
Skoda Kamiq 1.0 TSi
Un SUV áxil e práctico
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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.

   ZONTES G1 125: "Supercalifragilísticaespialidosa"
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Este mes traemos ás páxinas un pequeno to-
docamiño de gasolina e con cambio manual. 
Recibímolo no noso garaxe cunha gran ledi-
cia. Xa había tempo, ou iso nos pareceu, que 
non tiñamos nas nosas mans un coche dos de 
sempre, ou teriamos que dicir dos de antes?

Ocorre que facendo repaso dos coches que 
pasan semanalmente polas nosas mans cada 
vez é máis difícil atopar un coas características 
que estamos subliñando deste Skoda Kamiq 
da nosa proba. Gasolina e manual. Case se nos 
fai raro. Comeza a ser estraño un automóbil 
como este nas nosas probas.

A maioría dos vehículos que nos ofrecen ou 
solicitamos para probar nos últimos tempos 
son electrificados. Híbridos, micro-híbridos, 
enchufables, ou directamente 100% eléctri-
cos. Por iso, ter ao noso dispor un gasolina 
puro con cambio manual case se nos empe-
za a facer estraño.

As sensacións de conducir vehículos como 
este pequeno SUV teñen os días contados, 
ou os meses. Comezando polo cambio ma-
nual, algo que parece que vai camiño da súa 
extinción.

Probablemente, as impresións que nos 
transmite un cambio manual sexan as primei-
ras en extinguirse. Esas sensacións de condu-
tores auténticos, ou racing nalgúns casos, que 
temos ao percorrer unha estrada revirada, tí-
pica secundaria galega, premendo e soltando 
axilmente o pedal do embrague e xogando co 
cambio para espremer ata o último cabalo de 
potencia do motor, onde quedarán? Cantas 
xeracións gozaron destas sensacións do cam-
bio manual. A quen non se lle calou algunha 
vez o coche ao meter primeira e intentar saír 
dun semáforo? Seguramente a todos os con-
dutores que guiamos automóbiles con cam-
bio manual nos pasou máis dunha vez.

Os motores de combustión transmíten-
nos sensacións acústicas, dinámicas, incluso 
olfactivas que non teñen nada que ver cos 

motores puramente eléctricos. Nin mellores 
nin peores, agás as olfactivas, senón diferen-
tes. Os puristas botarán de menos o son dun 
gran propulsor de combustión. O seu ruído 
ao arrincalo e nas grandes aceleracións. O 
son ronco dos motores diésel ao arrincalos 
en frío, ou cando xa tiñan enriba unha boa 
cantidade de quilómetros. Por outra banda, 
lembraremos as sensacións dinámicas ao pa-
sar por curvas ou simplemente nos cambios 
de marcha.

Agora comezan a chegarnos outras sensa-
cións. Premer a chave de contacto e non sa-
ber se o coche está co motor en marcha, agás 
se vemos a testemuña ou as luces no cadro 
que así nolo indican. O son xa non os avisará. 
O cambio converteuse nun automático que 
nolo dá todo feito, incluso memoriza o noso 
xeito de conducir e actuará en consecuencia. 
As sensacións e as inercias en estradas revira-
das son diferentes, á parte da pegada do mo-
tor o peso das baterías, situadas normalmente 
no piso do vehículo, teñen moito que dicir 
neste apartado. En fin, un mundo novo ao 
que se sumarán unha multitude impensable 
de novas tecnoloxías e dun infoentretemento 
que parece non ter límite. Esta viaxe parece, 
na actualidade, que rematará coa chegada do 
coche autónomo. Aí rematou o rol de condu-
tor, os humanos seremos simples pasaxeiros 
dos automóbiles.

Esteamos atentos, van vir novas sensacións. 
Moitos xa as están notando na actualidade 
e, como xa dixemos, serán simplemente dis-
tintas, nin mellores nin peores. Os nostálxi-
cos sempre terán a posibilidade de quedar 
cun automóbil con motor de combustión e 
cambio manual que aínda que xa obsoleto, 
sempre será un clásico. Probablemente as no-
vas xeracións “pasarán” del. Ou acaso un neno 
prefire unha tele en branco e negro a unha de 
cor? Cousas do progreso.

EDITORIAL

Virán outras sensaciónsVirán outras sensacións
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Por mor do Covid19 este 
ano a Volta a Portugal de-
morouse e disputouse en-
tre o 27 de setembro e o 5 
de outubro.

Este ano, como é costu-
me, acudían varios ciclistas 
galegos: Alejandro Marque, 
Gustavo Veloso, Delio 
Fernández, Ángel Sánchez e 
Carlos Canal, para este últi-
mo era a súa primeira Volta 
a Portugal e xa no prólogo 
deixou visos da súa calidade, 
o facerse coa camisola bran-
ca, e a que premia o mellor 

Sub23 da carreira, o final da 
proba nesta clasificación re-
matou no cuarto posto.

Para Ángel Sánchez ta-
mén foi o seu debut na 
Volta, axudou en todo o 
que puido o seu equipo o 
Miranda–Mortágua.

Outro ano máis Veloso foi 
o mellor dos galegos, rema-
tou segundo na xeral a só 
42 segundos do seu com-
pañeiro de equipo Amaro 
Antunes, que foi o gañador, 
aparte do segundo posto 
Veloso gañou dúas etapas 

contrarreloxo. Con este se-
gundo posto na xeral Veloso 

conseguiu o seu sexto podio 
na Volta a Portugal, gañou-
na dúas veces, rematou se-
gundo tres veces e nunha foi 
terceiro.

Alejandro Marque pola 
súa banda foi un gregario 
de luxo para o seu compa-
ñeiro de equipo, Figueiredo. 
A pesar de axudarlle Marque 
tamén demostrou que che-
gaba en boa forma a Volta e 
rematou na oitava posición.

Delio Fernández tamén re-
matou nunha meritoria dé-
cima posición.

Veloso rematou segundo na Volta a Portugal
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo

Honda CRF1100 L Africa Twin 2021
Para 2021 a 

CRF1100 L Africa 
Twin renovouse na 

capacidade off-road, cun look 
dunha auténtica máquina de 
rali. Máis pequena, máis es-
treita e 5 kg máis lixeira que 
o anterior modelo, ofrece 
unhas mellores prestacións, 
grazas tamén a cambios no 
motor, cun 7% máis de poten-
cia máxima e 6% máis de par 
máximo, sendo moito máis 
contundente en calquera 
punto do seu rango de revo-
lucións. Por outra banda, en-
gadíuselle a cor Branca Perla 
Glare Tricolo.

O bastidor incorpora sub-
chasis de aluminio aparafu-
sado. O basculante tamén é 
de aluminio e baséase no da 
CRF450 R de motocrós. E, no 
centro da Africa Twin atópa-
se unha Unidade de Medición 

Inercial (IMU) de seis eixos 
que permite controlar non só 
o HSTC de 7 niveis senón ta-
mén o Control de Wheelie de 
3 niveis, o ABS en curva (con 
axuste off-road), o Rear Lift 
Control e a detección en cur-
va do DCT. Un axuste off-road 
tamén se suma aos modos 
de condución por defecto: 
Urban, Tour e Gravel.

A posición de condución 
dispón dunha sección máis 
estreita de asento e un guia-
dor máis alto. Dispón dunha 
pantalla táctil TFT a toda cor, 
de 6,5”, con monitor multi-in-
formación, ademais incorpora 
Apple CarPlay e conectivida-
de Bluetooth. O dobre faro 
diúrno de LED é altamente 
visible, e o control de crucei-
ro vén equipado de serie.

A cilindrada elevouse a 
1.084cc dando 75kW de 

potencia e 105 Nm de par 
máximo. A culata, distribu-
ción e alzada de válvulas, cor-
po de inxección e escape son 
novos. As relacións e material 
das engrenaxes do cambio 
manual foron optimizados, 

aforrando peso. O silencio-
so incorpora unha Válvula de 
Control de Escape (ECV) va-
riable para mellorar o son a 
baixas revolucións e as pres-
tacións nas altas.

Nova BMW G 310 GS
Coa G 310 GS, 

BMW crea unha 
nova experiencia 

no segmento de cilindrada 
de menos de 500cc dende 
2016. Catro anos despois do 
seu debut, agora preséntase 
a nova G 310 GS.

O corazón segue sendo o 
monocilíndrico de 313cc re-
frixerado por líquido con ca-
tro válvulas, dúas árbores de 
levas na cabeza e inxección 
electrónica. A inclinación 

do cilindro cara atrás e a cu-
lata do cilindro virada 180 
graos con toma diante e es-
cape detrás, seguen sendo 
as características de deseño. 
Esta configuración segue a 
lóxica de fluxo de aire para 
unha combustión óptima e 
permite unha arquitectura 
do vehículo especialmente 
compacta. O monocilíndrico 
entrega 34cv a 9 500 rpm e 
un par máximo de 28 Nm a 
7 500 rpm.

Aínda que a súa anteceso-
ra xa estaba equipada con 
luces de freo con tecno-
loxía LED, a nova G 310 GS 
agora ten un faro comple-
to de LED para visibilidade 
nocturna aínda mellor 
e intermitentes de 
LED para unha me-
llor visibilidade en-
tre o tráfico. Tanto a 
panca de  embrague 
como a de freo son 

agora axustables en catro 
posicións.

Dúas rodas4



Presentación do León e-Hybrid
C o m p o s t e l a 

Motor e Marineda 
Motor, presentaron 

en Santiago de Compostela e 
na Coruña, respectivamente, o 
primeiro híbrido da historia de 
Seat. Un hibrido que recarga a 
batería mentres se conduce e 
que tamén se pode enchufar.

Grazas á súa potente bate-
ría de litio de 13 kWh, o novo 
León e- Hybrid ten máis de 60 
km de autonomía, con cero 
emisións de CO2 e un gasto de 
1 €/100 km en modo eléctrico.

Este León entrega 204cv de 
potencia co seu motor 1.4 TSI 

e o motor eléctrico. Grazas a 
ambos propulsores ten máis 
de 800 km de autonomía. Hai 
que lembrar o confort da súa 
caixa de cambios automática 
DSG.

Poder utilizar o modo eléc-
trico cando o consideremos 
oportuno, facer unha carga de 
enerxía en só 3 horas ou uti-
lizar o freo rexenerativo para 
recargar a batería mentres cir-
culamos, fai do novo León e- 
Hybrid unha das opcións máis 
interesantes do mercado en 
canto a coches híbridos con 
tarxeta 0 emisións.

Grupo Breogán distribuidor oficial 
das motos eléctricas Silence

Grupo Breogán 
trae a Galicia as 
motos eléctricas 

da empresa Silence.
Silence é na actualidade 

o único fabricante de vehí-
culos eléctricos de Europa 
que deseña e fabrica as 
súas propias baterías. A 
empresa conta con dúas 
plantas de produción en 
Barcelona e dispón dun-
ha gama de motocicletas 
eléctricas, S01, S02 e S03, 
pensada non só para par-
ticulares, senón tamén 
para empresas e frotas de 
motosharing.

“A ecoloxía tamén é ren-
dible e a nosa compañía 
lévao demostrando dúas 
décadas, investindo en 
reducir as emisións e con-
tribuíndo á descarboniza-
ción dos desprazamentos 
urbanos e a mobilidade 
sostible, non só a través 
dos nosos coches híbri-
dos e eléctricos, senón 

tamén impulsando a im-
plantación de novas for-
mas de transporte pouco 
contaminantes. Por iso, 
eliximos un socio como 
Silence para completar a 
nosa oferta ao cliente con 
vehículos de dúas rodas”, 
destacou José Ramón 
Ferreiro, director xeral de 
Grupo Breogán.

Autocares Viveiro-Otero incorpora 
7 autobuses Iveco á súa frota

A u t o b u s e s 
Viveiro-Otero vol-
veu confiar na cali-

dade de Iveco Bus, quen xa 
forma máis da metade da 
súa frota.

O modelo adquirido, 
Crossway Line, é perfecto 
para o transporte interur-
bano que garante, ademais, 
unha excelente accesibilida-
de para todos os pasaxeiros.

A venda a Autobuses 
Viveiro, quen conta con máis 
de 90 anos de experiencia 
en transporte de pasaxei-
ros, levouse a cabo a través 
de Inturasa, concesionario 

de Iveco en Galicia. Á entre-
ga acudiron o xerente da 
empresa, Domingo Otero 
Seara e Ricardo Pato, dele-
gado comercial de Inturasa 
Pérez Rumbao.

O Crossway Line de piso 
alto é un autobús perfecto 
para o transporte interurba-
no. Tanto os 5 vehículos de 
10,80 metros e os 2 de 12 
metros, contan cunha ade-
ga para equipaxe, así como 
dun elevador hidráulico para 
cadeira de rodas.

O vehículo conta cun mo-
tor diésel de 360cv e cambio 
automático EcoLife.

Equipo comercial de Compostela Motor

Equipo comercial de Marineda Motor

Galicia 5



AMG GT Black Series
O motor AMG V8 de 

serie máis potente 
de todos os tempos, 

o deseño máis expresivo, as 
medidas aerodinámicas máis 
sofisticadas, a combinación 
de materiais máis intelixen-
tes e a máxima afinidade co 
deporte de competición. 
Durante o desenvolvemento 
do novo Mercedes-AMG GT 
Black Series, os enxeñeiros 
de Affalterbach fixeron gala 
dun dominio absoluto da 
arte da automoción. O novo 
superdeportivo sintetiza as 
xenuínas raíces da marca, li-
gadas tradicionalmente ao 

automobilismo de compe-
tición, co profundo coñece-
mento e a longa experiencia 
no desenvolvemento de au-
tomóbiles completos que 
entusiasman en todos os 
sentidos. O resultado son 
730cv de potencia concen-
trados nun motor V8 con 
cegoñal plano, elementos 
aerodinámicos activos e un 
deseño que procede direc-
tamente do actual bólido de 
competición AMG GT3.

Black Series é a denomina-
ción que Mercedes-AMG uti-
liza desde 2006 para os seus 
automóbiles máis especiais.

Novo Ford Ecosport Active
Ford acaba de 

anunciar que unha 
nova versión Active 

do EcoSport sairá á venda 
o 6 de novembro. Cun esti-
lo exterior e interior único 
xunto e unha maior altura 
de condución e protección 
adicional do chasis para 
unha maior capacidade en 
camiños difíciles, o EcoSport 
Active axudará aos clientes 
amantes da aventura a unha 

maior condución off-road. 
Os modelos Active de Ford 
están deseñados para ofre-
cer unha maior capacidade 
e flexibilidade para apoiar as 
actividades fóra do asfalto 
con melloras no chasis, den-
de compoñentes de suspen-
sión e dirección á medida ata 
tecnoloxías de diferencial de 
esvaramento limitado que 
melloran a tracción.

Novo Track Car Mégane R.S. TC4
Co espectacular 

TC4, perpetúase a 
liña dos track cars 

de Renault Sport Cars, un 
compendio do saber facer 
de R.S. Performance combi-
nado coa experiencia en ca-
rreira de Vuković Motorsport 
e os seus Mégane WTCR.

Trátase dun verdadeiro 
TCR réplica adaptado para 
todos os track days que al-
gúns clientes afortunados 
poderán mandar construír 
pola escuadra suíza.

Sobre unha base de 
Mégane R.S., este modelo 
adopta un kit de carrozaría 
completo que mellora moi-
to a aerodinámica, incorpo-
ra un motor máis potente 
que alcanza 360cv grazas 
a unha xestión electrónica 
integral, un turbo de maior 
tamaño, un escape redese-
ñado e unha refrixeración 
optimizada. Con iso, algúns 
puristas poderán gozar de 
sensacións moi próximas ás 
do coche de carreiras.

BREVES

❱❱ Os coches eléctri-
cos son "máis alcanzables 
que nunca" en Europa, aín-
da que seguen custando 
uns 120 € máis ao mes que 
un modelo equivalente dié-
sel ou de gasolina en Espa-
ña, segundo un estudo da 
compañía LeasePlan.

❱❱ Ford investirá 
8,55 millóns de euros na 

súa fábrica de Amussa-
fes (Valencia) para fabri-
car o novo motor de 2.0 li-
tros GDI, que se monta nos 
Transit Connect que se ex-
portan a EEUU.

❱❱ O 83% dos es-
pañois que tiñan previs-
to comprar un automóbil 
pospoñerá esta decisión 
con motivo da incerteza 

económica derivada da cri-
se do coronavirus, segun-
do unha enquisa realizada 
por Mapfre.

❱❱ Audi asinou un 
memorando de entende-
mento coa chinesa FAW 
para a creación dunha 
nova empresa conxunta 
que se dedicará á produ-
ción de modelos eléctricos 

en China a partir de 2024.

❱❱ A compañía ca-
talá Pursang Motorcycles 
anunciou o lanzamento 
do seu primeiro modelo 
de moto eléctrica, a Pur-
sang E-Track. As 24 primei-
ras unidades chegarán ao 
mercado en decembro, e 
prevé a produción de 400 
unidades máis en 2021.

Novas6



Os Toyota Corolla amplían a familia
Toyota lanza a 

gama 2021 dos 
Corolla Electric 

Hybrid e Corolla Touring 
Sports Electric Hybrid, con 
diferentes novidades en aca-
bados e equipamentos.

A principal novidade é o 
novo nivel de equipamen-
to Style, que substitúe ao 
Feel!. Distínguese por incor-
porar unhas lamias de aliaxe 
de 17” de novo deseño, tan-
to na motorización híbrida 
eléctrica de 122cv como na 
de 184cv, unha nova tapiza-
ría mixta xaspeada, unha liña 
cromada na parte superior 
do marco das ventás e pin-
tura bi-tón, neste último caso 

unha novidade na versión de 
carrozaría 5 portas e 122cv.

Outras novidades: acceso 
e arrinque sen chave de se-
rie en toda a gama, nova cor 
Azul Orión, HUD nas varian-
tes máis equipadas, radio 
dixital DAB, sistema de avi-
so acústico AVAS (Acoustic 
Vehicle Alerting System) e, 
na motorización híbrida eléc-
trica de 122cv, filtro de partí-
culas para reducir aínda máis 
as emisións.

Os prezos sen financiamen-
to empezan en 21.350 € no 
Corolla Electric Hybrid e en 
23.350 € no Corolla Touring 
Sports Electric Hybrid.

Seat León e-Hybrid
Seat xa admite 

pedidos do León e-
Hybrid, o primeiro 

vehículo híbrido enchufable 
(PHEV) da marca. Esta va-
riante mecánica ofrece unha 
potencia máxima conxunta 
de 204cv, está asociada a un 
cambio automático DSG de 
6 relacións con tecnoloxía 
‘Shift-by-wire’ (con conexión 
electrónica entre a panca 
selectora e a caixa de cam-
bios), e presenta unha au-
tonomía en modo eléctrico 
de ata 64 km segundo ciclo 
WLTP (NEDC: 72 km), que lle 
outorga a etiqueta ambiental 

0 emisións. Este modelo está 
dispoñible cos acabados 
Xcellence e FR, e en ambos 
os tipos de carrozaría: 5 por-
tas e familiar Sportstourer. 
Xa está dispoñible, cun pre-
zo de 34.080 € (sen descon-
tos aplicados).

O sistema de hibridación 
permite ao León e-Hybrid cir-
cular facendo uso dos dous 
motores segundo as necesi-
dades de cada momento. O 
motor térmico e o eléctrico 
combínanse de forma au-
tomática, e permite tamén 
que circule exclusivamente 
en modo eléctrico.

Porsche lanza o programa Move-On
O Taycan é un 

vehículo eléctri-
co revolucionario 

e ofrece unha experien-
cia de condución diferen-
te. Co programa Move-On, 
os propietarios dun Porsche 
Taycan na península Ibérica 
poderán gozar durante va-
rios días de calquera outro 
modelo de catro portas da 
gama Porsche e experimen-
tar o pracer de conducir den-
de distintos puntos de vista.

Despois de realizar o pe-
dido en firme dun Taycan, 
o novo membro da familia 
Porsche dispón de dous ti-
pos de bonos para usar un 
Macan, un Cayenne ou un 
Panamera en períodos de 

20 ou 30 días, que poden ser 
consecutivos ou alternos. O 
prezo do bono máis sinxelo 
é de 1.800 €, mentres co dun 
mes custa 2.400. Os vehícu-
los incluídos neste progra-
ma terán menos dun ano de 
antigüidade.

Dende agora e ata o 31 de 
decembro pódense adquirir 
os dous packs do programa 
Move-On a través da plata-
forma www.porsche-e-ge-
neration.com; a partir do 
rexistro no devandito pro-
grama, o cliente disporá dun 
ano para utilizar o bono e de-
berá reservar o coche elixido 
con polo menos unha sema-
na de antelación á data na 
que queira dispoñer del.
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Korando GLP, máis de 1.200 km de autonomía
Etiqueta ECO, 5 es-

trelas EuroNCAP e 
máis de 1.200 km de 

autonomía… por menos de 
20.000 €? Só hai no mercado 
un SUV do segmento C capaz 
de cumprir todos estes requi-
sitos: o SsangYong Korando 
GLP. Dispoñible dende 19.550 
€, ningún outro vehículo des-
ta categoría ofrece a etiqueta 
ECO a ese prezo.

O Korando GLP emprega 
o motor 1.5 Turbo (G15 T) 
desenvolvido xunto a AVL e 
Bosch, dispoñible con dúas 
potencias distintas: 149cv, 
cando se asocia á caixa de 
cambios manual de 6 velo-
cidades e tracción diantei-
ra nos acabados Line, Urban, 
Premium e Limited, e 163cv 
cando se opta pola caixa auto-
mática e a tracción ás 4 rodas.

As versións GLP están equi-
padas con dous depósitos, o 

habitual de gasolina de 50 li-
tros e outro de gas cunha ca-
pacidade neta de 57 litros, 
podendo circular indistinta-
mente con ambos combus-
tibles e ofrecendo un nivel 
de autonomía moi superior. 
Combinando ambos depó-
sitos o Korando GLP permi-
te realizar máis de 1.200 km. 
Na actualidade o litro de GLP 
ten un prezo inferior ao 0,7 €/
litro, o que supón un impor-
tante aforro.

Este modelo está catalo-
gado pola DXT na categoría 
ECO, o cal dá dereito a im-
portantes descontos nas zo-
nas de aparcamento regulado 
das grandes cidades e garan-
te o acceso ás mesmas can-
do entran en funcionamento 
os protocolos anticontami-
nación. E por que ten derei-
to a adhesivo ECO? Porque 
durante a súa combustión o 

gas licuado xera aproximada-
mente un 15% menos de emi-
sións de CO2 que a gasolina e 
un 10% menos que o gasóleo. 
De feito, o GLP é o carburante 
alternativo máis utilizado do 
mundo, con case 27 millóns 
de vehículos en circulación, 

15 millóns deles en Europa 
e máis de 100.000 unidades 
circulando polas nosas estra-
das. Na actualidade hai máis 
de 600 estacións de servizo 
de GLP distribuídas por toda 
a xeografía nacional.

KiaCharge
Kia lanzou KiaCharge, 

un servizo de carga 
público e integrado 

para toda Europa. Con el, os 
propietarios de vehículos 
BEV (eléctricos de batería) 
e PHEV (híbridos enchufa-
bles) da marca terán acce-
so á maior rede de carga de 
Europa e gozarán dunha so-
lución simplificada de pago, 
a través dunha soa tarxeta e 
dunha aplicación. O servizo 
ofrece tarifas atractivas para 
todos os clientes.

En asociación con Dixital 
Charging Solutions, KiaCharge 
proporciona aos condutores 
de Kia acceso a uns 160.000 
puntos de carga en toda 
Europa, tanto de corrente 
alterna como de corrente 

continua. Ao subscribirse a 
KiaCharge, os usuarios acce-
den a unha plataforma úni-
ca que inclúe aos principais 
operadores, o que fai a car-
ga máis sinxela e fácil de usar. 
Grazas a eRoaming, os clien-
tes poden cargar os seus ve-
hículos en toda Europa sen 
necesidade de contratos 
adicionais con outros pro-
vedores, xa que os pagos se 
realizan a través dunha única 
factura mensual. KiaCharge 
está operativo en 7 paí-
ses: Italia, Polonia, España, 
Alemaña, Austria, Francia e 
Suíza. O servizo activarase 
para o Reino Unido a finais 
de 2020. Está previsto esten-
der este servizo a máis paí-
ses, nun futuro próximo.

Novo BMW 128ti
Coa súa suspensión 

M Sport rebaixada 
en 10 mm, un dife-

rencial mecánico Torsen de 
esvaramento limitado e unha 
configuración da dirección es-
pecial, o compacto de tracción 
dianteira céntrase en ofrecer 
un gran pracer de condución. 
Dende 42.900 €.

O 128ti conta coas barras 
estabilizadoras e os soportes 
cunha alta precarga como no 
M135i xDrive. Os muelles máis 
ríxidos e os amortecedores 
adaptados en consonancia, 
proporcionan un bo dinamis-
mo. O 128ti de tracción dian-
teira é 80 kg máis lixeiro que o 
tope de gama.

O motor de 2.0 litros con 
tecnoloxía TwinPower Turbo 
que descende directamente 
do que monta o M135i xDri-
ve (o motor de catro cilin-
dros máis potente do BMW) 

e desenvolve 265cv. De se-
rie, conta coa caixa Steptronic 
Sport de 8 velocidades. Os ele-
mentos exclusivos do 128ti 
imprímenlle unha aparencia 
distintiva. Coa versión M Sport 
como punto de partida, enga-
de revestimentos e molduras 
específicas, faldóns laterais e 
a insignia "ti" diante das rodas 
traseiras en cor vermella. Se 
o 128ti se escolle coa pintu-
ra metalizada Melbourne Red 
ou Misano Blue, os detalles e a 
insignia "ti" locen en negro. O 
interior tamén exhibe detalles 
en vermello, incluída de serie 
unha gran superficie Race Red 
nos respaldos dos asentos de-
portivos, o logotipo "ti" borda-
do no repousabrazos central e 
costuras en contraste nos re-
pousabrazos laterais, os paneis 
das portas e o cadro de ins-
trumentos. O volante M Sport 
conta con costuras vermellas.

Novas8



Golf GTI Clubsport
O novo Golf Mk8 

segue gañando ve-
locidade. Tras o lan-

zamento do GTI e o GTE, 
Volkswagen presenta agora 
a seguinte estrela da familia 
de modelos deportivos GTI: o 
novo Golf GTI Clubsport.

O Clubsport ten unha po-
tencia de 300cv, e é o novo 
modelo insignia da 8ª xe-
ración do Golf GTI. Co seu 
motor turboalimentado me-
llorado, o seu novo chasis 
plenamente conectado e 
un novo perfil de condución 
Nürburgring deseñado para 
o lendario circuíto alemán, o 
GTI Clubsport marca un novo 
fito en materia de dinámica 
de condución entre os co-
ches deportivos con tracción 
dianteira.

No novo Golf GTI, un novo 
Xestor Dinámico de Marcha 
integra estreitamente o con-
trol do bloqueo electróni-
co do diferencial (XDS) e os 

compoñentes de dinámica 
lateral do control do chasis 
adaptativo DCC opcional. 
No novo GTI Clubsport, con 
todo, o diferencial de blo-
queo electromecánico de 
serie do eixo frontal intégra-
se agora, por primeira vez, 
baixo o control do Xestor 
Dinámico de Marcha.

O interior do vehículo per-
sonalizouse con innumera-
bles detalles específicos do 
GTI, como os asentos depor-
tivos premium de ArtVelours, 
que ofrecen apoio incluso vi-
rando a alta velocidade, ade-
mais dun volante deportivo 
con zonas de agarre de coi-
ro perforado e levas para a 
transmisión de dobre em-
brague (DSG) de 7 velocida-
des de serie. Os pedais con 
acabado de aluminio e ou-
tros detalles de calidade su-
perior completan o exclusivo 
deseño interior.

Audi Q8 TFSIE Quattro
Unha autonomía 

eléctrica de ata 
49 km (WLTP), un 

marcado carácter depor-
tivo e unha gran versatili-
dade para o uso a diario: 
Audi presenta o Q8 híbri-
do enchufable. O novo 
modelo completa a gama 
do gran SUV cupé e pro-
porciona unha innovadora 
combinación de eficien-
cia e potencia. O Q8 TFSIe 
está dispoñible en dúas 
versións: 55 TFSIe quattro, 
que alcanza unha poten-
cia de sistema de 381cv; e 
60 TFSIe quattro, que eleva 
esta cifra a 462cv.

Audi continúa a súa ofen-
siva de electrificación co Q8 
TFSIe quattro: o SUV cupé 
é o sétimo modelo PHEV 
que a marca introduce no 
mercado dende mediados 
de 2019. A marca pon esta 
tecnoloxía de hibridación 
ao servizo do cliente: pro-
porciona unha experiencia 
de condución eléctrica có-
moda e segura, unha xes-
tión da carga sinxela e un 
alto nivel de practicidade 
para o día a día.

O Q8 TFSIe quattro tamén 
incorpora o sistema Audi 

drive select de serie. Este 
permite elixir entre ata 
sete perfís de condución: 
comfort, efficiency, auto, 
dynamic, individual, offroad 
e allroad (coa suspensión 
pneumática adaptativa, de 
serie na versión tope de 
gama e nas edicións S line 
e Black line). O Audi drive 
select intervén sobre o fun-
cionamento do motor TFSI, 
a transmisión tiptronic, a 
suspensión pneumática 
(opcional no Q8 55 TFSIe 
quattro básico) e a direc-
ción asistida. Dependendo 
dos distintos parámetros, 
pode modificar tamén o 
funcionamento dos sis-
temas que interveñen no 
chasis. Por exemplo, se se 
activa o perfil dynamic e 
o modo “S” da transmisión, 
o motor eléctrico propor-
ciona un potente impulso 
cando o condutor acelera. 
Cando levanta o pé do ace-
lerador neste modo anúlase 
o modo de marcha por iner-
cia, co que o motor eléctri-
co recupera enerxía.

O prezo do Audi Q8 55 
TFSIe quattro con 381cv 
parte de 86.000 €.

Prezos do CUPRA Formentor

Versión Emisións CO2 Imposto de 
matriculación P.V.P.

Formentor 2.0 TSI 310 CV DSG-7 
4Drive 175 9,75 46.920 

€
Formentor 2.0 TSI 310 CV DSG-7 
4Drive Launch Edition Azul 
Petrol Mate

175 9,75 % 55.403 
€
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Dacia renova tres dos seus modelos
Dacia presentou a 3ª 

xeración do Sandero, 
Sandero Stepway e 

Logan. Destaca a incorpora-
ción de motorizacións gasoli-
na de última xeración e tamén 
a motorización bicarburación 
gasolina GLP ECO-G máis efi-
ciente e con menores consu-
mos. As primeiras unidades do 
Sandero e Sandero Stepway 
chegarán aos clientes ao prin-
cipio de 2021. O Logan chega-
rá antes do verán.

Os tres modelos inauguran 
as ópticas dianteiras que in-
corporan a nova firma lumi-
nosa en forma de E de Dacia. 
Grazas a esta iluminación, es-
tes modelos destilan unha 
identidade forte. Tanto na 
parte dianteira como na tra-
seira, unha liña horizontal une 
as dúas ópticas e se prolonga 
nas súas liñas de iluminación 
respectivas, o que contribúe 
a alongar visualmente os mo-
delos. Os faros LED, que levan 
aceso automático de luces de 
serie ofrecen unha mellor visi-
bilidade nocturna.

O interior mellora dende to-
dos os puntos de vista. O sal-
pìcadeiro, completamente 
renovado, é agora máis ergo-
nómico e integra novos ma-
teriais para crear un ambiente 
máis moderno. Igualmente 
sucede cos paneis das portas 
e as tapizarías.

Os tres modelos integran 
de feito unha estrutura re-
forzada por unha seguridade 
aumentada que se comple-
ta con 6 airbags de serie. A 
nova arquitectura electróni-
ca permite incorporar novas 
axudas á condución, como o 
AEBS (Advanced Emergency 
Braking System) ou o e- Call 
de serie. A gama de motoriza-
cións, exclusivamente gasoli-
na, propón unha nova caixa 
automática CVT e tamén a 
bicarburación gasolina/GLP 
ECO-G.

Novo BMW Serie 4 convertible
O novo Serie 4 

Cabrio continua a 
tradición nesta cla-

se de vehículos que naceu 
hai 35 anos co primeiro Serie 
3 Cabrio. O perfil deportivo 
da 6ª xeración se personifi-
ca cunha nova incorporación 
á gama: o BMW M440i xDri-
ve Cabrio. Ademais do motor 
de gasolina de seis cilindros 
e 374cv, que motoriza ao bu-
que insignia, tamén se poderá 
elixir dende o seu lanzamento 
entre tres propulsores de ca-
tro cilindros; dous de gasolina 
e un diésel.

A innovadora capota téx-
til combina as fortalezas dun 
teito duro retráctil e o atracti-
vo dun teito de tea. Está com-
posta por uns arcos cunha 
xanela traseira de cristal en-
rasado, varias capas de illa-
mento e unha cuberta de tea 
dispoñible en negro de serie 
e en prata antracita como op-
ción. O confort acústico e tér-
mico da capota é superior ao 

dunha tradicional. Ademais é 
un 40% máis lixeira que o tei-
to duro retráctil da anterior 
xeración. O teito está equipa-
do cun motor eléctrico que 
lle permite abrirse ou pechar-
se en 18” pulsando un botón. 
Pódese activar en marcha a 
velocidades de ata 50 km/h. 
O compartimento variable do 
teito brando permite aumen-
tar a capacidade do maletei-
ro de 300 a 385 litros co teito 
pechado.

A tecnoloxía híbrida me-
dia está dispoñible no novo 
M440i xDrive Cabrio e nas 
versións diésel. A instalación 
dun potente motor de arrin-
que-xerador de 48V e unha 
segunda batería permite rexe-
nerar e almacenar moita máis 
enerxía da freada. Esta ener-
xía utilízase para alimentar o 
sistema eléctrico, alixeirando 
a carga de traballo do motor 
de combustión e aumentando 
a súa potencia. O arrincador-
xerador produce un efecto de 

impulso eléctrico que achega 
ao instante 8 kW adicionais.

Ao motor de seis cilindros 
en liña de 374cv únense dous 
propulsores de gasolina de ca-
tro cilindros, que xeran unha 
potencia de 184cv no novo 
420i Cabrio e 190 no novo 
430i Cabrio. Un motor diésel 
de catro cilindros de 190cv 
impulsa ao novo 420d Cabrio. 
Esta unidade agora conta coa 
tecnoloxía TwinPower Turbo 
con turbocompresores de do-
bre entrada. Todas as versións 

contan de serie coa caixa 
Steptronic de 8 velocidades. 
A caixa de cambios Steptronic 
Sport de 8 velocidades, de se-
rie nos modelos M e M Sport, e 
dispoñible como opción para 
as demais versións, ofrece un 
cambio máis dinámico, con 
levas no volante e a función 
Sprint. Isto permite que as ca-
racterísticas de motor e cam-
bio maximicen o rendemento 
cando se produce unha de-
manda de velocidade.

Dacia Sandero
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Renault Arkana
O SUV cupé de 

Renault chega ao 
mercado cheo de 

tecnoloxía, unha versión 
híbrida E-TECH e un novo 
acabado R.S. Line. presen-
tando un deseño aínda 
máis distintivo.

O Arkana está equipado 
cunha nova proposta híbri-
da no seu segmento gra-
zas aos motores E-TECH 
Híbrido 140cv e os motores 

1.3 TCe 140, e 1.3 TCe 160 
microhíbrido de 12V. A tec-
noloxía E-TECH Híbrida, in-
tegrada xa en Clio, Captur e 
Mégane, é unha innovación 
de Renault que foi obxecto 
de máis de 150 patentes e 
baséase na experiencia do 
Grupo en vehículos 100% 
eléctricos.

Este modelo lanzarase en 
Europa no primeiro semes-
tre de 2021.

Novo Lexus UX 300e
Comeza a comer-

cialización do novo 
Lexus UX 300e total-

mente eléctrico, o primeiro 
produto enmarcado na estra-
texia ‘Lexus Electrified’.

Como primeiro modelo de 
produción baixo o estan-
darte de “Lexus Electrified”, 
o UX 300e, 100% eléctrico, 
foi desenvolvido para alcan-
zar un excelente rendemen-
to na estrada. Os enxeñeiros 
de Lexus non modificaron o 
deseño inconfundible nin as 
características utilitarias do 
crossover UX, e centráronse 
en aproveitar as prestacións 
vantaxosas dos vehículos 
eléctricos. O motor eléctri-
co do UX 300e proporcio-
na unha aceleración natural 
pero enérxica, e as baterías 
de alta capacidade, situadas 
xusto baixo o chan do habi-
táculo, dan lugar a un centro 
de gravidade baixo e a unha 

autonomía excepcional para 
un vehículo urbano tan com-
pacto (400 km no ciclo NEDC 
correlacionado, que corres-
ponden a unha previsión de 
autonomía de máis de 300 
km (WLTP). En combinación 
coa máis moderna tecnoloxía 
de conectividade, o UX 300e 
maximiza as vantaxes dos 
vehículos eléctricos, á vez 
que fusiona unhas grandes 
prestacións cunha elevada 
funcionalidade.

O Lexus UX 300e conta-
rá con catro niveis de equi-
pamento para elixir: Eco, 
Business, Executive e Luxury.

Acabados e prezos:

Novo Peugeot 5008
Peugeot acaba de 

presentar o novo 
5008. Agora ofrece 

máis nivel e modernidade, 
cun frontal redeseñado, no-
vos grupos ópticos trasei-
ros Full LED, novas cores de 
carrozaría e a nova opción 
Black Pack. Conta coas últi-
mas tecnoloxías, o Peugeot 
i- Cockpit intensifica as sen-
sacións cunha nova pantalla 
táctil de alta definición de 10 
polgadas, e aínda máis segu-
ridade ao incorporar o último 
en axudas á condución.

Ofrece ilimitadas opcións 
coa súa nova modularidade, 
capaz de transportar ata 7 
persoas e sen comprometer 
o confort da súa condución. 
Ademais conta coa nova 

estrutura de gama, introduci-
da recentemente no 308; con 
3 niveis de acabado cada un 
dos cales ofrece equipamen-
tos adicionais baixo a deno-
minación "pack".

O novo Peugeot 5008 está 
dispoñible cos seguintes mo-
tores de combustión:

Gasolina. Motores de 3 ci-
lindros e 1,2 litros de cilin-
drada (PureTech 130 S&S 6v 
e PureTech 130 S&S EAT8) e 
un motor de 4 cilindros e 1,6 
litros (PureTech 180 EAT8).

Diésel. Motores de 4 cilin-
dros e 1,5 litros de cilindra-
da (BlueHDi 130 S&S EAT8 e 
BlueHDi 130 S&S EAT8) e un 
motor de 4 cilindros e 2 li-
tros de cilindrada (BlueHDi 
180 S&S EAT8).Acabado PVP

Lexus UX 300e ECO 49.900€
Lexus UX 300e Business 53.300€
Lexus UX 300e Executive 57.800€

Lexus UX 300e Luxury 63.500€
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CUPRA se suma á familia racing da RFEA
CUPRA xa forma 

parte da familia de 
marcas rexistradas 

vinculadas á RFEA, que xa 
conta entre os seus socios 
con máis dunha ducia de 
construtores. CUPRA é unha 
das marcas máis relaciona-
das coa competición, den-
de o seu nacemento como 
marca oficial, hai apenas 
dous anos. CUPRA Racing 
herdou os 40 anos de expe-
riencia no sector da compe-
tición de Seat e así o amosou 
na súa curta traxectoria nos 
circuítos estes últimos anos. 
A marca está presente en 

moitas competicións, como 
o WTCR, onde compite co 
CUPRA León Competición 
e no que conta co español 
Mikel Azcona no equipo 
Zengo Motorsport.

Ademais, CUPRA deseñou, 
desenvolveu e fabricou o 
e-Racer, o primeiro turis-
mo 100% eléctrico de com-
petición. A tecnoloxía do 
e-Racer inspirou unha expe-
riencia totalmente nova no 
mundo do automobilismo: a 
Pure E-TCR Series, o primei-
ro campionato de turismos 
eléctricos de competición.

Novo Opel Crossland
O novo Crossland 

adopta a nova e in-
confundible cara da 

marca, mostrada hai apenas 
unhas semanas polo novo 
Mokka. O novo Crossland 
prescinde da X no seu nome. 
Opel centrouse en desenvol-
ver aínda máis o chasis e a di-
rección, á vez que engade un 
novo acabado deportivo GS 
Line. Chegará a principios de 
2021.

O Opel Vizor do novo 
Crossland esténdese por toda 
a parte dianteira do vehículo 
ao integrar organicamente a 

grella e os faros. O Vizor op-
ticamente estiliza a anchura 
e organiza o frontal cunha 
reducida cantidade de ele-
mentos. O lendario logotipo 
do raio da marca preside con 
orgullo o centro. O Vizor con-
verterase no selo distintivo 
de todos os novos modelos 
de Opel no transcurso des-
ta década coa idea de agru-
par aínda máis as mellores 
tecnoloxías.

Aos que lles gusta un as-
pecto deportivo dispoñen 
do Crossland GS Line. Inclúe 
lamias de aliaxe lixeira de 17” 

negras, teito negro e a distin-
tiva liña vermella da marca, 
así como asentos con certifi-
cación AGR para o condutor 
e o pasaxeiro dianteiro e faros 
LED adaptativos que conse-
guen que este SUV compac-
to destaque realmente entre 
a súa competencia.

Pódese elixir entre unha 
ampla gama de motores de 
gasolina e diésel de 1,2 e 1,5 
litros. Tanto os motores de 
gasolina, de 110 a 130 caba-
los; como os diésel, con 110 e 
120cv, cumpren a estrita nor-
mativa de emisións Euro 6d.

Novo servizo de Toyota
Toyota lanza unha 

nova ferramenta di-
xital para facilitar aos 

seus clientes o proceso de 
compra en remoto, dende o 
lugar que el elixa. Coa nova 
operación adaptada 100% á 
contorna dixital, Toyota am-
plía a tradicional canle de 
venda, facendo partícipe a 
todos os seus concesionarios 
nun proceso que xa está dis-
poñible na súa web. Dende 
o novo botón ‘Compra un 
Toyota desde casa’ accédese a 
un sinxelo formulario no que 
unicamente hai que encher 
uns cantos datos persoais e 
elixir un concesionario.

Unha vez que o cliente cum-
primente este formulario xé-
rase automaticamente un 
email cos datos de contacto 
que chegarán ao responsable 
do novo proceso de venda en 
remoto do concesionario se-
leccionado, que no prazo in-
ferior a unha hora contactará 

co cliente mediante teléfono 
ou email. Así, ambos concer-
tarán unha cita virtual.

Fronte ao comercio elec-
trónico, a nova ferramenta 
de venda en remoto pon en 
valor a comunicación entre 
o cliente e o experto asesor 
comercial do concesionario, 
que ademais se servirá dun-
ha serie de equipamentos 
tecnolóxicos para facer máis 
gratificante a experiencia do 
cliente. Así, poderá mostrar-
lle o modelo da gama Toyota 
que queira adquirir median-
te un dispositivo móbil de 
última xeración, dotado dun 
estabilizador de imaxe (gim-
bal) para ofrecer sempre unha 
imaxe estable. Tamén poderá 
contar cun trípode para am-
pliar a perspectiva e ofrecer 
así planos máis amplos, fa-
cilitando a comunicación e 
permitindo a gravación de 
vídeos que se vaian compar-
tir co cliente.
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¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

Sprint
Axenda

Especialidad en Motos de Trial

Avda. de Cepeda Oza - C.P. 15886 Teo - A Coruña
Telf.: 981 80 70 27 - Telf/Fax: 981 80 67 46 - Movil: 696 62 72

Moto93@telefonica.net



Beijing Motor Show 2020

Redacción

Acaba de pechar as súas por-
tas o Beijing Motor Show 2020, 
o salón do automóbil de China, 
que xa é un dos maiores e máis 

concorridos deste tipo de even-
tos a nivel mundial. Unha mos-
tra do poderío da industria 
automobilística chinesa. Nós 
traemos unhas imaxes desa ac-
tualidade do país asiático.

Os grandes construtores 
tradicionais de automóbi-
les de todo o mundo xa no-
tan o alento chinés na caluga. 
Haberá que espabilar moito. 
Levan anos “fichando” o mellor 

capital humano do sector mun-
dial. Ademais, China ten unha 
normativa única e un merca-
do xigantesco, sen esquecer o 
seu particular réxime político. 
Xogan noutra liga.

DFSK F5
O F5 é o modelo elixido por 

DFSK para inaugurar a 4ª xe-
ración da súa familia SUV. Este 

modelo ten un estilo SUV cupé, cunha 
conectividade e un bo nivel de calida-
de a un prezo alcanzable para un gran 
público.

Para propulsar ao F5, DFSK recorre 
a un motor 1.5 turbo de 4 cilindros en 
liña con 137cv e 220 Nm de par de ori-
xe Mitsubishi. Está dispoñible en versión 
de gasolina ou bifuel, que pode funcio-
nar tanto con gasolina como con GLP, 
polo que conta coa etiqueta Eco da DXT. 
Ademais, ao dispoñer de dous depósi-
tos (un para a gasolina e outro para o 
GLP) aumenta a súa autonomía en ciclo 

combinado a 1.107 km cun custo por qui-
lómetro de 0,07 € ao funcionar con GLP. 
Para a transmisión recórrese a un cam-
bio automático por variador 
continuo (CVT) do fabricante 
alemán ZF, cunha panca se-
lectora que permite un mane-
xo secuencial con 6 posicións 
fixas ao desprazala cara á de-
reita ao carril secuencial. Nela 
intégrase o botón P de apar-
camento, próximo ao do freo 
de estacionamento eléctrico 
e ao Auto Hold. O condutor 
pode seleccionar tres mo-
dos distintos de uso: Normal, 
Sport ou Winter.

Hai dúas versións: Classic por 28.995 € 
(26.495 € financiado) e Eco por 30.846 € 
(28.346 € financiado).

BYD Song Plus

Chery EQ5

Human Horizons HiPji X Launch

Beijing X7

GAC Enpluse

Lynk&Co Zero Concept

Changan Auto Vision. V

Hongqi S9
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Un SUV áxil e práctico

Skoda Kamiq 1.0 TSi

■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTogRaFía

A verdade é que nos fixo 
moita ilusión recoller o 
Skoda Kamiq no concesio-
nario oficial da marca checa 
en Santiago de Compostela, 
Bonaval Móvil. Neste mo-
mento que cada vez son máis 
os coches electrificados e, a 
maioría, con cambio auto-
mático que pasan polas no-
sas mans de probadores, ter 
un coche con motor de com-
bustión e cambio manual 
prodúcenos un certo pracer 
nostálxico.

Un pequeno todocamiño 
que o primeiro que resalta 
nada máis velo en parado é 
unha grande habitabilidade 
interior, sobre todo nas pra-
zas traseiras. O maleteiro, 
sen ser unha referencia no 
seu segmento, podemos di-
cir que é espazoso, 400 litros 
de capacidade.

O nome Kamiq vén da 
linguaxe dos Inuit, que vi-
ven no norte de Canadá e 
Groenlandia, e significa algo 
que encaixa á perfección en 
calquera situación (como 
unha segunda pel). O nome 
tamén empeza coa letra K e 
acaba cun Q, continuando 
coa nomenclatura homoxé-
nea dos modelos SUV da 
marca.

Skoda, co Kamiq, engadiu 
un terceiro modelo ao seu 
catálogo SUV para o merca-
do europeo entrando así no 
segmento dos SUV urbanos. 
O Kamiq reúne as vantaxes tí-
picas deste segmento, como 
unha maior distancia ao chan 
e a posición elevada dos 
asentos, coa axilidade dun 
coche compacto e o deseño 
característico de Skoda. Este 
pequeno todocamiño conta 
con sistemas de asistencia e 
infoentretemento de vangar-
da, unha xenerosa cantidade 
de espazo e numerosos ele-
mentos Simply Clever.

O Kamiq continúa coa exi-
tosa linguaxe de deseño SUV 
dos seus irmáns, os mode-
los Kodiaq e Karoq, men-
tres que os faros dianteiros 
partidos, con luces diúrnas 
situadas encima dos faros 
principais, crean acentos vi-
suais novos e distintivos. Con 
4241 milímetros de longo, o 
Kamiq é considerablemente 
máis compacto que os seus 
dous irmáns de maior tama-
ño. Combinado coa posición 
elevada dos asentos, isto sig-
nifica que está perfectamen-
te equipado para a xungla 
urbana moderna. Ao máis 
puro estilo da marca, o Kamiq 
tamén marca referencias no 
segmento dos SUV urbanos 
en termos de espazo.

Exterior

Este surcoreano está provi-
sEsteticamente o Kamiq ten 
unha personalidade diferen-
te aos dos seus irmáns SUV. A 
parte máis rechamante deste 
modelo é o frontal. En parte 
grazas a esas ópticas dividi-
das, cunha fina tira LED na 
parte superior e un faro tra-
pezoidal por baixo. O capó ta-
mén ten unha forma peculiar, 

coas nervaduras que parten 
do logotipo e realzan a súa fi-
gura. O certo é que integran 
dunha forma bastante conse-
guida esa grella dianteira que 
ten a forma característica de 
Skoda. Na parte inferior que-
da unha segunda reixa que 
ocupa case todo o ancho do 
vehículo grazas ás formas do 
parachoques.

 As 
sensacións 
dinámicas son moi 
positivas, en gran 
medida grazas ao 
chasis
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As lamias poden ir den-
de as 16 ata as 18 polgadas, 
tendo unhas de 17 na nosa 
unidade de probas. Tamén 
chama a atención o marco 
cromado das ventás e as ba-
rras de teito no mesmo ton.

Na traseira é inevitable 
non pensar no Skoda Scala. 
Hai dous motivos principais, 
o primeiro son eses pilotos 
coa forma de C e o segundo 
é que o nome da marca estea 
escrito con letras entre eles.

Interior

O Kamiq é o segundo mo-
delo da marca que vén co 
novo concepto interior do fa-
bricante checo. Skoda com-
binou un deseño emotivo e 
atractivo con ergonomía e 

funcionalidade para o seu 
novo SUV urbano. A posición 
elevada dos asentos propor-
ciona unha gran visibilidade 
en todo momento.

A pantalla independente, 
que está perfectamente si-
tuada na parte superior do 
cadro de mandos, ben á vis-
ta do condutor, mide ata 9,2 
polgadas e capta de inme-
diato a atención. Unha liña 
característica que percorre a 
parte baixa da pantalla lem-
bra a forma do capó e ser-
ve de repousamáns cando 
se usa a pantalla táctil. Con 
10,25”, a pantalla do Virtual 
Cockpit opcional é unha das 
maiores do seu segmento.

Os asentos elevados fan 
que os pasaxeiros estean si-
tuados 40 mm máis arriba 

que no Scala. Isto propor-
ciona unha excelente visi-
bilidade en todo momento, 
permitíndonos detectar 
peóns e ciclistas con maior 

antelación, así como obs-
táculos ou o bordo da 
beirarrúa durante o estacio-
namento. Por outra banda, 
a posición máis elevada dos 
asentos fai que entrar e saír 
do coche sexa máis doado.

O interior é moi espazo-
so. A cantidade de espazo 

na parte traseira é a máis 
xenerosa do seu segmento, 
cun espazo para a cabeza de 
1003 mm, un espazo para os 
cóbados de ata 1425 mm e 
un espazo para os xeonllos 
de 73 mm. O Kamiq ten un 
maleteiro cunha capacidade 
de 400 litros, que pode am-
pliarse ata os 1395 litros en-
cartando os respaldos dos 
asentos partidos asimetrica-
mente (60:40). Ao encartarse 
estes, créase unha superficie 
nivelada cando se combina 
co falso chan do maleteiro. 
Unha función de encartado 
para o respaldo do asento 
do acompañante tamén está 
dispoñible de forma opcio-
nal cos acabados Ambition 
(o noso modelo de pro-
bas) e Style, permitindo 

 Circulando 
pola cidade este 
Skoda é áxil e 
ten unha gran 
manobrabilidade

Skoda, co Kamiq, engadiu un terceiro modelo ao seu catálogo SUV

Nada máis acendelo o seu son xa 
nos indica claramente que dispoñe-
mos dun propulsor de tres cilindros. 
Así e todo, a sonorización interior está 
lograda, e os ocupantes teñen unha 
percepción acústica moi correcta.

Comezamos a facer ruta e aos pou-
cos quilómetros xa estamos adaptados 
a este todocamiño estupendamente. 

O seu propul- sor de 
gasolina tur- boalimentado de 
115 cabalos amosase preguiceiro a 
baixas voltas, habendo pouco que 
aproveitar por baixo das 2000 rpm. 
Teremos que subir a zona media para 
sentirnos máis a gusto (lembrar que 
os 200 Nm de par veñen entre as 2000 
e as 3500 rpm) e permítenos certa 
alegría en aceleracións. Somos cons-
cientes de que levamos un tricilíndrico 
de pouco máis de cen cabalos.

Tamén hai que ter en conta que 
os desenvolvementos do cambio ma-
nual de seis velocidades son bastante 
longos, un “plus” para obter bos con-
sumos. Isto vainos obrigar a recorrer 
á panca con asiduidade para ter ao 
Kamiq no réxime máis beneficioso. 
Dicir que a terceira marcha, grazas 

a que estira moito, dá bastante xogo 
en estradas lentas. En xeral o tacto é 
bastante correcto, cun guiado preci-
so a pesar dos percorridos da panca 
algo longos.

No noso percorrido de probas, 
maioritariamente por estradas se-
cundarias, as sensacións foron moi 
positivas, axudadas en gran medi-
da por un bo chasis. Este facilita que 
sexa bastante preciso e vaia ben 
asentado enlazando curvas. En xe-
ral, tanto en estrada coma en autoes-
trada encontrámonos moi cómodos. 
A dureza dos asentos tamén nos gus-
tou. Circulando polas rúas urbanas 
este Skoda atópase cómodo e amo-
sase como un SUV áxil e cunha gran 
manobrabilidade, sobre todo, á hora 
de aparcar.

A suspensión ten unha regraxe 
intermedia que consegue que sexa 
confortable á vez que elimina gran 
parte dos movementos laterais nas 
curvas. A dirección é bastante preci-
sa. En canto ao consumo dicir que na 
nosa ruta principal, estradas secunda-
rias e a un ritmo tranquilo (que non 
lento), fixemos unha media de 5,8 li-
tros. En autovía, onde fixemos uns 70 
quilómetros o consumo subiu 1,5 li-
tros máis. Coma sempre todo depende 
da condución do piloto e do peso do pé 
dereito sobre o acelerador.

Cremos que a motorización que 
probamos será unha das máis deman-
dadas no Kamiq. Interesante por pre-
zo (18.970 € a nosa unidade) e polo 
seu bo comportamento. Un equilibrio 
realmente interesante.

A
RRIN
CAMOS !
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transportar con facilidade 
obxectos especialmente vo-
luminosos de ata 2447 mm 
de longo. O repousabrazos 
pregable central, con porta-
vasos incluídos, é outra op-
ción extra.

No interior, un sofisticado 
sistema que presenta varias 
opcións de almacenamento 

crea 26 litros adicionais de 
espazo para gardar obxectos 
de todo tipo. Os recipientes 
para moedas e tarxetas están 
integrados na guanteira (ta-
pizado a partir do acabado 
Ambition) e hai un comparti-
mento extraíble á esquerda, 
debaixo do volante. Poden 
atoparse portavasos na 

consola central. 
Hai un compar-

timento para obxectos 
pequenos na Jumbo Box 
debaixo do repousabrazos 
central dianteiro. Os com-
partimentos de almacenaxe 
nas portas teñen espazo adi-
cional para chalecos reflec-
tores; ademais, nas portas 

dianteiras hai espazo para 
unha botella de 1,5 litros, e 
para unha botella de 1/2 li-
tro en cada unha das portas 
traseiras. Hai compartimen-
tos de almacenaxe debaixo 
de ambos os asentos dian-
teiros, así como petos nos 
respaldos.

A altura do asento do con-
dutor é axustable de serie; 
isto é opcional para o asen-
to do acompañante. Nos ni-
veis de acabado Ambition e 
Style, os equipamentos de 
serie inclúen soportes lum-
bares axustables para os 
asentos dianteiros e caixóns 
debaixo dos asentos dian-
teiros. Opcionalmente, 
os asentos dianteiros, así 
como os dous asentos ex-
teriores traseiros, poden ser 
calefactados.

O Kamiq pode configu-
rarse segundo as prefe-
rencias do cliente grazas 
a numerosas opcións de 
personalización.

Equipamento

O Kamiq Ambition, o aca-
bado da nosa unidade de 
probas, trae un equipamen-
to moi completo. Entre ou-
tras cousas incorpora: Front 
Assist (sistema de vixilan-
cia con radar espazo fronte 
vehículo, con función frea-
da urxencia cidade, sen 
ACC), asistente de arran-
cada en pendente, axu-
da aparcamento traseira, 
Climatronic, dous USB tipo 
C diante, portalentes, com-
partimento con paraugas na 

porta do condutor, control 
presión dos pneumáticos, 
E-Call chamada de urxen-
cia, repousabrazos diantei-
ro central “Jumbo Box”, Care 
Connect, Bluetooth, faros 
principais LED con luz de 
condución en curva e limi-
tador de velocidade.

Motor: 1.0 TSI

Cilindrada (cc): 999

Estrutura: 3 cilindros en liña

Inxección: Directa + 
Turbocompresor

Potencia máxima (cv): 116

Par motor en Nm CEE / 
rpm: 200/2.000-3.500

Tracción: Dianteira

Caixa de velocidades: Manual

Número de velocidades: 6
Stop & Start: Si

Dirección: Eléctrica con 
asistencia variable

Freos dianteiros / traseiros:
Discos ventilados /Discos macizos

Lonxitude total 
(metros): 4,241

Anchura (metros): 1,988

Alto (metros): 1,531

Número de prazas: 5

Volume maleteiro(litros): 400

Combustible: Gasolina

Capacidade do 
depósito (litros): 50

Prezo Skoda Kamiq 
(euros):14.900 (dende)

 No interior 
atopamos varios 
compartimentos de 
almacenaxe moi 
útiles

As prazas traseiras teñen unha amplitude xenerosa

O maleteiro podemos dicir que é espazoso, 400 litros de capacidade
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Cuestións clave dos automóbiles eléctricos e enchufables
Autonomía, tempos de carga e outros datos

■ REDACCIÓN | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | imaxe

Autonomía, tempo e prezo 
da recarga. Estas son as tres 
cuestións básicas que calque-
ra usuario sopesa, segundo o 
equipo de Arval Consulting, 
ao estudar o renting dun co-
che eléctrico. Estes son os da-
tos e exemplos prácticos que 
axudan a comprender mellor 
as características básicas dos 
automóbiles eléctricos.

1. Cálculo da auto-
nomía dun eléctrico.

Os fabricantes publican o 
dato de autonomía dun co-
che eléctrico, pero para rea-
lizar comparacións e ter un 
valor o máis realista posible, 
hai que fixarse que esa cifra 
se calculou baixo o ciclo de 
medición WLTP, o que máis 
se axusta ás condicións re-
ais de uso dun vehículo. Por 
exemplo, un BMW ix3 decla-
ra unha autonomía máxima 
de 460 km en ciclo WLTP e de 
520 baixo o ciclo NEDC.

Os fabricantes de baterías 
aseguran que, de media, cada 
kWh de batería equivale a 10 
km de autonomía. Esta cifra 
cambia substancialmente 
dependendo das caracterís-
ticas dos vehículos. En caso 
de non dispoñer do dato ofi-
cial, existe unha sinxela forma 
de calcular a autonomía apro-
ximada. Nun coche pequeno, 
multiplicando a capacidade 
da batería polo factor 7,5; por 
exemplo, nun Renault Zoe de 
40 kWh, sairíanos unha auto-
nomía de 300 km. Nun co-
che mediano, o factor é 7; e 
nun grande, 5. Desta forma, 
un Hyundai Ioniq de 39 kWh 
tería unha autonomía apro-
ximada de 273 km; e un Audi 
eTron de 71 kWh, de 355 km.

2. Para cargar a ba-
tería mellor na casa.

Recargar un automóbil 
eléctrico en casa, por nor-
ma xeral, resulta moito máis 
económico que facelo nun 
cargador de uso público. O 
custo para cargar un vehículo 

eléctrico (EV) ou híbrido en-
chufable (PHEV), depende da 
tarifa de electricidade e a can-
tidade de electricidade (kWh) 
que se utiliza. Unha tarifa do-
méstica habitual é de apro-
ximadamente 0,15€ / kWh, 

polo que un vehículo cunha 
batería de 40 kWh custaría 
ao redor de 6 € para cargar 
a batería ao completo, men-
tres que un vehículo híbrido 
enchufable cunha pequena 
batería de 10 kWh custaría 1,5 
€ aproximadamente.

A tarifa máis apropiada 
para recargar un eléctrico é 
a supervalle (2.0 DHS) con dis-
criminación horaria, que ofre-
ce prezos moito máis baixos 
pola noite, que é o momento 
ideal para deixar enchufado 

o coche. Estas tarifas poden 
chegar a un mínimo de 0,03 
€ / kWh, polo que recargar 
ao completo un modelo me-
dio como un Ioniq eléctrico, 
cunha batería de 39 kWh, 
custaría 1,17 €. Por este im-
porte poderiamos percorrer 
340 km (WLTP), do que sae 
un custo enerxético de 0,34 
€ / 100 km, moito máis baixo 
que o dun modelo equiva-
lente diésel, que se sitúa ao 
redor dos 5 € / 100 km. No 
caso dun Hyundai Ioniq hí-
brido enchufable, cunha 
batería de 8,9 kWh, o custo 
sería de 1,30 € en tarifa pico, 
e de 0,27 con tarifa val.

3. Tempo de carga 
necesario dun eléctrico.

O tempo que leva cargar 
un coche eléctrico depende 
da velocidade da unidade de 
carga, o tamaño da batería, a 
capacidade do cargador do 
coche (varía segundo o mo-
delo) e o cable utilizado. Se 
o coche non admite carga rá-
pida ou ultra rápida, non po-
deremos beneficiarnos das 
velocidades de carga máis 
potentes.

• Carga lenta. Enchufe do-
méstico; carga a 2,5 kWh.

• Carga rápida. Carga ha-
bitualmente a 7 kWh 
(monofásico), pero pode 
aumentar ata os 11 kWh 
ou 22 kWh (trifásico).

• Carga ultra-rápida (rede 
especializada) carga a 50 
kWh, pero pode aumen-
tar ata 100 kWh e 350 
kWh (súper cargadores). 
Nestes cargadores só se 
pode cargar ata o 80% da 
capacidade para protexer 
a batería.

 Cada kWh 
de batería equivale, 
aproximadamente, 
a 10 km de 
autonomía

Modelo Batería (KWh) Autonomía 
(WLTP)

Carga Lenta
(0-100%)

Carga rápida
(0-100%)

Carga ultra rápida 
(10-80%)

Mini Cooper SE 33 235 15 horas 5 horas 28 minutos

Kia e-Niro 64 455 32 horas 10,30 horas 63 minutos

Tesla Model 3 75 560 37 horas 12 horas 75 minutos

Volvo XC40 P8 78 470 38 horas 12 horas 74 minutos

Exemplos de tempos de carga dalgúns modelos:

Eléctricos20
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“Supercalifragilísticaespialidosa”

Zontes G1 125

■ XOSÉ ARUFE | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTogRaFía

A Verdade non sabía 
como iniciar este texto, im-
presionante, supernovida-
de, estupenda, marabillosa, 
tecnolóxica, económica… 
todos estes cualificativos pó-
dense aplicar a esta moto e 

creo que esta palabra defí-
neo todo.

Por fin as tan esperadas 
125 de Zontes, aínda que 
o distribuidor faláranos hai 
tempo destes modelos, des-
coñeciamos a data exacta de 
lanzamento.

A primeira vista unha 
moto preciosa, neoclásica, 

scrambler, con estilo. Un bas-
tidor de simple berce e un 
rechamante basculante en 
fundición de aluminio.

Que se pode esperar dun-
ha moto de 125cc neste caso 
témolo case todo, só lle falta 
a chave electrónica que si a 
temos na súa irmá pequena, 
a U125.

Equipamento

O conxunto de iluminación 
é totalmente LED, o seu faro 
de sección circular tipo Angel 
Eye, dálle o toque retro per-
fecto, equipa 5 proxectores 
LED no seu interior, dous ca-
drados para a luz curta, tres 
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superiores redondos para 
a luz longa e cinco módu-
los verticais DLR. destacaría 
a súa potente iluminación 
nocturna, na estrada máis 
escura o seu feixe de luz, 
tanto en posición de luz cur-
ta como en luz longa cobre 
un gran espazo na distancia, 

tamén a súa iluminación tra-
seira é de novo deseño e moi 
eficaz. Os conmutadores ta-
mén teñen retroiluminación 
e a pantalla LCD, pódese 
axustar en intensidade.

Na pantalla temos todo 
tipo de información. 
Ademais do velocímetro, 

odómetro total, 
parcial e tacómetro (gra-

duado dixitalmente), tamén 
nos informa da velocidade 
engrenada, a intensidade 
de carga da batería a tempo 
real, a temperatura refrixe-
rante, o modo de condución 
seleccionado (Eco/Sport), 
o reloxo horario e o nivel 
de combustible. Por outra 
banda, varias testemuñas 
luminosas nos indican acti-
vidade de intermitentes, luz 
longa, función ABS, ou po-
sición neutral do cambio de 
marchas.

As defensas laterais e os 
topes anticaídas tamén lle 
complementan ese aspecto 
tan carismático e intrépido, 

monta unha quilla grande 
que cobre a parte baixa do 
motor e os laterais, tamén 
monta nos extremos do 
guiador uns efectivos pro-
tectores que á súa vez fan 
de contrapesos. Rodas tipo 
Trail exclusivas do xigante 
chinés CST que agarran per-
fectamente en campo ou en 
pavimento mollado.

O seu depósito de gasoli-
na de vinte litros achégalle 
un aspecto moi atractivo, 
e cheo de combustible da-
ríanos corda para comple-
tar un percorrido de 700 km 
segundo os meus cálculos. 
O tapón de gasolina ábrese 
coa chave de contacto, para 
abrir o asento incorpórase 
unha posición no contacto, 
así como un obturador de fe-
chadura antirroubo; debaixo 
do asento temos un peque-
no oco para levar un cartafol 
coa documentación.

Motor e detalles

O propulsor é un mono-
cilíndrico con catro válvu-
las, dobre árbore de levas 
(DOHC) con refrixeración lí-
quida, homologación EURO 
5, reducido consumo e 

mínimo impacto ao medio 
natural, rende 14,6 cabalos. 
Esta Zontes ten un cambio 
de seis velocidades e alcan-
za unha velocidade punta de 
128 km/ h. Tamén destaca-
ría como novidade o siste-
ma de embrague antirrebote 
que evita que a roda trasei-
ra se bloquee en reducións 
bruscas e garante unha vida 
máis longa para o conxun-
to de discos, separadores e 
muelles.

Outro detalle que desta-
caría é a súa batería, como 
non podía ser doutra for-
ma, do mesmo xeito que 
toda a gama de Zontes, é 
unha batería de Litio; máis 
duradeira, con máis poten-
cia de arrinque, con menor 
tempo de carga e máis vida 
útil en xeral. Oculta na súa 
carrozaría podemos ato-
par unha toma USB dobre 
para carga ou funcionamen-
to de calquera dispositivo 
electrónico.

En xeral os seus acaba-
dos son de altísima calida-
de e isto xa o comprobamos 
e ratificamos noutros mode-
los de Zontes que xa levan 
tempo no noso mercado.

Espindo a moto e obser-
vando as súas entrañas ta-
mén podemos comprobar 
a calidade do seu sistema 

eléctrico, con modernas co-
nexións e sistemas de ca-
bleado simplificado. As súas 
perfectas soldaduras e a 
calidade dos acabados in-
dícannos a calidade de fabri-
cación. Noutra proba dunha 
Zontes xa falaramos da fábri-
ca, Tayo Motorcycles. Unhas 
instalacións ultra modernas 
nas que prima a investiga-
ción e o desenvolvemento 
de novos sistemas para me-
llorar cada produto. Zontes 
deseña, desenvolve e fabri-
ca o 80% das pezas de to-
das as súas motos mediante 

 O 
cambio axusta 
perfectamente cada 
velocidade

 O seu curto 
escape emite un 
ruxido cando a 
sobes de voltas moi 
peculiar
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sistemas robotizados, para 
o resto de compoñentes re-
corren a prestixiosas marcas 
como Bosch (ABS e inxec-
ción), Osram (iluminación) 
ou CST (pneumáticos). As 
pancas de cambio e do freo 
traseiro son regulables en 
altura; as manetas de freo 
dianteiro e o embrague ta-
mén son regulables.

Unha moto para todo

Outro cualificativo per-
fecto para esta moto seria 
“Multiusos”, podemos usa-
la axilmente polo tráfico ur-
bano, podemos movernos 
perfectamente por estrada 
e mesmo autoestrada, e se 
facemos unha incursión á 

beira salvaxe, esta explo-
radora deféndese perfec-
tamente converténdose 
nunha moto de enduro per-
fecta para excursións, isto 
é en parte grazas ás equi-
libradas suspensións, que 
coa robusta pinza investi-
da e o monoamortecedor 
traseiro fan un gran traba-
llo tanto na estrada como 
no campo, o amortecedor 
pódese regular en precar-
ga de resorte.

Proba na estrada

O son do motor é moi lim-
po e discreto, o seu curto es-
cape emite un ruxido cando 
a sobes de voltas moi pecu-
liar, o embrague é extrema-
damente suave e o cambio 
axusta perfectamente cada 
velocidade.

Estamos a falar dunha 
moto de 125cc, en canto 
saiamos a estrada, teremos 
que xogar co cambio de 6 
velocidades e aproveitar os 
seus 14,6 cabalos para go-
zala a lume de carozo. As 
tres primeiras velocidades 
son curtas e conxúganse en 
poucos segundos, a cuarta é 
a marcha de transición, te-
remos que usala para dar 

velocidade á 
moto e alcanzar 
as revolucións necesa-
rias para pasar ás marchas 
longas 5ª e 6ª, con estas 
dúas marchas engrenadas 
teremos que levar o motor 
alegre, de non ser así o mo-
tor perde fol e obrigaranos 
a baixar unha marcha. Esta 
Zontes permítenos levar 
un ritmo estupendo en es-
tradas nacionais cunha ve-
locidade de cruceiro duns 
90-100 km/h comodamen-
te, o tacto xeral é moi bo 
e todo funciona con preci-
sión, o acelerador é moi sua-
ve e preciso. Encántame!

En estrada mollada, apro-
veitei para probar o ABS, 
tanto o dianteiro como o 
traseiro. Despois de unas 
cantas probas extremas os 
freos danche moita máis 
confianza, ,tamén probei 
o embrague antirrebote 
e realmente funciona moi 
ben. Aconsello probar es-
tes sistema para coñecer os 
límites desta moto en caso 
de urxencia.

En curvas compórtase co-
rrectamente. Trazando con 
antelación toma as curvas 
perfectamente, é nobre e 
sincera. Grazas á súa lixei-
reza non ten demasiadas 
inercias e permítenos co-
rrixir sen riscos se a trazada 
non é a adecuada.

Outro detalle que me 
gusta é que, grazas á súa 
xenerosa quilla, aínda que 
circulemos co piso mollado, 
salpica moi pouco á altura 
dos nosos pés. Pola noite 
é un espectáculo lumino-
so para o condutor, entre 
os conmutadores retroilu-
minados o cadro e a súa 
potente iluminación regula-
mentaria, somos totalmen-
te visibles.

Moi poucas motos de 125 
no mercado poden igua-
lar esta oferta de Zontes, 
unha marca que vén rom-
pendo moldes e con ex-
traordinarias novidades no 
horizonte.

 O prezo da Zontes 
G1 125 é de 3.395 euros 
(matriculada e posta na 
estrada). As cores nas que 
está dispoñible son: Verde 
Lima e Negro Shadow.

 O embrague 
é extremadamente 
suave

Na pantalla a Zontes nos proporciona unha información moi completa
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SEGURO
Na oferta da marca, dispoñible ata o 30 de novembro, inclúese 
o seguro a terceiros obrigatorio para maiores de 25 anos, que se 
pode ampliar con coberturas de asistencia na estrada e seguro do 
condutor
Tamén se pode contratar un seguro con asistencia na estrada, 
seguro de condutor, indumentaria do condutor, seguro de pneu-
máticos, perda de chaves e avaría mecánica: 175 €/Ano
Tamén hai a posibilidade de engadir roubo e incendio ou 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
Prezo aproximado de cada revisión: 65 €
Cambio de pneumáticos: cada 13.000 km (prezo aproximado: 
185 €)

MOTOR
• Tipo de motor: 

monocilíndrico, 
DOHC, 4 válvulas

• Alimentación 
combustible: inxección 
electrónica Bosch

• Cilindrada: 125cc
• Relación de 

compresión:  12.5:1
• Refrixeración:  líquida
• Potencia:  14.6cv 

a 9.000 rpm
• Par máximo: 13 

Nm/7.000 rpm
• Arrinque: eléctrico

PARTE CICLO
• Sistema ABS: ABS Bosch 

9.1 M independente 
dianteiro/traseiro

• Freos dianteiros: 1 
disco de accionamento 
hidraúlico de 300 mm e 
pinza de dobre pistón

• Freos Traseiros: 1 disco de 
accionamento hidraúlico de 
230 mm e pinza de 1 pistón

• Suspensión dianteira: 
pinza investida

• Suspensión traseira: 
amortecedor Monoshock

DIMENSIÓNS E PESOS
• Tipo de bastidor:  

aceiro reforzado
• Depósito combustible:  

20 litros
• Distancia libre ao 

chan (mm): 193 mm
• Peso en orde de 

marcha: 150 kg
• Altura do asento:  830 mm
• Distancia entre 

eixos:  1.380 mm

• TRANSMISIÓN
• Embrague: multidisco 

antirrebote en baño de aceite
• Transmisión final: 

cadea selada

INSTRUMENTOS E 
COMPOÑENTES ELÉCTRICOS
• Faro dianteiro: LED
• Intermitentes: LED
• Piloto traseiro: LED
• Panel de instrumentos:  

dixital
• Indicador de marcha:  Si
• Dous modos de 

condución:  Eco/Sport
• Panel dixital:  Si
• Piñas retroiluminadas:  Si
• Lamias de aliaxe 

tubeless: Si
• Toma USB na parte 

dianteira:  Si
• Anticaídas:  Si
• Defensas:  Si
• Batería de xel:  Si
• Manetas regulables:  Si

Moi poucas motos de 125 no mercado poden igualar esta oferta de Zontes
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Este ano Skoda, ademais de 
cumprir 125 anos dende a 
fundación da compañía, cele-
bra tamén outras efemérides, 
incluíndo a primeira parti-
cipación no Rali dos Alpes 
Austríacos (Österreichische 
Alpenfahrt) en 1910, que 
nesa época era considerado 
como un dos retos máis duros 
que existían para o home e a 
máquina. Laurin & Klement, 
a marca fundadora detrás do 
a c t u a l fabrican-
te de a u t o -

móbi-
l e s 

Skoda, deixou a súa pega-
da en todas e cada unha das 
súas cinco participacións no 
Alpenfahrt de 2.932 quilóme-
tros, en parte grazas ao feito 
de ter ao incansable conde 
Sascha Kolowrat-Krakowsky 
ao volante.
A principios do século vin-
te, nos días pioneiros do au-
tomóbil, os Alpes, cos seus 
pasos de montaña sen pavi-
mentar e as súas pendentes 
formidables, proporcionaron 
o pano de fondo dalgunhas 
das carreiras máis duras do 
mundo. Estas incluían a fa-
mosa etapa de montaña do 
arduo Semmering, que co-
nectaba Baixa Austria con 
Estiria. Laurin & Klement ce-
lebraron o seu notable éxito 
no circuíto de dez quilóme-
tros o vinte de setembro de 
1908, apenas tres anos des-
pois de empezar a produción 
de coches en Mladá Boleslav; 
a marca de bohemia non só 

conseguiu gañar nas 
tres categorías nas 
que participou 
cos seus coches 

de carreiras e turis-
mos especiais: ta-
mén conquistou as 

segundas e terceiras 
posicións.

1910

Con todo, o 
Rali dos Alpes 
Austríacos, que 

celebrou a súa 

estrea o 26 de xuño de 1910, 
axiña demostrou ser aínda 
máis difícil. Saíndo de Viena, a 
ruta pasaba por Baixa Austria 
e Estiria, Carintia e a rexión 
de Salzburgo. Despois de 
tres días e 867 quilómetros, 
só catorce dos 23 participan-
tes volveron ao momento de 
saída. Polo camiño, enfron-
táronse a un empinado te-
rreo montañoso con moitos 
e duros ascensos, incluído o 
Paso de Katschberg.

O equipo de Mladá Boleslav 
enviou tres vehículos Laurin 
& Klement á liña de saída (ve-

hículos similares aos modelos 
de serie con motor de vinte 
cabalos -14,7 kW-). Un dos 
coches conducíao o conde 
Sascha Kolowrat-Krakowsky, 
un checo nado en EE.UU. que, 
ademais de ser un apaixona-
do das motocicletas e das 
carreiras de coches, pasou á 
historia como fundador da in-
dustria cinematográfica aus-
tríaca e descubridor da actriz 
Marlene Dietrich. O conde 
Sascha conseguiu acabar 
o Alpenfahrt sen acumular 
nin un só punto de penaliza-
ción. Os outros dous Laurin 

& Klement, conducidos polo 
conde croata Paul Drašković 
e o deseñador xefe de L&K, 
Otto Hieronimus, tamén al-
canzaron a meta. O xove fa-
bricante obtiveu a ansiada 
clasificación do equipo e co-
rreu a decisiva etapa especial 
de cinco quilómetros ás por-
tas de Viena, promediando 
unha velocidade de 104,985 
km/h. O motivo polo cal se 
corría dita etapa era que os 
organizadores puidesen ga-
rantir (en base á velocida-
de obtida) que os vehículos 
non tivesen unha relación de 
transmisión máis curta, o que 
lles daría vantaxe nos nume-
rosos treitos costa arriba que 
había nas montañas.

1911

Naturalmente, en 1911 Laurin 
& Klement volveron para de-
fender o seu título no Rali dos 
Alpes. O ruteiro ampliouse a 
máis de 1.421 quilómetros, e 
agora incluía o Paso de Loibl, 
cunha pendente de máis do 
trinta por cento. As estritas 
regras esixían que os motores 
dos coches funcionasen sen 
tregua durante as dez etapas. 
Recibíanse puntos de penali-
zación por, entre outras cou-
sas, facer reparacións durante 
as probas, conducir demasia-
do lentamente ou desviarse 
do ruteiro marcado. Un comi-
sionado de deportes do Club 
do Automóbil Austríaco era o 
responsable de garantir que 

Skoda nos Alpes
Un cuarto de século

 L&K 
triunfou 5 veces 
seguidas fronte á 
dura competencia 
internacional

Trofeo obtido por Kolowrat-Krakowsky, exposto na actualidade 
no Museo Skoda
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todo fose segundo o previsto 
en cada coche, que os com-
poñentes importantes e os 
motores conservasen o seu 
selo orixinal e que, ao acabar 
as etapas, todos os vehícu-
los se aparcasen nunha zona 
pechada e baixo vixilancia. 
Durante a pausa nocturna, 
nin os equipos nin os me-
cánicos tiñan acceso a este 
parque pechado. Con todo, 
os cinco coches de Laurin & 
Klement chegaron á meta 
do Alpenfahrt de 1911 sen 
puntos de penalización. Otto 
Hieronimus volveu a casa co 
"Escudo de Prata".

1912

En 1912, Hieronimus volveu 
ocupar a primeira posición, 
e o equipo de fábrica, que 
tamén incluía a Kolowrat e 
Drašković, volveu unha vez 
máis a acabar a carreira sen 
recibir nin un só punto de 
penalización. O Alpenfahrt 
de 1913 consistía de sete 
etapas e máis de 2.667 qui-
lómetros. Laurin & Klement 

enviou coches de serie á 
carreira, como era habitual, 
mentres que Rolls-Royce, 
por exemplo, confiou no 
Silver Ghost de seis cilin-
dros, que tiña unha caixa 
de cambios especial de ca-
tro velocidades cunha re-
lación de transmisión máis 
curta; o ano anterior, o equi-
po inglés, viuse obrigado a 
saltarse as ascensións por 
pendentes pronunciadas. 
Unha vez máis Hieronimus 
gañou o escudo de prata, 
el e o conde Sascha aca-
baron o rali sen puntos de 
penalización.

1914

Como última gran carrei-
ra do automóbil da era an-
terior á Primeira Guerra 
Mundial, o Alpenfahrt de 
1914 foi, unha vez máis un 
grande espectáculo. Do 14 
ao 23 de xuño, o percorri-
do cubría 2.932 quilóme-
tros e trinta pasos alpinos. 
Dos 75 participantes iniciais, 
só cincuenta alcanzaron a 

meta, dezanove deles sen 
recibir puntos de penali-
zación (incluído o conde 
Sascha). Isto converteulle 
nun do únicos cinco pilo-
tos en conseguilo tres ve-
ces seguidas, cualificándose 
para a Copa Challenge dos 
Alpes. O trofeo obtido por 
Kolowrat-Krakowsky está 
hoxe exposto no Museo 
Skoda de Mladá Boleslav. O 
equipo de fábrica consegui-
ra acabar as cinco edicións 
do Alpenfahrt con polo me-
nos un coche sen puntos de 
penalización (un récord ini-
gualado por ningún outro 
fabricante).

Consecuencias da Gran 
Guerra

Cinco días despois do final 
do quinto Rali dos Alpes, 
os disparos que acenderon 
a Primeira Guerra Mundial 
alcanzaron ao archidu-
que Austro-Húngaro Franz 
Ferdinand e á súa esposa en 
Sarajevo. Isto tamén mar-
cou o final dunha era para o 

Alpenfahrt. Volver á norma-
lidade non sería nada doa-
do. De feito non foi ata catro 
décadas máis tarde que 
Skoda puido celebrar novos 
éxitos nesta competición. O 
17 de xuño de 1955, a ver-
sión deportiva do novo 440 
"Spartak" gañou a medalla 
de prata e bronce na cate-
goría de ata 1.300 centíme-
tros cúbicos durante a súa 
estrea internacional. Catro 
anos máis tarde, tres vehí-
culos da marca checa cruza-
ron a meta sen un só punto 
de penalización. Outra vito-
ria importante chegou en 
1968, esta vez cun modelo 
de nova xeración con mo-
tor traseiro e tracción tra-
seira. Skoda demostrou de 
forma impresionante o ren-
demento dos seus coches 
con este e outros resulta-
dos similares, logrados ante 
unha audiencia internacio-
nal nos circuítos máis esi-
xentes. Isto reforzou aínda 
máis a posición da marca de 
Mladá Boleslav no mercado 
austríaco e outros.

Cartel publicitario de L&K de principios do século XX

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
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… como respectivos epicentros, 
Galicia volveu acoller probas de ca-
rácter nacional, unha delas adiada 
no seu momento, a outra na data 

fixada no calendario inicial. Terra e 
vehículos históricos visitaron a nosa 
autonomía para ofertar dúas carreiras 
marcadas polas adversas condicións 

climatolóxicas dos primeiros días do 
outono. O catalán Nil Soláns e o ga-
lego López Rivas foron os brillantes 
vencedores.

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

Ourense abrirá o nacional de asfalto

Entre Arzúa e Betanzos...

Rali Terra da Auga (CERT)

Rali Terra da Auga (CERT) – Rali Rías Altas(CERVH)

Despois dunha pelexa inicial con Pepe López, Nil Soláns acadou unha doada vitoria en Arzúa, 
cando o seu rival envorcou no primeiro paso polo treito de O Pino. Segunda vitoria na terra 
nacional para o catalán de Skoda, que reforza o seu liderado no Supercampionato.

A segunda praza tivo moitos pretendentes na comarca do prezado queixo. Por ela pelexaron 
diversos pilotos para recaer finalmente nas mans do madrileño con raíces galegas Álex Villa-
nueva, que tamén pilotou un Skoda R5.

A segunda praza tivo moitos pretendentes na comarca do prezado queixo. Por ela pelexaron 
diversos pilotos para recaer finalmente nas mans do madrileño con raíces galegas Álex Villa-
nueva, que tamén pilotou un Skoda R5.

Posto Piloto Vehículo
1º Nil Solans Skoda Fabia R5
2º Álex Villanueva Skoda Fabia R5
3º Gorka Eizmendi Skoda Fabia R5
4º José L. Pelaez Skoda Fabia R5
5º Eduardo Pons Skoda Fabia R5
6º Daniel Alonso Ford Fiesta R5 MkII
7º Juan P. Castro Skoda Fabia R5
8º Félix Macías Subaru Impreza WRX STi
9º Sergi Francoli Peugeot 208 Rally 4

10º Óscar Palomo Peugeot 208 Rally 4

Rali Terra da Auga (CERT) Clasificación Xeral

ATA 51 CLASIFICADOS
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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:

Pouco tempo antes de afrontar o Rali de Andalucía, da Copa do Mundo TT, o ourensán Félix 
Macías desempoou o seu combativo Subaru para gañar nas especiais de terra coruñesas o 
apartado Proto 4 RM.

Moito espectáculo deu o BMW 325i de Álvaro Rodríguez, que encabezou a clasificación dos 
vehículos Históricos.

As coñecidas ofertas promocionais de Toyota e Dacia puntuaban nesta manga. Na primeira 
triunfo do vasco Unai García –na foto– mentres que na segunda liderou o andaluz Leal.

A categoría N5 tamén tivo participantes e pelexas. A primeira praza foi finalmente propie-
dade da “dakariana” burgalesa Cristina Gutiérrez, cun Ford Fiesta que tivo a experiencia do 
lucense Mario Tomé nas tarefas de copilotaxe.

Non faltou emoción no apartado 2RM e na Beca Júnior, que finalmente caeron no zurrón do veloz piloto catalán Sergi Francoli.
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Posto Piloto Vehículo
1º Francisco López Ford Escort RS 2000
2º Javier Pardo Ford Sierra Cosworth
3º Marcos Vázquez Peugeot 309 GTI 16V
4º Víctor García Peugeot 309 GTI 16V
5º Antonio Sainz Subaru Legacy 2.0 T
6º Juan C. Villanueva Ford Sierra Cosworth
7º José M. Blanco Seat 1430 ESP. 1800
8º Iago Fernández Opel Corsa A
9º Fco. Javier Esquer Seat Panda 45

10º Juan R. Costoya Ford Sierra Cosworth

Rali Rías Altas(CERVH)

Rali Rías Altas(CERVH) Clasificación Xeral

Correndo e aproveitando as circunstancias, o piloto de Castroverde López Rivas acadou a vito-
ria no Rías Altas 2020, a primeira na súa carreira deportiva.

Segunda posición absoluta e primeiro Pre-90. O oficial de Suzuki, Javier Pardo recorreu desta 
volta ao Sierra Cosworth de Manel López para acadar o chanzo de prata.

Recuperando un Subaru Imprezza, o veterano Francisco Pardo imitou ao seu fillo, sendo o 
mellor na categoría Youngtimers.

O apartado de Fabricación Nacional foi cousa dos caldenses Simaes-Túnez cun Seat 127.

Os pontevedreses Gabeiras-Barros mandaron co seu Visa na Categoría 5.
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O actual campión de España de asfalto, Pepe López, venceu no Trofeo Rías Altas, recorrendo 
ao 205 Proto de Yacar.

Outro tanto acontecía na Copa Suzuki, onde a primeira praza era para o vigués Pablo Pazó.

Gorroño e o seu Escort mandaron no apartado de Regularidade Sport.

Doada primeira praza do naronés Cagiao na Clio Trophy Spain, que aproveitaba este rali en 
lugar de citas suspendidas polo Covid-19.

Primeira praza para o Golf de Martínez en Regularidade 90.
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