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Kia e-Soul
Mellor autonomía e prestacións

Golf 8

Tu vida, tu Golf

Yáñez

Algunos lo llaman el mito, la leyenda o el coche que todos
los coches querrían ser. Pero existe una forma aún más grande de llamarlo.
Como el coche de tu primer beso, el coche de tus roadtrips o la nave
espacial que te llevaba al colegio. Contigo es muchomás que un coche.
Es lo que vivirás en él. Nuevo Golf.
Gama Golf 8 con motores eTSI y tecnología Mild Hybrid

www.yanez.es - info@yanez.es
Gama Golf 8: consumo medio WLTP (l/100km): de 4,2 a 5,9. Emisión CO₂ WLTP (g/km) (NEDC)
de: 109 (91) a 134 (112). Acabado visualizado Golf Style.

Yáñez Viaducto de la Rocha, 30 - Tel. 981 530 366 - 15899 Santiago de Compostela
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O presidente do grupo PSA, o portugués
Carlos Tavarés, aproveitou a súa intervención na presentación dos resultados de 2019
da compañía para referirse á teoría evolutiva da selección natural do británico Charles
Robert Darwin (1809-1882). A hipótese deste naturalista, biólogo e xeólogo argumenta
que só sobrevive o máis forte e o máis adaptable aos cambios; que a xuízo de Tavarés
serve para explicar o período complexo e
duro que prevé para a industria do automóbil para esta década. Segundo declaracións
deste directivo “non todos os fabricantes resistirán os tempos que están por vir. Un período autenticamente darwiniano”.
A evolución natural, para sobrevivir, pode
ser de varias maneiras. Unha delas é a unión
de distintos fabricantes, outra a compra dos
pequenos por parte dos grandes ou, a terceira, a simple extinción do máis feble do elo
da cadea da automoción.
As alianzas entre varias marcas xa están
sucedendo dende hai uns anos. A través de
pactos tecnolóxicos, con intercambio de
accións ou con outras formas empresarias
que propician as sinerxías entre as empresas implicadas.
Un exemplo de merca dun fabricante pequeno, ou non tan pequeno, tivémolo hai
uns meses coa compra da marca Opel polo
grupo PSA.
A última parte desta teoría é máis de extinción que de evolución. Pois as compañías que non teñan capacidade de adaptarse
aos novos tempos, e que non sexan atractivas para ningún grupo grande, acabarán
desaparecendo.
Un tempo complicado este da evolución
darwiniana da industria da automoción que
involucrará a moitas máis empresas e persoas das que poidamos pensar inicialmente.
Porque esta teoría non remata nos fabricantes, senón que vai moito máis aló. Implicará
de cheo a outros actores do sector como

á industria auxiliar, aos concesionarios oficiais, aos establecementos de recambios, os
talleres multimarcas e ás compra-vendas,
entre outros.
As actuais circunstancias, marcadas pola
finalización de pedidos de coches en carteira e a introdución de novas normas de homologación de emisións, están detrás das
pésimas cifras de produción de vehículos.
Lonxe de recuperarse, a automoción seguiu
costa abaixo e sen freos o ano pasado, batendo todos os récords en negativo da zona
euro. Son cifras que non se vían dende a crise financeira. Que a produción de coches
se contraia non augura nada bo; é motivo
de preocupación para organismos como o
Fondo Monetario Internacional, porque o
sector do automóbil e os seus compoñentes son grandes consumidores de bens intermedios que se fabrican ao longo de toda
a cadea global.
A electrificación dos automóbiles e a descarbonización tamén teñen moito que ver,
senón todo, nesta evolución con certos matices traumáticos. Estes dous factores inciden con forza na transformación deste
sector. Ás novas tecnoloxías como a intelixencia artificial e os famosos algoritmos
quédalles moito por dicir e influír no descorrer desta historia. Todo isto fai que se precipiten os acontecementos e que as cifras
deste ano de produción e vendas, en concreto, sexan unha grande incógnita.
Ás veces dá a impresión de que as distintas institucións e Administracións, sobre
todo europeas, que se encargan de regular
a través de normas e leis o mercado da automoción favorecen máis a extinción que
a evolución. Este período darwiniano vai
ser moi duro. Só precisamos ver os datos
de produción e vendas do comezo deste
ano, cifras aínda máis agravadas pola crise do coronavirus, algo co que non contaba Darwin.
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A Gala do Ciclismo Galego deuse cita en Pontevedra
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e Foto

A Federación Galega de
Ciclismo celebrou a súa Gala
anual en Pontevedra, onde entregou preto de 150 galardóns polos resultados obtidos no 2019 e
no arrinque do 2020. A nómina
de homenaxeados completouse
coas oito Mencións Especiais outorgadas a figuras deste deporte e a entidades especialmente
comprometidas co mundo da
bicicleta.
O acto foi presentado por Terio
Carrera e amenizado co humor
de Federico Pérez. A Gala serviu para festexar os 82 podios

acadados polos deportistas galegos ao longo do último ano nos
Campionatos, Copas e Opens de
España. O gran homenaxeado
da noite foi, o corredor de Allariz,
Iván Feijoo, que recolleu o premio

como mellor ciclista galego a nivel internacional durante a pasada campaña. Feijoo e o vixente
campión de España Sub23 de ciclocrós e acadou a sexta praza no
Mundial de ciclocrós deste ano,

Oferta especial de Athena

Django 125

Con motivo da
celebración do
Día da Muller
Airoh presentou dúas versións especiais dos seus
cascos Helios e Twist, cuns
gráficos moi atractivos.
Athena, importador exclusivo de Airoh no noso
país, sumouse a esta celebración cunha interesante
oferta. Ata o 23 de marzo, ao realizar un pedido
de 7 unidades dos modelos Twist 2.0 gráfica Mad
Matt (na foto) e/ou Helios,

Peugeot lanza ao
mercado a máis
moderna e exclusiva versión do seu Django
de 125cc, unha edición limitada en vermello e branco.
A carrozaría vintage deste
scooter, chea de detalles cromados e aluminio gloss, chega nesta
ocasión adornada cunha contundente e
sedutora combinación bicor en branco e vermello, capaz de
transportarnos no tempo a

ofrecen unha unidade de
balde, concretamente, a de
menor importe. Os prezos
dos cascos son os seguintes: Helios gráfica Flúor 160
€; Helios gráfica Map 150;
Helios cor 120 e Twist 2.0
Mad Matt 220 €.

Kit transmisión Polini HiSpeed para TMax 560
Coa chegada da
última xeración do
TMax 560, Polini
confirma a adaptabilidade
da súa gama de kits tamén
para o modelo 2020. Os compoñentes especiais da transmisión Polini HI-Speed para
TMax 560 están destinados
a mellorar a fiabilidade e as
prestacións.
A ampla gama comprende 3 tipos de variadores distintos, 2 correas diferentes

e o filtro de aire do variador. Ademais, están dispoñibles distintos muelles de
contraste con diferentes durezas para atopar a mellor
configuración.
Os prezos son os seguintes:
variador Hi Speed: 225 €; variador Hi-Speed evolution:
310 €; kit variador Hi-Speed
evolution: 426 €; correa
Aramid: 165 €; correa Aramid
Evolution: 178 €; speed Drive:
245 € e filtro variador: 45 €.

celebrado en Suíza a principios
de febreiro.
Outra das grandes ovacións da
noite estivo dedicada aos membros de Discamino. O xurado da
Gala quixo poñer en valor o traballo realizado por esta asociación
a prol da inclusión no ciclismo
das persoas con capacidades
diferentes.
No reparto de todos estes premios participaron ilustres ciclistas como Gustavo César Veloso,
corredor profesional do W52 FC
Porto, a exbiker Eva Castro así
como varias autoridades.

unha época na que predominaban as liñas apracibles e
as tonalidades harmoniosas.

Ford quere remediar os portazos
Ford presentou
o “Exit Warning”.
Trátase dun dispositivo que envía alertas visuais e sonoras aos usuarios
da estrada e aos ocupantes
dos vehículos cando detecta
que a apertura da porta dun
coche aparcado podería causar unha colisión.
“Exit Warning” baséase nos
sensores de axudas á condución que montan os Ford
para detectar e frear automaticamente ante os ciclistas, e
axudar aos condutores a saber cando outros usuarios
da estrada pasan polos seus
puntos cegos. Con estes sensores Exit Warning analiza e
comprende os movementos
dos usuarios que se achegan
(xa sexa en bici, en moto, etc)
tanto no lado do condutor

como no do pasaxeiro e, se
existe risco de colisión nunha
suposta apertura de portas,
soa unha alarma para advertir ao condutor ou ao pasaxeiro do perigo. Á vez uns LED
vermellos brillantes colocados no retrovisor empezan a
parpadear como advertencia
para os ciclistas e outra tira de
LED da mesma cor situada ao
longo da moldura interior da
porta (faise visible cando esta
se abre) proporciona outro
aviso para os usuarios da estrada que pasan.
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Compostela Concesionario
agora tamén no Milladoiro

Presentación do Porsche Taycan
Centro Porsche A
Coruña presentou
un histórico deportivo 100% eléctrico, o Taycan,
que está chamado a abrir un
novo espazo no mundo da
automoción.
Ante máis de 200 persoas
Carlos Blanco, xerente do
concesionario, presentou o
Taycan. Este novo Porsche
caracterízase polas mesmas
calidades que definiron
os automóbiles do fabricante alemán: innovación,
emoción en estado puro e

máxima diversión ao volante. A propulsión está definida
por dous motores síncronos
de imáns permanentes, os
cales facilitan unha potencia de 761 cabalos no Taycan
Turbo S, o que lle permite
unha aceleración de 0 a 100
en 2,8”.
O Taycan pódese cargar en
media hora cun turbo-cargador. As autonomías abarcan dende os 380 ata os 497
quilómetros, en función da
motorización e do tipo de
condución.

O concesionaria oficial de Kia,
Compostela
Concesionario, acaba de
abrir en O Milladoiro unhas novas instalacións para
achegar o seu servizo á
zona sur da capital galega.
O recentemente estreado concesionario sitúase no número 23 da Rúa
Palmeiras do polígono do
Novo Milladoiro, e conta con servizo de pintura
e reparación de carrozaría. Unha ampla parte da
superficie está dedicada
á exposición de vehículos

das liñas de Kia Okasión e
seminovos. Compostela
Concesionario tamén oferta no Milladoiro unidades
de Kia Km0, seminovos
Kia e vehículos multimarca de ocasión a prezos
competitivos.
Miguel Ángel Pérez,
xerente de Compostela
Concesionario, comentou “as novas instalacións
constitúen unha expansión
estratéxica na área metropolitana de Compostela
e sen dúbida supoñen un
salto cualitativo nos nosos
obxectivos de negocio”.

Mar Pieltain visitou Lexus Breogán
Mar Pieltain, directora de Lexus
España, visitou
Galicia da man de José
Ramón Ferreiro, director
xeral de Grupo Breogán.
Pieltain comezou a súa visita a Lexus Breogán polas
instalacións da Coruña e
logo de compartir un xantar co equipo de Breogán,
visitaron as novas instalacións da marca en Vigo. A

directora acumula unha
extensa experiencia de
máis de 17 anos no Grupo
Toyota, en diferentes áreas
estratéxicas como Vendas,
Postvenda, Márketing e
Experiencia Clientes entre
outras, o que lle permite
chegar a este posto cunha
ampla visión e coñecemento de negocio.
Breogán é concesionario
oficial de Lexus para Galicia.

Vayper Automoción
O taller multimarca
Vayper
Automoción conta, dende hai unhas semanas, dunhas novas
instalacións na estrada da
Coruña. O edificio alberga
os servizos habituais desta
empresa: taller mecánico,
chapa e pintura e vehículos de ocasión. A empresa
realizou unha reforma integral de todas as instalacións
para adecualas aos parámetros de calidade da compañía e á normativa actual.

O xerente da empresa,
Pablo Alvela, comentou
que “esta e unha nova etapa
onde queremos que os nosos
clientes se sintan máis cómodos e que lles poidamos prestar un servizo máis próximo”.
O instalacións xa están
a pleno rendemento. En
Vayper Automoción notaron
moito os problemas de moitos usuarios cos seus coches,
que despois do confinamento chegaron o seu taller con
problemas da batería e falta
de mantemento.
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Novo Porsche 911 Turbo S
Porsche presenta a
nova xeración do 911
Turbo S, que ofrece
unha potencia, unhas calidades dinámicas e un confort
sen precedentes. A versión
cume da gama 911 lánzase tanto en variante Coupé
como Cabriolet, ambas propulsadas por un novo motor
bóxer de 3.8 litros con dous

turbocompresores VTG de
xeometría variable, que ten
unha potencia de 650 cabalos, o que supón 70 cabalos
máis que o seu antecesor. O
par máximo é agora de 800
newton metro (incremento
de 50 Nm). Coa transmisión
Porsche Doppelkupplung
(PDK) de dobre embrague e
oito velocidades específica

do Turbo, acelera de 0 a 100
km/h en 2,7 segundos (0,2
segundos máis rápido que

antes) e a súa velocidade
máxima mantense inalterada en 330 km/h.

dunha cámara central orientada cara atrás á pantalla do espello retrovisor interior. Entre
o resto de melloras, inclúense un sistema de son máis potente, parabrisas dianteiro con
función de desconxelación e
volante calefactado e o sistema de axuda intelixente ao
condutor Parking Pilot.
A avanzada propulsión eléctrica conta con función de carga rápida, para responder aos
requerementos dos desprazamentos urbanos diarios. A batería de 35,5 kWh proporciona
unha autonomía de 222 km,
cunha función de carga rápida

do 80% en só 30 minutos. Un
sistema de xestión térmica exclusivo optimiza a autonomía
da batería a temperaturas altas e baixas, o que permite
que o vehículo manteña unha

capacidade de autonomía óptima e cargas de CC rápidas
máis frecuentes.
Os prezos van dende os
34.800 € (136cv) ata os 37.800
€ (154cv).

veñen en negro deportivo.
Tamén loce un alerón traseiro deportivo RS de cor negra;

na versión familiar, o alerón
do teito é da mesma cor co da
carrozaría.

Honda e 2020
O compacto Honda
e, un coche 100%
eléctrico, foi deseñado dende cero para ofrecer un
paquete axeitado á contorna
urbana actual.
Este eléctrico está dispoñible en dúas versións. Ofrece
unha autonomía de 222 km
(WLTP), xunto cun completo equipamento de serie. O
Advance ofrece a posibilidade de elixir entre lamias de
aliaxe de 16” ou 17”, un motor de maior potencia e un
Sistema de Retrovisor Interior
por Cámara que se pode activar para reproducir a imaxe

Skoda Octavia RS iV
Este é o primeiro
Skoda da familia RS
con motor híbrido enchufable. O novo Octavia RS iV
foi equipado cun motor de gasolina 1.4 TSI e cun motor eléctrico de 85 kW, que entregan
unha potencia combinada de
245cv. Con detalles negros na
carrozaría, o Octavia RS iV é
inmediatamente recoñecible
como variante deportiva tope
de gama, actualmente na súa
cuarta xeración.
O fabricante tamén ofrecerá o
novo Octavia con tres versións
electrificadas adicionais. Un híbrido enchufable de 204cv, dispoñible cos acabados Ambition
e Style. E dúas variantes e-TEC,
de 110 e 150 cabalos, que empregan tecnoloxía mild hybrid
por primeira vez en Skoda.
A marca equipou o seu
Octavia RS iV cun motor de gasolina 1.4 TSI (150cv) e un motor eléctrico de 85 kW. Xuntos,
entregan unha potencia

combinada de 245cv e ofrecen
un par motor máximo de 400
Nm, que se transmite ás rodas
dianteiras mediante transmisión DSG de 6 velocidades.
A batería de alta tensión de
ións de litio ten unha capacidade de 37 Ah que equivale a
13 kWh, o que lle confire ao coche unha autonomía eléctrica
de 60 km en ciclo WLTP. A dirección progresiva vén de serie, e o
axuste dinámico da suspensión
deportiva, típico da gama RS,
está adaptado a estilos de condución enérxicos.
O Octavia RS iV equipa luces
antinéboa LED específicas e
lamias de aliaxe negras de 18”
de serie; as pinzas de freo, no
vermello típico dos modelos
RS, resultan rechamantes. As
lamias de aliaxe de 19” están
dispoñibles de forma opcional.
A grella Skoda, as entradas de
aire, o difusor do faldón dianteiro RS específico, o difusor
traseiro e os marcos das ventás
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VW T-Roc convertible
Xa chegou o 9º
convertible da historia da marca VW,
cunha oferta única que consolida ao fabricante alemán
como referente do segmento. O T-Roc Cabrio é a última incorporación á gama
de modelos SUV compactos T-Roc, introducida hai
dous anos e medio, que xa
acumula 360.000 unidades

Novo Opel Astra
vendidas. Tralo lanzamento
da versión deportiva “R”, esta
variante convertible aporta
un novo sopro de aire fresco
á gama grazas a unha capota abatible en 9”, un deseño
renovado de dúas portas de
estilo cupé e novos sistemas
asistencia e opcións de conectividade. Dispoñible a
partir de 27.750 €, descontos e campañas incluídos.

A nova gama
Astra está enfocada
ao confort e á seguridade. Mostra diso, son os
seus Faros Matriciais Intellilux
LED cunha tecnoloxía que
leva ao extremo a capacidade de adaptabilidade lumínica. Outra das solucións deste
modelo ao servizo da comodidade de condución é a súa
nova Navegación Conectada.
Proxectada na súa pantalla de
8”, permítenos crear os itinerarios máis eficientes ao ter en
conta non só o tráfico en tempo real, senón que é capaz de
predicir os nosos hábitos de
condución e con iso o itinerario máis acorde ao noso estilo.
O Astra complétase, entre outras solucións, cun novidoso
salpicadeiro dixital deportivo,
carga inductiva de smartphones ou a posibilidade de equipar unha tapizaría de coiro
perforado totalmente climatizada e con función masaxe.

A nova gama do Astra conta
con motorizacións de gasolina, dispoñibles dende os 110
ata os 145cv. O coeficiente de
penetración aerodinámica
deste modelo, un 0,26 tanto
na versión cinco portas como
na Sports Tourer, representa
un aforro importante de combustible e emisións de dióxido de carbono.
O Astra estrea dúas novas
versións (GS Line e Elegance).
Dende o GS Line ofrécense as
tecnoloxías máis avanzadas
en materia de asistencia, infoentretemento, conectividade e confort, como a cámara
frontal Opel Eye, compatible
con Android Auto e Apple Car
Play ou asentos ergonómicos
AGR. O Elegance destaca por
incluír, de forma adicional, os
Faros Matriciais Intellilux LED,
Navegación Conectada ou o
salpicadeiro dixital, entre outras tecnoloxías.

Novo Sorento
O novo Sorento
fixo a súa estrea
mundial virtualmente, logo de suspenderse o Salón de Xenebra 2020.
Deseñado e desenvolvido
para facer fronte a calquera
situación, a cuarta xeración
do emblemático SUV de Kia
é a última incorporación á

revitalizada liña SUV da marca. O primeiro vehículo baseado na plataforma SUV de
tamaño medio de nova xeración de Kia, o Sorento, eleva
os estándares do seu segmento en practicidade. O
novo modelo tamén supón
a adopción por primeira vez
da híbridación no Sorento.

BREVES
❱❱
Volvo acaba de
inaugurar unha nova cadea de montaxe de baterías na súa fábrica de
Gante (Bélxica). Proximamente comezará a fabricar o seu primeiro vehículo 100% eléctrico, o XC40
Recharge P8.
❱❱
O presidente de
Faconauto, Gerardo Pérez, solicitou un marco regulatorio que "ampare"
aos concesionarios para
evitar posicións dominantes que xeran "indefensión".

❱❱
Audi e LEGO uníronse para homenaxear a
Michèle Mouton, a única
muller que logrou gañar
unha proba do Mundial
de Ralis. Para iso, lanzan
unha edición limitada da
miniatura LEGO de Mouton, alcumada “A Raíña da
Velocidade”.
❱❱
A nova BMW S
1000 XR xa ten prezo para
o noso mercado. Este modelo que é agora máis lixeiro e, sobre todo, máis
versátil ten un prezo de
18.800 €.
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Bentley Mulliner Bacalar

Formentor, un Cupra 100%

Bentley decidiu
crear o Mulliner
Bacalar para inaugurar a súa categoría Coach
Built que fai referencia ao nivel máis alto de produto ao
que os seus clientes poden
aspirar. Chámase Bacalar
na honra á beleza da lagoa
mexicana (Quintana Roio).
Este modelo basea o seu
deseño no Bentley EXP 100
GT, un concept-car que serviu para celebrar o centenario da marca e que adiantaba

O Formentor é o
1º modelo desenvolvido exclusivamente para Cupra, o que
o converte nun piar crave
para a nova marca. Ofrece
un deseño atractivo e sofisticado e un alto nivel de
practicidade, segundo o
fabricante.
Unha ampla gama de motores, incluíndo un híbrido

as súas ideas para os seus
futuros coches eléctricos.
Neste caso o Bacalar leva
baixo o capó un motor de
combustión W12 6.0 (650cv),
asociado a un cambio de 8
velocidades que pode repartir a potencia en ambos
eixes, aínda que xeralmente
enviará a maioría ao traseiro.
Só se fabricarán 12 unidades, que xa están vendidas.
O prezo de cada unidade se
estima que custa 1,7 millóns
de euros.

enchufable PHEV de 245cv,
e un propulsor de gasolina
de 310.
Integra tecnoloxía de conectividade e seguridade
de vangarda, destacando
un novo sistema de info-entretemento con pantalla de
12” e os asistentes á condución máis innovadores. As
entregas comezarán o último trimestre deste ano.

Novas versións do S90 e dos V90/V90 Cross Country
Volvo presentou as
novas versións do
S90 e dos V90/V90
Cross Country, cun deseño
exterior máis depurado e un
novo sistema de son de última xeración de Bowers &
Wilkins. Este equipo de son,
amplamente mellorado, ofrece unha experiencia acústica
extraordinaria no seu interior,
grazas a novas características
como un amplificador mellorado, cancelación automática do ruído no vehículo e un
novo axuste que imita o son
dun club de jazz.

Nunha actualización máis
ampla da gama de produtos,
os motores semihíbridos de
48 Volts están agora dispoñibles en todos os modelos da
gama Volvo, o que aumenta
aínda máis a oferta electrificada da marca.
Volvo introduciu unha serie de melloras tanto na parte dianteira como na traseira
dos modelos S90 e V90, incluíndo novos faros antinéboa,
un novo deseño do spoiler e
un novo paragolpes dianteiro máis baixo. Nos modelos
V90 e V90 Cross Country, a

característica máis rechamante
é o novo deseño das luces traseiras, que inclúe as distintivas
luces Full LED e intermitentes

secuenciais. A nova gama de
cores e as opcións de lamias
melloran aínda máis as posibilidades de persoalización.

ASEGAL & CASTROMIL
Abogados y Economistas

Fiscal - Administrativo - Mercantil
Laboral - Subvenciones - Familia
Travesía de Cacheiras nº25, 1º - 15883 Teo (A Coruña) - Télefono: 981 807 301
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Cupra León
O novo Cupra León
xa é unha realidade
e o primeiro León en
levar o emblema de Cupra.
Supón a ampliación da gama
da nova marca e a consolidación do compacto deportivo.
Conta con catro opcións
mecánicas, un grupo motopropulsor híbrido enchufable de 245cv, e tres motores
de gasolina de 245, 300 e

310cv. Destaca a nova caixa
de cambios DSG con tecnoloxía por cable, e unha
gran lista de asistentes á
condución.
Estará dispoñible con
carrozaría de 5 portas e
Sportstourer. O Cupra León
non só destaca polo seu rendemento senón por un alto
nivel de conectividade, dentro e fóra do vehículo.

Peugeot Landtrek
O novo Landtrek
chega ao segmento dos Pick-up “oneton”. Este segmento ofrece
características como a capacidade de remolque de 3
toneladas, tecnoloxía embarcada, capacidades reais offroad, robustez e facilidade
de reparación. Cunha notable modularidade e un tamaño de caixa inédito, responde
ás expectativas dos usuarios
grazas a: motores gasolina e
diésel, versións chasis-cabina, cabina simple e cabina
dobre e unha multitude de

accesorios para responder
ás actividades profesionais e
familiares.
As motores dispoñibles son un diésel de 1,9
litros e 150cv, cunha caixa
Getrag manual de 6 velocidades. Dispón de distribución
por cadea para optimizar os
custos de mantemento. O
outro motor é de gasolina de
2,4 litros (210cv). Incorpora
un turbocompresor e está
asociado a unha caixa manual Getrag ou automática
Punch de 6 velocidades con
modos Manual, Sport e Eco.

Dacia Spring
Dacia escribe unha
nova páxina da súa
historia coa presentación do Spring: un showcar que prefigura o primeiro
modelo 100% eléctrico da
marca. Con el chega a revolución eléctrica accesible. Co
Spring electric Dacia quere
ofrecer a mobilidade sostible
a todos os usuarios, respectando os valores e a filosofía da marca. Este showcar

anuncia un próximo modelo
100% eléctrico de catro prazas que se centra no esencial
para dar acceso a unha mobilidade doada para todos.
Trátase dun pequeno coche
urbano de 5 portas, que integra sinxeleza, robustez e
accesibilidade. A versión de
serie do Dacia Spring apunta a unha autonomía de ao
redor de 200 km (WLTP).
Dispoñible en 2021.

BREVES
❱❱
Audi lanzou a versión S, un novo concepto de propulsión, nos seus
modelos eléctricos e-tron
e e-tron Sportback. Os tres
motores eléctricos, dous
deles situados no eixe traseiro, ofrecen unha potencia conxunta de 503cv.
❱❱
Uns 400.000 vehículos están rexistrados
na DXT como baixas tem-

porais de máis de 5 anos,
segundo a Asociación Española de Desguazadores
e Reciclaxe do Automóbil.
Esta situación lles exime de
pagar o imposto de circulación.
❱❱
Volkswagen acordou xunto coa súa rede de
concesionarios en Alemaña, para vender a familia eléctrica ID, un mode-

lo de venda mixto entre a
distribución online e offline, que levará incentivos
para os seus socios comerciais.
❱❱
Honda xa ten preparado o seu servizo comercial de xestión enerxética baixo a nova marca
e:PROGRESS. Isto permite
aos propietarios de eléctricos cargar o seu coche

a través dun uso óptimo
de enerxías renovables e
ás horas máis rendibles.
❱❱
Audi ofrece por
primeira vez unha tapizaría para os asentos do
novo A3 producida a partir de material plástico reciclado, para a cal utilízanse ata 45 botellas de
polietileno (PET) de 1,5 litros.
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Retrovisores dixitais para o Lexus ES 300h
Lexus segue a incrementar os niveis de
seguridade e funcionalidade coa introdución dos
retrovisores dixitais de visión
lateral na súa berlina híbrida
premium ES 300h. Este sistema substitúe os retrovisores
convencionais por unhas cámaras externas compactas de
alta resolución, conectadas a
uns monitores dentro do vehículo. Estas cámaras ofrecen
unha vista mellorada da zona
posterior e inmediatamente
lateral do vehículo, sexan cales

sexan as condicións climáticas,
reducindo ou eliminando por
completo os ángulos mortos
do condutor, e ademais adáptanse automaticamente para
ofrecer unha visión ampliada
cando o vehículo vira ou circula marcha atrás.
O retrovisor dixital de visión
lateral tamén axuda ao condutor a situar o vehículo de forma
segura ao aparcar ou circular,
engadindo automaticamente
liñas de guía de referencia ás
imaxes.

Novo Mitsubishi Space Star

Volkswagen Touareg R

O novo Space Star
mellora o seu equipamento de serie
con respecto o seu antecesor. Este urbano concentra
todas as calidades da marca
dos 3 diamantes. O seu novo
deseño frontal incorpora a
linguaxe "Dynamic Shield" da
marca, que lle aporta unha
imaxe diferenciadora e un
toque deportivo. A traseira
recibe un paragolpes máis
ancho e afiado que a dota de
maior harmonía visual grazas, entre outros elementos,
ao deseño das novas ópticas
traseiras LED en forma de “L”.

VW completa a
gama do Touareg cun
novo modelo: o R. A
propulsión híbrida enchufable (462cv) ofrece unha innovadora simbioses de potencia
e eficiencia eléctrica. Cando a
batería está suficientemente
cargada, o novo SUV arrinca
en todo momento en modo
EV puramente eléctrico, é dicir,
sen xerar emisións. A capacidade da batería está deseñada de maneira que o Touareg
R poida percorrer as distancias

O destacado alerón do teito
contribúe a mellorar a súa aerodinámica (Cx 0,27).
O atractivo do novo Space
Star refórzase con dúas cores inéditas, o Bronce Sand e
a pintura especial multi-capa Branco Diamond. Conta
cun motor de gasolina de 3
cilindros (1,2 litros e 80cv).
Ademais, está equipado co
sistema de sincronización variable de válvulas MIVEC, así
como co sistema Stop&Go.
Os prezos van dende os
10.650 € (Motion) ata os
11.850 € (Kaiteki), incluídos os
descontos da marca.

Novo Cupra e-Racer
Como o seu antecesor,
o e-Racer está creado a
partir do Cupra León. A
última xeración do turismo conta cun deseño máis aerodinámico ca nunca, o que serviu aos
enxeñeiros de Cupra Racing para
desenvolver un coche de competición máis dinámico e potente
que alcanza os 270 km/h. O chasis é totalmente novo, xa que está

baseado na plataforma do novo
León, 50 mm máis longa e cun
deseño de serie máis eficiente.
Este novo Cupra e-Racer dispón de catro motores eléctricos
cos cales consegue unha potencia máxima de 500 kW (680cv).
Incorpora unha batería de 6.270
celas, cun peso de 500 quilos. O
seu tempo de recarga é de 50
minutos.

medias diarias en modo eléctrico. Como todos os Touareg,
a nova versión R está equipada
con tracción total permanente
de serie. Grazas ao 4MOTION
e ao potente sistema de propulsión (par de 700 Nm), este
SUV tamén está homologado
para pesos máximos de remolque de 3,5 toneladas, ata
en modo eléctrico. Tamén é
posible equipar o Touareg co
asistente para manobras con
remolque "Trailer Assist".
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Arteon R-Line Performance
Volkswagen lanza
un Arteon cun carácter único: o Arteon
R-Line Performance. Unha edición especial limitada a 80 unidades. Elementos de deseño
exclusivos, un equipamento de
serie moi completo e dous potentes motores de gasolina turboalimentados de 190 e 200
cabalos caracterizan esta edición única, xa dispoñible a partir de 43.000 €.
Esta versión dispón dunha ampla gama de equipamentos de
serie que non están dispoñibles
nesta configuración en ningunha outra versión do modelo. O
expresivo acabado de dous
tons, con carrozaría de cor Gris
Ceres e teito negro, é exclusivo
do Arteon R-Line Performance.
Completan o exterior as lamias
de aliaxe Rosario de 20” en negro brillante e as ventás traseiras tintadas.

O interior combínase perfectamente co exterior. Os asentos
están equipados con exclusivas
tapizarías deportivas de coiro
Nappa Carbon. O interior pode
personalizarse a nivel cromático
grazas á iluminación ambiental
multicor. Como parte do paquete de inverno de serie, os asentos
traseiros exteriores tamén están
dispoñibles con calefacción,
ademais dos asentos dianteiros.
Este VW incorpora unha gama
moi completa de sistemas de
seguridade e asistencia, que
inclúe Park Assist, o sistema de
cambio de carril Side Assist e
a función de freada de urxencia Front Assist, ademais de faros LED High con Asistente de
Luces Dinámico. Do mesmo
xeito que a súa función de navegación, o sistema de infoentretemento Discover Prol, con
pantalla de 9,2”, tamén dispón
de App-Connect Inalámbrico,

A nova Clase E
A berlina e o
Estate da Clase E
son os primeiros representantes dunha profunda actualización desta serie
de Mercedes. Ambos modelos chegarán durante o verán. Á versión longa da berlina
(para China) virá despois, da
mesma forma que o cupé e o
convertible.
Os feitos máis importantes da
actualización son:
- “E” de eficiencia: electrificación da cadea cinemática.
- Sete modelos híbridos enchufables en versión berlina e
Estate, con motor gasolina e diésel, con tracción traseira e con
tracción integral.

control de voz e receptor de radio dixital DAB . O Discover Prol
e o Digital Cockpit (instrumentos totalmente dixitais) forman
unha soa entidade similar ao
familiar Innovision Cockpit do
Touareg. Grazas ao sistema de
pechadura e arrinque sen chave
Keyless Access, a chave do coche pode quedarse no peto do
condutor.
A gama de motores se enfoca
claramente ao estilo deportivo
do GT, con dous das unidades
máis potentes da serie dispoñibles para a edición especial limitada. Ambos son propulsores de
catro cilindros de 2.0 litros, combinados cunha caixa de dobre
embrague (DSG7). O de gasolina

entrega 190cv, mentres que a
versión máis potente monta
un motor de 272cv e se ofrece
con tracción total (4MOTION).
O sistema ESC tamén foi adaptado; pode desactivarse por
completo.
Este Arteon se equipa co que
actualmente é o último estado
de desenvolvemento da suspensión adaptativa DCC. Este
sistema permite configurar os
amortecedores regulados sobre unha base continuamente
variable entre Comfort e Sport,
por encima dos parámetros da
selección de modo de condución (Comfort, Normal, Sport e
Individual).

BMW Concept i4
- Por primeira vez, modelos
electrificados tamén para o
mercado estadounidense.
- Novo motor M 254, propulsor de gasolina de catro cilindros con dous litros e ISG
(alternador arrincador integrado) e rede de a bordo de
48 volts, potencia nominal:
200+15 kW, innovador turbocompresor de dobre entrada
con canle transversal, compresor adicional eléctrico (eZV), revestimento NANOSLIDE® das
camisas dos cilindros, bruñido
CONICSHAPE® dos taladros dos
cilindros, CAMTRONIC para control das válvulas de admisión.
- Máis motores e programas
offroad para o All-Terrain.

BMW está escribindo un novo capítulo
da súa historia coa
presentación dun Gran Coupé
eléctrico. O Concept i4 leva a
propulsión eléctrica ao corazón
da marca e anuncia unha nova
era no pracer de condución. O
Concept i4 representa un anticipo do BMW i4, programado
para entrar en produción en
2021 como o primeiro modelo
totalmente eléctrico da marca
no segmento premium de tamaño mediano.
"O Concept i4 leva a electrificación ao núcleo da marca BMW," asegura Adrian van

Hooydonk, vicepresidente sénior de deseño de BMW. “O
deseño é dinámico, limpo e
elegante. En resumo: un BMW
perfecto que ademais xera cero
emisións”. As sobresaíntes cifras do sistema de propulsión
inclúen unha autonomía de
600 km, unha potencia de ata
530cv, unha aceleración de 0
a 100 km/h en aproximadamente 4” e unha velocidade
máxima de máis de 200 km/h.
A entrega virtualmente silenciosa da potencia crea unha
sensación de dinamismo completamente nova.
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Novo Audi A3 Sportback
O Audi A3 creou o
segmento compacto
premium en 1996. A
marca dos catro aros presenta
agora a 4ª xeración do seu exitoso modelo, máis deportivo,
dixitalizado e completamente
conectado. Máis aló do progresivo deseño da súa carrozaría,
o novo A3 Sportback inclúe
moitas innovacións procedentes do segmento superior, tanto en infoentretemento como
en suspensións e en sistemas
de asistencia á condución.
Este A3 ten proporcións compactas e un deseño deportivo.
A ancha grella Singleframe e
as grandes entradas de aire na
parte frontal acentúan o carácter dinámico do compacto
premium. A liña de cintura percorre todo o lateral dos faros ata
os pilotos traseiros. O musculoso lateral, moi traballado por
baixo da liña de cintura realza

un novo elemento do deseño
de Audi que acentúa os pasos de roda. A luz diúrna dixital dos faros matrix LED supón
toda unha innovación, consistente nunha matriz de píxeles
composta por segmentos LED
nunha disposición de tres por
cinco, que crean unha firma lumínica diúrna específica e fan
que o A3 resulte recoñecible de
inmediato. O deseño deportivo
continúa no interior coa nova
panca de cambios, insercións
de aluminio ou carbono, rechamantes tiradores para as portas
e un salpicadeiro cun aspecto
máis innovador e dixital. Por primeira vez utilízase unha tapizaría fabricada a partir de botellas
de polietileno (PET) recicladas,
adornada con elegantes costuras de contraste.
Motores. Lanzarase en Europa
cunha gama de tres motores:
un 1.5 TFSI con 150cv e un 2.0

TDI con dúas variantes de potencia, 116 ou 150cv. Todos impresionan polo seu elevado par
e as súas sofisticadas características. No inicio da produción
todos os motores se combinarán coa tracción dianteira. A
potencia transmítese ás rodas
a través dunha caixa manual
de 6 velocidades, ou do rápido S tronic de 7 marchas, cun
novo selector deseñado agora

como unha compacta panca
que o condutor pode accionar
con movementos secuenciais
para controlar as funcións básicas da transmisión automática.
Pouco despois do lanzamento ao mercado, Audi ampliará
a oferta de forma progresiva
incluíndo novas versións, sistemas de propulsión electrificados e variantes con tracción
quattro.

Toyota Corolla GR-Sport
O GR-Sport, que, en parte, supón
trasladar á rúa a paixón e emoción de Toyota Gazoo Racing, tal
e como sucede con Yaris GR-Sport, GT86 e
GR Supra, comercialízase no noso país unicamente con carrozaría de 5 portas e motorización híbrida eléctrica 2.0 Dynamic Force
de 184cv.
O espírito de Gazoo Racing chega, con esta
versión, ao corazón da gama Corolla, grazas
ao seu deseño deportivo e inspiración no
mundo da competición. Distínguese do resto de variantes da gama Corolla hybrid por
unha serie de detalles exteriores e interiores.
Así, conta cunha grella frontal exclusiva, acabada en cromado escuro, faldóns na zona

baixa dos laterais da carrozaría, difusor
traseiro e logo Toyota en negro malia ter
motorización híbrida, “todos os Hybrid
levan os logos con fondo azul”.
Este modelo inclúe tamén lamias de
aliaxe mecanizadas de 18", de deseño
específico e con moldura vermella ao redor do logo de Toyota. Pódese elixir entre
tres opcións diferentes de cor exterior: Biton Gris Ascari (exclusivo), Bi-ton Branco
Perlado e Bi-ton Vermello Emoción; nas
tres o teito vai pintado de cor negra.
No interior, inclúe uns asentos deportivos específicos con reforzos laterais e
tapizaría mixta tea/Alcántara. Os elementos distintivos están presentes tamén na

instrumentación, o volante e a panca de
cambio, que contan con costuras en negro
e vermello. O portón do maleteiro, as molduras dos pasos de portas e as alfombras,
de deseño exclusivo, inclúen logo GR-Sport.

DS9
Co DS 9, a marca DS
afirma o seu estilo e a
súa tecnoloxía. Con
4,93 metros de longo e 1,85 de
ancho, con grandes rodas de
690 mm de diámetro, o DS 9
aparece máis impoñente ca outras berlinas do seu segmento.
Está construído sobre unha versión da plataforma EMP2 cunha
distancia entre eixes maior, non
utilizada anteriormente, e que
dá máis espazo aos pasaxeiros
das prazas traseiras. O seu deseño confírelle unha afiada silueta

cun teito descendente ao estilo
fastback.
Inicialmente incorpora unha
motorización híbrida recargable E-Tense, composta dun motor turbo gasolina PureTech e
dun eléctrico que en total suman 225cv, capaz de percorrer
uns 40/50 km (WLTP) en modo
cero emisións grazas a unha batería de 11,9 kWh.
A gama completarase con
outras dúas motorizacións
E-Tense. Unha de 250cv, dúas
rodas motrices e autonomía

estendida e outra de 360cv
cunha transmisión intelixente
ás catro rodas. En China, a versión E-Tense de 250 ofrecerase
dende o lanzamento. Un motor

de gasolina PureTech de 225cv
tamén estará dispoñible. Todos
os modelos se ofrecen cunha
transmisión automática de 8
velocidades.
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Giulias para 500 afortunados
O Alfa Romeo
Giulia GTA e a súa
variante extrema,
o Giulia GTAm, produciranse nunha edición limitada
de só 500 unidades en total,
todas numeradas e certificadas, e listas para ocupar o
seu lugar xunto ao seu precursor de 1965 como un dos
obxectos de colección máis
desexados, non só para ser
admirados, senón que tamén están listos para liberar
unha potencia impresionante
en estrada, que pode gozarse grazas a solucións técnicas sofisticadas. A mesma
exclusividade do Giulia GTA
e Giulia GTAm tamén caracteriza unha experiencia do
cliente específica e particularmente exclusiva, deseñada
para brindar aos 500 afortunados propietarios unha experiencia única. O proceso de
venda estará personalizado,
cun especialista de produto
embaixador da marca que
fará un seguimento de cada

cliente dende o pedido ata a
entrega. Pero a experiencia
de compra non se detén no
proceso de venda específico.
De feito, os novos propietarios tamén recibirán un kit de
experiencia personalizado,
que inclúe un casco Bell coas
cores especiais do GTA, un
xogo completo de carreiras
de Alpinestars (mono de carreira, luvas e calzado) e unha
lona para o coche personalizada Goodwool para protexer o GTA ou GTAm. Ademais
doutros equipamentos de
auténtico entusiasta, a experiencia do cliente de Alfa
Romeo tamén inclúe un curso de condución específico
que se impartirá na Academia
de Condución Alfa Romeo.
O Giulia GTA deriva do Giulia
Quadrifoglio e está equipado
cunha versión máis potente
do motor Alfa Romeo 2.9 V6
Bi-Turbo, de 540cv. Grazas
ao uso estendido de materiais ultralixeiros, benefíciase dunha redución de peso

de 100 kg en comparación
co Quadrifoglio, logrando
unha relación peso/potencia

excepcional de 2,82 kg/cv,
que fai que sexa o mellor da
súa clase.

se achegan ciclistas ou outros
vehículos e unha advertencia
preventiva se se recoñecen
persoas na contorna dun paso
de peóns. O GLA é capaz de
reaccionar por si mesmo se o
condutor non o fai. O asistente de freada activa encárgase
en numerosas situacións de
iniciar unha freada autónoma para evitar unha colisión

ou, polo menos, para mitigar
a súa gravidade.

Novo Mercedes GLA
O novo GLA mide
1.616 mm de altura
con barras lonxitudinais no teito. De aquí resulta
unha posición máis alta sobre
o asento, un trazo típico dos
SUV, e un incremento da altura ata o teito nas prazas dianteiras. Os modelos 4MATIC
están equipados de serie co
paquete técnico offroad, que
inclúe un programa de condución adicional, unha axuda
para descender pendentes e
unha animación dos parámetros para a condución todoterreo no visualizador de
medios. O prezo parte dos
40.800 €.
Monta os motores diésel e
de gasolina de catro cilindros
renovados con ocasión da reestilización das series de turismos compactos. Na primavera
empezaranse a recibir os pedidos do GLA 250 e, un vehículo con tecnoloxía EQ Power
híbrida enchufable da 3ª xeración. A súa autonomía en
modo eléctrico é de 64-71 km,
o que permitirá realizar unha

condución diaria libre de emisións a moitos usuarios. O motor de acceso de gasolina é o
1,33 litros de cilindrada incorporado no GLA 200. Este
propulsor conta cunha función de desconexión selectiva de cilindros para mellorar
a eficiencia no réxime de carga parcial. O extremo superior está marcado polo AMG
GLA 35 4MATIC con 306cv. O
bloque motor de fundición
inxectada de aluminio, moi
resistente e lixeiro, reduce o
peso do vehículo. A sobrealimentación corre a cargo dun
turbocompresor de dobre
entrada.
O GLA dá un paso adicional
no terreo da seguridade cos
seus sistemas de asistencia á
condución, que prestan axuda cooperativa ao condutor.
Algunhas das funcións ampliadas do paquete de asistencia á condución son, por
exemplo, a función de virar,
a función de corredor de urxencia, a función de advertencia ao saír do vehículo se

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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Kia e-Soul
Mellor autonomía e prestacións
■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía

A estética do Kia e-Soul
non deixa a ninguén indiferente. Simplemente dás
unha volta ao seu arredor
e xa tes unha opinión clara, “para ben ou para mal”.
Onde si podemos encontrar

un amplo consenso é no veredicto sobre o seu habitáculo. Aquí o espazo é grande.
Grazas ao seu deseño a amplitude axuda a ter un gran
confort, tanto que catro
adultos viaxarán sen ningún tipo de estreiteces, independentemente de que
sexan talles XL ou non.

Este modelo adopta o particular deseño e o carácter
desenfadado dos seus predecesores. En Europa, está
movido exclusivamente por
enerxía eléctrica, con dous
sistemas de propulsión de
grande autonomía e cero
emisións. A nova xeración
de baterías que impulsan o

novo e-Soul son ata un trinta
por cento máis eficientes en
enerxía que a xeración anterior do modelo eléctrico (Soul
EV).
O modelo desta proba,
cedido polo concesionario
oficial Kia en Santiago de
Compostela, Compostela
Concesionario, é a versión

>> Sprint Motor
de 204 cabalos co acabado
alto de gama (Emotion).
Dende o comezo, o Soul
foi un verdadeiro pioneiro
para Kia e para un mercado en expansión. Hai unha
década, uniuse ao segmento dos crossover urbanos e,
cando se lanzou o Soul EV,
converteuse no primeiro
crossover completamente
eléctrico. O novo e-Soul ten
máis autonomía có seu antecesor e sen a opción dun motor de combustión interna.

novo deseño e a forma da
súa superficie acristalada.
O novo Kia e-Soul é 80
milímetros máis longo
(4.220 mm), 25 mm máis
ancho (1.825 mm), e 12
mm máis alto (1.605 mm)
que a xeración anterior, facendo que a súa distancia
entre eixes se incremente
ata os 2.600 milímetros.

Exterior
Ao ser un modelo totalmente novo como é, o novo
e-Soul (3.ª xeración) non racha en absoluto co seu pasado. Mantén esas formas
cúbicas que axudan a conseguir un interior amplo e esa
silueta, a medio camiño entre un todoterreo pequeno
e os monovolumes do segmento B.
O seu deseño crossover foi
realzado a través dos grupos ópticos LED de serie

Do mesmo xeito que o
Stonic, o novo e-Soul destaca pola dispoñibilidade
de carrozaría monotón ou
bitón (teito coa mesma ou
diferente tonalidade que a
carrozaría). Polo tanto, este
Kia estará dispoñible cunha paleta de dez cores exteriores (cinco monotón e
cinco bitón).

que se estenden ao longo
da anchura do vehículo. Os
parachoques cos faldróns
integrados, xunto co panel continuo que substitúe
á grella, confírenlle unha
imaxe fluída e aerodinámica; mentres que a toma de
carga está situada tras unha
pequena comporta na parte frontal. Rematado todo o
frontal cuns faros antinéboa,
na parte baixa, de curioso
deseño situados a ambos os
dous lados dun aprendiz de
toma de aire máis decorativo

Interior
Dentro do Kia e-Soul, o
habitáculo distínguese por
un deseño moderno, un espazo amplo e tecnoloxías
que complementan o sistema de propulsión cero emisións. Este espazo interior
é máis ergonómico que as
xeracións anteriores e está
recuberto con materiais de
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que práctico, xa que ao motor eléctrico non lle fai falta
a dita refrixeración.
Lateralmente, como dixemos anteriormente, este
novo Kia mantén claramente a silueta “cúbica” que o caracteriza do modelo anterior,
aínda que con sutís modificacións nas súas proporcións
e detalles que lle dan unha
aparencia máis segura, como
os revestimentos dos arcos
das rodas e das portas. Este
efecto está realzado visualmente polo piar traseiro de

maior calidade, adaptando
a súa arquitectura interior
cunha disposición de deseño máis vertical, onde toda
a información necesaria está
presentada da forma máis
concisa posible e sempre
orientada ao condutor.
O cadro de instrumentos
equipa de serie un panel
tipo Supervision con pantalla de sete polgadas, que lle
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O novo e-Soul adopta o particular deseño e o carácter desenfadado dos seus predecesores

permitirá ao condutor do vehículo dispoñer de toda a información indispensable.
Aínda que a novidade principal do novo e-Soul relacionado coa funcionalidade
e conectividade, é a dispoñibilidade do navegador

Os cables de
recarga teñen un
espazo, compartido
co kit antipicadas,
no piso inferior do
maleteiro
con pantalla de 10.25'' UVO
Connect, así como da funcionalidade e-call. O e-call
unicamente se vai ofrecer
neste modelo e incorpórao
de serie, con independencia

A
RRIN
CAMOS !
Os 204 cabalos deste Kia nótanse, e de que xeito! Responde de
inmediato ás ordes do pedal do acelerador e gaña velocidade de forma
case instantánea. Unha constante nos automóbiles eléctricos, pero
este fai notar os seus máis de 200
cabalos sen pudor. A súa axilidade
urbana é outra das súas virtudes.

do sistema multimedia que
incorpore.
Para rematar, o Kia e-Soul
está provisto dunha tapizaría
en tea no acabado Concept.
A versión Drive equipa de
serie unha tapizaría mixta
específica (tea pel sintética), mentres que o acabado
Emotion incorpora tapizaría
en pel.
Os asentos son cómodos,
a nós gustaríanos un pouco
máis de retención lateral nos
dianteiros.

tráfico intenso, e sistema de
botón de arrinque electrónico chave intelixente.
Adicionalmente, a versión
Drive inclúe principalmente con respecto ao Concept
o seguinte equipamento:
tiradores exteriores/inte-

O novo e-Soul está dispoñible en tres niveis de
acabado (Concept, Drive,
e Emotion). O acabado
Concept incorporaría entre o
seu equipamento principal:
levas de cambio no volante, freo de estacionamento

eléctrico,
pneumáticos
215/55 con lamias de 17", 6
airbag, sistema de asistencia de mantemento de carril,
detector de fatiga, asistente
dinámico para luces de estrada, sistema de asistencia
de freada de urxencia (colisión frontal) con recoñecemento de peóns, sistema
de chamada de urxencia (eCall), faros de LED, retrovisores exteriores pregables e
calefactables co intermitente incorporado, barras de
teito, panel de instrumentos tipo Supervision −pantalla TFT LCD de 7” −, sistema
de audio con cámara de asistencia ao estacionamento e
Android Auto/Apple Carplay
−Pantalla de 7"−, climatizador automático, control de
cruceiro adaptativo (con
función Stop&Go), asistente
de seguimento de carril con

O máis bonito é moverse en silencio. A condución nese sentido é moi
confortable.
A proba fixémola ao longo de 350 quilómetros, suficientes para saborealo… e espremelo.
Conducímolo por autoestrada e por
estradas secundarias. En todos os
treitos demostrou unha estupenda
calidade de rodadura e unha boa
rotundidade. O novo esquema da
suspensión traseira, agora traseira independente multibrazo (antes
eixe torsional) ten moito que dicir do
seu comportamento.
A resposta do motor varía en
función do modo de condución
empregado (son catro: Eco+, Eco,
Normal e Sport) que modifican a
resposta do acelerador, par motor e a xestión do climatizador. A

aceleración é superior a medida que
cambias o modo na orde exposta. O
consumo, ao igual que nos de motor
de combustión, tamén.
Dá gusto moverse cun vehículo
con tan boa aceleración e que enlaza
ben as curvas de xeito soprendente
para ser un vehículo enfocado á condución “familiar”. Iso si, temos que
comentar que é algo subvirador, isto
percíbese sobre todo se volves acelerar antes da saída da curva, pois a dirección péchase lixeiramente. O Kia
e-Soul frea ben, cun tacto bastante
logrado para ser un vehículo eléctrico. No apartado de freos, son interesantes os seus diferentes modos de
freada rexenerativa. Coas levas no
volante podes elixir entre cinco niveis de retención. Ningún, de un a
tres ou o modo de “un só pedal” que

frea o coche en canto levantas o pé
ao completo do acelerador. Canta
maior retención, máis enerxía cinética se transforma en electricidade
que se almacena na batería, o que
se traduce automaticamente en máis
autonomía.
Na nosa ruta de probas puidemos constatar como cando freabamos actuando coas levas, durante un
treito duns 35 quilómetros, o panel
de control do e-Soul ía aumentando
claramente a autonomía. Os tempos
de recarga e a autonomía indicada
son bastante fiables. Seguramente
conducindo en treitos urbanos e
aproveitando a recarga das baterías “xogando” coas levas podemos
facer unhas autonomías superiores
ao máximo previamente fixado pola
marca (452 km cunha carga).

Equipamento

A súa
axilidade urbana
é unha das súas
virtudes
riores cromados, cristais escurecidos, retrovisor interior
electrocrómico, navegador
UVO Connect con pantalla
de 10,25 polgadas, cámara
de asistencia ao estacionamento, Android Auto/Apple
Carplay, servizos de conectividade TomTom, sistema de
audio premium (Harman/

>> Sprint Motor

MOTOR E TRANSMISIÓN
• Motor eléctrico
(tipo): AC Síncrono
• Potencia máxima (cv /
rpm): 204 / 3.800–8.000
• Potencia máxima (kW /
rpm): 150 / 3.800–8.000
• Par máximo (Nm /
rpm): 395 / 0–3.600
• Autonomía (km): 452
• Tracción: Dianteira
• Baterías (tipo): Polímero
de ións de litio
Kardon), tapizaría mixta
(tea pel sintética), Head-Up
Display, asentos dianteiros
calefactables, volante calefactable, sensor de chuvia,
sensores de aparcamento dianteiros e traseiros e
cargador sen fíos (teléfono
móbil).
Para rematar, o acabado
Emotion equipa con respecto ao acabado Drive: sistema
de detección de ángulo morto alerta de tráfico traseiro,
tapizaría en pel, asentos
dianteiros regulables electricamente (oito posicións)

• Voltaxe (V): 356
• Capacidade (Ah): 180
• Capacidade enerxética
(kWh): 64
• Potencia (kW): 170
• Peso (kg): 457
• Dirección: Asistida eléctrica
• Freos dianteiros /
traseiros: Discos ventilados
/Discos macizos
• Freo de estacionamento:
Eléctrico
• Lonxitude total (mm): 4.220
• Anchura (mm): 1.825
• Alto (mm): 1.605
• Número de prazas: 5
• Volume maleteiro
(litros): 313
• Prezo e-Soul (euros): 36.225
(dende; sen descontos)
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O cambio automático manéxase dende unha roda entre os dous asentos dianteiros

con axuste lumbar lado do
condutor (dúas posicións),
asentos traseiros calefactables e asentos dianteiros
ventilados.

Conclusións
Temos que subliñar que
o Kia e-Soul ten un equipamento inicial moi completo,
dende a súa versión base.
O seu espazo interior é amplo e cómodo sobre todo se
viaxamos catro adultos. En
contraposición o maleteiro,
con 313 litros de capacidade,

O maleteiro, de dúas alturas, ten unha capacidade de 313 litros

quedará algo escaso para albergar os vultos dos catro
ocupantes.
Por outra banda, dicir que
tanto a condución como a
resposta do motor eléctrico
nos pareceu satisfactoria.

O único “pero” poñémosllo ao prezo, pero isto por
agora é un mal endémico
de todos os eléctricos… e
da Administración que non
está axudando moito.
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Carvalho Calero cantando no coche
■ VALENTÍN GARCÍA GÓMEZ | Secretario Xeral de Política Lingüística

Este 17 de maio será recordado pola homenaxe tributada a Ricardo Carvalho
Calero, o autor ao que dedicamos o Día das Letras
Galegas. Nacido no Ferrol en
1910 e falecido en Santiago
de Compostela en 1990, nel
temos a un dos persoeiros
máis destacados do galeguismo do pasado século.
Carvalho Calero foi poeta,
narrador, dramaturgo e ensaísta. Como poeta publicou libros tan importantes
como Vieiros (1931), O silencio axionllado (1934), Anxo
da terra (1950), Poemas pendurados dun cabelo (1952),
Salterio de Fingoy (1961),
Pretérito imperfeito (1980),
Futuro condicional (1982),
Cantigas de amigo e outros
poemas (1986) ou Reticências
(1990).
No eido da narrativa debémoslle A xente da Barreira
(1951), unha das obras que
marcan o inicio da recuperación literaria galega de
Posguerra, e Scórpio (1987),
novela coa que obtivo o
Premio da Crítica.
O seu teatro, a un tempo
atento á tradición e innovador, está recollido nas obras
“Farsa das zocas”, “A arbre”, “O
auto do prisioneiro” e “A sombra de Orfeo”, compiladas no
volume Catro pezas (1971).
Agora ben, o xénero no
que o autor salientou máis
notoriamente foi o do ensaísmo. A súa Historia da literatura galega contemporánea
(publicada orixinariamente
en 1963, pero con edicións
revisadas e aumentadas de
1975 e 1981) marca un antes
e un despois na crítica e a historiografía literaria galegas
modernas. Do mesmo xeito, a súa Gramática elemental del gallego común (1966)
é unha referencia clásica no
terreo dos estudos gramaticais do noso idioma.
Alén do dito, a Carvalho
Calero debémoslle aínda agradecemento
pola súa incansable
entrega á causa da
cultura, a lingua

e a literatura de Galicia noutros ámbitos. Velaí o seu labor
como académico numerario da RAG dende 1958, a
súa dedicación docente primeiro no Colexio Fingoy de
Lugo (1950-1965), logo no
Instituto Rosalía de Castro e,
finalmente, na súa cátedra
de Lingüística e Literatura
Galega da Universidade de
Santiago de Compostela,
a primeira que existiu para
estes estudos. Mais tamén
cumpriría lembrar a súa militancia de Preguerra no
Partido Galeguista, a implicación na redacción
do Anteproxecto
do Estatuto de
Galicia, a pertenza
ao
S eminar io
de Estudos
Galegos e a
tantas outras
impor tantes
institucións.
Carvalho
Calero publicou
textos na nosa lingua durante seis décadas, deu á luz miles
de escritos, unha ducia de poemarios, dúas
novelas e algúns relatos,
varias pezas teatrais, dúas
ducias de libros de ensaio e
decenas de traballos de investigación en revistas, xornais e obras colectivas,
ademais de numerosos
estudos introdutorios,
prólogos, edicións de
autor, abondosas conferencias, entrevistas
e moitas outras pezas,
o que
fai del un
dos
inte -

lectuais máis completos e
prolíficos da literatura galega e explica a xusta dedicatoria do Día das Letras Galegas
de 2020.
Este admirable ferrolán vivía por e para as nosas letras.
Se cadra aí, na necesidade de
andar aproveitando sempre
os tempos para ler e escribir todo o que podía, está a
explicación dunha curiosa
limitación súa: non conducía. Desprazábase dun lugar
a outro levado por amigos
e colegas.

Ben é certo que neses desprazamentos aproveitaba
creativamente o tempo, pois
fican moitas testemuñas que
confirman que lle encantaba
ir cantaruxando mentres facía de acompañante, o que,
para un home que lembraba ir de pequeno nos coches
de cabalos (como recorda
no seu poema “Ferrol 1916”)
e que chegou a transitar cos
modernos motores de finais
dos oitenta, seguro que lle
asegurou tempo para moito
cantar e moito contar.

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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O comezo dunha nova etapa de innovación de Suzuki

Carry Van Electric (1970)
Suzuki conseguiu manter
o habitáculo intacto, situando a batería (desenvolvida
polo especialista Yuasa) e o
motor eléctrico por baixo do
chan do vehículo, unha configuración que se adiantou
á súa época. O motor, de 60
volts e 4,6 kW, impulsaba ao
Carry Van Electric ata unha
velocidade máxima de 45
quilómetros por hora e este
vehículo dispoñía dunha autonomía de 50 quilómetros.
Consérvase unha unidade perfectamente restaurada deste modelo no Museo
Suzuki de Hamamatsu.

LH2 (1979): o primeiro coche de hidróxeno

■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR| Fotos

O fabricante xaponés Suzuki
ten unha longa tradición na
investigación de novas fontes de enerxía e sistemas de
propulsión. A marca desenvolveu o seu primeiro coche
eléctrico hai 50 anos, foi o
primeiro construtor do mundo que instalou un motor de
hidróxeno nun automóbil; e
foi pioneiro no uso do hidróxeno e na hibridación lixeira,
democratizando esta tecnoloxía e levándoa a todos os
usuarios.
Menos coñecida polo público é a constante investigación da compañía en novas

fontes de enerxía e sistemas
de propulsión. A continuación repasamos os principais
fitos nesta materia, a través
dunha serie de automóbiles
pioneiros, comezando polo
seu histórico eléctrico.

Carry Van Electric (1970):
o primeiro monovolume
eléctrico
O Carry Van (L40V) Electric
era unha versión eléctrica
do xenial monovolume ultracompacto deseñado por
Giorgetto Giugiaro, un vehículo cunha extraordinaria capacidade interior para
as súas contidas dimensións (2.990 milímetros de

O LH2 ofrecía unha autonomía de catrocentos quilómetros e unha velocidade máxima de 118 km/h.

lonxitude para cumprir coa
lexislación Kei Car xaponesa). As súas formas simétricas, portas corredeiras e
ampla superficie acristalada
converteron á cuarta xeración do Suzuki Carry nunha
icona do deseño. Una coche
deseñado e producido para
as necesidades do mercado
nipón.

O Carry
Van (L40V) Electric
foi deseñado por
Giorgetto Giugiaro
A versión eléctrica do
Carry deseñouse para patrullar o recinto da Exposición
Universal de Osaka de 1970.
Fiel ao espírito futurista da
época, nas condicións do
seu desenvolvemento primábase unha marcha silenciosa e sen fumes, un
tamaño compacto e unha
gran capacidade interior.
Entregáronse dez unidades
á organización do evento,
que cumpriron o seu cometido dunha forma moi
satisfactoria, segundo os
responsables da exposición.

A compañía mostrou o seu
espírito pioneiro e sostible
en 1979 co primeiro automóbil do mundo cun motor
alimentado por hidróxeno.
Desenvolvido en conxunto co Musashi Institute of
Technology sobre a base dun
Suzuki Cervo, o LH2 montaba
un motor tricilíndrico de dous
tempos e 539 centímetros cúbicos alimentado con hidróxeno líquido.
Co uso deste combustible
aumentábase o rendemento
e a eficiencia deste propulsor, ademais de reducir nun
60 por cento as emisións de
NOx. O LH2 ofrecía unha autonomía de catrocentos quilómetros e unha velocidade
máxima de 118 km/h.

MR Wagon-FCV (20012004) e SX4 FCV (2008):
pila de combustible
Este fabricante desenvolveu automóbiles de pila de
combustible, en colaboración coa marca norteamericana General Motors, dende
o ano 2001. Primeiro cos mini-coches MR Wagon-FCV e
Wagon R-FCV; e máis tarde
co SX4-FCV, un dos primeiros automóbiles con esta
tecnoloxía que recibiu a autorización do Ministerio de
Transportes de Xapón para
rodar por estradas públicas.
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O LH2 montaba un tricilíndrico de 2 tempos e 539 cc alimentado con hidróxeno líquido

Suzuki
comezou a
desenvolver
coches de pila de
combustible con
General Motors
O SX4-FCV estivo presente na área de exhibicións e
probas da 34º Cume do G8
en Hokkaido Toyako.
O SX4-FCV dispón dunha
pila de combustible de alto
rendemento (83 kW) cun
tanque de hidróxeno de
alta presión (70MPa) e un
condensador lixeiro e compacto, que recupera enerxía en fases de freada e a

aplica en fases de aceleración. Con un motor síncrono eléctrico, este modelo
desenvolve unha potencia
máxima de 68 kW e alcanza unha velocidade máxima
de 150 quilómetros por hora;
ten unha autonomía de 250
quilómetros.

Baleno SHVS (2016): o
primeiro híbrido lixeiro
moderno
Suzuki tamén innovou
coa hibridación lixeira, unha
das tendencias actuais da
industria. En 2016 presentou o Baleno SHVS, cunha
tecnoloxía híbrida eficiente e eficaz para reducir as
emisións.

O cadro de mandos do Carry Van era de “estilo artesán”

O sistema híbrido SHVS
creado por Suzuki usa un
ISG (Integrated Starter
Generator), que axuda ao
motor durante a aceleración
e xera electricidade a través
do freo rexenerativo. O sistema utiliza tamén unha batería compacta de ión-litio de
alto rendemento, situada debaixo dos asentos dianteiros,
para acumular enerxía. O sistema de ignición ISG permite que o motor arrinque de
novo dunha forma suave e
silenciosa co sistema “Start
& Stop”.
Cun deseño intelixente,
este sistema só engade 13,2
quilogramos de peso a este
modelo. Grazas a esta tecnoloxía, o Baleno híbrido presentaba un consumo de só
catro litros aos cen quilómetros e unhas emisións de 94
gr/km.

Swift Sport Hybrid 48V:
o primeiro híbrido de 48
volts da súa categoría

Carry Van (L40V). Consérvase unha unidade restaurada no Museo Suzuki de Hamamatsu

Na actualidade o construtor xaponés está levando a hibridación a todos os
segmentos e o Swift Sport
tamén se beneficiará do sistema híbrido SHVS de 48

volts, sendo o primeiro coche da súa categoría en gozar desta tecnoloxía.
O novo sistema de propulsión híbrido de 48 Volts
permite reducir ata nun vinte por cento as emisións de
CO2, unha maior entrega de
par motor e unha mellora do
quince por cento no ciclo de
consumo combinado WLTP.
Do mesmo xeito que o sistema SHVS (Smart Hybrid
Vehicle by Suzuki) de 12
volts lanzado en 2016 (que
equipan o Swift e o Ignis)
a nova propulsión híbrida de 48 volts ten un deseño moi lixeiro e incrementa
moi pouco o peso total do
vehículo.
O sistema híbrido SHVS
de 48 volts consta de tres
compoñentes principais:
un motor/xerador eléctrico de 48 volts denominado ISG (Integrated Starter
Generator), unha batería de
ións de litio de 48 volts e un
convertedor de 48 volts a 12
volts DC/DC. O aumento da
voltaxe a 48 volts do ISG, en
comparación cos 12 convencionais, aumenta a cantidade de asistencia do motor
eléctrico e amplía o seu rango de par de rexeneración.

www.codigocero.com
D I A R I O D E N O VA S T E C N O L Ó X I C A S D E G A L I C I A
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!
Síguenos en:
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Sprint Motor >> Motocicletas
29º Salón do Automóbil e Motocicleta de Vigo

Todo un pavillón para motocicletas
■ XOSÉ ARUFE | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA| Fotos

O sector da motocicleta, alcanzou nesta edición de
2020 unha gran representación, aumentando a superficie ata 4.000 metros cadrados.
Hai que subliñar que as dúas
rodas están demandando
cada ano máis espazo de exposición. Unha das zonas máis
atractivas para o público do
Salón.
As motocicletas ocuparon o
pavillón 4 do IFEVI, con máis
de trinta marcas presentes de
motos clásicas, scooters, eléctricas, motonáutica, quads e
outros derivados. Está claro
que a moto está adquirindo
un papel moi importante na
sociedade e moitas persoas a

O sector
da motocicleta
contou cun espazo
de 4.000 metros
cadrados
están considerando o medio
de transporte perfecto para
desprazamentos urbanos e
interurbanos, en gran medida grazas aos seus avances en
melloras de seguridade activa e pasiva. Por outra banda,
a entrada en vigor da nova
normativa fana aínda máis
interesante. A unhas baixas
emisións contaminantes hai
que engadir o seu reducido

consumo e as facilidades á
hora de atopar un aparcamento na maioría das cidades.

Modelos
En motos urbanas, no pasado Salón do Automóbil
e Motocicleta de Vigo, destacaron algúns modelos
como as lendarias e icónicas
Lambretta, que presentaba
os seus novos modelos; así
como CF Motos, KSR, MITT ou
as eléctricas Silence, que mostraban o novo e posiblemente
mellor scooter eléctrico fabricado ata o momento, a S01,
todas elas da man de Shang
Motors, novo concesionario
na cidade olívica.
Vespa mostraba como máis
salientable a GTS 300 HPE
Degiorini, e Piaggio a Medley
125 e a Beverly 350.
Entre as novidades destacaban marcas como BMW
coa F 900 XR ou a F900 R; a
Ducati Panigali V4 S; a V2 ou
a Multistrada 1260 S Grand
Tour; a Suzuki V-Strom 1050;
a Honda CRF 1100 África Twin
ou a CB650 R; a Moto Guzzi
V85 TT Travel e a V7 III Stone
S; ou a Aprilia RSV4 1100
Factory.
Pola súa banda, HarleyDavidson estaba presente,
entre outras, coa bestial e
preciosa Low Rider S e a Road
Glide Special. KTM fixo un destacado despregue, coa 390
Adventure e a 890 Duke R, recentemente traídas do Salón
de Milán. E tamén mostrou

a 250 SX-F Réplica do piloto
galego Jorge Prado, campión
mundial de MX2, e a 300 EXC
TPI, que é unha serie especial.
Ademais, Quadro estivo
presente coa nova Quooder
QV3 de tres rodas, á que tratará de facerlle competencia
a Can-Am Ryker 600.
Mención especial leva a
Honda Goldwing un modelo en evolución dende

1974. Ademais, en HarleyDavidson, da man de HD
Vigo “A Clandestina 2”, customizada en 2019 para o concurso mundial de dita marca,
será posta por primeira vez á
venda.
Para rematar, en motonáutica destacar a Kawasaki Jet Ski
Ultra 310 LX de Shang Motors
e as actualizadas Sexa-Doo
RXT 300 e GTX 300.

VISTA XERAL DO SALÓN DE VIGO

LAMBRETTA 125
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HARLEY DADVIDSON 1114 (A Clandestina)

DUCATI PANIGALI V4

DUCATI MULTISTRADA

KAWASAKI LX ULTRA JET SKI

HONDA GOLD WNG 2020

BMW C400 GT

HARLEY DADVIDSON TRI-GLIDE
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Sprint Motor >> Seguridade
Evitar as distraccións nas estradas é sempre prioritario

Volta ao asfalto con seguridade
É o momento de lembrar as normas de circulación

■ REDACCIÓN | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

Recuperar a nosa normalidade de sempre implica volver a utilizar as nosas
vías públicas. Condutores e
peóns volven de novo ás estradas e facelo implica volver
poñer no primeiro plano as
normas de circulación e seguridade viaria para previr
accidentes. Así e todo, logo
de semanas de confinamento, chegou o momento de
saír á rúa e recuperar a nosa
vida. Esa é a cara dunha realidade, como xa mencionamos, que ten o seu anverso
a reactivación do risco de
accidentes de tráfico, o que
que obriga a extremar as
precaucións. Podemos evitar e reducir as vítimas se
todos poñemos empeño en
facelo. Ademais, na situación
actual cómpre seguir unha
serie de pautas de cara á

previr tamén a expansión do
coronavirus, tanto no interior dos nosos coches como
cando circulamos en moto,
andando ou en bicicleta.
Todos nos temos que adaptar a esta nova situación. A
prudencia, a prevención e
o sentido común serán moi
importantes para mellorar a
seguridade viaria e preservar
a saúde de todos.

Hixiene do habitáculo
O aceiro e o plástico, elementos moi comúns en
calquera vehículo, son superficies nas que o coronavirus pode sobrevivir moito
tempo (ata tres días, calculan os expertos), polo que é
aconsellable limpalo e desinfectalo con frecuencia,
cada vez que o utilicemos.
Tampouco debemos esquecernos de ventilar o coche
de cando en vez.

Unha boa medida preventiva é levar o coche a un es-

tampouco a importancia do
cumprimento das normas
de seguridade viaria para
protexer a nosa vida e a dos
demais.
Por iso, se saímos en coche, cómpre lembrar que
debemos respectar os límites de velocidade, levar
posto o cinto de seguridade e cumprir as normas de
circulación.
Ademais é necesario desactivar os elementos de distracción que poidan desviar
a nosa atención ao volante.
Os informes anuais de sinistralidade indican que unha
elevada porcentaxe dos accidentes se producen por
mor de descoidos relacionados co uso do teléfono
móbil ou da radio. Por iso
cómpre lembrar que accións
como a manipulación do
navegador debemos facela cando estamos parados.
Todos temos na nosa man
evitar este tipo de distraccións que afastan a nosa
vista da estrada, diminúen
a nosa atención e a nosa capacidade de reacción, aumentando a posibilidade
de sufrir un accidente.

As estradas son de todos

É importante
“facerse ver” e
para iso os chalecos
reflectantes son un
grande aliado
tablecemento especializado
para que nos faga unha limpeza da tapizaría completa é unha hixienización do
interior.

Unha nova normalidade
Volver á rúa implica adoptar medidas de prevención
fronte ao coronavirus, co
mantemento da distancia social ou o uso de máscaras. Xunto a estas novas
medidas de prevención da
saúde non hai que esquecer

Cómpre ter sempre en
conta que os vehículos e
os condutores non son os
únicos que transitan polas
estradas. Os ciclistas e os
peóns tamén fan uso das
nosas estradas e, ademais,
son os usuarios máis vulnerables. É preciso acadar
unha convivencia harmónica entre todos os usuarios e
para iso faise necesario que
todos cumpramos as normas. Por exemplo, os condutores deben manter sempre
unha separación de metro e
medio cando adianten a un
ciclista na estrada e tamén
tanto ciclistas como peóns
deben facerse ver con prendas reflectoras.
Son normas básicas
que todos coñecemos e
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peonís e ciclistas que executou a Xunta co obxectivo de facilitar a mobilidade
dos cidadáns en condicións
máis cómodas e seguras.

“Facerse ver”

Os peóns deben respectar, sempre que sexa posible, a distancia social nas beirarrúas

debemos acatar cada vez
que circulamos polas vías
para contribuír á redución do risco de sinistros.
As condutas prudentes
e responsables de cada
un de nós ao volante e
na estrada son indispensables. Ningún plan das
Administracións públicas
nin os seus esforzos técnicos e económicos para
construír infraestruturas
viarias seguras e mantelas
en axeitadas condicións
son suficientes se non van
acompañada da responsabilidade de todos. Todos
debemos sumar esforzos
na estrada para coidar de
nós mesmos e tamén dos
demais.

Hábitos saudables
Coa paulatina recuperación da normalidade, tras
meses de confinamento, e
a proximidade da época estival, tamén son moitos os
cidadáns que incrementan
os seus hábitos saudables
de camiñar, correr ou practicar ciclismo.

Todos
podemos evitar
distraccións
innecesarias que
afastan a nosa
atención da
condución e da
estrada
Para realizar estas actividades deportivas, debemos tomar as medidas de
protección sanitaria precisas para evitar contaxios.
Pero a estes preceptos debemos sumarlle pautas de
seguridade viaria, que normalmente son pequenas
accións que non supoñen
moito esforzo e porén, axudan a salvar vidas.
Se saímos a camiñar, correr ou andar en bicicleta,
debemos asegurarnos de
facelo nun marco de seguridade, desprazándonos polo
espazo axeitado da estrada
e sen invadir a calzada.
Moitas estradas autonómicas dispoñen de sendas

Debemos extremar as medidas de protección e hixiene cando repostamos

Tamén é importante “facerse ver” na estrada, tanto
se imos camiñando como
en bicicleta, especialmente
nas horas do día que contan con menos luz, como o
luscofusco. Se aumentamos
a nosa visibilidade ante os
condutores de automóbiles estamos minimizando a
posibilidade dun sinistro e
protexéndonos como usuarios vulnerables das vías.
Para incrementar a percepción da presenza de
peóns ou ciclistas nas
proximidades das estradas
por parte dos condutores,
resultan moi eficaces prendas como os chalecos ou os
cortaventos reflectores.
As federacións de ciclistas teñen avalado de forma
reiterada a utilización desta roupa reflectora como
unha medida útil á hora de
garantir a seguridade daqueles que practican estas
actividades.
Neste sentido, a Xunta
vén reforzando nos últimos
anos a distribución de chalecos e cortaventos reflectores entre as asociacións
veciñais ou os clubs ciclistas para fomentar a cultura
da seguridade viaria, dun
modo especial entre aqueles colectivos que máis uso
fan das estradas.

Concienciación e
educación
Tamén a concienciación
cidadá, a educación e o fomento de condutas responsables resulta clave para
reducir progresivamente as
cifras de sinistralidade viaria. A seguridade é cousa de
todos, das Administracións
públicas, por suposto, pero
tamén de todos os cidadáns, dende os máis cativos aos maiores.
As campañas de divulgación e educación entre os
máis novos seguen a dar

froitos e cada vez os cativos son máis conscientes
da relevancia dun comportamento responsable nas
estradas.
Camiñar pola marxe esquerda, empregar itinerarios deseñados para ese fin
ou cruzar con cautela nos
pasos de peóns son hábitos que os nenos aprenden
e que despois incluso recordan frecuentemente nas
súas casas, aos seus pais e
aos seus maiores.
Son xestos sinxelos que
se todos incorporamos ao
noso día a día multiplicarán
a nosa protección e seguridade nas vías.
E a isto debemos engadir agora un novo condicionante derivado da
COVID-19: a necesidade de
manter a distancia social.
Un novo elemento que deberemos incorporar á nosa
vida fundamentalmente
cando imos camiñando, polas beirarrúas dunha cidade
ou vila, que sempre están
máis concorridas.

Precaucións cando
repostamos
Nas estacións de servizo
de combustible debemos
extremar as precaucións,
xa que son lugares que teñen unha grande afluencia
e os surtidores son lugares
propicios para a acumulación de bacterias e virus.
É moi importante que utilicemos luvas desbotables
e que as saquemos e tiremos con precaución antes de volver ao vehículo,
sempre procurando non
tocar a superficie da papeleira. É recomendable que
fagamos o pago con tarxeta bancaria para evitar máis
contactos.

Responsabilidade
Cando fagamos uso das
estradas, como condutores, peóns ou ciclistas, sexamos responsables, cada
un na parte que nos corresponde. Porque estaremos
coidando de nós mesmos
e ao mesmo tempo tamén
dos demais.

28

Sprint Motor >> Aventura
Unha aventura inesquecible en moto a través de Marrocos

Palmeiras do deserto 2020
■ XOSÉ ARUFE | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

En setembro ímonos a
Marrocos, esta vez nunha
aventura para motos, onde
poderemos gozar dun dos
paraísos do offroad!
Con máis de 1.000 quilómetros de ruta, guías, furgoneta de apoio, unha cidade
imperial como Fez, a visita á impresionante Kasbah
Amridil e dúas noites no
deserto do Erg Chebbi.
Realizaremos esta viaxe que
será inesquecible para todos
os participantes inscritos.
Está garantida que vivire-

Está
organizado pola
empresa Greloland,
que dende 2005
planifica eventos
deportivos de motor
e aventura
mos unha experiencia en
moto inigualable.
Á fronte deste evento esta
a empresa Greloland, que

dende o ano 2005 organiza
eventos deportivos de motor
e aventura. Os afeccionados
ao mundo Trail estamos de
sorte pois teñen unha chea
de proxectos preparados
para os vindeiros anos.
Na foto podemos ver a
Quique Martínez á esquerda, apaixonado das motos e
aventureiro sen igual co meu
amigo Roberto Cea, que á
súa vez serán os Road Lider
na viaxe e Tonecho Amor,
con cinco participacións no
París-Dakar nos anos gloriosos desta gran proba do
motor; un crack que se encargará da loxística das motos e da asistencia na viaxe.

Plan de viaxe:
Día 1 - Venres. Algeciras
Reunión no Hotel MIR
Octavio onde se realizará a
presentación e brieffing inicial da viaxe ás 19.00 horas.
Xunto con este acto inicial se entregará un pack de
benvida a cada participante
como recordo da viaxe, trala presentación, comezarase
coa preparación das motos

para a aventura polo norte
de África.

Día 2 - Sábado. Algeciras
- Ceuta - Chefchaouen – Fez
Datos etapa: 356 km; 70%
asfalto - 30% offroad
Os participantes collerán o transbordador dende Algeciras ás 6.00 horas e
chegarán a Marrocos sobre
as 8.00 horas, hora local.
Día 3 - Domingo. Fez Ifrane – Midelt
Datos etapa: 340 km; 55%
asfalto - 45% offroad
Saída de Fez para penetrar
no Atlas.
O track da organización
levará a todos os participantes por Ifrane, un pobo
de montaña con estación
de esquí ao máis puro estilo suízo cunha paisaxe preciosa de bosques de cedros
enormes.

Día 4 - Luns. Midelt
- Errachidia - Tinerhir
– Skoura
Datos etapa: 450 km; 60%
offroad - 40% asfalto

Os tres organizadores desta aventura africana

Unha das xornadas máis
espectaculares á vez que
longa. A saída será cedo,
dende o hotel, e a caravana
cruzará a Cordilleira do Atlas
para chegar a Errachidia
onde se continuará dirección sur bordeando as saias
da Cordilleira.

Día 5 - Martes. Skoura Rissani - Erg Chebbi
Datos etapa: 430 km; 75%
offroad - 25% asfalto
A primeira hora os moteiros gozarán dunha visita
guiada ao museo da Kasbah
Amridil e tras ela, collerán as
súas motos para abandonar
o Atlas poñendo rumbo ao
deserto. Saíndo de Skoura
irán comprobando como
cambia o terreo que van
percorrendo, a paisaxe e a
vexetación.

Día 6 - Mércores. Erg
Chebbi - Erfoud - Jorf - Erg
Chebbi
Datos etapa: 160 kms. 80%
offroad - 20% asfalto
Este será un día especial
para os pilotos amantes do
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verdadeiro espírito offroad,
porque en este treito apenas se tocará o asfalto.

Día 7 - Xoves. Erg
Chebbi – Midelt
Datos etapa: 330 km; 50%
offroad - 50% asfalto
O grupo abandonará o
deserto de Merzouga para
emprender a viaxe de volta.
Pero non será unha volta
aburrida, nin moito menos.
Todos os participantes seguirán gozando das pistas
e da terra marroquí realizando unha etapa moi divertida que os levará de
novo por paisaxes áridas
pero bañadas polo río Guir
e picos de máis de 1.300
metros de altura onde se
atoparán uns cantos Ksar
antigos.

Día 8 - Venres. Midelt

– Fez

Datos etapa: 180 km; 65%
asfalto - 35% offroad

Saíndo de Midelt, volveranse a atopar con paisaxes
verdes e grandes bosques
de cedros.

Día 9 - Sábado. Fez Ceuta – Algeciras
Datos etapa: 300 km
Saída dende Fez, realizando varias paradas polo
camiño para poder chegar
a Ceuta con tempo de coller o transbordador das
20.00 horas.
O
aloxamento
en
Algeciras volverá a ser
no Hotel MIR Octavio,
onde haberá unha cea de
despedida.

Anímate! Únete a
esta aventura!
Información:
www.noemborques.com
Teléfono:
34 606 385 039
Email:
info@greloland.es

Seat Tarraco FR
O novo Tarraco FR
aporta unha imaxe
moi exclusiva, tanto
da carrozaría como do habitáculo, e permite trasladar
aos pasaxeiros unha axilidade de condución pouco común entre os SUV de
tan grandes proporcións,
grazas a unha suspensión
deportiva que, xunto co sistema de dirección progresiva e o Control de Chasis
Adaptativo, sitúan ao FR
como unha referencia dinámica no seu segmento.
Seat imprime un exclusivo deseño nesta versión do
Tarraco, coa presenza dun
logo FR totalmente renovado, unha grella dianteira específica con molduras en cor
negra, e paragolpes de deseño específico e molduras laterais, pintadas na mesma
cor da carrozaría. Ademais
inclúe de serie un spoiler
traseiro na cor da carrozaría,
pasos de roda ensanchados,
molduras específicas nos paragolpes en cor negra, retrovisores en cor negra, e unhas

exclusivas lamias de aliaxe de
19", entre outros.
O Tarraco FR inclúe opcións
de gasolina e diésel, con potencias de 150 e 190cv. Todas
as versións van asociadas á
caixa de dobre embrague
DSG de 7 relacións. A opción
de gasolina 1.5 EcoTSI de
150cv, ofrécese con tracción
ás rodas dianteiras, mentres
que o 2.0 EcoTSI de 190cv, e
as dúas variantes diésel 2.0
TDI de 150 e 190cv, van asociadas ao sistema de tracción
integral 4Drive.

Gasolina
1.5 EcoTSI 150cv St&Sp Style
1.5 EcoTSI 150cv St&Sp DSG-7 Style
1.5 EcoTSI 150cv St&Sp Xcellence
1.5 EcoTSI 150cv St&Sp DSG-7 Xcellence
2.0 EcoTSI 190cv St&Sp DSG-7 4Drive Xcellence
1.5 EcoTSI 150cv St&Sp DSG-7 FR
2.0 EcoTSI 190cv St&Sp DSG-7 4Drive FR
Diésel
2.0 TDI 150cv St&Sp Style
2.0 TDI 150cv St&Sp DSG-7 4Drive Style
2.0 TDI 150cv St&Sp Xcellence
2.0 TDI 150cv St&Sp DSG 4Drive Xcellence
2.0 TDI 190cv St&Sp DSG 4Drive Xcellence
2.0 TDI 150cv St&Sp DSG 4Drive FR
2.0 TDI 190cv St&Sp DSG 4Drive FR

33.530 €
35.650 €
36.720 €
38.840 €
45.010 €
39.620 €
45.820 €
35.190 €
40.450 €
38.390 €
43.640 €
45.290 €
44.420 €
46.070 €
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24º Rali da Coruña – Campionato de Galicia de Ralis 2020

Nin un suspiro
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ E MC | Fotos

Onde están nun rali 159
milésimas? Esa foi a diferencia final, a que marcou a separación entre o primeiro e o

segundo, a que ditou a sentenza. Nesa mínima marxe,
propia doutras especialidades, estivo a vitoria. Máis non

se puido pedir na cita orixinal
do sempre agardado autonómico de ralis, onde o campión en xogo, Víctor Senra,

lle “quitou a carteira” a Iago
Caamaño, tras un derradeiro
bucle onde o seu novo Skoda
voou ata recortar o recortable.

Tras estrear esta unidade na derradeira proba do asturiano 2019, Caamaño seguiuna coñecéndoa en probas leonesas como a do Bierzo, onde foi terceiro. Na manga de casa estivo “na
pomada” en toda a carreira, liderando a mesma dende a quinta especial. Pese a todo non
poido mantela, cedendo o triunfo por unha mínima marxe.
O campión en xogo estreaba nesta carreira un novo R5. Vendido o seu Citroën gañador, Senra
apostaba pola marca Skoda e por un Fabia R5. Mandou no primeiro bucle con autoridade,
pero un problema na panca de cambios retrasouno. Un ulterior ataque, no derradeiro paso
por Aranga, Cerceda e Arteixo, permitiulle levar o primeiro rali do ano pola marxe antes comentada.

Primeira comparecencia para Alberto Otero co Hyundai ex Iván Ares. E gran carreira para o
piloto de Melide, que foi quen de pelexar polos postos de cabeza. Ao final tivo que ceder no
seu punch, sendo cuarto, a sete segundos de Meira.

Carreira de menos a máis para Alberto Meira, repetindo experiencia co DS3. Non empezou
con tino, pero foi recortando segundos para acadar finalmente a terceira praza do “caixón”
coruñés.

Co Supercampionato galego R5 no seu punto de mira, o experimentado piloto asturiano Óscar
Palacio foi quen de asinar bos cronos na Coruña, cun scratch incluído. Con Mario Tomé nas
notas e á espera dun Fiesta MK2, o excampión do Principado foi quinto na xeral final.

Gran carreira do local José Lista. Cun EVO IX, en certa medida desfasado, o de Arteixo foi capaz
de meterse oitavo e superar aos N5, aproveitando igualmente un bo coñecemento do terreo.

Recorrendo de novo ao seu efectivo Clio Sport, Jorge Pérez asinou unha completa carreira
obtendo a recompensa da primeira praza entre os coches N5 RMC.
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Para David Rivas e o seu afinado C2 R2 Max foi o triunfo na opción B da Copa Pirelli Driver
Top Ten.

Co coñecido e espectacular BMW 318 E30, Pablo Gómez liderou na variante TecnoShock.

González e o seu Saxo mandaron no Volante FGA e na PXP 20.

A opción Pirelli AMF MS foi a parar a mans de Sergio Otero e o seu 208 RC.

Hai 35 anos con tan só 25
Hai 35 anos, en condicións
monzónicas, un decidido mozo brasileiro
corría cara á súa primeira vitoria de Fórmula 1, e comezou a cimentar o seu nome
na historia desta especialidade
deportiva.
Foi o domingo 21 de abril, no
Gran Premio de Portugal de
1985. Detrás do volante dun
Lotus 97T estaba Ayrton Senna,
que acaba de cumprir 25 anos.
Co coche no límite absoluto

do seu agarre, deu unha clase
maxistral en condución de clima húmido para a xente presente en Estoril e inaugurou a
bandeira a cadros. Tal foi o seu
dominio que rematou a proba
un minuto por diante do seu
competidor máis próximo.
Na súa segunda carreira con
Lotus, Senna logrou a primeira das 41 vitorias da F1 da súa
vida deportiva, xa naceu unha
lenda. A actuación asombrou
aos seus rivais e deixou un

marcador que o vería pasar a
converterse nunha icona deportiva mundial e nun heroe
nacional no seu país natal. A

pesar da súa tráxica morte en
1994, segue sendo unha lenda
das carreiras. Sempre Senna!

