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A propiedade xa non é o máis interesante
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T-CROSS

A propiedade dun automóbil era ata a actualidade, en especial para os mozos, un xeito de reclamar a identidade persoal e un sitio
na comunidade. Unha forma de dicir que un
existe e que deben tomalo en serio. Tamén
era unha vía para ter máis autonomía e independencia. Para a xente o automóbil é a
posesión máis persoal de todas e considérase, moitas veces, como unha extensión dun
mesmo e de como lle gustaría a un que o
perciban os outros. O coche dábanos, ou nos
dá, un status social. Díxose moitas veces que
a nosa imaxe persoal chega ata o automóbil que conducimos. De feito un dos factores
que máis pesan á hora da compra é o deseño. Mercamos basicamente o que nos gusta.
Por outra banda, segundo o vehículo que teñamos a sociedade pódenos clasificar, e clasifícanos, como utilitario, compacto, premium,
deportivo ou calquera outro cualificativo dispoñible no amplo panorama automobilístico.
Debido a esta catalogación, ter mellor coche que o veciño convertíase, moitas veces,
nun obxectivo para os propietarios. Isto estaba motivado porque na era da propiedade o
automóbil converteuse nun dos indicadores
principais para medir o éxito persoal.
Agora, como diría Bob Dylan, “as cousas están cambiando”. A propiedade do coche xa
non se considera algo tan importante. No século que estamos o automóbil deixa de ser
un ben e transfórmase nun servizo. A propiedade empeza a quedar nun segundo plano.
Nunha época na que o automóbil se considerou unha posesión central para a nosa
forma de vida, para a nosa economía e para
o noso sentido de identidade persoal, a súa
metamorfose dende ser algo que a xente
posuía a converterse en algo que se aluga é
unha mostra do impresionante cambio que
se está producindo na organización das relacións económicas no mundo actual, non só
neste sector senón noutros moitos.
Un bo exemplo desta transformación social son as novas xeracións. Moitos mozos

prefiren, si se lles dá a escoller, un smartphone
de última xeración que un coche. O teléfono
móbil é persoal e intransferible, aí levamos
media vida en datos, fotos, vídeos e nas nosas
redes sociais. Así e todo, a mobilidade pode
ser xestionada de distintas formas, como por
exemplo dende o carsharing ata o transporte público. E, aínda que a este último lle queda moito por mellorar, xa se empeza a notar
máis eficaz e moderno que hai unha década. Con todo, un bo smartphone daranos un
servizo máis amplo en moitos ámbitos diferentes. Cunha relación prezo/pluralidade moi
superior á que nos ofrece calquera vehículo.
No século XX o coche introducíanos no universo dos adultos. Condición sine qua non era
ter dezaoito anos. No século XXI un teléfono
móbil aínda que non nos incorpora ao mundo dos adultos si que nos coloca noutro nivel
na sociedade moito máis interesante, no de
estar interconectados. Sen necesidade dun
carné e sen unha idade obrigatoria.
Por iso a propiedade xa non é o máis interesante e os fabricantes ofrécennos cada
día novas fórmulas, cada vez máis enxeñosas, para alugar o vehículo que precisemos
durante un período de tempo e decidir se o
cambiamos, nun momento puntual, por outro máis apetecible o actual. Todo isto sen ter
o atranco da propiedade que nos “engancha”
ata que estea obsoleto ou pensemos que xa
rendeu todo o necesario. O que diriamos popularmente que xa o temos amortizado. Ás
veces amortizadísimo a custa de perder en
seguridade activa e pasiva, un custo de mantemento disparado, cuns pésimos consumos
e un confort moi minguado.
Estamos seguros de que os fabricantes nos
van sorprender con innovadoras e novas
ofertas para gozar dun vehículo sen ter que
facernos coa súa propiedade. O que queremos todos é poder desprazarnos. Se nos dan
alternativas intelixentes teremos que valoralas na súa xusta medida.

T-ROC

Modelos visualizados: T-Cross Sport con opcionales y T-Roc Sport con opcionales
T-CROSS 1.0 TSI EDITION 70 KW (95CV): Emisión de CO2 (g/km): 133 (NEDC: 116). Consumo medio (l/100 km): 5,9 (WLTP). T_ROC 1.0 TSI EDITION 85 KW (115 CV). Emisión de CO2 (g/km): 134 (NEDC: 118). Consumo medio (l/100 km): 5,9 (WLTP).

Yáñez Viaducto de la Rocha, 30 - 15899 Santiago de Compostela, Tel.: 981 530 366
Eduardo Fuentes Calle Bertoa, s/n - 15.105 Carballo - tlf. 981 758 056
Yáñez Coruña Calle Galileo Galilei n°19 - 15.008 La Coruña tlf. 981 980 970

Yáñez
www.yanez.es
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O respecto nas estradas e algo esencial
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e Foto

Hai uns días deuse a noticia de
que Mikel Landa sufriu un atropelo dun condutor que deu
positivo por drogas e se deu á
fuga. Outra noticia destes días
foi que en Narón apareceu un ciclista falecido o lado da calzada,
previsiblemente atropelado por
un vehículo que se deu tamén á
fuga. E nesa mesma semana falecía atropelado por un camión
o triatleta Pedro Manuel Alonso,
mentres adestraba.
As medidas que están tomando dende a DXT, os Concellos ou
a Garda Civil como a distancia

de seguridade de metro e medio no adiantamento a un ciclista, conducir a 30 quilómetros
en cidade e máis medidas para

"protexer" os ciclistas e peóns,
non serven de nada, se hai xente que non ten conciencia pola
vida dos demais. A culpa non e

dos condutores, senón de esas
persoas que estando borrachas ou drogadas deciden coller o seu vehículo. Non só está
en xogo a vida do resto de condutores senón tamén a súa propia, e parece que tanto lles dá.
Mentres non haxa un respecto
pola vida allea e haxa máis conciencia á hora de beber, as diversas campañas non servirán
de nada. O importante e que
haxa un respecto mutuo entre
todos os usuarios das estradas,
para que todos poidamos volver á nosa casa.

Proposta de Shad para a KTM 790

Unha bicicleta de deseño

A KTM 790
Adventure R foi
unha das novidades desta tempada para os
aventureiros. Para todos eles
Shad propón unha completa gama composta por
top case e maletas laterais.
Como top case, Shad propón dous modelos top da
gama eXpandibles como
son a SH59X en acabado
Aluminio e a SH58X con
distintas posibilidades de
acabado. Trátase dunhas

A concept-bike
Peugeot Cycles
DL121 é un exercicio de investigación gráfica desenvolvido polo
Design Lab da marca, con
especial atención ás cores
e os materiais. Producida
como unha serie limitada, a
DL121 sitúase entre a arte e
a funcionalidade.
O aluminio mostra a súa
versatilidade técnica e estética nesta bicicleta, na que
o contraste entre os tons
cobrizos e o branco crea
unha perspectiva novidosa.

maletas que permiten modificar as súas dimensións en
3 posicións (46, 52 e 58 litros)
en só uns segundos.
Como maletas laterais,
ofrece as SH35 en acabado
aluminio e as SH36, dous
modelos que combinan á
perfección cos top case expandibles e cun detalle engadido de confort como
usar unha soa chave. Ambas
maletas fíxanse á moto a través do sistema patentado 3P
System.

Kit Polini para a Vespa 300 GTS
Polini deseñou
un grupo térmico para os motores Piaggio 300.
Grazas á camisa especial en aceiro con revestimento de Nicasil
e ao anel HTR (High
Turbulence Ring) foi posible aumentar a carreira a 77 mm. Levando a

cilindrada dos 278 cc orixinais a 294.
O kit móntase sen ningunha modificación no
cárter e a culata orixinais. A centraliña dispón
de dúas curvas específicas para os distintos tipos de modificación. O
kit subminístrase cunha
centraliña plug play que

leva os cables correspondentes para conectala ao sistema orixinal
sen modificacións.
O rendemento cos novos kit nótase dende réximes baixos e o motor
ofrece prestacións a calquera réxime de revolucións. Prezo: 780 euros.

Ademais do sillín en coiro,
este material tamén reviste
unha zona de equipaxe integrada no marco.
Datos técnicos:
Cadro: Aluminio con extremos reforzados. Pintura
branca lacada e acabado
cobre.
Transmisión: Unha velocidade/Piñón fixo de 18
dentes.
Guiador:
Aluminio.
Acabado cobre/Guiado de
cables interno.
Roda dianteira: Carbono
con 5 radios. Acabado cobre.
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Novo Seat León
Unha nova xeración dun supervendas

■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR| Fotos

O León foi o modelo máis vendido no noso país nos tres últimos anos. Vendeu máis de 2,2
millóns de unidades ao longo
da súa historia (3 xeracións).
Agora o novo León, que chegará ao mercado no verán,
ofrece unha grande evolución
no deseño, cun concepto exterior e interior que dá máis presenza ao vehículo, tanto en
parado como en movemento,
coa axuda, en gran parte, das
súas maiores dimensións.
Este é o primeiro vehículo
da marca totalmente conectado, que ofrece conectividade con Full Link (Android Auto
e acceso sen cables a CarPlay
de Apple), sistema de infoentretemento con conexión
a Internet en todo momento,
e ofrecerá aplicacións nun futuro próximo que ampliarán a
experiencia de condución do
usuario. Cando este estea fóra
do coche, pode acceder aos
datos do seu León de forma
remota, así como xestionar o
proceso de carga da batería,
e controlar o climatizador (no
caso da versión PHEV).
O novo León integra algúns
dos sistemas de asistencia á

condución máis avanzados do
mercado, incluído o control de
cruceiro adaptativo predictivo,
o sistema de urxencia e a asistencia de viaxe.

Motorizacións
Ofrece unha ampla gama de
motores que agora tamén inclúe 3 variantes electrificadas
para aumentar aínda máis a
súa eficiencia. Así, conta con
versións de gasolina (TSI), gasóleo (TDI), gas natural com-

O novo
León chegará aos
concesionarios no
verán
primido (TGI), micro híbrido ou
“Mild-Hybrid” (eTSI), e híbrido
enchufable PHEV (eHybrid).
Por outra banda, a opción de
transmisión automática DSG,
dispón agora da tecnoloxía de
cambio por cable. Este sistema
está deseñado para que o selector de marchas xa non estea
conectado á caixa de cambios
de forma mecánica, senón a
través da xestión electrónica.
O cambio por cable permite

seleccionar as marchas sen
necesidade de cambio físico,
unha característica moi útil
para os novos sistemas de asistencia de aparcamento, nos
que o bloqueo de aparcamento mecánico foi substituído por
un bloqueo de aparcamento
controlado de forma electrónica. En resumo, o novo cambio
por cable non só aporta unha
maior eficacia, senón que tamén supón todo un adianto
para ampliar as posibilidades
deste novo modelo.
Gasolina. A oferta de propulsores de gasolina do novo
León son unidades de inxección directa e turbocompresor,
que proporcionan potencias
de entre 90 e 190 cabalos.
Gasóleo. Conta con tres opcións TDI de dous litros. Con
rendementos que van dende 115 ata 150 cabalos de
potencia.
GNC. O novo León dispón
do motor 1.5 TGI, híbrido de
GNC e gasolina, que rende
130 cabalos. O coche integra
tres tanques de GNC cunha
capacidade neta total de 17,3
kg, o que aporta ao León TGI
unha autonomía de 440 km en
modo gas natural.
Mhev. Este novo León tamén inclúe agora a tecnoloxía

de micro hibridación ou
“Mild-Hybrid” (eTSI), que permite alcanzar uns niveis de
eficiencia aínda máis altos, e
dispón, ao igual que os motores TGI, da etiqueta ECO da
DXT. Dispoñible cos motores
de gasolina 1.0 TSI de 81cv, e
1.5 TSI de 150, o novo León
eTSI combina a tecnoloxía de
micro hibridación de 48 V co
motor de combustión, que
aporta unha maior eficiencia. Esta mecánica está asociada a unha transmisión de
dobre embrague en lugar da
manual.
PHEV. O novo León tamén
inclúe unha avanzada variante híbrida enchufabel: eHybrid. Combina un motor de
gasolina 1.4 TSI cun motor
eléctrico, alimentado por un
conxunto de baterías de ións
de litiro de 13kWh de capacidade, o León eHybrid consigue unha potencia conxunta
de 204cv, asociado a unha
transmisión DSG de 6 velocidades. En modo 100% eléctrico ten unha autonomía de
60 km.
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Premio para o grupo Pérez Rumbao
O presidente executivo de Pérez
Rumbao,
José
Ramón Pérez Nieto, recolleu o Premio ao Mellor
Concesionario de España
outorgado por Faconauto,
a patronal que integra as asociacións de concesionarios
oficiais das marcas de turismo e maquinaria presentes
no mercado nacional.
A entrega realizouna o
presidente da Asociación,
Gerardo Pérez, quen fixo
mención ás consideracións

que motivaron esta designación por parte do comité
encargado, destacando “a
brillante e dilatada traxectoria empresarial á fronte dunha empresa centenaria, a súa
gran contribución ao emprego de calidade con máis de
1.300 traballadores e a súa
exitosa expansión en Galicia
e Portugal”.
Pola súa banda José Ramón
Pérez agradeceu a entrega
de “esta importante distinción, que nos compromete
a superarnos día a día”.

Grille Automoción estreou banco de potencia
A nova tempada xa arrincou
nas instalacións de
Grille Automoción!
Nas últimas semanas
os técnicos do banco de potencia de Grille Automoción
non dan feito para poñer a
punto unha boa cantidade
de máquinas que participarán
proximamente en distintas carreiras. Segundo Javier Grille,
xerente de Grille Automoción,
“neste banco de potencia podemos analizar unha serie de

parámetros para optimizar mellor o rendemento dos motores
dos vehículos. Con estas novas
instalacións podemos atender
a demanda de moitos equipos
de competición”.
Case poderiamos dicir que as
súas instalacións serán durante
as vindeiras semanas a Capital
Galega do Automobilismo
Deportivo. Serán moitos os cabalos, de potencia, os que circularán dándoo todo enriba
dos rodillos do novo banco.

Os inspectores de saúde pública utilizarán Toyotas híbridos
O conselleiro de
Sanidade,
Jesús
Vázquez Almuiña,
asistiu a Cidade da Cultura,
ao acto de recepción con
Compostela Móvil de 44
novos vehículos que o seu
departamento vai poñer a

disposición dos inspectores
de saúde pública.
No acto estivo presente,
así mesmo, o director xeral de Saúde Pública da
Consellería de Sanidade,
Andrés Paz-Ares. Con
esta iniciativa, substitúense os actuais vehículos con

motorización diésel por novos
vehículos de motorización híbrida, gasolina/eléctrico, para
o desempeño das tarefas de
inspección durante os vindeiros cinco anos.En representación de Compostela Móvil,
concesionario oficial Toyota
na capital galega, acudiron:

José Cortegoso, Francisco
Pérez e Manuel Tanoira.
Na contratación destes vehículos tívose en conta, de
forma prioritaria, o fomento
do uso de enerxías máis limpas e con menos emisións
contaminantes.
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Caravana híbrida Lexus Breogán

Vinte Countryman para Estrella Galicia

Este mes Lexus
Breogán foise de
caravana híbrida. A
comitiva partiu dende Lexus
Coruña con clientes e amigos
nos novos modelos híbridos
UX e ES de Lexus, pasando
por magníficas praias da costa coruñesa ou zonas como
Uxes, Ledoño e A Zapateira,
ata chegar ás instalacións de
Breogán Xperience.
Unha vez de regreso en
Breogán Xperience, os

Estrella Galicia
substitúe a súa frota de Mini Cooper
por Mini Countryman. Este
mes levouse a cabo nas instalacións de Amiocar, concesionario oficial Mini na
capital galega, o acto de
entrega dos novos vehículos. Concretamente foron

invitados, acompañados por
expertos asesores da marca
puideron descubrir a historia de Lexus a través dos seus
trinta anos de vida e comprender o funcionamento
do sistema de tecnoloxía híbrida autorrecargable.
Moi pronto esta gran
Xornada Hybrid Xperience
repetirase nas novas instalacións de Lexus Breogán Vigo.

O 2008 converte á fábrica de
PSA de Vigo nun referente
O
novo
Peugeot 2008
chega ao segmento dos SUV compactos para ser un dos
grandes referentes en
materia de tecnoloxía,
confort, prestacións e
respecto ao medio natural. Un modelo innovador que, ademais de
supoñer o lanzamento
da plataforma CMP no
Centro de Vigo, trouxo

consigo novidades en
técnicas, procesos e
instalacións.
Industrializado en só
49 semanas, o 2008 dá
un novo impulso ao
Sistema 1 da factoría
galega, que alcanzará
un ritmo de produción
de 1.000 vehículos diarios no primeiro trimestre deste ano.

entregadas vinte unidades, dun total de noventa.
Carlos Agrelo, xerente de
Amiocar, foi o encargado de
oficializar a entrega.
Todos os Mini Countryman
entregados están rotulados
coa imaxe corporativa da
marca de cervexas galega
Estrella Galicia.
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Toyota Aygo x-style
O novo AYGO xstyle, dispoñible
unicamente con
carrozaría en cor x-gris escura, diferénciase do resto da
gama non só polo seu ton
exterior senón tamén por
certos elementos de deseño únicos, como o teito retráctil “x-sky” en cor maxenta,
as lamias de deseño “x-style”
de 15”, as carcasas dos retrovisores exterior lacadas en
maxenta ou os vinilos nese
mesmo ton nos paragolpes.
No habitáculo, hai diversos
toques en cor maxenta. É o
caso das saídas do sistema

Mazda2 2020
de climatización, os pespuntes da tapizaría ou o pomo da
panca de cambios, entre outros. Ademais a consola central e o salpicadeiro son de
cor negra piano.
Ademais, hai outras novidades na gama Aygo: a variante
3 portas reduce a súa gama
a un único acabado (Aygo 3p
x-play) e agora todas as versións levan de serie Toyota
Safety Sense. En Aygo inclúe Sistema de Seguridade
Precolisión e Avisador de
Cambio de Carril. O x-style xa
está dispoñible por 12.950 €.

O Mazda2 2020
ofrece un novidoso deseño, máis
sofisticado, novas tecnoloxías Skyactiv e seguridade
i-Activsense máis avanzada.
No interior hai que destacar
un novo deseño dos asentos dianteiros e o retrovisor
con función de escurecemento automático (acabado Zenith). Tamén incorpora
o Sistema Mazda Connect,
agora compatible con Apple
CarPlay®e Android Auto (de
serie en toda a gama). O
motor 1.5 l. Skyactiv-G de
gasolina dá 90cv e pode ir
axustado cunha transmisión

manual ou automática de
6 velocidades. O sistema
Mazda M Hybrid proporciona
funcionalidade MHEV (vehículo eléctrico de hibridación
lixeira): utiliza un motor eléctrico auxiliar e enerxía recuperada para mellorar as cifras
de consumo e ofrecer maior
fluidez durante a condución.
Incorpora, entre outras cousas, o sistema avanzado de
asistencia á freada en cidade, agora con detección nocturna de peóns (de serie) e o
G-Vectoring Control Plus que
incrementa a estabilidade do
vehículo cando circula a alta
velocidade.

“First Edition”
A edición especial First
Edition estará dispoñible en
dúas configuracións: Urban,
baseada no acabado S, e Off-Road, baseada no acabado Trailhawk. Ambas
dispoñibles nas versións máis potentes
de 240cv cun completo equipamento.
Incorporan novas funcións para a condución en modo eléctrico e solucións
de carga innovadoras, como a Wallbox
para a recarga en casa e o cable específico para utilizalo en puntos públicos.
A garantía do vehículo estendida é de 5
anos en total e de 8 anos para a batería.

O prezo do Renegade 4xe
First Edition é de 40.900 € e o
do Compass 4xe First Edition de
44.900. Os clientes que realicen
a pre-reserva dun First Edition
(500 €) terán incluído de forma
exclusiva e gratuíta a Wallbox
de recarga, a extensión de garantía a 5 anos e de 8 anos para
a batería e un equipamento extra (todo valorado en 3.000 €).
O novo logo “Jeep 4xe” e os
novos detalles de estilo distinguirán aos
modelos híbridos eléctricos enchufables

4x4 e a todos os futuros vehículos Jeep
para unha mobilidade sostible.

BREVES
❱❱
A mediados de
2022 Audi contará coa posibilidade de recargar coches eléctricos nunha de
cada 10 prazas de aparcamento nas súas fábricas; a
maioría destes novos puntos serán accesibles ao público. Supón a maior infraestrutura de recarga
levada a cabo por unha

empresa alemá.
❱❱
Os vehículos das
marcas Lexus, Porsche e
Toyota son os máis fiables,
posto que son os que menos avarías sofren, segundo un informe da OCU.
❱❱
Toyota inicia a
pre-venda do Proace City;
que se presenta con ata
21 combinacións diferen-

tes de carrozaría, motor,
cambio e acabado, para
satisfacer as necesidades
de todo tipo de clientes.
❱❱
WeShare, o servizo de carsharing de VW e
Skoda, ampliarase a 7 novas cidades europeas en
2020. A Praga e Hamburgo
na primavera, seguiranlles
París, Madrid, Budapest,

Múnich e Milán ao longo
do ano. Ofrecerá unha frota 100% eléctrica.
❱❱
Só un 11% dos
condutores de entre 18 e
24 anos planea comprar
un coche híbrido en 2020,
cifra que aumenta ata un
35% para os condutores de
entre 51 e máis de 60 anos,
segundo datos do RACE.
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O Impreza Eco Hybrid
O Eco Hybrid incorporará o sistema híbrido de
nova xeración que combina un motor eléctrico con
dous das principais tecnoloxías de Subaru: o motor
boxer e a tracción ás 4 rodas
Symmetrical AWD. O novo
compacto híbrido adoptará un novo motor de inxección directa de 4 cilindros
horizontalmente opostos
que cubica 2 litros, co 80%

A “chaqueta Emoji” de Ford
de compoñentes renovados
e 150cv, combinado cun motor eléctrico situado dentro
da transmisión automática Lineartronic, que ofrece
16,7cv, alimentado por unha
batería de ión litio de 118 V.
O novo conxunto propulsor ofrece como resultado
unha considerable mellora
na resposta do Impreza que
aumenta máis dun 40% respecto da versión con motor
1.6 (114cv).

Segundo os datos da Comisión de
Seguridade Viaria
da CE, ao redor de 2.000 ciclistas morren cada ano nas
estradas europeas. Agora,
como parte da súa campaña
'Share The Road', Ford encargou un prototipo de chaqueta Emoji. Esta creación, única
no seu tipo e non dispoñible
para a súa compra, está deseñada para mostrar como se
poden aliviar as tensións ao

Novo UX 250h Executive Plus

Novo Hyundai i10

O
acabado
Executive Plus vén
substituír á versión
Executive, incorporando
novas tecnoloxías de seguridade e algúns detalles estéticos, como son as lúas
traseiras tintadas con protección contra os raios UV.
Tamén incorpora a Alerta
de Freo por Tráfico Posterior
(RCTAB). Esta función actívase cando o vehículo está
dando marcha atrás. Detecta
os obstáculos de ao redor,
así como os vehículos que
se aproximen ao área traseira do coche. En caso necesario, o sistema alerta cun aviso

O novo i10 presenta un deseño novo
que lle dá unha nova
personalidade. A súa presenza visual mellora grazas a un
teito máis baixo e a un corpo
máis ancho; a ampla grella
dianteira expresa un carácter deportivo. As luces diúrnas son unhas LED redondas.
Tamén se pode optar de xeito
opcional por lamias de aliaxe
de ata 16” de novo deseño. O

sonoro e unha indicación visual na pantalla central e nos
espellos retrovisores exteriores, chegando a deter o vehículo para previr a colisión.
Ademais inclúe Intelligent
Clearance Soar (ICS). Este sistema permite aparcar o vehículo con total seguridade
en espazos reducidos, xa que
avisa de golpes inminentes
utilizando o radar de detección de obstáculos, a RCTAB
e imaxes da cámara traseira.
Este sistema detén o vehículo para evitar a colisión.
Estes novos elementos súmanse ao completo equipamento que xa ofrece o UX.

permitir con maior facilidade e claridade que os ciclistas mostren aos condutores
cales son as súas intencións
e como se senten.
A chaqueta conta cun panel de malla LED que pode
mostrar: tres emojis, frechas
e sinal de perigo. O ciclista
activa cada emoji, indicador
e sinal de perigo usando un
control remoto sen cables
montado no manillar.

interior presenta un aspecto
xuvenil. Está dispoñible con
4 ou 5 prazas.
Dispón de dous motores
de gasolina: un 1.0 MPi de
tres cilindros e un 1.2 MPi de
catro. Ambos están dispoñibles con transmisión manual
e manual automatizada, de 5
velocidades en ambos casos.
A versión i10 N Line conta
cun exclusivo motor 1.0 TGDi
para un maior rendemento.
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Grandland X Híbrido Enchufable 4x4
O Opel Grandland
X Híbrido Enchufable
4x4 (o primeiro enchufable da marca), xa está á
venda. Este modelo combina
a potencia dun motor de gasolina 1.6 turbo e dous eléctricos. O sistema de propulsión
componse de: un motor de
1,6 litros de gasolina con 4
cilindros, turbo e inxección
directa, especialmente adaptado á súa aplicación híbrida,
e un sistema de tracción eléctrica con dous motores eléctricos (o dianteiro de 110cv
e o traseiro de 113), tracción
ás catro rodas e unha batería
de ións de litio de 13,2 kWh.
O motor eléctrico dianteiro
está axustado a unha transmisión automática electrificada
de 8 velocidades. O segundo
motor eléctrico, o inversor e
o diferencial están integrados
no eixe traseiro eléctrico para
proporcionar tracción ás catro
rodas cando sexa necesario.

Este Opel enchufable ofrece
catro modos de condución:
Eléctrico, Híbrido, Tracción
Total e Sport, o que permite
ao condutor adaptar a resposta do coche ao seu gusto
ou condicións de condución
específicas. Por exemplo, en
modo Híbrido o coche selecciona automaticamente o
método de propulsión máis

eficiente, coa posibilidade de
cambiar a Eléctrico para desprazarse con cero emisións ao
chegar ao centro da cidade. O
modo e-Save permite almacenar a enerxía eléctrica na batería de alta tensión para usala
máis tarde; por exemplo, para
a condución en zonas habilitadas en exclusiva para vehículos eléctricos. O modo Sport

proporciona a condución máis
dinámica posible ao combinar
a potencia do motor de combustión e dos eléctricos. En
Tracción Total conséguese a
máxima tracción sobre calquera tipo de estrada. Con
tracción total pódese mercar co acabado Ultimate por
43.800 €.

déixase notar tamén no interior despexado e minimalista, que une funcionalidade,
comodidade e conveniencia
nun habitáculo ergonómico
sinxelo e diáfano. No habitáculo empregáronse materiais
duradeiros como tecidos hidrófugos, e materiais contemporáneos e suaves ao tacto
para o salpicadeiro.
As súas melloras de estilo, incluídos un sofisticado spoiler
traseiro no teito e un grupo

óptico de deseño actual, complementan a silueta dinámica
do Jazz. Os radios e os bordos
das lamias aerodinámicas e
híbridas deseñáronse co perfil máis fino posible, polo que
parecen máis grandes ao complementarse coas formas do
Jazz. Incluso as lamias de aceiro conseguen un aspecto de
primeira calidade.
A versión Jazz Crosstar, máis
robusta, presenta unha proposta máis ao estilo dun SUV,

dirixida a aquelas persoas
cun estilo de vida activo. A
presenza máis poderosa do
modelo radica nunha rechamante grella frontal, vistosos
elementos en cor negra e estilosos estribos laterais e barras
portaequipaxes. As lamias de
aliaxe específicas da versión
Crosstar, que se ensanchan
cara aos bordos, crean unha
maior sensación de estabilidade e realzan o efecto visual de
robustez.

Novo Honda Jazz
Co novo Jazz, en
Europa a partir de verán, a marca centrouse nunha nova filosofía de
deseño que queda resumida
no concepto xaponés de “Yoo
non bi”. Esta noción recoñece
a beleza que existe nos elementos cotiáns, que se perfeccionaron co paso do tempo
para ser ata máis belos e ergonomicamente máis agradables de usar para os seus
fins específicos. Esta filosofía
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Lamias aerodinámicas
Nos automóbiles de
hoxe en día, as rodas e
o seu fluxo aerodinámico inflúen na eficiencia xeral do vehículo ata nun 30%.
É por iso que unha tecnoloxía
evolucionada da lamia aerodinámica de BMW está facendo

o seu debut xunto co novo
iX3. A nova combinación de
roda de base de aluminio e
insercións deseñadas individualmente, complementa a
alineación básica eficiente do
iX3 eléctrico. Aínda que se reduce a resistencia sobre un 5% en

comparación cun X3 de combustión, as novas lamias aerodinámicas non só son máis
eficientes senón tamén máis lixeiras que as anteriores: grazas
ao fluxo de aire óptimo ao redor
dos arcos das rodas.

ambientes interiores, dous deles novos.
O novo C3 ofrece unha nova
experiencia de confort a bordo con, por primeira vez no
segmento, os novos asentos
Advanced Comfort, reservados
a segmentos superiores, ata 12
tecnoloxías de axuda á condución e unha variedade de servizos conectados (Connect Assist

para a asistencia/
SOS, Connect Nav
con pantalla táctil de 7” e Connect
Play para duplicar o
smartphone).
Os seus eficientes
motores térmicos Euro 6 conxugan prestacións e emisións
contidas. Chegará aos concesionarios a partir de xuño.

Novo Citroën C3
O novo C3 reforza a
súa diferenza coa nova
identidade Citroën: un
frontal cheo de carácter inaugurando a nova firma da marca inspirada nos últimos concept cars
e novos faros LED.
Unha maior persoalización:
97 combinacións exteriores e
3 decoracións de teito inéditas,
2 novos deseños de lamias e 3

Vantage Roadster 2020
Na primavera a versión convertible deste británico será unha
realidade. O Aston Martin
Vantage Roadster chega con
esa mestura de elegancia e deportividade tan característica
da marca. O pregado do teito
é tan plano que apenas modifica a estrutura da zaga. O
Vantage Coupé custa 178.000

€, polo cal o seu prezo debería estar por encima desta cifra.
A parte dinámica, que vén
garantida polo carácter do
seu motor 4.0 V8 biturbo de
orixe AMG, entregará 510cv.
Como no cupé, vai asociado a
un cambio automático ZF con
8 velocidades (a marca ofrecerá a opción de pedilo con cambio manual de 7 marchas).

Os novos sensores ADAS
Os sistemas de seguridade ADAS, seguen evolucionando
e sentando os primeiros pasos
da condución autónoma. Estes
sistemas necesitan de “ollos”
que “ven” todo o que sucede
ao redor do coche e recollen
esa información, para logo actuar en consecuencia e axudar
ao condutor a tomar decisións
con seguridade. Cada un deses
sensores (cámaras, radar, sensores de ultrasóns e sensores
láser LIDAR) dispón dunhas capacidades e limitacións pola súa
tecnoloxía e natureza. O cerebro
do automóbil encárgase de fusionar a información relevante
aportada por todos eles para xerar un recoñecemento fiable da
contorna. Pero seguen tendo limitacións de visión, por exemplo, para ver a través da néboa,

po ou fume; para diferenciar entre un recorte de cartón dunha
persoa e un ser humano real; ou
para detectar a presenza de xeo
na calzada a centos de metros
de distancia. Dous importantes
avances van contribuír a limitar estas carencias nun futuro
próximo. Coas novas cámaras
de infravermellos de onda curta
e láser 3D“semántica”, un coche
pode“ver”a través da néboa, recoñecer a composición material
dos obxectos e detectar de forma fiable aos humanos, os vehículos, a auga, o xeo, a neve ou o
aceite na superficie da estrada.
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Ford desenvolve unha porca especial

Lanzadeira eléctrica e autónoma

Para un condutor,
unha das peores
experiencias é atoparse o seu vehículo estacionado sen as catro rodas. A
medida que os sistemas de
seguridade se volven cada
vez máis sofisticados, os ladróns optaron por roubar
partes de coches, incluíndo
as lamias de aliaxe. Un bo
método antirroubo consiste na utilización de porcas
de seguridade, unha para
cada roda, as cales requiren
dun adaptador especial ou
unha chave para afrouxar.
Con todo, nin sequera este
sistema é infalible. Por este
motivo, enxeñeiros de Ford
desenvolveron un sistema
único de porcas de seguridade mediante tecnoloxía
de impresión 3D. En colaboración con EOS, provedores
líderes no sector da impresión en tres dimensións,
Ford desenvolveu porcas de
seguridade con hendiduras
baseadas nas ondas de son
que emite a voz do condutor. Do mesmo xeito que o
iris ou a pegada dactilar, a
voz pode utilizarse como
unha identificación biométrica única de cada persoa.

Arval vai poñer en
marcha a partir de
marzo deste ano
un innovador sistema de
lanzadeiras autónomas para
o transporte de empregados
en Île-de-France.
Esta lanzadeira eléctrica
funcionará de forma autónoma, aínda que sempre
levará un operario a bordo.
Poñerase a disposición dos

Expertos enxeñeiros gravan a voz do condutor por
un tempo mínimo dun segundo mentres este di algo
como, por exemplo “conduzo un Ford Mustang” tras o
cal, o software converte as
ondas de son nun deseño
a imprimir. Posteriormente,
convértese nun patrón circular e adáptase para constituír as fendas da porca e
da súa correspondente chave seguridade.
Unha vez que as formas
coinciden, a porca e a chave
deséñanse nunha soa peza e
a continuación imprímense
en 3D mediante un proceso no que usa unha solución
de ácido e aceiro inoxidable
anticorrosivo. Ao finalizar, a
porca e a chave sepáranse e
tras uns mínimos axustes están listas para o uso. O deseño tamén inclúe un segundo
nivel de seguridade que evita a realización de copias da
porca. As fendas, distribuídas de forma irregular e ensanchadas a medida que
resultan máis profundas,
evitan que o ladrón poida
realizar unha copia en cera
posto que esta se rompería
ao desmoldar.

BREVES
❱❱
O novo Sorento fará a súa estrea mundial no Salón de Xenebra. A cuarta xeración do
emblemático SUV de Kia
é a última incorporación
á revitalizada liña SUV
da marca. Tamén supón
a adopción por primeira
vez da híbridación no Sorento.

❱❱
Toyota e Panasonic anunciaron a creación
dunha empresa conxunta
especializada en baterías
prismáticas para a automoción. As baterías desempeñarán un papel central na sociedade de cara
ao futuro e unha función
instrumental para a vida
das persoas.

empregados a partir de marzo deste ano e realizará os
860 metros de traxecto, por
estrada aberta, entre a estación de Rueil Malmaison e as
oficinas de Arval. Con capacidade para quince persoas,
operará de luns a venres
cada 5-8 minutos en horas
punta; e a demanda dos traballadores da empresa nas
horas val.

O Seat 1400 segue competindo
65 anos despois
Arval vai poñer en
marcha a partir de
marzo deste ano
un innovador sistema de
lanzadeiras autónomas para
o transporte de empregados
en Île-de-France.
Esta lanzadeira eléctrica
funcionará de forma autónoma, aínda que sempre
levará un operario a bordo.
Poñerase a disposición dos

empregados a partir de marzo deste ano e realizará os
860 metros de traxecto, por
estrada aberta, entre a estación de Rueil Malmaison e as
oficinas de Arval. Con capacidade para quince persoas,
operará de luns a venres
cada 5-8 minutos en horas
punta; e a demanda dos traballadores da empresa nas
horas val.

Talleres

Sprint

Tu taller de servicio rápido
y mecánica en Compostela
981 549 531

Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela
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Nova gama “More”
O pasado ano, o
Fiat Tipo obtivo un
récord de vendas
fóra de Italia, alcanzando a súa
mellor cota de mercado dende o seu lanzamento, do 2,5%.
Na actualidade cada Tipo mellórase cun paquete de ofertas

específicas, a un prezo que garante ao cliente unha vantaxe económica considerable de
ata o 50%.
O carácter do Tipo Sport
e S-Design mellorouse con
contidos de serie, como o teito negro e as lamias de aliaxe

Sport bicor de 18” de Mopar. O
Tipo Lounge agora inclúe cámara de visión traseira, control de cruceiro adaptativo,
freada de urxencia autónoma
e alfombras de serie. O Tipo
Mirror mellórase con climatizador automático, sensores

Berlingo PureTech 130 S&S EAT8

Bocetos Skoda

O
Citroën
Berlingo gaña en
eficiencia, prestacións e pracer ao volante
co motor gasolina PureTech
130 S&S asociado á caixa automática de 8 velocidades
EAT8. Dispoñible no acabado Shine, tanto en talla M
(5 e 7 prazas) como en XL (5
e 7 prazas), a motorización
PureTech 130 S&S EAT8 destaca por conxugar altas prestacións e baixo consumo.
A caixa EAT8, que xa demostrou as súas calidades
no BlueHDi 130 S&S, chega á gama do Berlingo para
coroar a oferta de gasolina deste modelo. O motor

Skoda revelou
tres bocetos de
deseño que mostran a versión deportiva tope
de gama da cuarta xeración
do Octavia, que celebrará
a súa estrea mundial o tres
de marzo durante o Salón
Internacional do Automóbil
de Xenebra 2020.
Os emblemáticos detalles
RS poñen o acento na dinámica linguaxe de deseño do

PureTech 130 S&S aporta
pracer de conducir e baixos
consumos e emisións, ao
que agora hai que engadir o
confort e as prestacións da
caixa EAT8, que destaca por
un paso rápido e fluído entre
as distintas velocidades, ademais de asegurar unha maior
eficiencia.
As altas prestacións desta
mecánica de gasolina turboalimentada, que desenvolve 130cv, conxúganse
cun consumo e emisións que
marcan a diferenza no segmento: dende 7 l/100 km e
119 g/km de CO2, segundo
o protocolo WLTP.

de aparcamento traseiros e
apoiabrazos dianteiro de serie. O Street ofrécese agora
con radio Uconnect con pantalla táctil de 5", volante de
pel con mandos e servizos
Uconnect Live e sensor de
aparcamento traseiro de serie.

bestseller da marca checa,
de liñas elegantes e cunhas
dimensións maiores cas do
seu predecesor. Como primeiro modelo Skoda RS dotado dun propulsor híbrido
enchufable, o Octavia RS iV
é único na forma que ten de
combinar a versatilidade dun
familiar coas prestacións dun
deportivo, de forma sostible
e eficiente.

Axenda

Sprint

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich
Hamburguesas
y Pollos Asados
Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538

Esp ecialidad 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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17ª EDICIÓN PREMIOS

SPRINT MOTOR
Unha
edición
máis dos
Premios
SPRINT
MOTOR temos
que subliñar a gran resposta dos nosos lectores. Está
claro que a elección dos coches, nas distintas categorías, segue animándonos a
todos a continuar con estes

O título de Coche Sprint
Motor 2020 foi para un
membro da familia Toyota,
o Corolla. Un modelo que
conta con tres carrozarías,
dúas motorizacións híbridas eléctricas autorrecargables e ata seis acabados
diferentes. A súa cifra de
vendas amosa que estamos ante un modelo moi
popular é moi importante
para esta marca xaponesa.
Falamos dun modelo que

galardóns anuais que xa son
un referente no mundo do
motor galego.
A elección do piloto tamén
reúne aos afeccionados a os
deportistas do motor en torno a estes trofeos, é unha categoría moi disputada. Como
di a famosa frase “son moitos
os chamados pero só un o
elixido”. O que si queda claramente constatado, polo
número de votos dos participantes, e a paixón polo deporte do automobilismo e do
motociclismo nas súas diversas especialidades. Sempre

dixemos, e continuaremos
repetíndoo, que é un orgullo
para todos os que estamos involucrados na realización da
revista contar con semellante participación nesta convocatoria periódica de SPRINT
MOTOR. Esta ilusión anual
queda constatada na cantidade de papeletas chegadas
á nosa redacción. Unha arela
que nos dá folgos para continuar co noso traballo a favor
deste gran mundo do motor
en todas as súas facetas.

ao longo da súa historia,
tras máis de cincuenta anos
no mercado, vendeu máis
de 45 millóns de unidades.
A posibilidade de circular durante varios minutos
co motor de gasolina en
modo off é unha das súas
virtudes. Para a maioría
dos votantes quedou claro
que o Corolla é o gañador
do ansiado trofeo de Coche
Sprint Motor 2020.

Esta e a segunda edición
na que temos a categoría
dos automóbiles máis limpos. Cada mes son máis
modelos os que se suman
a disputar este premio, e tal
e como vai o sector en poucos anos todos os coches
comercializados poderán
participar nela, só é cuestión de tempo.
O trofeo Ecolóxico
Sprint Motor 2020 é nesta

ocasión para o Kia e-Niro.
O sistema de propulsión
eléctrico implica que o eNiro ten unha distribución
de pesos máis favorable
e un centro de gravidade
máis baixo que as outras
versións da gama con motores de combustión. En
definitiva un eléctrico que
mereceu o recoñecemento
dos votantes para levalo ao
máis alto do podio.
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No apartado de SUV/
Todoterreo, houbo un gañador claro o T-Cross. Malia as
súas medidas compactas, o
Volkswagen T-Cross ofrece
a aparencia e as liñas emocionais dun SUV, tanto no
interior como no exterior.
O aspecto individual e desenfadado do T-Cross inclúe
elementos que certifican a
súa pertenza a familia de
SUV da marca, como o impoñente frontal, os grandes
pasos de roda e unha parte
traseira especialmente ampla e dinámica, percorrida

transversalmente por unha
banda reflectora enmarcada nun embelecedor negro
que acentúa a súa presenza.
Por todo isto os votantes elixiron ao VW T-Cross

merecedor do título de
SUV/Todoterreo Sprint
Motor 2020.

O premio ao piloto foi
para un mozo que está
demostrando que está
facendo unha boa carreira deportiva. Daniel
Berdomás é o elixido
polos votos dos nosos
participantes para facerse desta volta co título
de Piloto Sprint Motor
2020. Agardamos que
isto sexa un estímulo
máis para seguir progresando este ano na súa carreira deportiva.

A redacción da revista outorgou o Galardón Sprint
Motor 2020 a un home do
mundo do motor galego, en

todas as súas facetas, como
é Beny Fernández.
Competiu no Campionato
de España de Ralis durante
os anos 70 e 80, logrando

Foto: Miguel Cumbraos

como mellor resultado o subcampionato en 1981 e 1983.
Logrou diversas vitorias no
certame nacional durante a súa traxectoria, sempre ligado a marca Porsche.
Tamén competiu en probas
do campionato do mundo e
do campionato de Europa foi
no Campionato de Galicia de
Ralis onde sumou seis vitorias. Tras retirarse da competición, continuou vencellado
ao automobilismo comercial
na cidade olívica.
Con este galardón
queremos amosar o agarimo
de toda a afección galega e
ó noso propio. Un recoñecemento máis a un home que
xa está na historia do automobilismo galego e español.
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Harley-Davidson Low Rider S
Unha moto para a California galega

■ XOSÉ ARUFE | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía

Montada na súa contorna ideal, percorrendo canóns californianos a 27°
C, necesitarías un corazón
de xeo para non namorarte
desta Harley-Davidson Low
Rider S.

Preciosa, cun son fantástico, irradia unha gran presenza e se conduce cunha
facilidade
impresionante sobre o seu asento monopraza e os seus estribos
recubertos de goma. Na
mente do deseñador xestáronse as melloras deste
novo modelo, como explica

Brad Richards, vicepresidente de deseño de HarleyDavidson®. "Aplicamos este
estilo persoal das nosas
máquinas e a capacidade
de rendemento ao chasis
Softail para crear unha Low
Rider S máis potente e áxil
ca nunca, cunha forte dose
de actitude dura como as

garras", comentaba Richards
na súa presentación.
Máis curta, máis empinada e máis afiada que a
Low Rider normal. O chasis encóntrase no extremo
deportivo do concepto de
Harley-Davidson, esta versión S ten o ángulo de ataque máis axustado, unha
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completar o aspecto. O asento individual é outro guiño á
versión Dyna, coa altura do
asento ultra baixa de 673 milímetros que probablemente
a faga popular entre aqueles que buscan unha montura accesible. Os reloxos
xemelgos no tanque tamén
son parte do deseño Low
Rider S, aínda que en realidade é difícil miralos cando
desatas toda a furia do motor 114. Incorpora odómetro
inverso para o nivel de gasolina, os espellos están situados debaixo do guiador, a
ambos lados. Moi efectivos.

Irradia unha
gran presenza
e se conduce
cunha facilidade
impresionante
Motor

distancia entre eixes reducida e unha suspensión de
maior percorrido. Comparte
as horquillas Showa invertidas da Fat Bob, de 47 milímetros de diámetro, montadas
a través dunhas robustas tijas para compensar a medida da roda dianteira de 19
polgadas (16 na Fat Bob). Na

parte traseira monta un monoamortecedor con axuste
hidráulico de precarga con
mando remoto e lamia de 16
polgadas
O manillar de estilo motocrós sobre alzas de catro
polgadas foi o primeiro xesto
cara á Low Rider S Dyna dos
anos 80, fonte de inspiración

para os grupos moteiros californianos, que situaba ao
piloto nunha posición de
condución agresiva. Todos
os signos de cromo brillante foron intercambiados por
negro para que a nova Low
Rider se vexa máis “malota”.
Por outra banda, agregouse
un pequeno carenado para

Esta icónica americana
posúe un propulsor sorprendentemente civilizado.
A imaxe musculosa da Low
Rider S está apoiada polo
motor máis grande e potente de calquera das motos de estrada de Harley, o
Milwaukee-Eight 114, en galego sinxelo, un bicilíndrico
en V de 1.868 centímetros
cúbicos, con refrixeración líquida e aire, con culatas de
catro válvulas. O par máximo é un xigantesco 155 Nm
a 3.000 rpm, cunha liña vermella marcada a só 5.500
rpm, aínda está á metade do
rango. Cun peso en baleiro
de 308 quilogramos, este par
motor titánico non se traduce nunha aceleración que
che disloque os ombreiros,
pero empurra con brío e nos
ofrece unha entrega de potencia lineal en baixos e medios. Comentar que cando
imos “a tope” este motor soa
realmente glorioso..

Proba en Estrada
Xenial! cando pulsamos o
botón de arrinque dános a
sensación de que estamos
intentando arrincar un U
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MOTOR E TRANSMISIÓN
• Cilindrada exacta: 1.868 cc
• Ciclo: 4 T
• Disposición: en V
• Distribución: DOHC
• Cilindros: 2
• Válvulas por cilindro: 4
• Alimentación: inxección
electrónica secuencial ESPFI
• Refrixeración: aire / líquida
• Diámetro por carreira:
102 mm x 114 mm
• Compresión: 10.5:1
• Potencia máxima
declarada: 93cv a 5.020 rpm
• Par máximo declarado:
155 Nm a 3.000 rpm
• Combustible: gasolina
sen chumbo 95
• Normativa
anticontaminación: Euro4
• Batería: 12V 19AH
• Transmisión primaria: cadea
• Transmisión
secundaria: correa
• Embrague: multidisco
en baño de aceite
• Accionamento:
mecánico; por cable
• Número de marchas: 6
• Relación primaria: 34/46
• Relación final: 32/66
CHASIS
• Tipo de chasis: dobre
berce de aceiro
• Número de prazas: dúas
SUSPENSIÓN DIANTEIRA
• Tipo de suspensión
dianteira: horquilla invertida

A caixa
de cambios é un
pouco ruidosa; en
recuperacións para
adiantamentos é
progresiva e rápida
Boat da 2ª Guerra Mundial,
parece que sofre e se retorce, pero ao cuarto pistonazo arrinca e se tranquiliza. A
primeira impresión é que é
unha moto apta para todos

SUSPENSIÓN TRASEIRA
• Tipo basculante: dobre brazo
• Material: aceiro
• Tipo de suspensión traseira:
monoamortecedor progresivo
• Regulacións: precarga
FREO DIANTEIRO
• ABS: si
• Sistema: 2 discos flotantes
• Diámetro: 300 mm
• Pinza: 4 pistóns ABS
FREO TRASEIRO
• Sistema: disco
• Diámetro: 292 mm
• Pinza: 2 pistóns ABS
RODAS
• Diámetro lamia
dianteira: 19 polgadas
• Diámetro lamia
traseira: 16 polgadas
• Tipo de pneumáticos:
Tubeless
DIMENSIÓNS E PRESTACIÓNS
• Lonxitude máxima:
2.355 mm
• Distancia entre
eixes: 1.615 mm
• Altura do sillín: 690 mm
• Avance: 145 mm
• Ángulo de dirección: 28º
• Capacidade do
depósito: 18,9 litros
• Peso declarado: 295 kg
• Consumo: 5,6 l/100km
EQUIPAMENTO
• Contarrevolucións
• Reloxo horario
• Ordenador de a bordo
• Nivel de gasolina
• Testemuño de reserva
• Warning
• Pata de cabra

os públicos, doada de levar
e moi manexable.
Á posición de condución
adaptámonos enseguida,
estivemos nesa posición
nove meses das nosas vidas.
Pernas flexionadas, brazos
estendidos, tronco adiantado e mans á altura dos
ombreiros. A ralentí a vibración é un golpe carismático
e característico, en lugar de
sacudidas, traqueteos e balanceo lateral de xeracións
anteriores de Harley.
A Low Rider S manéxase
con soltura en estradas de

montaña polo menos dentro dos límites do seu ángulo de inclinación de 33
graos. A forma en que lograron facer que este motor
sexa tan suave e refinado e,
con todo, produza tal poder
de estiramento é incrible,
ao abrir o acelerador por
encima do ralentí, os 114
tiróns e tiróns continúan
o seu aumento cara á liña
vermella. A entrega non
é rápida, pero é intuitivamente suave e precisa. En
zonas urbanas con semáforos non pasa desapercibida, é branco de miradas
pola súa beleza estética e
acústica.
A caixa de cambios é un
pouco ruidosa, pero traballa de xeito limpo e sinxelo, en recuperacións para
adiantamentos é progresiva e rápida, a retención
do motor perfecta, trazando con precisión apenas
tocamos os freos; déixase
levar enlazando curvas e
cambios de rasante con facilidade. Volvo a insistir no
seu son, en toda a franxa de
aceleración é fascinante.
Os freos dianteiros reforzados con dous discos xemelgos de 300 milímetros
e ABS teñen unha potencia
impresionante, xunto coas

horquillas ofrecen un soporte decente cando lle esixes unha freada inmediata;
o freo traseiro é un disco de
292 mm.

Cando imos
“a tope” o motor
soa realmente
glorioso
Depósito de dezanove litros, para un consumo seis
litros cada 100 quilómetros, o cal nos proporciona unha autonomía duns
275 quilómetros sen reserva, perfecto para tomarse un descanso nunha
gasolineira.
Non ofrece moito luxo
polos seus 21.600 euros. A
Low Rider S vén cun asento individual, un axuste de
suspensión mínimo e non
ten outros compoñentes
electrónicos que non sexan
ABS básico, acendido sen
chave e regulación remota do amortecedor traseiro.
Unha moto para gozar do
bo tempo e para transformarte nun auténtico Bandit
Rider. Por certo, a unidade
probada foi por xentileza
de Harley Davidson Vigo.

>> Sprint Motor
SEGURO

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

PREZO

Prezo Low Rider S: dende
21.600 €

CORES:
A transmisión á roda é por correa

Os reloxos xemelgos no tanque tamén son parte do deseño Low Rider S

MANTEMENTO
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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 periódica sinxela:
140 €
Cambio de pneumáticos cada
12.500 km
Prezo aproximado do xogo
de pneumáticos: 395 €

Vivid Blac VI e Barracuda Silver B

Esta icónica americana posúe un propulsor sorprendentemente civilizado (93cv)
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Presentado no Salón de Turín de 1959

Maserati Coupé 2+2 5000 GT
Un capricho do Sha de Persia

■ XABIER VILARIÑO | Texto
■ SPRINT MOTOR| Fotos

O ano pasado fixo sesenta
anos que o Maserati 5000
GT, un cupé 2+2, foi presentado no Salón Internacional
do Automóbil de Turín de
1959, converténdose no indiscutible protagonista do
evento. Un potente modelo
cunha personalidade propia
e unhas liñas moi características, totalmente diferentes

aos parámetros establecidos
daquela época.

O Sha de Persia
A marca italiana de deportivos celebrou o aniversario
dun vehículo extraordinario,
realizado por encargo específico do Sha de Persia. Na
histórica planta de Viale Ciro
Menotti de Módena producíronse unicamente 34 exemplares, deseñados polos máis

prestixiosos carroceiros italianos da época.
O entón Sha de Persia, Reza
Pahlavi, grande apaixonado
de vehículos deportivos de
altas prestacións, tivo a finais do ano 1958 a oportunidade de conducir un 3500
GT, co que queda fascinado.
Solicitou para o seu vehículo un aumento considerable
en termos de performances
e o enxeñeiro Giulio Alfieri,
entón director técnico de
Maserati, entendeu que para
cumprir coas esixencias do
prestixioso cliente tiña que
realizar un proxecto completamente novo.

O proxecto AM103
Estamos no ano 1959, o
proxecto toma o nome de
AM103 e non se trata dunha
personalización, senón dun
novo vehículo: o corazón do
proxecto era o motor de oito
cilindros en V do 450S (coñecida “barchetta” de carreiras
do Tridente) incrementando
a súa capacidade ata alcanzar os cinco litros de cilindrada: o prestixioso cupé 2+2
Maserati 5000 GT vía así a luz.
En 2014 a Super Cub converteuse na moto máis producida da historia

O primeiro deseño desta
máquina foi realizado por
Carrozaría Touring, foi presen-

O 5000
GT foi un encargo
específico do Sha
de Persia
tado no Salón Internacional
do Automóbil de Turín de
1959 co sobrenome de “Sha
de Persia” na honra do seu
particular cliente. Desta versión especial só se produciron tres exemplares. Ao ano
seguinte, no 1960, o 5000 GT
estivo presente no seu expositor do Salón Internacional
do Automóbil de Xenebra
cunha lixeira revisión no referente o seu propulsor.

Propulsor
Os dous primeiros automóbiles da serie, tiveron a
mesma mecánica, foron equipados cun motor V8 idéntico
ao do Maserati 450S. A diferenza é que no motor do 5000
GT reduciuse a relación de
compresión de 9.5:1 a 8.5:1,
e aumentouse lixeiramente
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A carrozaría do 5000 GT está montada sobre o chasis (reforzado) do 3500 GT

o diámetro do pistón (de
93,8 mm a 98,5 mm), dando
como resultado unha cilindrada de 4.935 centímetros
cúbicos, contra os 4.477,9
do 450S. As unidades posteriores foron equipadas cun

O primeiro
modelo tiña unha
potencia de 325
cabalos
propulsor modificado, para
que fosen máis fáciles de
conducir; no cal o diámetro
do pistón reduciuse en 4,5
milímetros, e a carreira do
pistón aumentouse 8. A distribución constaba de dúas
árbores de levas accionadas
por unha reacción de piñóns,
mentres que a alimentación
estaba encargada a catro
carburadores Weber 45 (ou
46) IDM. Soamente os dous
primeiros automóbiles teñen carburadores, xa que
nas unidades posteriores
foron substituídos por unha
inxección indirecta.

Deseñadores e clientes
A particularidade do
Maserati 5000 GT foi a de
ter diferentes carrozarías
dos máis importantes deseñadores italianos da época:
de Allemano a Pininfarina,
de Monterosa a Ghia, de
Bertone a Frua, para terminar con Michelotti para o
Vignale.
A súa grande acollida animou a realizar algúns exemplares para prestixiosos

clientes, entre os que se
atopaban o Príncipe Karim
Aga Khan (realizado por
Carrozaría Frua), o empresario Gianni Agnelli (Carrozaría
Pininfarina), o industrial
Ferdinando Innocenti (Ghia),
o actor Stewart Granger
(Allemano) e o presidente de
México Adolfo López Mateos
(Allemano).
A Casa do Tridente confirmaba así a súa vocación
en realizar produtos únicos con elegancia exclusiva,
funcionais e confortables,
combinados con elevadas
prestacións. O 5000 GT foi
un vehículo para clientes VIP,
no máis alto en apartados
como os de exclusividade

Modelo
Período de produción
Motor
Cilindrada total
Diámetro x carreira
Potencia
Relación de compresión
Distribución
Válvulas
Acendido
Lubricación do motor
Embrague
Cambio
Chasis
Suspensións dianteiras
Suspensións traseiras
Freos
Batalla
Vías
Carrozaría
Peso vehículo en seco
Velocidade máxima

e prestacións. Debido á súa
extremada particularidade e
elevado custo, o numero total de vehículos producidos
estivo limitado a tan só 34

exemplares. A rendibilidade
do modelo non foi satisfactoria para a marca italiana.

Ficha Técnica

Tipo 5000 GT
1959/1964
Oito cilindros en V de 90°
4.937,8 cc (a partir de 1960: 4.941,1 cc)
98,5 mm x 81 mm (a partir de 1960: 94 mm x 89 mm)
325cv a 5.500 rpm (a partir de 1960: 340cv a 5800 rpm)
8,5:1
Dúas árbores de levas en cabeza por culata
Dúas por cilindro
Dobre con dúas bobinas Marelli o Lucas
Forzado con bomba de fluxo
Dobre disco en seco
Catro velocidades + R (a partir de 1963: cinco velocidades + R)
Tubular
Resortes helicoidais e amortecedores telescópicos
Béstas semielípticas e amortecedores telescópicos
Discos dianteiros e tambores traseiros, con servofreo
2.600 mm
Dianteira 1.390 mm; traseira 1.360 mm
Cupé de dúas portas (2+2)
1.500 kg
260-270 km/h
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Os grandes retos da electrificación

A gran transformación do automobilismo mundial

■ REDACCIÓN | Texto
■ SPRINT MOTOR| Fotos

O 75 por cento do valor final
dun automóbil apórtao a industria de compoñentes. Hai
que ter en conta que o sector
de provedores de automoción é un gran descoñecido
para o público. Son miles de
pequenas e medianas empresas as que proporcionan
compoñentes e sistemas
esenciais para a industria do
automóbil. En Galicia temos
un gran número de empresas
da industria auxiliar da automoción, sobre todo na comarca viguesa. Dicir que un
automóbil medio ten máis de
30.000 pezas.
En Europa, a industria de
provedores de automoción
supón cinco millóns de empregos, 600.000 millóns de
euros anuais en vendas, investimentos por 25.000 millóns en I+D e 9.000 patentes
rexistradas.

Na actualidade todo este
tecido industrial enfróntase
a grandes retos polo cambio
de paradigma que está experimentando a mobilidade e,
especialmente pola electrificación, que está removendo
os cimentos de toda unha industria e ameaza a hexemonía europea neste sector. Por
unha banda, a industria asiática e estadounidense do coche eléctrico está medrando
rapidamente. Os seus fabricantes están desenvolvendo
fortes capacidades de produción, apoiadas por unha forte demanda local; e, no caso
de China, aproveitándose
das grandes vantaxes competitivas que ten o país pola
toma de control de recursos
chave para a produción de
baterías e a tecnoloxía para
desenvolvelas e producilas.
Doutra banda, estanse creando novos roles que serán
ocupados por novos competidores procedentes doutros

sectores tecnolóxicos. En especial os grandes emporios
da informática.
A axilidade e a planificación
estratéxica serán claves para
manter a competitividade da
industria nacional da automoción nun futuro próximo,

A batería
supón ao redor
dun 40% do valor
engadido dun coche
eléctrico
como se explica no informe
“A electrificación dos vehículos: ameaza ou oportunidade”, realizado por Sernauto
e Roland Berger. Para que a
industria no seu conxunto
teña éxito é esencial unha
colaboración público-privada. O goberno debe colaborar coa industria para definir
a contorna máis adecuada
e proporcionarlle o apoio

necesario, porque o 10% da
economía do noso país está
en xogo. E o mesmo sucede a
nivel europeo. O Libro Branco
“Future as we move” insta a
concentrar esforzos de todos
os actores implicados para
realizar con éxito a transición
da industria de automoción
tradicional á nova mobilidade e garantir a competitividade da industria europea
de provedores, un elemento
esencial da cadea de valor da
automoción.
Estes son os campos de actuación básicos para afrontar
os grandes retos aos que nos
enfrontamos.
1. Produción europea de
automóbiles electrificados.
A electrificación é o centro
neurálxico da maioría dos
cambios que se están producindo e unha transformación necesaria para cumprir
cos obxectivos europeos de
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Hai que crear a infraestrutura apropiada e un marco normativo común para o tratamento e a seguridade de todos os datos

emisións. Os provedores europeos lideran o desenvolvemento de híbridos suaves e
híbridos enchufables, que
poden ser a tecnoloxía ponte cara á mobilidade eléctrica. Nos eléctricos tamén hai
fortalezas en motores en
roda e en sistemas de xestión de baterías.
Algúns países europeos
están desenvolvendo capacidades de produción
de eléctricos e os grandes
OEMs están establecendo plantas de fabricación
nos seus países de orixe
(Alemaña, Francia e Reino
Unido), tomando a dianteira no desenvolvemento do
coche eléctrico en Europa.
En España xa se producen
dous eléctricos (Corsa, en
Zaragoza e 2008, en Vigo)
pero a nosa industria de
provedores necesita reaccionar a tempo para desenvolver capacidades nacionais e
atraer máis investimentos.
2. Un elemento chave, as
baterías.
O elemento chave dun
eléctrico é a batería, que supón ao redor dun 40% do
valor engadido dun coche
eléctrico. O mercado de baterías está centrado en Asia,
en especial en China, que
copa o 80% da produción.
Tan só un 3% das baterías
prodúcense actualmente en

países europeos. Ademais, o
elevado peso das baterías,
de 300/500 kg, supón un
obstáculo loxístico e fai necesario que a súa produción
se realice preto das plantas
de vehículos.
A industria europea aspira
a liderar a tecnoloxía de ba-

Os
programas de
formación continua
son necesarios
para adaptarse ás
novas competencias
dixitais
terías de próxima xeración e
espera o apoio da Comisión
Europea. O noso país ten que
ter un papel protagonista na
Alianza Europea das Baterías,
porque contamos con actores relevantes en toda a cadea de valor da industria do
automóbil e, especialmente,
do sector dos compoñentes.
3. A importancia das materias primas.
Os provedores europeos
deben ter un acceso seguro ás materias primas e aos
produtos intermedios que
necesitan, independentemente da súa procedencia,
para fabricar baterías e outros compoñentes. No caso

das baterías dos coches eléctricos, China é o maior subministrador destes materiais,
del depende o 70% das exportacións mundiais. Brasil,
EE UU, Rusia ou Sudáfrica
pechan o círculo. O risco de
concentración da produción
está asociado en moitos casos á escasa posibilidade de
substitución e o pouco nivel
de reciclaxe, segundo un estudo da Comisión Europea.
A UE debería apoiar o acceso seguro a estes materiais e evitar interrupcións
na cadea de subministro
por conflitos comerciais ou
disputas xeoestratéxicas.
Ao mesmo tempo, hai que
apoiar os esforzos de I+D+i
para desenvolver solucións
tecnolóxicas alternativas
que poidan reducir a dependencia de materiais cunhas
perspectivas de subministro
incertas.
4. I+D+i. A industria de
provedores de automoción
é un dos maiores inversores privados de España en
I+D+i.
Cun investimento anual
de máis de 1.500 millóns de
euros, esta industria inviste
en I+D+i máis dun 4% da súa
facturación, o triplo que a
media industrial. Este esforzo inversor débese manter, e
ata intensificar, nos vindeiros
anos para competir nunha

nova contorna e desenvolver solucións tecnolóxicas
relacionadas coa electrificación, a conectividade e a
automatización.
Moitas empresas están
evolucionando de fabricantes de compoñentes
a provedores de sistemas
completos, e desenvolven
tecnoloxías en áreas como
a electrificación, a conectividade e a intelixencia
artificial.
Na axenda de prioridades estratéxicas en I+D+i
da Plataforma Tecnolóxica
Española de Automoción e
Mobilidade (Move to Future,
M2F), os sistemas de propulsión e combustibles alternativos, a automatización e a
conectividade ocupan unha
posición destacada.
5. Softwerización.
Os automóbiles eléctricos reducen a complexidade mecánica e, ademais da
batería, o software converterase nun factor diferenciador crave neles. O hardware
mecánico reducirá a súa importancia na cadea de valor
e os provedores tradicionais
da industria vanse a enfrontar a novos competidores do
sector das TIC. Para financiar
os investimentos necesarios
que esixe este novo ecosistema, será indispensable que
as empresas continúen coa
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súa actividade principal (en
vehículos de combustión e
híbridos) e manteñan a súa
rendilidade.
6. Unha transformación
necesaria.
A Unión Europea adoptou
os obxectivos de emisións
de CO2 máis ambiciosos do
mundo. En 2030, a media
de emisións dos vehículos
vendidos por cada fabricante terá que ser de ao redor
de 67 gr de CO2 por km, un
37% menos que os 95 que
entraron en vigor este ano.
Para poder cumprilo, ao redor dun 40% dos vehículos
das gamas dos fabricantes
terán que ser híbridos ou
eléctricos.
Para afrontar esta transformación é necesaria a colaboración do sector público
e privado. Por unha banda,
son necesarias unha mellor
infraestrutura de recarga
e a xeración de cantidades
suficientes de enerxía renovable; e por outro, melloras tecnolóxicas nos coches
eléctricos e economías de
escala que permitan reducir
o seu prezo. Só así os consumidores poderanse decantar
por esta opción, e os fabricantes de automóbiles e de
compoñentes, asegurar a
súa rendibilidade.

pozo á roda” (“well to wheel”) para ter en conta tamén
as emisións da produción
do combustible e xeración
de electricidade. E, nunha
fase posterior, que se calculen as emisións producidas
por un automóbil en todo
o ciclo de vida, incluíndo a
produción de materias primas e compoñentes e a reciclaxe, e non só as que xera
na súa fase de utilización. A
Comisión Europea está examinando como integrar o
ciclo de vida completo á nor-

O noso país
conta cos actores
relevantes en toda
a cadea de valor
da industria do
automóbil
mativa sobre emisións e espérase que sexa considerada
en futuras regulacións.
É crucial favorecer o desenvolvemento dun marco regulatorio “intelixente”,
tecnoloxicamente neutro
e baseado en criterios de
eficiencia, apoiar ás administracións nacionais na
implementación do devandito marco e integrar a normalización nas actividades
innovadoras.

7. Regulamento.

8. Harmonización técnica.

Os provedores europeos
levan moito tempo solicitando un enfoque para o cálculo de emisións de CO2 “do

A industria europea de
automoción é moi exportadora. Por este motivo, a harmonización técnica mundial

é un factor chave para reforzar a súa competitividade
nesta nova etapa. Os provedores europeos están contribuíndo á súa definición
e apoian a introdución do
recoñecemento mutuo da
homologación internacional de vehículos completos
(IWVVTA). Con requisitos técnicos comúns para os vehículos en todos os países,
poderíanse reducir os custos
de desenvolvemento e evitar a duplicación de procedementos administrativos;
e os consumidores tamén
se beneficiarían de vehículos máis económicos e que
cumpran uns requisitos comúns en todo o mundo.
9. Big data.
Outras das grandes tendencias disruptoras da
nova mobilidade son a conectividade dos vehículos
e a condución automatizada. A industria europea, no
seu conxunto, está traballando xunto ás compañías
de telecomunicacións e os
órganos reguladores para
implementar estándares de
comunicación V2V (Vehículo
a Vehículo) e V2X (Vehículo
a Todo).
Os vehículos automatizados e conectados xerarán
enormes cantidades de datos, a partir dos cales pódense crear novos servizos
e produtos, revolucionar os
modelos de negocio existentes e xerar outros novos. E a
industria europea pode estar á vangarda neste terreo,

pero hai que crear a infraestrutura apropiada e un marco normativo común para o
tratamento e a seguridade
de todos os datos.
10. Adapatar o currículo
formativo.
O capital humano sempre foi un dos puntos diferenciadores da industria
española da automoción.
Pero o cambio de paradigma que está experimentando a mobilidade requirede
novas cualificacións que hai
que desenvolver. É necesario adaptar o currículo formativo, tanto da FP como da
universitaria, para dispoñer
de profesionais cualificados
para os novos retos da industria. Ademais, faise cada vez
máis imprescindible contar
con programas de formación
continua para a recualificación do “talento interno” en
novas competencias dixitais.
É esencial traballar na adecuación dos plans de estudo ás necesidades reais das
empresas; establecer un
período mínimo de prácticas profesionais; flexibilizar
calendarios e horarios lectivos; impulsar os doutorados industriais e promover
programas de FP Dual, involucrando no seu desenvolvemento a grupos de traballo
integrados por empresas e
entes públicos.
11. Resumo.
O momento é crucial para
toda a industria da automoción. Os cambios estruturais
e formativos van máis aló do
que nos poidamos imaxinar.
Temos que estar nos postos
de cabeza desta revolución
tecnolóxica do mundo do
automóbil. Doutra forma
quedaremos tremendamente subordinados ao ritmo
de coñecemento de países como China ou Estados
Unidos. Europa ten que acelerar para non perder ese ritmo tecnolóxico, imposto por
esas dúas grandes potencias
mundiais, que nos levará a
un mundo da automoción
espectacular.

Formula E >> Sprint Motor 27
A Formúla E é unha categoría vangardista

O novo deseño do monopraza de DS Techeetah
■ FERNANDO CUADRADO| Texto ■ DS PRESS Fotos

Logo de obter un grande éxito reunindo aos máis
prestixiosos construtores
de automóbiles, a formúla E
converterase de forma oficial
dende a vindeira tempada
nun campionato do mundo
FIA. Sempre á procura da innovación, a famosa competición eléctrica incorporará
a Gen2 EVO do seu monopraza, unha versión modificada do actual. No contexto
desta evolución aerodinámica, DS Automobiles e o seu
socio Techeetah, presentan o deseño do seu futuro
monopraza.
DS Automobiles a través
do seu departamento deportivo DS Performance, lograran con éxito a transición
entre as dúas xeracións de
monoprazas da Formúla E.
Cun motor levado a 250 kW
e unha batería de 52 kWh, a

categoría 100% eléctrica realizou unha profunda transformación entre 2018/2019
permitindo aos pilotos disputar un E-Prix ao completo
sen cambiar de monopraza.

Os DS
E-Tense FE19
lograron os títulos
de pilotos e equipos
a pasada tempada
Inscritos por DS Techeetah,
os DS E-Tense FE19 lograron
os títulos de pilotos e equipos a pasada tempada. Co
sucesor DS E-Tense FE20 nos
circuítos urbanos mundiais,
xa se traballa no estudo da
próxima xeración.
A Formúla E é unha categoría vangardista como o é

DS Automobiles, e fará evolucionar o deseño do seu
monopraza para o campionato do mundo 2020/2021.
Modifícanse as partes dianteira e traseira, engádese
unha “aleta de tabeirón” no
capó motor e descóbrense
as rodas dianteiras. A Gen2
EVO simboliza o carácter
único da categoría e representa o automobilismo deportivo eléctrico do futuro
feito presente.
O deseño do Gen2 EVO
do equipo DS Techeetah
foi supervisado polo Studio
Design de DS Automobiles,
e integra os cambios preparados para a sétima tempada
conservando as cores negra
e ouro do DS E-Tense FE20.
Por medio desta nova imaxe,
a marca premium do grupo
PSA, que ostenta os títulos
de pilotos (Jean-Eric Vergne)

e de equipos (Techeetah) da
Formúla E, reforza a expresión do seu savoir-faire tecnolóxico e do seu espírito
innovador.
A Formúla E presentará o novo monopraza Gen2
EVO en marzo no Salón de
Xenebra no stand da FIA
en presenza do equipo DS
Techeetah e do seu piloto
Jean-Eric Vergne, primeiro
bicampión da Formúla E.
Segundo Jean-Eric Vergne
“DS Automobiles demostrou
a súa visión sendo o primeiro
construtor premium inscrito,
do mesmo xeito co seu coñecemento da electrificación
gañando carreiras e campionatos. Ser o primeiro equipo
que presenta o deseño do
seu futuro monopraza, é tamén unha nova etapa neste
compromiso”.
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O noveonce é unha das súas grandes obsesións

Manu Campa “a liña do 911 é toda unha icona”
■ REDACCIÓN | Texto ■ SPRINT MOTOR | Fotos

O estudo do pintor madrileño Manu Campa é algo así
como un santuario dedicado ao motor, con cadros de
modelos icónicos e estanterías repletas de coches a escala. Tamén hai pinceis, botes
de pintura e esa típica roupa
de pintor chea de manchas
multicor, que é en si mesma
unha paleta de ensaio. O artista cóntanos como se move
nos escenario dos pintores
e cal é a clave do éxito para
que lle chovan encargos dende Miami, Dubái ou Colombia.

Na súa historia hai moito
traballo e dedicación á súa
obra, grandes dotes comunicadoras, un profundo coñecemento das redes sociais e,
sobre todo, talento. Moito talento. Só el sabe descifrar ese
proceso creativo mediante o
cal, tras observar unha paisaxe, un coche ou calquera
outro obxecto, termina plasmándoo nun lenzo cunha
gran dose de realismo e sen
esforzo aparente. “Manter a
motivación é a clave”, asegura o pintor.

SPRINT MOTOR: Como
empezaches?
Manu Campa: Gustábame
o debuxo dende sempre, chegou o momento de elixir profesión e decidinme por Belas
Artes. Ademais, a miña tía era
profesora precisamente desa
carreira na Universidade de
Salamanca, así que esta cultura estaba normalizada na miña
familia. En calquera caso, empecei a estudar sen saber que ía facer. A miña sorte foi que, antes
de terminar os estudos, comecei a facer retratos a familiares

e amigos próximos. Cada vez
tiña máis encargas e vin que
empezaba a gañar diñeiro con
iso. Naquel momento comecei
a usa Facebook que daba os
seus primeiros pasos.
Dos retratos canseime rápido. Máis adiante fixen unha
serie de cadros de animais e
despois enlacei cunha das miñas grandes paixóns: as bicicletas clásicas. Dediquei tres anos
completos a pintar bicis, cousa
que me encantaba. Nese momento da miña vida compreime un VW Escarabajo de 1953
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e aquí cambiou todo. Xa pintaba coches na miña época de
estudante. Gústanme e son un
motivo pictórico que funciona
moi ben.
SM:Así que este foi o punto
de inflexión?
M.C.: En realidade o xiro
chegou cando unha web estranxeira moi famosa dentro
do mundo do motor veu facerme unha reportaxe no 2015 e
xa me fixen moi coñecido na
escena do automobilismo en
xeral e na cultura aircooled
americana en particular. Neste
momento empezáronme a encargar obras dende California.
Foi xenial!

A
carrozaría do 911
practicamente se
debuxa cunha soa
liña, aínda que non
é doado dar con ela
SM:Como defines a túa
arte?
M.C.: Nun tipo de arte figurativo e realista (que non hiperrealista), que ás veces defino
como“realismo pop”. Afástome
deses pintores que fan case fotorrealismo. Eu busco que se
vexa a pincelada perfectamente, que se entenda que é un
cadro, pero á vez interésame
que en canto che afastes si teñas esa sensación de realismo.
SM: Neste momento es amplamente coñecido no panorama do motor.
M.C.: Así é. Debo dicir que
me invitan constantemente
a eventos, reunións, concentracións… Estou moi a gusto
nese ambiente.
SM: Que tipo de coche che
gusta plasmar nos teus cadros?
M.C.: Apaixónanme os clásicos. Algúns modelos italianos

das primeiras décadas do século XX parécenme espectaculares. Pero o coche que máis me
chama é o Porsche 911 da primeira serie. A curva que define o seu perfil é icónica, por
iso gústame pintalo. A carrozaría practicamente debúxase
cunha soa liña, aínda que non
é fácil dar con ela. Tamén estou
namorado do 917.
SM: Que tipo de coches che
gústa conducir?
M.C.: Sen dúbida, tamén os
clásicos. É moi difícil que un coche moderno me motive. Non
hai nada comparable á sensación dun acelerador que fai o
seu traballo directamente mediante un cable.
SM: Que formatos usas
para os teus cadros? Cal é a
túa técnica?
M.C.: O 90% do que pinto é
sobre lenzo, entre outras cousas porque case todo son encargos que van ao estranxeiro
e a nivel loxístico é moito máis
doado enviar un lenzo enrolado nun tubo que calquera outro formato ríxido. Agora estou
experimentando con pranchas
de carbono.
A fotografía é a referencia.
Sempre empezo cunha mancha de fondo, logo fago catro
cruces e un encaixe a lapis e,
a partir de aí, o proceso, case
sempre, é unha mancha de negros para despois ir sacando as
luces. Adoito terminar co branco. O último son os reflexos.
SM: Case sempre pintas
porcións dos coches e non
a súa totalidade. Por que?
Como consegues as cores?
M.C.: Por afastarme desa
idea de póster na que se ve o
coche perfecto e, xeralmente, en tres cuartos. Paréceme
máis sutil que a túa cabeza
imaxine como é o resto do
coche. Tecnicamente para
min é máis sinxelo.
As cores fágoas a ollo. As
veces utilizo un sensor de

Photoshop. Outra clave dos
meus cadros son os reflexos.

de que a obra vai funcionar,
non a entrego.

SM: De ter repercusión local
a ser coñecido en todo o mundo. Como foi esta evolución?
M.C.: A primeira vez que
estiven en Miami foi hai tres
anos. Agora xa fun seis veces.
Acabo de volver de expoñer
en Tokio hai apenas uns días e
dentro de pouco irei a Dubái.
O máis bonito son as relacións
que se xeran detrás de todo
isto.
Por outra banda, ata que
non estou totalmente seguro

SM: Que porcentaxe de encargos se fan efectivos por redes? Tes lista de espera?
M.C.: Case todo vén por
esta canle. O máis normal é
que a xente me pregunte ao
ver as miñas publicacións de
Instagram e despois se poñan
en contacto comigo para formalizar o pedido. Neste momento teño en lista 60 cadros,
que equivale máis ou menos a
un ano de espera. A xente soe
levalo ben, pintar todos estes
cadros require o seu tempo.¡
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Sprint Motor >> Competición
De pianos, paellas, cunetas…

Tempos novos...
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ TOMÁS E MATEO CUMBRAOS DÍAZ | Fotos

... tempos salvaxes, dicía a
canción de Ilegales, xa nun
lonxe 1983. Agora, trinta e
sete anos despois, variando o
adxectivo salvaxe por outro,
que queda a gusto dos lectores, o noso deporte arrinca un novo decenio, ese que
indica o número vinte dúas
veces.
Comezando por terreos
de corte internacional, a
Fórmula 1 porá os ollos en
Carlos Sainz Jr. (no seu pai os
puxemos... e os seguemos
poñendo cada vez que arrinca un ano) e a súa ilusionante tempada en Mclaren... con
patrocinio, por certo, de coñecida cervexeira galega. Por
suposto que outros epicentros internacionais serán os
ralis con Dani Sordo e Pepe
López, así como o que pode
deparar Fernando Alonso,
centrado o ovetense en frontes moi diversas, sen descartar un regreso en breve ao
Continental Circus.
Pendente dun proceso federativo que terá lugar este
exercicio, o automobilismo
nacional seguirá ofertando campionatos con moitos
inscritos e outros con números moi baixos. Pendente
dos programas continentais,
entre eles o do ourensán
Javier Pardo (Campionato
de Europa de ralis cun R2),
as diversas modalidades de
puntuabilidade nacional volverán a proporcionar moitas probas espalladas por
toda a xeografía peninsular. Ralis de asfalto, de terra,
montaña, karting, autocrós,
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regularidade, eco-ralis, circuítos, etc nos diversos campionatos de España, que
espallan datas entre marzo e
novembro.
Certames nacionais que terán diversas paradas en territorio galego. Así, Ourense e
Ferrol, contarán para o CERA,
que deixou fora a Lalín. Así e
todo, a vila pontevedresa acollerá un rali para o CERT, que se
suma ao xa consagrado Terras
da Auga. Chantada e Rías Altas
repiten respectivamente en
Montaña e Históricos, como
o fan Carballo e Arteixo en autocrós e A Coruña en Enerxías
Alternativas.
Continuando en Galicia, a
nosa autonomía repite neste
exercicio, como é costume, ralis, ralimix, autocrós, subidas
e karting. Moito e moi variado, co atractivo especial do
Supercampionato dirixido aos
R5 para o que puntuarán seis
mangas do certame de ralis.
Calidade e cantidade entre febreiro e novembro, calendario
ben cargado para que o afeccionado goce e teña numerosas oportunidades.
Tamén temos un comentario para os nosos veciños.
Pois hai que lembrar a oferta
que se nos proporciona dende Portugal, o Principado de
Asturias e a comunidade de
Castela-León, espazos xeográficos proximos a nós, onde
haberá carreiras mundialistas,
continentais, nacionais e autonómicas. Tempos novos, os
deste 2020, tempos...
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