
Honda Jazz Crosstar
Tecnoloxía e calidade xaponesa

A ACTUALIDADE DO MOTOR [NOVEMBRO 2020] Nº 282- ANO XXV w w w . s p r i n t m o t o r . c o m

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.

   Ducati Multistrada 1260: O dragón italiano
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Son moitos os datos que nos din que es-
tes últimos meses de ano (tan atípico) é un 
bo momento para mercar un coche. Tamén 
son moitos os datos, económicos e sanita-
rios, que nos fan ser cautos e pensar que 
pode ser arriscado.

Ás veces, perdemos oportunidades por-
que non tomamos decisións no tempo 
oportuno. Pospoñémolas por factores 
como o medo a tomar unha decisión in-
adecuada, o medo a asumir riscos e ou-
tros temores que nos fan ser precavidos, 
ás veces, de máis.

Pero nós falamos agora dunha boa 
oportunidade para mercar un automóbil. 
Evidentemente, sempre teremos que ver 
que necesitamos e cando o precisamos. O 
coche non é un luxo. É unha necesidade 
para desprazarnos, para traballar e para 
poder movernos nas nosas actividades 
esenciais.

Antes de tomar a decisión temos que fa-
cernos unhas cantas preguntas. Por exem-
plo: se o que temos xa está amortizado e se 
economicamente podemos realizar a ope-
ración. Se as respostas son positivas este é 
o momento. Todo apunta que vai ser moi 
diferente comprar este ano ou en 2021.

A pandemia supuxo un durísimo golpe 
para o sector do automóbil. Cunha caí-
da estimada do PIB dun once por cento e 
do consumo privado de pouco máis dun 
dez por cento, o mercado nacional de tu-
rismos pechará este ano con pouco máis 
dun millón de vendas (1.008.040 unida-
des), segundo as estimacións dos fabri-
cantes e importadores de coches; unha 
caída do 31,6 por cento respecto de 2019 
(ano no que xa baixara un catro por cento). 
Retornamos a cifras de 2014, nas últimas 
sacudidas da anterior crise.

Doutra banda, cada vez estamos máis 
concienciados coa mobilidade susten-
table e coa redución da nosa pegada de 

carbono. E os gobernos europeos apoian 
e camiñan polo sendeiro das enerxías re-
novables e dos coches eléctricos cada día 
con máis contundencia. Para apoiar isto, a 
maioría dos vehículos, (que emiten entre 
81 e 120 gramos de CO2 por km) pasará de 
pagar un 0% a un 7%. Isto quere dicir que 
un vehículo de importe medio de 25.000 
€, subirá 1.750 € en 2021.

Tamén hai que apuntar que as empre-
sas e o renting, que sempre son punta de 
lanza nas tendencias globais do merca-
do, apostan polos vehículos electrificados 
máis claramente este ano. Ademais, distin-
tos estudos apuntan a que un 53 por cen-
to vai comprar híbridos nos vindeiros tres 
anos (oito puntos porcentuais máis que a 
media da Unión Europea); un 43 por cento, 
híbridos eléctricos; e un 41 por cento, eléc-
tricos. Isto implica desfacerse das existen-
cias e da capacidade produtiva de moitos 
coches con motor de combustión.

Porque dicimos todo isto. Pois, primeira-
mente, porque os automóbiles van a ter 
unha suba importante de impostos o vin-
deiro ano motivado pola descarbonización 
e a electrificación do sector do automóbil. 
E, por outra banda, porque os fabricantes e 
a súas redes de concesionarios oficiais van 
poñer todo da súa parte para intentar pe-
char este ano, moi complicado economi-
camente pola pandemia, co maior número 
de vendas posibles. Estamos fronte a unha 
tormenta perfecta que é, paradoxalmente, 
beneficiosa para os consumidores.

É un bo momento para estar atentos 
a ofertas tanto de compra do automó-
bil como de financiamento. Poden xur-
dir grandes oportunidades que, se nos 
é posible, nos animen a renovar o par-
que móbil. Lembrar tamén que o próximo 
2021 os impostos encarecerán o prezo 
dos coches, polo menos os dos máis 
contaminantes.

EDITORIAL

A tormenta perfecta para mercar cocheA tormenta perfecta para mercar coche
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A pesar da crise sanitaria 
disputouse a Vuelta a España, 
non cando lle corresponde-
ría, en agosto e setembro, se-
nón en outubro e novembro.

Na primeira semana de no-
vembro a Vuelta disputou 
tres tiradas en Galicia. Unha 
contrarreloxo individual con 
saída en Muros e chegada 
no Ézaro. Outra etapa con 
saída en Lugo e chegada en 
Ourense e a última con saída 
en Mos e chegada en Puebla 
de Sanabria.

As tres tiradas foron especta-
culares, houbo emoción ata os 
últimos metros. E o celebrarse 
a Vuelta en outono, a paisaxe 
deixou imaxes espectaculares 
e Galicia luciu como nunca.

O gañador da contrarreloxo 
no Ézaro foi Primoz Roglic, o cal 
se vestiu coa camisola verme-
lla de líder.

O gañador en Ourense foi 
Tim Wellens. Nesta etapa a 
protagonista da xornada foi a 
fuga, xa que entre os fugados 
xogáronse o triunfo.

A tirada que saíu de Mos e re-
matou en Puebla de Sanabria 
tivo como gañador a Jasper 

Philipsen, foi o ciclista máis rá-
pido no sprint masivo.

Cabe destacar a actuación de 
todos os seareiros galegos do 
ciclismo o non acudir a proba, 
xa que previamente a Vuelta 
pediu que a xente non acudise 
o evento en directo, para evitar 
posibles contaxios de corona-
virus, e se seguise a proba pola 
televisión dende as súas casas.

O gañador da Vuelta foi o 
esloveno Primoz Roglic que 
avantaxou en 24 segundos o 
ecuatoriano Richard Carapaz.

A Vuelta a España visitou Galicia
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo  ■ CICLISMO GONZÁLEZ | FoTo

Honda SH350i
A SH350i subs-

titúe á SH300i 
como líder da fa-

milia SH cun novo motor 
eSP de 350cc máis poten-
te. Ademais do aumento 
de cilindrada, melloras na 
admisión, o escape e a re-
frixeración proporciónan-
lle unha aceleración aínda 
máis enérxica e unha po-
tencia máxima líder na súa 
categoría.

A SH350i tamén incorpo-
ra cadro de instrumentos 
LCD e unhas novas liñas 
de deseño máis muscu-
losas; Luces de Freada de 
Urxencia e unha toma de 
carga USB únense á cha-
ve de proximidade Honda 
Smart Key e ao Control 
de Par Seleccionable 
Honda para reforzar aín-
da máis a seguridade e a 
funcionalidade.

Motorrad Concept Definition CE 04
A BMW Motorrad 

C o n c e p t 
Definition 

CE 04 electrificada 
foi desenvolvi-
da e adaptada 
para satisfacer 
as necesida-
des cotiáns do 
usuario. Fiel ao 
lema “Plugged to 
life” (conectado á vida), 
combina o mundo analó-
xico do usuario co dixital. 
Xunto co correspondente 
equipamento intelixente 
do motorista créase unha 
experiencia de mobilida-
de global, moi emocional 
e de última xeración.

“A mobilidade eléctri-
ca é un eixe crave para 
BMW e confiamos nesta 
tecnoloxía na nosa estra-

texia sosti-
ble. Os 
m o t o r e s 
eléctricos son 
tamén un tema central 
para nós, especialmente 
para a contorna urbana”, 
explica Edgar Heinrich, 
Xefe de Deseño de BMW 
Motorrad.

X-Race de Acerbis
Botas lixeiras, 

protectoras e 
anatómicas, con-

feccionadas en pel e pen-
sadas para afeccionados 
e profesionais do motoci-
clismo off-road.

Confeccionadas en pel, 
resistente aos cortes e a 
abrasión coa parte supe-
rior de microfibra. Conta 
cunha sola contra impac-
tos exclusiva de Acerbis, 
resistente ao aceite, a 
gasolina e ao desgaste. 
Dispoñible en talles: da 

39 á 47. Cores: gris; negro, 
laranxa/gris; azul/gris; ver-
mello/gris. Prezo: 250 €.

Novas Long Heated TCS Lady
Calefac tables 

e con forro de 
Primaloft, cunha 

patronaxe especialmen-
te deseñada para a muller, 
así son estas luvas 100% 
Garibaldi.

As Long Heated TCS Lady 
son para gozar da moto ata, 
neses días de moito frío. 
Destaca a posibilidade de 
seleccionar 3 niveis de inten-
sidade de calor por medio 
do seu pulsador luminoso 
co que as mans non sufrirán 

frío durante o inverno. Para 
apagar o sistema só hai que 
premer o botón durante uns 
segundos. Combinan pel de 
cabra de primeira calidade 
na palma e Nyspan no dor-
so. Cores: negro. Talles: XS 
a XL. Prezo: 240 €.
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Iniciativa solidaria do Grupo Breogán
Centro Porsche 

A Coruña re-
cibiu nas súas 

instalacións o Taycan 
Electrotour, iniciativa 
solidaria que comezou 
o pasado 19 de outubro 
en Barcelona e terminou 
en Madrid, o 30. Ao lon-
go destes días, o primeiro 
deportivo 100% eléctrico 
da marca alemá percorreu 
a Península Ibérica den-
tro da 3ª fase do proxecto 
Porsche Summa.

A finalidade foi converter 
a quilometraxe percorrida 
polo Taycan (3.850 km) en 
quilos de alimentos, que 
se doarán á Federación 
Española de Bancos de 
Alimentos de España 
e á Rede de Urxencia 
Alimentar de Portugal.

Á súa chegada á Coruña, 
na 4ª etapa do percorri-
do, o Taycan sumaba xa 
máis de 1.000 km en cir-
culación. José Ramón 
Ferreiro, director xeral de 
Grupo Breogán, acom-
pañado por Jordi Curros, 
xefe de vendas e o resto do 
equipo, recibiron ao gran-
de a chegada do Taycan 
Electrotour. Tras a recarga 
na Coruña, o Taycan e a ca-
ravana que o acompaña-
ba, continuaron percorrido 
rumbo a Portugal.

Centro Porsche A Coruña 
participou nas tres fases 
de Porsche Summa, con-
tribuíndo a esta iniciativa 
solidaria cunha doación de 
alimentos e unha económi-
ca de 9.500 € ao Banco de 
Alimentos local.

Novo Kia Sorento
Nas instalacións 

do concesiona-
rio oficial de Kia 

en Santiago, Compostela 
Concesionario, foi pre-
sentado aos medios es-
pecializados do motor a 
última versión do novo 
Kia Sorento. Manuel 

Lorenzo, director co-
mercial de Compostela 
Concesionario, foi o encar-
gado de explicar as novida-
des que incorpora, que son 
moitas, este gran todote-
rreo. Dentro de pouco te-
remos a proba del nestas 
páxinas.

Dangel fabrica 4x4 en Vigo
A empresa fran-

cesa Automóbiles 
Dangel presen-

tou o primeiro vehículo 
4x4 que transformou en 
España, para o que esco-
lleu unhas novas instala-
cións situadas en terreos 
da Zona Franca de Vigo. 
En concreto, este foi o pri-
meiro vehículo que ha per-
sonalizado no noso país a 
firma francesa, que lidera a 

nivel mundial a conversión 
de vehículos utilitarios en 
4x4 seguros para realizar 
traballos en distintos te-
rreos. Deste xeito, nas súas 
novas instalacións de Vigo, 
Dangel mellora a tracción 
de vehículos fabricados 
por PSA na cidade olívica 
agregándolles característi-
cas todoterreo mediante a 
colaboración entre ambas 
firmas.

Consumo combinado (l/100 km): 4,8. (NEDC: 3,9). Emisión CO2 combinada (g/km): 110. (NEDC: 89).
PVPR en Pen ínsu la y Ba leares para Honda Crosstar 1.5 i -MMD: 26.725 € inc l. IVA, t ranspor te, impuesto de mat r icu lac ión, apor tac ión de l Concesionar io y marca. P rec io f inanc iando un mín imo de 10.000 € con 
permanenc ia mín ima de 24 meses. Ent rada 7.224,30 €, gastos de aper tura f inanc iados 585,02 €. Impor te t o ta l de l créd i t o 20.085,72 €. 36 cuotas de 229 € y 1 cuota f ina l de 15.588 €. Impor te t o ta l adeudado  
23.832 €. P rec io t o ta l a p la zos 31.056,30 €. T IN 6,70%, TAE 8,29%. O fer ta f inanc iera de Honda Bank GmbH S.E. su je ta a aprobac ión y vá l ida hasta 31/08 /2020. *5 años de garant ía (3 años de or ig ina l  
+ 2 de ex tensión mecán ica) según condic iones cont rac tua les a consu l t ar a t ravés de la Red Honda. No inc lu ye p in tura meta l i zada n i gastos de mat r icu lac ión. 1Cont ra to de Manten imiento inc lu ye las 
rev is iones programadas por Honda, r epuestos, p iezas or ig ina les (sa l vo desgaste) y mano de obra durante 5 años o 100.000 km ( lo que antes suceda). Consu l t a cober turas /exc lus iones en honda.es.

El híbrido que  
se adapta a ti

Nuevo

Y AHORA BENEFÍCIATE DEL DESCUENTO DEL PLAN RENOVE.

Nuevo Crosstar por 229 € al mes  
y 5 años de mantenimiento incluido1

Entrada 7.224,30 €. 36 cuotas 229 €. Cuota final 15.588 €. TAE 8,29%.

GALCAR. Concesionario Oficial Honda en Galicia.
Avda. Finisterre, 331. Tel. 981 27 04 05*. La Coruña. - Vía de la Cierva, 2-4. (Pol. Ind. Del Tambre). Tel. 981 52 17 70*. Santiago de Compostela.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.
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Novos Tipo e Tipo Cross
A nova gama vira 

ao redor de dous 
temas: Life e os seus 

tres niveis de equipamento 
(Tipo, City Life e Life), dis-
poñibles en tres variantes 
de carrozaría (4 e 5 portas 
e Station Wagon); e o Cross, 
con dous niveis de acabado 
(City Cross e Cross) e a va-
riante crossover con carro-
zaría de 5 portas.

A altura do Tipo Cross ele-
vouse en case 4 cm, corte-
sía da renovada calibración 
da suspensión e dunha 
nova solución de lamias e 
pneumáticos, xa vista antes 

noutro crossover de Fiat, o 
500X. O Tipo Cross inclúe 
pneumáticos máis grandes, 
para un aspecto aínda máis 
robusto.

O Novo Tipo pode equi-
parse co motor de gasolina 
1.0 GSE T3 de 100cv e dous 
diésel. O propulsor de ga-
solina de tres cilindros des-
envolve un par máximo de 
ata 190 Nm a só 1.500 rpm. 
Por outra banda, os moto-
res diésel MultiJet ofrecen 
dúas potencias: 95 e 130cv 
(antes 120), cunha mellora 
considerable en prestacións 
e valores de CO2.

Ford aposta polo Mondeo híbrido
Ford transformou 

o 100% da produ-
ción do motor de 

gasolina do Mondeo en sis-
temas híbridos completos. 
O Mondeo Hybrid ofrece a 
posibilidade de conducir 
en modo puramente eléc-
trico, sen que os usuarios 
teñan que cargar a batería a 
través de fontes de enerxía 
externas.

O Mondeo Hybrid combi-
na un motor de combustión 
desenvolto especificamente 
para este sistema (un bloque 

de gasolina de 2.0 litros), 
cunha mecánica eléctrica, 
un xerador e unha batería de 
ións-litio de 1.4 kWh, grazas 
ao cal ofrece a autonomía e 
a liberdade dun motor tradi-
cional de combustión, xun-
to á eficiencia e refinamento 
dun motor eléctrico.

A tecnoloxía de freo rexe-
nerativo é capaz de captar 
ata o 90% da enerxía que 
normalmente se perde du-
rante a freada, e que serve 
para recargar a batería do 
vehículo.

Audi e-tron route planner
O planificador de 

rutas Audi e-tron 
route planner forma 

parte do equipamento de 
serie de todos os modelos e-
tron (os 100% eléctricos da 
marca dos catro aros). Como 
parte dos servizos integra-
dos en Audi connect, ofrece 
aos clientes a posibilidade de 
planificar rutas antes de ini-
ciar unha viaxe, xa sexa utili-
zando a aplicación myAudi 
ou o sistema de navegación 
do vehículo.

Unha vez na estrada, os 
condutores viaxarán pola 

ruta máis rápida posible, con-
tando coa asistencia do sis-
tema, que planifica de forma 
ideal as paradas necesarias 
para recárgaa se o destino 
se atopa fóra do alcance que 
permite a autonomía do co-
che. Mediante novos algorit-
mos, o planificador de rutas 
e-tron está deseñado para 
ter en conta, de forma aín-
da máis eficaz, as caracterís-
ticas da condución eléctrica. 
As actualizacións diarias de 
datos e as rutas individuali-
zadas melloran a utilidade no 
día a día.

BREVES

❱❱ Seat ten en mar-
cha unha proba piloto para 
fabricar pezas para coches 
a partir de cascas de arroz, 
un proxecto de innovación 
baseado na economía cir-
cular que investiga o uso 
de Oryzite en substitución 
de plásticos, co obxectivo 
de reducir a súa pegada de 
carbono.

❱❱ O fabricante de 
motos Soriano Motori des-
velou o seu modelo eléc-
trico Giaguaro V1-Gara. Ás 
súas primeiras unidades 
chegarán aos clientes do 
noso país durante a prima-
vera do próximo exercicio.

❱❱ Un xulgado de 
Barcelona investiga se 
o Ministerio de Indus-
tria facilitou, con presun-
tos tratos de favor, unha 
operación da entrada de 
Mitsubishi co 24,9 por 
cento na ampliación de 
capital da empresa de au-
tomoción Bergé.

❱❱ Volkswagen in-
vestirá ao redor de 73.000 
millóns de euros en elec-
trificación, sistemas de 
propulsión híbridos e tec-
noloxía dixital durante o 
vindeiros 5 anos para con-
tinuar coa súa transforma-
ción cara a unha empresa 
de mobilidade dixital.

❱❱ O A1, o Sandero 
e o Qashqai foron os mo-
delos máis buscados en 
Niw.es durante outubro, 
un mes no que Audi, Mer-
cedes e Peugeot foron as 
marcas máis populares en-
tre os usuarios da plata-
forma dixital de venda de 
coches de ocasión de con-
cesionario..

❱❱ Os Honda Jazz e 
Mazda MX-30 obtiveron a 
máxima puntuación, cun-
ha cualificación de 5 estre-
las, nas últimas probas de 
choque realizadas polo or-
ganismo europeo de segu-
ridade Euro NCAP. 
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Huracán EVO Fluo Capsule
Lamborghini pre-

sentou o Huracán 
EVO Fluo Capsule, 

unha nova colección de co-
res vivas e atrevidas deseña-
da para o superdeportivo V10, 
que ofrece exteriores en pin-
tura mate e opcións comple-
mentarias para os acabados e 
cores interiores.

Inspirado na tradición de co-
res vivas que sempre destacou 
as liñas dos Lamborghini, o 
Huracán EVO Fluo adopta un 
extraordinario esquema bitón 
para o exterior, que subliña a 
súa personalidade na estrada. 

Hai 5 configuracións dispoñi-
bles para o exterior e para o in-
terior, en Verde Shock, Arancio 
Livrea (laranxa), Celeste Fedra 
(azul), Arancio Dac (laranxa) e 
Giallo Clarus (amarelo), que se 
combinan co teito, o paracho-
ques dianteiro e os faldóns la-
terais en negro mate. As novas 
cores fluorescentes reflíctense 
nalgúns dos detalles dos com-
poñentes negro mate, como 
a liña de cor que atravesa os 
espellos retrovisores negros 
e as liñas verticais do splitter 
traseiro, dando ao vehículo un 
estilo propio.

Para o interior totalmente 
negro ofrécense como op-
ción novos asentos deporti-
vos en Alcántara ou en coiro 
unicolor con acabado EVO 

sportivo. A cuberta do botón 
Start&Stop e a insignia de 
Lamborghini bordada no re-
pousacabezas van a xogo dos 
tons exteriores.

Nova gama Panamera
Porsche presen-

tou a nova gama 
Panamera, que cul-

mina coa versión Turbo S 
E-Hybrid de 700cv. Agora é 
o máis potente dunha fami-
lia completamente renova-
da, e combina un propulsor 
V8 biturbo de 4.0 litros con 
571cv, máis un motor eléc-
trico de 136cv (100 kW). A 
autonomía eléctrica incre-
mentouse ata un 30% gra-
zas a unha nova batería de 
17,9 kWh e a uns modos 
de condución optimizados. 
Isto tamén é aplicable ao 
Panamera 4 E-Hybrid, onde 
o motor eléctrico se suma, 
igual que antes, a un V6 bi-
turbo de 2.9 litros e 330cv, o 
que dá como resultado unha 
potencia conxunta de 462cv. 
A gama complétase co 4 S 
(440cv) que tamén se benefi-
cia de todas as melloras feitas 
no modelo, entre as que des-
tacan aquelas que afectan a 
chasis, deseño, equipamen-
to e sistema de información 
e entretemento.

Xunto ao novo Panamera 4 
S E-Hybrid (560cv) Porsche 

ofrece agora por primeira 
vez tres Panamera híbridos 
enchufables, cada un de-
les dispoñible á súa vez con 
tres variantes de carrozaría: 
berlina deportiva, Executive 
(de batalla longa) e Sport 
Turismo. A marca segue am-
pliando así a súa estratexia 
E-Performance. No corazón 
da arquitectura de propul-
sión está o motor eléctrico, 
que vai integrado na trans-
misión de dobre embrague 
e 8 velocidades (PDK) e se-
gue proporcionando 136cv e 
un par máximo de 400 Nm. O 
Panamera Turbo S E-Hybrid, 
que pasou de ter 550cv a 
571 no seu motor V8, acelera 
agora de 0 a 100 km/h en 3,2” 
co pack Sport Chrono de se-
rie, unha marca que rebaixa 
en 0,2” á do seu antecesor. O 
4 E-Hybrid fai os 0-100 km/h 
en 4,4” e alcanza o 280 km/h.

Prezos:
Panamera 4 E-Hybrid: 

116.411 €
Panamera 4 S: 136.303 €
Panamera Turbo S E-Hybrid: 

194.819 €

GMC Hummer EV
O GMC Hummer EV 

é un dos proxectos 
do fabricante nor-

teamericano General Motors, 
en forma de pick up, con ao 
redor de 1.000 cabalos de 
potencia. Este vehículo, que 
aínda está en período de des-
envolvemento, promete ser 
un duro inimigo para o Tesla 
Cybertruck do multimillona-
rio Elon Musk.

Esta besta eléctrica chega-
rá ao mercado a principios 
do ano 2022 e, de feito, xa se 

pode facer unha reserva an-
ticipada na web de General 
Motors con tan só cen dóla-
res. O seu prezo final arrin-
cará nos 112.000 dólares, 
unha tarifa non moi afasta-
da á do seu irmán, o Hummer 
H2 de gasolina, e ao nivel 
do Cadillac Escalade máis 
caro do mercado en USA. 
Posteriormente chegará 
unha versión SUV que cus-
tará aproximadamente uns 
80.000 dólares.
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Toyota Prius Plug-in
O novo Prius Plug-

in, que substitúe ao 
Prius Electric Hybrid 

na gama Toyota, ofrece ata 
45 km de autonomía eléc-
trica, un consumo medio 
homologado de só 1,3–1,5 
l/100 km e numerosas inno-
vacións tecnolóxicas, dende 
un sistema de climatización 
por inxección de gas ata un 
teito con paneis solares co 
que recargar a batería gra-
zas á enerxía solar.

O sistema híbrido enchufa-
ble deste modelo está forma-
do por un motor térmico de 
gasolina de 1.8 litros (98cv) e 
dous propulsores eléctricos, 
o principal (MG2) con 71cv e 
o secundario con 31.

A combinación destes dous 
motores fai que a potencia 
eléctrica conxunta alcance 
91cv. Son 20cv máis que no 

Prius Electric Hybrid, ofrecen-
do por tanto unha mellor res-
posta en fortes aceleracións. 
A potencia total do Prius 
Plug-in son 122cv. Os dous 
motores eléctricos alimén-
tanse da enerxía eléctrica 
almacenada na batería de 
ión-litio de 8,8 kWh, que se 
recarga ao 100% en pouco 
máis de 2 horas nos carga-
dores máis potentes (máxi-
ma potencia de carga: 3,3Kw) 
e en menos de 4 horas nunha 
toma eléctrica convencional.

Cos acabados Advance, 
Solar e Luxury, o novo Prius 
Plug-in xa está dispoñible 
nos concesionarios por 275 
€/mes con Toyota Easy ou 
por 450 €/mes con Toyota 
Easy Rent, nova fórmu-
la de renting para clientes 
particulares.

Novo Hyundai i20
O novo i20 pre-

senta un dese-
ño inspirado na 

nova identidade de dese-
ño Sensuous Sportiness de 
Hyundai. Está equipado coa 
máis completa conectivi-
dade do segmento B e un 
avanzado paquete de segu-
ridade de primeira clase. Por 
primeira vez está dispoñible 
cun motor híbrido suave de 
48 volts para optimizar a súa 
eficiencia. Esta é a terceira 
xeración do modelo do seg-
mento B de Hyundai, lanza-
do por primeira vez en 2008.

Ofrece dous motores con 
tres opcións de transmisión.

Na parte superior da gama, 
o motor 1.0 T-GDi está dis-
poñible con 100 ou 120cv. 
Este motor, combinado co 
Sistema híbrido lixeiro de 
48 volts, pode estar dispoñi-
ble con Transmisión Manual 
Intelixente ou transmisión 

de dobre embrague de 7 ve-
locidades. Cando non está 
asociado ao sistema híbri-
do lixeiro de 48 volts, o 1.0 
T-GDi 100cv vai asociado 
a unha caixa manual de 6 
velocidades.

Tamén hai un motor de en-
trada de 1,2 litros MPi de 4 
cilindros. Este brinda 84cv e 
dispón dunha transmisión 
manual de 5 velocidades.

Por outra banda, o novo 
i20 N Line presenta elemen-
tos de deseño exterior e in-
terior específicos. Ademais 
está equipado coas últimas 
características de seguridade 
SmartSense e servizos de co-
nectividade Bluelink actua-
lizados. O motor 1.0 T-GDI 
presenta unha suspensión 
reaxustada, unha resposta 
do motor e un son de esca-
pe exclusivo da nova liña i20 
N. Esta versión estará dispo-
ñible a partir de primavera.

Electric-Auto
O Grupo Invicta Motor crea a 

rede de talleres Electric-Auto, 
unha franquía destinada a trans-

formar os actuais talleres multimarca, 
centrados no mantemento e reparación 
de vehículos con motor de combustión, 
en centros altamente especializados en 
todo tipo de solucións de mobilidade 
con propulsión eléctrica, híbrida ou hí-
brida enchufable.

O coche eléctrico supón un gran desafío 
para os talleres, que se enfrontan a novos 
retos á hora de efectuar os mantemen-
tos e reparacións. Con crecementos in-
teranuais de dous díxitos e un parque de 
eléctricos e híbridos de máis de 425.000 
unidades no noso país, e a previsión de 

contar con máis de 5 millóns antes de que 
acabe a década. Esta proxección, unida 
á necesidade de ofrecer unha cobertura 
nacional de servizo para vehículos eléctri-
cos e híbridos, multimarca e multicanle, 
conforma a xénese 
da rede de talleres 
Electric-Auto.

Esta proposta 
ofrece aos talleres 
un proxecto “cha-
ve en man” no que 
o taller só se ocupa 
de definir as súas 
necesidades e es-
pazo. Ocupándose 
a marca da imaxe 

identificativa, a adecuación dos boxes, 
zonas de intervención e puntos de car-
ga, o aprovisionamento das ferramentas 
especializadas e a formación continuada 
do persoal.
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Cupra Formentor
O Formentor é o 

primeiro vehícu-
lo deseñado e des-

envolvido dende cero pola 
marca Cupra. Xa está dispo-
ñible a versión VZ, a máis po-
tente de todas, con motor 
2.0 TSI (310cv), cambio DSG 
e tracción integral 4 Drive, 
por un prezo de 46.920 €, 
sen descontos aplicados. 
Este modelo abre a porta a 
novos clientes que buscan 
exclusividade e innovación.

O Formentor ofrecerá unha 
ampla gama con cinco mo-
torizacións, que inclúe dúas 

versións híbridas enchufa-
bles de altas prestacións. 
Ademais, cabe destacar ta-
mén a experiencia de uso 
totalmente conectada que 
ofrece. Por unha banda, im-
plementa os sistemas de se-
guridade máis avanzados; 
por outra, un alto nivel de 
conectividade dentro e fóra 
do vehículo, grazas ao sis-
tema Cupra Connect, que 
permite controlar e xestio-
nar certas funcións mesmo 
con acceso remoto dende o 
smartphone.

Novo 500 3+1 «la Prima»
Para acompañar a 

evolución da base 
de clientes do 500, 

Fiat necesitaba ir máis aló; 
pensando nese cliente que se 
converteu nunha familia que 
necesita que os interiores se-
xan máis accesibles. Aí é onde 
entra en xogo o Novo 500 3+1. 
Totalmente novo, completa-
mente eléctrico e cunha por-
ta adicional. A terceira «porta 
pequena» ábrese en dirección 
oposta, e dada a falta dun pa-
nel central nesa porta, signifi-
ca que é posible entrar máis 
comodamente, cargar e des-
cargar artigos grandes con 
maior facilidade e colocar ao 
neno no asento traseiro dunha 
maneira máis rápida e sinxela. 

Tras pechar a porta pequena, é 
igual que calquera outro 500: 
o mesmo estilo e as mesmas 
dimensións. A «terceira porta 
pequena» só se pode abrir coa 
porta dianteira xa aberta, para 
garantir que os pasaxeiros da 
parte traseira non poidan abri-
la por accidente.

Do mesmo xeito que a ver-
sión convertible e berlina, o 
Novo 500 3+1 preséntase no 
lanzamento con «la Prima» 
Opening Edition, que se dis-
tingue polo seu estilo, ex-
clusividade, tecnoloxía e 
conectividade.

As cores dispoñibles son: 
Ouro Rosa, Azul Glaciar e 
Negro Onyx.

BMW X2 M Mesh Edition
Co M Sport X como 

base de partida, o M 
Mesh Edition inclúe 

exclusivos e específicos ele-
mentos de deseño. O incre-
mento de prezo fronte ao M 
Sport X será duns 1.100 €.

Unha aparencia única gra-
zas á grella de dobre ril de 
malla de BMW M en negro 
de brillo intenso cun pro-
nunciado patrón tridimen-
sional, inspirado nos coches 
de competición, ademais da 
nova cor da marca Frozen 
Black-Brown metalizado. As 
molduras dos paragolpes, o 
revestimento dos faldóns la-
terais, as portas e dos pasos 

de roda resaltan coa súa to-
nalidade moca.

O M Mesh Edition adopta o 
novo deseño frontal do resto 
da gama X2, incluídas unha 
superficie limpa e faros LED. 
Os faros LED adaptativos 
con tecnoloxía Matrix e os 
faros en Shadow Line BMW 
Individual están dispoñibles 
como opción. É novidade a 
proxección do logotipo X2 
dende o espello retrovisor 
ao lado do condutor como 
parte do paquete de ilumina-
ción de serie. Propulsores dis-
poñibles: tres diésel de 150 a 
231cv e dous de gasolina de 
136 a 178cv.
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SprintTalleres

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

981 549 531
Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela
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Mustang Mach-GT, un eléctrico de 465cv
Ford aterra no ve-

hículo 100% eléc-
trico ao grande co 

Mustang Mach-E, o SUV cupé 
de referencia que se impón 
por prestacións na súa cate-
goría coa variante GT. Un xe-
nuíno Mustang con 465cv e 
tracción total, capaz de pasar 
de 0 a 100 km/h en 3,7”.

O Mustang Mach-E GT de 
tracción total conta con dous 
motores, un en cada eixe, 
que xeran 465cv e 830 Nm de 
par. Este modelo dispón dun-
ha batería de rango estendi-
do de 88 kWh que lle permite 

ofrecer unha autonomía de 
ata 500 km. Loxicamente, a 
autonomía depende do uso 
que se faga do coche. A de-
portiva versión GT empre-
ga unha especificación de 
bastidor feita a medida, que 
inclúe a suspensión adapta-
tiva MagneRide xunto con la-
mias de aliaxe de 20”, pinzas 
de freo Brembo e cores para 
a carrozaría únicos na gama, 
como un intenso azul eléc-
trico ou o denominado la-
ranxa cibernético de toques 
cobrizos.

Traxe de ás electrificado
No marco do 

#NEXTGen 2020 
BMW presentou o 

primeiro sistema de propul-
sión eléctrica para un traxe 
de ás co que un vello soño 
de hai séculos, como o de 
voar, lévase a cabo dunha 
forma completamente nova. 
A unidade de voo deste traxe 

de ás electrificado consta de 
dúas hélices de carbono en-
capsuladas que actúan como 
impulsores, cada unha cun-
ha potencia de 7,5 kW, que 
se moven a unha velocidade 
dunhas 25.000 rpm e cunha 
potencia conxunta de 15 kW 
dispoñibles durante aproxi-
madamente 5 minutos.

Luxo sobre rodas
O Bentley Flying 

Spur agora está dis-
poñible co tren mo-

triz V8 de Bentley, como 
alternativa ao W12. Este 
gran turismo ofrece agora 
un maior enfoque ao condu-
tor, sen comprometer o luxo 
ou a artesanía. Incorpora un 
motor V8 biturbo de 4.0 litros 
de 542cv. Para mellorar a au-
tonomía, o motor V8 é capaz 
de apagar catro dos seus oito 
cilindros en condicións de 
carga lixeira. É 100 kg máis li-
xeiro que a versión W12, isto 
fai que o vehículo sexa máis 
áxil. Este modelo inclúe os úl-
timos avances en tren motriz 
e chasis; suspensión pneu-
mática adaptativa, vectori-
zación de par mediante freo, 

control da dinámica de con-
dución e dirección eléctri-
ca, todas elas características 
estándar. Os clientes poden 
agregar a tecnoloxía antien-
vorco activa eléctrica de 48 V 
pioneira de Bentley e a direc-
ción electrónica nas 4 rodas.

Con configuracións de 4 ou 
5 asentos, incorpora equipos 
e tecnoloxía intelixentes e in-
tuitivos adaptados ao condu-
tor e os pasaxeiros. A pantalla 
xiratoria Bentley, tamén está 
dispoñible no novo Flying 
Spur V8, incluído Apple 
CarPlay, mapas satelitales e 
advertencia das condicións 
da estrada ou o tráfico grazas 
ao servizo de información de 
perigos local.

Novos Audi S3 Sportback e S3 Sedan
Hai uns 20 anos, 

Audi inaugurou o 
segmento dos com-

pactos deportivos premium 
co S3. Agora, a marca dos 
catro aros presenta a nova 
xeración coas versións S3 
Sportback e S3 Sedan. O seu 
motor 2.0 TFSI rende unha 
potencia de 310cv e 400 
Nm de par máximo. Ambos 
modelos aceleran de 0 a 
100 km/h en 4,8”. O cambio 
S tronic de 7 velocidades, a 

tracción quattro con con-
trol intelixente e a suspen-
sión deportiva S con axustes 
específicos (opcionalmente 
con posibilidade de control 
da amortiguación) permiten 
unha eficaz transmisión da 
potencia do motor ao asfal-
to. Outras novidades como 
o concepto de manexo, o 
infoentretemento e os sis-
temas de asistencia comple-
tan o carácter tecnolóxico 
dos novos modelos S3.
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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



Toyota Yaris GR
Cando Toyota 

anunciou o seu re-
greso ao WRC en 

2015, o plan xa incorporaba 
a idea de desenvolver depor-
tivos inspirados na compe-
tición. O novo GR Yaris é ese 
deportivo, desenvolvido den-
de cero e deseñado para ga-
ñar ao máis alto nivel, tanto 
na rúa como na competición. 
O seu equipamento vai en 
consonancia co seu carácter 
deportivo.

O motor que incorpora é o 
novo 1.6 litros e tres cilindros. 
Trátase da unidade de tres ci-
lindros máis potente do mun-
do, e tamén do motor de 1.6 
litros con turbocompresor 
máis pequeno e lixeiro. Con 
261cv e 360 Nm de par, cum-
pre a normativa técnica do 
WRC2 e permite ao GR Yaris 
acelerar de 0 a 100 km/h en 
só 5,5” e alcanzar unha velo-
cidade punta (limitada elec-
tronicamente) de 230 km/h.

Novo Golf R
En Alemaña xa co-

mezou a venda an-
ticipada do modelo 

insignia da familia Golf, o R 
con 320cv. No noso país es-
tará dispoñible nos concesio-
narios a principios de 2021. O 
Golf R é o modelo máis po-
tente e exitoso da historia 
de VW. Sempre con tracción 
total, altamente dinámico e 
cun deseño e equipamento 
particularmente exclusivos, 
converteuse na referencia 
tecnolóxica do seu segmen-
to. E esta xeración non ía 
ser diferente: o Golf R será 

o primeiro VW que se lanza-
rá cun novo sistema de trac-
ción total: 4Motion e reparto 
do par R-Performance. Este 
sistema interconectado de 
forma intelixente abre a por-
ta a unha nova dimensión 
en materia de dinámica de 
condución, segundo a mar-
ca. O R está equipado cunha 
caixa de cambios de dobre 
embrague de 7 velocidades 
de serie. É ata 19” máis rápi-
do por volta no circuíto de 
Nürburgring-Nordschleife 
que o seu predecesor (07:51 
minutos).

Smart fortwo EQ Ushuaïa 
Limited Edition 2020

Smart lanzou o 
novo fortwo EQ 
Ushuaïa Limited 

Edition 2020, un vehículo 
nado do acordo que man-
teñen o Ushuaïa Ibiza Beach 
Hotel e Mercedes España. A 
edición toma como punto de 
partida os novos Smart EQ de 
propulsión eléctrica, lanzados 
en xaneiro deste mesmo ano 
con melloras en tecnoloxía e 

conectividade. Os exclusivos 
fortwo EQ Ushuaïa Limited 
Edition 2020 contan con ele-
mentos deportivos desen-
volvidos especificamente 
para esta edición por Brabus. 
A súa comercialización limí-
tase a 57 unidades. O seu 
prezo é de 27.913 € (50 uni-
dades), para o fortwo coupe, 
e de 31.674 €, para o fortwo 
cabrio (7 unidades).

Opel Corsa Ultimate
O Corsa agora ofre-

ce maior confort. O 
utilitario máis po-

pular de Alemaña xa está 
dispoñible tamén co aca-
bado Ultimate, que de se-
rie traslada ao segmento B 
equipamentos de modelos 
premium. O Corsa Ultimate, 
dispoñible dende 23.600 
€, dispón de todo o que se 
pode desexar. Innovacións 
como o sistema de ilumina-
ción matricial IntelliLux LED 

completamente adaptativo, 
único no seu segmento, e o 
sistema de infoentretemen-
to Multimedia Navi Prol for-
man parte do equipamento 
de serie, xunto cos Servizos 
OpelConnect e a tapizaría 
en Alcántara. Para os que lles 
gusta a deportividade, Opel 
configurou o Corsa GS Line e 
o novo GS Line Plus cun as-
pecto aínda máis agresivo 
que antes.
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Tecnoloxía e calidade xaponesa

Honda Jazz Crosstar

■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

O fabricante Honda dá 
nos seus produtos máis cali-
dade do que a primeira vista 
pode parecer. É unha marca 
que ten opinións moi positi-
vas entre a maioría dos seus 
usuarios. Xeralmente os seus 
coches gozan duns bos aca-
bados e duns materiais de 
calidade, ademais a súa tec-
noloxía ten sona de ser pun-
teira, en parte grazas á súa 

participación en distintas 
competicións deportivas do 
motor a nivel mundial.

Un compendio destas tec-
noloxías de vangarda está 
no vehículo desta proba, o 
Honda Jazz Crosstar. Unha 
unidade cedida por Galcar, 
concesionario oficial Honda 
en Santiago de Compostela. 
O novo Crosstar, dispoñible 
coas mesmas características 
no interior que o Jazz “sen 
apelido”, conta cunha ca-
rrozaría máis alta, tapizaría 

impermeable e barras de tei-
to incorporadas, entre outras 
cousas.

A sólida presenza visual do 
modelo tamén se ve refor-
zada polo deseño da grella 
dianteira, un revestimen-
to negro ao redor dos pa-
sos de roda e uns elegantes 
paneis laterais. As lamias de 
aliaxe de dezaseis polgadas 
en acabado negro e pratea-
do, específicas do Crosstar, 
achegan unha sensación de 
maior estabilidade e realzan 
o efecto visual xeralizado de 
robustez.

Subliñar que este mode-
lo ten o adhesivo “ECO” da 

Dirección Xeral de Tráfico. 
Un dato que hai que ter en 
conta, entre outras cousas, á 
hora de querer circular polo 
centro dalgunhas cidades.

Tecnoloxía e:HEV

Este modelo, que incorpo-
ra a nova tecnoloxía e:HEV de 
Honda, concibiuse para ofre-
cer unha combinación de 
alto rendemento e eficiencia. 
O sistema e:HEV desenvol-
veuse especificamente para 
o Jazz e proporciona unha 
suave experiencia de con-
dución. Incorpora dous mo-
tores eléctricos compactos 
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(xerador e impulsor) de gran 
potencia conectados a un 
motor de gasolina i-VTEC 
DOHC de 1,5 litros, unha ba-
tería de ións de litio e unha 

innovadora transmisión fixa 
cunha unidade de control 

de potencia intelixente, de 
maneira que todos os com-
poñentes funcionan xuntos 
en perfecta harmonía para 
proporcionar unha resposta 
suave e directa.

A súa potencia total de 80 
kW (109cv) é capaz de ace-
lerar o vehículo de 0 a 100 
km/h en 9,4 segundos e a 
unha velocidade máxima 
de 175 km/h. Para os efec-
tos prácticos, conséguese 
unha sensación de fluidez 
nos traxectos, tanto nos 
desprazamentos por zonas 
urbanas coma se se condu-
ce a altas velocidades pola 
autoestrada.

A tecnoloxía híbrida e:HEV 
permite intercambiar de ma-
neira imperceptible para o 
condutor entre tres modos 
de propulsión:

• Modo EV: a batería 
de ións de litio subminístra-
lle alimentación ao mo-
tor de propulsión eléctrica 
directamente.

• Modo Hybrid: o mo-
tor subminístralle enerxía ao 
motor xerador eléctrico, que 
lle transmite, á súa vez, ener-
xía ao motor de propulsión 
eléctrica.

• Modo Engine: o 
propulsor de gasolina está 
conectado directamente 

coas rodas por medio dun 
mecanismo de bloqueo do 
embrague, de modo que a 
potencia se transmite direc-
tamente do motor ás rodas.

Na maioría de situacións 
de condución en contor-
nas urbanas, conséguese 
un nivel óptimo de eficien-
cia grazas ás transicións 
entre a tracción eléctrica 
(modo EV) e a tracción híbri-
da (modo Hybrid). Para cir-
cular a velocidades propias 
dunha autoestrada, entra 
en funcionamento o modo 
Engine, que se complemen-
ta cun impulso de potencia, 
segundo sexa necesario, 

 Está 
equipado cunha 
nova transmisión 
variable continua 
controlada 
electronicamente 
(e-CVT)
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A batería de ións de litio subministra alimentación ao motor de propulsión eléctrica directamente

procedente do motor de 
propulsión eléctrica para 
conseguir unha aceleración 
máis rápida.

No modo Hybrid, a ener-
xía sobrante do propulsor de 
gasolina pódese derivar ta-

mén para recargar a batería 
mediante o motor xerador. 
Ademais, o modo EV actíva-
se cando o automóbil des-
acelera, co que se recupera 
enerxía a través da freada 
rexenerativa para recargar 
a batería.

O cambio entre os tres 
modos de tracción é ina-
preciable para os ocupan-
tes do coche. De feito, os 
enxeñeiros esforzáronse es-
pecialmente en minimizar 
o retardo nas transicións. 
Honda desenvolveu interna-
mente os motores eléctricos 
de modo que sexan tan lixei-
ros, compactos e eficientes 
como sexa posible. Así pois, 
o motor de propulsión eléc-
trica xira ata as 13.300 rpm 
co fin de alcanzar unha velo-
cidade máxima de 175 km/h.

En lugar de utilizar unha 
transmisión convencional, o 
Jazz Crosstar está equipado 
cunha nova transmisión va-
riable continua controlada 

electronicamente (e-CVT) 
cunha desmultiplicación in-
dividual fixa que crea unha 
conexión directa entre os 
compoñentes móbiles (di-
ferente ao sistema CVT tra-
dicional). Isto produce unha 
transferencia do par máis 
suave.

No modo Hybrid, a nova 
lóxica de control garante que 
o motor de propulsión eléc-
trica proporcione un eleva-
do par motor que se traduce 
nunha aceleración directa e 
lineal, similar á dunha trans-
misión con cambio de velo-
cidades. Cando se require 
máis potencia, a nova lóxica 
de control determina o nivel 
de rpm do motor eléctrico co 
obxectivo de que o propul-
sor de combustión traballe 
sempre no rango de máxima 
eficiencia. Grazas a iso, man-
tense unha relación directa 
entre a velocidade do vehí-
culo e as revolucións do mo-
tor de combustión, así como 
unha maior sensación de 
uniformidade. Esta saída de 

par optimizada, cunha maior 
capacidade de resposta, é un 
aspecto clave do carácter do 
Jazz Crosstar.

A transmisión desenvolvi-
da para o Jazz, ademais de 
optimizarse, é máis com-
pacta que as unidades de 
engrenaxes planetarias 
convencionais que se adoi-
tan utilizar en vehículos hí-
bridos doutros fabricantes.

Equipamento

O equipamento deste 
Honda é moi completo, real-
mente xeneroso. O Crosstar 
vén con todo o equipamento 
do Jazz Executive, o alto de 
gama do seu irmán en for-
mato compacto, máis outros 
elementos a maiores. Tales 
como: tapizaría téxtil repe-
lente á auga negra, audio 
premium (oito altofalantes), 
pintura bitón, grella diantei-
ra Cross prateada, retroviso-
res exteriores prateados, raís 
no teito, pasos de rodas ne-
gros, embelecedores laterais, 

lamias de aliaxe de 16 polga-
das Cross con porcas croma-
das, sistema de información 
de ángulo morto, sistema de 
alerta de tráfico cruzado e 
volante de coiro calefactado.

Temos que subliñar ade-

mais parte do equipamento 
do Jazz Executive que incor-
pora, como xa dixemos, o 
Crosstar: navegador, pomo 
da panca de cambios e vo-
lante en pel, cámara de vi-
sión traseira, Smart Entry, 
faros antinéboa LED, siste-
ma de prevención e mitiga-
ción de impactos, sistema de 
mantemento de carril, con-
trol de cruceiro adaptativo 
intelixente, E-call, climatiza-
dor automático e luces de 
estrada automáticas.

 A súa 
potencia de 109cv é 
capaz de acelerar o 
vehículo de 0 a 100 
km/h en 9,4”

 O Crosstar 
ten o adhesivo 
“ECO” da Dirección 
Xeral de Tráfico

O Jazz Crosstar é máis alto que o Jazz e ten os pasos de rodas en negro
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A capacidade do maleteiro é de 298 litros

Para o condutor sentirse có-
modo neste automóbil é doado, os 
axustes (manuais) do asento e do 
volante fan que enseguida estea-
mos a gusto. Iso si, gustaríanos que 
os asentos dianteiros foxen un pou-
co máis envolventes. Aínda así lles 
damos unha boa nota.

Conducir este xaponés é mane-
xar unha máquina desestresante, 
polo pouco ruído e pola suavida-
de de condución. A coherencia coa 
que o sistema xestiona os modos 
de condución de forma automáti-
ca é un punto positivo ao seu favor. 
No modo EV, tamén seleccionable 
dende o pulsador situado na con-
sola central, as baterías alimentan 
o motor eléctrico que se encar-
ga da propulsión. Non agardedes 
unha grande autonomía en modo 
100% eléctrico, o xusto para eludir 
a existencia dalgunha restrición á 
circulación. No modo Hybrid é o mo-
tor de gasolina quen lle subministra 
enerxía ao xerador e este á súa vez 
ao motor eléctrico. En situacións de 
maior demanda de potencia entra 

en xogo o modo Engine no que un 
mecanismo de bloqueo de embra-
gue xera unha conexión no que o 
propulsor de combustión propor-
ciona a transmisión directamente 
ás rodas. As transicións prodúcen-
se sen a intervención do condutor, 
de forma imperceptible, mentres o 
sistema actúa da forma máis efi-
ciente posible en cada situación de 
condución. O sistema se encarga de 
todo, un punto máis para gozar da 
condución.

O Jazz Crosstar móstrase lixei-
ro, áxil nas manobras e efectivo nas 
fases de máxima esixencia. Agora 
si que escoitaremos o motor, pois 
nas aceleracións fulgurantes o ruído 
sobe de decibelios notablemente. A 
transmisión fixa non adoita ser un 

bo aliado neste sentido, con todo a 
xestión a través dunha unidade de 
control intelixente achéganos un ru-
mor asumible se gustamos de certa 
sensación de deportividade.

O paso por curva é o típico dun 
SUV, algo de balanceo sen chegar 
a ser molesto. Por outra banda, o 
equipo de freos é bastante com-
petente, sen chegar a notar fatiga 
en ningún momento da nosa pro-
ba. Temos que dicir que tampouco 
o sometemos a freadas prolongada-
mente fortes. Pois aproveitamos en 
baixadas pronunciadas a opción que 
nos dá a marca, situando a panca de 
cambios na posición B, que aprovei-
ta estas ocasións para rexenerar a 
batería, á vez que actúa como freo 
motor.

A
RRIN
CAMOS !

Motor

Cilindrada 1.498 cc
Cilindros catro en liña

Potencia 
máxima

Motor de combustión: 97cv 
entre 5.500/6.400 rpm
Potencia total: 109cv

Alimentación Tipo Inxección directa

Transmisión
Caixa de 
cambios Automática

Tracción Dianteira

Suspensión
Dianteira Tipo McPherson Barra 

estabilizadora

Traseira Roda tirada con elemento 
torsional Resorte helicoidal

Freos
Dianteiros Discos ventilados de 262 

mm
Traseiros Discos de 239 mm

Dimensións

Lonxitude 4.090 mm
Anchura 1.725 mm
Altura 1.556 mm
Distancia entre 
eixes 2.520 mm

Maleteiro Volume 298 litros
Peso Peso 1.253 kg

Prestacións

Velocidade 
máxima 175 km/h

Aceleración 
0-100 km/h 9,9”

Emisións Emisións de 
CO2 110 g/km (Euro 6d)
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Boas e malas noticias do mercado do automóbil
O 2022 sinálase como un ano clave

■ REDACCIÓN | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTo

Que o mercado do auto-
móbil está moi revolto xa é 
sabido por todos nós. Para 
despexar dúbidas é moi inte-
resante coñecer os distintos 
informes e estudos que nos 
aportan distintas entidades. 
Un dos informes máis com-
pletos do mercado do auto-
móbil e das tendencias de 
mobilidade é o Arval Mobility 
Observatory (AMO). A edición 
deste ano agardábase con in-
terese, para comprobar con 
datos os efectos da pandemia 
no mercado e a mobilidade. 
Moitas das cifras que aporta 
este estudo son moi preocu-
pantes para o sector, pero ta-
mén hai datos e tendencias 
que aportan optimismo.

Apartados negativos

A pandemia supuxo un 
durísimo golpe ao sector do 
automóbil. Cunha caída esti-
mada do PIB dun 11 por cen-
to e do consumo privado dun 
10,3 por cento, o mercado na-
cional de turismos pechará 
este ano con pouco máis dun 
millón de vendas (1.008.000 
unidades estimadas), unha 

caída dun 31,6 por cento res-
pecto de 2019 (ano no que 
xa baixara un 4 por cento). 
Regresamos a cifras de 2014, 
nos últimos coletazos da an-
terior crise.

Nesta contorna de incer-
teza social e económica, re-
punta o mercado de ocasión. 
Aínda que en termos abso-
lutos tamén cae un 19,5 por 

cento e baixa da barreira dos 
2 millóns de unidades, o ra-
tio de vehículos de ocasión 
por cada un novo ascende un 
22,4 por cento ata situarse en 
2,05. De novo, volvemos a ci-
fras de 2013 e ata 2022, se-
gundo distintas estimacións, 
non volveremos a un ratio 
próximo ao 1,5 (1,57, cifra si-
milar á de 2016).

O 58,4 por cento dos au-
tomóbiles de ocasión que 
se venderán este ano ten 
máis de dez anos de antigüi-
dade. Isto supón preto dun 

millón de coches, cifra simi-
lar ao total de turismos novos 
comercializados.

Todo iso afecta directa-
mente ao parque nacional, 
que medrará un 1,5 por cento 
ata os 28.188.467 vehículos, 
pero que acentúa o seu pro-
ceso de envellecemento. Esa 
antigüidade ten unha reper-
cusión directa nas emisións 
contaminantes e na seguri-
dade viaria. O 65 por cento 
dos coches que circulan polo 
noso país teñen etiqueta B 
(32%) ou non teñen etiqueta 
(33%). Os coches menos con-
taminantes teñen un peso 
moito menor: Cero emisións 
(0,2%), ECO (1,6%) e Etiqueta 
C (33%). Doutra banda, a taxa 
de sinistralidade dos vehícu-
los con máis de catro anos é 
superior á dos vehículos no-
vos. E as consecuencias deses 
accidentes son peores, por-
que dispoñen de sistemas de 
seguridade, activa e pasiva, 
menos avanzados.

Apartados positivos

Tralo batacazo de 2020, as 
previsións para os vindeiros 
anos son positivas, aínda que 
ata 2022 non se alcanzará un 
volume similar ao de 2019. 

Segundo o AMO, en 2021 
prevese un crecemento dun 
23,2 por cento (1.241.565 uni-
dades); en 2022, dun 15,9 por 
cento (1.438.903), e en 2023, 
dun 5,7 por cento (1.520.213).

Por outra banda, cada vez 
estamos máis conciencia-
dos coa mobilidade sostible 
e coa redución da nosa pe-
gada de carbono. As empre-
sas e o renting, que sempre 
son punta de lanza nas ten-
dencias globais do mercado, 
apostan polos automóbiles 
electrificados. O 53 por cen-
to vai comprar híbridos nos 
próximos tres anos (oito pun-
tos porcentuais máis que a 
media da UE); un 43 por cen-
to, híbridos eléctricos; e un 41 
por cento, eléctricos puros.

Tamén é positiva a impor-
tancia crecente que as em-
presas dan á mobilidade dos 
seus empregados. Os plans 
de mobilidade xa son un 
factor estratéxico, e condu-
cirán cara a unha multimo-
dalidade que permitirá no 
futuro que os usuarios go-
cen dos medios de transpor-
te que realmente necesiten 
en cada momento, cun sis-
tema de pago centralizado a 
través dunha app de sinxelo 
manexo.

 Ata 2022 
non se prevé 
alcanzar un volume 
similar de vendas 
ao de 2019
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O dragón italiano

Ducati Multistrada 1260

■ XOSÉ ARUFE | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

A Ducati Multistrada é 
unha besta italiana sobra-
damente probada que per-
manece no mercado dende 
hai 18 anos (110.000 uni-
dades vendidas). Unha das 
competidoras máis exitosas 
da TOP vendas, a BMW GS. 
As súas calidades destacan 
principalmente en estrada, 
onde a GS a “superaba” en 
case todos os apartados.

A primeira xeración 
non foi exactamente para 

pilotos de baixa estatura, e 
aínda que mido 175 cm, ás 
veces tiven algún proble-
ma. É por iso que se baixou 
o asento neste modelo e, 
sen lugar a dúbidas, sínto-
me moito máis cómodo na 
nova 1260, especialmen-
te cando a manexo en cur-
to. O manillar tamén é alto, 
aínda que en marcha con-
dúcese nunha postura moi 
natural. Guíase non só co 
manillar, senón tamén cos 
xeonllos firmemente su-
xeitos con absoluta como-
didade. Detrás do tanque 

ancho e o seu gran carena-
do de plexiglas, podes pro-
texerche comodamente do 

vento e do auga, o parabri-
sas dianteiro pódese axus-
tar facilmente cunha man, 

incluso conducindo. A er-
gonomía é o número “1" en 
xeral. Probeina durante va-
rios centos de quilómetros 
sen sentir ningunha moles-
tia nin cansazo.

A pantalla multifunción 
en cor medrou en compa-
ración coa xeración anterior, 
a interfaz de usuario tamén 
se mellorou, o seu funciona-
mento é bastante intuitivo. 
É fácil de ler ata a pleno sol 
e todos os controis son ac-
cesibles mediante conmu-
tadores multifunción nas 
piñas do manillar. No menú 

 Esta 
máquina ten os 
sistemas máis 
modernos de 
control de tracción
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podes elixir non só o modo 
de condución, senón que 
en distintas etapas podes 
configurar a efectividade 
do control de tracción ou 
ABS, podes regular o le-
vantamento da roda dian-
teira durante a aceleración 
(control de caballito) ou es-
tablecer a rixidez do chasis. 
A través de Bluetooth po-
des conectar a moto a un 
teléfono ou un dispositivo 
de navegación e controla-
lo a través dos conmutado-
res, podes ver tamén, quen 

chama na pantalla. Os es-
pellos son moi efectivos e 
se complementan con in-
dicadores de dirección 
LED incorporados. Unha 
solución intelixente, pero 
no caso dunha caída cara a 
un lado significa un maior 
investimento en caso de 
rotura. Creo que sobra di-
cir que nunha motocicleta 
destas características todos 
os seus materiais son dun-
ha calidade alta.

Motor

O seu gran motor e a súa 
potencia non nega o seu 
ADN deportivo. O propul-
sor non só acelera perfec-
tamente, senón que tamén 
axuda a frear, retén o motor 
con rudeza cando soltamos 
o puño de gas.

O cambio principal é o 
novo motor, o Testrastretta 
DVT 1260 probado na úl-
tima xeración da gran 
Multistrada. Incorpora un 
sistema de sincronización 
variable de válvulas, axus-
tándose para conseguir un 
funcionamento máis suave 
a velocidades máis baixas 
ou un rendemento máxi-
mo no rango de velocida-
de superior. Agora o motor 
ofrece ambos rangos, e ao 
mesmo tempo, non com-
promete ningún, senón 
que mellora ambos. Se non 
che interesan os sentimen-
tos, senón os números, de-
bes saber que che espera 
un par máximo de 128 Nm 
a 7.500 rpm e unha poten-
cia máxima de 158cv xusto 
antes do corte do limitador 
a 9.500 rpm, que xunto co 
son do escape, completan 
as emocións e o carácter 
deportivo. A transmisión de 
seis velocidades é agrada-
blemente precisa e suave. 
O motor cumpre con Euro4; 
está listo para Euro5 con 
pequenos cambios.

Parte Ciclo

De xeito moi intelixen-
te Ducati priorizou a parte 
ciclo sobre o motor, me-
llorando a seguridade e a 
eficacia xeral do vehículo.

A electrónica 
ofrécenos unha opción 

de 4 modos de condución: 
Sport, Touring, Urban e 
Enduro. Co modo de con-
dución, non só cambian as 
curvas de potencia do mo-
tor, senón tamén o com-
portamento do chasis, a 
configuración do ABS, o 
control de tracción, a dure-
za das suspensións, a rixi-
dez do chasis multitubular 
ou o sistema anticaballito. 
Os sistemas electrónicos 
pódense configurar de xei-
to sensible, dispoñemos de 
400 combinacións en varias 
etapas, polo que podemos 
atopar coidadosamente a 
nosa configuración de asis-
tencia desexada. Moitos 
destes avances tecnolóxi-
cos foron herdados da súa 
experiencia en moto GP.

Se algunha vez tes pro-
blemas para arrincar unha 
motocicleta cargada cos-
ta arriba, esquéceo, esta 
Ducati dispón de asisten-
te de arrinque. Funciona 
de xeito bastante simple, 

todo o que tes que facer 
é premer con forza a ma-
neta do freo dianteiro du-
rante trinta segundos e 
ambas rodas bloquearan-
se, liberaranse suavemente 
ao comezar a acelerar, xe-
nial. Os freos son suficien-
temente efectivos e están 
ben dosificados, un dedo 
é suficiente para deter á 
besta. Co ABS fixeron gran-
des progresos novamente, 
neste caso é un ABS para 
curvas, denominado ABS 
Cornering, que en sinto-
nía coa IMU analiza a in-
clinación da motocicleta e 
non lle permite bloquear 
a máquina cando estamos 
negociando unha curva. A 
eficiencia do ABS pódese 
configurar en varias eta-
pas. Unha cousa práctica 

é tamén a posibilidade de 
apagar só o ABS da roda 
traseira, e isto é moi prác-
tico para motociclistas 
máis experimentados non 
só no campo. Destacaría 
tamén as novas lamias 
de aluminio con 5 radios 
en E, preciosas. Ademais, 
Ducati ofrece para toda a 
gama Multistrada 4 anos de 
garantía.

Proba

Por suposto, esta Ducati 
segue sendo un dos me-
llores monstros maxitrail, 
o que esta máquina nos 
permite inclinar, acelerar 
e desprazar xa non está só 
en mans do piloto, senón 
tamén na tarxeta de pre-
sentación dos asistentes 
avanzados. Esta máquina 
ten os sistemas máis mo-
dernos de control de trac-
ción e ABS dispoñibles ata 
o momento.

A posición de condución 
é perfecta, corpo ergueito, 
brazos en 90° e estirados, 
asento comodísimo e os es-
tribos un pouco atrasados. 
Arrinco dende o concesio-
nario Motobrave e o pri-
meiro que detecto é a súa 
destreza para moverse en-
tre o tráfico. Acomódome 
entre varias motos e scoo-
ters para situarme ben no 
primeiro semáforo que me 
atopo. Rapidamente decá-
tome que é efectiva e moi 
manexable en cidade.

Dende Vigo dirixinme a 
Redondela e alí tomei direc-
ción a Soutelo de Montes, 
para continuar despois 
cara á Serra do Cando, 
unha paisaxe montañosa 
con estreitas e sinuosas es-
tradas de montaña, o há-
bitat perfecto para esta 
diabólica montura. Nesta 
proba estabamos en ple-
no confinamento Fase 2 e 
practicamente non había 
tráfico.

Completei a gran maioría 
da quilometraxe en modo 
Sport, a moto é extrema-
damente divertida, sal-
vaxe e cómoda ao mesmo 
tempo, permíteche viaxar 
como a ti che guste e elixas, 

 É 
extremadamente 
divertida, salvaxe e 
cómoda ao mesmo 
tempo
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se queres unha condución 
pracenteira, gozarás mane-
xándoa sen esforzos; se tes 
présa, chegarás enseguida, 
e se lle buscas as cóxegas 
llas atoparás, o acelera-
dor reacciona rapidamen-
te ao menor movemento e 
a agresividade é total, ata 
con algún esvaramento 
ocasional da roda traseira, 
que foi domesticada inme-
diatamente polo control de 
tracción, tan decentemente 

que nunca tiven sensación 
de risco, ao mesmo tempo 
a viaxe non perdeu a súa 
agresividade nin emoción. 
Co aumento da potencia do 
motor aumenta a velocida-
de, cando alcanza as 7.000 
rpm o motor desata toda a 
súa furia e o ruxido é bes-
tial, antes de alcanzar as 
dez mil revolucións convér-
tese nunha verdadeira bes-
ta infernal, impresionante, 
flipante, nese momento 
creo que ata as alimañas 
se esconderon nas súas ma-
drigueiras, por unhas déci-
mas de segundo desviei a 
miña mirada cara ao velo-
címetro, entón, o meu anxo 
da garda afrouxou o meu 
puño dereito e non me per-
mitiu manter o acelerador 

a fondo durante máis tem-
po. Un momentazo!

Tamén a probei en te-
rreos máis delicados, pis-
tas de terra e pedras. A 
Multistrada é unha moto 
relativamente grande e 
pesada, polo que tiven 
o debido respecto e non 
me metín en berenjena-
les. Cando conduces rápi-
do sobre asfalto, non es 
moi consciente do peso 
da máquina (peso en seco 
225 kg), pero ao conducir 
en off e superar as irregu-
laridades, daraste conta 
da súa envergadura. Con 
todo, logo de cambiar ao 
modo Enduro, nin sequera 
podo crer que aínda estou 
sentado na mesma moto. 
Non só cambia o compor-
tamento do chasis electró-
nico, senón que o cambio 
principal está na reacción 
do gas electrónico. Non só 
se limita a potencia máxi-
ma, senón que principal-
mente o comezo da forza 
é sutilmente prescindible 
e o dragón italiano pare-
ce poñerse unha túnica de 
plumas.

Logo de percorrer cen-
tos de quilómetros sobre 
todo tipo de camiños, pis-
tas, rúas, estradas, autovías 
e autopistas, estou emocio-
nado con esta moto, unha 
verdadeira marabilla da 
enxeñería italiana.

Unha moto única e au-
téntica, capaz de xerar sen-
sacións incribles e á vez 
protexer a nosa integrida-
de física.

Os freos son suficientemente efectivos e están ben dosificados

A pantalla multifunción en cor medrou en comparación coa xeración anterior

EQUIPAMENTO DE SERIE
Vehicle Hold Control (VHC), Riding Modes, Power Mode, Ducati 
Safety Pack (Cornering ABS Bosch DTC), Ducati Wheelie Control 
(DWC), Cruise control, Hands-Free, pulsadores no manillar re-
troiluminados, predisposición Ducati Multimedia System (DMS), 
apagado automático indicadores de dirección, predisposición 
para antirroubo automático.
PREZO
Dende 17.890 €
A este prezo teremos que engadirlle os gastos de matriculación: 
275 € (aprox.)
SEGURO
Terceiros con asistencia en estrada, con seguro do condutor: 275 €
Tamén temos a posibilidade de engadir roubo, 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 ou un ano
Prezo aproximado de cada revisión: 250 €
Cambio de pneumáticos cada 12.500 km
Prezo aproximado: 325 €

 No modo 
Enduro o dragón 
italiano parece 
poñerse unha túnica 
de plumas
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MOTOR
• Tipo: Ducati Testastretta DVT
• Cilindros: bicilíndrico en liña
• Ciclo de motor: 4 tempos
• Distribución: 

Desmodrómica variable
• Nº de válvulas: 4 por 

cilindro con dobre buxía
• Refrixeración: líquida
• Cilindrada (cc): 1.262
• Relación de 

compresión: 13:1
• Potencia máxima: 158cv
• Réxime de xiro para a 

potencia máx. (rpm): 9.500
• Par motor máximo 

(Nm) 129.5
• Réxime de xiro para o 

par máx. (rpm): 7.500
• Alimentación: sistema de 

inxección electrónica Bosch
• Bolboretas: corpos 

elípticos con Ride-by-Wire
• Diámetro bolboreta 

(mm): 56
• Embrague: discos 

múltiples en aceite con 
accionamento hidráulico

• Transmisión: manual
• Número de marchas: 6

• PARTE CICLO
• Tipo de transmisión: cadea

• Chasis: bastidor 
multitubular en aceiro

• Suspensión dianteira: 
horquilla investida con 
barras axustable

• Suspensión traseira: 
amortecedor Sachs 
totalmente axustable

• Basculante: monobrazo 
de aluminio

• FREOS E RODAS
• Freo dianteiro: dous 

discos semiflotantes, pinzas 
radiais monobloc Brembo

• Diámetro freo 
dianteiro (mm) 320

• Freo traseiro: disco con 
pinza flotante de 2 pistóns

• Diámetro freo 
traseiro (mm) 265

• ABS: si, con asistencia 
en curvas de serie

• Lamia dianteira: de aliaxe 
lixeira de 5 paus; 3.50"x17"

• Lamia traseira: de aliaxe 
lixeira de 5 paus; 6.00"x17"

• DATOS
• Distancia entre 

eixes: 1.585 mm
• Altura do asento: 

825 / 845 mm
• Peso: 232 kg
• Capacidade depósito 

combustible: 20 litros
• Tipo de combustible: 

sen chumbo 98
• Normativa de 

contaminación: Euro 4

As 7.000 rpm o motor desata toda a súa furia e o ruxido é bestial
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A enxeñería é unha parte 
importante da industria, na 
automobilística é fundamen-
tal. Cousas que na actualida-
de nos parecen moi sinxelas 
no seu momento foron ini-
ciativas, que en certa ma-
neira, colaboraron a unha 
maior calidade de vida para 
o ser humano. Neste núme-
ro traemos a estas páxinas 

unha desas invencións que 
marcaron dalgunha forma a 
vida dos condutores. Trátase 
do ventilador desconectable 
automaticamente.
O ventilador desconectable 
automático cumpre 60 anos. 
Situémonos en 1960 cando a 
electrónica aínda non entra-
ra a formar parte do noso día 
a día. Así e todo, a aplicación 
da electromecánica e en par-
ticular a combinación des-
ta coa electromagnética no 

sector do automóbil contri-
buíu a que a condución foxe 
máis sinxela e, sobre todo, 
máis segura.
Un dos problemas que 
afectaban comunmente os 
automobilistas era o sobre-
quentamento do motor, es-
pecialmente no verán e na 
condución en estradas de 
montaña. Para evitar con-
secuencias nefastas para o 
motor, os condutores vían-
se obrigados a parar con asi-
duidade para deixar arrefriar 
o propulsor e eliminar así o 
elevado risco de danar a cu-
lata do motor ou calquera 
das súas partes móbiles. Un 
inconveniente que roubaba 
tempo aos condutores e os 
mantiña preocupados pola 
posibilidade de sufrir unha 
grave avaría.

1960

En 1960 o fabricante galo 
Peugeot presentou unha 
das súas numerosas inno-
vacións tecnolóxicas: o ven-
tilador desconectable. Os 
seus enxeñeiros deron co 
elemento xusto para facer 

que o condutor tivese unha 
preocupación menos á hora 
de iniciar unha ruta. O so-
brequentamento, afortuna-
damente, pasaba a ser un 
pesadelo doutra época.

Este invento suscitou de 
inmediato o interese dos 
automobilistas ata o punto 
de que, en moi pouco tem-
po, toda a produción da 
marca do León, tanto turis-
mos como vehículos comer-
ciais, montouno de serie. Un 
grande avance para a indus-
tria automobilística daquel 
tempo.

Funcionamento

En que consiste este me-
canismo? Ata entón, o 

O ventilador desconectable automático
Unha invención que cumpre 60 anos

 Os 
condutores de 
antano víanse 
obrigados a parar 
con asiduidade para 
deixar arrefriar o 
motor

O sobrequentamento era un pesadelo das viaxes daquela época
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ventilador de refrixeración, 
situado xunto ao radiador, 
funcionaba de maneira con-
tinua mediante unha correa 
movida á súa vez polo mo-
tor e sen posibilidade de 
desactivación. Funcionaba 
mesmo cando non había 
ningunha necesidade de 

que o fixese. Estaba sempre 
en movemento, indepen-
dentemente de que o mo-
tor estivese frío ou quente 
e a unha velocidade que va-
riaba só en función do xiro 
do propio motor.
Pero como funciona? Co 
sistema “ desconectable”, o 
ventilador mantense para-
do ata que é necesaria a súa 
acción ao elevarse en exce-
so a temperatura do motor. 
Ao non estar xa axustado ao 
propio propulsor, non con-
some enerxía, pero, sobre 
todo, non funciona cando 
o motor está aínda frío de 

maneira que reduce o tempo 
necesario para que o motor 
alcance a súa temperatu-
ra ideal de funcionamento. 
O ventilador desconectable 
só se pon en marcha cando 
a temperatura do sistema de 
refrixeración alcanza os 84 
graos centígrados e desac-
tívase cando descende por 
baixo dos 75 graos, todo iso 
grazas a un termostato mon-
tado na culata e conectado a 
un electroimán solidario coa 
polea da bomba de auga e 
co perno no que está fixa-
do o propio ventilador de 
refrixeración.
No momento en que che-
ga ao electroimán situado 
en contacto co ventilador 
o impulso eléctrico do ter-
mostato situado na culata 
do motor, se magnetiza e 
bloquéase sobre o perno da 
bomba de auga ao que está 
fixado o ventilador quedan-
do todo iso unido nun úni-
co elemento: grazas a iso, o 
ventilador vira á mesma ve-
locidade que a bomba de 
auga. Todo iso prodúcese 
de maneira automática sen 
que o condutor se dea conta 
e non precisa de ningún tipo 
de mantemento. Un ventila-
dor montado en posición 

fixa que viraba de manei-
ra continuada absorbía da 
orde de 3 ou 4 cabalos nos 
automóbiles daquela épo-
ca. O aforro desta potencia 
co novo sistema traduciuse 
nunha mellora das presta-
cións, cun incremento da ve-
locidade máxima que podía 
chegar a 5 km/h., e nunha 
redución do consumo que o 
fabricante estimaba da orde 
de entre medio e un litro de 
gasolina cada cen quilóme-
tros en función do tipo de 
percorrido e de condución.

Maior confort

Finalmente, o ventilador 
desconectable tiña outra 
vantaxe nada despreciable 
como era o maior silencio 
do motor que prescindía 

das correas e as poleas 
necesarias para mover o 
ventilador e que mantiña, 
durante boa parte dos tra-
xectos ao propio ventila-
dor inmóbil. O silencio de 
marcha era unha caracte-
rística propia dos Peugeot 
dotados desta innovación 
mesmo no momento en 
que o ventilador se poñía 
en marcha para refrixe-
rar o propulsor ofrecen-
do así un maior confort de 
condución.

 Ata entón, 
o ventilador de 
refrixeración 
funcionaba de 
maneira continua

 En 1960 a 
electrónica aínda 
non entrara a 
formar parte do 
noso día a día

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

O 403 foi dos primeiros Peugeot en utilizar o ventilador desconectable automático

Esquema do ventilador desconectable automático
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Curioso retorno do galego de ralis. 
Regresou, parado dende o mes de fe-
breiro, pero poucos días despois alte-
rouse como analizamos despois. Un 

San Froilán, baixo as consabidas medi-
das antipandémicas, que se agardaba 
con ansiedade, tanto dentro como fóra 
da “barreira”. E no eido de resultados, 

pouco variou, pois Víctor Senra volveu 
a gañar, con máis marxe que na cita in-
augural disputada na Coruña.

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

Ourense abrirá o nacional de asfalto

Senra: dous de... dous
42º Rali San Froilán–Campionato de Galicia de Ralis

Un alto ritmo inicial cimentou o segundo triunfo de Senra no presente exercicio. O piloto de 
Dumbría asinou dous scratches e un segundo posto no primeiro bucle, composto por Outeiro 
de Rei, Friol e o Corgo. Esa marxe, pese ao enorme ritmo dos seus rivais, permitiulle rodar con 
marxe nas restantes seccións e volver a vencer en Lugo, como fixera no 2018.

Na Coruña xa amosara un alto nivel, pese a descubrir o seu novo coche. E Alberto Otero, co 
Hyundai ex Ares, volveu a asinar un gran rali. Seu foi o mellor tempo en Friol-1, como a se-
gunda praza absoluta final, desta vez un podio do que foi privado na carreira inicial deste 
curso tan estraño.

Outro piloto que brillou –e moito– en terras lucenses foi Alberto Meira. Moi veloz sempre 
nestas especiais, onde o ano pasado acadou a vitoria absoluta, o de Vincios veuse prexudicado 
por un trompo na segunda especial do día. A súa veloz remontada con dous scratches incluí-
dos, permitiulle subir ao chanzo máis baixo do podio.

Posto Piloto Vehículo
1º Víctor M. Senra Skoda Fabia R5
2º Alberto Otero Hyundai i20 R5
3º Alberto Meira Citroën DS3 R5
4º Francisco Dorado VW Polo GTI R5
5º Iago Caamaño Citroën C3 R5
6º Ricardo Sousa Hyundai i20 R5
7º Jorge Pérez Citroën DS3 R5
8º Diego Vila Renault Clio N5
9º Óscar Palacio Ford Fiesta R5 MKII

10º Celestino Iglesias Ford Fiesta N5

42º Rali Recalvi – San Froilán Clasificación Xeral

ATA 73 CLASIFICADOS
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■ MIGUEL CUMBRAOS | TEXTO

...en Lugo, poderíamos 
dicir, porque así coincidiu, 
aínda que tamén se daría 
en calquera carreira que 
se reinicia o galego de ra-
lis; agardado dende febrei-
ro, pero en realidade foi en 
outubro. E o dicimos por 
dúas poderosas razóns, tal 
vez unha delas mais usual 
ca a outra.

A mais habitual é o alto 
nivel do noso certame, 
como vén sendo norma 
dende hai diversas tempa-
das. Xa non só a cantidade, 
senón a calidade, convi-
vindo esta con coches de 
menos releve, idade e pres-
tacións que completan e 
dan “salsa” a cada carreira. 
E, por suposto, ese nutri-
do conxunto de unidades 
R5, N5 e R2, sinónimo de 
ilusión, empeño e enorme 
esforzo por parte dos seus 
propietarios, equivalente a 
un status moi considerado 
do motor galego.

A segunda analízase 
fronte ao reloxo, pois dis-
por dun vehículo punteiro, 
aínda máis, da categoría 
top permitida, non é sinó-
nimo de rodar veloz con el. 
Quedou claro na alternan-
cia de mellores tempos que 
se repartiron nos difíciles 
treitos lucenses. Non resul-
ta raro que Senra e Meira 
compartiran dous cada un 
deles, ou que Caamaño, cun 
maximum attack, asinase o 
seu no paso vespertino de 
O Corgo, descubrindo o co-
ruñés outro R5, neste caso 
da casa Citroën. Pero que 
Otero e Dorado, o lucense 
dúas veces, se sumasen ta-
mén á singular festa con-
tra o cronómetro, di moito 
de ambos. Sen esquecer, 
por suposto a Adrián Díaz, 
sempre veloz, máis en casa, 
“merendándose” co seu N5 
á competencia en Friol-2. 
Enorme ritmo de todos 
eles, que rubrica aquilo de 
que na variedade está o 
gusto. Que se repita!

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:

Luxo...
De “paellas” e cruces

Como é case norma Adrián Díaz tomou parte na proba de casa. O local sempre aposta pola 
máquina máis competitiva que as súas economías lle permiten, desta volta un Fiesta N5. Sen 
deixarse nada, Díaz foi quen de estar nos postos de diante, marcar un mellor tempo absoluto 
en Friol, aínda que unha picada traizoouno no segundo paso por Outeiro de Rei. Sen dito 
lastre acabaría moito máis arriba, quizais nos postos de honra, rematando finalmente décimo 
quinto.

Para o noiés Brais Pérez foi a opción B da promoción Pirelli, así como a primeira praza entre os 
coches de dúas rodas motrices.

Sergio Otero foi o mellor entre os aguerridos pilotos da opción Pirelli AMF.
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Gran rali do local Francisco Dorado, co Polo R5 que estreou en Ourense. O lucense correu e 
moito, asinando dous mellores tempos e finalizando cuarto, co podio final negado por un erro 
na monta de rodas nas seccións de tarde.

Segundo rali do tudense Diego Vila co Clio da promoción PXP, co que obtivo a primeira praza 
entre os coches da categoría N5.

Outro piloto que estaba de estrea nas especiais lucenses era Jorge Pérez. O de Salceda de 
Caselas dispoñía do coche que fora de Luís Vilariño, descubrindo un C3 R5 co que se clasificou 
finalmente sétimo.

O ourensán Blanco liderou o Volante FGA co seu 106 GTI.

Caamaño decidía probar neste rali outro R5, en concreto unha unidade do equipo liderado 
polo portugués Pedro Fontes. O coruñés tamén sufriu unha picada, remontando posicións 
pola tarde para rematar quinto co seu Citroën C3.

Finalmente o portugués Rui Costa poido utilizar en Lugo o Hyundai co que estaba anotado en 
Ourense. De menos a máis, o luso foi quen de acabar sexto coa súa nova adquisición.
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.Cando ía poñerme escri-
bir esta reflexión no orde-
nador a derradeira manga 
do galego de ralis tiña data. 
Hoxe, uns días despois, e 
pola coherencia máis cohe-
rente, está adiada preto dun 
mes, e coido que non son o 
único que dubide da súa 
celebración final... por sim-
ple lóxica. O 2º Rali Recalvi 
Mariña Lucense, a cita que ía 
ser decisiva –curiosamente– 
no devir dun certame auto-
nómico da modalidade que 
nalgunhas cousas se diría 
un esperpento do ilustre es-
critor galego Ramón María 
del Valle-Inclán. Vexamos o 
porqué.

COVID 19 mandando e 
economías sufrindo, as ci-
tas foron caéndose pouco 
a pouco. No lonxe, aquel 
Coruña, vencido por Senra, 
máis preto o narrado liñas 
arriba San Froilán, tamén 
para o piloto de Dumbría, 
foron as dúas únicas que 
viron a luz, antes e en plena 
pandemia. E á espera, pois 
da cita mariñana, empraza-
da agora o segundo sábado 
de decembro.

Así estarían as cousas, é 
dicir saber o resultado de-
portivo da carreira lucense, 
para que todo discorrese 
de forma normal. Pero non. 
Ante semellante cascada 
de anulacións, ir ao regula-
mento era saber que había 
que descartar dous resulta-
dos dos tres posibles que se 
podían dar, como máximo. 
Tamén resultaba curioso ver 
que probas máis veteranas 

que a carreira que falta ti-
ñan menos coeficiente, en 
concreto 7, sobre todo un 
veterano como San Froilán, 
sendo aínda o segundo ano 
de vida do rali do norte lu-
cense, con sorpresiva pun-
tuación máxima, dígase 8.

Dende que en 2017 se 
modificou o regulamento 
do noso certame autonó-
mico máis popular –tema 
vencellado a unha polémica 
xerada por Porsches non ou 
si “capados”- decidiuse que 
non se podían cambiar máis 
veces as normas durante a 
propia tempada, salvo cau-
sas de forza maior. Que 
máis causa de forza maior 
que esta especial situación 
que deixou a Galicia con tan 
só dous ralis disputados... 
e pendente dun terceiro, 
que haberá que ver se é fi-
nalmente realidade? Se a 

singular, delicada e anómala 
situación non é forza maior, 
pois entón non hai.

Ante este panorama, nin 
Víctor Senra –vencedor na 
Coruña e Lugo- nin Alberto 
Otero –segundo clasificado 
na xeral provisional– com-
petirían nas estradas mari-
ñanas, como eles mesmos 
dixeron en redes e medios. 
E ante esta ausencia e o re-
gulamento existente, o ven-
cedor en asfalto do norte 
lucense... sería o vencedor 
do campionato, o que pode 
ser máis ou menos xusto, 
pero totalmente ilóxico… 
aínda que co regulamento 
na man é así.

Cousas das leis, das tram-
pas. Situacións que se agra-
van polo mal “feeling” que 
hai entre a Federación 
Galega e o departamen-
to deportivo da Xunta de 

Galicia. Fronte a todo isto, 
soaba un posible pacto de 
cabaleiros, saltarse o regu-
lamento incluso. Pero, quen 
lle pon o cascabel a este 
gato?

Como todas as situacións 
en moitos terreos, haberá 
que ir case día a día e ver 
que acontece co citado rali 
da Mariña lucense. E se fi-
nalmente non hai este rali... 
tampouco haberá cam-
pión... regulamento dixit, 
pois descartando dous re-
sultados no quedan máis. 
Unha situación esperpén-
tica que debería ser anali-
zada e reconducida tempo 
antes, sobre todo cando se 
comprobaba que os ralis ían 
caendo un tras outro e non 
quedaban carreiras que su-
mar. En fin, doutores terá a 
Santa Madre Igrexa, perdón, 
digo este santo deporte.

Lóxico, ilóxico, a lei, a trampa
Parque pechado
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