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Novo Kia Sorento
Movemento que inspira

Golf 8

Tu vida, tu Golf

Yáñez

Algunos lo llaman el mito, la leyenda o el coche que todos
los coches querrían ser. Pero existe una forma aún más grande de llamarlo.
Como el coche de tu primer beso, el coche de tus roadtrips o la nave
espacial que te llevaba al colegio. Contigo es muchomás que un coche.
Es lo que vivirás en él. Nuevo Golf.
Gama Golf 8 con motores eTSI y tecnología Mild Hybrid

www.yanez.es - info@yanez.es
Gama Golf 8: consumo medio WLTP (l/100km): de 4,2 a 5,9. Emisión CO₂ WLTP (g/km) (NEDC)
de: 109 (91) a 134 (112). Acabado visualizado Golf Style.
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A anterior revolución industrial foi unha transición liderada exclusivamente polo cambio
tecnolóxico, na actual hai que sumarlle á transformación tecnolóxica o compoñente dunha
opinión pública sensibilizada co cambio climático. Así e todo, a gran diferenza desta transformación mundial desta época é o poder que
exercen os grandes lobbys das industrias do
automóbil, enerxérticas e químicas para atrasala. E ata o momento conseguírono.
Hai que ter en conta que cando o petróleo
deixe de ter un poder monolítico mundial a
xeopolítica, dará unha volta. Isto empoderará
“máis” o xigante chinés e debilitará os produtores do ouro negro, ou como mínimo deixarán
de ter o poder que tiveron durante tantas décadas. Lembrar que establecían o prezo e a produción do barril arbitraria e unilateralemente.
Por outra banda, segundo a directora da
Unidade Next Generation EU de LLYC, Paloma
Baena, “España está ante unha oportunidade
histórica para transformar a súa economía. É
moi importante todo o que ten que ver coa
innovación e adaptación a un novo modelo
económico. Estamos nun momento único para
a transformación grazas aos fondos da UE”. Ela
ten claro que os investimentos que, sen dúbida, son urxentes e prioritarios están enfocados ao medio natural, ás enerxías renovables
e á transición ecolóxica, entre outros. Todos
estes relacionados directamente co sector da
automoción.
Agora falemos do número un en eléctricos.
O pasado ano, cando as vendas caeron mundialmente dunha forma espectacular, as vendas do fabricante norteamericano de vehículos
100% eléctricos Tesla medraron un 35%. A bolsa felicita estes resultados da forma que sabe
facelo, subindo o prezo das dúas accións. No
mes de Nadal, a compañía foi incluída no índice Standard & Poor’s 500 tras cinco trimestres
de beneficios. A acción que hai un ano valía
90 dólares, a principios deste mes cotizaba a
máis de 735. A súa capitalización bolsista está
moi por riba da suma dos grandes xigantes
da automoción Toyota e Grupo Volkswagen,

principais fabricantes mundiais por volume
de produción.
Hai economistas para os que Tesla mantén
vantaxes competitivas ao redor do automóbil
eléctrico, caso da rede de recarga ou o software. Pero outros como JP Morgan insisten en
que o negocio non apoia esa cotización e avisan de que a acción podería caer a 110 dólares este ano. A colación deste prognóstico dicir
que hai algunha consultora de valores que xa
pediu desculpas por facer unha análise negativa e errónea de Tesla.
Noruega é un referente mundial dos coches
eléctricos. En 2020 obtivo unha cota de mercado do 54% de automóbiles eléctricos (76.789
unidades vendidas). En 2019, era dun 42% e
dun 1% en 2011. No mesmo período os coches de gasóleo pasaron do 75,7% ao 8,6%.
Este último é un dato moi significativo de cara
ás tendencias en Europa.
Volven as fusións. Unha das palabras máis
pronunciadas nas últimas dúas décadas polos fabricantes de automóbiles é a de “fusión”.
Cando parecía que empezaba a quedar en desuso, volve con forza. Este proceso volve a estar
de actualidade coa fusión, este mes, de dous
grandes grupos PSA e FCA, formando o grupo
Stellantis. Desta maneira, a industria mundial
da automoción queda concentrada ao redor
dos trece maiores construtores que controlarán un total de sesenta marcas de automóbiles.
No medio de todos estes factores económicos e xeopolíticos está o futuro de todas as
empresas do sector da automoción. A transformación cara aos eléctricos puros do mercado
cambiará as regras do xogo. Este será un ano
crucial para o automóbil e veremos se realmente se consolida esta ruta cara a electricidade
como a súa enerxía dominante. Detrás disto
virán datos importantes como o de quen serán
os novos actores que dominarán o taboleiro da
automoción e, por suposto, como quedará o
panel de vendas (cantidade de unidades producidas e vendidas) e as súas porcentaxes en
canto a tipos de motorizacións.
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Dúas rodas

O equipo feminino do Club Ciclista Farto será profesional este ano
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto ■ JAVI LINARES | Foto

O Team Farto - BTC ascenderá en 2021 a categoría
Continental e converterase así
no primeiro equipo ciclista UCI
feminino da historia de Galicia.
A denominación oficial do
equipo en 2021 toma o nome
dos dous grandes impulsores
do proxecto: Bicicletas Farto
e o proxecto Be The Change
encabezados por Abel Farto e
Brais Dacal respectivamente.
O proxecto “Ser o Cambio”
ten o obxectivo de desenvolver o ciclismo feminino a longo prazo con tres enfoques

principais: conseguir condicións profesionais; priorizar a
educación e a saúde física e
mental das ciclistas e cambiar
a percepción social do deporte feminino.
A dirección deportiva tamén
respecta os horarios das ciclistas que estudan. "Vivir do
deporte é complicado e hai
toda unha vida cando acaba
a túa carreira. Teñen que estar
preparadas para o que vén.
Tentámoslles axudar a sacar
o mellor deportiva e academicamente" dinos Brais Dacal.

Novo modelo da serie Gold Wing
Honda GL1800
Gold Wing Tour
21YM é o último
modelo dunha gama que
leva crecendo en tamaño
e cilindrada dende 1975 e
que é a indiscutida xoia da
coroa da marca xaponesa.
Agora en 2021 gaña capacidade de carga, confort do
pasaxeiro mellorado e unha
actualización do sistema de
audio, facéndoa, se cabe,
máis atractiva. Dende 2018
a Gold Wing ten un motor
de seis cilindros horizontais e
24v e catro modos de condución: tour, sport, econ e rain,
e o Sistema de Freos Dual
Combinado varía segundo o modo que se escolla.
Ademais conta con Asistente
de Arranque en Pendente e o
Control de Par Seleccionable
Honda, para unha tracción
de roda traseira. O cambio
manual é de 6 velocidades, co tacto de embrague,

velocidade de cambio e rango de rpm de subir e baixar
marchas adaptados para
cada modo de condución. O
resultado é unha sensación
de liberdade na Gold Wing
Tour que permite desfrutala na estrada; ademais conta
cun gran deseño, sen esquecer funcionalidades modernas como a activación por
chave de proximidade Smart
Key, Appel CardPlay, Android
Auto e Bluetooth. A Honda
GL1800 Gold Wing Tour 2021
vén en dúas cores: “Negro
Gunmetal metalizado” e
“Vermello Ardent Candy” (só
dispoñible con DCT).

Abel Farto fundou o club no
ano 2012 e presídeo dende
entón. Viuno medrar dende
os inicios ata chegar ao ascenso á división europea. "Sempre

Honda presenta a Vision 110
dentro das súas scooters 2021

En total Honda incorpora oito modelos para o carnet A1
este ano: Forza 125, PCX125,
SH125, Sh Mode, MSX125
Grom, CB125R e CB125F. A
Vision 110 ten dende 2012
unha gran calidade de fabricación e boa relación calidade-prezo, e agora incorpora
unha renovación de estilo e
perde 2kg de peso (pasando a 100kg). O seu motor,
refrixerado por aire, é un 5%
máis eficiente no consumo e
conserva a súa popular función Idle Stop de paro ao
ralentí. E mellora a funcionalidade cunha nova instrumentalización LCD e
a sempre útil chave de
proximidade Honda
Smart Key, mantendo o amplo espazo de
almacenaxe debaixo
do asento que xa coñeciamos. Honda é un

Nova armadura de Acerbis para pilotos de off-road e MTB
A Plasma Level 2
é unha protección
completa de ombreiros, cóbados, cadeiras, tórax e
lombo, que garante máxima
seguridade, cumprindo as
normas da FIM para competición, sen renunciar á practicidade e á mobilidade dun
peto crós. A estrutura principal
ten varias capas de materiais

suaves e de gran absorción
de impactos. O torso está
completamente protexido
por tres capas viscoelásticas
combinadas con bioescuma
externa semirríxida, mentres
as mangas dispoñen de proteccións extraíbles suxeitas ás
correas acolchadas dos ombreiros, asegurando mobilidade e frescura no resto do

fixemos isto por paixón e ganas de ofrecer oportunidade
ao talento galego. Esperamos
seguir medrando e que este
proxecto tan bonito sexa recoñecido como se merece".
As ciclistas renovadas do ano
pasado son: Liliana de Jesús,
Anna Pujol, Sandra Moral,
Melissa Maia, Inés Castaño e
Sabela Rey, que sobe do equipo júnior.
As novas fichaxes son: Teresa
Ripoll, Sara Bonillo, Garazi
Korta, Pilar Jiménez e Carla
Fernández.

corpo. As cadeiras están envoltas e protexidas por protectores acolchados. Acerbis pon a
disposición dos usuarios tres
tamaños diferentes, que se
poden axustar mediante elásticos: S/M 160/175 cm 65/75
kg – L/XL 175/190 cm 75/90kg
– XXL 190/200 cm 90/105 kg;
e en dúas cores: negro e amarelo flúor. O prezo é de 190 €.

referente no mundo das motocicletas e scooters buscando os novos motoristas que
sacan o carné A1 e ocupa
o 21,2% do mercado europeo de utilitarias. O resultado dun grande investimento
en I+D en 2020 é unha gama
variada, en estilos, preferencias e a propia identidade da
moto, pero que teñen en común o alto nivel de especificacións, a funcionalidade, o
baixo consumo e a calidade
de fabricación.
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Inverno

As lentes de sol evitan os cegamentos con neve
■ REDACCIÓN | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotos

Aos efectos posteriores á tormenta de neve Filomena, que
tinguiu de branco todo o país
e que complicou a mobilidade tremendamente, engádese agora o dano que pode
provocar á vista o reflexo do
sol na neve. Neste senso, o
Race e Alain Afflelou advirten da importancia de levar
lentes de sol, tanto ao peón
como ao condutor.
É moi importante evitar os
cegamentos e reducir a cantidade de luz que entra polo
ollo. Segundo o director da
Escola Race de Condución,
Ernesto Nava, as condicións
nas que moitas estradas se
atopan actualmente, e continuarán moitas delas ao longo
do inverno, polo xeo e a neve
fan que “teñamos que extremar a precaución ao volante,
facendo unha visión panorámica da condución, anticipando os xestos e utilizando

lentes de sol para evitar os
cegamentos”.
A neve pode provocar un aumento drástico da cantidade
de luz reflectida (tanto pola
neve coma polo xeo) o que
se traduce na necesidade
de parpadear máis a miúdo

e máis molestias visuais debidas ao cegamento. O uso
de lentes de sol nestes ambientes é imprescindible e
as lentes polarizadas reducen especialmente esta luz
reflectida, aínda que se imos
por zonas con placas de xeo

debemos evitar usar as lentes polarizadas, porque como
reducen a luz reflectida pódennos impedir detectar estas placas.
Ao volante é importante que
a nosa visión sexa o máis nítida posible xa que, ao conducir nestas situacións, o
tempo de reacción é crítico
e pódese ver reducido se vemos borroso.
Neste sentido, nos desprazamentos en automóbil, non só
o condutor pode verse afectado polo cegamento, senón
que é importante que os
máis pequenos tamén se protexan, xa que estas molestias
tamén se producen facendo
outras actividades como camiñar pola neve ou mirar
a paisaxe a través da ventá.
Ademais, adoitamos ir coa
calefacción alta e isto adoita
acompañarse dunha maior
sensación de ollo seco, para
o que nos virá ben ter unha
bágoa artificial que axude a
aliviar estas molestias.

Pneumáticos All Season
■ REDACCIÓN | Texto

Contar cos pneumáticos adecuados cando chega o inverno é a mellor solución para
conducir coa máxima seguridade e sen limitacións de
mobilidade, especialmente
ante condicións climatolóxicas adversas. Con todo, en
España, apenas un dous por
cento dos pneumáticos que
se comercializaron en 2020
foron de inverno, mentres
que a cota de pneumáticos
Todo Tempo con certificación
invernal, tamén coñecidos

como All Season, situouse
ao redor dun cinco por cento.
Eses datos implican que o
93% dos vehículos que circulan no noso país fano
con pneumáticos de verán.
Pneumáticos cunhas prestacións que diminúen nos meses máis fríos, especialmente
cando a temperatura descende dos 7º C, polo que son inadecuados para o inverno.
Os All Season son os pneumáticos máis seguros para
rodar todo o ano, porque os
seus compostos de goma
e o deseño da súa banda

de rodadura permítenlles

adaptarse a calquera condición climatolóxica. Polo tanto, son unha boa opción. No
caso de utilizar pneumáticos
de verán, a recomendación
para rodar sempre seguros
pasa por cambiar a uns de
inverno nos meses fríos.
Se a maioría da poboación levase equipados os seus vehículos con pneumáticos Todo
Tempo, como os que utilizan
gran parte da frota de vehículos da Agrupación de Tráfico
da Garda Civil, poderíanse
evitar moitas das situacións
difíciles con neve e xeo.
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Novas

Honda trae dúas versións
novas á gama Civic Type R

O modelo de cinco portas de Honda,
o Civic Type R, ten
agora dúas liñas novas, o
Limited Edition e o Sport
Line, que manteñen o legado
da gama Type R pero ofrecen
dous estilos e rendementos
diferentes respecto á versión
Type R GT.
O Limited Edtion busca mellorar o dinamismo na condución e ofrecer un mellor
rendemento centrándose
na condución en circuíto. É
máis lixeiro, ten un sistema
de suspensión adaptativa
e recalibrouse a dirección.
Unha nova cor amarela
Sunlight Yellow coa insignia Civic nun cromado escuro na parte traseira e o teito
cun negro brillante danlle
un estilo extravertido e impoñente. Honda é fiel ó sangue deportivo e dálle a este
auto un interior con asentos

envolventes e un volante en vermello. Os sistemas
de infoentretemento e aire
acondicionado e outros elementos botáronse fóra para
aforrar peso. En total 47 kg
marcan a diferenza cun Type
R coas prestacións dun GT.
O Sport Line e máis discreto sen renunciar ao rendemento do Type R, cun alerón
traseiro de baixa altura, mais
sutil, en vez do alto da gama
nai. En canto ás cores, repite
as xa existentes máis un novo
acabado azul. Tamén mellorouse o nivel de ruído, vibración e rumorosidade.
Ambas liñas traen un motor TURBO VTEC de 2.0 litros,
potencia máxima de 320cv a
6.500 rpm e velocidade máxima de 272 km/h, optimizado e perfeccionado, así como
un volante que mellora a resposta do motor e a inercia do
embrague.

8 renos, o trineo de Bentley
para Papa Noel
A división Mulliner
de Bentley preparou unha edición
de nadal do Flying Spur V8
o “Reindeer Eight”ou “Oito
Renos” para o gran repartidor de regalos internacional.
Con 542 cabalos, ou renos,
este coche, que está baseado no derradeiro modelo de
Flying Spur e polo tanto garante unha maior axilidade
e motor eficiente e potente,
destaca polo magnífico deseño que ten: unha cor “Cricket
Bauble” (un tipo de vermello), liñas brancas pintadas
a man, lamias douradas de
22, un reno dourado en 3D
na parte dianteira que substitúe ao Flying B e unha franxa
divisoria no capó tamén

dourada. O luxoso interior
(no que caben cinco persoas)
é digno do cliente e da artesanía propia de Bentley, cunha inspiración no Polo Norte:
revestimento de madeira,
monotón en Cricket Bauble,
bordado personalizado con
fío dourado e costuras cruzadas a man, máis o nome
do cliente e o da súa esposa. Os asentos do Reindeer
Eight teñen calefacción, ventilación, masaxe, almofadas
axustables e regulación eléctrica completa. Unha pantalla xiratoria de 12,3 polgadas
completamente personalizada para Papa Noel é o toque
definitivo para unha cabina e
un auto dignos do señor do
Polo Norte.

Porsche City Charging:
cargadores superrápidos

BREVES
❱❱
Ford desenvolveu a versión ST Edition do
seu modelo Fiesta, que dispón dun motor de gasolina que desenvolve ata 200
cabalos de potencia e lamias de aliaxe de 18”
❱❱
Seat solicitou un
ERTE que afectará a uns
550 traballadores (400 na
planta de Martorell e 150
na de Barcelona) dende finais deste mes ata o 30 de
xuño pola falta de subministro de semicondutores.
❱❱

Renault e a com-

pañía de sistemas de pila
de combustible de hidróxeno Plug Power asinaron un convenio para a
creación dunha empresa
conxunta co obxectivo de
fabricar e vender vehículos
con esta tecnoloxía.
❱❱
Volvo está triplicando a súa capacidade
de produción de vehículos
eléctricos na súa planta de
Bélxica co fin de prepararse para satisfacer a demanda cada vez maior da liña
Recharge de vehículos recargables.

Porsche Ibérica mellora a rede de cargadores eléctricos de
España e Portugal instalando varios nas principais cidades peninsulares, ao marxe do
que fagan administracións ou
outras empresas. Porsche City
Charging consiste nunha rede
de cargadores superrápidos
de 175 kW de potencia, asentados en puntos estratéxicos
(hoteis, centros comerciais).

O primeiro punto foi colocado en Barcelona, no centro comercial L´illa, e uns días
despois outro en Marbella, en
Porto Banús. Nas vindeiras semanas outros puntos da rede
iranse instalando en Madrid,
Zaragoza, Valencia, Lisboa e
Oporto. Poderase pagar directamente con tarxeta de crédito e ter cargada toda a batería
en apenas media hora.
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Innovador Jeep Grand Cherokee L 2021

Fiat renova a familia 500

No segundo trimestre do ano veremos chegar aos
concesionarios Jeep o novo
SUV de gran tamaño en catro niveis de equipamento:
Laredo, Limited, Overland
e Summit. A capacidade todoterreo vén dada por tres
sistemas 4x4: Quadra-Trac
I, Quadra-Trac II e QuadraDrive II, con diferencial
traseiro autoblocante electrónico (eLSD) e equipados
cunha caixa de transferencia activa para mellorar a
tracción na roda con máis
agarre. Ademais os clientes poderán elixir entre potentes motores de baixo
consumo, con rendemento
probado en calquera situación de condución.
Un é o motor Pentastar V-6
de 3,6 l totalmente fabricado en aluminio, con 290cv
e 257 lb-ft (348 nm) de par,
que permite un funcionamento suave e é sete veces
gañador do premio Wards 10
Best Engines and Propulsion
Systems. É compacto, con

O 500, 500X e 500L
renóvanse con cinco niveis de equipamento. O Cult é unha
homenaxe ao mundo pop
do 500, con estilo sen afectar ao prezo, cunha nova cor
“Laranxa Sicilia” combinando cun interior de novos tecidos nos asentos azuis. O
Connect é para os que prefiren unha conectividade
sinxela, para estar conectado co mundo de forma
constante e elegante, grazas
ao sistema de info-entretemento Uconnect de 17,8 cm,
radio DAB, Apple CardPlay e
Androi Auto. Dispoñible na
nova carrocería bitón “Gris
Perbene/Negro Vesuvio. O
Dolcevita, como non pode
ser doutra forma, é para os
fans do glamour, inspirado
nos anos 50, ao más puro
estilo de Fiat, unindo deseño clásico e tecnoloxía envoltos nunha carrozaría bitón
Blanco Gelato/Blanco Lunar.
O Cross é para os que foxen
da vida urbana aventurándose coa familia fóra da cidade.
O 500X con este equipamento presenta asentos cunha
franxa central cun motivo de

elementos como os coadores integrados nas culatas. A
potencia do motor adáptase
perfectamente ás demandas
do condutor, sincronizando
prestación e aforro de combustible. Cunha capacidade
de remolque de 2.810 kg e
unha autonomía de condución que o fai líder con 800
km.
O outro motor é o V-8, con
máis potencia, de 5,7 litros,
357cv e 390 lb-ft (528 nm)
de par dispoñible nunha
ampla franxa de potencia.
Ofrece prestacións e eficiencia con sincronización
de válvulas variable e tecnoloxía Fuel Saver (desactivación dos cilindros). Ten unha
capacidade de remolque de
ata 3270 kg, líder na súa clase. A tecnoloxía de desactivación de cilindros permite
aforrar combustible entre un
5 e un 20%, dependendo do
escenario de condución, e a
sincronización VVT mellora
a respiración do motor, aumentando a eficiencia e potencia do mesmo.

camuflaxe, aplicacións de vinilo e climatizador automático de serie. O 500L vén cun
fascinante look crossover
neste equipamento, e cunha enorme capacidade de
carga perfecta para campo
ou cidade sen sacrificar estilo. E o Sport está enfocado no
público mozo, cun estilo dinámico e independente, que
destaca cunha cor Gris Mate
opcional mentres o 500X ten
tamén o Gris Moda para elixir. En canto á motorización,
a gama 500 ten un motor 1.0
Mild Hybrid de 70cv, mentres
o 500X consta de dous sistemas de propulsión de gasolina (Firefly 1.0 de 120cv
e 1.3 de 150cv) e dous motores diésel (1.3 Multijet de
95cv e 1.6 de 130cv) e o 500L
vén con motores de gasolina 1,4 de 95cv e un diésel 1,3
Multijet de 95cv.
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“Rebranding” de Kia
A marca surcoreana presentou o 6
de xaneiro un novo
logo corporativo e slogan:
Movemento que inspira
(“Movement that inspires”).
Kia anuncia así unha renovación de case todas as facetas
da súa empresa e o seu compromiso co cambio e a innovación, nunha revelación do
logo que foi acompañada
dun espectáculo pirotécnico no que 303 “pyrodróns”
(leno ben, dróns de lume)
lanzaron centos de fogos
artificiais de forma sincronizada nun evento que marca un novo Récord Guinness
Mundial desa clase.
O logo é a propia manifestación visual destes cambios
que afectarán aos valores
que ofrecerán aos seus clientes nos produtos e servizos.
O deseño reflexa o propósito de aportar inspiración e

tamén de prometer seguridade, ademais de suxerir
a evolución ascendente da
marca. A intención de Kia é
de alcanzar unha posición
de líder no mercado global, potenciando os vehículos eléctricos e introducindo
unha nova gama de servizos
de mobilidade. En palabras
do presidente e CEO de Kia,
Ho Sung Song “A industria
da automoción está experimentando un período de
rápida transformación, e Kia
está adaptándose e moldeándose proactivamente a
eses cambios. O noso novo
logo representa o noso desexo de inspirar aos clientes
a medida que evolucionan
as súas necesidades de mobilidade, e para os nosos
empregados, de superar os
retos que afrontamos nunha industria tan cambiante”.

Un Porsche Taycan Turbo S
establece novo récord
O deportivo eléctrico
conseguiu
completar a pista de
4,08km en 1 minuto 33,88 segundos. O icónico circuíto é
moi exixente coas súas longas rectas, curvas enlazadas e marcadas pendentes,
pero a combinación entre
a dirección do eixe traseiro,
o sistema Porsche Dynamic
Chassis Control Sport opcional, e o control de estabilidade Sport Plus permitiron
ao piloto Leh Keen facer as

viraxes de forma máis suave
do que cría. “Os apoios son
precisos e a dirección ofrece unha resposta inmediata
e comunicativa. O empurre
pégache a cabeza ao respaldo do asento e o sistema de
freos é realmente eficaz” di
o piloto. “Os motores eléctricos responden rapidamente e esa xenerosa potencia,
combinada cos diferenciais
activos, fai que o Taycan estableza novos referentes nos
termos de dinámica”.

Ford presenta o Fiesta ST Edition
Este Ford busca dar
aos condutores unha
experiencia adaptable ás súas preferencias cun
control firme do vehículo. As
melloras técnicas permiten
que a resposta en curva do
coche permaneza nas mans
do condutor, unhas lamias
máis lixeiras e resistentes que
se adaptan aos perfiles das
estradas rugosas, reducindo
a demanda sobre os amortecedores e resortes, mellorando o agarre coa estrada.
Como o Fiesta ST o Edition tamén ten os modos de condución Normal, Track e Sport. Por
outra banda, o motor de gasolina EcoBoost é de 1,5 litros
e ofrece 200cv a 6.000 rpm e
290 nm de par motor entre as
1.600 e as 4.000 rpm, chegando a unha aceleración de 0 a
100 km/h en 6,5” e unha velocidade máxima de 230 km/h.
O deseño non se queda atrás
neste modelo, que ten no exterior dispoñible a cor Azul

Azura, que contrasta con algúns elementos en Negra
High Gloss. Mentres no interior chaman a atención o acabado en fibra de carbono do
marco do panel de instrumentos e os elementos decorativos do cadro de mandos. Ford
asegurouse de que os usuarios
puideran permanecer conectados no coche, dándolle funcionalidades á experiencia de
condución e compatibilidade co smarthphone (dende o
que se pode comprobar ata o
nivel de combustible ou pechar as portas). O sistema de
info-entretenemento é máis
intuitivo e fácil de usar que en
versións anteriores, compatible co móbil. Como novidade,
está dispoñible a opción de
Alerta de Tráfico Cruzado con
Freado Activo, que na marcha
atrás prevé unha colisión, xa
sexa avisando ao condutor, ou
freando o coche se este non
reacciona.

Novo Lexus LS 500h de cor cambiante
Coma se fose un
haiku (poema curto)
sobre rodas, a nova
berlina de Lexus é a materialización dun concepto clásico xaponés de beleza, baixo
as palabras “deseño no tempo”. A arte e a tecnoloxía fusiónasen nun coche que ten
unha cor Lunar Silver, prata
lunar, que cambia o seu ton
segundo o ángulo dende que
se mire, ou mesmo se lle da o
sol do solpor ou do mediodía.
O efecto gaña en intensidade
se o Lexus LS está en movemento e a paisaxe reflíctese
nel, reaccionando así ao paso
do tempo e ao cambio da

contorna, como quere indicar o lema anterior. Isto é posible gracias á tecnoloxía da
pintura sónica, que reduce o
espesor habitual de 13-14 micras de pintura a apenas dúas
micras, e consigue potenciar
o brillo e reflectancia, dando esa cor de prata pura con
efecto espello. O “deseño no
tempo” tamén está presente no interior, que vai a xogo
coa pintura Lunar Silver: ornamentación Nishjin e Haku
nas portas, un impresionante
cristal tallado Kiriko e os acabados plisados a man que reinterpretan a arte xaponesa.

Talleres

Sprint

Tu taller de servicio rápido
y mecánica en Compostela
981 549 531

Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela
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Skoda Enyaq IV, 100% eléctrico
Na primavera chega aquí un SUV de
Skoda, con todas as
características da serie, e que
ademais incorpora un motor e unhas baterías que che
aseguran unha condución totalmente eléctrica en largas
distancias. O modelo está dispoñible en dúas versións, o
Enyaq 60 iV, cunha potencia de
132 kW (180cv), batería de 62
kWh e un prezo recomendado
de 39.000 €, e o Enyaq 80 iV,
que ten unha potencia de 150
kW (204cv), unha batería de 82
kWh e un prezo recomendado de 45.000 €. Mentres a autonomía da primeira permite

alcanzar unha nada desprezable autonomía eléctrica de ata
390 km (ciclo WLTP); a versión
superior 80 chega aínda máis
lonxe con 510 km.
En canto aos equipamentos
o Enyaq iV ten dúas configuracións básicas dependendo da
versión. O 60 vén de serie con
sensor de aparcamento traseiro, sistema de entrada sen
chave Kessy Go, asentos con
axuste lumbar e regulación
de altura, climatizador
bizona, sensor de luz
e chuvia, radio dixital con pantalla de
13 polgadas, lamias
de 19 polgadas e un

sistema de carga rápida de 50
kW DC, que reduce o tempo de
carga a só unha hora. Por outra
banda, o 80, máis superior, trae
ademais selector de modos de
condución, cámara de visión
traseira, volante multifunción
de coiro Triptonic, calefactable
e levas e sensor de aparcamento dianteiro.

O Enyaq iV pódese personalizar de varias formas, con
equipamentos temáticos, 15
asistentes á condución e ata
cinco deseños para o interior
do coche. Na rede de concesionarios oficiais xa se poden
facer pedidos.

smartphone, volante e asentos
dianteiros calefactados, climatizador, detección de pasaxeiros e luz ambiental na cabina.
A etiqueta medioambiental
ECO da DXT que ten asegura vantaxes á hora de circular

nas grandes capitais, ou por
carrís de alta ocupación, rebaixas nalgunhas autoestradas e ademais leva asociados
beneficios e descontos dependendo da comunidade autónoma ou cidade.

NIO quere poñerlle proa a Tesla
E para iso acaba de
desvelar a súa arma,
o novo ET7, un sedán
100% eléctrico con máis de
cinco metros, ata 653cv e tres
niveis de autonomía segundo
o ciclo NEDC: 500, 700 e 1.000
km, aínda que esta no chegará ata finais de 2022. Destaca
a súa tecnoloxía e o seu sistema de condución autónoma,
que obrigou a instalar o ordenador máis potente da historia nun coche de serie.

O deseño do interior é puramente minimalista, coa
menor cantidade de botóns
posible; incluso as saídas de
ventilación están escondidas,
e se manexan mediante a grella táctil. Este modelo leva de
serie asentos ventilados, calefactados e con masaxe tanto nas prazas dianteiras como
traseiras.
Os prezos en China, sen axuda, parten dos 56.600 €.

Swace, o novo híbrido de Suzuki
Cunha motorización de 122cv, dúas
versións de equipamento e sete cores, o Swace
é a última berlina familiar de
Suzuki, que continúa o seu camiño á electrificación da oferta con este modelo híbrido.
O seu motor, froito da colaboración con Toyota, xa sexa
usando combustión (1,8 l),
electricidade (53 kW e batería
de gran capacidade) ou ambas
á vez, chega aos 122 cabalos,
adaptándose ás necesidades
de condución e consumindo
pouco (ademais das baixas
emisións). Xa se comercializa
con dous acabados, GLE e GLX,
cun prezo de 23.545 € na primeira terminación e 25.350 €
para o toque de gama.
Ten tres modos de condución (normal, eco e sport) e o

usuario pode adaptarse ás necesidades da vía, o que lle dá
versatilidade e un funcionamento silencioso, ademais da
comodidade do sistema autorrecargable da batería que te
libera da necesidade de enchufar o coche. O Swace dispón de
axudas á condución como sistemas precolisión, asistente
de aparcamento, detector de
ángulo morto, recoñecemento de sinais, asistente de carril,
control de velocidade adaptativo, alerta de tráfico posterior e sistema de chamada de
urxencia.
A comodidade non só está
na condución, xa que o interior é amplo, espazoso e luxoso, cunha elegancia práctica.
Conta con consola central con
pantalla multifunción, sistema
multimedia compatible co teu
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Eye-Tracker
Seat traballa nunhas gafas EyeTracking,
unha
tecnoloxía que permite á
computadora saber onde
está mirando o condutor. “Os
sensores detectan a posición
exacta do iris a cada instante, mentres queda rexistrado todo o que o usuario
está vendo” explica Rubén
Martínez, xefe do departamento de Smart Quality de
Seat. Isto terá moitas utilidades, empezando por reducir
o tempo de interacción coa
pantalla de forma intuitiva e
natural. Ademais dará datos
aos deseñadores sobre onde

Novo Mitsubishi Space Star MY21
os usuarios esperan encontrar a información.
Agora traballan en probas
piloto cos novos modelos
nos que os condutores, que
levan gafas Eye-Tracker, teñen que facer cousas como
subir a temperatura ou cambiar de emisora para que despois un algoritmo produza
patróns de comportamento nas miradas dos usuarios.
Estes patróns traduciranse
en consolas de info-entretemento máis cómodas e mellor distribuídas para que a
atención do condutor estea
onde debe estar: na estrada.

O novo Space Star
MY21 chega cargado
de novidades, pero a
principal é o seu prezo: dende 9.900 €, que o sitúa como
unha boa alternativa. Este
Mitsubishi recibe modificacións no motor e a súa xestión grazas ao cal cumpre
coa norma Euro6. O acabado
Kaiteki incorpora o sistema
de info-entretemento SDA,
cunha mellor calidade visual

e nova aparencia, que ofrece unha ampla variedade de
solucións de conectividade
ao emparellalo con calquera
smartphone. Ademais, dende
a terminación Motion, engádese a Radio Dixital. En canto á gama de cores contará
co Vermello Orient. Subliñar
que a gama medra cunha
nova versión con cambio
automático CVT, asociado
ao acabado Kaiteki.

Seat Tarraco e-HYBRID

Nissan Juke Enigma
O Enigma inclúe
por primeira vez a
compatibilidade
da experiencia de voz de
Amazon Alexa á gama do
Juke. Este dispositivo permite aos usuarios do Juke controlar algunhas das funcións
do seu coche de forma remota dende o seu smartphone
ou dende un dispositivo habilitado para Alexa. Con só
preguntarlle a Alexa, poden

pescudar de forma remota
o estado de bloqueo/desbloqueo das portas do seu
Juke, canto combustible
queda, enviar unha ubicación ao sistema de navegación de a bordo e máis, o cal
aporta comodidade e tranquilidade dende o fogar.
Todo complementado cunhas lamias de 19” e motivos
personalizados.

A versión híbrida enchufable con etiqueta cero emisións do
Tarraco e-HYBRID,
xa está dispoñible por un
prezo dende 45.890 €, sen
os descontos da marca aplicados. Ofrécese na variante
de 5 prazas e nos acabados
Xcellence e FR. Inclúe un
equipamento de serie específico que mellora o comportamento dinámico e amplía
as posibilidades deste SUV.
Ofrece unha potencia combinada de 245cv é unha autonomía totalmente eléctrica
de ata 49 km (WLTP) grazas á
súa batería de ións de litio de

13kWh de capacidade. Cos
dous motores en uso, eléctrico de 115cv e gasolina 1.4
TSI de 150cv, o Tarraco e-HYBRID ten unha autonomía de
730 km.
Hai que destacar, entre outros elementos incluídos de
serie, o sistema de navegación cunha nova pantalla
máis grande de info-entretemento de 9,2", o sistema Seat
Connect e, adicionalmente
no acabado FR, o Control de
Chasis Adaptativo, que regula a firmeza dos amortecedores de forma automática ou
manual baixo demanda do
condutor.
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Abarth 595 actualízase
con novas versións

A gama 595 renóvase cos novos 595, Turismo,
Competizione e Esseesse,
dispoñibles en versións berlina e convertible, que destacan polo seu carácter
deportivo e aumentan en
prestacións. Todas as versións da gama teñen o motor
1.4 T-jet e cumpren coa normativa Euro 6D Final. O 595
é a introdución no mundo
Abarth, cunha potencia de
145cv, aceleración rápida e
freado eficiente, ten unha radio con pantalla táctil de 17,8
cm e é compatible con Apple
CarPlay e AndroidAuto. Pola
súa banda, o 595 Turismo
quere unir confort e estilo, ten un motor de 165cv e
as melloras técnicas do anterior, ademais dun interior
con asentos de pel con novos

acabados, podendo escoller
entre varias cores, como a
nova Marrón Helmet. Para
quen lle guste a adrenalina
fíxose o 595 Competizione,
un vehículo de estrada e de
circuíto cunha potencia de
180cv e unha cor Azul Rally
inspirado no Fiat 131 Abarth
Rally dos anos setenta, que
se pode combinar coa Negra
Scorpione. O interior non se
queda corto cos seus novos
asentos de pel e panca de
cambios de fibra de carbono. Pero a versión premium
é o 595 Esseesse, que repite a
potencia do anterior, 180 cv,
que se distingue polos seus
tubos de escape de titanio
para o sistema Akrapovic,
aportando unha emoción no
son dunha condución divertida tanto no circuíto coma
na estrada.

Ford presenta o Modo Gardián
Na
aplicación
para
smartphone FordPass Pro hai
unha nova funcionalidade
que permitirá aos administradores de pequenas frotas
de vehículos comerciais, que
estean conectados, monitorizar as súas furgonetas. Este
lanzamento ven despois dun
aumento dos asaltos a vehículos comerciais en Europa,
e o fabricante prevé estender o Modo Gardián ao resto da gama da sua marca. Por
agora funciona para furgonetas en ata cinco vehículos simultaneamente, permitindo
ao dono saber cando alguén
accede a unha, abre o capó

ou o compartimento de carga ou arranca o motor (aínda
que sexa coa chave), todo a
mediante sensores que mandan unha notificación ao móbil. Non falta un rexistro da
última localización coñecida
do vehículo. Esta é a primeira de varias melloras para o
software dos autos de Ford,
que se realizarán mediante actualizacións inalámbricas regulares do sistema
FordPass Connect, que xa
vén de serie na gran maioría
dos vehículos comerciais de
Ford e permiten diversas funcións na aplicación FordPass
Pro, que é gratuíta para os
clientes europeos.

O BMW iX3 xa ten prezo: 72.300 euros
A rede de concesionarios xa admite pedidos do novo
modelo 100% eléctrico, parte da estratexia “The Power
of Choice” ou “O Poder de
Elixir” da marca, que inclúe
diferentes alternativas tecnolóxicas dende o diésel e a
gasolina ata o híbrido enchufable. O BMW iX3 leva novos
avances en densidade enerxética, autonomía, peso, espazo e flexibilidade, chega
a unha potencia máxima de

210 kW/286cv e un par máximo de 400 Nm. Acelera de 0 a
100 km/h en 6,8” e a potencia
transmítese ás rodas traseiras. Hans Zimmer colaborou
no desenvolvemento dunha
composición para o son dos
novos modelos eléctricos
de BMW (BMW Ionic Sounds
Electric) e o iX3 trae un paquete de equipamento opcional chamado “Impressive”
para que a experiencia de
condución sexa óptima.

Axenda

Sprint

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

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

Esp ecialidad en Motos de Trial
Avda. de Cepeda Oza - C.P. 15886 Teo - A Coruña
Telf.: 981 80 70 27 - Telf/Fax: 981 80 67 46 - Movil: 696 62 72
Moto93@telefonica.net

14

Retro-visor

A experiencia de Opel na electrificación
Todo comezou en 1968 co Kadett Stir-Lec

■ ANDRÉS REY | Texto
■ SPRINT MOTOR| Fotos

A electrificación dos modelos Opel está despegando co
novo Corsa-e e o Grandland
X PHEV. Paralelamente á introdución dos dous novos
vehículos electrificados, o
Ampera-e seguirá estando
dispoñible ata o vindeiro
ano. Opel efectúa traballos
de investigación e desenvolvemento no campo dos sistemas de propulsión eléctricos
dende hai máis de cinco décadas. Por iso, o marca de automóbiles de Rüsselsheim é
un dos pioneiros eléctricos
do sector.
Xa en 1968, o Kadett
Stir-Lec 1 incorpora o
principio

de “estendedor da autonomía” que anos despois foi
introducido no Ampera. O estudo Stir-Lec estaba propulsado por 14 baterías de ácido
de chumbo e a electricidade que mantiña as baterías
constantemente cargadas
era xerada por un motor de
combustión Stirling montado
sobre a parte traseira.
Só uns poucos anos despois,
en 1971, Georg von Opel,
neto do fundador da compañía, bateu seis récords mundiais de vehículos eléctricos
ao volante dun Opel Electro
GT, que alcanzaba os 188
km/h,

A propulsión eléctrica
con autonomía estendida chegou á
produción en serie en 2011, co Ampera

impulsado por dous motores eléctricos acoplados que
entregaban 120cv/88 kW.
A enerxía procedía dun paquete de baterías de níquelcadmio e, a unha velocidade
constante de 100 km/h, o coche tiña unha autonomía de
44 quilómetros.

Impulsión eléctrica
sostible: Impuls e Twin
A investigación deu paso
adiante co programa Opel
Impuls no período 19901997. O Impuls I era un vehículo baseado no Kadett
propulsado por un propulsor eléctrico de corrente
continua de 16 kW que utilizaba elementos da batería
de níquel-cadmio cun electrólito líquido. Tiña unha
autonomía de 80 km e alcanzaba unha velocidade
de 100 km/h. Un ano despois seguiulle o Impuls II,
baseado no modelo familiar
Astra. Utilizaba 32 baterías de
chumbo-ácido para impulsar
dous motores asíncronos trifásicos que xeraban aproximadamente 61cv/45 kW. De
1993 a 1997, o fabricante levou a cabo o seu primeiro

programa de proba de vehículos eléctricos a gran escala
co Impuls III. Probouse unha
frota de dez coches Impuls III
na illa alemá de Rügen, que

O conceptcar Stir-Lec estaba
propulsado por 14
baterías de ácido de
chumbo
percorreron máis de 300.000
km. Cinco vehículos estaban
equipados con baterías de
níquel-cadmio (61cv/45 kW)
e os outros cinco utilizaron
baterías de sodio/cloruro de
níquel (57cv/42 kW). Os dez
vehículos Impuls III estaban
equipados con motor asíncrono trifásico.

32 baterías para impulsar
dous motores asíncronos
trifásicos
En 1992 presentouse o eloxiado coche de concepto Open
Twin. Contaba cun motor de
gasolina de 0,8 l de tres cilindros que xeraba 34cv/15 kW
para condución en estrada
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de Hamburgo, BadenWürttemberg, Renania do
Norte-Westfalia e Hesse.

Ampera con estendedor
de autonomía e
Ampera-e

e cunha utilidade eléctrica
de dous motores de cubo e
roda de 14cv/10 kW que se
utilizaba na condución urbana e de distancias cortas.
O condutor do Opel Twin
ocupaba a posición dianteira central, e incluíanse tres
asentos para os pasaxeiros
na parte de atrás. En 1995
Opel incorporou a electromobilidade no segmento
de vehículos comerciais co
furgón de concepto Combo
Plus, que estaba equipado
con dúas baterías de alta
enerxía de sodio/cloruro de
níquel, en combinación cun
motor asíncrono trifásico de
45 kW.

Frotas HyrdroGen sen
emisións
No ano 2000 o desenvolvemento de pilas de combustible de Opel púxose a
proba na rúa co HydroGen1
baseado no Zafira. A súa
pila de combustible de hidróxeno subministraba a
electricidade a un motor
asíncrono trifásico que entregaba 75cv/55 kW e un
par máximo de 251 Nm.
Unha batería compensadora cubría os picos de potencia. En 2001, os clientes
probaron unha frota de 20
modelos HydroGen3. A potencia aumentou a 82cv/60
kW e permitía alcanzar
unha velocidade de 160
km/h. No Maratón de Pila

de Combustible de 2004,
dous vehículos HydroGen3
percorreron case 10.000
km en Europa, dende
Hammerfest, en Noruega,
ata Lisboa, en Portugal. Ao
volante dun HydroGen3 o
piloto de Fórmula 1 e do
DTM con Opel, Heinz-Harald
Frentzen, gañou tamén o
Rali de Montecarlo en 2005,
na modalidade de coches
con propulsión alternativa.
A cuarta xeración de vehículos de pilas de combustible, HydroGen4, tampouco
xera emisións e só expulsa
vapor de auga polo tubo de
escape. O módulo de pilas
de combustible composto
por 440 pilas conectadas
en serie, nas que o hidróxeno reacciona co oxíxeno do
aire, permite unha condución respectuosa co medio
natural. Non existe combustión, o que ten lugar é
unha reacción electroquímica que xera electricidade. Desta forma é posible
obter unha potencia continua de 100cv/73 kW e unha
potencia pico de 128cv/94
kW. Dende 2008 unha frota de vehículos HydroGen4
comezou a demostrar a súa
idoneidade para o uso diario nun proxecto patrocinado polo Ministerio Federal
de Transporte alemán e a
Clean Energy Partnership
(Asociación de Enerxía
Limpa, CEP) en Berlín e posteriormente nos estados

Ao mesmo tempo, a compañía tamén traballou no desenvolvemento de vehículos
impulsados por baterías e
presentou o innovador concepto Flextreme no IAA de
Frankfurt 2007, que contaba
con propulsión eléctrica cun
sistema Voltec de extensión
da autonomía. O concepto
Flextreme GT/E, presentado no Salón do Automóbil
de Xenebra 2010, ilustrou a
integración deste concepto
de propulsión nun coche de
segmento D.
A propulsión eléctrica equipada con dispositivo para
estender a autonomía chegou á produción en serie en

O condutor
do Twin ocupaba a
posición dianteira
central, e incluíanse
tres asentos na
parte de atrás
2011, co Ampera, o primeiro coche eléctrico para catro persoas totalmente apto
para o uso diario e as viaxes.
A enerxía para distancias entre 40 e 80 km (dependendo
das condicións de condución) dáballa unha batería
de ión-litio de 16kW, que
alimentaba un motor eléctrico de 150cv/111 kW. Cando

o nivel de carga da batería
alcanzaba un mínimo definido, arrincaba automaticamente o motor eléctrico.
Este tipo de abastecemento
de enerxía continuo garantía a condución despreocupada, sen depender da
estación de carga e con autonomía de centos de quilómetros. O Ampera era un
adiantado ó seu tempo e foi
galardoado co título de “Car
of The Year 2012”.
O Ampera-e fixo a súa aparición en 2016/2017. Cunha
autonomía eléctrica pura
sen rival no seu segmento de
423 km (WLTP), o Ampera-e
debutou como un auténtico campión da autonomía
no Salón Internacional do
Automóbil de París. Como
as baterías móntanse baixo
o chan nunha configuración extraplana, queda espazo para cinco pasaxeiros
e un maleteiro con toda a capacidade dun modelo compacto de cinco portas (381 l).
O Ampera-e tamén demostra a unión intrínseca da mobilidade eléctrica e o pracer
de conducir, pois co seu par
máximo de 360 Nm ofrece
uns bos valores de aceleración e elasticidade. A potencia do motor eléctrico é de
204cv/150 kW. O coche compacto acelera de 0 a 50 km/h
en 3,2 segundos e efectúa a
aceleración intermedia de 80
a 120 km/h para adiantar en
só 4,5”.
O concepto é convincente:
no outono de 2017 Opel obtivo o galardón “Volante de
Ouro” na categoría de coches
pequenos e compactos polo
modelo Ampera-e.

O Impuls I tiña unha autonomía de 80 km e alcanzaba unha velocidade de 100 km/h
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Novo Kia Sorento
Movemento que inspira
■ LUÍS RIVERO DE AGUILAR | Texto
■ MARÍA FDEZ. ZANCA | Fotografía

Kia Motors, fundada en
1944 por T. Kia, ten a súa sede
central en Seúl, Corea do Sur
e é o fabricante de vehículos
motorizados máis antigo do
país, aínda que ocupa o segundo lugar en canto ao tamaño da empresa. Comezou
montando motos e máis tarde construíu tamén vehículos para outras marcas. En
1986 uniuse ao grupo Ford
para fabricar o modelo Kia
Pride. A principios dos 90
abriu filiais en Europa e USA.
En marzo de 2005 saíron da
factoría europea de Zilina

(Eslovaquia) as primeiras
unidades do modelo Cee’d.
Na actualidade pertence
ao grupo Hyundai Motor
Company e conta con máis
de 55.000 empregados en
todo o mundo.
Recentemente a firma
asiática presentou o novo
logotipo da marca, que o
presentamos neste mesmo número, e o slogan que
marcará o seu futuro: “movemento que inspira”. Esta presentación serviu para que Kia
entre no libro Guiness dos
récords, xa que na súa demostración pirotécnica celebrada en Incheon (Corea do
Sur) reuniu 303 “pyrodrones”

encargados de lanzar centos
de fogos de artificio.
Sen dúbida os SUV son os
automóbiles que están de
moda no noso país. Todas as
marcas que operan no mercado nacional ofrecen estes
vehículos que tantos adeptos teñen e que son válidos
tanto para cidade, como para
estrada e que tamén poden
ser destinados para circu-

éxito indubidable do modelo Sportage, agora preséntannos a cuarta xeración do
Sorento, que é o máis grande
da gama SUV da marca coreana. Dende o seu lanzamento
vendéronse en todo o mundo máis de tres millóns de
unidades, correspondendo
300.000 unidades ás vendas
europeas.

O Sorento
ten capacidade para
7 pasaxeiros (3 filas
de asentos)

O modelo da proba foi o
Sorento híbrido 1.6T T-GDi
HEV Emotion Luxury 4x2
cedido por Compostela
Concesionario, concesionario oficial Kia na capital de
Galicia.
O Kia Sorento -xa na cuarta
xeración tras 18 anos- mide
4,810 metros de longo (o Seat
Tarraco mide 4,735, o Skoda
Kodiaq 4,697 e o Volkswagen
Tiguan 4,701) e 1,900 metros
de ancho. A altura é de 1,700

lar por sendas tortuosas de
todo tipo. Son vehículos modernos, bastante seguros e
con aspecto robusto, con
moita capacidade e con motores de última xeración de
consumos razoables. Tralo

Medidas e deseño
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metros e a distancia mínima
ao chan é de 17,6 cm. Ten un
ángulo de ataque de 16,8º e
de saída de 21,3º. Ten capacidade para sete pasaxeiros,
con tres filas de asentos. A capacidade do maleteiro é de
821 litros se a terceira fila de
asentos está pregada, que é o
que adoita ocorrer. E se pregamos a segunda fila a capacidade do maleteiro medra
considerablemente, ata 2.011
litros! Leva unha roda de reposto de urxencia.
Atopamos algúns cambios
importantes no exterior respecto do modelo anterior. A
verdade, os deseñadores fixeron un bo traballo e como remate final da obra podemos
dicir que é un SUV espectacular, rechamante e cunha forza
estética que impresiona. Mire

por onde se mire o vehículo
chama a atención. Transmite
forza e seguridade e iso nun
vehículo SUV é fundamental,
sobre todo se é o máis alto da
gama. A competencia neste
segmento é moi dura e hai
que facer un esforzo especial para destacar entre o resto dos seus competidores. E
lógrao.
O novo Sorento é o primeiro vehículo da firma coreana
baseado na plataforma de

O motor de
gasolina 1.6 T-GDi
híbrido (1.598 cc)
proporciona 180cv
nova xeración para modelos SUV. Segundo explican

o s
enxeñeiros
de Kia “consiste nunha estrutura compacta do compartimento do motor e uns
voladizos dianteiros e traseiros máis curtos, cunha distancia entre eixes 35 mm máis
longa que incrementa o espazo interior entre os eixes”.
Agora ten a carrozaría máis
grande e as liñas máis definidas, o que lle dá aspecto robusto e poderoso. No frontal
destaca a nova grella negra
(con forma de “nariz de tigre”)
que envolve os faros integrados a cada lado. Medrou un
pouco máis ao longo, parecendo máis deportivo e dinámico. As fiestras son de
grandes dimensións para ter
unha perfecta visibilidade. Os
pilotos traseiros son verticais
e o alerón posterior oculta

discretamente o limpaparabrisas que só veremos cando se pon en funcionamento.
Chaman a atención as dúas
saídas de escape.

Interior
O interior sorprendeunos
pola capacidade que ten
para os sete pasaxeiros que
poden situarse nas súas tres
filas de asentos, as cales levan conectores USB. Os pasaxeiros, tanto diante como
detrás, teñen o espazo suficiente como para ir bastante
cómodos. Está recuberto con
materiais de boa aparencia
e calidade. Parece que está
deseñado para que os catro
ou cinco pasaxeiros viaxen
bastante cómodos; se utilizamos a terceira fila de asentos
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perderemos algo de espazo,
pero seguro que os máis novos irán encantados. Ese espazo é para eles, xa que os
adultos non teñen aí o sitio
máis apropiado.
O condutor ten todos os
controis ao alcance da vista.
Para ver os límites de velocidade e os sinais de tráfico da estrada, non fai falta
que fagamos movementos
de cabeza, xa que o head-up
display móstranos no cristal,
xusto en fronte do posto do
condutor, os límites de velocidade e avísanos de si podemos ou non adiantar ao
vehículo que nos precede.
Unha axuda extraordinaria
á condución. O panel dixital de instrumentos mide 31
cm (12,3”) e na súa pantalla, separadamente de mostrar o que mostran todas as
pantallas (velocidade, r.p.m.,
temperatura do auga, nivel
de combustible...) proxéctase o que as minicámaras
que van nos espellos retrovisores exteriores ven
cara atrás: si pos o indicador da esquerda para virar
ou adiantar un vehículo, inmediatamente aparecerá
na pantalla o que ocorre no
perigoso ángulo morto que

tantos accidentes provoca.
O mesmo pasa ao poñer
o indicador da dereita. Un
pouco máis á dereita tamén
temos unha pantalla grande
de 10,25 polgadas na que o
navegador vai indicando a
ruta apropiada e que nos
mostrará en 360 graos todo
o perímetro do coche nas
manobras de aparcamento
ou marcha atrás.
Chama a atención a iluminación interior ambiental,
xa que dende o salpicadeiro e as portas emite cara
abaixo unha suave luz.
Pódese elixir entre sete diferentes tonalidades preestablecidas, adaptándose aos
gustos e estados de ánimo
dos viaxeiros. Na unidade
que probamos destacaba
a tapizaría de coiro e o ben
rematados que están os
asentos.
Medra, e nótase, tanto o
espazo para as pernas como
para a altura da cabeza. Os
dous pasaxeiros que van
diante teñen boa visibilidade e moito espazo para
viaxar
confortablemente. O mesmo se pode dicir
dos pasaxeiros que van nos
asentos traseiros. Os altos
que van diante e detrás non

tocarán o teito coa cabeza,
xa que hai altura suficiente e
espazo para as pernas.

En marcha
Nada máis sentarnos no
asento do piloto, un grande asento, atopámonos moi
cómodos. Ademais a sensación de encontrarnos tan altos con respecto ao asfalto
danos unha perspectiva e visibilidade moi ampla.
A condución é confortable,
e segura. A dirección eléctrica
é suave e precisa. O illamento
dentro do habitáculo é insuperable, cunha boa insonorización do motor e dos ruídos
que nos poidan chegar da estrada. Tampouco sentimos
as vibracións propias destes
vehículos, xa que os novos
amortecedores absorben con
eficacia as irregularidades
do terreo. Ten un comportamento sobresaliente circulando por estradas urbanas
e vías rápidas ou autoestradas. Varios son os modos de
condución que se poden elixir facilmente: Eco, Confort,
Sport e Smart. O recomendable é circular co modo Eco,
aínda que para os que gustan da condución deportiva e

enérxica poden seleccionar
Sport. Aquí o Sorento colle
outra dimensión dinámica,
está claro.
O modelo que probamos
era de tracción 4x2, automático e de suave condución. Na
versión 4x4 conta, ademais,
coa selección Terrain Mode,
adaptando o noso SUV ás características do terreo: neve,
lama e area. O modo neve limita o esvaramento das rodas en estradas nevadas ou
xeadas. No modo lama axuda ás rodas a virar apropiadamente para conservar o
impulso no barro e no modo
area fai todo o posible para

O interior
ten materiais de
boa aparencia e
calidade
que as rodas non se afundan
na area.
Contando coa última tecnoloxía, dispón do sistema de
advertencia de colisión frontal con detección de peóns,
ciclistas e vehículos. Tamén
detecta o tráfico en dirección
contraria antes de facer un
xiro nun cruzamento e frea
automaticamente se detecta un peón, ciclista ou outro
vehículo que cruza por detrás. A función de asistencia
para saídas seguras detecta
se un peón ou ciclista vén por
detrás e impide que abramos
a porta traseira para saír do
vehículo, evitando que choquen coa nosa porta. Como
se ve, o novo Kia Sorento vén
cheo de tecnoloxía. Está claro, algunhas veñen de serie,
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máxima do motor
eléctrico (cunha batería de
ións de litio) alcanza os 60,1
cv As baterías sitúanse baixo
o chan cun impacto mínimo
no espazo para as persoas ou
as maletas. Cos dous motores
combinados, consome 6,7 litros de gasolina por cada 100
quilómetros coa tracción 4x2
e 7,4 litros coa 4x4. Tamén estará dispoñible unha variante híbrida enchufable que
terá unha autonomía de 60
quilómetros.
O novo motor diésel de catro cilindros e 2,2 litros desenvolve 202 cabalos de potencia.
Alcanza os 100 km/h en 9 segundos e ten unha velocidade máxima de 205 km/hora.
O propulsor de gasolina
incorpora unha transmisión
automática de seis velocidades, mentres que o motor
diésel 2.2 CRDi está provisto
dunha transmisión DCT de 8
velocidades.

Acabados

outras están segundo o acabado, e hai as que forman
parte dalgún pack que está a
disposición do cliente, sempre que estea disposto a desembolsar certa cantidade de
diñeiro.
A suspensión foi reformada
-como xa comentamos- para
que absorba as irregularidades do terreo sen que o note o
noso corpo e, ao mesmo tempo, ten un comportamento
extraordinario tanto en curvas pronunciadas como en
manobras que requiren estabilidade. Os freos responden
rapidamente cando necesitamos potencia á hora de deter
o coche ou de reducir a velocidade. No noso caso, a unidade de proba tiña un motor de
180 cabalos de potencia, con

recuperacións satisfactorias
e un bo empurre. Todo isto
con moita suavidade no seu
funcionamento.

Motorizacións
Por primeira vez a gama
Sorento está dotada de propulsión híbrida. Pódese elixir
entre dous motorizacións distintas: motor de gasolina hibrido con tracción 4x2 e 4x4 e
motor diésel, tamén coas dúas
traccións.
O motor de gasolina (inxección directa de gasolina turboalimentado) 1.6 T-GDi
híbrido ten 1.598 cc cunha potencia máxima de 180
cabalos e alcanza unha velocidade máxima de 193 quilómetros por hora. A potencia

O novo Kia Sorento preséntase en dous acabados: Drive
e Emotion.
No acabado Drive dispón,
entre outros, de transmisión
automática con levas de cambio no volante, freo de estacionamento eléctrico, lamias
de aliaxe de 19 polgadas, sistema de chamada de urxencia
e-call, sistema de asistencia de
mantemento de carril, control
de presión dos pneumáticos,
recoñecemento de límites de
velocidade, detección de fatiga do condutor, asistente de
prevención de colisión frontal en interseccións, asistencia de freada de urxencia con
recoñecemento de peóns,

tecnoloxía LED en faros e ópticas traseiras, retrovisor interior electrónico, panel de
instrumentos dixital, pantalla
de 10,25 polgadas con navegador V-Connect e cámara de
asistencia ao estacionamento, barras de teito, embellecedores interiores, dirección
asistida eléctrica, control de
cruceiro adaptativo, asistencia para seguimento de carril
con tráfico intenso, sensores
de chuvia e luces, sensores
de aparcamento, climatizador bizona automático, cargador USB, roda de reposto
temporal e retrovisores exteriores pregables
No acabado Emotion engádeselle: sistema de detección
de ángulo morto con monitor
no panel de instrumentos, sistema de asistencia de prevención de colisión en saída de
aparcadoiro, teito solar panorámico, vidros escurecidos, sistema de audio Premium Bosé,
cámara de visión de 360 grados, asentos dianteiros e traseiros calefactables, volante
calefactable, portón traseiro
mans libres e cargador inalámbrico mans libres.
Co pack luxury engadiremos: estribeiras laterais,
head-up display, tapizaría en
pel, asento do condutor con
función de memoria, asentos
dianteiros ventilados, asento
do pasaxeiro regulable electricamente e pedais deportivos.

A DESTACAR
Deseño
Capacidade
Comodidade
Calidade de acabados

PREZOS
Diésel

2.2 CRDi Drive DCT 4x2 7 prazas.............................. 41.265 €
2.2 CRDi Emotion DCT 4x2...................................... 46.073 €
2.2 CRDi Emotion DCT 4x4...................................... 48.073 €

Híbrido

1.6 T-GDi HEV Drive 4x2......................................... 43.165 €
1.6 T-GDi HEV Emotion 4x2..................................... 49.973 €
1.6 T-GDi HEV Emotion 4x4..................................... 49.973 €

Hai un Sorento a partir de 38.751 €
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Silence S01 2021
Un mundo mellor é posible!

■ XOSE ARUFE | Texto
motospruebas@gmail.com

■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía

Un scooter moi atractivo,
fabricado integramente en
España, cun enorme potencial na cidade, aforrador e
sen ningún tipo de restricións medioambientais.

Silence é o único fabricante
de vehículos eléctricos en
Europa que deseña e fabrica as súas propias baterías,
unha planta en Molíns de
Rei, Barcelona, que dá traballo a 120 persoas.
En base a unha estrutura de aluminio que lle proporciona robustez e baixo

peso, se equipa este fantástico scooter eléctrico,
acabados de primeirísima
calidade, plásticos, manetas, cabalete, reloxos, batería… pódese apreciar
perfectamente que todo
foi coidadosamente seleccionado para o ensamble deste vehículo de dúas

rodas que non decepcionará a ninguén. Segundo
o fabricante o modelo S01
alcanza unha velocidade
que supera os 100 km/h
e ten unha autonomía en
uso real de ata 120, o que
fai desta moto un modelo
de scooter equivalente a
unha 125 cc de motor de
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En modo
SPORT a velocidade
sobe sen parar ata
que alcanza os 100
km/h

combustión de gama media e altas prestacións.

Modos de condución
Ofrécenos tres modos de
condución e marcha atrás.
En modo ECO o scooter ten
velocidade limitada a 70

km/h; permíteche economizar e circular de forma
máis relaxada e aforradora. CITY, para circular en
cidade, con velocidade limitada a 85 km/h dando
ao vehículo un bo nivel de
rendemento e un consumo
máis equilibrado.

SPORT, neste modo a
condución chega aos 100
km ofrecendo maior potencia e velocidade en
caso de necesidade e unha
freada máis rexenerativa.
MARCHA
ATRÁS,
nos facilita tremendamente a manobra de
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estacionamento en determinadas situacións.

Batería
Para recargar a batería temos dúas opcións, baixo o
asento dispón dun cable de
3 metros de lonxitude que
se subministra co vehículo e conéctase cun enchufe convencional de 220 V
a unha clavixa tipo F (a de
toda a vida), se non dispoñemos de enchufe no garaxe ou basicamente non
dispoñemos de garaxe, a
batería da Silence extráese
moi facilmente, simplemente despregaremos un asa na

A batería
extráese facilmente
e manexámola de
forma sinxela en
modo troley
súa parte superior e co mínimo esforzo a batería se extrae cara ao lado esquerdo,
un soporte con dúas rodas
desprégase na súa parte inferior e o conxunto se
desacopla da moto. Desta
maneira podemos transportar a batería en modo
troley con suma facilidade
ata o noso piso ou lugar de
carga. Para volver axustala, un simple empurrón no

punto exacto e listo, unha
solución enxeñosa e moi eficaz. Tamén dispón na propia
batería dun círculo luminoso que nos indica o nivel de
carga da batería en cada
momento, ata coa moto
desconectada.
O departamento de I+D
de Silence realizou no laboratorio tests de ciclado,
carga e descarga, de varias
baterías e os resultados obtidos mostran que a capacidade enerxética media
das baterías Silence pasados os 40.000 km estímase do 97%; habendo unha
variación mínima que non
afecta ás prestacións das

baterías. Estes datos medios
demostran que a xestión do
BMS (Battery Management
System)
desenvolvido
por Silence é de máxima
eficiencia.

Equipamento e motor
A S01 está equipada cun
sistema de freo combinado
CBS: o esquerdo frea ambas
rodas, mentres que o dereito frea a roda dianteira e activa o freo rexenerativo que
axuda á freada e carga de
enerxía a batería.
Ademais, trátase da primeira moto eléctrica conectada dende o seu deseño

ata a chegada ao usuario a
través dunha aplicación móbil que permite ao usuario
saber o estado do scooter, o
consumo en quilómetros e
o aforro de CO2, a xeolocalización en caso de roubo, así
como compartir a moto con
outros usuarios de forma segura e a distancia.
O propulsor de 11 Kw integrado na roda traseira
equivalente a unha moto
de 125 cc, polo que se pode
conducir co carné B de coche con máis de tres anos de
antigüidade, a batería ten
unha potencia de 4,5 kW/h.
As rodas son de 15 e 14
polgadas que absorben
todo tipo de fochancas perfectamente. Hai un tremendo oco baixo o asento con
capacidade para dous cascos integrais. A iluminación
é Full LED con intermitentes
con dobre función Day light
integrados no carenado.

Arrincamos!
Piso plano, fácil acceso,
silencio total, os mandos
moi correctos, e un acelerador brando e suave, aló
imos! Comezo a proba en
modo ECO no concesionario
Grupo Breogán en avenida
das Mariñas (Oleiros), desprázome por unha zona de
urbanizacións e tomo rumbo a Santa Cruz. Unha contorna perfecta para gozar
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calculo: 100 €
de gasolina equivalen
a 20 € de electricidade.
Ademais, reduce un 50% o
gasto en mantemento, só
pneumáticos e freos.
Hai outros motivos máis
importantes para decidirse a mercar este scooter,
un deles é a satisfacción de
estar aportando o teu gran

de area para avanzar cara a
un mundo mellor, un planeta máis limpo e máis saudable. Mobilidade Urbana
Sostible Tecnoecolóxica.
Para resumir direi que o
Silence S01 é o mellor scooter eléctrico que se pode
atopar hoxe en día no mercado: calidade e moi boas
prestacións.

•
•

MOTOR
• Tipo de vehículo:
scooter eléctrico
• Tipo de motor: eléctrico
• Potencia máxima: 11
kW (15cv) a 7.000 rpm
• Velocidade máxima:
100 km/h
• Aceleración de 0 a
100 km/h: 6,8”
• Autonomía en
cidade: 120 km
TRANSMISIÓN
• Tracción: traseira, motor
integrado na roda traseira
BATERÍA
• Tipo de batería: pack de
baterías con heater de 55 W
• Capacidade: 5 kWh
O motor está integrado na roda traseira

desta marabilla, numerosas
rotondas e bastante tráfico,
móvome perfectamente, a
freada é moi potente, aos
poucos vou tomando confianza e intento inclinarme
cada vez máis en cada curva ou rotonda para comprobar a súa rotundidade e
centro de gravidade. A S01
transmíteme seguridade,
logo de varios quilómetros
cambio o modo condución
a CITY, a potencia aumenta
un pouco, tamén aumenta o
seu discreto e agradable son
do motor; máis fluidez nas
saídas e no paso por curvas.
Logo de varios quilómetros
e xa en estrada máis aberta cambio ao modo SPORT.

Guau! agora si que acelera e
a velocidade sobe sen parar
ata que alcanza os 100 km/h.
Chegados a este punto solto o acelerador e quédome
convencido e satisfeito cos
datos que nos proporciona
o fabricante, logo de 30 km
a autonomía descendeu de
95% a 67% co cal estimo que
a autonomía tamén será fiable e facilmente poderemos
alcanzar os 100 km ou máis.
En definitiva, un scooter
equivalente aos mellores
da súa clase, Honda PCX,
Yamaha N-MAX ou Piaggio
Medley, por un prezo que
case dobra aos anteriores.
En canto ao aforro debemos de facer o seguinte

Extraíble: si
Tipo de cargador: Schuko,
cargador integrado na
Battery Pack (600W)

DIMENSIÓNS, PESO
E CAPACIDADE
• Longo: 2.000 mm
• Ancho: 705 mm
• Altura: 1.313 mm
• Distancia entre
eixes: 1.450 mm
• Peso total: 105
kg sen batería
• Número de prazas: 2
CHASIS
• Suspensión dianteira:
amortiguación hidráulica
• Suspensión traseira:
amortiguación hidráulica
• Freos dianteiros: disco
• Freos traseiros: disco
• Pneumático dianteiro:
120/70-15
• Pneumático traseiro:
140/70-14

CORES

Verde, Negro, Branco

PREZO

6.250 € + 200 € de Matriculación
Aportación do estado de 750 €

SEGURO

Terceiros con asistencia en estrada e seguro de condutor 150 € / Ano
Tamén temos a posibilidade de engadir roubo, incendio o perda
total (Todo Risco)

MANTEMENTO

Revisións de mantemento recomendadas:
1ª 1.000 km
2ª 5.000 km ou un ano
Seguintes: cada 5.000 km ou un ano
Prezo aproximado de cada revisión:35 €
Cambio de pneumáticos cada 12.500 km
Prezo aproximado: 150 €
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Proba Racing
Mini Rally de Luis Penido Rally Team

Unha máquina gañadora

■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ LUIS PENIDO RALLY TEAM| Fotos

Había tempo que non probábamos un vehículo exclusivamente de competición
en SPRINT MOTOR, e esta
vez tivemos a sorte de probar una máquina que nos
sorprendeu gratamente,
o Mini Rally co que está a
competir ultimamente Luís
Penido en probas de Ralis
de Asfalto e Subidas de
Montaña.
Imos comprobar por que
este vehículo resulta tan
competitivo na súa categoría ,a denominada
Grupo N Clase 2 pola Real
Federación Española de
Automobilismo, e co que
Penido se proclamou gañador da Agrupación 2 no

Campionato Galego de
Montaña neste 2020.
Trátase dun modelo pouco
habitual nas competicións
de rali, e no que o equipo de
Luis Penido Rally Team viu
una oportunidade de diferenciarse e poñer en valor
a súa experiencia afinando
a preparación e a posta a
punto dunha máquina que
xa coñecía Luís dende o ano
2013.

Os comezos
Segundo nos comentaba
o piloto compostelán “no
ano 2013 competín con este
coche en varias probas do
Campionato de España de
ralis facendo equipo co meu
amigo e campión do Tour
de Francia Óscar Pereiro,
e xa puiden comprobar o

potencial deste vehículo
a pesar de que lle faltaba
posta a punto e horas de
desenvolvemento xa que
se trataba dunha unidade
procedente de Copa Mini
en circuítos”.
De feito a base de preparación é moi boa, xa que o departamento de Motorsport
en Alemaña, da marca Mini
BMW, desenvolveu estes coches sobre a base dos Mini
R56 para organizar competicións en circuítos por toda
Europa, reforzando tremendamente as carrozarías e
coidando que fosen uns vehículos moi fiables e seguros e todos exactamente
iguais nestas carreiras entre
Minis R56 ao redor dos circuítos do Vello Continente.
Rematadas estas copas
de circuítos, o preparador

leonés RMC adaptou só
dúas unidades para poder
competir en ralis, modificando o que non funcionaría ben nas rotas estradas
de ralis: unhas suspensións
mais robustas con maior

Motorsport
(Alemaña)
desenvolveu estes
coches sobre os
Mini R56 para
competicións en
circuítos
percorrido e reglaxes específicas, unha caixa de cambios de dentes rectos de seis
relacións, un autoblocante máis eficaz, un segundo
backet para o copiloto, un

Proba Racing
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protector de cárter en duraluminio, un freo de man
hidráulico e moitos pequenos detalles máis.
Penido comentábanos
que “recuperamos esta unidade hai un par de anos, (a
cal estaba en mans dun
coleccionista pola súa escaseza e por ter competi-

Os freos
AP Racing
sobredimensionados
paran o coche en
escasísimos metros
do Óscar Pereiro con ela),
e decidimos facer unha
aposta a medio prazo para
facela realmente competitiva e fiable e poder competir tanto en ralis como
en subidas de Montaña,
tanto en Galicia coma nos
Campionatos de España.
É un vehículo diferente e
moi publicitario, é consideramos ademais que ten
un coste de mantemento
bastante contido para a súa
competitividade, polo que
este foi un aliciente mais.
Case poderiamos dicir que
no equipo non o pensamos
dúas veces”.

O momento da verdade
Nada máis chegar ó punto de encontro vemos que
o Mini ten un aspecto impoñente, cunhas lamias
de aliaxe de dezasete polgadas e un grande alerón
posterior regulable. O seu
ronco son ao ralentí tamén
nos fai presaxiar que o seu

motor está potenciado e
conta cun escape específico de competición.
Introducímonos no habitáculo (que só ten dúas
prazas, para piloto e copiloto) e despois de moitos
contorsionismos para sortear as barras quedamos
encaixados nun asento do
piloto tremendamente envolvente. De feito unha vez

axustados os cintos de seguridade de seis puntos,
quedas inmovilizado no
asento, o que xunto coa
cantidade de barras de reforzo e un habitáculo non
moi grande xenera unha lixeira sensación de claustrofobia e ao mesmo tempo de
seguridade en caso de accidente (parece que estás
nun bunker).
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Dispoñemos dun pequeno
treito de rali pechado ao
tráfico polo que puidemos
“apertar” un pouco o ritmo
e ver que a efectividade
deste Mini é impresionante comparado con calquera vehículo de estrada. As
suspensións ExtremeTech
regulables en tres vías absorben as irregularidades
dun xeito incrible e os freos
APRacing sobredimensionados paran o coche en escasísimos metros.

Proba Racing

O motor sorprende polo
moitísimo que empurra
para ter só 1.6 litros turboa-

A caixa de
cambios, grazas
aos seus dentes
rectos, permite uns
cambios fulgurantes
limentados, e sobre todo
facelo dende moi baixas revolucións, o que facilita as

recuperacións e podes pasar a mesma curva en varias
marchas diferentes.
O coche xira absolutamente plano e a dirección é directísima (apenas una volta
para cada lado) e aseméllase moito á sensación de
conducir un Kart, coa salvedade de ter que suxeitar
moi forte o volante porque
o diferencial autoblocante tira para os lados cando
se acelera forte se o asfalto
non é perfecto.

A caixa de cambios permite uns cambios fulgurantes
xa que é de dentes rectos
(sen sincronizados) pero
hai que ir moi atentos xa
que a panca ten un percorrido moi reducido e pódeste confundir facilmente de
marcha ó cambiar.
Tendo en conta que os 275
cabalos de potencia poñen este Mini de cero a
cen quilómetros por hora
en apenas cinco segundos, a principal dificultade é que se che acumula
o traballo cambiando de
marchas e realmente non
sabes onde está o límite
do coche á hora de frear e
pasar polas curvas. A adherencia ó asfalto impresiona,
sobre todo en curvas rápidas onde custa crer a velocidade de paso onde esta
máquina de competición
nin se inmuta. Que pena
que xa nos colleu a noite
e temos que ir acabando,
non sen antes sorprendernos da capacidade lumínica dunha “grella de faros
LED” coas que parece que
se fai de día diante do coche. Realmente impresiona
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a potencia destes LED á
hora de iluminar á estrada
pola noite.

Apuntes
Aínda coas pernas tremendo baixámonos do coche
e impresionados lle facemos varias consultas a Luís
Penido. A fundamental xira
sobre a preparación e o
axuste da máquina, Penido
coméntanos que “levamos
traballado moito na posta a punto do chasis, xa
que permite regular alturas, caídas, converxencia,
e os amortecedores tamén

Os 275
cabalos poñen a
este Mini de 0 a
100 quilómetros por
hora en apenas 5”
regulan a dureza en compresión de alta velocidade,
de baixa velocidade e de
extensión, polo que con
tantas variables se dificulta moito a tarefa. Digamos
que se volve moi complexa.
Fixemos unha boa revisión
dos “internals” dos catro
amortecedores en ARVidal
Racing e logo traballamos
sobre una base de muelle
brando combinado con alta
compresión de amortecedor. Todo isto está a dar un
resultado excelente. Copia
ben o terreo, sen balanceos
nin perdas de tracción”.
Por outra banda, o piloto continua coa súa explicación mostrando o seu
agrado cos resultados obtidos na súa posta a punto “o motor é de orixe, pero
leva optimizada a admisión

o escape e a centraliña.
Esta última que xestiona
o propulsor está reprogramada polo noso especialista de confianza Noglob
Motorsport
Técnica.
Contamos con varios mapas de motor e estamos a
sacar uns 275 cabalos moi
fiables e cunha curva de par
motor moi aproveitable en
ralis. Realmente estamos
convencidos de que imos
polo bo camiño para seguir
progresando con esta máquina e continuar gozando
da súa condución”.
Dende logo que temos que
felicitar a Luis Penido Rally
Team pola posta a punto
deste bólido e por deixarnos probar esta máquina
“mataxigantes”, algo que
desfrutamos tremendamente. Unha experiencia
única. Agardamos que este
Mini traia moitos éxitos deportivos para a comarca de
Compostela.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Motor: 1.6 Turbo
Potencia: 275 CV
Caixa de cambios:
Samsonas 6 velocidades
de dentes rectos con
autoblocante
Freos: AP Racing
Suspensións: regulables
de 3 vías Exe-TC/Proflex
Peso: 1.090 quilos
Freo de man: Hidráulico
Embrague: Cerámico
Faros: Led
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Trial
Renova co Repsol Honda Team por tres anos

Toni Bou, unha lenda do Trial
■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

O 28 veces campión do
Mundo de Trial estende
a súa relación co Repsol
Honda Team tres anos máis,

cando cumprirá dezaoito
anos co equipo.
A relación de Toni Bou coa
marca xaponesa empezou
en 2007 e foi tan exitosa
que ambas partes decidiron
unha extensión da relación
contractual aínda existente

–e que finalizaba en 2021en tres anos máis, co que a
lenda do Trial cumprirá un
total de dezaoito anos co
equipo.
Durante estes catorce anos no
Repsol Honda Team, Toni Bou
rompeu practicamente todos
os récords existentes no Trial.
Conquistou 28 títulos mundiais (14 indoor, 14 outdoor),
con 118 vitorias ao aire libre e
67 baixo teito e 11 títulos de
campión de España, entre outros moitos logros.
Yoshishige Nomura, presidente de HRC, dixo

“compráceme que Toni Bou
continúe competindo co
noso equipo o ano que vén
e outros dous máis. Gañar
28 campionatos consecutivos é un logro asombroso.
En ocasións tivo que loitar
contra as lesións, pero aínda así venceu: unha mostra
da súa inigualable determinación por gañar o título. Manter a súa condición
mental e física ao máximo
nivel tampouco é tarefa fácil, e gustaríame agradecerllo a el con toda a miña
sinceridade”.

28 títulos mundiais… e os que faltan!

Declaracións de Toni Bou

Toni xa está nas páxinas de ouro da historia do Trial

O piloto comentaba que
“estou moi contento con
esta renovación. Teño que
agradecer a Honda a súa
confianza en min. É un
grande equipo e unha alianza fantástica, coa que conseguimos moitos éxitos e
que, en momentos complicados como estes, é un orgullo que, unha vez máis,

aposten por min. Renovar
por tres anos máis é un premio á miña boa carreira e tamén ao labor que fixemos
xuntos durante todos estes
lustros. Espero poder seguir
aquí moitos anos máis; é a
miña casa, onde estou máis
cómodo e onde me gustaría finalizar a miña carreira
deportiva”.

www.codigocero.com
D I A R I O D E N O VA S T E C N O L Ó X I C A S D E G A L I C I A
Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i.
O noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia,
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto do máis destacado
en materia de novas tecnolóxicas.
A que agardas? Subscríbete XA!
Síguenos en:
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Competición
Marcada polo de todos e todas coñecido

Tempada automobilística 2020
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ | Fotos

A pandemia ou o Covid 19, como
lle queiramos chamar, marcou toda a
nosa vida no pasado ano... e ten a impresión que o vai seguir facendo no

presente. E de ditas condicións non escapou o deporte, menos o do motor.
Así, calendarios reducidos, menos participación, organizadores que tiveron

que dicir non. Percorrido polas principais especialidades nacionais e autonómicas nun ano singular, que tamén
marcou os sinos do automobilismo.

O campionato de España de ralis de asfalto (CERA) viviu un intenso toma e daca. Dous pilotos
foron os seus principais protagonistas: o madrileño, ben vencellado a Galicia, Pepe López e o
asturiano “Cohete” Suárez. Ao final, na derradeira especial do Rali de Canarias, o popular “TC
Plus”, o home de Citroën foi quen de levar os puntos necesarios para renovalo cetro obtido en
2019. López, que contou con Borja Rozada como navegante, copiloto no 2021 de Sordo no
WRC, tamén renovou o cetro no Supercampionato de España.

Poucas carreiras, como aconteceu na maioría das modalidades, pero todas elas sempre espectaculares, as que tiveron lugar en Lorca, Arzúa e Madrid. E certame decidido no derradeiro
momento, como era de esperar. Estamos a falar do nacional de terra, o CERT, que veu o primeiro título dunha das grandes promesas do motor nacional. Nil Soláns, aos mandos dun
afinado Skoda Fabia R5, foi o mellor nesta tempada tan especial.

Galicia e Extremadura foron os únicos escenarios onde os vehículos da categoría históricos
tiveron a ocasión de competir, tanto no eido da velocidade como no da regularidade. No
primeiro apartado título absoluto, así como na categoría Pre81, para a nosa autonomía, na
persoa do piloto lucense de Castroverde, Francisco López Rivas.

Competición
Pese a todos os atrancos, Portugal foi quen de organizar seis probas do seu campionato mixto
de ralis. No cómputo global, tres vitorias e dous segundos postos déronlle o título a Armindo
Araújo, copilotado por Luis Ramalho. Todos eles veteranos do motor luso que puxeron no máis
alto un efectivo Skoda Fabia R5 Evo.

Moi reducido quedou o galego de slálom, limitado tan só as mangas de Guitiriz e Fene, ambas organizadas por Scractch Fene. Vitoria nas mangas lucense e coruñesa para o piloto de
Ortigueira, Manuel Trevín, que se fixo co seu primeiro título autonómico nesta modalidade.

Rocambolesco final parecía quererse para o galego de ralis. Que a derradeira manga, o aínda imberbe pero con máximo coeficiente II Rali da Mariña Lucense tivese no seu vencedor o
campión do 2020. Como se non contasen os ralis predecesores, dígase A Coruña e San Froilán,
onde triunfara Víctor Senra. Finalmente o rali costeiro foi vencido polo ruso Gryazin, sendo
Senra segundo nesta derradeira cita, coroándose o de Dumbría por cuarta vez consecutiva
na popular especialidade.

A Saleta, na localidade ourensá do Carballiño, e Oia, no Baixo Miño pontevedrés, foron o escenario das únicas mangas do autonómico de montaña. En ambas carreiras venceu Pablo Rey,
que se proclamou campión galego aos mandos do seu Fórmula SMB MK1.
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