
Skoda Octavia 2.0 TDI
Unha gran berlina

A ACTUALIDADE DO MOTOR [NADAL 2020] Nº 283- 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.

   Piaggio Medley 125 S 2020: Mobilidade urbana afectiva
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O mundo do motor no seu aspecto de-
portivo tamén tivo un ano para esquecer. 
Os equipos, os pilotos, os organizadores 
de probas e, incluso, os patrocinadores ti-
veron uns longos meses moi escuros. Os 
afeccionados, como non podía ser doutra 
maneira, tamén padeceron este período 
de pandemia cunha gran tristeza.

Hai poucos días comentábanos un pilo-
to que os seus patrocinadores lle cance-
laran todos os contratos de cara ao 2021. 
Con tal motivo preséntaselle un escena-
rio para o vindeiro ano, no caso de que 
as probas volvan a transcorrer con nor-
malidade, totalmente escuro. Ademais 
de perder un ano, ou máis, que na vida 
deportiva dun piloto é bastante tempo, 
queda na posición inicial. Ou sexa, a de 
volver a empezar a conectar, e conven-
cer, os seus patrocinadores das vantaxes 
de incorporarse co seu apoio económico 
ao seu equipo. 

Por iso, primeiramente teremos que 
volver a elaborar un bo informe co noso 
currículo deportivo para presentárlle-
lo aos nosos posibles patrocinadores. 
Subliñando claramente a nosa traxecto-
ria e os nosos obxectivos futuros. A par-
tir de aí haberá que ir chamando a moitas 
portas e, nas que se abran, intentar con-
vencer de por que é interesante apoiar 
a nosa carreira deportiva. Hai que ter en 
conta que as empresas non están pa-
sando por un momento doce. Por outra 
banda, probablemente teremos que re-
compoñer o noso equipo: copiloto, xefe 
de prensa, asistencia, loxística e todo o 
que se nos ocorra. Sempre dependendo 
do noso orzamento para a tempada. A 
todo isto sumarémoslle a posta a punto 
e as melloras que requira o noso coche. 
Evidentemente todo isto require de tem-
po e dun grande esforzo.

Si este foi un tempo moi complicado, 
parou toda a maquinaria das competi-
cións deportivas. Moitos equipos xa ti-
ñan a inercia, ou rutina, para continuar 
competindo, e agora resulta que todo se 
derruba. Hai equipos que terán que vol-
ver a refacerse dende o principio, despois 
de estar tantos meses no dique seco; co-
mezando polo capital humano. Pois moi-
tas persoas integrantes do equipo igual 
xa non queren ou non poden continuar 
nel. As condicións laborais e familiares 
que xurdan para as persoas despois des-
te temporal de saúde poden ser moi di-
ferentes ás de antes dela. Por iso, haberá 
persoas que abandonarán os equipos 
de competición. Moitas delas con lon-
gos anos de traxectoria e experiencia, e 
cun amor incondicional pola gasolina e 
as revolucións. Pero a vida a todos nos 
dá sorpresas. Así e todo, teremos que le-
vantar eses equipos, esas organizacións 
e eses pilotos entre todos, se cadra con 
máis forza que antes. Nós achegaremos 
o noso gran dende SPRINT MOTOR infor-
mando das competicións e do mundo do 
motor o máis amplamente que nos sexa 
posible. Sabemos que será duro e laborio-
so para todos, pero merece a pena, por-
que o mundo da competición é algo que 
nos entusiasma e nos impulsa a continuar 
cara adiante aos que o levamos nas veas. 
Unha arela, ás veces indescritible, que nos 
satisfai e nos fai medrar, dalgunha manei-
ra, no noso interior de “queimados”. Pola 
banda dos afeccionados temos claro que 
volverán a encher os treitos cronometra-
dos e os circuítos. As revolucións e o chei-
ro a gasolina son coma unha droga. Algo 
que nos impulsa a continuar vendo má-
quinas correr e competir como se niso nos 
foxe a vida. Si, é coma unha droga, pero 
moi boa e sá.

EDITORIAL

O automobilismo deportivo 
tamén sufriu a pandemia
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A competición ciclista levaba varias se-
manas parada debido o reponte do Covid 
pero a competición ciclista volveu coa dis-
puta da Copa Galicia de ciclocrós.

A Copa Galicia este ano é máis curta, so 
consta de cinco probas, e a todos os ci-
clistas se lles pide un PCR negativo para 
podela disputar. Ademais as carreiras rea-
lízanse sen publico e con varias medidas 
de seguridade. En cada proba reúnense de 
media uns douscentos ciclistas de todas as 
categorías, dende cadetes ata máster 60.

Para todas esas persoas que aínda non 
saiban en que consiste esta disciplina o 
ciclocrós e unha modalidade ciclista na 

cal tes que dar un número de voltas a un 
circuíto. O circuíto está formado por trei-
tos de asfalto, camiños de terra, area, her-
ba, terreos con lama... e ata hai obstáculos 
como escaleiras, troncos... onde o ciclista 
os pode sortear sobre a bici ou se pode 
baixar dela. O número de voltas depende 
da categoría do participante xa que se lles 
asigna un tempo máximo de competición, 
este tempo varia entre media hora e unha 
hora, e por iso dependendo dos circuítos 
pódense dar máis voltas ou menos voltas.

A competición volveu co ciclocrós
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo  e FoTo

Ducati Diavel 1260 Lamborghini
Lamborghini e 

Ducati presenta-
ron a Diavel 1260 

Lamborghini. Nada da co-
laboración entre as dúas 
marcas, a produción des-
ta moto está limitada a 
unha edición numera-
da de 630 unidades. Coa 
Diavel 1260 S como base, 
a Diavel Lamborghini trans-
fire os elementos principais 
do Sián FKP 37 ao mundo 

da moto, redeseñando os 
compoñentes que carac-
terizan á Diavel. As súas 
novas e lixeiras lamias re-
cordan directamente ás do 
superdeportivo, do mesmo 
xeito que as súas tomas de 
aire e as cubertas do ra-
diador, confeccionadas en 
fibra de carbono, que suxi-
ren a presenza de elemen-
tos flotantes superpostos 
na estrutura principal da 
moto. Tamén se fai referen-
cia á típica cor vermella de 
Ducati nas pinzas de freo 
Brembo.

Cada detalle da moto, re-
deseñado polo Centro Stile 
de Ducati para este proxec-
to, está elaborado en fibra 
de carbono. Xa está dispo-
ñible nos concesionarios 
de Ducati.

Kymco DT X360
Kymco anun-

ciou que o novo 
megascooter DT 

X360 formará parte do ca-
tálogo de mobilidade da 
marca do 2021.

Este modelo se caracteri-
za polo gardalamas dian-
teiro, os pneumáticos 
deportivos, o sistema de 
control de tracción, 
o manillar 
máis ancho 
e a posición 
e l e v a d a ; 
todo isto 
caracterizan 
o espírito 
aventureiro 

do primeiro megascooter 
“Adventure Crossover” de 
Kymco. Este megascoo-
ter incorpora un motor 
de 320cc que rende unha 
potencia de 28,8cv a 7.250 
revolucións.

Honda CMX1100 Rebel
Honda aca-

ba de presen-
tar a CMX1100 

Rebel. Aqueles que veñan 
de motos máis pequenas 
apreciarán as manexables 
dimensións da Rebel, cun-
ha altura de asento de 700 
mm e 223 kg, os motoristas 
gozarán ao instante grazas 
á excelente manexabilidade 
que ofrece a parte ciclo (co 
seu ríxido bastidor de aceiro 
tubular, horquilla dianteira 
de 43 mm tipo cartucho, 
amortecedores traseiros 
con depósito para-
lelo e freo dian-
teiro con pinza 
de 4 pistóns e 
ancoraxe ra-
dial. Os seus 
condutores 

gozarán co carácter do mo-
tor bicilíndrico en paralelo 
de 1.084cc (87cv).

Este modelo esta altamen-
te equipado: 4 modos de 
condución, Control de Par 
Seleccionable Honda con 3 
niveis de axuste e Control de 
anti-wheelie. Dispoñible coa 
exclusiva transmisión de do-
bre embrague (DCT).

NIU MQi+
A NIU MQi+ con-

ta con potentes 
procesadores no 

seu interior e equipa un po-
tente e eficiente motor des-
envolvido xunto a Bosch. O 
motor está na roda traseira, 
para reducir as perdas de 
enerxía.

Os eScooter de NIU+ ta-
mén facilitan a recarga, 

grazas a unha batería que 
se extrae con facilidade e 
se pode enchufar nunha 
toma normal. No caso da 
NIU MQi+ Sport Estándar, 
con batería de 31Ah, o tem-
po de recarga completa é 
de 7 horas, que outorga a 
este modelo unha autono-
mía de 50 km.

A NIU MQi+ Sport 
Estándar comercialízase 
por 1.999 €. Ademais, co 
custo de uso máis baixo 
entre os vehículos a mo-
tor: 0,51 €/100 km e un 
mantemento no seu ci-

clo de vida de 1.000 € 
(2.800 € nun scooter de 
combustión).

Dúas rodas4



Made in Galicia
Fabricado no 

Centro de Vigo, 
onde se produ-

ce en exclusiva mundial, 
o Peugeot e-2008 é un 
dos vehículos eléctricos 
de nova xeración que se 
fabrica en no noso país. 
A versión “cero emisións” 
do SUV Peugeot 2008 xa 
representa un 14% das 
unidades deste mode-
lo producidas na planta 
galega.

O lanzamento deste co-
che marcou un fito entre 
os SUV do segmento B, 
ao incorporar unha ver-
sión 100% eléctrica coa 

mesma estética, presta-
cións, equipamento tec-
nolóxico e espazo interior 
que as versións térmicas 
do mesmo modelo.

O confort e a tecnoloxía 
son as grandes bazas deste 
eléctrico, equipado coa úl-
tima xeración do Peugeot 
i-Cockpit e as funcións de 
axuda á condución máis 
avanzadas. Desenvolve 
136cv con cero emisións 
de CO2. Destaca polas súas 
altas prestacións: pode pa-
sar de 0 a 100 km/h en só 
8,1” e ofrece un par de 260 
Nm en todos os réximes. O 
maleteiro cubica 434 litros.

Gran feira do automóbil en Amio
O recinto feiral 

de Amio acolleu 
ao longo de ca-

tro días de decembro unha 
gran feira do automóbil. 
Expuxéronse catrocentos 
coches, novos, quilómetro 
cero e de ocasión.

Cun grande éxito de pú-
blico, a pesar da pandemia, 
a feira pechou cun gran 
número de operacións ce-
rradas. Os organizadores in-
corporaron un gran número 
de medidas sanitarias (toma 
de temperatura, acceso con 
máscara e control do aforo) 
para cumprir coas normati-
vas vixentes. Toda a organi-
zación estivo capitaneada 

polo director xeral do gru-
po Bonaval, Pedro Hervés 
(na foto), que comentou que 
“tivemos descontos moi in-
teresantes entre 2.000 e 
12.000 euros por coche. Isto 
foi un aliciente para moi-
tas persoas que formaliza-
ron a compra dun vehículo. 
Tamén hai que ter en con-
ta que este é un mes para 
mercar coches con moi 
bos prezos e condicións de 
financiamento”.

Por outra banda, comen-
tar que aínda que o even-
to tiña autorización para un 
aforo de 500 persoas, a or-
ganización optou por limi-
talo a 210.

A Policía Autonómica incorpora o Toyota RAV4 a súa frota
Breogán Motor fixo entre-

ga dunha frota de vehículos 
Toyota RAV4 4x4 Electric Hybrid 

á Xunta de Galicia. Os vehículos destina-
dos á Policía Autonómica incorpóranse a 
última tecnoloxía da marca nipona.

Os SUV híbridos de Toyota permitirán 
ao corpo autonómico realizar labores 
de prevención, control e investigación 
no camiño Xacobeo de modo sostible, 
ademais de tarefas medioambentais. A 
frota entregada dispón do máis comple-
to equipamento, adaptándose perfecta-
mente á contorna de traballo da policía 
galega.

José Ramón Ferreiro, director xeral de 
Grupo Breogán de automoción acom-
pañou no acto de entrega a Alfonso 
Rueda, vicepresidente primeiro da Xunta 
de Galicia; ao director xeral de 
Urxencias e Interior, Santiago 
Villanueva, e ao comisario xefe da 
Policía Autonómica, Jorge Rubal.

A quinta xeración do vehículo 
incorpora o novo sistema de trac-
ción ás 4 rodas AWD-i, que o con-
verte nun auténtico 4x4 eléctrico, 
cun menor consumo de combus-
tible en contornas urbanas e un 
funcionamento máis silencioso 

que o de modelos anteriores, ademais de 
gran velocidade e unha maior tracción so-
bre pavimentos esvarantes.

Galicia 5



Novo Audi SQ2
O SQ2 recibe un 

deseño renovado. 
Grazas en gran par-

te aos novos grupos ópticos 
e paragolpes, o novo SQ2 
ofrece unha aparencia máis 
rechamante, mentres que 
os novos servizos Audi con-
nect e os sistemas de asisten-
cia fan que a súa condución 
resulte máis relaxada. Tamén 
ofrece mellores prestacións: 
o 2.0 TFSI con 300cv acelera 
ao SQ2 de 0 a 100 km/h en 
4,9”. Grazas á tracción quat-
tro e á suspensión deportiva 
S, a potencia transmítese de 
forma eficaz e controlada á 
estrada.

Dende o seu debut hai 
dous anos, o SQ2 forxouse 
o seu propio nome como un 

vehículo con carácter. As ci-
fras falan por si soas: de 0 a 
100 km/h en 4,9”, cunha velo-
cidade máxima de 250 km/h.

A tracción quattro propor-
ciona ao novo Audi SQ2 un 
plus de estabilidade e di-
namismo. O seu embrague 
multidisco de accionamen-
to electrohidráulico distribúe 
con suavidade o par entre os 
dous eixes. No caso de que se 
produza unha perda de trac-
ción no eixe dianteiro, o em-
brague encárgase de redirixir 
o par cara ás rodas traseiras 
en apenas uns milisegundos.

A iluminación Matrix LED 
con control intelixente da 
luz de estrada está dispoñi-
ble como opción.

Hispano Suiza Carmen Boulogne
O Hispano Suiza 

Carmen Boulogne, 
rende homenaxe aos 

históricos éxitos conseguidos 
en competición con esta ver-
sión potenciada que conta con 
1.114cv, o que representa un 
incremento de 95cv respec-
to ao Hispano Suiza Carmen, 
unha velocidade máxima de 
290 km/h e unha aceleración 
de 0-100 km/h para a que son 
suficientes 2,6”. Este superde-
portivo pesa 1.630 kg que re-
presenta un aforro de 60 kg 
fronte ao Carmen. Este alixeira-
mento foi posible optimizando 
elementos estruturais como a 
suspensión, o subchasis de 

fibra de carbono, novas pezas 
en CNC e teito de fibra de car-
bono entre outras cousas.

Está impulsado por 4 mo-
tores síncronos de imán per-
manente, dous en cada roda 
traseira. O par de cada motor 
contrólase a través de sofistica-
dos sistemas de vectorización 
desenvolvidos internamen-
te coa experiencia obtida na 
Fórmula E. A batería de polí-
mero de ións de litio ten unha 
capacidade de 80 kWh que lle 
permiten desenvolver unha 
autonomía de ata 400 km. Ten 
unha capacidade de carga rá-
pida de máis de 80 kW DC, re-
quirindo só 30 minutos para 

cargar o 80% a través dun car-
gador rápido CCS2.

A carrozaría enteira é de fibra 
de carbono e se exhibe baixo 
un verniz transparente. Leva os 

mesmos faros semicirculares 
do seu irmán, pero se diferen-
cia pola súa impoñente grella 
de cor cobre.

Clase S Mercedes-Maybach
A Clase S Mercedes-

Maybach (lonxitu-
de/anchura/altura: 

5.469/1.921/1.510 mm) é 
unha berlina clásica de tres 
volumes. Entre os distinti-
vos especiais do frontal do 
vehículo destacan o capó de 
deseño específico con perfil 
cromado e a calandra do ra-
diador Mercedes-Maybach. 
Esta última resulta incon-
fundible coas súas barras 
verticais de configuración 
tridimensional. As portas tra-
seiras son máis anchas que 
nos modelos irmáns coa es-
trela, e os montantes C al-
bergan ventás triangulares 
fixas. Tamén se ofrece como 
opción portas de confort 
traseiras con accionamento 
eléctrico.

Os motores son Mercedes, 
e están equipados en parte 
cunha rede eléctrica propia. 

A electrificación corre a car-
go dun alternador-arrincador 
integrado (ISG) da segunda 
xeración. Este equipo pon 
a disposición unha poten-
cia adicional Boost de ata 15 
kW, soporta a eficiente fun-
ción de «planeo» ao condu-
cir a velocidade constante, fai 
da función de parada e arrin-
que unha opción máis con-
fortable e mellora a eficiencia 
do sistema de propulsión. A 
tracción integral forma par-
te do equipamento de serie.

Mellorouse o cambio 
9G-Tronic para integrar a fun-
ción do ISG. En combinación 
co ISG é posible prescindir 
do accionamento por correa 
dobre, pois se emprega un 
compresor eléctrico de axen-
te frigoríxeno. Dese modo é 
posible climatizar o habitá-
culo tamén co motor detido.

Novas6



Corolla Sedan Electric Hybrid 2021
A variante de carro-

zaría berlina da fa-
milia Corolla Electric 

Hybrid recibe un novo acaba-
do (Style) e máis equipamento. 
Xa está dispoñible nos con-
cesionarios da marca desde 
21.950 € sen financiamento ou 
por só 220 €/mes con Toyota 
Easy Plus, programa de finan-
ciamento e servizos engadidos 
(4 anos de garantía e 4 anos de 
mantemento). 

A principal novidade do 
Sedan Electric Hybrid 2021 é a 
estandarización do sistema de 
entrada sen chave, que pasa a 
ser de serie dende o acabado 
Active Tech. Ademais, agora 
todas as versións incorporan 

radio dixital DAB e sistema de 
aviso acústico AVAS, para aler-
tar aos peóns da presenza do 
vehículo cando se circula a 
baixa velocidade en modo EV. 
A todo iso únese que se enga-
diu un filtro de partículas para 
reducir aínda máis as emisións. 
O novo Sedan Electric Hybrid 
2021 está dispoñible con catro 
acabados diferentes: Business 
Plus, Active Tech, Style (novo) 
e Advance. A diferenza das ou-
tras dúas opcións de carroza-
ría da familia Corolla, a berlina 
unicamente se comercializa 
con motorización híbrida eléc-
trica de 122cv. O Sedan Electric 
Hybrid 2021 está dispoñible 
dende 21.950 €.

O Picanto renóvase
Kia realizou unha 

actualización no 
Picanto (xa á ven-

da), cunha gama de novas 
tecnoloxías de seguridade 
e telemática. Tamén conta 
con sistemas de propulsión 
redeseñados e con menos 
emisións, así como cun-
ha atractiva remodelación 
do deseño interior e exte-
rior. Ademais, ofrece as no-
vas tecnoloxías telemáticas 
UVO Connect de "Fase II" de 
Kia, que melloran a conecti-
vidade e o control do vehícu-
lo para eliminar o estrés das 
viaxes. As melloras nos moto-
res de gasolina do Picanto in-
clúen, opcionalmente, a nova 
caixa manual automatizada 
(AMT).

Ten 3 niveis de equipamen-
to: Concept, GT-Line e X-Line. 
A versión de entrada Concept 

viuse reforzada coa disponi-
bilidade de 5 prazas de serie, 
a cobertura dixital do sistema 
de audio, a posibilidade de 
efectuar un dobre fondo no 
maleteiro, así como os retro-
visores exteriores eléctricos/
calefactables, e os elevalúas 
eléctricos traseiros.

Está dispoñible con 3 no-
vos motores de gasolina 
Smartstream. A gama de 
motores consta dun T-GDi 
(inxección directa de gasoli-
na turboalimentado) de 1,0 
l que produce 100cv e dous 
motores DPI (inxección indi-
recta dobre) atmosféricos de 

1,0 ou 1,2 l, de 67 e 84 caba-
los, respectivamente.

Os dous motores atmosféri-
cos incorporan a nova tecno-
loxía de inxección indirecta 
dobre. Tamén inclúen unha 
refrixeración máis eficaz me-
diante un sistema de xestión 
térmica intelixente, que va-
ría as súas características de 
refrixeración en función do 
punto de funcionamento do 
motor.

É o primeiro modelo equi-
pado coa nova caixa manual 
automatizada (AMT) de Kia 
asociada ás motorizacións 1.0 
e 1.2 DPi. A caixa AMT baséa-
se nunha manual de 5 veloci-
dades pero con accionadores 
de embrague e cambio de 
marchas para automatizar o 
funcionamento dos cambios. 
O prezo parte de 9.200 € (ver-
sión base).

Prezos da gama Lexus UX 250h 2021
Coa introdución do acabado Premium e Style, a 

nova gama e prezos do modelo UX 250h 2021 que-
dan do seguinte xeito:

GAMA UX 250h 2021
ECO 34.300 €

BUSINESS 36.300 €
PREMIUM 38.400 €

STYLE 40.700 €
F SPORT 46.100 €

F SPORT Cuero 50. 900 €
LUXURY 54. 900 €
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Lamborghini Huracán STO
L a m b o r g h i n i 

Huracán STO (Super 
Trofeo Omologata): 

un superdeportivo homo-
logado para a rúa inspirado 
na herdanza de competición 
de Lamborghini Squadra 
Corse na copa monomarca 
Huracán Super Trofeo EVO.

Co seu motor atmosférico 
V10 de 640cv, o Huracán STO 
de tracción traseira propor-
ciona unha estimulante ace-
leración de 0 a 100 km/h en 
3”, 0 a 200 km/h en 9 e unha 
velocidade máxima de 310 
km/h. A súa superior efi-
ciencia aerodinámica, o uso 

extensivo de materiais lixei-
ros, a dirección sen filtros e 
unha freada de referencia 
aseguran que o Huracán STO 
ofreza a emoción dunha ex-
periencia de circuíto en cada 
desprazamento por estrada. 
O Huracán STO exhibe un 
deseño exterior novo, repa-
sando o seu inimitable perfil 
Lambo para optimizar o flu-
xo de aire.

Os primeiros clientes recibi-
rán o novo Huracán STO na 
primavera, antes terán que 
desembolsar 249.412 € (sen 
incluír impostos).

Novo Opel Crossland
Entre os trazos 

máis destacados 
do Crossland (lon-

xitude de 4,22 metros) ato-
pamos o ben aproveitado 
habitáculo creado para 
cinco ocupantes con asen-
tos traseiros escorregables 
e abatibles. O habitáculo 
destaca pola súa flexibilida-
de grazas a que os asentos 
traseiros son escorregables 
e reclinables individual-
mente, cun desprazamen-
to lonxitudinal de ata 150 
mm, o que fai variable o es-
pazo do maleteiro (dende 
410 a 520 l). Ao abater o res-
paldo dos asentos traseiros 

o maleteiro alcanza os 1.255 
litros.

Conta con 5 opcións mecá-
nicas; motores de gasolina e 
diésel de última xeración. O 
pequeno 1.2 litros turbo de 
gasolina ofrécese con 110 e 
130cv con caixas manual de 
6 velocidades e na súa varian-
te tope de gama, tamén con 
130cv asóciase a un cambio 
automático de 6 velocidades. 
A mesma solución adóptase 
co motor diésel de 1,5 litros 
turbo, cunha variante de 110 
e outra de 120cv, a primeira 
con cambio manual de 6 re-
lacións e a segunda con cam-
bio automático de 6.

Versión Motor Potencia Prezo (€)
Edition 1.2 gasolina MT6 S/S 110cv 20.650
Edition 1.5 diésel MT6 S/S 110cv 21.250
GS Line 1.2 gasolina MT6 S/S 110cv 21.650
GS Line 1.2 gasolina MT6 S/S 130cv 22.550
GS Line 1.5 diésel MT6 S/S 110cv 22.250

Business Elegance 1.2 gasolina MT6 S/S 130cv 24.050
Business Elegance 1.2 gasolina AT6 S/S 130cv 25.350
Business Elegance 1,5 diésel AT6 S/S 120cv 25.500

Ultimate 1.2 gasolina AT6 S/S 130cv 26.850
Ultimate 1,5 diésel AT6 S/S 120cv 27.000

SsangYong ensaia o seu vehículo 
autónomo de nivel 3

SsangYong come-
zou as probas do 
seu vehículo autó-

nomo nivel 3 nas estradas 
de Corea do Sur. Este ni-
vel permite que o automó-
bil tome o control de forma 
autónoma na maior parte do 
tempo en situacións e con-
tornas cotiás, incluída a con-
dución en estrada.

O Korando autónomo pode 
cambiar de carril, manter a 
posición respecto ao vehí-
culo que circula diante, res-
pectando a distancia e á súa 
mesma velocidade, así como 
circular respectando os lími-
tes de velocidade utilizan-
do mapas de alta precisión 
e alta definición con infor-
mación altamente precisa 
da localización exacta do 

vehículo. Este modelo ana-
liza as condicións do tráfi-
co ao seu ao redor ao entrar 
en cruces e intercambios, e 
inicia cambios de carril para 
adiantar en tráfico lento. En 
particular, se detéctase al-
gún risco ou obstáculo nos 
puntos cegos ao cambiar de 
carril, emite unha alerta de 
advertencia e o vehículo vol-
ve ao seu carril orixinal para 
garantir a seguridade. En 
caso de urxencia ou detec-
tar algún erro no sistema, o 
vehículo emite advertencias 
visuais e sonoras para indi-
car ao condutor que tome 
o control e, de non facelo, 
o sistema entraría automa-
ticamente en modo de “ris-
co mínimo”.
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Novos 508 e 508 SW Peugeot Sport Engineered
Os Novos 508 e 508 SW 

Peugeot Sport Engineered son a 
punta de lanza da nova xeración 

de superdeportivos coa firma do León.
A actuación combinada do seu motor 

gasolina PureTech 200 e as súas dúas 
mecánicas eléctricas, situadas, respec-
tivamente, no eixe dianteiro e traseiro, 
logran unha potencia total de 360cv, con 
4 rodas motrices. As súas aceleraciones 
de 0 a 100 km/h en só 5,2” conséguen-
se grazas a un par máximo de 520 Nm. 
Un mar de adrenalina que pode alcanzar 
unha velocidade de 250 km/h. Cos seus 
42 km de autonomía en modo eléctri-
co pódese circular en contornas urba-
nas gozando das vantaxes do distintivo 

Cero da DXT, como o acceso libre a zo-
nas céntricas, ata en episodios de alta 
contaminación.

A aerodinámica destes dous mode-
los coidouse ao máximo. Grazas á tec-
noloxía de impresión 3D, a calandra 

presenta un aspecto afiado, con láminas 
flotantes que parecen estar dispostas a 
cincelar o aire e dirixilo directamente 
cara ao radiador. O paragolpes diantei-
ro conta con grandes tomas de aire. Así 
mesmo, as súas lamias de aliaxe exclu-
sivas de 20” están deseñadas para ase-
gurar unha boa refrixeración dos freos.

Os prezos parten de 62.200 € (508 
Sport Engineered) e de 63.400 € (508 
SW Sport Engineered).

Novo Hyundai i30
O novo i30 presen-

ta un novo deseño e 
avanzadas funcións 

de conectividade, ademais 
ofrece unha opción híbrida li-
xeira de 48 volts, o que se tra-
duce nunha maior eficiencia 
enerxética.

Hyundai tamén actualiza a 
súa gama i30 N Line. Por pri-
meira vez, este equipamen-
to deportivo está dispoñible 
no Novo i30 Wagon. Este tipo 
de características de dese-
ño, inspiradas no i30 N, con-
tinúan estando dispoñibles 
nas versións i30 Hatchback e 
Fastback.

O frontal do i30 caracteríza-
se por unha aparencia máis 
ampla e moderna. A grella, 

máis ancha, presenta un pa-
trón 3D acentuado que subli-
ña o aspecto áxil do vehículo. 
Os novos faros tipo LED con 
reflectores MFR opcionais, así 
como as novas luces diúrnas 
LED (DRL), en forma de V, com-
pletan o renovado e moderno 
deseño frontal.

Na parte traseira, o Novo i30 
de cinco portas mellora o seu 
aspecto cun parachoques de 
renovado deseño, desenvol-
vido para optimizar o rende-
mento aerodinámico. As luces 
traseiras de LED crean unha 
forma de V para conseguir un 
efecto simétrico entre o fron-
tal e a zaga.

O Novo i30 agora está dispo-
ñible con lamias de aliaxe de 

16 ou 17 polgadas, de novo 
deseño, que complementan 
unha vista lateral moi atracti-
va. As dimensións do vehículo 
permanecen igual.

Nova gama CR-V e:HEV e versión Sport
A gama CR-V 2021 recibe 

unha serie de actualizacións, á 
vez que segue incorporando a 

avanzada tecnoloxía híbrida de Honda, 
que agora recibe o distintivo e:HEV 
baixo o paraugas da marca de produtos 
electrificados de Honda, e:Technology. 
Ademais, Honda aumenta a gama coa in-
corporación da nova versión Sport Line, 
que ofrece un estilo máis deportivo e 
agresivo.

Todas as variantes da 5ª xeración do 
CR-V (agás Sport Line) actualizan as mol-
duras interiores cun moderno acabado 
en aluminio (en lugar de madeira), que 
se aplica aos elementos da consola cen-
tral, aos paneis das portas e á liña que 
se estende polo panel inferior situado 
sobre a guanteira. No caso da versión 

Elegance recibe tamén un novo dese-
ño das lamias de 18” e cristais de priva-
cidade. E na versión máis alta da gama, 
Executive, engadiuse a función de carga 
sen cable para smartphones.

O CR-V e:HEV está equipado cun motor 
de gasolina i-VTEC de 2.0 litros (145cv) 
e un motor eléctrico de 184cv 
cun par de 315 Nm. A unidade 
de potencia gasolina/eléctri-
ca é capaz de propulsalo de 
0 a 100 km/h en 8,6” (trac-
ción dianteira) e en 8,9” (trac-
ción total), a unha velocidade 
máxima de 180 km/h.

Pola súa banda, a nova ver-
sión Sport Line, preséntase 
dispoñible en dúas cores de 
carrozaría, Crystal Black ou 

Platinum White, e incorpora unha serie 
de elementos de estilo con acabados 
en negro para aumentar o seu atracti-
vo. Entre eles inclúense a moldura dos 
faros, os retrovisores exteriores e os mar-
cos das fiestras, cun acabado negro que 
tamén se aplicou ás lamias de aliaxe.
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Touareg R e Touareg eHybrid
Volkswagen pre-

sentou as mo-
torizacións máis 

ecolóxicas do Touareg. As 
novas variantes R e eHybrid 
do buque insignia da marca 
ofrecen unha autonomía to-
talmente eléctrica de ata 46 
km e unhas elevadas pres-
tacións deportivas, combi-
nadas con acabados de alta 
calidade. O Touareg R é espe-
cialmente deportivo, e así o 
demostra a súa estética cla-
ramente diferenciada e as 
súas altas prestacións, que o 
distinguen do eHybrid, enfo-
cado a clientes que busquen 
un vehículo exclusivo cunha 
gran dose de tecnoloxía.

As dúas versións montan 
o motor de gasolina máis 

potente da gama, un V6 3.0 
TSI, que entrega 340cv e se 
combina cun motor eléctri-
co de 136cv; ambos mode-
los ofrecen distintos niveis de 
prestacións. No caso do eHy-
brid, a potencia combinada 
de ambos propulsores é de 
381cv que lle permite acele-
rar de 0 a 100 km/h en tan 
só 6,3” e alcanzar unha ve-
locidade de 225 km/h. Pola 
súa banda, a variante R, ten 
unha potencia combinada de 
462cv. Isto tradúcese nunha 
capacidade de aceleración 
de 0 a 100 km/h en 5,1” e 
nunha velocidade punta de 
240 km/h.

A gama híbrida enchufable 
do Touareg está dispoñible a 
partir de 81.220 €.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV
Mitsubishi presentou o novo 

Eclipse Cross PHEV, o segundo 
híbrido enchufable da marca, 

tralo exitoso Outlander PHEV.
O Eclipse Cross integra o sistema PHEV 

4WD de dobre motor do Outlander PHEV. 
A arquitectura consta dun motor eléctri-
co de alta potencia na parte dianteira e 
outro na zona traseira que, combinados 
cunha batería de tracción de gran capa-
cidade, permiten a aceleración rápida, 
silenciosa e potente exclusiva dos vehí-
culos eléctricos. Todo este conxunto com-
plétase cun motor MIVEC de gasolina de 
2.4 litros que proporciona autonomía nos 
desprazamentos máis longos.

A batería de 13,8 kWh ten unha autono-
mía totalmente eléctrica de 45 km (modo 

WLTP). Hai tres modos de condución: en 
modo EV o coche móvese cos motores 
eléctricos que utilizan a enerxía da bate-
ría; o modo híbrido en serie utiliza o mo-
tor de gasolina para xerar enerxía para os 
motores eléctricos que impulsan o vehí-
culo; e o modo híbrido paralelo utiliza 
o motor de gasolina para mover o vehí-
culo, asistido polos motores eléctricos. 
A transición entre estes modos de con-
dución é imperceptible, e permite aos 
condutores sentir o pracer de conducir 
en todo momento, sexan cales sexan as 
condicións. A toma de corrente a bordo 
de 100 volts cun máximo de 1.500 vatios 
pode subministrar enerxía a dispositivos 
eléctricos e electrodomésticos para o le-
cer ao aire libre e ser unha fonte segura 

de electricidade en caso de urxencia. O 
vehículo tamén pode servir como unha 
batería recargable que alimenta a todo 
un fogar coa súa enerxía almacenada ao 
conectar un dispositivo V2H ao porto de 
carga rápida.

Audi presentou o Q5 Sportback 
e o SQ Sportback TDI

Audi presenta o seu 
terceiro SUV cupé, o 
Q5 Sportback. A ver-

sión que coroa a gama, o SQ5 
Sportback TDI, está propul-
sada por un motor 3.0 V6 
turbodiésel que rende unha 
potencia de 341cv e un par 
máximo de 700 Nm.

O Q5 Sportback está equi-
pado con numerosos sis-
temas de asistencia ao 
condutor. O control de cru-
ceiro adaptativo, opcional, 
pode facerse cargo da ace-
leración, a freada e o mante-
mento do vehículo no carril 
durante moitas situacións. 

O condutor só ten que tocar 
o volante capacitivo para 
manter o guiado lateral. Un 
segundo sistema de alta tec-
noloxía é o asistente predicti-
vo de eficiencia, que axuda a 
conducir de forma eficaz. Os 
asistentes de xiro e de saída 
ou o asistente de tráfico cru-
zado posterior, dispoñibles 
opcionalmente, tamén me-
lloran a seguridade. O Audi 
Pre Sense City (de serie) axu-
da a mitigar as consecuen-
cias ou evitar unha posible 
colisión frontal.

Lanzaranse no primeiro se-
mestre de 2021.
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Novo Kia Rio
Kia presentou unha 

importante actualiza-
ción da cuarta xera-

ción de Rio. O novo modelo 
presenta unha serie de mello-
ras para reafirmar a súa posi-
ción dentro do segmento B.

O Rio actualizado combina 
un deseño exterior e interior 
renovados con tecnoloxías 
de seguridade e conectivi-
dade propias de modelos de 
segmentos superiores. Tamén 
ofrece aos condutores novos e 
eficientes sistemas de propul-
sión, incluído o primeiro mild-
hybrid de 48 V con motor de 
gasolina de Kia. Así mesmo, 
poderá estar equipado cunha 
das primeiras aplicacións do 
novo cambio manual intelixen-
te con embrague electrónico 
da compañía. A gama de mo-
tores, incluíndo o novo T-GDi 
de 1,0 l Smartstream recibiron 
unha serie de melloras no seu 
rendemento. Por outra banda, 
tamén incorpora unha nova 

telemática UVO Connect "Fase 
II" e un sistema de infoentre-
temento avanzado, cunha tec-
noloxía propia de modelos de 
segmentos superiores. Entre 
as novas tecnoloxías avanza-
das de asistencia e segurida-
de que incorpora conta con: 
asistencia de seguimento do 
carril, control de cruceiro inte-
lixente, asistencia para evitar 
colisións frontais e asistencia 
para evitar colisións no ángu-
lo morto.

DS9, deseño francés
No mundo do au-

tomóbil, o concepto 
de elegancia asócia-

se, de xeito inmediato, ás ber-
linas. En DS Automobiles, esta 
concrétase no DS 9, o buque 
insignia da marca.

As súas dimensións, cun-
ha lonxitude de 4,93 metros, 
tradúcense nun aspecto im-
poñente, máis co doutras ber-
linas da súa mesma categoría, 
proxectando un espazo inte-
rior no que a habitabilidade 

para os pasaxeiros traseiros 
alcanza novas cotas.

A súa elegancia é claramen-
te contemporánea, como su-
bliña un deseño inspirado na 
deportividade da súa carroza-
ría, caracterizada pola nota-
ble caída do teito. No frontal 
emerxe con decisión o ca-
rácter que lle confire a grella 
DS WINGS, embelecida polo 
deseño diamantado en tres 
dimensións.

Nova gama NX 300h 2021
A gama 2021 do NX 

vai un paso máis aló, 
incorporando máis 

equipamento e elementos 
de deseño que o farán aínda 
máis atractivo. Tamén incor-
pora dous novos acabados: 
Premium e Premium+. Os 
dous acabados contan cun 
equipamento máis completo 
entre os cales destacan a ni-
vel de deseño, novas lamias 
de 18” bitón, paragolpes 
frontal con deseño F SPORT, 
e cristais traseiros tintados.

O acabado Premium á súa 
vez, ofrece tracción 4×4 
eFour e sistema multimedia 
con dez altofalantes, navega-
dor integrado Premium Navi 
e pantalla de 10,3”. Ambos 
acabados contan con sis-
tema de seguridade Lexus 
Safety System e como no-
vidade con Sistema de Soar 
Intelixente (ICS), permite 
aparcalo con total segurida-
de en espazos reducidos.

GAMA NX 300H 2021
ECO 41.900 € PREMIUM + 54. 000 €

BUSINESS 45. 000 € F SPORT PAMORÁMICO 61. 200 €
BUSINESS NAVI 47.000 € F SPORT 61. 900 €

PREMIUM 47.000 € LUXURY 67. 500 €
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Singularidades dos coches eléctricos e enchufables
Dúas motorizacións en auxe

■ REDACCIÓN | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA/SPRINT MOTOR | FoTo

Os vehículos eléctricos 
pouco a pouco van facén-
dose un oco no mercado 
automobilístico. No terceiro 
trimestre deste ano as vendas 
de automóbiles eléctricos e 

híbridos medraron o 121 por 
cento nos principais mer-
cados europeos, segundo 

a Asociación Europea de 
Fabricantes de Automóbiles. 
Este aumento pódese extra-
polar tamén co incremento 
de preguntas que se poden 
atopar na rede: máis de 66 
millóns de resultados coa 
procura “preguntas sobre o 
coche eléctrico”. O profesor 
Antonio Salinas, do electro-
mobility Learning Center de 
Seat (eLC), respóndenos ás 
preguntas clave da maioría 
dos usuarios. Dez cuestións 
que nos acercarán máis ao 
presente da electrificación 
do automóbil.

1. Todos os vehículos 
eléctricos son auto-

máticos? Si, os vehículos 

eléctricos non precisan caixa 
de cambios, tan só dispoñen 
dun sistema de redución das 
revolucións. A razón está en 
como traballa un motor eléc-
trico, que ofrece a poten-
cia e o par motor de forma 
que pode accionar as rodas 
directamente.

2. E os híbridos enchu-
fables, tamén son 

exclusivamente automáti-
cos? Nos vehículos híbridos 
enchufables, concretamen-
te no caso da familia León 
e-Hybrid, utilizando o modo 
térmico pódese optar por 
unha condución automática 
ou seleccionar manualmente 
a marcha que corresponda. 
O modo eléctrico sempre é 
automático.

3. Teñen tubo de esca-
pe? Os vehículos eléc-

tricos non necesitan tubo de 
escape, xa que non teñen 
ningún tipo de combustión. 
Con todo, nos vehículos hí-
bridos enchufables o motor 
térmico si que necesita esa 
instalación.

4. Pódese manipular un 
propulsor eléctrico? 

Non. Nin é necesario nin tam-
pouco é conveniente. O siste-
ma eléctrico identifícase por 
unha cor laranxa específica e 
só debe manipulalo un técni-
co especialista.

5. Usar a calefacción e as 
luces afecta ao consu-

mo da batería? Nun vehículo 
eléctrico todo funciona coa 
enerxía que se almacena na 
batería, dende o motor, ata 
a calefacción, as luces ou a 

 Os vehículos 
eléctricos non 
precisan caixa de 
cambios

 Os eléctricos 
incorporan medidas 
de seguridade que 
os fai totalmente 
seguros

O sistema eléctrico identifícase por unha cor laranxa específica e só debe manipulalo un técnico especialista
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 Os 
habitáculos dos 
eléctricos son máis 
amplos

música. Polo tanto, afecta 
e debemos telo en conta. 
Nun vehículo híbrido en-
chufable, en modo eléctri-
co, as circunstancias son as 
mesmas, e en modo térmi-
co funciona con gasolina, 
polo que afecta en menor 
medida.

6. Teñen menos espazo 
interior que os mes-

mos modelos de gasolina? 
Cando un vehículo eléctri-
co se deseña dende o inicio 
como tal, a batería sitúase 
na parte inferior do piso, o 
que permite que os habi-
táculos sexan máis amplos. 
Nos vehículos híbridos en-

chufables, a batería sitúase 
nos espazos externos dispo-
ñibles, é de menor tamaño 
e non afecta xeralmente ao 
habitáculo.

7. Co sistema eléctri-
co hai algún risco en 

caso de chuvia? Non, en 
absoluto. Nos vehículos de 
tracción eléctrica ou híbri-
dos de tracción eléctrica o 
sistema de alta tensión in-
corpora suficientes medi-
das de seguridade para que 
sexa totalmente seguro. 
Moitas desas medidas es-
tán reunidas na unidade de 
mando da batería que, ante 
calquera fallo, desconecta o 
sistema automaticamente.

8. O depósito de com-
bustible nun híbrido 

enchufable é máis peque-
no? Non necesariamente. O 
normal é que teña un pou-
quiño menos de capacida-
de, pero como o vehículo 
é máis eficiente e conta co 
modo eléctrico, a autono-
mía total non se resente. O 
depósito da familia León e-
Hybrid ten unha capacida-
de de aproximadamente 40 
litros. Conseguiuse grazas a 
un redeseño da súa forma, 
está situado baixo o male-
teiro e así permite xerar un 
espazo dispoñible para a 
batería de tracción.

9. Que hai que ter en 
conta ao cargar a ba-

tería? O proceso de carga da 
batería é tan simple e segu-
ro como conectar un elec-
trodoméstico. Hai que ter 
algunhas instrucións pre-
sentes como bloquear as 
portas ou ter o freo de es-
tacionamento conectado e, 
adicionalmente, fixarse nas 
indicacións luminosas para 
saber cal é o proceso que 
está seguindo: carga pro-
gramada, en carga ou car-
ga finalizada.

10. Teñen un mante-
mento adicional? 

Non. O sistema de tracción 
eléctrica, tanto en eléctricos 
puros como en híbridos en-
chufables, non require un 
mantemento específico. 
E con respecto ao motor 
térmico, o mantemento é 
o convencional, tendo en 
conta, ademais, que tra-
balla en condicións moito 
máis favorables.

O proceso de carga da batería é tan simple e seguro como conectar un electrodoméstico

Audi inviste en electromobilidade
Co plan de investi-

mentos previsto para 
os próximos cinco 

anos, Audi impulsa a súa 
transformación para conver-
terse nun provedor de mo-
bilidade premium sostible e 
en rede. Cun importe total 
de aproximadamente 35.000 
millóns de euros, especial-
mente para proxectos de fu-
turos vehículos. Ao redor de 
17.000 millóns de euros, que 
representan practicamente a 
metade do total do investi-
mento programado, destina-
ranse ao desenvolvemento 
de novas tecnoloxías para o 
futuro.

Audi reforza as partidas de-
dicadas a electromobilidade: 
a marca destina ao redor de 
15.000 millóns de euros a 
electrificación e hibridación, 

subliñando así a importancia 
crave da folla de ruta esta-
blecida en materia de mo-
bilidade eléctrica. O ámbito 
financeiro necesario para le-
var a cabo este plan de in-
vestimentos créase grazas 
ás sinerxías establecidas no 
Grupo VW, tanto no referi-
do á estratexia de platafor-
mas electrificadas como ao 
desenvolvemento de soft-
ware. As melloras nos custos 
fixos, unha gama de produ-
tos máis reducida e os afo-
rros en investimentos non 
relacionados cos vehículos 
tamén contribúen á solidez 
financeira deste fabricante 
xermano.

FOTO: Audi aumenta las 
inversiones previstas para 
electromovilidad

Novo SUV eléctrico de Toyota
Toyota anunciou 

que preestreará un 
novo modelo para a 

súa gama de vehículos eléctri-
cos de batería; concretamen-
te, trátase dun todocamiño 
eléctrico con batería de ta-
maño medio baseado na pla-
taforma e-TNGA, dispoñible 
proximamente.

Nas vindeiras semanas iran-
se anunciando máis detalles. 
De momento, só transcen-
deu unha silueta estilizada e 
algúns detalles sobre a arqui-
tectura da plataforma. O an-
ticipo do modelo, aínda sen 
nome, estará baseado na nova 
plataforma e-TNGA. Grazas ao 
seu enxeñoso deseño, a nova 
plataforma é moi versátil e fa-
cilmente adaptable a diver-
sos tipos de produtos. O 
principio básico da ar-
quitectura é que hai 
unha serie de elemen-
tos que permanecen 

invariables mentres outros 
van cambiando. A plataforma 
e-TNGA pódese configurar 
con tracción dianteira, trasei-
ra ou total, e cun amplo abano 
de capacidades da batería e o 
motor eléctrico en función dos 
distintos tipos de vehículos e 
perfís de usuarios.

A partir dese enfoque ver-
sátil, o prazo de desenvolve-
mento das distintas variantes 
de produto pódese acurtar, e 
pódense desenvolver mode-
los individuais en paralelo. O 
primeiro modelo xa se des-
envolveu, e está poñéndose a 
punto para a produción.

Electrificados 15



Unha gran berlina

Skoda Octavia 2.0 TDI
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■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

A marca checa deixa pa-
tente a súa firme crenza nas 
berlinas con esta nova xera-
ción do Octavia (“octava” en 
latín). Esta é a cuarta xeración 
deste modelo, que comezou 
a súa andadura no ano 1959 e 
tras unha longa interrupción 
na súa produción reapareceu 
no mercado en 1996. Pero o 
certo é que o segmento D, no 
que compite o Octavia, cam-
biou notablemente nas úl-
timas dúas décadas. O auxe 
imparable dos modelos SUV 
afectou notablemente tanto 
ás berlinas como aos coches 
compactos.

Así e todo, este fabrican-
te preséntanos unha berli-
na totalmente nova, cargada 
de avances tecnolóxicos e un 
deseño máis emocional e que 
mantén o seu compoñente 
de capacidade interior e bo 
comportamento dinámico. 
Este novo Octavia constrúe-
se sobre a plataforma MQB 
do grupo VW. Agora é un co-
che lixeiramente máis gran-
de que o seu predecesor (4,69 
m de longo). Do mesmo xei-
to que na anterior xeración, 

ofrécense dous tipos de ca-
rrozaría, unha hatchback e 
outra familiar denominada 
Combi. A primeira é 19 milí-
metros máis longa que a an-
terior, mentres que a Combi 
gaña tamén 22 mm de lon-
xitude. O ancho en ambos 
os casos increméntase en 1,5 
centímetros.

Aínda que as medidas para 
os asentos traseiros non cam-
bian significativamente, ato-
pámonos cun espazo moi 
xeneroso, que ata permite 
pensar no Octavia como un 
coche de representación. 
Posto que opcionalmente, os 
asentos traseiros poden con-
tar con certos elementos de 
confort que normalmente se 
quedan limitados aos asen-
tos dianteiros. Falamos do ca-
lefactado, a ventilación ou o 
axuste eléctrico para a zona 
lumbar e a extensión de su-
perficie da butaca.

A versión que nos cedeu o 
concesionario oficial Skoda 
en Santiago de Compostela, 
Bonaval Móvil, foi o Style. 
Unha das cousas que agra-
decemos ao poñernos ao 
volante foron as regulacións 
eléctricas dos asentos (pi-
loto e copiloto). Algo que 
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botamos en falta en coches 
do seu segmento de marcas 
premium.

En canto ao seu deseño 
atopámonos cun modelo 
que se rende ás tendencias 
cupé, con liñas máis afiadas 
e unha caída notable da liña 
do teito. Este modelo ten 
unha evolución das súas li-
ñas, ao longo das súas catro 
xeracións, moi positiva.

Equipamento e 
seguridade

A nova xeración ofrécese 
inicialmente no noso país 
con dous acabados. O aca-
bado Ambition ofrece unha 
excelente relación calidade-
prezo con equipamentos de 
confort e seguridade avanza-
dos e materiais de calidade. 
Inclúe de serie retrovisores 
abatibles electricamente 
con axuste de posición an-
ticegamento, climatizador 

bizona, Virtual Cockpit con 
pantalla de 10,2 polgadas, 
Infotainment con pantalla 
de 8 polgadas, Asistente de 
luces con función "Coming/
Leaving Home" e Luz de 
Túnel, control de cruceiro 
Tempomat con limitador de 
velocidade, sensor de apar-

camento dianteiro e traseiro 
e elementos visuais distin-
tivos, como as insercións 
decorativas no interior ou 
fiestras cromadas e na op-
ción Combi inclúe adicional-
mente barras lonxitudinais 
prateadas.

Pola súa banda, o acabado 
Style (o da nosa unidade de 
probas) ofrece un acabado 

interior aínda máis refinado 
e o equipamento de serie 
máis completo. É o primei-
ro Octavia equipado cos in-
novadores faros Matrix full 
LED con función de benvi-
da, e dispón tamén de ilu-
minación ambiental LED. 
Tamén se ofrecen sistemas 
de infoentretemento e co-
nectividade de segmen-
tos superiores: o Octavia 
Style incorpora o sistema 
tope de gama Columbus 
con pantalla de dez polga-
das, SmartLink sen cables e 
Infoentremento Online gra-
tuíto durante un ano. O siste-
ma de pechadura e arrinque 
sen chaves Kessy Full, a fun-
ción de control de voz, a cá-
mara de visión traseira e as 
lamias de aliaxe Rotare Aero 
de 17 polgadas completan 
a oferta.

Unha das principais no-
vidades da cuarta xeración 
son os numerosos paquetes 

de equipamentos opcionais, 
que permiten que cada con-
dutor personalice o seu ve-
hículo de forma doada e 
cómoda. Estes inclúen os pa-
quetes Tech Drive, que incor-
poran o asistente de cambio 
de carril Side Assist e Selector 
de Modo de Condución; os 
paquetes Business Connect, 
que inclúe numerosas op-
cións de conectividade adi-
cionais; o paquete Confort, 
equipa elementos moi úti-
les e prácticos como o por-
tón eléctrico do maleteiro e 
seguro para nenos con ac-
cionamento eléctrico, ou os 

 Agora é un 
coche lixeiramente 
máis grande que o 
seu predecesor

• Motor: 2.0 TDI
• Número de cilindros 

catro en liña
• Potencia: 150 CV
• Par: 360 Nm a 1.600 

/ 2.750 rpm
• Peso: 1.487 quilos
• Lonxitude: 4.689 mm
• Ancho: 1.829 mm
• Alto: 1.468 mm
• Aceleración 0 a 100 

km/h: 8,5 segundos
• Recuperación 80 a 120 

km/h: 6,1 segundos
• Emisións CO2 por km: 

126 g/km de CO₂ (Euro 6)
• Prezo (2.0 TDI 150cv 

DSG Style): 29.860 € 
(unidade da proba)
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A gran pantalla nos ofrece múltiples posibilidades

O maleteiro conta con ganchos para colgar bolsas e integra unha toma de 12 volts
A posta a punto levada a cabo 

no novo Octavia é importante, espe-
cialmente en materia de comodidade 
e calidade de rodadura para viaxar. 
Este modelo fai unha firme aposta 
pola comodidade dos ocupantes an-
tes que nada, aínda que que é unha 
berlina que sabe comportarse con ro-
tundidade en estradas reviradas sen 
ningún problema. O chasis ten moi-
to que dicir na súa boa estabilidade.

Este Skoda ofrécenos unha gran 
polivalencia, pero é un coche que nos 
invita a viaxar comodamente, tanto 
en familia como de representación 
profesional. É un produto cunha gran 
calidade, con gran empaquetado, e a 
súa comodidade está por encima da 
de moitos rivais.

Na cidade, a visibilidade é boa 
en todos os ángulos, pois as súas 
medidas tampouco son excesivas 
e a superficie acristalada é xenero-
sa. Ademais, conta con cámara de 

marcha atrás para axudarnos coas 
manobras.

Á hora de enlazar curvas, o 
Octavia responde con efectividade, 
pero dunha forma tranquila, sem-
pre con movementos suaves e se-
guros. Se non lle esiximos máis do 
razoable non teremos sorpresas des-
agradables. En xeral, o conxunto de 
suspensións e dirección mostran un 
tarado máis ben brando, tamén isto 
redunda na comodidade de todos os 
ocupantes.

O equipo de freos, catro discos, 
responden con exemplaridade á hora 
de deter a esta berlina, incluso con 
ela bastante cargada.

En autoestrada e autovía encón-
trase moi a gusto e fará que tamén 
nos encontremos os que viaxemos 
no Octavia. Parece un automóbil 
dun segmento superior e o traballo 
de insonorización é notorio, tanto 
en termos aerodinámicos como de 
rodadura.

En materia de asistencias á con-
dución e de seguridade, non faltan o 
control de cruceiro adaptativo, asis-
tente de mantemento de carril, aler-
ta de saída do habitáculo, asistente 
de colisión frontal con detección de 
vehículos, peóns e asistente de es-
quiva; alerta de tráfico cruzado tra-
seiro e asistente de aparcamento, 
entre outros.

A
RRIN
CAMOS !

 O 
Skoda Octavia 
invítanos a viaxar 
comodamente

paquetes Asentos, que ache-
gan un acabado interior de 
alta calidade, con tapizarías 
de coiro exclusivas, asentos 
axustables electricamente 
con función de memoria e 
apoio lumbar e climatizador 
trizona, entre outros.

Cunha puntuación máxi-
ma de cinco estrelas no test 
Euro NCAP, o novo Octavia 
é un dos vehículos máis se-
guros da súa categoría. Un 
factor clave que contribúe a 
este resultado é a súa mes-
tura intelixente de mate-
riais. Na cuarta xeración do 
bestseller de Skoda, máis do 
vinte por cento da carroza-
ría está feita de aceiro de ul-
tra alta resistencia formado 
en quente.

Maleteiro

Unha das calidades busca-
das nunha berlina como esta 
é a capacidade do maleteiro. 
O Octavia ten un maleteiro 

de 600 litros, dos maiores 
do seu segmento. O portón 
pode ser eléctrico (depen-
dendo do acabado) e ofré-
cense múltiples accesorios.

Destaca pola súa modu-
laridade, xa que ofrece un-
has formas moi regulares e 
un piso que se pode axustar 
a dúas alturas. Baixo o ma-
leteiro pode equiparse unha 
roda de urxencia ou un equi-
po antipicadas. O espazo de 
carga conta con ganchos 
para colgar bolsas e integra 
unha toma de doce volts. A 
altura ao chan do bordo de 
carga descende ata os 610 
milímetros, algo que se agra-
dece moito á hora de intro-
ducir vultos voluminosos ou 
pesados.

Motorización

En ciclo diésel atopamos 
un único motor que se ofre-
ce en tres niveis de potencia 
distintos. É o xa coñecido 2.0 

TDI, que pode 
render 116, 150 

ou 200 cabalos de poten-
cia. Dende a versión menos 
potente podemos elixir en-
tre un cambio manual de 
seis velocidades ou un au-

tomático de sete con dobre 
embrague. A variante de 
150 cabalos permite elixir 
tamén entre as dúas caixas 

de cambio así como un siste-
ma de tracción dianteira ou 
total. A variante máis poten-
te unicamente se asocia coa 
caixa de cambios automática 
e o sistema de tracción total.

A nosa unidade de probas 
incorporaba o 2.0 TDI de 150 
cabalos, suficientes para im-
primirlle un dinamismo que 
nos fará gozar da súa condu-
ción. Se a isto lle engadimos 
que contaba cunha caixa 
de cambios DSG do grupo 
Volkswagen, entón a proba 
dinámica xa se prevía moi 
agradable. Subliñar que este 
cambio de dobre embrague 
é un dos máis agradables 
que hai no mercado.
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■ ANTÓN PEREIRA | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTo

Despois de varios encon-
tros e reunións de traballo, 
a Asociación Española de 
Desguazadores e Reciclaxe 
do Automóbil (AEDRA) con-
seguiu que a Dirección Xeral 
de Tráfico persiga de forma 
activa os chamados “coches 
zombis”, ou o que é igual, as 
baixas temporais irregula-
res de vehículos. Desta ma-
neira a DXT adopta así unha 
medida que AEDRA viña de-
mandando dende hai tempo 
para paliar o problema sus-
citado polo abuso na utiliza-
ción de baixas temporais de 
vehículos.

Un impulso de todos

A primeira medida, froi-
to do decisivo impulso de 
AEDRA en colaboración coas 
marcas de automóbiles e as 
Administracións Públicas, en 
particular co Ministerio do 
Interior, consiste en enviar 
ao titular do vehículo unha 
comunicación, no momen-
to en que se anote a baixa 

temporal, informándolle 
acerca da súa situación le-
gal e dos problemas nos que 
pode incorrer se o seu auto-
móbil fose mal utilizado.

A nova comunicación da 
DXT poñerá en garda aos 
propietarios dos vehículos 
para evitar que sexan obxec-
to de engano e aos infrac-
tores informaralles das súas 
responsabilidades. AEDRA 
se congratula dunha medida 
tan acertada adoptada pola 
DXT, unha cuestión que esta 
asociación ha demandado 
durante moito tempo e que 
supón un primeiro paso, de-
cisivo, para erradicar esta pro-
blemática, aínda que non 
sexa o último.

Futuro

Esta asociación conside-
ra imprescindible seguir tra-
ballando para que o futuro 
Regulamento de Vehículos 
recolla unha completa e 
adecuada regulación das 
baixas temporais. De cara 
á súa elaboración, AEDRA, 
xunto a SIGRAUTO e o resto 
de socios, propuxo medidas 

que acaben con abusos así 
e aseguren que unha baixa 
temporal sexa realmente 
temporal. É dicir, que transco-
rridos un ou dous anos da súa 
posta en marcha se reactive 
a alta de forma automática, 

xerando o correspondente 
Imposto de Circulación; que 
a baixa temporal non exceda 
dun período concreto; que 
non implique a exoneración 
total no pago do citado im-
posto (soamente dunha par-
te) durante a súa vixencia e 
que implique unha decla-
ración xurada do titular na 
que manifeste o lugar onde 
será depositado o vehículo 
durante o período de baixa 
temporal. Na consecución 
de todas estas propostas, 
AEDRA mantivo reunións coa 
DXT, o Mincotur, a Federación 
Española de Municipios e 

Provincias (FEMP) e distin-
tas comisións do Congreso 
dos Deputados, entre outras 
entidades.

O problema son os abusos

AEDRA quere deixar cla-
ro que non está en contra 
das baixas temporais, senón 
contra o abuso delas, con-
tra os que burlan a lei e con-
tra aqueles cuxas prácticas 
fraudulentas causan danos 
a todos. Agora confía en que 
froito desta nova e agarda-
da primeira regulación aflo-
ren prácticas fraudulentas e 
que a medida derive no au-
tocumprimento da norma na 
materia. A asociación segui-
rá traballando na formulación 
dun rexistro de vehículos de-
clarados Sinistro Total polas 
compañías aseguradores 
que, loxicamente, afecta-
rá á competencia desleal, 
así como en propostas para 
a elaboración dun futuro 
Regulamento de Vehículos 
que permita alcanzar unha 
regulación definitiva desta 
cuestión dentro dunha nor-
ma de rango superior.

 Hai usuarios 
que xogan coa 
baixa temporal de 
coches de forma 
fraudulenta

Coches zombis
O abuso das baixas temporais dos automóbiles
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■ XABIER VILARIÑO | TexTo

■ XABIER VILARIÑO | FoTo

Os propietarios dos talleres 
enfróntanse en ocasións ao 
abandono de vehículos nas 
súas instalacións por parte 
dos propietarios. Os condu-
tores non volven aparecer 
polo local, o que obriga aos 
profesionais a solicitar que o 
coche sexa trasladado a un 
desguace.

Tamén pode darse que 
queiran desfacerse dun au-
tomóbil en propiedade por-
que a reparación resulte moi 
custosa e prefiran adquirir un 
novo vehículo, o que leva a 
dar de baixa o coche tratan-
do de facelo da forma menos 

prexudicial para o medio na-
tural, un procedemento que 
poñerán en marcha nun des-
guace legal.

Como saber se o desguace 
ao que se vai acudir 
segue a normativa?

Para comprobar que se 
trata dun centro autorizado 
de tratamento de vehículos 
(Catv) pola Administración, 
o recomendable é acceder á 
web da DXT e revisar o listado 
oficial. Este tipo de desguaces 
dispón dun pavimento im-
permeable e zonas adecua-
das segundo o número de 
vehículos que poidan alma-
cenar. Ademais contan con 

instalacións para a recollida 
de graxas ou decantacións, 
equipos para o tratamento 
das augas e contedores para 
almacenar baterías ou filtros, 
entre outros. Sitúan zonas 
para almacenar pneumáticos 
usados e vehículos desconta-
minados, así como depósitos 
para recoller os combusti-
bles, zonas cubertas para a 
descontaminación e outras 
para almacenar compoñen-
tes retirados do vehículo e 
que poden conter residuos 
perigosos.

Outros rexistros

O desguace tamén debe es-
tar rexistrado como un centro 

concertado de Sigrauto, a 
Asociación Española para o 
Tratamento Medioambiental 
dos Vehículos Fóra de Uso. 
Esta entidade encárgase de 
supervisar e controlar que os 
recambios cumpren coa nor-
mativa vixente.

Outras inscricións que 
deben validar son as da 
Asociación Española do 
Desguace e a Reciclaxe do 
Automóbil (Aedra), a cal vixía 
que se realice un correcto 
tratamento dos vehículos; 
e a inscrición no Rexistro 
Integrado Industrial, inte-
grado por calquera desgua-
ce ou sociedade que realice 
unha actividade industrial no 
noso país.

Desguaces legais
Autorizacións e rexistros que deben posuír
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Mobilidade urbana afectiva

Piaggio Medley 125 S 2020

■ XOSÉ ARUFE | TexTo

moospruebas@gmail.com

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

A gama media de scooters 
de 125 está en auxe e a xul-
gar polos acontecementos 

non é estraño, a súa axilida-
de para superar conxestións 
de tráfico, o aforro econó-
mico en comparación cun 
automóbil, a redución de 
emisións contaminantes, 
as melloras en seguridade 

activa e os aparcadoiros pú-
blicos gratuítos no centro 
das cidades. Ademais, na 
situación actual, redúcese 
o risco de contaxio ao tra-
tarse dun transporte indivi-
dual. Un bo momento para 

 Este scooter 
ten un toque retro 
e un deseño clásico 
moi europeo
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plantearse a compra dun 
scooter de 125.

Nesta ocasión proba-
mos un vehículo ideal 
para percorrer as rúas con 
estilo, soltura e diversión. 

O Piaggio Medley chegou 
con todas as ganas de co-
merse o mercado e dispón 
de argumentos suficientes 
para superar en vendas os 
seus máis directos rivais, 

o Honda PCX e o Yamaha 
N-MAX 125.

O Medley representa o ter-
mo medio entre o Liberty, 
de nivel de entrada e o 
GT Beverly, situándose no 

centro da lista de Piaggio 
tamén en termos de prezo: 
custa mil euros máis que o 
primeiro e mil euros menos 
que o segundo.

Aspecto familiar e 
deportivo

Esteticamente é precioso, 
cun toque retro e un dese-
ño clásico moi europeo, 
acorde cos trazos estilísticos 
da marca Piaggio, especial-
mente no frontal, onde ato-
pamos os trazos distintivos 
do Beverly e onde domina 
un novo elemento de grella 
vertical, unha interpretación 
moderna da clásica “gravata”.

Vén moi ben equipado, 
sistema Start & Stop, de-
nominado neste caso RISS 
(arrinque e parada do inver-
sor do regulador), arrinque 
silencioso, iluminación LED 
e roda alta cunhas orixinais 
lamias. Tamén conta cunha 
nova pantalla multifunción 
que é impresionante e dános 
toda a información que ne-
cesitamos, ten un gran tama-
ño e está moi ben iluminada. 
A través do botón Mode, co-
locado na piña dereita, po-
des acceder aos datos de: 
consumo, dous parciais, au-
tonomía, velocidade media 
e información de tempera-
tura; tamén aparece unha 
nova testemuña, a do siste-
ma Start & Stop, tamén con 
función desconectable.

O depósito de gasoli-
na atópase na parte baixa 
do piso, o que lle outorga 
un centro de gravidade ou 
punto G moi baixo, isto li-
bera o oco baixo o asento e 
a súa capacidade aumenta 
considerablemente permi-
tíndonos albergar dous cas-
cos integrais, algo inusual 
nun scooter de roda alta. 
Por outra banda, na guan-
teira temos un oco para 
chaves, teléfono e outros 

 O Medley 
é un scooter ideal 
para percorrer as 
rúas con estilo e 
soltura

 23



• Configuración de 
motor: monocilíndrico

• Ciclo de motor: 4 tempos
• Distribución: SOHC, 4 

válvulas por cilindro
• Refrixeración: liquida
• Cilindrada (cc): 124,7
• Diámetro de 

cilindros (mm): 52
• Carreira de cilindros 

(mm): 58,7
• Potencia máxima: 14,7cv
• Réxime do motor para 

a potencia máxima 
(rpm): 9.000

• Par motor máximo 
(Nm): 12

• Par máximo (rpm): 6.500
• Alimentación: 

inxección electrónica

• Arrinque: eléctrico
• Embrague: automático 

centrífugo en seco
• Transmisión: variador 

continuo (CVT)
• Suspensión dianteira: 

horquilla hidráulica 
telescópica

• Percorrido suspensión 
dianteira (mm): 88

• Suspensión traseira: 
amortecedor hidráulico 
de dobre acción, axuste 
de precarga de resorte 
de 5 posicións

• Percorrido suspensión 
traseira (mm): 76

• Freo dianteiro: disco con 
pinza de dous pistóns. ABS

• Freo traseiro: disco con 
pinza de dous pistóns. ABS

• Diámetro freo 
traseiro (mm): 240

• Lamia dianteira: 16"
• Neumático trasero   

120/70-14"
• Lamia traseira: 14"

O oco baixo o asento permítenos gardar dous cascos integrais

Conta cunha nova pantalla multifunción impresionante

PREZO
Medley             3.399 €
Medley S          3.499 €
A este prezo teremos 
que sumar os 
gastos de xestión de 
matriculación

CORES
Blanco Luna, Gris 
Materia e Negro 
Meteora Opaco

SEGURO
Terceiros con asistencia 
en estrada, con seguro 
de condutor: 175 €
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: 60 €
Cambio de 
pneumáticos cada 
12.500 km
Prezo aproximado: 135 €

DATOS XERAIS
Distancia entre eixes: 
1.395 mm
Altura do asento: 799 
mm
Peso: 136 mm
Capacidade depósito 
combustible: 17 litros
Capacidade depósito 
de reserva de 
combustible: 1.5 l
Tipo de combustible: 
sen chumbo 95
Normativa de 
contaminación: Euro 4
Emisións CO2: 59

 O seu punto 
forte é o motor

pequenos obxectos, co 
seu correspondente e xa 
imprescindible toma de 
carga USB para dispositi-
vos electrónicos.

O aspecto é aínda máis 
deportivo para a versión 
S, o modelo desta pro-
ba, que se distingue por 
acabados en negro mate, 
detalles en vermello e dis-
cos de freo lobulados con 
grandes pinzas de freo en 
cor bronce.

A iluminación tamén 
cambiou, as luces contan 
cun sistema LED; como op-
ción na pantalla multifun-
ción pódese equipar co 
sistema de conectividade 
Piaggio MIA que nos permi-
te conectar un smartphone 
vía bluetooth e así xestio-
nar chamadas telefónicas, 
comandos de voz dende o 

teléfono ou escoitar mú-
sica conectado co sistema 
bluetooth do casco.

Motor

Por suposto o seu pun-
to forte é o motor, inicial-
mente os famosos LIDER 
125cc do grupo Piaggio 

sorprenderon polas súas 
prestacións e resistencia, 
seguiron mellorando ano 
tras ano ata o actual i-get 
125. Falamos dun moder-
no motor de catro tempos 
e catro válvulas, sinxelo e 
compacto, o verdadeiro 
campión neste sector. Son 
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motores resistentes e dura-
deiros, non fallan nin que-
rendo, ademais, garántenos 
a máxima potencia nesta ci-
lindrada, 11 kw cun consu-
mo estimado de 2,2 l/km.

Lamias, freos e 
suspensións

En canto á parte ciclo, o 
maior cambio está repre-
sentado pola lamia trasei-
ra de catorce polgadas que 
se adapta a un pneumáti-
co 120/70 máis ancho e que 
contrasta coa parte diantei-
ra de dezaseis polgadas. A 
estrutura complétase co 
sistema de amortiguación, 
horquilla dianteira con ba-
rras de 35 mm e dobre 
amortecedor traseiro re-
gulable en precarga.

O sistema de freado con-
ta cun disco dianteiro de 
260 mm e un disco traseiro 
de 240 mm, con ABS Bosch 
de dobre canle.

Arrincamos!

Moi cómoda no momen-
to de acceder ao posto de 
condución, o piso practi-
camente plano facilítanos 
muchísimo este labor, no 
redeseñado asento viaxas 
placidamente, principal-
mente grazas ao seu con-
fortable mullido, tamén 
é agora máis aerodinámi-
co dende o punto de vista 
estético. 

Préstase especial aten-
ción á comodidade dos 
pasaxeiros, cos novos re-
pousapés retráctiles 

equipados con goma 
antiescorregante.

O propulsor é suave, dis-
creto e silencioso e empu-
rra progresivamente. Esta 
fluidez atopámola tamén 
na xestión de reinicios co 
sistema Start & Stop.

Fixen unha chea de qui-
lómetros nos días que tiven 
posesión desta moto, viaxei 
de Vigo a Santiago e un 
par de veces de Santiago 
a Portonovo, sempre por 
estradas nacionais e diver-
tinme unha chea. A ver-
dade é que che apetece 
collela en cada momento, 
é fácil, cómoda, económi-
ca e tremendamente efec-
tiva tanto en cidade como 
en estrada. A seguridade 
que che transmite en cur-
vas é impresionante, en 

parte grazas ao pneumá-
tico traseiro de sección 
máis grande en compara-
ción co modelo anterior e 
ao sólido bastidor de do-
bre berce. Todo está per-
fectamente compensado 
e a nova suspensión ofrece 
o equilibrio perfecto entre 
rendemento e comodida-
de de condución. A poten-
te freada é outro dos seus 
puntos fortes, premendo as 
manetas con certa enerxía, 
consegues deter a Medley 
en moi poucos metros con 
total seguridade, perfecta-
mente regulable e asistido 
por Bosch ABS.

Unha moto ideal para o 
rebumbio diario, rápida, có-
moda, e moi… moi efecti-
va. Calidade con garantía 
do grupo Piaggio.
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Se hai algo que é auten-
ticamente francés é o seu 
chauvinismo, e Citroën o 
demostra coa súa vincula-
ción con París e os seus sím-
bolos. O propio creador da 
marca xa levaba esta carac-
terística nos seus xenes máis 
profundos.
A Torre Eiffel, a “Dama de 
Ferro”, que se comezou a 
construír en 1887 é parte 
esencial da paisaxe parisien-
se. Creada para a décima edi-
ción da Exposición Universal 
de 1889, a súa constru-
ción foi seguida con aten-
ción polo pequeno André 
Citroën, que por aquel en-
tón tiña nove anos. Citroën 
amaba a arquitectura por-
que representaba moitas das 
cousas nas que cría: dende 
a forza humana sobre a ma-
teria á tecnoloxía ao servizo 

de todos, pasando polas 
posibilidades case infinitas 
da enxeñería. Máis adiante, 
André conseguiu converter 
aquela estrutura de ferro no 
maior soporte publicitario 
luminoso do mundo escri-
bindo o seu nome con cen-
tos de miles de pequenas 
lámpadas nos catro lados da 
torre e manténdoo acendido 
durante dez anos: de 1924 a 
1934.
En 1982, case 50 anos des-
pois, a marca Citroën asociou 
de novo o seu nome á Torre 
Eiffel. Podemos imaxinar a 
sorpresa dos parisienses que 
o dezaseis de setembro ato-
pábanse nos habituais atas-
cos á beira do Sena ou dos 
turistas que admiraban a to-
rre dende o Trocadero ao ver, 
no primeiro piso, unha gran 
caixa de madeira que des-
cendía lentamente.
O sábado 25 de setem-
bro de 1982 a caixa tocou 

finalmente o chan rodea-
da pola prensa especializa-
da e recibida por Jacques 
Lombard, director xeral de 
Citroën nesa época. O lan-
zamento dunha botella 
de champaña foi o prólo-

go da apertura da caixa na 
que apareceu un Citroën BX 
vermello, o primeiro dunha 
nova xeración de berlinas da 
marca, un coche revolucio-
nario por múltiples motivos.

Orixinal e innovador

O novo coche anunciouse 
algúns meses antes, e man-
ter o segredo sobre o mesmo 
foi practicamente imposible. 
A primeira novidade era o 
propio proxecto do modelo 
xa que o deseño era froito da 
colaboración do Centro de 
Estilo de Citroën en Vélizy co 
deseñador Nuccio Bertone.

A vontade da dirección da 
marca de renovar profunda-
mente o seu deseño levou-
na a convocar un concurso 
internacional que gañou 
Bertone cun proxecto que 
recordaba, no frontal, as li-
ñas do GS Camargue (con-
cept-car presentado en 1972) 
mentres que a arquitectura 

xeral inspirábase noutro 
proxecto de Bertone, o pro-
totipo Tundra, en ambos 
casos froito do talento de 
Marcello Gandini.

Nun universo Citroën re-
pleto de berlinas de liñas 
suaves e redondeadas como 
o GS ou o CX aos que o re-
centemente chegado debía 
substituír, o BX era tremen-
damente orixinal, unha mes-
tura de estilos que xeraba un 
coche absolutamente inno-
vador e, ao mesmo tempo, 
totalmente Citroën.

O BX, a innovadora berli-
na media da marca gala pre-
sentouse con tres motores 
de gasolina, dous de 1.360 
centímetros cúbicos con 
dous niveis de potencia (BX 
e BX 14) e un de 1.590 cc (BX 
16) que rendía 90 cabalos de 
potencia. Os niveis de equi-
pamento eran tamén nume-
rosos. En tres anos, a familia 
ampliouse aínda máis coa 
chegada dos motores dié-
sel de 1.900 cc (BX 19D) e 
1.900 de gasolina (BX 19) así 
como da versión con carro-
zaría Break en 1985, tamén 
en versións gasolina e diésel.

Éxito internacional

O éxito do BX foi inmediato 
e internacional: a súa liña in-
novadora, uns motores moi 
modernos e de elevadas 
prestacións e o seu compor-
tamento dinámico e a súa 
comodidade froito da sus-
pensión hidropneumática 

Citroën BX
O coche que baixou da Torre Eiffel

 Chamou a 
atención polas súas 
liñas rectas e moi 
angulosas
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convertéronlle nun auténti-
co best-seller. Ao éxito con-
tribuíron tamén a versión 
de entrada de gama BX 12, 
equipada cun motor de só 
1,2 litros de cilindrada, pero 
que mantiña o confort da 
hidropneumática e a segu-
ridade dos catro discos de 
freo con servofreo, o depor-
tivo BX 19 GTi 16 Válvulas, 
que cos seus 160 cabalos de 
potencia alcanzaba os 220 
km/h, ou as berlinas e Break 
4x4, capaces de aventurarse 
en calquera terreo.

Producido en Vigo

O Citroën BX tamén foi un 
modelo “Made in Galicia”, 
do que se produciron no 
Centro de Vigo 222.325 
unidades.
En total, en once anos, en-
tre 1982 e 1993, fabricáron-
se 2.135.000 unidades sen 
contar coas versións co-
merciais derivadas como o 

BX Entreprise, que se fabri-
cou aínda durante un ano 
logo da chegada do Xantia 
que, en 1993, substituíu ao 
BX na gama do fabricante 
francés.

Algunhas curiosidades

- En 1982, Citroën acababa 
de abandonar a súa sede 
histórica do Quai de Javel 
de París para trasladarse nos 
arredores, á exclusiva locali-
dade de Neuilly-Sur-Seine. 
Necesitaba un modelo para 
substituír ao veterano GSA; 
un automóbil que logra-
se a cuadratura do círculo, 
segundo os enxeñeiros e 
deseñadores da compañía. 
Buscábase unha alternati-
va rompedora no estético, 
que lograse conectar coas 
necesidades e os gustos das 
persoas e que mantivese os 
xestos de identidade da 
marca: prestacións, confort 
e excelente comportamen-
to na estrada.
- Dende o principio, cha-
mou a atención polas súas 
liñas rectas e moi angulosas, 
froito do deseño futurista e 
dinámico do deseñador de 
Bertone Marcello Gandini, 
autor de varios deportivos 
italianos míticos dos anos 
70. Gandini propuxo unha 
reedición do prototipo 
“Tundra” de Bertone, orixi-
nalmente un cupé, ao que 
se lle engadiron dúas por-
tas máis e un portón tra-
seiro. Naceu así o proxecto 
XB que, en 1982, deu orixe 
ao BX. Unha colaboración 
e unha estética que conti-
nuaron ata os anos 90, cos 
AX, ZX e XM como modelos 
destacados.
- En vésperas do Salón do 
Automóbil de París de 1982, 

a marca apostou polo es-
pectáculo para dar a coñe-
cer o seu novo modelo e 
facelo destacar entre a le-
xión de novidades que se 
presentaban naquela edi-
ción. Nada mellor que un 
lugar icónico como a Torre 
Eiffel para presentar un ve-
hículo destinado a marcar 
unha época.
- No exterior, respectou xes-
tos de identidade da mar-
ca, como o limpaparabrisas 
cunha soa escobilla, intro-
ducida no CX, ou a arquitec-
tura cinco portas do GSA.
- Ademais de incorporar a 
suspensión hidropneumá-
tica, o concepto de confort 

íase ampliando. Os asentos 
do BX recibían un reves-
timento de veludo moi-
to máis denso que os seus 
antecesores. A súa forma 
fíxose máis ergonómica e 
facilitouse o acoplamento 
ao corpo dos ocupantes, 

desprazando as reglaxes 
do asento á parte diantei-
ra da banqueta, para evitar 
contorsionismos.
- Co BX Digit de 1985, a 
compañía inaugurou o pri-
meiro panel e pantalla dixi-
tal. De feito, o BX Digit foi o 
primeiro modelo no mun-
do que ofreceu mandos e 
sinalización dixital e panta-
llas na consola central, xun-
to coa súa instrumentación 
dixital con pantalla.
- O BX contaba con avanza-
dos mandos ergonómicos 
e un deseño con botóns 
operados dende un “tecla-
do” para as funcións esen-
ciais, de fácil acceso dende 
o volante.
- As catro portas recibían 
elevavidros eléctricos (e dun 
só toque), chegaba a pecha-
dura centralizada, eléctricas 
tamén eran as reglaxes dos 
retrovisores exteriores.
- Para abundar no aspecto 
práctico-espacial, o BX ofre-
cía uns respaldos abatibles 
asimetricamente, para po-
der ampliar o maleteiro.
- En 1988, en España, o 
Corpo Nacional de Policía 
elixiu ao Citroën BX como 
vehículo Z, un status que 
mantivo durante unha 
década.

 A versión 
deportiva, BX 19 
GTi 16 V (160cv), 
alcanzaba os 220 
km/h

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 
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En 1982 o BX foi presentado pendurado na 
Torre Eiffel

O BX contaba con avanzados mandos ergonómicos
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Porque o que rematou 
primeiro corría noutra 
liga. Un ruso, chamado 
Nikolay Gryazin, habitual 
do WRC2, que veu testar 
o seu R5 ao asfalto norte-
ño de Lugo pensando no 
futuro rali de Montecarlo. 
Venceu, sen opción, amo-
sando un paso máis de 
nivel. Fóra desa loita, os 
tenores do galego diri-
mían aquí o título, nun 
anómalo fin de festa. E as 
cosas pouco variaron en 
relación coas dúas man-
gas anteriores, as únicas 
disputadas neste curso 
singular. Víctor Senra su-
perou a Alberto Meira e 
Iago Caamaño para aca-
dar o seu cuarto título na 
máis popular especialida-
de galega.

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

Ourense abrirá o nacional de asfalto

Senra... segundo... e campión
II Rali Recalvi Mariña Lucense

Posto Piloto Vehículo
1º Nikolay Gryazin Volkswagen Polo R5
2º Víctor M. Senra Skoda Fabia R5 EVO
3º Alberto Meira Citroën DS3 R5
4º Iago Caamaño Volkswagen Polo R5
5º Adrián Costas Mitsubishi EVO IX
6º Jorge Pérez Citroën DS3 R5 EVO2
7º Daniel Alonso Ford Fiesta Rally2 R5
8º Celestino Iglesias Ford Fiesta R2
9º José M. Lamela Citroën Saxo VTS

10º Marcos Rodríguez Citroën C2

Clasificación Xeral

ATA 43 CLASIFICADOS

Foi a sorpresa na lista de inscritos. O 
piloto mundialista ruso, habitual do WRC2, 

Nikolay Gryazin pensou nos esixentes treitos 
do norte lucense para preparar o seu futuro rali 
de Montecarlo. Cun efectivo Polo R5, ca súa cor 

branco rotulada tan só coa publicidade obrigato-
ria, marcou un fortísimo ritmo dende o metro 

inicial. Súa foi unha incontestable vitoria na 
derradeira cita do galego 2020. Dous triunfos nas carreiras precedentes, 

dígase Coruña e Lugo, as únicas do 
limitadísimo calendario autonómico da 

especialidade, deixaban a Víctor Senra como 
favorito para levarse o cetro deste curso. Pero o de 
Dumbría, igual que os seus rivais, non podía errar 
no asfalto cantábrico. Situouse na segunda praza, 

tralo intratable piloto ruso, que lle outorgou os 
puntos suficientes para ser campión, por cuarta 

vez consecutiva. Máis ca merecido e lóxico o 
título do volantista coruñés.
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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:

Como pasou nas carreiras 
anteriores, Alberto Meira 

asinou un bo rali, de menos a 
máis pero non poido superar a 
Senra, tendo que contentarse 

co subcampionato auto-
nómico.

Vencedor na primeira 
edición desta proba, Iago 

Caamaño volveu a recorrer 
a un Polo R5. O coruñés non 
estivo nunca na pelexa polos 
postos de honra, rematando 

finalmente cuarto.

Un terceiro bucle 
cheo de problemas im-

pediu ao asturiano Ordoñez 
acadar unha mellor praza, 

clasificándose décimo 
terceiro e primeiro entre 

os N5.

Gran carreira do 
cántabro Costas, que 

cun EVO IX foi quen de 
asinar a quinta praza 

final.
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Novo rali de aprendi-
zaxe para Jorge Pérez, 
cuxo DS3 R5 rematou 

sexto.

O lucense César Díaz, 
irmá do desafortunado 

neste rali Adrián, mandou 
na opción AMF MS co seu 

205 GTI.

Triunfo de 
Jorge Garnelo 
na promoción 
Volante FGA.

“Tinín” 
Iglesias liderou 
a variante Pirelli 

Driver Top Ten B co 
seu Fiesta R2

Sen carreiras 
no Principado de 

Asturias hai que apro-
veitar as ocasións en zonas 
colindantes. Foi o que fixo 
o veterano piloto avilesino 
Daniel Alonso, sétimo na 

Mariña co seu Fiesta 
R5.
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Treitos practicamente idénticos aos da primeira 
edición. Tres pasos polas especiais emprazadas nos 
concellos de O Vicedo, Xove e Cervo, case idénticos en 
distancia. Unhas especiais que sumaban un total de 
94 quilómetros cronometrados, no total dos 255 da 
proba, e que segundo o campión galego “ son as máis 
duras do certame”. A cita mariñana foi finalmente rea-
lidade no segundo fin de semana deste mes, aprazada 
polo COVID 19 do seu enclave inicial, a mediados de 
novembro.

Pese a que durante o sábado da competición a choiva apenas 
fixo acto de presenza, asa cronometradas atopábanse moi es-
varadizas. Barro e terra nun asfalto delicado, consecuencia da 
climatoloxía adversa que se viviu na Mariña durante os días 
anteriores ao desenvolvemento da carreira.

En plena pelexa pola terceira praza con Alberto Meira, o 
piloto lucense Adrián Díaz sufriu un forte accidente no 
terceiro paso pola especial de O Vicedo. Díaz, que cam-
biara nos derradeiros momento o Fiesta R5 de RMC por 
un Fabia dos santanderinos Race Seven, saíuse da pista 
nunha zona de bosque, destrozando a súa unidade. 
Como consecuencia a navegante berciana Andrea La-
mas sufría feridas nas costas, das que se restablecía no 
hospital da Costa, no momento de escribir estas liñas. 
Todo os nosos mellores desexos dunha pronta recupe-
ración para a copiloto leonesa.

Xove centrou os reagrupamentos, mentres 
que o porto de Celeiro, a carón de Viveiro, foi 
o lugar onde empezou e rematou a proba, 
así como onde se instalaron as asistencias. 
Espazos que so permitían a presenza de 
organizadores e un número limitado de 
persoas por equipo, sendo prohibidas para 
o público polas normativas que todos co-
ñecemos.

O mesmo día co galego de ralis botaba o 
peche, o CERA facía o mesmo en Madrid. 
Rali definido no circuíto do Jarama, en for-
mato Rally Show, con varios treitos usando 
a pista, beirarrúas e zonas de terra. Vitoria 
final para Pepe López, por diante de Suárez 
e Ares, nunha cita que no contaba a efectos 
puntuación.

A pé de cuneta
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