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Novo Kuga

Moto Guzzi V85 TT
A Alternativa da Aguia de Mandello

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

NOVAS

SUMARIO

6

NOVAS ❱❱
6, 8, 9, 10, 12,

+

6

6 NOVOS AUDI
SQ7 E SQ8 CON
MOTOR V8 TFSI
KIA XCEED PHEV
BMW DIGITAL KEY
PARA IPHONE
8 NVIDIA E MERCEDES
EMPRENDEN UN
PROXECTO COMÚN
O IATE DE
LAMBORGHINI
9 PREMIO PARA O
FIAT CONCEPT
CENTOVENTI0%
O SUBARU OUTBACK
APÚNTASE AO GLP
12 LAMBORGHINI URUS
PEARL CAPSULE
NOVOS C4 E Ë-C4
- 100% ËLECTRIC
SCOOTERS WOW!
COMEZA A ANIMARSE
O MERCADO VERDE!

PROBA ❱❱
MOTO GUZZI V85 TT

16

PRESENTACIÓN
NOVO KUGA ❱❱

20

RETRO-VISOR ❱❱
BMW Z8

22

SECCIÓNS
EDITORIAL
DÚAS RODAS
GALICIA
PR0BA
RETRO-VISOR
COMPETICIÓN
ENQUISA

3
4
5
16
22
30
32

PNEUMÁTICOS❱❱
A IGNORANCIA FAINOS PERIGOSOS

24

TRÁFICO
OS COCHES E AS CIDADES ❱❱

32

Editorial >> Sprint Motor 3
EDITORIAL

Un ano complexo para o automóbil

Editor:
Arrincamos, S.L.
Director:
Xurxo Sobrino Morán
Redactores
e Colaboradores:
Miguel Cumbraos, Ramón Novo, Sevi
Martínez, Antón Pereira, Fernando
Cuadrado, Xabier Vilariño, Xosé Arufe,
Luis Penido, Luís Rivero de Aguilar,
Uxía Queiruga, Nacho Carballeira
Deseño e maquetación:
Juan Feáns
SPRINT MOTOR:

Avda. da Liberdade, nº16, 4ºA
15706 - Santiago de Compostela
Tfno. e Fax 981 801 458
redaccion@sprintmotor.com
www.sprintmotor.com
IMPRIME: Gráficas Garabal.
Depósito Legal: C–138/97

A pandemia do coronavirus e o respectivo confinamento alterou a vida de todos
nós. Entre os moitos efectos desta situación está a variación das cifras de vendas
de automóbiles. Todas as anteriores previsións quedaron anuladas, os acontecementos posteriores aos seus cálculos invalidaron
todos eses prognósticos. Se o comezo do
ano xa foi complexo pola incerteza xerada
pola electrificación dos coches, agora a crise
xerada polo confinamento e os efectos disto
sobre a economía fan que toda a industria
automobilística estea bastante desconcertada. Algúns incluso están moi asustados
polo que poida vir.
Nestes momentos non hai ningún economista que se atreva a predicir como van ir
as cousas para todos os actores do sector da
automoción nos vindeiros meses.
Por outra banda, moitos executivos e enxeñeiros da automoción están buscando novas
alternativas de cara ao futuro. Un exemplo,
nunha recente xuntanza estival que tivemos con empresarios do sector pesqueiro da comarca viguesa comentábannos un
acercamento da industria automobilística.
Concretamente, a inquedanza que executivos de empresas da industria auxiliar da
automoción do sur de Galicia, que tiveron
contactos con eles para intentar facer unha
sondaxe sobre as posibilidades de aplicar as
súas tecnoloxías para fabricar algúns produtos para o sector pesqueiro (estaleiros,
frigoríficos industriais, barcos pesqueiros,
compañías de conservas…)
Tamén somos todos conscientes que a dixitalización mundial vaise acelerar despois con
coronavirus. As webinar, o comercio electrónico e outras moitas fórmulas aceleráronse
mentres estabamos confinados. Moitos fabricantes de vehículos xa fixeron distintos
“experimentos” con promocións de coches
e vendas en liña. Queren eliminar intermediarios, porque é unha boa fórmula de reducir custos. Aquí os grandes prexudicados

serían os concesionarios oficiais, e con eles
desaparecerían moitos postos de traballo.
Algúns expertos economistas dirán que é
una consecuencia inevitable do progreso.
A transformación cara ás enerxías verdes
e á descarbonización tamén ten moito que
ver neste ano complexo para a industria do
automóbil.
Nun dos informes da Comisión Europea, o
organismo sinala que “os esforzos por descarbonizar o sector supón un reto” para toda
industria. E así é, o Goberno alemán púxose mans á obra para conseguir resultados a
medio prazo. Alemaña quere liderar a transición cara a unha industria baixa en carbono e competitiva. A experta do think tank
Bruegel Dalia Marin afirmaba que “os plans
do Goberno para promover a produción de
baterías de automóbiles eléctricos pode que
aceleren un renacer industrial en Europa”.
Polo de agora o xigante chinés é quen controla na actualidade toda a cadea de subministración e produción de coches eléctricos.
Producir as baterías no vello continente, en
lugar de importalas (como é o caso de PSA
na súa factoría viguesa), “podería atraer máis
empresas de automoción e conducir a prezos máis baixos nos coches porque os produtores necesitarían importar moitas menos
de Asia. As empresas trasladarían a produción a Europa para estar máis preto doutros
fabricantes e dos seus provedores”, afirma
Marin, quen cre que será vital incorporar a
intelixencia artificial para frear o declive.
Pois así andamos entre a intelixencia artificial e os famosos algoritmos, que sumados a aceleración da dixitalización a nivel
mundial por causa da pandemia nos dará
como resultado, probablemente, algo inesperado por todos. Tanto que, como dixemos
anteriormente, ningún famoso economista
se atreve a predicir como irán as cousas no
sector do automóbil nos vindeiros tempos.
Se alguén o ten claro, por favor que nolo
comunique.
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Estase a perder o costume de saudar entre ciclistas
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e Foto

Dende hai unhas semanas todos notamos o incremento de ciclistas nas estradas. Estes ciclistas usan bicis de estrada,
mountain bike, de paseo... e tanto saen
a pedalear cinco quilómetros como cen.
O que estou notando e o descenso entre os usuarios da bicicleta que saúdan e
que devolvan o saúdo. Eu saúdo a todos
os ciclistas cos que me cruzo, teñan dez
anos ou oitenta, e vaian nunha mountain
bike ou nunha bici de estrada, pero encóntrome con que a maioría non devolven o saúdo.

Moita xente tampouco entende por que
se saúda ou por que se ten que devolver o
saúdo, cando alguén mo pregunta dígolle
que é algo como o saúdo moteiro, o saúdo moteiro é ese xesto en forma de V que

Honda Forza 300 “Limited Edition”
Honda acaba de
comercializar unha
nova versión da
Forza 300, a “Limited Edition”.
Esta edición preséntase cun
novo deseño de cor gris e
negro satinado, proxecta
unha imaxe máis premium
coas súas costuras vermellas sobre o asento de coiro
e un novo e inconfundible
logo Forza 300. Estará dispoñible noutras cores: Azul
Crescent Metalizado, Negro
Nightstar Perlado, Gris Cynos
Mate Metalizado, Branco
Cool Mate Perlado e “Limited
Edition”-Exclusivo Gris “Air
Force”.

O motor de 279 cc, 4 válvulas, refrixeración líquida
e inxección electrónica proporciona unha condución divertida, cunha autonomía de
máis de 350 km co depósito
de 11,5 litros.
A pantalla do parabrisas
axústase electronicamente
ao longo dos seus 140 mm
de percorrido. Tamén hai que
destacar a incorporación do
Control de Par Seleccionable
Honda desconectable que,
unido a un sistema ABS de
2 canles, garante un bo nivel de seguridade activa.
Pode albergar dous cascos
integrais baixo o asento. A

realizamos cos dedos cando nos cruzamos
con outro usuario dunha moto. O saúdo ciclista pode ser un xesto co queixo, coa man,
un ata logo ou un que teñas boa ruta. E un
xesto que se leva facendo “dende sempre”
e non custa nada facelo e menos devolvelo, por iso non entendo porque moitos
usuarios da bicicleta non o devolven.
Creo que esta tradición se está perdendo entre os novos practicantes do ciclismo e dáme pena, así que dende aquí
animo a todos os ciclistas, cicloturistas,
ciclodeportistas... que saúden e que devolvan o saúdo.

guanteira dianteira esquerda
do carenado interior dispón
de cerradura e alberga unha
toma de corrente de 12 volts.
Toda a iluminación é de LED.
Hai que destacar o Smart Key
(Chave de Proximidade).

Prezos: Forza 300 “Limited
Edition”, 5.875 €, e Forza 300,
5.825 €.

Nova colección de cascos jets de Garibaldi
O verán é unha
das mellores estacións para gozar da moto e é por iso que
Garibaldi elixiuna para presentar a súa nova colección
de cascos. Unha gama de
jets fabricados cos materiais

de calidade, que ofrecen un
deseño elegante e cómodo,
porque ante todo hai que elixir seguridade.
G02X fiberglass, G10 e G20
son os tres modelos, froito
de máis de 40 anos de experiencia á beira de marcas de

primeira liña, que representan a alma desta colección,
coa clara intención de xuntar
a máis pura tradición da marca cunha mirada ao futuro.
Os prezos son os seguintes:
G02X fiberglass, 111 €, G10,
56 € e G20, 61 €

Kits de accesorios para a nova Vstrom 1050
Suzuki
lanzou
unha promoción
especial de 6 kits
para unha das motos máis
representativas da marca: a
nova VStrom 1050.
A marca nipoa quixo poñer a disposición de todos
os seguidores deste modelo, 6 kits con varios acabados distintos cos que
poderán viaxar nas mellores condicións e con
prezos á súa medida: Kit

Básico, Urban, Design, Travel,
Aluminio e Adventure.
En concreto, os conxuntos de
accesorios Travel e Adventure

ofrecen facilidades a quen deciden viaxar na súa moto e vivir unha gran fazaña. Ambos
modelos inclúen tanto baúl

como maletas laterais, que
se axustan grazas a soportes
manexables para garantir a
suxeición e comodidade. Este
último dispoñible en dous
acabados: negro e prata.
Os kits Design e Aluminio
son para aqueles que gozan
do bo deseño sen renunciar
a unha ergonomía práctica xa que conteñen todas as
prestacións adaptadas a un
uso urbano ou de aventura,
respectivamente.
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Breogán Motor subministra unha
nova frota de Land Cruiser á Xunta

Stellantis
A factoría viguesa de PSA probablemente se verá
afectada pola creación do
novo grupo que estará formado polo Grupo PSA e Fiat
Chrysler Automobiles (FCA)
O nome corporativo do
novo grupo será Stellantis.
Supón un paso importante
a medida que avanzan cara
á finalización da súa fusión
50:50 como se define no
Acordo de combinación
anunciado o 18 de decembro de 2019. Stellantis ten
as súas raíces no verbo

latino "stello" que significa
"iluminar con estrelas".
Como se indicou anteriormente, espérase que a finalización do proxecto de
fusión ocorra no primeiro
trimestre de 2021, suxeito ás condicións de pechadura habituais, incluída a
aprobación dos accionistas
de ambas compañías nas
súas respectivas Xuntas
Xerais Extraordinarias e o
cumprimento dos requisitos antimonopolio e outros
requisitos regulamentarios.

Breogán Motor
realizou este mes,
en Santiago de
Compostela, a entrega
dunha frota de Toyota Land
Cruiser á Dirección Xeral de
Enerxía e Minas para as catro provincias galegas.
A
Consellería
de
Economía e Industria incorpora ao seu parque móbil esta frota de vehículos
todoterreo, Toyota Land
Cruiser, para levar a cabo
labores de inspección, catalogadas como traballos
de campo; como a inspección nas explotacións mineiras e visitas a diferentes

zonas para o desenvolvemento dos programas de
inspección da consellería.
O Toyota Land Cruiser
destaca polo seu equipamento en seguridade e tecnoloxía, un 4x4 solvente en
calquera terreo. Conta cun
amplo abano de intuitivas
funcións multimedia e incorpora a tecnoloxía máis
avanzada. O Land Cruiser
está equipado con Toyota
Safety Sense, un conxunto
de tecnoloxías de seguridade activa deseñadas para
axudar a evitar ou mitigar
colisións nun amplo abano de situacións de tráfico.

Outlet do Grupo Bonaval en Amio
O recinto feiral de
Amio cada vez ten
máis actividade automobilística. Isto demostra
que Santiago precisa dun
centro de exposicións máis
adecuado para este tipo de
eventos.
A Outlet organizada polo
Grupo Bonaval (do 16 ao
18 de xullo) foi visitada por
máis dun milleiro de persoas.

Unha oportunidade para renovar o coche que foi aproveitada por moitos usuarios.
Máis de 300 coches foron expostos polo Grupo Bonaval,
de todos os segmentos e categorías, novos e seminovos.
Agardemos que no futuro
próximo Compostela conte
cunhas instalacións ao nivel
do que se espera da capital
de Galicia.

Antamotor vende un
coche por WhatsApp
O proceso de dixitalización incrementouse durante
o estado de confinamento.
De feito, durante o confinamento Nissan puxo en marcha o seu proceso de venda
online, mediante o cal en
sete clics e en sete días podes ter o teu Nissan na túa
casa. Nissan foi a primeira marca en conseguir un

novo fito dixital, unha venda a través de WhatsApp.
Antamotor, concesionario
Nissan na Coruña, entregou
recentemente a Manuel Noz,
o coche que este último adquiriu mediante WhatsApp,
un Juke. Dáse a circunstancia de que este mesmo concesionario foi o primeiro en
vender un X-Trail por Twitter
hai xa 4 anos.
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Novos Audi SQ7 e SQ8 con motor V8 TFSI

Kia XCeed PHEV

Audi presentou os
SQ7 e SQ8 co novo
motor 4.0 TFSI,
como resposta á tendencia de ofrecer versións de
gasolina no segmento dos
SUV de altas prestacións. Os
SQ7 e SQ8 contan de serie
cun chasis que equipa numerosos compoñentes de
alta tecnoloxía e ofrecen novas funcións de conectividade e sistemas de asistencia.
Por outra banda, equipan
suspensión pneumática deportiva e dirección ás catro
rodas de serie. O poderoso
biturbo V8 4.0 TFSI. Cunha

O Kia XCeed na
súa versión Híbrida
Enchufable foi a última variante do crossover urbano en chegar ao mercado.
Incorpora por primeira vez
unha tecnoloxía electrificada na familia Ceed.
Este modelo combina
unha batería de polímero
de litio de 8,9 kWh, un motor eléctrico de 44,5 kW e un
eficiente motor de 1.6 litros
“Kappa” de catro cilindros
GDi (inxección directa de gasolina), outorgando de xeito
conxunto 141cv de potencia
e 265 Nm de par motor. Iso
permite que o XCeed PHEV
sexa capaz de acelerar de 0
a 100 km/h en 11”.
O sistema de propulsión
está unido a unha caixa

potencia de 507cv e un par
máximo de 770 Nm, o 4.0
TFSI de gasolina propulsa
aos Audi SQ7 e SQ8 de forma
contundente. Para acelerar
de 0 a 100 km/h apenas necesitan 4,1”, mentres que pasan de 80 a 120 km/h en tan
só 3,8. A velocidade máxima está limitada electronicamente en ambos modelos
a 250 km/h.
Os novos SQ7 e SQ8 chegarán aos concesionarios en outono. Os prezos
en Alemaña parten dende 93.287 e 101.085 euros,
respectivamente.

de 6 velocidades con dobre embrague. Isto asegura
unha condución máis agradable que a doutros vehículos híbridos equipados
con transmisións electrónicas de variación continua
(e-CVT). Os híbridos e-CVT
tradicionais converten unha
parte da potencia do motor
de combustión a través do
motor eléctrico, o que provoca unha perda de potencia debido á conversión de
enerxía. O cambio de dobre
embrague de Kia diferénciase por permitir que toda
a potencia, a do motor de
combustión e a do eléctrico, se transfira en paralelo a
través da transmisión cunha perda mínima de enerxía.

BMW Digital Key para iPhone
Apple anunciou
que BMW se convertera no primeiro fabricante de automóbiles en
permitir aos seus clientes
utilizar o iPhone como unha
chave de coche totalmente
dixital. Esta nova chave permitirá aos clientes simplemente tocar para abrir o
vehículo e poñerse en marcha facilmente colocando

o iPhone na bandexa do
smartphone e premendo o
botón de inicio. O propietario tamén pode compartir o
acceso con ata 5 amigos, incluíndo unha opción de acceso de coche configurable
para os condutores novos
que restrinxe, entre outras,
a velocidade máxima, a potencia e o volume máximo
do equipo de audio.

Carglass regala a “Help Flash”
Carglass
lanza
unha nova campaña na que regala a
innovadora luz de urxencia
“Help Flash” en cada reparación ou substitución do
parabrisas realizada entre o
19 de xullo e o 30 de agosto. Esta luz de urxencia é un

complemento de seguridade perfecto para esta época
do ano, na que se producen
máis desprazamentos, accidentes e avarías, agravadas
polo parón dos coches durante o confinamento.
A “Help Flash” está homologada e autorizada pola DXT.

Nuevo

El híbrido que
se adapta a ti

Nuevo Crosstar por 229 € al mes
y 5 años de mantenimiento incluido 1
Entrada 7.224,30 €. 36 cuotas 229 €. Cuota final 15.588 €. TAE 8,29%.
Y SI QUIERES ¡NO PAGUES NADA HASTA NOVIEMBRE! CONSULTA CONDICIONES EN TU CONCESIONARIO.

Consumo combinado (l/100 km): 4,8. (NEDC: 3,9). Emisión CO 2 combinada (g/km): 110. (NEDC: 89).
PVPR en Península y Baleares para Honda Crosstar 1.5 i-MMD: 26.725 € incl. IVA, transporte, impuesto de matriculación, aportación del Concesionario
y marca. Precio financiando un mínimo de 10.000 € con permanencia mínima de 24 meses. Entrada 7.224,30 €, gastos de apertura financiados 585,02 €.
Importe total del crédito 20.085,72 €. 36 cuotas de 229 € y 1 cuota final de 15.588 €. Importe total adeudado 23.832 €. Precio total a plazos 31.056,30 €.
TIN 6,70%, TAE 8,29%. Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. sujeta a aprobación y válida hasta 31/07/2020. *5 años de garantía (3 años de
original + 2 de extensión mecánica) según condiciones contractuales a consultar a través de la Red Honda. No incluye pintura metalizada
ni gastos de matriculación. 1Contrato de Mantenimiento incluye las revisiones programadas por Honda, repuestos, piezas originales
(salvo desgaste) y mano de obra durante 5 años o 100.000 km (lo que antes suceda). Consulta coberturas/exclusiones en honda.es.

GALCAR. Concesionario Oficial Honda en Galicia.

Avda. Finisterre, 331. Tel. 981 27 04 05*. La Coruña.
Vía de la Cierva, 2-4. (Pol. Ind. Del Tambre). Tel. 981 52 17 70*. Santiago de Compostela.

*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.
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NVIDIA e Mercedes emprenden
un proxecto común

Mercedes
e
NVIDIA, líder global en computación
acelerada, propóñense crear
un sistema de computación
revolucionario no vehículo e unha infraestrutura de
intelixencia artificial. A partir de 2024 despregarase na
nova xeración de vehículos
Mercedes, outorgándolles
funcións de condución autónoma avanzadas.
Ambas compañías propóñense desenvolver a arquitectura de computación
máis sofisticada e avanzada

xamais implementada nun
automóbil.
A nova arquitectura definida por software construirase na plataforma NVIDIA
DRIVETM e será estándar na
nova xeración de modelos
Mercedes, permitindo funcións vangardistas de condución autónoma. Unha das
principais características
será a capacidade para unha
condución automatizada de
rutas regulares dunha dirección postal a outra.
a adopción por primeira vez
da híbridación no Sorento.

O iate de Lamborghini

Lamborghini
e
The Italian Sea
Group
presentaron o “Tecnomar for
Lamborghini 63”, o novo iate
a motor da frota de Tecnomar.
Conmemora o nacemento de
Lamborghini en 1963 e estará
dispoñible en edición limitada a principios de 2021. Este
proxecto, desenvolvido por
The Italian Sexa Group, comezou con varias sesións de
traballo en colaboración co
Centro Stile de Lamborghini,
e inspirouse no Lamborghini
Sián KKP 37: o novo superdeportivo híbrido que marca a
nova referencia en supercapacitadores e tecnoloxías
de novos materiais, que anticipan o futuro cun deseño inconfundible e cores
e detalles completamente
persoalizables.

Este iate ademais de ser un
exercicio de estilo e deseño,
representa a vangarda no
que a barcos rápidos de luxo
se refire. Inspirado no rendemento dos superdeportivos
do fabricante italiano, as características innovadoras
máis importantes no corazón do concepto son a velocidade e o dinamismo da
enxeñería lixeira.
Con 2 motores MAN V12 de
2.000cv, alcanza os 60 nós e
será o máis rápido da frota
de Tecnomar, satisfacendo as
demandas do coleccionista e
daqueles que aman a vida no
mar. A fibra de carbono coloca a este iate a motor na clasificación de embarcacións
ultralixeiras, cunha lonxitude de 63 pés e un peso de só
24 toneladas.

Os robots AGV de Seat
Realizan 240 km
ao día compartindo as rúas con
peóns, camións, bicicletas e
coches. Controlan os semáforos, comunícanse coa súa
contorna, pero ao cruzarnos con eles non veremos a
ninguén conducíndoos. Son
autónomos, chámanse AGV
(automated guided vehicles,
en inglés) e saen ao exterior
dos talleres da planta de Seat
en Martorell.
Un robot adoita asociarse a unha máquina con aspecto humano que realiza
algunhas funcións, pero en
realidade calquera máquina
programable capaz de realizar operacións de xeito autónomo é un robot. Os AGV son
vehículos autónomos que xa
operaban dentro dos talleres
e que agora saen ás rúas da
fábrica. As últimas tecnoloxías
de recoñecemento en navegación SLAM, de conexión 4G
e de carga de baterías eléctricas por indución están detrás
deste proxecto.
Cada convoi pode transportar 10 toneladas e, en

conxunto, trasladan ata 2.000
pezas ao día. Todo sen guiado magnético nin cables.
Como funcionan? Os AGV están programados para ler a
súa contorna. Para saber cal
é o percorrido que deben seguir, primeiro fano guiados
e, mediante unha cámara integrada, o memorizan. Logo,
só teñen que repetilo: saen da
base, ven un edificio de dous
pisos á súa esquerda, daquela
un cruzamento, aí viran á dereita… unha referencia tras
outra ata chegar ao seu destino. Se nalgún momento perdese esa referencia, porque se
cruzase algo no seu camiño
que lle tapase o mapa que
ten memorizado, o robot pararíase ata volver atopar a
referencia.
Os AGV son eléctricos e cárganse por indución, sen necesidade de cables. En 15
minutos teñen a batería completa mentres realizan unha
parada para abastecelos de
pezas. Enerxía limpa que permite que se reduzan 1,5 toneladas de CO2 ao ano.
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Premio para o Fiat Concept Centoventi

O Subaru Outback apúntase ao GLP
O Outback, buque
insignia de Subaru,
é agora aínda máis
atractivo ao ofrecer dende
este mes a instalación de GLP
de forma totalmente gratuíta.
Asociada ao motor Boxer de 4
cilindros e 2.5 litros atmosférico de gasolina con 175cv, a
versión ECO bi-fuel pode circular indistintamente con gasolina ou con Gas Licuado de
Petróleo (GLP), ao estar equipada con dous depósitos -uno
de gasolina e outro de gas, de
60 litros cada un- conta cunha autonomía total superior
aos 1.000 km. O depósito de
GLP non reduce a capacidade do maleteiro (506 litros), un
dos aspectos tradicionalmente máis valorados polos usuarios do Outback.
O Outback 2020 parte dos
32.400 € da versión Sport,
quedando a versión Executive

en 35.150 € e a Executive Plus
S en 37.600 €. Todos estes prezos inclúen unha campaña
comercial de 3.000 € e dende
este mes tamén a instalación
de GLP, que ata agora supoñía
un custo adicional de 1.750 €.
O acabado Silver Edition, exclusivo para este ano e cun
prezo de 35.600 €, incorpora
diversos motivos en prateado, como o marco da grella, os
retrovisores, os tiradores das
portas ou as letras de contraste nas portas dianteiras.
Toda a gama Outback 2020
incorpora como novidade o
sistema X-Mode con dous modos de uso, como xa sucede
no novo Forester Eco Hybrid:
Neve/Grava (Snow Dirt) e
Neve/Lama profundos (Deep
Snow Mud), para afrontar con
garantías os traxectos máis difíciles lonxe do asfalto.

O Fiat Concept
Centoventi recibiu
o trofeo Car Design
Awards 2019 á categoría
«Concept Car». En palabras
do xurado, composto por
18 directores de centros de
deseño, este coche revolucionario «destaca polo seu
innovador concepto modular e o uso excepcional de
cores e materiais».
Olivier François, presidente de Fiat Brand Global,
dixo: «Gañar este premio
enorgulléceme. Esta é a visión da nosa marca para o

futuro da mobilidade eléctrica democrática, baseada
en máis de 120 anos de historia. O Concept Centoventi
é un `lenzo en branco´ para
pintar de acordo cos gustos e requisitos dos clientes: de feito, o Centoventi
foi deseñado para que poida actualizarse coa maior liberdade e imaxinación nas
súas cores, a configuración
dos seus interiores, o teito
e o sistema de infoentretemento, e incluso na autonomía que brindan as baterías
modulares».

Trilix
Moto Parilla aterra no noso
mercado coa Trilix, unha innovadora bici eléctrica pregable
para o transporte urbano. Ademais, chega cunha promoción de lanzamento do
20% de desconto ata o 30 de xullo.
Trilix é unha e-bike que se sitúa a outro
nivel impulsada por un motor eléctrico
de 250 watt alimentado por unha batería
LG de alta densidade con 21.700 células
6 volts 15 Ah e cunha autonomía de 120
km. Conta con 5 niveis de asistencia ao
pedaleo, aínda que o detalle que marca a

diferenza é o seu novidoso cadro tubular
de aluminio encartable.
Incorpora dobre suspensión, iluminación LED, freos de disco e cambio de tres
velocidades.
Pódese elixir entre rodas de 16” Plus ou
de 20”. A Trilix está dispoñible nunha versión máis potente cun motor de 350 W
con “over boost” e a velocidade limitada
a 32 km/h.
Classic, Tecno e Prática son os acabados dispoñibles. Dispoñible en cor negra
mate, laranxa e branco perlado.Os prezos

parten dende os 1.752 €, promoción incluída, da Classic de 250 watt.

ASEGAL & CASTROMIL
Abogados y Economistas

Fiscal - Administrativo - Mercantil
Laboral - Subvenciones - Familia
Travesía de Cacheiras nº25, 1º - 15883 Teo (A Coruña) - Télefono: 981 807 301

10

Sprint Motor >> Novas

Skoda Octavia G-TEC
O 1.5 TSI do Octavia
G-TEC (130cv) está
deseñado para funcionar con gas natural. En
modo GNC, as emisións de
CO2 son un 25% inferiores ás
dun motor de gasolina convencional, ata cando funciona con gas natural. Usando
un 20% de GNC bio, como
é habitual en Alemaña, por
exemplo, a pegada de carbono do coche pode mellorarse ata entre un 35 e un 40%.
O motor é moi eficiente
grazas a, entre outras cousas, o control variable das
válvulas de entrada. Isto
permite un consumo de entre 3,4/3,6 litros aos 100 km
en ciclo WLTP en modo GNC,
e de 4,6 litros aos 100 km en
modo gasolina.
Cunha capacidade de GNC
de 17,33 kg, este Skoda ten
unha autonomía de 500 km

en ciclo WLTP en modo gas
natural. Cando usa o seu depósito de gasolina de 9 litros,
o G-TEC pode cubrir 190 km
adicionais, dándolle unha autonomía total de máis de 700
km. O cambio do modo GNC
ao modo gasolina ocorre de
forma automática, sen que
sexa necesaria a intervención do condutor.
O vehículo só accede ao
subministro de gasolina en
determinadas situacións,
como cando o motor se
acende logo de encher ata o
tope o depósito de GNC, cando a temperatura exterior é
inferior aos -10º, ou cando os
tanques de gas están tan baleiros que a presión se sitúa
por debaixo dos 11 bares.
O maleteiro do hatchback
ten unha capacidade de 455
litros, e a do maleteiro do
Combi é de 495.

A AMB 001 de Aston Martin
empeza a rodar
A AMB 001 de Aston
Martin e Brough
Superior saíu recentemente á pista de Pau-Arnos
(Francia) para iniciar un amplo
programa de probas. Esta máquina está limitada a 100 unidades, as primeiras entregas
comezarán a finais de ano.
En relación ao éxito que
supuxo o programa de desenvolvemento da AMB 001,
o CEO de Brough Superior,
Thierry Henriette, asegurou:
"Unha das características clave do deseño da AMB 001 é
unha aleta de aluminio que
percorre toda a lonxitude
dun tanque de fibra de carbono, pasando por debaixo
do asento cara á parte traseira. A carrozaría que sostén a

Novo Suzuki Across
Suzuki presentou o novo
Across, un SUV equipado
cun sofisticado sistema
Plug-in Hybrid e tracción 4x4 electrónica E-Four.
O Across é o primeiro modelo que
sae de Toyota baixo o acordo de colaboración entre as dúas marcas.
Venderase en outono en Europa.
O sistema híbrido Plug-in do
Across proporciona unhas emisións de CO2 de tan só 22g/km.
No corazón do sistema híbrido
Plug-in atópase un potente motor eléctrico frontal que logra un
par vigoroso a baixas velocidades,
e se combina cun motor de 2.5 litros para conseguir unha rápida
aceleración a velocidades altas.
Cunha potencia máxima de 182cv
e 270 Nm de par, o motor eléctrico
recolle a súa enerxía dunha batería de ión litio de alta capacidade e

18,1 kWh (50,9 Ah) que vai aloxada
baixo o solo da carrozaría.
O sistema Plug-in Hybrid vén
equipado con catro modos de
condución: modo EV por defecto, modo Auto EV/HV, modo HV e
modo cargador de batería, que o
condutor pode seleccionar dependendo das condicións de condución e do status da batería.

aleta e soporta o sillín é unha
das áreas nas que recorremos
aos coñecementos únicos de
Mecano IDE, que se uniu ao
proxecto para aplicar os coñecementos especializados
en fibra de carbono de calidade aeroespacial á exclusiva AMB 001”.
Conta cun motor turboalimentado de 180cv, único na
industria para unha moto de
produción en serie. Ademais,
o paquete turbo inclúe un
intercooler. Este impoñente
radiador co seu rechamante colector de admisión sobredimensionado, dálle ao
V-twin un aspecto de motor
de superdeportivo.
Ten un prezo de 108.000 €
(20% de IVE incluído).
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Lamborghini Urus Pearl Capsule
Lamborghini presentou a colección
Pearl Capsule para o
Urus, que marca o comezo de
novas aventuras en cor e a estrea de novas características
para este SUV.
O atractivo deseño exterior
en dous tons ofrece as tradicionais cores perladas de catro capas Giallo Inti, Arancio Borealis
e Verde Mantis, en combinación co negro brillante do teito, o difusor, o labio do spoiler
e outros detalles. As saídas de

escape deportivas de cor gris
mate se complementan con
lamias negras de 23” brillantes,
que acentúan a cor da carrozaría. O interior está composto por
unha combinación única de cores en dous tons, con tapizaría
en forma hexagonal Q-Citura
co logo bordado no asento,
ademais de fibra de carbono e
detalles de aluminio anodizado
negro. De forma exclusiva para
a edición Pearl Capsule, o asento opcional eléctrico conta con

Alcántara perforada para ofrecer
así unha comodidade superior.
O Urus MY2021 está dispoñible a partir de 186.134 € (impostos non incluídos).

Novos C4 e ë-C4 - 100% ëlectric
Os novos C4 e ë-C4 100% ëlectric, son as
berlinas compactas
de nova xeración de Citroën.
A elección da enerxía: o ë-C4
- 100% ëlectric é o quinto vehículo da ofensiva de electrificación da marca gala logo do
SUV C5 Aircross Hybrid, Ami, ëJumpy e ë-SpaceTourer. O novo
C4 estará así mesmo dispoñible
en gasolina e gasóleo.
Os novos C4 ofrecen ao cliente poder elixir entre tres tipos
de motorizacións: 100% eléctrico (136cv), cunha autonomía
de 350 km, ou os térmicos

O confort a bordo: todos
os elementos do programa
Advanced Comfort para conseguir un maior confort para

todos están presentes: suspensións con Amortecedores
Progresivos Hidráulicos, asentos Advanced Comfort e Smart

Pad Support en primicia mundial. Unha experiencia de
confort reforzada por 20 tecnoloxías de axuda á condución
que inclúen o Highway Driver
Assist, dispositivo de condución semi-autónoma de nivel
2 e as 6 tecnoloxías de conectividade. Todas estas calidades increméntanse no ë-C4
- 100% ëlectric para ofrecer
todo o silencio ë-Confort.
As motorizacións de gasolina van dende os 100 ata os
155cv, e as diésel de 110 a
130cv.

Scooters WoW! Comeza a
animarse o mercado verde!
Despois do confinamento reanúdanse as actividades
estratéxicas previstas no plan
de negocios de WoW!, unha
startup lombarda fundada
en 2019 e centrada no sector eléctrico de dúas rodas.
O vindeiro outono comezarán a circular polas estradas
italianas e europeas os seus
dous primeiros modelos, o
Modelo 4 (L1e) e o Modelo 6
(L3e). Os prezos de venda ao

público para todo o territorio
europeo son: 3.750 € (22% de
IVE incluído) para o Modelo 4
(3,9 kW de potencia e paquete de baterías - dúas de ións
de litio- de 32Ah/2,2 kWh) e
4.790 € (22% de IVE incluído),
para o Modelo 6 (4,73 kW de
potencia e paquete de baterías - dúas de ións de litio- de
42Ah/3,0 kWh).
O Modelo 4 ten unha autonomía de 106 km e o Modelo
6 de 95.

BREVES
❱❱
O emblema do
Mokka foi redeseñado
cunha tipografía especial e agora está situado no centro do portón
traseiro. O lendario lo-

gotipo de Opel tamén foi
redeseñado e adornará
todos os futuros modelos do fabricante alemán.
❱❱
A
Asociación
Europea de Fabrican-

tes de Automóbiles insistiu á CE na necesidade de atrasar 6 ou máis
meses a entrada en vigor
dos novos requisitos relacionados cos criterios

medioambientais, debido a que a caída nas vendas aumentou o stock de
vehículos que non cumprirán con estes estándares.

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 ECO SsangYong
incluídos. O custo adicional,
segundo a marca, se amortiza
grazas á importante diferenza
de prezo entre o GLP e a gasolina. O GLP é o carburante
alternativo máis utilizado do
mundo, con case 27 millóns
de vehículos en circulación.

Renovación total da gama
de motores
SsangYong completa a renovación total da súa gama de motores co lanzamento das novas
versións con etiqueta ECO xa
dispoñibles en toda a rede de
concesionarios nacionais. Trala
ambiciosa modernización da
oferta de motores de Tivoli e
Korando experimentada nos últimos meses, chegan as versións
de GLP, capaces de circular tanto con gasolina como con Gas
Licuado do Petróleo.
A Gama emprega o motor 1.5
Turbo (G15T) desenvolvido xunto a AVL e Bosch, que no Tivoli
ofrece 163cv e no Korando está
dispoñible como novidade con
dúas potencias distintas: 149cv,
cando se asocia á caixa de cambios manual de seis velocidades
e tracción dianteira nos acabados Line, Urban, Premium e
Limited, e 163 cabalos cando se
opta pola caixa de cambios automática e/ou pola tracción ás
catro rodas.
As versións GLP están equipadas con dous depósitos, o habitual de gasolina de 50 litros e
outro de gas cunha capacidade neta de 46 para o Tivoli e 57
no caso do Korando, podendo
circular indistintamente con
ambos combustibles e ofrecendo un nivel de autonomía
moi superior. Ademais de reducir notablemente o custo por

O Korando dispón dun maleteiro cunha gran capacidade

O interior do Tivoli está redeseñado

quilómetro, os modelos de GLP
están catalogados pola DXT na
categoría ECO, o cal dá dereito a
importantes descontos nas zonas de aparcamento regulado
das grandes cidades e garanten
o acceso ás mesmas cando entran en funcionamento os protocolos anticontaminación.

O custo das versións bi-fuel
de GLP é de 2.050 € sobre o
prezo da versión gasolina, de
modo que o prezo do Tivoli
GLP arrinca nos 15.550 €, mentres que o Korando GLP faino
en 19.550 €, ambos en acabado Line e con descontos e
campañas de financiamento

Trala incorporación da Gama
ECO e a recente incorporación
do motor G12T de 128cv, a oferta de motores do Tivoli queda
constituída por esta mencionada opción de entrada máis
o G15T de 163cv, a versión
GLP e o motor diésel 1.6 eXDI
de 136cv. Pola súa banda, o
Korando está dispoñible co
motor 1.5, xa sexa con 149 ou
163cv, as súas correspondentes
versións GLP e o 1.6 eXDI diésel
de 136cv.
Deste xeito, o motor gasolina 1.5 Turbo ofrécese agora
no Korando en dúas versións:
a xa coñecida de 163cv, que
na gama actual irá asociada
á caixa de cambios automática Aisin de 6 velocidades (acabados Urban ou Limited), e a
nova opción de 149cv asociada sempre á caixa manual nos
catro acabados (Line, Urban,
Premium e Limited) dispoñible desde 17.500 € ou 185 €
ao mes.
O motor GDI Turbo de gasolina conta cunha cilindrada de
1.497 cc e nesta nova versión
ofrece unha potencia de 149cv.
O bloque é un catro cilindros
turboalimentado, ten inxección directa de combustible,
distribución variable de admisión e escape, filtro de partículas para os gases de escape e
sistema stop&start (ISG).
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Moto Guzzi V85 TT
A Alternativa da Aguia de Mandello

■ XOSÉ ARUFE | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotografía

Hai un par de anos Moto
Guzzi presentou como prototipo en EICMA, a primeira moto Trail neoclásica da
marca cun novo e innovador
motor en V. A V85 TT vendeu
máis de 500 unidades en
Alemaña en menos de seis

meses, tamén en Italia e en
Francia está conseguindo un
bo número de vendas, a única Trail con engrenaxe cardán
de gama media en todo o
mercado. Obviamente, deron
no cravo. Coa V85 TT, Guzzi
deu un gran salto xa que se
converteu nun dos modelos
máis exitosos da marca, confirmado polas vendas.

Por outra banda, a exclusiva Stelvio 1200 deixou un
baleiro nos corazóns dos
guzzistas de todo o mundo. Afortunadamente, conserváronse as características
tradicionais dunha Guzzi, o
motor refrixerado por aire e
dúas válvulas por cilindro, o
motor está instalado lonxitudinalmente e ten unha

transmisión cardán, este é o
punto de venda diferencial.
O chasis de tubo de aceiro reforzado cunha placa de aluminio na área do basculante,
tamén é novo, o motor bicilíndrico fai á súa vez unha
función de soporte.
A nova Moto Guzzi V85 TT
vén cargada de tecnoloxía,
iluminación Full LED, no faro

>> Sprint Motor
adicional, teremos unha co- nectividade
Bluetooth chamada Moto
Guzzi MIA, a plataforma
multimedia que permite conectar o teléfono ao vehículo a través dunha unidade
de control dispoñible entre
os accesorios do catálogo,
coa conexión dun auricular,
pode administrar chamadas,
controlar a música e operar
un sistema de navegación
no teléfono intelixente a través dunha aplicación. Tamén
dispón dunha toma USB no
lado esquerdo da pantalla,
protectores de mans de serie e unha portaequipaxes
superpráctica.

Motor

dianteiro destaca o DRL
(Daylight Running Lamps)
que coa súa forma debuxa
claramente a silueta da lendaria aguia de Moto Guzzi;
ademais, o sistema de control de cruceiro, permítenos
manter a velocidade en treitos longos de autoestradas
para unha relaxación total na
condución, pode operarse

cun só botón co que ademais de activalo, é posible
aumentar ou diminuír a velocidade establecida; unha
“pequena” pantalla dixital
TFT de 4.3", con alto brillo e
alta definición, mostra toda
a información necesaria durante a viaxe, pequena, pero
fácil de ler cun funcionamento moi simple. Por un cargo

Por suposto, o motor en si
tamén foi redeseñado, ten a
mesma relación de diámetro e carreira e, polo tanto, o
mesmo desprazamento que
no V9. Con todo, tanto a carcasa como as entrañas son
completamente diferentes,
en realidade é unha construción completamente nova,
que tamén se nota no rendemento: con 80 cabalos e
80 Mn, está moi por encima
dos modelos V7 e V9.
Tamén en termos de alta
tecnoloxía, o novo propulsor vén con condución por
cable (CAN BUS de Magneti
Marelli), o que fai posible
unha serie de sistemas de
asistencia. Hai tres modos
de condución de serie (estrada, chuvia, todoterreo),
que ademais do comportamento de resposta do motor tamén inflúen no efecto
do ABS (ABS continental con
sistema multimapa) e o control de tracción. O control de
tracción tamén se pode desactivar en todos os modos
de condución. O ABS desactívase automaticamente na
roda traseira no modo todoterreo, ou se desactiva completamente si se desexa.

Proba en estrada
A primeira sensación ao
sentarnos é gratificante e a
ergonomía moi boa, cunha
altura de 830 milímetros, o
asento tamén é facilmente
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accesible para motoristas
menos altos, o manillar gústame, moi ancho e crossero.
Logo de regular as manetas
de freo e embrague póñome
en marcha.
O seu son é perfecto, que
pode soar mellor que un
gran bicilíndrico?
O baixo nivel de vibracións
do novo motor V2 impresiona, transmite unha sensación
de formigueo totalmente soportable no asento.
A V85 TT non é unha moto
para correr, senón para planear ou navegar. Tanto as características do motor como
a relación relativamente longa das dúas primeiras velocidades tranquilizan un pouco
o seu xenio. Ao engrenar a
primeira velocidade soa o característico “clunk” de Guzzi,
o embrague accionado por
cable é bastante brando e o
cambio é unha gozada, suavidade total.
A primeira sensación que
tiven ao acelerar logo de subir unha marcha é un pequeno atraso dunhas décimas
na execución da nosa orde á
roda traseira, non pasa nada,
é un cardán, enseguida me
adapto, conducir a Guzzi V85

Os freos
defínense cunha
soa palabra: brutais
TT é moi agradable, o deseño do chasis é maxistral, sen
dúbida a arma secreta desta
moto, estable a todas velocidades, fácil e flexible. O seu
entusiasmo por empurrar
constantemente crea adicción, só a 7.000 rpm. unha
luz no cadro a modo de urxencia, indícanos que temos
que activar a panca de cambio para subir unha marcha.
Esta máquina tamén é perfecta para gozar dunha viaxe
contemplativa, practicamente non tes que cambiar de
marcha, o seu rango en sexta é amplísimo, se queres ir
algo máis que rápido nas rutas de montaña, por suposto tamén podes facelo. Iso si,
debes manter o motor a bo
ritmo e o suficientemente
áxil e alegre, entón notas que
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Grazas ao seu depósito de 23 litros, a autonomía da V85 TT é impresionante

os 80 cabalos de potencia e
un peso total de ao redor de
350 quilogramos (condutor
e equipaxe incluídos) corresponden aproximadamente a
dun automóbil de 1,5 toneladas con 400 cv, non está mal!
Non, nada mal.
Gocei tamén de pronunciadas inclinacións porque
a Guzzi varre de forma estable ao tombarse e non garda sorpresas. Os Michelin
Adventure, recentemente desenvolvidos, non só
ofrecen o mellor escaneado
do terreo, senón tamén un

excelente agarre en mollado. O ABS e o control de tracción non actuaron en ningún
momento.
A V85 TT tamén é moi
sinxela ao conducir por autoestrada. O acelerador
“Ride-by-Wire” (a mestura
perfecta en cada momento)
está moi afinado, e a entrega de potencia é precisa e lineal. Conducín a 850 a altas
velocidades un instante sen
ningún estraño no chasis,
só o limitador de velocidade evitou velocidades aínda
maiores. Os freos son brutais,

O asento pódese sacar con suma facilidade abrindo unha cerradura debaixo do piloto traseiro

• Configuración de motor:
Bicilíndrico en V a 90°
• Distribución: 2
válvulas por cilindro
• Refrigeración: Aire
• Cilindrada(cc) : 853
• Diámetro de cilindros
(mm): 84
• Carreira de cilindros
(mm): 77
• Relación de
compresión: 10,5:1
• Potencia máxima (cv): 80
• Réxime de xiro do
motor para a potencia
máxima (rpm): 7.750
• Par motor máximo (Nm): 80
• Réxime de xiro do
motor para o par
máximo (rpm): 5.000
• Alimentación:
Inxección electrónica
en canto alcanzan a temperatura adecuada conseguen
deter a moto nunha distancia moi curta.
A versión básica do parabrisas non é en grao sumo
apropiado, a partir duns 115
km/h o meu casco volveuse
cada vez máis ruidoso por
mor das turbulencias, pódese axustar a inclinación cunha chave que trae a moto co
kit de ferramentas, a propia
marca dispón dun parabrisas
o 60% máis grande opcionalmente, o asento pódese
sacar con suma facilidade virando coa chave de contacto
unha cerradura situada debaixo do piloto traseiro.
A suspensión con 170 mm
de percorrido na parte dianteira e a traseira, é perfectamente capaz de rodar por
camiños de terra, o monoamortecedor só protesta no
caso de deformacións bruscas ou talóns, pódese axustar en precarga e extensión
do mesmo xeito que a horquilla investida con barras
de 41 mm. Por certo, todos

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Aceso: CDI
Arrinque: Eléctrico
Voltaxe da batería (volts): 12
Amperaxe da batería (A): 12
Potencia do alternador
(W): 430
Embrague: Monodisco en
seco. Activación por cable
Transmisión: Manual
Número de marchas: 6
Tipo de transmisión: Cardán
Chasis: Tubular de aceiro
Suspensión dianteira:
Horquilla telescópica
hidráulica investida, regulable
na precarga do porto e na
extensión do hidráulico
Suspensión traseira:
Basculante de dobre brazo
en aluminio con ancoraxe
lateral do monoamortecedor
no lado dereito, regulable
na precarga do porto e na
extensión do hidráulico
Freo dianteiro: Dous
discos con pinzas Brembo
de catro pistóns. ABS
Freo traseiro: Disco con
pinza de dous pistóns. ABS
Lamia dianteira: 2,50” x 19”
Lamia traseira: 4,25” x 17”

os elementos de suspensión son subministrados
por Kayaba, un amortecedor traseiro Öhlins totalmente axustable está dispoñible
opcionalmente.
A autonomía da V85 TT é
impresionante, isto é debido
ao tanque de 23 litros e ao
baixo consumo de combustible. Grazas a estas “virtudes” cubrín cen quilómetros
con 5,2 litros, e iso sen reprimir para nada o meu estilo
de condución.

Esta Guzzi
é unha Trail nunca
esixente, xenerosa,
de peso razoable e
bo rendemento
Só hai pequenas cousas
que evitan que a Moto Guzzi
V85 TT obteña unha cualificación excelente, estes inclúen os conmutadores do
manillar algo desafortunados, o parabrisas mencionado anteriormente e os
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Dispoñible para carné A2
Cores: Gris, Azul e Vermello
Bicor: Branco/Amarelo e
Branco/Vermello
Prezo: dende 11.190 €
Seguro: Terceiros con asistencia en estrada con seguro de
condutor, 275 €/Ano
Tamén hai a posibilidade de
engadir roubo, incendio ou
perda total (Todo Risco)
espellos, pequenos e difíciles de axustar, isto último ten
fácil solución.
Non hai nada máis que criticar. Todo o demais: motor,
transmisión, chasis, freos,
posición, asento, pneumáticos e opcións de transporte
de equipaxe ofrece un alto
nivel.

Paquetes de
equipamento
Existen tres paquetes de
equipamento para adaptarse ás preferencias de cada
cliente.
Touring Pack
Inclúe:

MANTEMENTO

Revisións de mantemento
recomendadas:
1ª 1.000 km
2ª 5.000 km ou un ano
Seguintes - cada 5000 km ou
un ano
Prezo aproximado de cada
revisión, 90 €
Cambio de pneumáticos cada
12.500 km
Prezo aproximado: 275 €
• Maletas laterais de aluminio de 33 e 39 litros e Top
Case de 41 litros
• Pantalla de protección co
60% máis de superficie
• Barras protectoras de
motor
• Moto Guzzi MIA
• Luces antinéboa LED
• Cabalete central
Sport Adventure Pack
Inclúe:
• Silencioso de escape
en titanio un 50% máis
lixeiro
• Amortecedor Öhlins traseiro completamente
axustable
• Retrovisores pregables
• Barras protectoras de
motor

Urban Pack
Inclúe:
• Maletas laterais de plástico e aluminio de 28 e 37
litros
• Cabalete central
antirroubo
• Sistema
electrónico
• Moto Guzzi MIA
Tamén está dispoñible a
Travel Edition V85 TT
Incorpora:
• Dúas maletas laterais de
aluminio e un parabrisas
máis grande.

Conclusión
Os compradores desta
moto recibirán unha Trail de
clase media/alta entretida
para viaxar, nunca esixente,
pero xenerosa, de peso razoable e bo rendemento de
uso. Unha moto sen complicacións que eleva o pracer
de condución ao máximo.
Moto Guzzi, fundada en
1921, pode esperar un feliz
aniversario (o número 100),
porque a marca de Mandello
do Lario non había ter resultados de venda tan satisfactorios como os da V85 TT
dende facía moitos anos.
Por certo, collín está
moto en Vigo, encantoume
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a estrada de Salvaterra do
Miño a Mondariz Balneario
por Vilasobroso, moi recomendable e perfecta para
gozar con esta moto.
Esta unidade foi cedida
por Moto Brave (concesionario oficial Moto Guzzi en
Vigo)

Curiosidade
Ewan McGregor, actor escocés, é un fanático de Moto
Guzzi de principio a fin. A conexión entre Moto Guzzi e
este home baséase no amor
de McGregor polas motocicletas, especialmente as
máquinas deste fabricante
italiano que se construíron
en Mandello do Lario durante case 100 anos.
Como estrela en máis
de cincuenta películas,
McGregor mostrou a súa
paixón pola marca Moto
Guzzi na película "Long Way
Down" cando fixo unha parada en Mandello do Lario
para visitar a histórica fábrica de Moto Guzzi. Uns meses máis tarde regresou a
Mandello do Lario para participar no GMG (Giornate
Mondiali Moto Guzzi Word
Days). Logo conduciu de regreso a Londres na súa branca Guzzi California Vintage.
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Novo Kuga
O modelo máis electrificado de Ford

■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

Ford ampliará a súa gama
de modelos electrificados
ata dezaoito de aquí a finais
de 2021. O novo Kuga é o
primeiro vehículo da marca
dispoñible con tecnoloxía híbrida enchufable, mild hybrid
e totalmente híbrida.
O novo Kuga trae varias
novidades que chamarán a
atención dos seus seguidores
máis tecnolóxicos. Facendo
gala da gama de electrificación máis ampla de Ford ata
a data, e engalanándoa con
tecnoloxía centrada na conectividade e na protección
das persoas. Este SUV conserva a esencia do seu predecesor. Así e todo varían as
medidas, con 44 mm a maiores no ancho e 89 máis de
longo, contando cun maleteiro de 645 litros, non escatima

en espazo e confort. O Kuga
“adelgazou” 80 kg respecto a
xeración anterior, un cambio
que se traduce nun vehículo
máis grande e espazoso, pero
non por iso é menos áxil.
No aspecto tecnolóxico,
o esforzo feito na conectividade e seguridade vese totalmente reflectido nos seus
múltiples asistentes. O vehículo inclúe un módem de serie, conectándolle una tarxeta
con tarifa de datos xerará una
rede Wifi na que poderán conectarse ata dez dispositivos.
Este modelo conta con
varios asistentes como o
de Mantemento de Carril,
Precolisión,
Manobra
Evasiva, Control de Cruceiro
Adaptativo con Stop & Go,
Recoñecemento de Sinais e
Asistente para Aparcar, así
como cun novidoso sistema
de información de alertas locais en tempo real.

A nivel de seguridade, a
nova arquitectura do Kuga
foi deseñada para mellorar o
rendemento en caso de colisión, algo que lle valeu 5 estrelas Euro NCAP.
Está dispoñible en 3 versións (Titanium, ST-Line y STLine X) con 5 modalidades
diferentes (transmisión dianteira manual -gasolina FWD, transmisión manual Mild
Hybrid -diésel MHEV-, automático –diésel-, automático
-gasolina híbrido enchufable
PHEV- e transmisión automática 4 rodas AWD –diésel-).

Motorizacións
O novo Kuga híbrido enchufable ofrece a autonomía
dun motor de combustión
tradicional xunto coa eficiencia e o refinamento dun
motor eléctrico. A arquitectura de divisor de potencia

combina un motor de gasolina de 2.5 litros e catro cilindros Atkinson, un motor
eléctrico e un xerador, e unha

Os prezos
van dende os
29.000 € do
Titanium 1.5
(120cv) ata os
41.400 do ST-Line X
(225cv)
batería de ión-litio de 14.4
kWh para producir 225cv. O
novo Kuga Plug-In Hybrid
ofrece unha autonomía de
condución totalmente eléctrica de 56 km (WLTP).
A batería pódese cargar
utilizando un porto de carga montado no paragolpes
dianteiro, e reponse automaticamente en movemento
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utilizando tecnoloxía de carga rexenerativa que captura
a enerxía cinética que normalmente se perde durante
a freada. A carga completa
da batería dende unha fonte de alimentación externa
de 230 volts levará menos
de 6 horas. Os condutores
poden elixir cando e como
utilizar a enerxía da batería activando os modos EV
Auto, EV Now, EV Later e EV
Charge. Cando a batería alcanza o seu estado de carga máis baixo, o Kuga pasa
automaticamente ao modo
EV Auto, que complementa a
potencia do motor de gasolina coa asistencia do motor
eléctrico utilizando a enerxía
recapturada para optimizar
a eficiencia do combustible.
O novo Kuga EcoBlue
Hybrid mellora o motor diésel EcoBlue de 2.0 litros de
150cv para unha maior eficiencia de combustible. A
tecnoloxía mild hybrid emprega un xerador/arrinque

por correa integrado (BISG)
que substitúe ao alternador estándar, permitindo a
recuperación e o almacenamento de enerxía durante
as deceleracións do vehículo, e a carga dunha batería
ión-litio de 48 volts refrixerada por aire. O BISG tamén actúa como motor, utilizando
a enerxía almacenada para
proporcionar asistencia de
par eléctrico ao motor en
condicións normais de condución e aceleración.
O Kuga Hybrid, dispoñible en setembro, utiliza un
motor totalmente híbrido e
autocargable que permite
unha condución totalmente
eléctrica e combina un motor de gasolina Atkinson de
2.5 litros, un motor eléctrico, un xerador, unha batería
de ión-litio e unha transmisión automática con divisor
de potencia desenvolvida
por Ford. O Kuga Hybrid
estará dispoñible con tracción dianteira e coa tracción

total intelixente desenvolvida pola marca.
Os novos usuarios do Kuga
tamén poden elixir entre
unha gama de motores de
gasolina EcoBoost e EcoBlue
diésel mellorados. Os motores utilizan de serie o sistema
Auto Start-Stop para reducir
os custos de funcionamento, e as transmisións inclúen
un cambio de marchas manual de seis velocidades e
un novo sistema automático de oito.
O motor EcoBlue de 2.0 litros e 190cv ofrece unha eficiencia de combustible de
5,9 l/100 km (WLTP).
O motor EcoBoost de 1.5
litros está dispoñible con
120 e 150 cabalos, e ofrece
unha eficiencia de combustible de 6,6 l/100 km (WLTP),
co apoio do pioneiro sistema
de desactivación de cilindros
de Ford para un motor de
tres cilindros. Esta tecnoloxía
pode deter automaticamente un dos cilindros do motor

cando non se necesita toda
a capacidade, por exemplo
cando se circula ao ralentí
ou con pouca demanda no
motor. A desactivación de
cilindros pode desactivar ou
volver activar un cilindro en
14 milisegundos sen comprometer o rendemento.
As principais tecnoloxías
do EcoBoost inclúen turbocompresor avanzado, inxección directa de combustible
de alta presión e dobre árbore de levas variable. As
emisións de partículas redúcense utilizando a tecnoloxía de filtros de partículas
de gas estándar.

Prezos
Os prezos van dende os
29.000 €, da versión Titanium
FWD de 120cv con cambio
manual de 6 velocidades, ata
a versión ST-Line X AWD con
caixa automática de 8 velocidades de 225cv, que alcanza
os 41.400 €.

No salpicadeiro destaca un novo panel de instrumentos dixital de ata 12,3"

O Kuga ten unha lonxitude de 4.614 mm, agás o ST-Line que mide 4.626
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Un roadster icónico que cumpre 20 anos

BMW Z8

■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR| Fotos

Cúmprense 20 anos do lanzamento do BMW Z8, un roadster icónico que marcou
profundamente aos amantes
dos convertibles. O Z8 contaba cunha carrozaría de 4,4
metros de lonxitude que foi
deseñada por Henrik Fisker
e que continuaba coa tradición do lendario BMW 507
de 1956 creado por Albrecht
von Goertz (1914-2006): “Se
tivese que deseñar o 507

hoxe en día, sería como o
Z8”, comentou en 2003. Fiel
á fórmula de éxito dos roadster da marca xermana, o
Z8 lucía un capó moi longo,
unha posición de condución
moi preto do eixe posterior
e unha liña de cintura baixa.
Baixo o nome de Z07, o
mundo puido coñecer por
primeira vez ao BMW Z8
en forma de concept no
Salón de Tokio do ano 1997.
Habería que esperar ata o
Salón de Frankfurt do ano
1999 para coñecer a súa

O Z8 foi elixido para ser safety car no Campionato de MotoGP na tempada 2002

versión de modelo de produción; na primavera do 2000,
chegaría ao mercado europeo. Comercializouse durante tres anos e construíronse
5.703 unidades. Todas elas,
fabricadas a man por expertos operarios na planta de
Múnich, en Alemaña.

O motor máis potente do
seu tempo
Entre as súas principais características, destacaba un
chasis con numerosas partes
realizadas en aluminio, o coidadoso reparto de pesos do
50:50 entre o eixe dianteiro
e traseiro e o uso do propulsor BMW M S62 proveniente
do M5 E39 e posto a punto
polo departamento deportivo da marca, Motorsport.
Tratábase dun bloque V8 atmosférico de 4,9 litros con
400 cabalos de potencia
asociado a unha caixa de
cambios manual de seis velocidades. Naquel momento,
este era o propulsor de serie
máis potente que fabricara a
marca alemá e, por suposto,
o Z8 non se merecía menos.

Toda esta potencia enviábase ao eixe posterior
e estaba gobernada polo
Dynamic Stability Control
(DSC) e por un autoblocante traseiro. Ademais, o Z8 foi
o primeiro automóbil europeo que ofrecería de serie
os pneumáticos Run Flat
sobre lamias de dezaoito
polgadas, os cales permitían ao vehículo percorrer
uns 140 quilómetros aínda
que a roda sufrise unha picada. Para avisar ao condu-

Montaba
un motor V8
atmosférico de 4,9
litros con 400cv de
potencia
tor neste caso, o Z8 contaba
cun control de presión de
pneumáticos; unha tecnoloxía innovadora para aquel
momento. O Z8 era capaz de
acelerar de 0 a 100 km/h en
tan só 4,7 segundos e a súa
velocidade máxima estaba
autolimitada a 250 km/h.
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Un roadster cheo de
exclusividade
A compañía mostrou o seO
Z8 era un modelo verdadeiramente exclusivo e único,
e en BMW desexaban que a
súa adquisición fose unha
experiencia á altura do coche. A marca ofrecía aos
compradores deste roadster

fotografías do proceso de
produción desa unidade en
concreto, así como mostras
reais da pintura e tapizaría
dese Z8.
O nivel de exclusividade
deste modelo era tal, que
pasou a ser un dos automóbiles do superaxente secreto máis famoso de todos
os tempos. Un dos primeiros propietarios do Z8 foi o

famoso aventureiro James
Bond, quen o estreou para
a película “O mundo nunca é suficiente”. Ademais, a
súa alta deportividade e tecnoloxía de vangarda valeulle ao Z8 para ser safety car
no Campionato Mundial de
MotoGP na tempada 2002.
Na actualidade, a esencia
dos roadster da marca xermana segue presente co

seu modelo actual Z4. Este
convertible bipraza ofrece
as mesmas proporcións no
seu deseño que estreou o
BMW 315/1 en 1934 e que
continuaron clásicos como
o 328 Roadster (1937), BMW
507 ou o BMW Z1 da década
dos oitenta. Toda unha saga
que mantivo a esencia e o
bo facer dos roadster desta
marca.

O Z8 foi
o primeiro coche
europeo que
ofrecería de serie os
pneumáticos Run
Flat
a posibilidade de ir á mesma
fábrica de Múnich e presenciar as últimas fases da ensamblaxe do seu vehículo.
Ademais, cando se facía
entrega das chaves, estas
ían acompañadas dun libro
realizado a man que incluía

O chasis ten numerosas partes realizadas en aluminio

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 >> Pneumáticos
A ignorancia fainos perigosos

Moitos condutores “pasan” de revisar os pneumáticos
■ REDACCIÓN | Texto
■ XABIER VILARIÑO | Fotografía

Centrada nunha das
partes máis sensibles do
automóbil para a seguridade: os pneumáticos, o
RACE presentou a 2ª ondada do Observatorio de
Condutores. Entre todos
os resultados, hai un especialmente alarmante; e
é que un 8% dos condutores non revisa o estado das

Dous
de cada dez
entrevistados
non revisan os
pneumáticos aínda
sabendo que a súa
presión é baixa
rodas antes de emprender
un desprazamento longo,
e un 21% tampouco o fai
malia velos “baixos” de presión. Só un pouco máis da
metade dos máis de 1.300
entrevistados afirma revisalos polo menos unha
vez ao mes, e un

de cada catro revísaos ao
botar gasolina.
Ante a pregunta de como
comproban os condutores
si os pneumáticos están
desgastados e necesitan
cambialos, as opcións máis
recorrentes son “a primeira
ollada”, levándoo ao taller,
cun medidor de profundidade ou co popular truco
da moeda dun euro (a parte
dourada da moeda coincide coa profundidade mínima recomendada para o
seu debuxo).
Á hora de cambialos, o
principal motivo esgrimido polos condutores é o
desgaste (59%), por diante de picadas e rebentóns
(9%), desgaste da banda de
rodadura (8%), a antigüidade (8%), a quilometraxe
(6%) ou por esixencias da
ITV (3%). Segundo os datos da enquisa, o 75% dos
usuarios cambiaron os seus
pneumáticos hai menos de
dous anos, sendo as persoas de maior idade (por
encima de 61 anos) os
que levan uns máis

Os
establecementos
preferidos para o
cambio de rodas
son as tendas
especializadas
e os talleres de
confianza
antigos. Por outra banda,
o resultado xeral da enquisa arroxa a conclusión de
que, en xeral, os condutores descoñecen a información dos seus pneumáticos,
xa que só o 7,8% responderon de forma correcta ás
preguntas sobre a información que se pode atopar no
perfil das propias rodas.

Problemas máis comúns: picadas e
aquaplanning
O 86% dos
entrevistados

afirma que sufriu unha picada. Moi lonxe atópanse
aqueles que experimentaron perigo por culpa do
aquaplanning (46%), aqueles que non puideron proseguir a marcha por culpa
da neve (35%) ou os que
experimentaron un rebentón (28%). Practicamente
a metade dos participantes na enquisa tiveron que
deixar de realizar un desprazamento por previsión
de condicións adversas (nevaradas ou chuvias fortes).

Os pneumáticos novos
son a elección preferida
O 90% dos entrevistados
compra pneumáticos novos, tendencia que se acrecenta coa idade, xa que os
maiores de 50 anos elixen
esta opción practicamente na súa totalidade. Os lugares preferidos
para a súa
substitución son
as
tendas especializadas
(45,6%), os
talleres de
confianza
dos condutores (35,2%)
e o taller oficial da marca do
vehículo (17,4%). En calquera caso, o RACE recomenda seguir sempre esta
serie de consellos e recomendacións en relación
aos pneumáticos, o seu
uso, o seu mantemento e a
súa substitución. Ademais,
recorda que os problemas
derivados dos pneumáticos
son os segundos que máis
se producen de entre os 11
millóns de vehículos aos
que proporciona asistencia, só por detrás
dos relacionados
coas baterías
dos vehículos.

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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Sprint Motor >> Eléctricos

Vantaxes dun coche eléctrico
■ XABIER VILARIÑO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotos

Nos próximos cinco anos
imos vivir un incremento exponencial da tendencia cara
aos coches eléctricos. Estas
son as claves da súa evolución a curto e medio prazo.

1.|

Atentos á oferta e á
demanda.

Toyota lanzou en 1997
o Prius, o primeiro híbrido
producido en serie. Nissan
presentou en 2010 o Leaf,
o primeiro coche de serie
eléctrico do mundo. Ambos
foron pioneiros da electrificación e tiveron pouca competencia durante moitos
anos, pero as cousas cambiaron a toda velocidade.
En 2021 estarán dispoñibles máis de 220 modelos de
automóbiles electrificados, o
que supón case cuadriplicar
os que estaban dispoñibles
en 2018. E co fin de lograr
os obxectivos de CO2, prevese que este número crecerá ata máis de 325 modelos
en 2025.
tecnoloxía ten
2.|Amoito
que dicir
A autonomía e o tempo de
recarga son os dous grandes
retos aos que se enfrontan
os coches eléctricos. A autonomía media real de todos os eléctricos actuais é
de aproximadamente 300
km, que chegan ata os 500
nalgúns modelos de próximo lanzamento. Estes valores supoñen unha diferenza
significativa respecto de a
autonomía dos primeiros vehículos eléctricos, entre 80 e
120 km.
Por outra banda, cada vez
son máis rápidas as recargas
das baterías.
prezo irá
3.|Omellorando
A diferenza de prezo dos
eléctricos respecto dos de
combustión vaise a ir reducindo ano tras ano, por
unha simple cuestión de

economías de escala e pola
redución do prezo das baterías, cuxo peso no prezo total do automóbil irá
diminuíndo.

4.|Aforro
Un coche eléctrico ten uns
custos por quilómetro considerablemente inferiores aos
dun modelo de combustión.
En primeiro lugar, porque
consome menos enerxía e
a electricidade é moito máis

30 e 40%, dependendo do
modelo e segmento. Os vehículos eléctricos requiren
dun mantemento significativamente inferior e un índice inferior de avarías que
os vehículos de combustión
interna, porque contan cun
número inferior de pezas
móbiles sometidas a desgastar e de líquidos que se deben cambiar, mentres que as
baterías, os motores eléctricos e a electrónica asociada,
basicamente requiren pouco
ou ningún mantemento periódico. Ademais, a súa compoñente clave, a batería, ten
unha garantía na maioría dos
fabricantes que supera á do
propio coche e chega ata os
8 anos.

Un motor
eléctrico é menos
susceptible de sufrir
avarías que un de
combustión

límites pero
5.|Con
sen limitacións

barata que o diésel ou a
gasolina.
O custo de enerxía dun coche eléctrico medio, como
un Peugeot e-208, para un
percorrido de 100 km oscila
entre 0,50 e 2 € (dependendo da tarifa eléctrica), fronte
aos 5 euros/100 km da súa
versión diésel equivalente.
O mantemento tamén é
máis económico, entre un

As cidades e os gobernos
implementaron Zonas de
Baixas Emisións (ZBE-LEZ)
e Zonas de Emisións Ultra
Baixas (ZEUM-ULEZ) co fin
de restrinxir o acceso ás cidades e as poboacións máis
grandes aos vehículos máis
contaminantes, como unha
medida para reducir as emisións de NOx e de partículas
en suspensión. As ZBE estanse aplicando actualmente en

diversas cidades de Europa,
e pódese consultar unha
panorámica das mesmas
en https://urbanaccessregulations.eu. Esta páxina
inclúe así mesmo información sobre outros tipos de
restricións de acceso de vehículos, tales como as taxas
de conxestión e a futura planificación urbanística.
Aínda que a Norma Euro
6d considérase aceptada
para acceder a estas zonas
de baixas emisións, débese considerar que algunhas grandes cidades (como
Roma e París a partir de
2024, e Madrid a partir de
2025) anunciaron plans para
prohibir todos os vehículos
diésel. Grazas aos seus cero
emisións, os vehículos eléctricos non se ven afectados
polas LEZ ou polas prohibicións de acceso a cidades
en episodios de alta contaminación, o que lles converte nunha opción de futuro.
Ademais, contan con outras
vantaxes, como aparcar sen
custo nin límite de tempo
nas zonas de estacionamento regulado de moitas cidades, acceder a carrís de alta
ocupación cun só ocupante
ou gozar de descontos nas
peaxes.
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Volta ao asfalto con seguridade
Na actualidade estanse empregando tres
métodos para hixienizar vehículos: limpeza de superficies cun biocida, tratamento
con ozono e nebulización con biocida. As
dúas primeiras son as máis empregadas na
industria, pero os tratamentos con ozono
teñen algúns puntos escuros.
O Ministerio de Sanidade publicou unha
nota sobre o uso de produtos que utilizan
radiacións ultravioleta-C para a desinfección do novo coronavirus no aire ou en
superficies, na que avisa de que poden
causar danos oculares, danos na pel ou
irritación das vías respiratorias. Así mesmo, informou de que a evidencia científica dispoñible ata a data suxire que, aínda
que poden reducir a poboación de virus
nunha superficie, "descoñécese" se esa redución é suficiente para lograr unha desinfección óptima.
No comunicado tamén se avisa de que
as radiacións UV-C non se poden aplicar
en presenza das persoas, nin nos fogares,
e recorda que a medida "máis eficaz" para
previr infeccións son o lavado de mans,
as mascarillas, a distancia social, a limpeza con deterxentes e desinfectantes e a
aplicación de biocidas autorizados por
Sanidade.
A limpeza manual de superficies cun
biocida é eficaz para desinfectar os puntos normais de contacto. É un método

sinxelo e económico, pero non asegura
unha desinfección completa do interior
dun coche, porque hai moitas zonas que
non se desinfectan.
Os tratamentos con ozono si chegan
a todos os recunchos do interior. Pero o
ozono está en proceso de avaliación na
UE permitíndose a súa comercialización
á espera de finalizar este procedemento.
O gran problema do ozono é que é
moi tóxico. En concentracións moi baixas
xa provoca irritación dos ollos, o nariz e

a gorxa, tose, ataques de asma e dores
de cabeza. En concentracións altas pode
producir danos pulmonares severos, alteracións do sistema inmunolóxico e ata
a morte. As persoas que o aplican estarán moi protexidas, trala súa aplicación hai
que realizar unha profunda ventilación e
no interior dun coche pode ser absorbido
polos tecidos da tapizaría ou depositarse
sobre outras superficies de contacto. O período de tempo no que desaparece é moi
complicado de determinar.
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O regreso das “novas” carreiras
Dende finais de febreiro sen carreiras,
loxicamente, o mundo da competición
veu o seu segundo bandeirazo do ano
en terras canarias a finais de xuño. Meses

no dique seco que parecen chegar a súa
fin, aínda que con reservas en función
dun posible novo rebrote da Covid-19.
Agardando que non haxa máis cambios,

analizamos nesta reportaxe como está
o panorama naquelas competicións que
atinxen directamente ao sempre sufrido
afeccionado galego.

■ REPORTAXE DE MIGUEL CUMBRAOS
■ TOMÁS E MATEO CUMBRAOS DÍAZ, M.C. E SPRINT MOTOR | Fotos

CAMPIONATOS GALEGOS
Verán pouco activo
Finalmente os diversos
certames autonómicos xa
teñen unhas datas e probas
fixas, que desta volta son
máis ben poucas, esperando
que finalmente todas vaian
a bo porto. As circunstancias

deixan practicamente o verán, a estación máis prolíficas, sen carreiras. No que
atinxe á especialidade máis
popular, o rali, a segunda
manga do exercicio (hai que
lembrar que en febreiro se

Senra lidera o galego de ralis 2020, tras triunfar na única proba celebrada ata agora

desenvolveu a cita da Coruña)
será a principios de setembro
co Rías Baixas, poñendo a cita
olívica esta maquinaria outra vez a funcionar. As outras
marcas serían Ribeira Sacra,
San Froilán, Mariña Lucense e
Botafumeiro, non sendo realidade no 2020 Noia, Cocido,
Narón e Sur do Condado.
A finais de agosto O
Carballiño deberá ver o

arrinque da montaña, coas
subidas da Saleta, Marín, Oia,
Morgadáns e Dumbría completando o calendario.
O Karting será a primeira
especialidade en poñerse en
marcha; a terceira fin de semana deste mes en Soutelo
de Montes.
Ralimix, Autocrós e Slálom
dispoñen tamén de moitas
menos carreiras.

Cinco subidas formarán o reducido calendario galego de montaña

PROBAS NACIONAIS
EN GALICIA
O mesmo (ou case),
en datas novas
Os axustes de datas é a novidade máis salientable no
que atinxe ás diversas probas con puntuabilidade nacional que se disputan na
nosa autonomía. Tan só caeuse desa lista o Rali do Camiño
Xacobeo, manga sobre especiais de terra que contaba
para o nacional, que tiña que
disputarse na zona de Lalín a
finais de setembro.
Desta maneira, no CERA
contarán Ourense e Ferrol,
curiosamente as dúas primeira citas do calendario. A manga da cidade das Burgas será

realidade o vindeiro sábado
25, cun percorrido máis curto
e adaptado ás circunstancias,
formado por un dobre paso
por A Peroxa, Toén, Maside e
O Carballiño.
Outro rali que tamén cambia é Ferrol, que de xullo pasa
ao 22 de agosto, con modificacións no seu rutómetro e
contando igualmente para o
Supercampionato.
E falando do SCER, outra
proba galega que vai puntuar
é Terras da Auga, tamén máis
curto no 2020, con epicentro
en Arzúa e a desenvolverse

Ourense abrirá o nacional de asfalto

o sábado 27 de setembro.
Un mes antes, en concreto a
fin de semana do 29 e 30 de
agosto, Chantada acollerá o
nacional de montaña, adiada
a cita da Ribeira Sacra lucense
do seu mes inicial no 2020, é
dicir xuño.

O percorrido das categorías nacionais na nosa autonomía pecharase a primeira
fin de semana de outubro,
coa disputa en cronometradas coruñesas do rali Rías
Altas, válido para o nacional
de históricos.
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Agosto é agora o mes de Ferrol, contando para CERA e SCER

Terras da Auga volverá a puntuar para o nacional de terra, a finais de setembro

Os seguidores da montaña española estarán en Chantada a última fin de semana de agosto

Os treitos coruñeses acollerán o Rías Altas, válido para o campionato de España de históricos

PORTUGAL
Os primeiros en arrincar
Portugal abriu a “singular”
lata dos ralis post-pandemia
na península ibérica (antes
tiveron lugar o rali canario
de Santa Brígida e outro en
Cataluña, ámbolos dous con
validez autonómica). E na
segunda carreira do seu calendario mixto asfalto-terra
o mesmo triunfador que na
primeira, disputada aló polo
mes de febreiro na Serra
de Fafe. Estamos a falar de
Armindo Araújo, o veterano piloto luso, que liderou
Castelo Branco, non moi
lonxe da fronteira coa provincia de Cáceres. Impuxo o seu
Fabia R5 por diante de Bruno
Magalhaes (Hyundai R5) e do
campión en título, Ricardo
Teodosio, tamén con similar
unidade que o vencedor final.

O pais veciño refixo, por lóxica, os seus calendarios, que

agora adoptan novas datas.
No que atinxe aos ralis terá,
en condicións normais, as citas de Madeira, Alto Támega,
Açores, Vidrieiro-Centro de
Portugal e Algarve, coa dúbida de Terras de Aboboreira,

entre agosto e novembro. E
no que corresponde ao seu
universo “ramplas”, a lista
ten catro citas fixas (Boticas,
Estrela, Penha e Arrábida)
coa incerteza dunha quinta,
a proba de Caramulo.

Araujo venceu no primeiro rali en Portugal tras a pandemia do Covid-19
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ASTURIAS
Axustando
Coñecidas e instauradas
carreiras do Principado non
serán realidade no 2020.
Estamos a falar, entre outros,
de Tineo, Fito, Muncó, que
contan con retomar na seguinte tempada. Os ralis asturianos limítanse desta volta e
deste xeito a Princesa, Llanes,
Montaña Central, La Felguera
e Cangas de Onís, arrincando
en setembro coa popular cita
ovetense.
Noutras especialidades
asentadas como é a montaña serán de partida: Santo
Emiliano, Castrillón, Pravia e
Cobertoria; mentres que están datados: Carreño, Llanera,
Castropol e Luarca, nunha
modalidade tan astur como
é o ralisprint.

Menos probas, como é lóxico, no veciño Principado de Asturias

CASTELA E LEÓN
Pouca oferta
Unha das autonomías que
máis veu recortada a súa oferta de carreiras é a veciña de

Castela e León, con diversas
citas próximas á “fronteira”
con Galicia, moi percorridas

por equipos e afeccionados.
Lonxe quedan no tempo o
rali do Bierzo (con vitoria de
Surhayen Pernía) e o ralisprint
de Cacabelos (onde venceu
Alberto Meira) probas clásicas do asfalto leonés, disputadas antes do confinamento.

Castela-León oferta poucas probas preto de Galicia neste retorno á competición

A nova lista deixa moi poucas probas por disputar, sendo a máis próxima en tempo
e espazo a novidosa Subida á
Pizarra, a poucos quilómetros
do Barco de Valdeorras, que
terá lugar o vindeiro sábado
1 de agosto.
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Miguel Cumbraos
Saber estar
O mundo do automobilismo acaba de empezar a
afrontar unha nova etapa,
non obrigada por cambios
tecnolóxicos, ni de regulamento ni monetarios. Por
un tema sanitario, que
afecta a toda a nosa sociedade, como ben é sabido
dos nosos lectores.
Así, a Covid-19 transformou calquera traballo,

actividade, evento e, por
suposto, deporte. E neste último sector entran
as catro rodas, en todas e
cada unha das súas múltiples modalidades.
No fondo, a forma
de actuar é a mesma
que se nos ven pedindo no noso vivir cotián.
Mascarilla na cara, distancia social, hixiene e

evitar aglomeracións.
Complexo e tedioso,
pero necesario en todos
os eidos para que poidamos vivir (ou case) como
antes do fatídico 13 de
marzo. E todos aqueles
que pululamos por ese
universo que forman as
carreiras de coches debemos ser consecuentes, responsables, serios e

colaboradores. Polo ben,
en primeiro lugar, da saúde, individual e colectiva;
e en segundo lugar, por
este deporte tan querido, e que tanto tivo que
agardar e sufrir para volver a arrincar outra vez,
uns cantos meses despois do seu inicial semáforo en verde.

Os coches e as cidades
As novas medidas de mobilidade aprobadas polo Goberno son
descoñecidas para a metade dos
entrevistados no Observatorio do
RACE. O 100% solicita para bicis e
patinetes un regulamento igual
que o de coches e motos, e o 87%
pide que esta regulamentación
sexa a nivel nacional.
A aprobación das medidas
fixo cambiar a opción prioritaria
de compra dos condutores españois. En xaneiro, os híbridos representaban un 24,6% da opción
de compra, pasando en xuño a
un 43%, aínda que o diésel e a gasolina seguen sendo en conxunto
a opción máis demandada.
Mil adultos deron a súa opinión,
nesta enquisa, sobre as novas
medidas suscitadas polo goberno a través do proxecto de Lei de
Cambio Climático e Transición
Enerxética aprobado en maio. O
primeiro resultado é o do descoñecemento, xa que o 63% dos entrevistados recoñecían non saber

A
motorización
preferida, nesta
enquisa, é a dos
coches híbridos
(43%)
os detalles da nova norma. Entre
os que coñecían a proposta, o
51% cre que as súas medidas serán “pouco ou nada eficaces para
reducir a contaminación”, e o 55%
outórgalle unha cualificación de
“regular” ou peor.

Acceso limitado ao
centro das urbes

Esta nova norma limitará o acceso ao centro das urbes, o que
suporá un cambio de hábitos en
moitos condutores. Proba diso
é que só un 14,2% deles declaran que ditas limitacións non lles
afectarán, fronte a un 40,6% que
lles afectará bastante, e un 44,4%
que lles afectará algo.
Esa limitación de acceso con
vehículo privado podería intentar suplirse cos novos vehículos
de mobilidade persoal ou con
transporte público. Con todo,
o 57% dos condutores asegura que ningunha desas dúas

modalidades lles permitiría levar
a cabo as súas tarefas habituais.

Un momento complicado
para cambiar o coche

A pesar do anuncio por parte
do Goberno de novos plans de
axudas para a modernización
do parque de automóbiles, 7 de
cada 10 entrevistados descarta case por completo a compra
dun coche este ano. Entre aqueles que si están sopesando cambiar de vehículo, o 62% farao a un
coche novo e un 30% a un VO,
con case un 10% de indecisos. A
motorización preferida, podendo
marcarse varias opcións, é a dos
coches híbridos (43%), por diante
dos de gasolina (36%) e dos diésel
(34%). Nin sequera cunha resposta aberta os eléctricos son capaces de superar un 15% en canto
a posibilidades de ser a opción

elixida, aínda que aumentan respecto de xaneiro, onde un 7,3%
elixía tamén esta posibilidade.
Dando a opción de responder só una das posibilidades, o
híbrido afianza o seu liderazgo
(42%, fronte a un 24,6% de xaneiro), moi por diante dun 15%
que elixe gasolina (23,7% de xaneiro), dun 13% diésel (fronte a
un 33,4% de xaneiro) e eléctrico apenas un 12% (fronte a un
7,3% de xaneiro). O 60% dos entrevistados confesa que as medidas propostas polo Goberno
afectan moito na súa decisión
acerca da motorización do
coche.

Máis aló do transporte
público e da mobilidade
persoal

Só un 21% dos entrevistados
usa os vehículos de mobilidade

persoal (bicis e patinetes), ademais do coche. Case 6 de cada
10 entrevistados afirman que
lles resultaría imposible o seu
día a día sen poder usar o
coche.
Un tema controvertido é o
da petición das mesmas obrigas para bicis e patinetes que
para o resto dos usuarios da vía.
Entre os condutores hai unanimidade: o 100% dos entrevistados piden unha regulación
para eles igual que a dos coches e as motos, e o 87% solicita que esta normativa teña
carácter nacional. En concreto,
o 89% pide que sexa obrigatorio que circulen con seguro, o
88% pide que sexa obrigatorio
o casco, o 59% a matrícula e o
permiso de circulación, e 7 de
cada 10 esixen que leven chaleco reflectante.

