FoTos

Unha promesa que xa é realidade. Falamos do madrileño José María López, que levou con 
solvencia o CERA, digamos o nacional de asfalto.

Asfalto e terra compuxeron o escenario do novidoso “Supercampionato”, onde o citado López 
tamén foi o mellor.

Emocionante, intenso e cheo de grandes momentos. Así foi o desenvolvemento do WRC, onde mandou o estonio Tänak, ao volante dun Toyota WRC.

28 RalisSprint Motor >>



Os asturianos Javi Villa e López Fombona (foto), así como o catalán Estrada, foron os mellores na montaña nacional, 
liderando as categorías 1, 2 e 3 respectivamente.

O galego López Rivas (foto) venceu en Pre81, como fixeron o madrileño Antonio Sáinz en Pre90 e o asturiano Aldo 
de Alberto en Categoría 5, todo iso dentro do campionato de España de ralis históricos.

O lacianiego José Antonio Núñez proclamouse vencedor do autonómico de ralis de Castela e León.

Dominio incontestable do veterano Xevi Pons no campionato de España de terra.

29Ralis >> Sprint Motor



A derradeira carreira do ano en Monterroso deu o campionato galego de slálom a Sergio Pena, que recorreu a un 
Citroën Saxo.

Novo entorchado para Víctor Senra no galego de ralis, onde foi amo e señor aos mandos do seu Citroën R5.

Pese a problemas no transcurso da tempada, o seu monopraza e o seu camión arderon, Alexis Vieitez volveu a reinar 
nas subidas galegas.

Merecido título no asturiano de ralis para o piloto de Grado, Manuel Mora, cun veterano pero moi efectivo Peugeot 205.
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Citroën no Campionato do Mundo 2020
Citroën Racing segue pre-

sente no Campionato do 
Mundo de Ralis FIA co C3 R5. 
A primeira proba será este 
mes coa disputa do Rali de 
Montecarlo, finalizando o vin-
deiro novembro en Xapón. 
Este programa intensivo co 
C3 R5 servirá para continuar 
co desenvolvemento do ve-
hículo iniciado en 2018, e 
seguir ofrecendo aos clien-
tes un coche cada vez máis 
competitivo.

Os pilotos de PH Sport, Mads 
Østberg e Yohan Rossel, conta-
rán co apoio oficial de Citroën 
Racing e os seus socios Total 
e Michelin. Participarán, en 
oito e seis probas respecti-
vamente, do Campionato 
do Mundo de Ralis FIA deste 
ano. Ademais, o piloto fran-
cés contará co apoio adicio-
nal da Fédération Française 
du Sport Automobile. Nicolas 
Ciamin e Eric Camilli tamén 
contarán con apoio no Rali 
de Montecarlo. Un total de 
seis C3 R5 tomarán a saída na 

87ª edición do clásico inver-
nal do WRC.

A marca dará o seu apoio 
ao prometedor piloto fran-
cés Yohan Rossel, vencedor 
do Campionato de Francia de 
Ralis a pasada tempada na súa 
primeira toma de contacto co 
C3 R5. Para este ano, o piloto 
de 24 anos formará parte do 
Equipe de France FFSA e parti-
cipará en seis probas do WRC3 
co obxectivo de aprender e 
levar a cabo boas actuacións. 
Con Benoît Fulcrand como 

copiloto, o seu programa co-
mezará no Rali Montecarlo, 
e logo pasará ás probas so-
bre terra de Portugal, Italia e 
Finlandia, para concluír co ra-
lis de Alemaña e de GB.

Mads Østberg e o seu co-
piloto Torstein Eriksen, ta-
mén competirán con PH 
Sport e disputarán oito pro-
bas do WRC2. O noruegués 
coñece ben o vehículo tras 
competir con el en 2019 na 
categoría WRC2Prol, logran-
do tres vitorias nos Ralis de 

Suecia, Arxentina e Cataluña. 
Gañando neste último. Mads 
conta cunha grande experien-
cia no Mundial onde partici-
pa dende hai máis de 10 anos. 
En 2020, a parella escandina-
va ten posto o seu obxectivo 
no título de WRC2 e disputa-
rán os mesmos seis ralis que 
Yohan Rossel/Benoît Fulcrand, 
ademais de Suecia e Xapón.

Outros catro C3 R5 disputa-
rán o 87º Rali de Montecarlo, 
entre os que estará Eric 
Camilli, gañador do último 
rali de Cataluña na categoría 
WRC2 (denominada WRC3 en 
2020). Nicolas Ciamin come-
zará a súa tempada en WRC3 
no Montecarlo cun C3 R5. 
Yoann Bonato que participou 
de forma moi importante no 
desenvolvemento do vehículo 
xunto ao departamento técni-
co de Citroën Racing, partici-
pará en varios Ralis este ano, 
cun programa aínda por defi-
nir. O español Pepe López es-
tará tamén en Montecarlo ao 
volante dun C3 R5.

Hyundai Motorsport 2020
Hyundai Motorsport esbo-

zou as súas intencións de loitar 
polos títulos de construtores 
e pilotos no Campionato do 
Mundo de Ralis FIA 2020 can-
do comeza a primeira proba da 
tempada, o Rali de Montecarlo.

Os campións de construto-
res reinantes competirán con 
catro equipos na súa sétima 
tempada no competido WRC. 
O campión defensor do título 
de pilotos, Ott Tänak, unirase a 
Thierry Neuville para a campa-
ña co Hyundai i20 Coupe WRC, 
gañador de múltiples ralis, 

disputando todas as carreiras 
programadas. Dani Xordo e 
Sébastien Loeb compartirán 
cun terceiro auto durante toda 
a tempada.

O novo calendario do WRC 
verá a Hyundai aventurarse en 
novos territorios, incluídas as 

probas en Kenia (xullo), Nova 
Zelanda (setembro) e Xapón 
(novembro). O nivel de ren-
demento e a versatilidade do 
i20 Coupe WRC melloraron 
significativamente en 2019, 
xa que o equipo sumou vito-
rias en asfalto (Córcega), terra 

(Arxentina/Cerdeña) e super-
ficie mixta (España). O 

equipo sabe 
que terá 

q u e 
re-

dobrar os seus esforzos para 
manterse campión e loitar por 
ambos títulos.

O presidente de Hyundai 
Motorsport, Scott Noh, comen-
tou na presentación do equipo 
que: "Tivemos un ano moi gra-
tificante en todas as áreas do 
noso negocio, incluído o noso 
primeiro título do WRC. É un lo-
gro significativo para nós. Para 
2020, esperamos competir por 
ambos títulos, loitando pola vi-
toria en cada proba. Creo que 
temos un gran equipo."
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