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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

Golf 8
Tu vida, tu Golf

www.yanez.es - info@yanez.es

Yáñez  Viaducto de la Rocha, 30 - Tel. 981 530 366 - 15899 Santiago de Compostela

Yáñez

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.

   HONDA CB650 R 2020: Loba con pel de cordeira
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Parece que está de moda ser negacionista, 
para exemplo actual os antimáscaras (ou an-
ticoronavirus). Pero nós dos que imos falar é 
dos negacionistas dos automóbiles eléctricos.

Xusto neste número traemos a proba dun 
Kia enchufable, que estamos seguros, que se 
moitos dos nosos lectores o probasen queda-
rían bastante convencidos de que a electrici-
dade substituirá os combustibles fósiles máis 
pronto que tarde. Unha forma de ver as vir-
tudes dos motores eléctricos, aínda que sexa 
combinado cun de combustión, sen estar pre-
ocupados por atopar un posto de recarga.

Os negacionistas, comezan como o seu pro-
pio cualificativo os define por negalo todo. 
Para iso, sempre se basean nos datos que 
máis lles interesan sen facer o menor esforzo 
en documentarse convenientemente e, pos-
teriormente e con tranquilidade, analizar to-
dos os datos conseguidos. Todo no que se 
centran é que non hai postos dabondo de 
recarga. E cando comezaron os coches con 
motor de combustión había tantas gasolinei-
ras como na actualidade?

Os que máis colaboraron para fomentar 
este negacionismo dos coches eléctricos fo-
ron as grandes marcas. Si, si os grandes gru-
pos da automoción. Por que? Pois porque a 
eles lles ía moi ben, tal e como estaba mon-
tada a maraña, cos motores de combustión. 
Apoiándose, ademais, no poder mediático, 
influíron durante moitos anos na opinión 
pública.

Cambiar a organización de desenvolvemen-
to e produción de novos vehículos é un labor 
moi custoso, máis se isto implica un cambio 
total de tecnoloxía e xa que logo de dese-
ño da estrutura dos novos vehículos. Precisa 
de recursos de todo tipo (económicos, tec-
nolóxicos, loxísticas novas…), outros moitos 
quedarán obsoletos e inservibles (cadeas de 
montaxe, provedores, algúns operarios non 
especializados…). O máis doado era quedar 
na zona de confort. E aí quedaron varados, 
como un petroleiro nunha praia calquera. O 
problema vén agora, cando se deron conta 

que teñen que volver poñer en marcha o pe-
troleiro e ademais cambiarlle o motor por un 
ecolóxico. Manda carallo! Vaia misión titánica.

A normativa anticontaminación da Unión 
Europea, o empurre chinés –na vangarda des-
ta nova tecnoloxía– e o fabricante americano 
Tesla, fixeron saltar todas as alarmas dos gran-
des construtores automobilísticos. Marcas 
con máis dun século de antigüidade viron 
como actores novos comezan a posicionar-
se no bico da onda da automoción mundial.

Aínda con todo isto seguen utilizando a tác-
tica do negacionismo pensando que así ga-
ñan tempo e debilitan a competencia máis 
audaz. Moitos dos seus colaboradores mediá-
ticos tratan de frear o avance dos eléctricos 
con distintos argumentos retorcidos e escu-
sas. Pero moito nos tememos que xa é tarde. 
A electricidade veu para quedar, e cada día 
que pasa máis nolo confirma.

O petróleo e os seus derivados comezaron 
a cheirar mal xa hai tempo. Moitos negacio-
nistas que crían por distintos motivos ou por 
ter, como xa dixemos, informacións erróneas, 
algunhas veces incluso malintencionadas, 
pensaron que aínda tiña un próspero futuro. 
Agora a realidade imponse e amósanos un 
novo camiño de moitas maneiras (vehículo 
compartido, cidades para os peóns e máis 
verdes…).

Se vostede aínda cre que os negacionistas 
poden estar no certo e nós errados mire os 
datos da cotización da marca Tesla na bol-
sa ao longo deste ano. Detrás das súas su-
bas megaespectaculares hai moitos grandes 
fondos de investimento privados e públicos. 
Con grandes cerebros analizando polo miú-
do onde investir. Un dato, esta marca auto-
mobilística é na actualidade a que ten maior 
capitalización bursátil no mundo, é sen ter un 
século de vida. Igual todos os economistas 
que apostaron por Tesla están equivocados e 
volvemos á idade de ouro do petróleo auto-
mobilístico. Ao mellor os negacionistas teñen 
razón. A reposta dentro duns anos.

EDITORIAL

NegacionistasNegacionistas
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Samuel Blanco (equi-
po Supermercados Froiz) 
gañou o Campionato de 
España de ciclismo na cate-
goría elite.

Miguel del Mortirolo: 
Esperabas gañar o 
Campionato de España?

Samuel Blanco: Na pasa-
da Volta a Zamora a vitoria 
escapóuseme por causas 
alleas ó meu estado de for-
ma, pero sabía que o meu 
rendemento era bo e as 
sensacións eran aínda me-
llores. Tiña a confianza cega 
en que podía lograr o cam-
pionato e así sucedeu.

MdM: Como foron as sen-
sacións en carreira?

S.B.: As altas temperatu-
ras non me axudaron a ter 
as mellores sensacións, pero 
era consciente de que a ca-
lor sufrímola todos. A pesar 
diso, tras o primeiro aper-
tón serio de carreira dinme 
conta de que tiña as pernas 
para estar cos mellores ata 
o final.

MdM: Nalgún momento 
sentiches escapar o triunfo?

S.B.: Antes de saír preocu-
pábame que puidese che-
gar unha fuga ao non estar 
controlado polo Movistar, 
pero durante a carreira xa 
non. O perfil era propen-
so a que fose unha carreira 
de desgaste e eliminación. 
Deste xeito, puiden ir obser-
vando aos meus adversarios 
en cada volta.

MdM: Que pensabas nos 
últimos quilómetros?

S.B.: Esta situación xa 
era coñecida, así que real-
mente impactoume só a 
primeira vez que corrín na 
Volta ao Algarve 2017. No 
Campionato de España 
2019 tamén estiven cos me-
llores. A experiencia dáme 
confianza para crer que 
podo competir en carreiras 
profesionais.

MdM: Cal foi a túa sensa-
ción ao cruzar a meta?

S.B.: A primeira foi pen-
sar na miña avoa. Faleceu 
hai pouco e prometín que 
lle ía a dedicar unha vitoria. 
E que mellor escenario que 
un Campionato de España. 
É a mellor homenaxe a per-
soa que me criou e que me 
inculcou os valores de loitar 
e traballar duro para conse-
guir o que queres.

MdM: Sen unha oportu-
nidade no campo profesio-
nal, pensaches en deixar o 
ciclismo?

S.B.: Varias veces. Unha 
delas foi en 2018, despois 
de recalificarme e sufrir 
unha mononucleose. Tiña 
un mal rendemento e non 
acompañaban os resulta-
dos, e iso xeraba no equipo 
unha molestia. Tiñan moitas 
expectativas postas en min. 
Era negativo e a miña mo-
ral estaba baixa. A miña pa-
rella foi quen tirou de min. 
Agora, espero que a recom-
pensa sexa unha oportuni-
dade no campo profesional.

Samuel Blanco, 
campión de España

■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo

Blechmann R 18
B e r n h a r d 

Naumann nunca 
fai os bosquexos 

antes dunha nova creación. 
No caso da Blechmann 
R 18, "puxo o carro dian-
te dos bois" para poder 
avaliar correctamente as 
proporcións do carenado 
frontal. A deportiva mono-
praza baséase na estrutu-
ra de soporte orixinal do 
gardalamas traseiro e do 

asento. A luz traseira é de 
Kellermann. O depósito de 
combustible foi modifica-
do. Agora é máis estreito, 
o que o fai máis deporti-
vo e expón o motor aín-
da máis. Tamén ten cortes 
na área dos xeonllos, que 
destacan a liña atlética. O 
tubo de dirección orixinal 
utilizouse como base para 
o manillar.

GSX- R1000 R
Dentro do mar-

co do seu 100 ani-
versario, Suzuki 

acaba de anunciar o lan-
zamento dunha edición li-
mitada da súa GSX- R1000 
R. O modelo, 20 unidades 

para España, estará dispo-
ñible no mes de novem-
bro a un prezo de 22.895 
€ (con tres anos de garan-
tía e asistencia en estrada 
Premium).

Montesa Cota 301 RR 75 Aniversario
A Cota 301 RR 

(299cc) celebra o 
75 Aniversario de 

Montesa. Así, a marca quixo 
renovar o seu modelo máis 
potente con esta exclusiva 
serie que estará dispoñible 

tan só a tempada 2021. 
Esta é a Cota máis poten-
te fabricada en serie; unha 
motocicleta deseñada para 
competir, de aí o seu apeli-
do RR (Race Ready).
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Toyota Ourense estrea novas instalacións

As novas instala-
cións de Toyota 
Ourense (Polígono 

de Barreiros) supoñen un 
salto cualitativo e confirma 
o compromiso de Toyota 
coa cidade das Burgas.

Sobre un solar de máis 
de 5.000 m2 aglutínanse 
os distintos departamen-
tos e configuracións da 

concesión: 830 m2 para 
vendas (tanto novos como 
VO), 700 para taller (hai que 
sumar 400 para chapa e pin-
tura), 250 de recambios, 
250 de lavado, 250 recep-
ción, ademais de oficinas 
e outros servizos. Máis de 
3.000 m2 construídos. O 
cadro de persoal está for-
mado por 25 profesionais. 

Estas instalacións seguen 
a liña de calidade marcada 
por Toyota buscando sem-
pre unha atención de satis-
facción absoluta ao cliente. 
Neste concesionario tamén 
hai zonas de entretemento 
e lecer que complementan 
a atención ao cliente, bus-
cando que a súa visita supo-
ña unha experiencia o máis 
agradable posible. Segundo 
comentou o seu xeren-
te, Pablo Pérez Cortizas, 
“dende a súa apertura o 1 
de xuño de 2009 a penetra-
ción en vendas non deixou 

de medrar ano tras ano, al-
canzando en 2019 un exce-
lente acumulado do 7,5%. 
Iso, sumado a unha altísi-
ma porcentaxe de clien-
tes satisfeitos, supuxo 
varios recoñecementos in-
ternacionais para Toyota 
Ourense”.

Iniciativa solidaria de Centro 
Porsche A Coruña

O pasado día dez 
deste mes, Jordi 
Curros, xefe 

de vendas de Centro 
Porsche A Coruña, fixo 
entrega a Concepción 
Rey, presidenta do 
Banco de Alimentos da 
Coruña, dun talón por va-
lor de 9.500 €. Esta doazón 
forma parte do proxecto 
solidario Porsche SUMA, 
unha iniciativa que está 
a levar a cabo Porsche 
Ibérica xunto coa súa rede 
de concesionarios.

Porsche SUMA está a des-
envolverse en tres fases e 
ten como fin axudar aos 

Bancos de Alimentos de 
cada unha das provincias 
españolas e aos homóni-
mos portugueses de Rede 
de Emerxencia Alimentar, 
para que poidan ampliar o 
seu labor social de entre-
ga de comida á xente máis 
necesitada.

Compostela Monumental 
suspendeu a súa Concentración

C o m p o s t e l a 
M o n u m e n t a l 
e o Automóbil 

Club de Galicia confir-
maron que a “X Edición da 
Concentración de Vehículos 
Históricos”, prevista para o 
26 de setembro, foi suspen-
dida. O motivo e a situación 
de alto risco de contaxio 
que supón, tanto para par-
ticipantes como visitantes á 
mesma, o Covid-19.

Este clásico no calendario 
galego das concentracións 
congregou na edición do 
ano pasado a máis de 25.000 
persoas e un total de 180 
vehículos. Unha exhibición 

da historia do automobi-
lismo en plena praza do 
Obradoiro.

José Manuel Bello, pre-
sidente de Compostela 
Monumental, dixo "é unha 
pena, pero hai que aprazar 
a cita para o 2021 confian-
do en que para aquela data, 
que coincide co Xacobeo, 
non exista xa ningún risco 
co coronavirus".

O Centro PSA de Vigo terá catro quendas
O Centro PSA 

de Vigo poñerá en 
marcha un cuarto 

equipo de fin de semana no 
Sistema 1, onde produce o 
novo Peugeot 2008. O novo 

equipo, integrado por 600 per-
soas, súmase á quenda de fin 
de semana do Sistema 2, im-
plantado en 2018.

Esta quenda de fin de se-
mana é a confirmación do bo 

comportamento comercial do 
novo Peugeot 2008, que co-
mezou a producirse na planta 
de Vigo en 2019 e que conta, 
dende febreiro de 2020, cunha 
versión eléctrica.

Por primeira vez na súa his-
toria, os dous sistemas de 
produción da planta de Vigo 
pasarán a operar coas quen-
das de mañá, tarde, noite e fin 
de semana.
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Un Sorento que aparca só
Kia anunciou que o 

novo Sorento estará 
equipado co seu in-

novador sistema de asisten-
cia intelixente e remota ao 
aparcamento (Remote Smart 
Aparcadoiro Assist) cando 
comece a súa comercializa-
ción en Europa, este mes. O 
sistema axuda ao condutor 
para meter ou sacar o co-
che de lugares estreitos de 
aparcamento, de forma re-
mota mediante o mando a 
distancia.

A cuarta xeración do 
Sorento será o primeiro Kia 
vendido en Europa no que se 
ofreza o RSPA, o que facilita-
rá as manobras con este SUV 

en lugares estreitos. Esta tec-
noloxía está concibida para 
posibilitar a saída e o acceso 
cando hai que aparcar moi 
preto dun obstáculo ou can-
do o condutor regresa ao seu 
coche e atopa que outro está 
demasiado preto. O RSPA 
está dispoñible nas versións 
diésel do novo Sorento en 
Europa, en función do equi-
pamento e do mercado.

Con este sistema, todos os 
ocupantes incluído o condu-
tor, poden saír do vehículo e 
controlalo para que finalice 
a manobra de aparcamen-
to sen ninguén dentro do 
coche.

M8 Gran Coupé First Edition
O novo BMW M8 

Gran Coupé arrin-
ca cunha edición 

para todo o mundo de-
nominada First Edition, li-
mitada a 400 unidades (6 
para España). Sobre un M8 
Competition Gran Coupé, o 
First Edition inclúe un novo 
nivel en materia de exclusi-
vidade, ademais dunha alta 
personalidade.

Acompañando á cor ex-
terior ‘Aurora Diamond 
Green metallic’ de BMW 
Individual, as molduras ex-
teriores teñen un acabado 
BMW Individual en bronce 
dourado que se estende 
dende o marco das ventás, 
á grella dos riles e branquia 
lateral. O conxunto com-
plétase cunhas lamias de 

aliaxe lixeira de 20” en ne-
gro con detalles en bron-
ce dourado e faros con luz 
láser de cor amarela. Na 
consola central, con aca-
bado ‘Piano black’, hai un 
anagrama da edición ‘First 
Edition 1/400’.

O motor de gasolina de 
8 cilindros M TwinPower 
Turbo do M8 Gran Coupé 
First Edition obtén a súa 
potencia de 625cv e un par 
máximo de 750 Nm. A trac-
ción total superior M xDri-
ve transmite o potencial do 
motor máis potente na his-
toria de BMW M á estrada.

Esta edición xa está dis-
poñible na rede de conce-
sionarios, ten un prezo de 
221.900 €.

Nissan Z Proto
Nissan presentou o 

Z Proto, que marca a 
intención da empre-

sa de lanzar unha nova xera-
ción do lendario deportivo 
Z. Baixo o capó alongado 
atopamos un motor V6 bi-
turbo mellorado conecta-
do a unha caixa de cambios 
manual de seis velocidades. 
Dado que se trata dun pro-
totipo, agora se está traba-
llando para sincronizar a 
potencia coa elegancia e o 
control que definiron ao Z 
durante os últimos 50 anos.

O Z Proto foi deseñado e 
desenvolvido polo equipo 

de deseño en Xapón, cunha 
silueta que transmite res-
pecto polo modelo orixinal. 
Conta cunha pintura naca-
rada de cor amarela brillan-
te, un tributo a unha opción 
de pintura popular tanto no 
Z de primeira xeración (S30) 
como no 300ZX (Z32), e un 
teito negro.

Alfonso Albaisa, xefe de 
deseño da marca, decla-
rou respecto do deseño: 
«Combinar un aspecto retro 
con outro que tamén trans-
mitise futurismo foi todo un 
desafío.»

BREVES

❱❱ O CEO de Renault, 
Luca de Meo, di que a com-
pañía podería ter que "ir 
máis lonxe do esperado". O 
axuste anunciado a finais 
de maio suporá a perda de 

15.000 empregos.
❱❱ Martin Win-
terkorn, ex presidente de 
VW, será xulgado polo 
'dieselgate'. O tribunal de 
Brunswick, cre que, no 

seu caso, existen "suficien-
tes sospeitas de fraude en 
banda organizada".
❱❱ A compra de ve-
hículos de máis de 20 anos 
disparouse un 31% du-

rante os meses de xullo 
e agosto, alcanzando un 
total de 43.655 unidades 
vendidas na antesala da 
volta aos centros de traba-
llo e ás escolas.
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Galardón para o Karma Revero
O Karma Revero 

converteuse nun 
dos grandes pro-

tagonistas dunha nova edi-
ción de Autobello Madrid, ao 
ser galardoado no Concurso 
de Elegancia do devandito 
evento co "Premio Niki Lauda 
ao Coche máis Futurista", 
nunha cita que supuxo a pre-
sentación en primicia desta 
berlina de luxo eléctrica, que 
chega ao noso país da man 
de Karma Spain.

O Revero é unha berlina de-
portiva eléctrica de luxo de 

rango estendido. Conta con 
dous motores eléctricos que 
lle outorgan unha potencia 
de 403cv e unha autonomía 
de 483 km (80 km en modo 
totalmente eléctrico), así 
como cun motor turbo de 
catro cilindros para xerar a 
enerxía e mellorar as pres-
tacións do vehículo. Cada 
Revero está construído ar-
tesanalmente no Centro de 
Innovación e Persoalización 
de Karma, en Moreno Valley, 
California.

Skoda Kamiq Scout
Co acabado Scout, o 

Kamiq súmase á fami-
lia de modelos cam-

peros de Skoda, na máis pura 
tradición da marca. Baseado 
no acabado Ambition e cun 
equipamento de serie moi 
completo, este novo modelo 
presenta ademais un deseño e 
uns acabados específicos que 
lle confiren unha marcada es-
tética off-road, tanto no exte-
rior como no interior.

A carrozaría incorpora nu-
merosos detalles prateados, 
como as proteccións frontais 
e traseiras e as carcasas dos 
retrovisores, así como os di-
fusores e o pack cromado de 
barras e marco das ventás. Os 
protectores dos pasos de roda 
son negros que reforzan a es-
tética SUV. Equipa lamias de 
aliaxe de 17 polgadas Praga 
de cor antracita (podéndo-
se equipar opcionalmente la-
mias de 18"), e cristais tintados 
Sunset. Os faros traseiros LED 
con intermitentes dinámicos 

completan a oferta exterior. O 
interior do vehículo tamén se 
beneficia do paquete Scout. 
O revestimento do teito é de 
cor negra, o cadro de mandos 
vén cun acabado Dark Brush 
e os exclusivos asentos están 
equipados cunha tapizaría 
especifica Scoutline con late-
rais de Termoflux e Suedia. A 

luz LED interior laranxa ofrece 
un agradable detalle visual; ta-
mén está dispoñible en bran-
co. Ademais, o Scout equipa o 
sistema de peche e arrinque 
sen chave Kessy de serie.

A versión Scout ofrécese con 
dúas motorizacións de gaso-
lina. O propulsor de entrada 
é 1.0 TSI de 110cv, aínda que 

tamén pode montar o máis po-
tente 1.5 TSI de 150cv. Ambos 
motores poden combinarse 
con cambio manual de 6 velo-
cidades ou DSG de 7. O Scout 
básico, equipado co 1.0 TSI e 
transmisión manual, está dis-
poñible a partir de 24.460 € 
(PVP que non inclúe descon-
tos comerciais).

Novo Volkswagen ID.4
Co IDE.4, VW am-

plía a súa oferta 
cun vehículo total-

mente eléctrico no segmen-
to máis grande do mundo: o 
dos SUV compactos. No fu-
turo, o automóbil fabrica-
rase e venderá en Europa, 
China e máis tarde tamén 
nos EEUU.

Como parte da súa estra-
texia "Transform 2025+", 
a marca xermana investi-
rá 11 mil millóns de euros 
en mobilidade eléctrica ata 
2024. O IDE.4, o primeiro 
SUV totalmente eléctrico de 
Volkswagen, é o segundo 
modelo baseado na nova 
plataforma eléctrica MEB 

tras o IDE.3. Esta platafor-
ma está deseñada exclu-
sivamente para vehículos 
eléctricos e ofrece un inte-
rior moi espazoso grazas ao 
seu deseño. Ademais, debi-
do ao baixo coeficiente de 
resistencia aerodinámica de 
0,28 e ao sistema de batería 
escalable, co IDE.4 é posible 
alcanzar distancias de máis 
de 500 quilómetros (segun-
do WLTP).

Este novo modelo se 
lanzará inicialmente con 
tracción traseira, e unha va-
riante de tracción total eléc-
trica seguirá nunha etapa 
posterior.
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“O futuro é eléctrico”
Seat prepárase para 

o futuro eléctrico. 
Seguindo o seu com-

promiso coa formación e o 
emprego, a compañía puxo 
en marcha o electromobili-
ty Learning Center (eLC), un 
centro propio de educación 
en electromobilidade. O novo 
edificio, de 400 m2 e situa-
do no corazón da fábrica de 
Martorell, ofrece un progra-
ma completo sobre o vehículo 
eléctrico, especialmente dese-
ñado por Seat. O obxectivo é 
formar aos empregados en to-
dos os aspectos relacionados 

coa nova tecnoloxía eléctrica, 
a mecánica e a seguridade.

“O futuro é eléctrico. Por iso, 
dende a nosa marca aposta-
mos pola formación e o des-
envolvemento do talento 
dos nosos empregados. Coa 
creación do electromobili-
ty Learning Center, o novo 
centro de formación en elec-
tromobilidade da compañía, 
queremos ofrecer aos máis 
de 15.000 traballadores to-
das as ferramentas necesarias 
para poder afrontar os retos 
do mañá”, comentou Xavier 
Ros, vicepresidente executivo 

de Recursos Humanos e 
Organización de Seat.

Nova versión híbrida do Panamera
Co Panamera Turbo S (630cv) 

Porsche cumpre co seu compro-
miso de ofrecer as mellores pres-

tacións do segmento. A versión cume da 
gama supera o rendemento do anterior 
Panamera Turbo.

Ademais, a marca segue aplicando a súa 
estratexia E-Performance. O 4 S E-Hybrid 
engádese á gama de híbridos enchufa-
bles, cun sistema de propulsión com-
pletamente novo que desenvolve unha 
potencia de (560cv). En comparación co 
modelo híbrido anterior, incrementouse 

ata nun 30% a autonomía eléctrica. 
Melloráronse os compoñentes do chasis 
e os sistemas de control.

Salvo a versión de acceso á gama, que 
ten tracción traseira, as demais dispo-
ñen de catro rodas motrices. Os prezos 
finais son:

Panamera: 104.349 €
Panamera 4: 108.794 €
Panamera 4 Sport Turismo: 116.212 €
Panamera 4 Executive: 123.950 €
Panamera 4S E-Hybrid: 133.593 €

Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo:
 136.497 €
Panamera 4S E-Hybrid Executive: 
 147.629 €
Panamera GTS: 161.688 €
Panamera GTS Sport Turismo: 
164.946 €
Panamera Turbo S: 211.780 €
Panamera Turbo S Sport Turismo: 
 215.038 €
Panamera Turbo S Executive: 227.120 €
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Abarth 595 Scorpioneoro e 595 Monster Energy Yamaha
Abarth presen-

ta dúas series espe-
ciais, o Abarth 595 

Scorpioneoro e o Abarth 595 
Monster Energy Yamaha.

O Abarth 595 Scorpioneoro 
é unha edición limitada de tan 
só 2.000 unidades que rende 
homenaxe ao exclusivo A112 
Abarth “Gold Ring”. Un coche 
verdadeiramente único, do 
que só se produciron 150 uni-
dades en 1979, todos cunha 
carrozaría negra, detalles dou-
rados, interiores sofisticados e 
unha ampla gama de equipa-
mento de serie.

O Abarth 595 Scorpioneoro 
ten 165cv, entregando unha 
relación peso-potencia de 6,5 
kg/cv e unha aceleración de 
0 a 100 km/h en 7,3”. O seu 
motor está emparellado con 
transmisión mecánica, pero 
pode equiparse cunha trans-
misión secuencial robotizada 
Abarth con levas de cam-
bio opcionais. A nova serie 
especial conta con detalles 
exclusivos.

A segunda serie especial 
Abarth 595 Monster Energy 
Yamaha é a expresión perfecta 
dos valores compartidos das 
marcas Scorpion e Yamaha, 
arraigada no rendemento e 
as carreiras. Producida nun-
ha edición limitada de 2.000 
unidades, a nova serie espe-
cial celebra a asociación entre 
as dúas marcas, que se iniciou 
en 2015.

Esteticamente inspirado no 
carenado da Yamaha YZR-M1 
de MotoGP 2020, o exterior 
presenta unha carrozaría azul 
e negra de dobre cor, tamén 
dispoñible en negro baixo pe-
tición, co logotipo "Monster 
Energy Yamaha MotoGP" na 
súa parte inferior, xusto en-
cima do logotipo "595". A se-
rie especial está rematada coa 
"garra" Monster no capó. Está 
equipado cun motor 1.4 T-jet 
(165cv) con transmisión ma-
nual; pódese equipar cunha 
transmisión secuencial robo-
tizada Abarth con pancas de 
cambio baixo demanda.

Maserati MC20
O novo MC20 (MC 

por Maserati Corse 
e 20 por 2020, o ano 

da súa estrea mundial e o ini-
cio da nova Era da marca) é 
o Maserati que marca esta 
nova etapa deste fabricante 
italiano. É un automóbil cun-
ha eficiencia aerodinámica 
avanzada, que agocha unha 
alma deportiva co novo mo-
tor Nettuno, un V6 de 630cv 
e 730 Nm de par que conse-
guen unha aceleración de 
0-100 km/h en menos de 2,9” 
e unha velocidade máxima 
por encima de 325 km/hora. 
Un motor que sinala o regre-
so de Maserati a producir as 

súas propias unidades de po-
tencia despois dunha pausa 
de máis de 20 anos.

A aerodinámica deseñou-
se a través de máis de 2.000 
horas de man de obra no 
Túnel do Vento de Dallara 
e máis de mil simulacións 
CFD (Computational Fluíde 
Dynamics), o que permitiu 
a creación dunha obra de 
arte. O resultado é un de-
portivo cunha liña elegan-
te, sen apéndices móbiles, 
senón só un discreto alerón 
traseiro que mellora a carga 
aerodinámica. O coeficiente 
aerodinámico está por baixo 
de 0,38.

O MC20 está deseñado para 
habilitar versións cupé e 
convertibles, e, por suposto, 

permitir motores eléctricos. 
Comezará a producirse a fi-
nais de ano.
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Seat Ateca 2020
O Ateca renóvase 

coa chegada, este 
mes aos concesiona-

rios, da versión 2020. Mantén 
intactos os actuais atributos 
do SUV compacto de Seat, 
e engade unha aparencia 
máis moderna e atractiva 
tanto no habitáculo como 
no exterior. Ademais, ofrece 
unha experiencia de usuario 
completamente conectada 
aos servizos e funcións on-
line, tanto dentro como des-
de fóra do vehículo, niveis 
mellorados de seguridade 

e comodidade coa incorpo-
ración dos máis vangardis-
tas asistentes á condución, 
maior eficiencia enerxética e 
unha experiencia de condu-
ción aínda máis emocional.

Conta cunha ampla gama 
de motores de gasolina e dié-
sel entre 115 e 190cv, que 
cobren as necesidades dos 
clientes deste segmento SUV.

O novo acabado X-Perience 
proporciona un carácter máis 
robusto e off-road, á vez que 
elegante

Novo Wrangler 4 xe
A marca Jeep pre-

sentou o seu novo 
Wrangler 4 xe, o 

Wrangler máis capaz, eco-
lóxico e tecnoloxicamente 
avanzando da historia. Os 
modelos 4 xe estarán dispo-
ñibles en Europa a comezos 
de 2021.

O sistema de propul-
sión híbrido enchufable do 
Wrangler 4 xe é capaz de al-
canzar, en modo completa-
mente eléctrico, 25 millas 
de autonomía en case com-
pleto silencio e sen xerar 
emisións. Isto transfórmao 

nun vehículo ideal para uso 
diario.

O avanzado sistema de pro-
pulsión do novo Wrangler 4 
xe combina dous motores 
eléctricos, un paquete de ba-
terías de alta voltaxe, un van-
gardista motor de gasolina 
de 4 cilindros en liña e 2 litros 
de capacidade, e unha robus-
ta transmisión automática 
TorqueFlite de 8 velocidades. 
En conxunto, o sistema rende 
unha potencia de 375cv. Esta 
configuración maximiza a efi-
ciencia dos compoñentes da 
propulsión híbrida.

Nova Clase S
A nova Clase S de 

Mercedes é máis in-
telixente ca nunca. 

As innovacións dixitais, como 
a nova xeración de Mercedes-
Benz User Experience, com-
plétanse con novidades 
destinadas a aumentar o pra-
cer de condución e a segu-
ridade. Entre elas cóntanse 
a dirección do eixo traseiro, 
cunha ampla marxe de ángulo 

de orientación das rodas, e 
primicias en materia de se-
guridade como o airbag para 
as prazas traseiras. Grazas á 
nova función de PRE-SAFE® 
Impulso Lateral, o tren de 
rodaxe activo E-Active Body 
Control pode aumentar a al-
tura da carrozaría pouco antes 
dun choque lateral inminen-
te (en ambos lados do vehícu-
lo). Os sistemas de asistencia 

á condución perfeccionados 
sistematicamente constitúen 
un paso adicional na folla de 
ruta para a condución autó-
noma. Grazas aos sensores de 
contorna mellorados, os siste-
mas de aparcamento poden 
asistir aínda mellor ao condu-
tor ao manobrar.

A propulsión dos modelos 
dispoñibles na data de lanza-
mento da nova Clase S corre 

a cargo de motores de seis ci-
lindros en liña, tanto de gaso-
lina como diésel, en diversos 
niveis de potencia (de 286 a 
435cv). En breve sairá un mo-
tor V8 con alternador arrin-
cador integrado (ISG) e rede 
da bordo de 48 volts. En 2021 
engadirase un modelo híbrido 
enchufable cunha autonomía 
en réxime puramente eléctri-
co duns 100 km.
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Novo Seat Ibiza 1.5 TSI con DSG
O Seat Ibiza dá ou-

tro salto adiante coa 
introdución do mo-

tor TSI de 1.5 litros unido a 
unha transmisión DSG de 
dobre embrague con sete 
velocidades. A nova opción 
proporciona 150 cabalos de 
potencia e 250 Nm de par. 
Agora, este modelo alcan-
za os 100 km/h, arrincando 
dende parado, en só 8.2”.

O Ibiza 1.5 TSI 150cv DSG 
consome entre 5,6 e 6,4 
litros/100km no ciclo WLTP. 
As emisións de CO2 son de 
128-147 g/km.

Este modelo está dispoñi-
ble no acabado deportivo 
FR, cun prezo de 24.930 €. 
Tamén está á venda na edi-
ción especial FR GO, incluín-
do sistema de Navegación 
con pantalla de 8 polgadas, 
Seat Connect durante 1 ano, 
Full Link (incluíndo Android 
Auto e Apple Car Play), sen-
sores de aparcadoiro dian-
teiros e traseiros, cámara 
de visión traseira e cristais 
traseiros escurecidos por 
25.340 €. As primeiras uni-
dades chegarán ao merca-
do este mes

Os Thums ou Dummies virtuais de Toyota
No ano 2000 

Toyota presentou un 
revolucionario soft-

ware para poder reproducir 
de forma virtual cales son as 
consecuencias de todo tipo 
de accidentes de tráfico no 
corpo humano.

Así naceu o software de 
modelaxe humana virtual 
(Thums) co que a marca xa-
ponesa contribúe, xunto a 
outras das súas tecnoloxías, 
a lograr unha mobilidade 
máis segura.

Ao falar de accidentes vir-
tuais en ordenador, o pri-
meiro en que se pensa é no 
vehículo, en como se defor-
ma a carrozaría tras un ac-
cidente ou en como afecta 
unha colisión a partes bási-
cas do habitáculo, por exem-
plo. Toyota foi un paso máis 
aló apostando por crear un 

modelo virtual humano co 
obxectivo de coñecer en de-
talle as consecuencias dun 
accidente no corpo huma-
no. Así, nas probas virtuais 
que leva a cabo en materia 
de seguridade pasiva, analí-
zase non só o impacto dos 
accidentes nos vehículos se-
nón tamén nos ocupantes e 
mesmo noutras persoas que 
puidesen verse involucra-
das, como sería o caso dun 
atropelo a un peón. A prin-
cipal característica distin-
tiva de Thums é a súa gran 
precisión, ao ser capaz de 
representar fielmente non 
só estruturas óseas, órga-
nos internos, cerebro, mús-
culos… senón tamén a súa 
vulnerabilidade, baseada na 
densidade e as característi-
cas de cada parte do corpo 
humano.

A quilometraxe, factor decisivo 
na compra dun VO

Un 41% dos com-
pradores de vehí-
culos de ocasión 

considera a quilometraxe o 
factor decisivo para efectuar 
a compra, segundo poñen de 
manifesto as conclusións do 
último informe de Ganvam. 
Este dossier –que fotografa 
a percepción do usuario do 
mercado de ocasión a tra-
vés da opinión de máis de 
700 compradores e poten-
ciais compradores- mostra 
que, aínda que o prezo segue 
sendo o motor que move aos 
compradores, cada vez co-
bran maior protagonismo ou-
tras prioridades relacionadas 
coa seguridade e a fiabilida-
de, existindo unha sensibili-
dade crecente por saber se a 
cifra marcada no contaquiló-
metros é a real. Nesta contor-
na, Volkswagen álzase como 

unha das marcas máis com-
prometida coa transparencia 
e calidade do mercado de VO, 
ao rexistrar xa a quilometraxe 
de máis de 23.600 vehículos 
procedentes das súas frotas 
na plataforma dixital Libro 
Mantemento, desenvolta por 
Ganvam, en colaboración coa 
DXT.

A través desta iniciativa da 
patronal da distribución, a 
insignia de orixe alemá en-
vorca de forma telemáti-
ca ao Rexistro de Vehículos 
de DXT esta información, de 
tal forma que cando o com-
prador solicita o Informe do 
Vehículo pode dispoñer dun 
historial completo onde cons-
ta a quilometraxe, permitin-
do asegurar a trazabilidade 
do vehículo en cada cambio 
de titularidade.

Novas12



SprintTalleres

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

981 549 531
Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela



Actualización do Audi Q2
Hai catro anos Audi 

lanzou o Q2, un SUV 
compacto que mar-

cou tendencia no seu seg-
mento. Agora, este modelo 
presenta un carácter aínda 
máis progresivo, cun deseño 
máis rechamante caracteriza-
do polos novos grupos ópticos 
dianteiros, servizos adicionais 
de Audi connect e unha gama 
máis ampla de sistemas de 
asistencia á condución.

Este Q2 actualizado medra 
uns milímetros en lonxitude 
para alcanzar os 4,21 metros, 
mentres que tanto a anchu-
ra (1,79 metros) como a altu-
ra (1,54 metros) seguen igual.

Este alemán lánzase ao mer-
cado cun motor de gasolina: o 
1.5 TFSI de catro cilindros con 
150cv e un par máximo de 
250 Nm. A baixas revolucións 

e cando funciona con baixa 
carga, o seu eficiente siste-
ma cylinder on demand (COD) 
desactiva temporalmente os 
cilindros número dous e tres. 
Ao longo do ano engadiran-
se á gama novas versións TDI 
e TFSI.

O Q2 co motor 1.5 TFSI equi-
pa de serie unha caixa manual 
de 6 velocidades, e pode com-
binarse co cambio S tronic de 
7 marchas de forma opcional. 
A tracción quattro está dispo-
ñible para algunhas versións 
mecánicas. O seu embrague 
multidisco de nova xeración 
pode transferir ben unha par-
te ou ben toda a potencia do 
motor ás rodas traseiras, se-
gundo sexa necesario. Este 
propulsor é ao redor dun qui-
logramo máis lixeiro que o seu 
predecesor.

Audi ofrece en exclusiva 
para o noso país a edición es-
pecial Genuine edition (400 
unidades) dispoñible co mo-
tor 1.5 TFSI (150cv) tanto con 
cambio manual como S tro-
nic. Poderase elixir entre 5 co-
res para esta versión especial: 
branco Glaciar, negro Mitos, 

azul Navarra e verde Mazá, to-
dos eles metalizados; así como 
Gris Daytona efecto perla.

As primeiras entregas están 
previstas para finais de novem-
bro. O prezo partirá de 27.960 
€. A versión 1.5 TFSI (150cv) 
estará dispoñible cun prezo 
dende 29.760 €.

Prototipo do Ineos Grenadier
O prototipo do 

Ineos Grenadier mos-
trouse no Concours of 

Elegance (Londres), celebra-
do a principios de setembro. 
Este fabricante exhibiu no 
Concours modelos todoterreo 
que xa son lendarios, entre os 
que destaca o primeiro Land 
Rover de serie (con matrícu-
la JUE 477), cunha completa 
restauración fiel ao seu estado 
orixinal. Tampouco faltaron á 
cita un Toyota FJ40 comple-
tamente restaurado (1980), 

un todoterreo Willys (1944), 
que participou na II Guerra 
Mundial, e un Mercedes Clase 
G clásico (1988).

En 2017, o presidente de 
Ineos, Sir Jim Ratcliffe, aman-
te dos coches e aventurei-
ro, detectou un baleiro no 
mercado para un todoterreo 
funcional, sinxelo e prepara-
do para o traballo duro. Para 
que esta visión se fixese rea-
lidade reuniuse a un equipo 
de profesionais do mundo do 
automóbil.

“Cando naceu o proxecto 
Grenadier, levamos ao estu-
dio algúns dos mellores todo-
terreo de sempre para revisar 
detidamente que virtudes lles 
permitiran sobrevivir ao paso 
do tempo”, sinala Toby Ecuyer, 
director de Deseño de Ineos 
Automotive. “Así que é fantás-
tico ver o Grenadier compar-
tindo escena con estas lendas. 
De feito, pódese ver como o 
noso modelo incorpora no 
seu deseño algunhas das súas 
características e proporcións”.

O Grenadier será un verda-
deiro todoterreo, sen con-
cesións, deseñado dende 
cero, combinando o espíri-
to británico coa precisión da 
enxeñería alemá. En canto 
á enxeñería, está agora na 
fase de desenvolvemento 
en serie. Contan coa cola-
boración da empresa Magna 
Steyr. As probas dos proto-
tipos xa arrincaron. A pro-
dución comezará a finais do 
2021.

Un Hyundai para construír en casa
Hyundai desen-

volveu o Soapbox 
racer, para que poi-

dan construílo xuntos fami-
liares e amigos.

Soapbox foi creado e 
deseñado polo Centro 
de Deseño de Hyundai 
Europa, empregando ma-
teriais alcanzables e accesi-
bles en calquera ferraxería.

O fabricante surcorea-
no deseñou “Soapbox ra-
cer” para que pais, fillos e 
amigos poidan construílo 
xuntos. Coa intención de 
fomentar que as persoas 
pasen xuntas máis tempo 

de calidade. O Soapbox foi 
desenvolto por enxeñeiros 
e deseñadores do Centro 
Técnico de Hyundai Motor 
Europa utilizando materiais 
alcanzables e de fácil acce-
so. A marca elaborou as ins-
trucións correspondentes 
para que o vehículo poida 
ser construído en casa.
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A combinación de dúas enerxías

Novo Kia Xceed PHEV
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■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

O novo Xceed PHEV, a 
versión enchufable deste 
SUV de Kia, é unha das so-
lucións lóxicas para a tran-
sición cara ao coche 100 % 
eléctrico. A recarga eléctrica 
podemos facela nun enchu-
fe doméstico. Un vehículo 
que poderemos utilizar en 
modo eléctrico para os no-
sos desprazamentos diarios, 
conta cunha autonomía en 
modo eléctrico puro duns 
50 quilómetros. E para a fin 
de semana, se queremos fa-
cer unha viaxe, contaremos 
coa versatilidade da suma do 
motor eléctrico e o de com-
bustión. É a última xeración 
da familia XCeed en chegar 
ao mercado.

O sistema de propulsión 
está unido a unha caixa de 
cambios de seis velocidades 
con dobre embrague (6 DCT). 
A tecnoloxía de freada rexe-
nerativa permítelle á nova 
versión híbrida enchufable 
aproveitar a enerxía cinética 
e recargar as súas baterías en 
freada e retención, o que me-
llora aínda máis a eficiencia 
xeral do sistema.

Exterior e interior

Este surcoreano está pro-
visto con elementos propios 
de deseño que os diferen-
cian do resto de variantes de 
combustión. A nivel estético, 
o XCeed enchufable distín-
guese do resto da gama por 
unha grella frontal de dese-
ño específico que mellora a 
eficiencia aerodinámica do 
coche, pola toma de recarga 
integrada na aleta dianteira 
esquerda ou por unhas la-
mias de aliaxe de 16 polgadas 
de diámetro (18 en opción), 
que tamén locen un deseño 
específico para esta versión. 
Ademais, engádese á carro-
zaría unha nova cor denomi-
nada Orange Fusion.

O interior ofrece un bo ni-
vel de acabado con materiais 
que deixan boas sensacións. 
A situación e o deseño de 
todos os mandos é franca-
mente destacable. Todos son 
accesibles, de localización e 

acción rápida. O volante ten 
un aro fino cun tapizado de 
coiro perforado dun tacto 
agradable cos mandos ben 
deseñados e situados para 
xestionar moitas funcións (o 
computador de a bordo, o 
regulador de velocidade, o 
equipo de son, o teléfono e 
o control por voz) dun xeito 
cómodo e preciso.

En termos de espazo, este 
enchufable ofrece unha gran-
de habitabilidade para os pa-
saxeiros dianteiros e traseiros. 
A altura do asento elévase 44 
milímetros con relación ao 
Ceed, o que facilita a entra-
da e a saída dos ocupantes. 
Algo moi de apreciar polas 
grandes talles e as persoas 
maiores. Por outra banda, o 
vidro traseiro con forma de 
media lúa e a inclinada liña 
do teito proporciónanlles aos 
pasaxeiros un amplo espazo.

O maleteiro queda algo 
empequenecido. Cunha ca-
pacidade de 291 litros, esta 
versión híbrida enchufable 
perde 135 litros respecto 
doutras versións. Con todo, 
os respaldos dos asentos 
posteriores poden abaterse 
para conseguir unha capaci-
dade máxima de 1.243 litros. 
Debaixo do maleteiro, hai un 
espazo específico para alma-
cenar o cable de carga.

Por outra banda, no inte-
rior, atopamos unha serie de 
novas funcionalidades ex-
clusivas para este modelo. 
Destaca o panel de instru-
mentación, que ofrece infor-
mación específica do sistema 
híbrido enchufable, como o 
nivel de carga restante, a es-
timación de autonomía en 
modo eléctrico ou o fluxo 
de enerxía entre a batería/
motor térmico e eléctrico. 
Relacionado con este punto, 
tamén destaca o efecto van-
gardista que se xera a través 
do panel de instrumentos di-
xital tipo Supervision.

Este modelo ofrece de se-
rie o sistema de infoentrete-
mento con pantalla táctil de 
8 polgadas, ou un sistema op-
cional de infoentretemento 
e navegación con pantalla 
táctil de 10,25” compatible 
co sistema telemático UVO 
Connect de Kia (estándar a 

partir do acabado eTech). A 
instrumentación presenta in-
formación específica do sis-
tema de propulsión híbrido 
enchufable da marca.

Dispoñible como opción, 
a nova instrumentación di-
xital supervision de 12,3 pol-
gadas, que está deseñada 
para proporcionar a infor-
mación o máis claramente 
posible cunha gama de pan-
tallas gráficas personalizadas. 
Esta pantalla de alta resolu-
ción, perfectamente integra-
da, substitúe aos indicadores 
convencionais de velocíme-
tro e tacómetro. A súa panta-
lla incorpora indicadores para 
a velocidade do vehículo e do 
motor. Entre eses dous indi-
cadores, unha área multifun-

ción mostra as indicacións do 
navegador, a información do 
sistema de audio, as chama-
das de teléfono, os contactos 
ou información detallada da 
viaxe, así como avisos do sis-
tema de diagnóstico do ve-
hículo e as notificacións de 
varios sistemas de segurida-
de e asistencia á condución. 
Podemos dicir que en calque-
ra das pantallas, á marxe do 
tamaño, temos información 
dabondo.

Motores e cambio

Este enchufable de Kia 
constitúe unha alternativa 
que complementa as mo-
torizacións convencionais 
de gasolina e diésel da mar-
ca. Mecanicamente combi-
na unha batería de polímero 
de litio de 8,9 kWh, un mo-
tor eléctrico de 44,5 kW e un 
eficiente motor de 1.6 litros 
“Kappa” de catro cilindros GDi 
(inxección directa de gasoli-
na), outorgando de maneira 
conxunta 141 cabalos e 265 
Nm de par motor.

O sistema de propulsión 
está unido a unha caixa de 
cambios de seis velocidades 

 Conta cunha 
autonomía en modo 
eléctrico duns 50 
km
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con dobre embrague (6 
DCT). Isto asegura unha 
condución máis agrada-
ble que a doutros vehícu-
los híbridos equipados con 
transmisións electrónicas 
de variación continua (e-
CVT). Estes últimos conver-
ten unha parte da potencia 
do motor de combustión 
a través do motor eléctri-
co, o que provoca unha 

perda de potencia debido 
á conversión de enerxía. O 
cambio 6 DCT de Kia dife-
rénciase por permitir que 
toda a potencia, a do mo-
tor de combustión e a do 
eléctrico, se transfira en 
paralelo a través da trans-
misión cunha perda míni-
ma de enerxía.

Para unha maior segu-
ridade, este enchufable 

conta co novo sistema de 
son Virtual Engine Sound 
System de Kia, unha alerta 

auditiva que se activa en 
modo eléctrico soamente a 
baixas velocidades ou mar-
cha atrás. O sistema xera 
niveis sonoros virtuais de 
ata 59 decibelios para avi-
sar aos peóns da presenza 
do vehículo. Nós cremos 
que debería aumentarse o 
volume deste sinal acústi-
co, pois para algúns peóns 
o nivel é moi baixo.

 O sistema 
de propulsión 
outorga de maneira 
conxunta 141 
cabalos

Saímos do concesionario ofi-
cial Kia en Santiago, Compostela 
Concesionario, en modo eléctri-
co. O silencio e a comodidade dos 
seus asentos transmiten un novo 
confort. Imaxinamos como pode-
ría ser a nosa semana laboral con 
este coche en modo eléctrico, máis 
relaxante.

O Kia XCeed Enchufable ten ca-
tro modos de condución: eléctrico, 
híbrido, automático e sport. O modo 
que máis utilizamos é o automático 

onde este enchufable se autoxestio-
na utilizando os motores da forma 
máis conveniente. As prestacións 
son interesantes e notamos a po-
tencia sempre ao noso dispor. Neste 
modo os consumos que fixemos fo-
ron ao redor de 6,5 litros aos 100 
quilómetros.

Dinamicamente, este crossover 
non é precisamente o que se di un 
coche deportivo, nin dende logo o 
pretende, aínda que no modo Sport 
se aprecia unha resposta máis enér-
xica tanto en aceleración como en 
recuperación, cunha resposta con-
tundente a baixas revolucións, que é 
cando o par eléctrico acode en axu-
da do térmico. Esta resposta “depor-
tiva”, evidentemente, require dun 
maior consumo de combustible.

A insonorización co modo au-
tomático é correcta, cun mínimo 
ruído de rodadura, co Sport incre-
mentase dunha forma razoable coa 

maior exixencia do motor de com-
bustión. Na estrada dá gusto rodar 
con este SUV.

A nivel de chasis, Kia suavizou 
un pouco a suspensión para evitar re-
botes en mal piso, con resortes me-
nos duros agradecéndose tamén uns 
novos topes hidráulicos nos amor-
tecedores dianteiros, para absorber 
con máis suavidade as fochancas, de 
forma máis progresiva e con menos 
sacudidas. A suspensión fai que ba-
lancee un pouco, pero ou seu baixo 
centro de gravidade (a colocación dás 
baterías, debaixo do maleteiro, ten 
moito que dicir neste punto) xunto 
á rapidez da dirección confírelle máis 
axilidade da que esperabamos.

A dirección vai algo máis asisti-
da para favorecer a condución en via-
xes longas e a baixa velocidade. Así 
e todo, tanto o esquema de suspen-
sión como o de freos e transmisión é 
o mesmo que o dos outros membros 

da familia Ceed, igual que a oferta de 
axudas á condución.

As características de condución 
e as súas reaccións axustáronse para 
superar os seus predecesores en ter-
mos de dinamismo e comodidade de 
condución. A suspensión totalmente 
independente proporciona respostas 
áxiles e inmediatas. A condución des-
envolveuse na ampla variedade de 
superficies viarias galegas. Resulta 
confortable en calquera situación e, 
ademais, xera a confianza dun estrei-
to control da carrozaría nas curvas 
e unha máxima estabilidade a velo-
cidades altas. A suspensión e a di-
rección axustáronse especialmente 
con relación ás versións de gasolina 
e diésel. Estas actualizacións asegu-
ran que o vehículo conserva o mesmo 
carácter de condución que as outras 
variantes, á vez que se adapta á dife-
rente distribución de peso do sistema 
de propulsión.

A
RRIN
CAMOS !
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Este Kia alcanza uns gran-
des niveis de eficiencia 
(emisións de CO2 dende 29 
g/km) e por conseguinte 
unha autonomía en modo 
totalmente eléctrico de ata 
50 quilómetros (ciclo WLTP), 
o que nos permite comple-
tar a maioría dos traxectos 
diarios e os desprazamentos 
curtos, como xa dixemos an-
teriormente, só con enerxía 
eléctrica.

Conclusión

Kia é un dos fabricantes 
que máis está a apostar pola 
electrificación, e boa proba 
deles é a súa ampla gama de 
modelos, que se incremen-
tará nos vindeiros anos. En 
canto a este enchufable que 
tivemos a oportunidade de 

conducir, pode ser unha op-
ción moi interesante se es-
tás a valorar a posibilidade 
de adquirir un SUV compac-
to que equipe etiqueta Cero 
emisións. O seu avanzado 
sistema de propulsión ofre-
ce as vantaxes dun vehículo 
con motor térmico e a op-
ción de gozar dun vehículo 
cen por cento eléctrico para 
desprazamentos de ata cin-
cuenta quilómetros.

Destacar que, como adoi-
ta ser habitual na marca, o 
XCeed Híbrido Enchufable 
se comercializa, de serie, 
cunha garantía de 7 anos 
ou 150 000 quilómetros 
(esta garantía tamén cobre 
a batería).

O prezo da unidade que 
probamos (Xceed PHEV 
Tech) parte de 27 900 €, su-
xeito a financiamento flexi-
ble. Inclúe unha campaña 
de axuda no novo por en-
trega dun coche usado. A 
maiores habería o descon-
to do plan Renove/Moves 
de 2.600 € de achatarra-
mento dun coche de máis 
de 10 anos.

Motor gasolina: 

• Cilindrada: 1.580
• Potencia máxima: (cv): 105
• Par motor en Nm/

rpm: 147 / 4.000 rpm

Motor eléctrico: 

• Potencia máxima 
(cv):  60,5

• Par motor en Nm:   170

Motor combinado (hibrido): 

• Potencia máxima (cv/
rpm):  141 / 5.700

• Par máximoen Nm:   265

Dirección: 

• Asistida eléctrica

Tracción: 

• Dianteira

Caixa de velocidades: 

• DCT de 6 velocidades

Freos: 

• Dianteiros: Discos ventilados
• Traseiros: Discos macizos

Lonxitude Total (mm): 

• 1826

Alto (mm): 

• 1.483 (eDrive)
• 1.495 (eTech/eMotion)

Número de plazas: 

• Cinco

Volume maleteiro (litros): 

• 380

Combustible: 

• Gasolina + electricidade

Capacidade do depósito : 

• 37 litros

Prezo XCeed Híbrido 
enchufable Tech: 

• 27.900€

 Kia mellorou 
a suspensión para 
evitar rebotes en 
mal piso

O interior ofrece un bo nivel de acabado con materiais que deixan boas sensacións.

O maleteiro ten unha capacidade de 291 litros
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■ ANTÓN PEREIRA | TexTo 
■ SPRINT MOTOR| FoTos

 
Cúmprense 25 anos den-
de que se iniciou a produ-
ción do Z3 na planta de 
Spartanburg (EEUU). Este ro-
adster compacto foi o primei-
ro BMW que se fabricou fóra 
de Alemaña, construíronse 
297.087 unidades.
O seu primeiro condutor foi 
James Bond durante a pelí-
cula da saga do axente 007 
“Golden Eye”. A estrea do fil-
me tivo lugar en novembro 
de 1995 e o Z3 foi o fiel com-
pañeiro de Pierce Brosnan 
nas escenas máis dinámi-
cas. Como curiosidade, o co-
che que aparece na película 
atópase no Museo BMW de 
Múnich.
Ese mesmo ano, lanzouse 
no mercado de EEUU a ver-
sión limitada Z3 James Bond 
Edition (20 unidades). O seu 
éxito foi tal que a produción 
se tivo que incrementar a 100 
coches. A principios de 1996, 
toda a produción anual do Z3 
(15.000 unidades) xa estaba 
vendida.

Un deseño moi persoal

A carrozaría foi deseñada 
por Joji Nagashima, que ta-
mén creou as liñas do Serie 
5 E39 ou do Serie 3 E90. O Z3 
continuaba a característica 

fórmula dos roadster da mar-
ca xermana: morro longo, 
zaga curta, voladizos moi re-
ducidos e unha posición ao 
volante atrasada, case no eixo 
posterior.

Sen dúbida, o Z3 era un 
digno sucesor, en tamaño 
compacto, do mítico BMW 
507 dos anos 50. O dese-
ño do Z3 soubo combinar á 

perfección formas modernas 
e atrevidas con detalles clási-
cos como as branquias late-
rais. Hoxe en día, o deseño do 
Z3 é considerado como unha 
estética clásica atemporal e é 
un roadster con clubs de fans 
por todo o mundo.

Gama de propulsores

Cando se lanzou o Z3, as mo-
torizacións dispoñibles eran 
os coñecidos catro cilindros 
de 115 e 143cv. En abril de 
1997, chegou o inesqueci-
ble seis cilindros de 2,8 litros 
con 193cv e, ademais, BMW 
M presentou o Z3 Roadster 
M co motor de 3,2 litros con 
321cv. Con este motor, o mes-
mo que o do M3 E36, o Z3 

converteuse nun deportivo 
de altas prestacións.
En 1999 (con case 170.000 
unidades vendidas) o mode-
lo actualizouse cunha zaga 
máis musculosa, novos pilo-
tos traseiros e un frontal que 
incluía uns faros cunhas óp-
ticas con bordo cromado. 
Mecanicamente, había no-
vidades como o motor de 
1,9 litros (117cv), o seis ci-
lindros de 2,0 litros (150cv). 
Tamén chegou un seis ci-
lindros de 2,2 litros (170cv), 
mentres que a parte supe-
rior da gama estaba ocupa-
da polo seis cilindros de 3,0 
litros (231cv) e a versión M 
con (325cv).

Z3 Coupé, unha carroza-
ría orixinal

Mención á parte para a ver-
sión cupé (lanzada no verán 

de 1998). A súa zaga espe-
cial ten un precedente co 
mítico 328 Sportcoupé co 
que Huschke van Hanstein 
e Walter Bäumer gañaron a 
Mille Miglia de 1940. Hoxe 
en día, o Z3 Coupé é un co-
che de culto (18.000 unida-
des fabricadas).
Os Z3 Coupé comerciali-
záronse só con mecánicas de 
seis cilindros: o Z3 Coupé 2.8i 
de 193cv, o 3.0i de 231cv e as 
versións M con 321 e 325cv.
Dentro da carrozaría roads-
ter, hai un modelo único moi 
especial que é o M V12. Esta 
unidade con motor V12 con 
326cv fabricouse para com-
probar a capacidade do van 
motor do Z3.
Tamén se fabricaron algun-
has versións especiais cunha 
combinación moi exclusiva 
de cores e equipamento. 
Algunhas destas edicións 

BMW Z3
Un cuarto de século

 O seu 
primeiro condutor 
foi o axente 007 en 
“Golden Eye”
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son o “British Traditional”, 
“Dakkar” ou “Kyalami”. Máis 
comúns foron as versións 
Sport Edition, que se po-
den atopar nos Z3 1.9i, 2.2i 
e 3.0i. Esta versión especial 
equipaba unhas lamias de 
17” cos modelos Style 42 ou 
Style 78, xunto cunha sus-
pensión máis baixa (-1,5 cm 
respecto a un Z3 normal), 
autoblocante traseiro e un 
interior con asentos depor-
tivos e detalles M.

Último capítulo

A última unidade que se 
produciu na planta de 
Spartanburg fíxoo o 28 de 
xuño de 2002 e está expos-
ta no museo da fábrica. Sen 
dúbida, toda unha home-
naxe a un roadster que 
ofreceu, e ofrece, aos seus 
condutores todo o pracer 
de conducir de BMW.

A posición ao volante é moi atrasada, case no eixo posterior

ASEGAL & CASTROMIL
Abogados y Economistas

F i s c a l   -   A d m i n i s t r a t i v o   -   M e r c a n t i l 
L a b o r a l   -   S u b v e n c i o n e s   -   F a m i l i a

Travesía de Cacheiras nº25, 1º - 15883 Teo (A Coruña) - Télefono: 981 807 301

Os xeniais Les Luthiers dicían: 
“De cada dez persoas que ven 
televisión… cinco… son a 
metade”. Pois ben, de cada 
dez persoas que conducen un 
Z3… dez… sorrín gozándoo. 
E é que este supergadget crea-
do para o Servizo Secreto da súa 
Maxestade, namora por igual a 
mozas con gustos clásicos e a 
maduriños de espírito xovial.
Preguntados polas sensacións 
ao volante, en calquera das súas 
versións, dende o inicial 1.8 de 
115cv ata o furioso M de 325cv, 
as respostas son sempre as 
mesmas. Axustado no teu asen-
to rozando o asfalto, adiantando 
a un camión que a súa roda supe-
ra en altura a túa cabeza; sentin-
do toda a estrada, sentado moi 

preto do eixo traseiro e vendo un 
capó interminable diante de ti; 
coa “melena”, ou xa non, ao ven-
to; facendo quilómetros sen dar-
che conta, enlazando curvas ou 
acelerando en rectas; escoitando 
o que sae do escape; tendo esa 
certeza de ser observado en todo 
momento… como alguén que, 
sen ser o máis belo do mundo, 
ten ese algo especial que fai vi-
rar as cabezas.
Con todo iso, só podes ter a sen-
sación de que conduces unha 
unidade que forma parte dunha 
familia que xa ocupa un lugar de 
honra na árbore xenealóxica do 
Automóbil, alleo por completo 
ao paso do tempo… conduces 
un clásico.
Feliz 25 cumpreanos!

A opinión
dun Zetero

SENSACIÓNS Z3

TexTo: 
IÑAKI BALIÑO
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Loba con pel de cordeira

Honda CB650 R 2020

■ XOSÉ ARUFE | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

Unha moto naked de ca-
tro cilindros de cilindrada 
media, o que se considerou 
estándar hai uns anos será 
unha rareza neste 2020. Tan 
raro que só unha motoci-
cleta, a nova Honda CB650 
R, cumpre este criterio.

Repasemos a historia de 
motos Honda de 600 naked. 
Hai pouco máis de 20 anos 
comezou a venda mun-
dial da Honda Hornet 600, 
que sen dúbida se pode 

ver como a predecesora 
da CB650 e agora a CB650 
R. Entón! Non sería o mo-
mento perfecto para desen-
terrar o nome Hornet dos 
libros de historia da marca 
nipoa? A nova CB650 R está 
moi á altura deste nome 
lendario!

Neo Sport Café (NSC) en 
vez de Streetfighter

O aspecto agresivo do 
deseño Streetfighter está 
a dicirnos adeus, porque a 
nova CB650 R agora tamén 
forma parte da familia Neo 
Sport Café. O cambio máis 
sorprendente atopámolo 
no faro redondo LED, que 
se pode ver no mundo das 
motocicletas de hoxe como 
un embaixador da óptica 
retro, neste caso tipo “Angel 
Eye”.

Tan rechamante como 
a fronte é a parte traseira, 
que non só é máis lixeira, 
senón tamén máis delgada 
que a da CB650 F, grazas 
a un subchasis traseiro re-
cortado. Segundo Honda, o 
deseño do disco de freo tra-
seiro lobulado cambiouse 
por un convencional para 
reflectir a forma do faro 
traseiro. O fabricante con-
seguiu reducir 6 quilogra-
mos en comparación coa 
súa predecesora, o que leva 
ao nova CB650 R a un peso 
supermanexable de 202 kg.

 O dobre 
disco dianteiro, con 
pinza de 4 pistóns, 
frea de cine
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A consola central consta 
dunha única pantalla LCD, 
con información a modo de 
auténtica "App". De feito, pa-
rece un teléfono móbil si-
tuado en horizontal sobre a 
pipa da dirección. O panel 

monocromo anterior subs-
titúese por un panel grande, 
que ofrece unha boa lectura 
da información: velocidade, 
revolucións (con indicador de 
pico para suxerir ao piloto o 
cambio de marcha), veloci-
dade engrenada, media de 
consumo e odómetro total 
e parcial. Ás veces, durante o 
día, o brillo impide a lectura 
perfecta desta información, 
pero o nivel de brillo póde-
se axustar para contrarrestar 
este problema. A desvantaxe 
no deseño das motos naked 

é, por suposto, a 
f a l t a de protección con-
tra o vento, que se nota clara-
mente a partir de 120 km/h, 
Honda ofrece como acceso-
rio unha cúpula baixa, co que 
esta deficiencia debería eli-
minarse un pouco.

Motor

O suficientemente deporti-
vo como para ir de caza e ao 
mesmo tempo o suficiente-
mente cómodo como para o 
uso cotián, un compromiso 
entre dous mundos. Os seus 
95cv garanten un sorriso de-
baixo do o noso casco.

Como vos mencionaba an-
teriormente, o mercado de 
naked de gama media cam-
biou por completo, facen-
do da Honda CB650 R unha 
moto de nicho. É a única da 
súa clase cun motor de catro 
cilindros de 649 cc con DOHC 
16 válvulas. Con respecto á 
súa predecesora, revisáronse 
as cámaras de combustión e 
o deseño dos pistóns, e cam-
biouse o tren de válvulas e a 
sincronización para aumen-
tar a compresión de 11.4:1 
a 11.6:1. Ao mesmo tempo, 
a admisión fíxose máis es-
pazosa e o diámetro do sis-
tema de escape expandiuse 
en 3 mm para facilitar a inha-
lación e exhalación do motor. 
Isto dálle á CB650 R unha po-
tencia de 95cv a 12.000 rpm e 
64 Nm a 8.500 rpm. Baixo pe-
dido, a potencia pódese re-
ducir a 48cv, o que converte 
á CB650 R nunha moto apta 
para o carné A2. Unha opción 
nada recomendable. Hoxe en 
día pódense adquirir motos 
perfectas para o carné A2, 
moito máis lóxicas e sensatas.

Embrague antirrebote 
asistido

Impide que o bloqueo 
da roda traseira ocorra du-
rante unha baixada de mar-
cha rápida en plena trazada 
e permítenos afrontar máis 
suavemente a entrada na 
curva.

O tubo de escape, un pre-
cioso 4 en 1 cun curto silen-
cioso virado cara ao ceo, o 
que definitivamente foi un 

éxito, o piloto percibe unhas 
sensacións acústicas que só 
nos pode transmitir un mo-
tor de catro cilindros en liña, 
a partir de 10.000 rpm come-
za a aullar.

Suspensión, compromi-
so xusto

No apartado chasis, hou-
bo unha actualización signi-
ficativa en comparación coa 
súa predecesora. Agora, unha 
horquilla investida de 41 mm 
de Showa SFF (funcionamen-
to por separado) se monta na 
parte dianteira, mentres que 
un só amortecedor fai un tra-
ballo moi digno na parte tra-
seira, pódese axustar en sete 
puntos. A horquilla dispón 
unicamente da configura-
ción básica de serie.

Freos

Típicos de Honda. Extrema 
suavidade para deter a moto. 
O dobre disco de 310 mm 
con pinza de freo Nissin de 
4 pistóns na parte dianteira 
frea de cine, o disco de 240 
mm na traseira require dun 
pouco de presión na pan-
ca. Conta co control de trac-
ción interno chamado HSTC 
(Control de par selecciona-
ble de Honda), que se pode 
desactivar simplemente pre-
mendo un botón no manillar. 
Unha freada que impresiona 
debido á súa efectividade, 
mesmo despois de longos 
períodos de tempo, pisando 
os freos de disco ao máximo, 
a panca de freo mantense 
firme, non cede… sabedes a 
que me refiro? Verdade?

Sinal de Parada de 
Urxencia (ESS)

O sinal de parada de urxen-
cia da CB650 R axúdache a 
manterche a salvo se algunha 
vez necesitas frear de forma 
inesperada. O sistema detec-
ta unha freada brusca e ade-
mais das luces de freo, activa 
automaticamente as luces de 
urxencia dianteiras e trasei-
ras que parpadean para avi-
sar aos vehículos próximos.

Como pneumáticos están-
dar, Honda está a montar o 

 A caixa 
de cambios de 
seis relacións é 
extremadamente 
suave
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Metzeler Roadtec, que me 
deu moi bos resultados sobre 
todas as estradas da proba, 
en varias ocasións esvaradías 
pola chuvia.

Arrincamos!

A posición de condución 
é moi cómoda, e o amplo 
manillar cónico asegúra-
nos un maior control sobre 
a moto sen moito esforzo. 
A posición adiantada e o 
guiador evitan o comporta-
mento nervioso ó conducir, 
Shimmy! A posición do asen-
to da nova CB650 R volveuse 
significativamente máis de-
portiva. Aínda que a altura 
do asento se mantivo igual 
a 810 mm, o manillar é máis 

baixo e adiantado, mentres 
que os repousapés se atra-
saron un pouco e están algo 
máis altos. Isto dá como re-
sultado un cambio notable 
no triángulo do asento, e a 
posición de condución se 
orienta cara ao manillar para 
ter un control superior sobre 
a roda dianteira.

Esta moto roza o sublime, 
todo está perfectamente no 
seu sitio e a suavidade xeral 
é admirable.

En princi-
pio, o motor 
é moi elásti- co e funciona 
de maneira moi progresiva 
entre as 1.500 rpm e 12.000 
rpm. Así que… se queres pa-
sear en sexta marcha a 30 
km/h, podes facelo comple-
tamente relaxado. A potencia 
real comeza a 4.000 voltas, se 
mantés a Honda na estrada 
por encima deste nivel, sem-
pre terás un empurre sobre a 
roda traseira, canto máis alta 
ves a agulla dixital, máis ra-
biosa é a CB650 R. Un verda-
deiro espectáculo de aullidos 
para os fanáticos dos catro ci-
lindros! A caixa de cambios 
é extremadamente suave, as 
6 relacións de transmisión 
se engrenan con precisión 
milimétrica.

A primeira velocidade é cur-
ta... non, o seguinte. Poderían 
aforrala, deixar esta moto a un 
amigo sen experiencia non é 
moi recomendable, podería 
despegar. Déixase levar de 
curva en curva con extrema 
facilidade, e bríndanos a sufi-
ciente confianza ata o punto 
en que as suspensións come-
zan a advertirnos que estamos 
a chegar ao límite. O tanque 
de combustible reduciuse a 
15,4 litros. Pero cun consumo 
medio que nos marca un 4,2 
isto nin sequera pode consi-
derarse un problema.

O equilibrio da CB650 R é 
o que a fai tan tentadora e, 
ademais, a marca xaponesa 
logrou manter o prezo a un 
nivel competitivo.

Como opinión persoal, di-
ría que Honda, conseguiu a 
fusión perfecta entre dese-
ño, tecnoloxía e motoriza-
ción, é dicir un deseño de 
supermoda que gusta a to-
dos, última tecnoloxía en 
todos os apartados electró-
nicos; e un tetracilindrico ca-
paz de poñernos os pelos de 
punta en poucos segundos. 

Un motor extremadamente 
dócil e á vez salvaxe.

A unidade da proba foi ce-
dida por MOTOR 7, concesio-
nario Honda para a provincia 
da Coruña.

As cores dispoñi-
bles son: Vermello Candy 
Chromosphere, Prata Metálico 
Crypton Mate, Negro Graphite 
e Azul Jeans Mate Metalizado. 

 A CB650 
R é seis quilos 
máis lixeira ca súa 
antecesora

O faro redondo LED pódese ver na actualidade como un embaixador da óptica retro

Os seus 95cv garanten un sorriso debaixo do o noso casco
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O prezo da Honda CB650 R 
é de 8.150 € (máis 250 € de 
gastos de matriculación).

SEGURO
Terceiros (asistencia na estrada e seguro de condutor): 275 €/Ano 
(maiores de 25 anos)
Tamén hai a posibilidade de engadir roubo, incendio o perda 
total (Todo Risco)

MANTEMENTO
Revisións de mantemento recomendadas
1ª 1.000 km
2ª 5.000 km ou un ano
Seguintes: cada 5.000 km ou un ano
Prezo aproximado de cada revisión: 90 €
Cambio de pneumáticos: cada 12.500 km

MOTOR
• Tipo de motor: 4 tempos. 

4 cilindros en liña, DOHC, 4 
válvulas, refrixeración líquida

• Cilindrada: 649 cc
• Sistema de aceso: 

Totalmente transistorizado
• Potencia: 95cv/12.000 rpm
• Par máximo: 64 

Nm/8.500 rpm
• Alimentación: 

Inxección programada 
de gasolina (PGM-FI)

• Relación de 
compresión: 11,6 : 1

• Emisións de CO2: 
112 g/km de CO2

• Arrinque: Eléctrico
• Diámetro bolboreta: 

32 mm
PARTE CICLO
• Sistema ABS: Sistema 

de 2 canles
• Freos dianteiros: 2 discos 

con pinzas de 4 pistóns de 
accionamento hidráulico

• Freos Traseiros: 1 disco 
con pinza de 1 pistón de 
accionamento hidráulico/ABS

• Suspensión dianteira: 
Horquilla telescópica

• Suspensión traseira: 
Monobrazo con axuste de 
precarga de 10 etapas

DIMENSIÓNS E PESOS
• Dimensións (L x An x Al): 

2.130 x 780 x 1.075 mm
• Tipo de bastidor: 

Diamante de aceiro
• Capacidade de 

combustible: 15,4 litros
• Consumo de Gasolina 

(Litros): 4,9 l/100 km-20,41 
km por litro (WMTC)

• Distancia libre ao 
chan (mm): 150 mm

• Peso en orde de 
marcha: 202 kg

• Altura do asento: 810 mm
• Avance: 101 mm
• Distancia entre 

eixos: 1.450 mm
• TRANSMISIÓN
• Embrague: Multidisco 

en baño de aceite
• Transmisión final: Cadea
• Caixa de cambios: 

6 velocidades
INSTRUMENTOS E 
COMPOÑENTES ELÉCTRICOS
• Faro dianteiro: LED
• Panel de instrumentos: 

Velocímetro dixital, 
tacómetro de gráfico de 
barras dixital, medidor 
de viaxe dual, indicador 
dixital de nivel e consumo 
de combustible, reloxo 
dixital, temperatura da 
auga, indicador de marca 
engrenada e indicador 
de subida de marcha.

• Piloto traseiro: LED

A partir de 10.000 rpm comeza a aullar.
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Trevín, “dispara” primeiro
I Slálom de Guitiriz (Campionato Galego de Slálom)

Nun singular calendario, o Covid-19 
obriga, de tan só tres probas (Guitiriz, 
Touro e Fene) as vitorias vanse pa-
gar moi caras no galego de slálom. 

Diferenzas mínimas como ven aconte-
cendo nesta modalidade, que arrincou 
na lucense vila termal cunha man-
ga inédita. Terceiro absoluto na xeral 

do pasado ano, o piloto de Ortigueira 
Manuel Trevín arrincou o presente exer-
cicio cunha vitoria, aos mandos do seu 
205 GTI.

Como é norma nesta mo-
dalidade as diferenzas foron 
mínimas entre os tenores. 
Así, nos dous adestramen-
tos fixados, que non incluían 
penalizacións, os máis rápi-
dos foron respectivamen-
te Aitor Pico (106) e Daniel 
Lamas (Saxo). Pero á hora 

da verdade, Manuel Trevín 
puxo as cousas no seu si-
tio. Subcampión en 2018 
e terceiro o curso anterior, 
o de Ortegal baixo os seus 
rexistros, marcando co seu 
veloz 205 GTI un crono de 
1’41”378 na primeira man-
ga oficial que non poido ser 

batido polos seus rivais no 
trazado montado no campo 
da feira de Guitiriz.

Os outros postos de honra 
foron para o citado Lamas e 
para Diego González, tamén 
con Saxo. Noutra orde de 
cousas, o AX de David Santos 
foi o mellor na Agrupación 6, 

correspondéndolle esta hon-
ra na 4 ao BMW do ourensán 
Héctor Gómez.

No apartado feminino, 
Tamara Pereira superou a 
Laura Rañal, recorrendo para 
iso a un Citroën.

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo e FoTos

Posto Piloto Vehículo
1º Manuel Trevín Peugeot 205 GTI
2º Daniel Lamas Citroën Saxo VTS
3º Diego González Citroën Saxo VTS
4º Aitor Pico Peugeot 106
5º Víctor Méndez Citroën Saxo VTS
6º Manuel Castro Peugeot 205 GTI
7º David Santos Citroën Saxo VTS
8º Héctor Gómez BMW 318
9º Miguel A. García Opel Kadett Gsi 16v

10º Maykel Rivas Peugeot 106

Clasificación Xeral do I Slálom de Guitiriz

ATA 28 CLASIFICADOS

Gómez deu espectáculo co seu BMW que liderou o apartado de propulsión

O máis rápido na Agrupación 6 foi o AX de David Santos

Trevín venceu no I Slálom de Guitiriz

Lamas foi segundo e mandou na Agrupación 3

Pereira superou a Rañal no apartado feminino

Slálom26



Síguenos en:

Toda a actualidade 
da comarca nas 
túas mans

Visita a nosa web

Diario dixital

obarbanza.gal

O Barbanza
obarbanza          @obarbanzagal         @o_barbanza                



...os campionatos de ra-
lis de España e Portugal, no 
caso nacional o de asfalto, 
avanzaron un paso máis 
nesta tempada tan atípica 
e vixiada. Caracterizados 
ámbolos dous por inten-
sas pelexas polos postos 
de podio, sobre todo no 
chanzo máis alto.

Resumo de dúas probas 
que contaron con nume-
rosos seguidores, adap-
tándose todos eles ás 
exixencias marcadas po-
las respectivas autorida-
des sanitarias.

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ  e  M.C. | FoTos

Ourense abrirá o nacional de asfalto

De Ferrol a Chaves...
51º Rali Ferrol Suzuki – 13º Rali Alto Támega

Non hai dous sen tres, poderíamos 
dicir no que atinxe a Pepe López. O 
actual campión de España vencera en 
Ferrol nas dúas edicións precedentes. 
E volveuno facer na presente, despois 
de pelexar axustadamente con Suárez 
toda a carreira e acadar unha exigua 
renda final de... 4”.

Fora o mellor da armada lusa que 
segue o nacional na proba anterior, 
celebrada en Madeira. Magalhaes aín-
da no lograra triunfo algún neste ano, 
despois de ver como Araújo gañara as 
dúas carreiras celebradas en asfalto 
non insular. Noutra interesante batalla 
polo primeiro posto, o de Hyundai foi 
quen desta volta de vencer no retorno 
do Rali Alto Támega ao campionato 
portugués de ralis.

Líder inicial da carreira ferrolá, 
Suárez volveu a amosar unha pilo-
taxe agresiva para acadar a vitoria. 
O seu Skoda fallou no segundo bu-
cle da proba e aínda que recortou 
moita marxe o sábado, so puido ser 
finalmente segundo.

Posto Piloto Vehículo
1º José Mª López Citroën C3 R5
2º José A. Suárez Skoda Fabia R5
3º Iván Ares Hyundai I20 R5
4º Víctor Senra Skoda Fabia R5
5º Alberto Monarri Citroën C3 R5
6º Javier Pardo Suzuki Swift R4lly S
7º Joan Vinyes Suzuki Swift R4lly S
8º Iago Caamaño Ford Fiesta R5 MKII
9º Luís Vilariño Skoda Fabia R5

10º José L. Peláez Skoda Fabia R5

51º Rali de Ferrol Clasificación Xeral

ATA 51 CLASIFICADOS

28 Competición



w w w . c o d i g o c e r o . c o m
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:

Vencedor en Fafe e Castelo Branco, Ar-
mindo Araújo tivo en Chaves a opción 
dun terceiro triunfo. Foi líder na xor-
nada inicial e boa parte da segunda, 
pero o ataque final do seu principal 
rival impediullo, sendo segundo co seu 
afinado Skoda.

Algo similar a Ares pásalle a Ricardo 
Teodosio en Portugal. O actual cam-
pión en título aínda non logro subir ao 
primeiro posto do “caixón”, salvando a 
terceira praza no Alto Támega nos de-
rradeiros quilómetros.

Pese a todos os seus esforzos, o coru-
ñés Iván Ares non pode cos tenores 
López e Suárez. Da a impresión que o 
seu Hyundai está un paso por detrás, o 
que impediu ao de Cambre ir máis aló 
do terceiro posto en Ferrol.

Gañador aquí no 2016, Víctor 
Senra volveu a asinar un comple-
to Ferrol. Mágoa dun trompo na 
parte inicial de Irixoa, que o lastrou 
de saída. Así e todo, o de Dumbría 
acadou a cuarta praza final e os 
puntos que se dan polo terceiro 
posto no TC+.
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Posto Piloto Vehículo
1º Bruno Magalhaes Hyundai i20 R5
2º Armindo Araújo Skoda Fabia R5 EVO
3º Ricardo Teodosio Skoda Fabia R5 EVO
4º José P. Fontes Citroën C3 R5
5º Pedro Meireles Volkswagen Polo R5
6º Miguel Correia Skoda Fabia R5
7º Pedro Antunes Peugeot 208 Rally 4
8º Manuel Castro Skoda Fabia R5
9º Óscar Ortiz Peugeot 208 Rally 4

10º Sergi Comellas Peugeot 208 Rally 4

Quizais unha saída de estrada no 
treito de probas puido marcar o 
rali de Pedro Fontes. O de Citroën 
estivo por detrás de Araújo e Ma-
galhaes en toda a carreira, para 
ceder o terceiro posto a Teodosio 
nas derradeiras especiais.

O premio do vencedor da Peugeot 
Cup 2019, a participación nun rali 
cun R5, tivo lugar na cuarta cita do 
luso de ralis. Ao volante estaba o 
coruñés Dani Berdomás, gañador 
de dita monomarca. Gran rali, aos 
mandos do Citroën que usa Pepe 
López en España, lastrado por 
unha picada que lle impediu in-
cluso estar en posicións de podio.

No singular duelo das mesmas cores 
pola primacía R4, de novo o ourensán 
Javier Pardo foi máis rápido que o seu 
compañeiro Joan Vinyes, rematando o 
de Allariz na sexta praza final na cita 
de Ferrolterra.

Estrea de coche por parte de Roberto 
Blach. Un 208 co que seguir a mo-
nomarca peninsular de Peugeot. En 
Ferrol, rali que non puntuaba para dita 
promoción, o coruñés venceu no apar-
tado R2, pero no asfalto portugués 
saíuse da estrada o domingo, tendo 
que abandonar.

Rali do Alto Támega Clasificación Xeral

ATA 31 CLASIFICADOS
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Falando da oferta da marca Peugeot, 
interesante pelexa entre pilotos noveis 
e outros máis curtidos na cita inaugu-
ral, o Alto Támega. Ao final a vitoria 
quedou en casa, pois o portugués 
Antunes foi o mellor, por diante dos 
españois Palomo e Francoli.

Profeta en casa resultou ser tamén o 
veterano Fernando Rico, que mandou 
entre os numerosos Suzuki Swift pre-
sentes.

Estrea de unidade e gran carreira do 
local Cagiao. Estamos a falar dun Clio 
Rally 5, co cal o naronés liderou como-
damente a categoría R1 nos treitos da 
casa.

Veloz, incisivo e espectacular. Fiel 
a estas pautas, o asturiano Manuel 
Mora asinou unha gran carreira, 
liderando o Trofeo Deputación co 
seu coñecido 205.
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