
Fiat Tipo Cross
Un familiar moi razoable

A ACTUALIDADE DO MOTOR [FEBREIRO 2021] Nº 285- ANO XXVI 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.

    Honda Forza 300 2020: Forza Honda !



6

SECCIÓNS
EDITORIAL 3
DÚAS RODAS 4
GALICIA 5
SAUDE 20
RETRO-VISOR 26
COMPETICIÓN 28

6 O NOVO EQA 
ELÉCTRICO

 O AERODINÁMICO 
DESEÑO DO 
NOVO MOKKA

 MÁIS TECNOLOXÍA 
NAS NOVAS VERSIÓNS 
GO2 DO ARONA

7 A COLABORACIÓN 
ENTRE HURTAN E 
MAZDA: O GRAND 
ALBAYCÍN

8 ENTRA EN 
PRODUCIÓN O 
TARRACO 2.0 
TSI 245CV

 HYUNDAI TUCSON 
N LINE

 SSANGYONG 
ANUNCIA O 
TIVOLI GRAND

9 TOYOTA RENOVA A 
GAMA GR SUPRA

 TAYCAN 2021, 
ELÉCTRICO CON DÚAS 
BATERÍAS A ELIXIR

+

NOVAS

SUMARIO

PROBA
FIAT TIPO CROSS❱❱ 

NOVAS ❱❱ 
6,  7,  8, 9,10, 12, 13, 14   

COMPETICIÓN ❱❱ 
GP ICE RACE

PROBA ❱❱ 
HONDA FORZA 300 20202

RETRO VISOR ❱❱ 
HISPANO SUIZA

6

16

22

26 28



Editor:
Arrincamos, S.L.

Director:
Xurxo Sobrino Morán

Redactores  
e Colaboradores:
Miguel Cumbraos, Sevi Martínez, 
Antón Pereira, Xabier Vilariño, 
Xose Arufe, Luis Penido, Luís Rivero 
de Aguilar, Uxía Queiruga, Nacho 
Carballeira, Andrés Rey

Deseño e maquetación:
Juan Feáns
www.juanfeans.com

SPRINT MOTOR:

Avda. da Liberdade, nº16, 4ºA 
15706 - Santiago de Compostela
Tfno. e Fax 981 801 458
redaccion@sprintmotor.com
www.sprintmotor.com

IMPRIME:  Gráficas Garabal.
Depósito Legal:  C–138/97

Cada día son máis as voces que claman 
porque as cidades sexan para as persoas 
e non para as máquinas. Os peóns están 
convencidos, e con bastante razón, que to-
dos os tipos de artefactos de aceiro, ferro 
e plástico (duro) con rodas levan abusan-
do da súa posición de forza durante moi-
tas décadas. Quéreno todo. A calzada, as 
beirarrúas… válelles calquera recuncho 
da cidade onde poidan rodar ou aparcar. 
Pensan que as urbes se deseñaron e se des-
envolveron para todos eles. Son insaciables. 
Demandan máis e máis asfalto por todos os 
lados. Aparcadoiros dentro e preto de todos 
os edificios. Moitas veces, ou a maioría de-
las, a custa de eliminar urbanismo tranquilo 
e sosegado para os viandantes. Pero agora 
parece que a tendencia comeza a cambiar 
en moitas cidades.

Si, a rebelión dos peóns comezou e os 
tempos son axeitados para eles. Unha re-
belión sosegada pero imparable. As persoas 
queren urbes onde se poida camiñar tran-
quilamente, entre árbores, flores e plantas, 
que as insaciables máquinas de chapa eli-
minaron hai tempo. Poder cruzar as rúas 
sen ser agredidos, ou simplemente sen ser 
intimidados por calquera vehículo de cha-
pa e rodas.

O novo escenario mundial onde se come-
za a ver un tímido mundo máis verde e des-
contaminado axudará a que esta rebelión 
triunfe.

Hai unha cidade galega que é un exem-
plo de boa parte de todo isto, con múltiples 
premios polo seu urbanismo pensado para 
as persoas e coas cifras máis baixas de acci-
dentes de peóns, Pontevedra. A súa peona-
lización do centro da cidade é gabada por 
moitos organismos europeos, con diversos 
premios. Os seus límites de velocidade na 
cidade, os pasos de peóns con vaos e outras 
medidas deron como resultado unhas cifras 

extraordinariamente boas de accidentes de 
tráfico nesa cidade galega.

Comentaba un condutor, nunha enquisa 
urbana realizada por unha canle de tele-
visión, que as beirarrúas eran moi anchas 
e que faltaban aparcamentos de superfi-
cie para automóbiles. Un peón respondía-
lle nese mesmo espazo que as cidades son 
para as persoas, que os vehículos son acto-
res secundarios. Que grazas ás beirarrúas 
anchas a xente pode pasear ou camiñar en-
tre árbores ou pequenas zonas axardinadas. 
Incluso poden sentarse a descansar ou fa-
lar con calquera veciño nun banco ou nun 
pequeno parladoiro urbano. Iso era para 
el unha cidade para vivir. Probablemente 
o outro tipo de urbe de asfalto e formigón 
e a que fará que botemos de menos a vida 
do campo e da aldea, onde pasear e gozar 
da natureza e un dereito de todos. E o stress 
e a ansiedade quedan en segundo plano.

Será cuestión de todos e todas buscar un 
punto de encontro onde nos sintamos todos 
a gusto e cómodos nas cidades. Sen ter que 
ser intimidados en cada paso de peóns por 
ese mensaxeiro ou pizzeiro que nos obriga 
a acelerar o paso ou a lentificalo para que el, 
sen interromper a velocidade da súa motoci-
cleta, se nos cruce por diante ou por detrás, 
no mellor dos casos, sen respectar o noso de-
reito de preferencia e sen ter en conta a nosa 
vulnerabilidade. O ver con temor e medo, 
nese mesmo paso, como se nos aproxima 
calquera vehículo de catro rodas para frear 
“in extremis”, ou non cedernos o paso e obri-
garnos a dar un brinco no mellor dos casos.

Agora os peóns comezan a reivindicar 
cada día con máis forza outra correlación 
de forzas, e de dereitos, nas urbes. Queren 
que as cidades sexan para as persoas antes 
que para as máquinas. Despois de tantas 
décadas sendo asoballados e atropelados 
cremos que non é moito pedir.
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Tu concesionario Volvo
en Santiago de Compostela
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Manter a mentalidade de 
adestrar cando non se sabe 
cando será a próxima compe-
tición e bastante complicado, 
porque moitas veces moti-
varse sen ver unha data clave 
no calendario para a maioría 
das persoas e moi difícil.

Ademais o clima non axu-
da agora en inverno, co frío e 
coa chuvia non apetece saír, 
ademais o tema da máscara 
obrigatoria o andar en bici-
cleta ou facer calquera tipo 
de actividade física, aparte 

do medo a posibles conta-
xios, tamén fixo que moitas 
persoas deixasen de practicar 
deporte o aire libre.

Penso que o exercicio aínda 
que sexa pouco ou se faga na 
casa e bo para todo o mun-
do, tanto fisicamente como 
psicoloxicamente.

Na casa tamén se pode 
adestrar en bici sexa co rode-
te ou nunha bicicleta estática, 
ademais tamén se poden fa-
cer exercicios de forza, como 
poden ser flexións, saltos, 

tesoiras, zancadas, pranchas... 
ou estiramentos. Para facer 
isto máis ameno sempre se 
pode recorrer a música ou a 
calquera canle de televisión 
ou youtube.

Tamén se están estenden-
do distintas plataformas para 
competir en bicicleta de ma-
neira virtual. Algo moi útil se 
che gusta a competición.

Todos sabemos que non é o 
mesmo facer deporte na casa 
que o aire libre pero o impor-
tante e mobilizar o corpo e 

que non se acostume a estar 
parado sen facer nada, por-
que a volta o exercicio será 
máis custosa.

O importante e facer exercicio aínda que sexa na casa
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo

R 18 Custom Bike
Un deseño in-

confundible, ese 
é o novo "Spirit 

of Passion" de Kingston 
Custom. Logo de Roland 
Sands, Dirk Oehlerking 
presta á BMW R 18 a súa 
inimitable firma coa segun-
da xoia da serie "SoulFuel", 
unha colaboración entre 
BMW e personalizadores 
selectos. Kingston Custom 

de Oehlerking é coñecido 
polas súas personalizacións 
extremas. Calquera que 
agarde unha reconstrución 
completa da R 18, con todo, 
levarase unha sorpresa. "A 
R 18 é tan perfecta que dei-
xei a tecnoloxía como está. 
O chasis é 100% orixinal e 
tan sofisticado que non 
debería cambiarse nada", 
di Dirk.

NIU MQi GT
NIU presentou o MQi 

GT, un novo mo-
delo que supón 
un punto de in-

flexión na completa gama 
de scooters eléctricos da 
marca. Especificamente 
deseñado para Europa, o 
MQi GT ofrece unhas boas 
prestacións, autonomía e 
tecnoloxía.

O novo NIU MQi GT 
Estándar xa está á venda, 
por un prezo de 3.399 € nas 
súas dúas versións (L1e e 
L3e). En maio lanzarase a 
versión Estendida (tamén 
en variantes L1e e L3e), 

que aumenta a autonomía 
de 60-70 km a 80-90 km.

A o prezo hai que sumar 
o custo de uso (0,51 €/100 
km de enerxía, polos 3,28 
€/100 km nun scooter de 
gasolina equivalente).

Suzuki Hayabusa
A nova Hayabusa 

mantén inédi-
tos os valores 

que sempre a caracteri-
zaron dende o seu lanza-
mento en 1999 e que a 
converteron en referen-
te entre as “fast bikes”, 
e unha icona da marca. 
Cunha nova imaxe de for-
mas máis nítidas e agresi-
vas, mellora aínda máis a 
súa aerodinámica. Utiliza 
unha evolución do motor 

tetracilíndrico de 1,3 l de 
cilindrada, que ofrece un 
rango superior de poten-
cia a baixo e medio réxi-
me, o que a fai aínda máis 
rápida e controlable en 
xeral, sen perder a súa ca-
pacidade a réximes altos 
para voar ata os 299 km/h. 
Chegará en abril, cun pre-
zo de 21.995 €, cunha pro-
moción especial de 19.595 
€, limitado ás primeiras 25 
unidades.

G80 Trend
Integral, de po-

licarbonato, con 
peso reducido e 

Pinlock, así podemos em-
pezar a describir o novo 
casco 100% Garibaldi. Cun 
prezo de 110 €.

G80 Trend, de liñas mo-
dernas e moi aerodinámico, 
cun deseño que ofrece ex-
celentes niveis de confort 
e entre as súas característi-
cas destaca unha excelente 
ventilación. A calota exter-
na está fabricada en poli-
carbonato para conseguir 
un peso de só 1.450 gr.

No seu interior hai un es-
pazo específico para colo-
car un intercomunicador 
Bluetooth. Cores: branco 
perla, negro brillo, negro 
mate, gris titanium mate e 
azul metalizado mate.
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AP-9, e agora que?

■ ANA PONTÓN
PorTavoz nacional do BnG

Tras o debate no 
Congreso, a pregunta que 
seguro se fan moitos e moi-
tas de vostedes é: e agora 
que, canto de cerca estamos 
para ter unha AP-9 galega e 
libre da estafa das peaxes?

O BNG entende que o 
período de sesións de seis 
meses é suficiente para a 
aprobación definitiva da 
transferencia. Ao fin, des-
pois de 41 anos, 6 meses e 
29 días pagando é hora de 
que empece a conta atrás 
para facer realidade esta 
xustísima demanda.

Ninguén entendería que 
as forzas estatais, PP-PSOE, 
se enreden nunha tramita-
ción longa e penosa, con 
estratexias dilatorias, con 
escusas de mal pagador 
como ás que levamos dé-
cadas soportando. Ninguén 

o entendería, e menos os 
22.000 galegos e galegas 
que a diario pagan unhas 
tarifas desorbitadas con 
grandes beneficios para á 
concesionaria a costa dos 
seus ingresos. Por iso, a tra-
mitación da lei vai medir a 
vontade real do Goberno de 
Sánchez en facer a transfe-
rencia e a do Goberno de 
Feijóo en recibila.

O historial de ambas for-
macións explica porqué a 
AP-9 é unha das máis caras 
do Estado. En 1994, Felipe 
González ampliou a conce-
sión dez anos, de no ser así, 
fai oito que circulariamos 
libremente por esta vía. En 
2000, foi José María Aznar 
que nos agasallou cunha 
ampliación de 25 anos para, 
a continuación, privatizala a 
prezo de saldo.

Como consecuencia, a 
AP-9 é a única autoestra-
da da súa xeración que ten 

a concesión máxima de 75 
anos, até 2048, mentres que 
as demais son gratuítas ou 
o serán pronto. E as peaxes 
son un dislate tal que viaxar 
entre A Coruña e Vigo é máis 
caro que chegar en coche a 
Madrid.

O custe de construción 
está máis que amortizado, 
cunha recadación de 3.115 
millóns de euros desde a 
súa apertura, pero Itínere 
recadou 153 millóns en 
2019, pois as tarifas son rui-
nosas para as persoas usua-
rias, pero un maná para os 
fondos voitre propiedade 
da concesionaria.

Desde o BNG a petición 
é clara: transferencia para 
acabar cunha discrimina-
ción histórica e cun sa-
queo multimillonario en 
peaxes. E debe ser libre de 
cargas, unha AP-9 resca-
tada como se rescataron 
as radiais madrileñas con 

miles de millóns por parte 
del Estado. Xa é hora de ter 
una AP-9 galega e libre de 
peaxes.

E mentres, o PSOE debe 
cumprir o acordo co BNG 
que inclúe unha rebaixa 
substancial das tarifas. O 
presidente Pedro Sánchez 
está incumprindo ese com-
promiso, non co BNG, senón 
con Galiza, e aproveito es-
tas páxinas para reclamarlle 
que non repita o agravio do 
PP, que cumpra o pactado e 
deixe de facer esperar á xen-
te deste país.

Basta de discriminacións 
con Galiza e basta de xestio-
nar a nosa principal vía en 
beneficio de fondos voitre. 
Convertamos a AP-9 no que 
sempre debeu ser: unha in-
fraestrutura ao servizo dos 
galegos e das galegas, e non 
ao revés.

(arTiGo PuBlicado Por 
la voz de Galicia o 07/02/2021)

Galicia 5



O novo EQA eléctrico
O EQA é un tu-

rismo compacto 
de Mercedes, que 

vén con asistentes inteli-
xentes á condución, o con-
trol de confort Energizing e 
MBUX (Mercedes-Benz User 
Experience) e unha eficiente 
propulsión eléctrica.

“O novo EQA reflexa o noso 
concepto de mobilidade 
eléctrica a medida das ex-
pectativas e as necesidades 
dos nosos clientes. Imos 
ofrecer unha familia com-
pleta de modelos EQA, con 
un abano de potencia que 
vai dos 140 a máis de 200kW, 
con tracción dianteira e 

tracción integral” explica 
Markus Schäfer, responsable 
da Investigación no grupo 
Daimler e CEO de Mercedes. 
O primeiro modelo en saír 
será o EQA 250, cun consu-
mo eléctrico no ciclo mixto 
de 15,7 kWh/100 km; emi-
sións de CO2 no ciclo mixto 
de 0 g/km; unha batería de 
66,5 kWh; e cunha potencia 
de 140 kW e unha autono-
mía de 426 km (WLTP). Para 
garantir o confort aos seus 
clientes, desacoplouse a 
propulsión eléctrica do tren 
de rodaxe e da carrozaría, 
ademais de traballar en me-
didas de insonorización.

O aerodinámico deseño do novo Mokka
Cun coeficiente de 

penetración de 0,32 
destaca por telo dos 

máis baixos da súa catego-
ría. A redución deste valor 
significa que o auto aforra 
máis carburante, xa que ne-
cesita menos enerxía para 
moverse e ademais reduce 
as emisións de CO2. A ae-
rodinámica é resultado dun 
deseño da parte frontal do 
Mokka, que ten unha su-
perficie de tan só 2,27 m2 e 
cada detalle está coidadosa-
mente traballado nun túnel 
de vento. Tamén as formas 
dos piares A e os espellos 
exteriores, así como o re-
vestimento da parte inferior 
do compartimento do mo-
tor e os baixos da carroza-
ría son outras áreas nas que 
os enxeñeiros traballaron 

para conseguir unha gran-
de aerodinámica.

Por outra banda, o Mokka 
ven cuns engadidos nos la-
terais do portón traseiro e 
un alongado spoiler no ale-
rón no teito que reduce a 
separación que causa a re-
sistencia ao avance e me-
llora a estabilidade lineal. 
Ademais o Mokka conta con 
cortinas de aire e unha gre-
lla activa que axudan en fa-
cer que este coche reduza a 
resistencia ata un 16% máis. 
Como extra, o novo modelo 
de Opel ven co Pure Panel, 
un posto de condución 
completamente dixital, e é 
o primeiro da marca en es-
tar dispoñible dende o prin-
cipio en versión totalmente 
eléctrica.

Máis tecnoloxía nas novas 
versións GO2 do Arona

Os paquetes de 
equipamento GO2 
e GO2 GNC xa están 

dispoñibles nos acabados 
do Arona. Para o acabado 
“Style” o GO2 engade un 
sistema de navegación con 
pantalla de info-entrete-
mento de 8”, o Seat Connect, 
sensores de aparcamen-
to traseiro, o Comfort Pack 
(climatizador bizona, retro-
visores pregables e calefac-
tables, sensor de chuvia) e 
o Storage Pack (elementos 
de confort). No “Xcellence” 
a nova versión trae un cadro 
de mandos Digital Cockpit, 
faros Full LED, o Winter Pack 
(asentos dianteiros calefac-
tables e limpaparabrisas 
calefactado), o Luxe Pack 
(asentos Dinámica e cadro 
de mandos e paneis de por-
ta en pel) e cristais trasei-
ros escurecidos. O “FR GO2” 
vén coa novidade de faros 
Full LED, cadro de mandos 
Digital Cockpit, sistema 
Kessy de apertura e arran-
que sen chave, o Storage 

Pack e o Red Pack (cintos e 
pinzas de freo en vermello).

As novidades mecánicas 
do GO2 ofrecen varias moto-
rizacións. Por un lado, temos 
un motor tricilíndrico de ga-
solina 1.0 TSI de 110cv, que 
acelera de 0 a 100 km/h en 
10,3” e chega ata 190 km/h. 
Por outra banda, temos o 1,5 
EcoTSI de 150cv e 250 Nm 
de par máximo, un bloque 
de catro cilindros con sis-
tema de desconexión dos 
mesmos, que alcanza os 190 
km/h cunha aceleración de 
0 a 100 km/h en 10,1”, sen-
do o máis potente da ofer-
ta. Ademais está a opción do 
gas natural, o GO2 GNC, cun 
motor 1.0 TGI de 90cv e 160 
Nm de par máximo que con-
ta coa etiqueta ECO da DXT 
e alcanza os 178 km/h acele-
rando de 0 a 100 km en 13,2”. 
Por último, para o acabado 
“Reference” do Seat Arona 
dispoñemos dun motor de 
gasolina 1.0 TSI de 95cv, por 
19.680 € ou o híbrido GNC 
1.0 TGI de 90cv por 20.870 €.

Novas6



A colaboración entre Hurtan e Mazda: o Grand Albaycín
H u r t a n 

Automóbiles e 
VeryVip Cars, coa 

base mecánica de Mazda, 
traen este novo deportivo de 
luxo. O Grand Albaycín conta 
con acabados artesanais, dig-
nos do estilo retro de Hurtan, 

e coa tecnoloxía de última xe-
ración de Mazda.

Dispoñible en dous niveis 
de acabados: o Heritage, 
máis clásico, e o Bespoke, 
que tira máis ao deporti-
vo; sobre unha carrozaría 
en versión Cabrio o Targa; e 

motorizacións 1.5 de 132cv ou 
2.0 de 184cv.

A reserva dunha das 30 uni-
dades desta serie limitada pode 
facerse na web www.hurtan-
grandalbaycin.com ou con-
certando unha entrevista nas 
sedes de Hurtan e VeryVip Cars 

en Granada e Madrid. O Grand 
Albaycín conta con homologa-
ción e garantía europea, e é o 
primeiro paso no crecemen-
to da marca granadina a mer-
cados internacionais, co que 
buscan escribir o seu nome na 
historia do motor.

Volvo pon a disposición de todos o Portal de Innovación
Compartindo re-

cursos e ferramentas 
de software, Volvo 

abre a porta a desenvolvedo-
res externos para que gratui-
tamente poidan crear novos 
servizos e aplicacións que fa-
gan da estrada un lugar máis 
seguro, fieis aos valores de 
Volvo. Tamén investigadores, 
afeccionados á domótica e ar-
tistas con coñecementos de 
informática encontrarán no 
Portal de Innovación oportu-
nidades creativas e interesan-
tes posibilidades.

Un destes recursos é por 
exemplo un emulador que 
recrea o sistema Android 
Automotive e aplicacións de 
Google que se usan en Volvo, 
polo que os desenvolvedores 
poden reproducir nos seus 

ordenadores a experiencia 
do sistema do vehículo. Co 
consentimento dos clientes, 
poñeranse a disposición de 
terceiros datos do taboleiro 
de instrumentos para o uso 

desa información no Portal. 
Outro recurso é un modelo 
de gran fidelidade descarga-
ble do Volvo XC40 Recharge, 
un eléctrico, desenvolvido 
en colaboración con Unity, 

a compañía de creación de 
contidos en 3D. Volvo segui-
rá implementando novas fun-
cionalidades deste servizo ao 
longo do tempo.
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Entra en produción o 
Tarraco 2.0 TSI 245cv

Máis prestacións e 
maior potencia na 
última versión do 

SUV de gran tamaño de Seat, 
que ofrece 245cv de motor 
de gasolina coa suavidade 
da transmisión automática 
DSG de sete velocidades, ca-
paz de acelerar de 0 a 100 
km/h en 6,2 segundos che-
gando ata 228 km/h. O mo-
tor TSI turboalimentado de 

catro cilindros e 2.0 litros 
entrega 370 nm de par. E xa 
sexa sobre asfalto ou terreo 
desafiante, o sistema inte-
lixente de tracción integral 
4Drive aumenta a segurida-
de na circulación. O novo 
Tarraco estará dispoñible 
con cinco e sete prazas e co 
acabado FR. De deseño bar-
celonés, xa comezou a pro-
dución en Wolfsburgo.

Hyundai Tucson N Line
Un deseño progre-

sivo baseado na iden-
tidade de “Sensous 

Sportiness” de Hyundai e 
orientado ao rendemento, 
cuns patróns xeométricos 
que lle dan unha liña pode-
rosa e enerxética, cunhas pro-
porcións que fan o desexado 
look deportivo. A cor exterior, 
de sete posibles, reforza este 
concepto, dando liñas diná-
micas que estilizan o aspec-
to do N Line, e van apoiadas 
por unha liña negra brillante 
ao redor da superficie acris-
talada, que termina de forma 
inclinada e apoia a idea de 
movemento adiante. A parte 
traseira, pola súa banda, ten 
un spoiler aerodinámico máis 
longo co modelo estándar e 
rematado en aletas, e uns tu-
bos de escape dobres que de-
latan a inspiración no mundo 
das carreiras automobilísticas.

A estética de competición 
complétase cunhas lamias 
de aliaxe de 19” de patróns 
xeométricos e uns pasos de 
roda a xogo coa cor da carro-
zaría. O interior presenta un-
has formas fluídas inspiradas 
en cascadas, con asentos de 
coiro e costuras vermellas e 
revestimento negro no teito. 
Catro son as opcións mecá-
nicas do N Line, baseadas en 
dous motores: cun de gasoli-
na 1,6 T-GDI temos un híbri-
do enchufable de 265cv, un 
híbrido de 230cv e un de hi-
bridación lixeira de 150cv; e 
temos un diésel 1,6 CRDi de 
hibridación lixeira de 136cv. 
Para mellorar a condución 
ofrece unha suspensión con-
trolada electronicamente, o 
que asegura un comporta-
mento dinámico e versátil en 
función da situación.

SsangYong anuncia o Tivoli Grand
Nesta primavera 

chegará o último e 
actualizado mode-

lo da gama Tivoli, que des-
taca polo deseño exterior a 
tecnoloxía interior, así como 
polas opcións ecolóxicas 
que trae. Ten un motor de 
163cv e cambio manual de 
5 velocidades ou transmi-
sión automática AISIN de 6 
velocidades.

Poderase obter en catro ni-
veis de equipamento, estan-
do a versión GLP dispoñible 
dende o lanzamento, que 
funciona con gasolina ou 

gas licuado e ten a etiqueta 
ECO da DXT, o que propor-
ciona moitas vantaxes en 
grandes cidades no mundo 
dos protocolos anticontami-
nación. Este Tivoli ofrece un 
grande espazo, de 720 litros 
de equipaxe, que cos asen-
tos da segunda fila baixados 
chegan ata os 1.440 litros, 
sendo un líder nesta cate-
goría. Como o resto da súa 
gama, o Grand vén con sis-
temas de seguridade, tanto 
activa como pasiva, e axu-
da á condución para prever 
e evitar accidentes.
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Toyota renova a gama GR Supra
Unha nova moto-

rización para o de-
portivo de Toyota 

chega ao noso mercado, 
cun propulsor de 2,0 litros e 
258cv, turboalimentado de 
catro cilindros en liña, que 
da 400 Nm de par máximo. 
Acelera de 0 a 100 km/h 
en 5,2”, chegando aos 250 
km/h. Con este son dous 
os motores dispoñibles na 
gama, o outro sendo de 
340cv, pero de 3 litros de ci-
lindrada, e ambos os dous 
tendo a transmisión auto-
mática e a tracción no eixe 
posterior. Cada motoriza-
ción terá un acabado; a de 
258cv venderase co nivel 
de equipamento Pure, que 
ten a esencia dun deportivo. 
Ademais ten faros e pilotos 
LED, lamias de 18 polgadas, 
asentos de deseño deporti-
vo calefactados e dúas op-
cións de pantalla de 8,8”. 
Isto pódese complementar 
co Touring Pack, que enga-
de dinamismo e confort co 
diferencial traseiro LSD, a 
Suspensión Adaptativa, o 

equipo de freos con pinzas 
dianteiras de catro pistóns, a 
decoración en vermello das 
pinzas de freo e a conecti-
vidade vía Apple CarPlay e 
Android Auto.

Dispoñible por 50.900 €, 
e se o comprador elixe o 
Touring pack por 6.000 € 
máis, podendo pagar a co-
tas mensuais de 600 €. A mo-
torización de 340cv vén co 
acabado Performance, máis 
prestacional, tendo todo o 
que ten o GR Supra Pure co 
Touring Pack, pero enga-
dindo luces de bordo, tubo 
de escape dobre en aceiro 
inoxidable, pedais de dese-
ño deportivo, molduras in-
teriores de fibra de carbono, 
sensores de aparcamento, 
navegador, servizos multi-
media e un equipo de au-
dio cos mellores atributos. 
Está dispoñible por 66.900 €, 
coa posibilidade de pagalo 
en cotas de 1.250 € ao mes, e 
moitas vantaxes como man-
temento integral ou seguro 
a todo risco.

Taycan 2021, eléctrico con 
dúas baterías a elixir

Con tracción tra-
seira e con 408cv 
(300 kW) na 

Performance de serie, o 
novo Taycan chega ata os 
476cv (350 kW) coa batería 
opcional Performance Plus, 
sendo a potencia nominal 
de 326cv (240 kW) e 380cv 
(280 kW) respectivamente. 
Sen importar a batería, o 
Porsche acelera de 0 a 100 
km/h en 5,4”, chegando ata 
os 230 km/h de velocidade 
máxima. O que varía é a ca-
pacidade de carga, que coa 
batería Performance é de 
225 kW, e coa Performance 
Plus é de 270 kW. As dúas 
poden cargarse dende un 5 
ao 80% en 22 minutos. Unha 
boa aerodinámica do coche 
dá un coeficiente de resis-
tencia de 0,22, aforrando en 
consumo de enerxía e dan-
do máis autonomía.

O deseño exterior é moi 
limpo, mantendo a esen-
cia de Porsche e marcando 
unha nova era, con detalles 
diferenciadores como as la-
mias Taycan Aero de 19”. 
Aínda que de serie, vén cun 
interior parcialmente en coi-
ro, o Taycan é o primeiro mo-
delo da marca que se pode 
adquirir con materiais reci-
clados, subliñando a idea 
de sostibilidade da mar-
ca. O novo modelo man-
tén os elementos doutras 
versións, como a función 
Plug&Charge, que facilita o 
proceso de carga, ou o op-
cional head-up display, que 
fai a condución máis cómo-
da e segura, e outras fun-
cionalidades que o usuario 
pode mercar e instalar sen 
necesidade de pasar polo ta-
ller. O seu prezo no noso país 
será de 85.710 euros.

Opel Combo-e Life
Versatilidade, prac-

ticidade, propul-
sión 100% eléctrica, 

confort e facilidade de uso. 
Con configuracións dunha 
ou dúas portas corredoiras, 
en versión de 4,4 m de lon-
xitude ou unha XL de 4,75 
m e ambas con 5 ou 7 pra-
zas. En función da condu-
ción pode percorrer ata 280 
km cunha soa carga de ba-
tería de ións de litio de 50 
kWh (WLTP). Con 100 kW, ou 
136cv, e 260 Nm de par do 

sistema de propulsión eléc-
trico, o Combo-e Life acelera 
de 0 a 100 km/h en só 11,2”, 
chegando aos 130 km/h (li-
mitada electronicamente). 
O auto está habilitado para 
unha gran variedade de por-
tos de carga, dende os do-
mésticos, podendo cargar 
cun cable dende un enchufe 
de casa, ou puntos de carga 
rápida públicos. Unha car-
ga que en tan só 30 minutos 
pode recargar a batería ata o 
80 por cento.
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Un eco dos setenta no Renault 5 Prototype
A mirada pilla e ca-

rismática do R5 do 
1972 volverá nun 

deseño moderno reinterpre-
tado por Nicolas Jardin, autor 
da icónica expresión repeti-
da nun modelo eléctrico. Sen 
caer nun estilo retro, o legado 
de culto do R5 é facilmente re-
coñecible na nova disposición 

dos faros e luces de día, que 
evoca uns ollos lixeiramente 
engurrados polo sorriso. Para 
facelo “todo partiu das liñas, 
dos ángulos e dos radios dos 
elementos da arte diantei-
ra do R5 orixinal. Despois, a 
medida que se ían desenvol-
vendo bocexos, os faros resul-
taron totalmente diferentes, 

tanto en proporcións como no 
seu deseño”.

Por outra banda, tamén qui-
xeron inspirar a estética do 
mundo do aerodinamismo e 
a aeronáutica. Nunha última 
instancia, cunha tecnoloxía 
LED matricial que permite in-
tegrar movementos ao pro-
gramar as animacións dos 

faros, o novo logo ilumínase 
e pon en marcha unha anima-
ción prolongada ata a calan-
dra. Despois, o R5 Prototype 
cobra vida e palpebrean os 
faros, recreando a picardía 
da mirada orixinal, e conse-
guindo o desexado obxecti-
vo de coller o coche dos 70 e 
proxectalo ao futuro.

Novo C3 Aircross
Citroën co C3 

Aircross busca sinalar 
a súa personalidade. 

A novidade desta versión está 
no frontal do auto, que segue 
sendo unha máquina de gran-
de espazo, e que coa revisión 
colle un carácter máis forte. Os 
faros teñen unha nova firma 
luminosa, un dobre “chevron” 
cromado evoluciona ensan-
chándose na dirección dos fa-
ros LED, como fai o novo C3 

ou o novo C4, pero con máis 
músculo. A imaxe resultante é 
a dun coche de máis tamaño, 
percibido grazas ao capó, ele-
vado e horizontal, e ao propio 
volume xeneroso e as protec-
cións nos 360º en combina-
ción co acristalado continuo 
de toda a carrozaría.

O C3 Aircross trae tamén 
unha nova grella, cun motivo 
xeométrico inédito, e un novo 
protector inferior de cor prata 

que integra seccións de cor 
e que reforza a súa robustez. 
Tamén trae unha nova pantalla 

de 9”, 5 tecnoloxías de conecti-
vidade e outras 12 de axuda á 
condución.

Ford lanza un novo híbrido
O S-Max Hybrid é o 

novo híbrido autorre-
cargable de Ford de 7 

prazas, que destaca polo seu 
baixo consumo e reducidas 
emisións de CO2. O sistema 
combina un motor de gasoli-
na Atkinson de 2,5 litros e unha 
batería de ións de litio de 1,1 
Kwh que entra en acción de 
forma intelixente para reducir 
o consumo do outro ou ben 
para conducir de forma silen-
ciosa segundo o escenario. A 
tecnoloxía de carga rexenera-
tiva permite que a batería se 

cargue automaticamente can-
do se reduce a velocidade ou 
nunha freada, capturando ata 
o 90% da enerxía que normal-
mente se perde nestes casos. 
O motor eléctrico pode accio-
nar as rodas dianteiras para 
arrincar silenciosamente den-
de parado.

Para as contornas urbanas 
unha condución totalmente 
eléctrica sen emisións é posi-
ble durante períodos curtos; 
tamén ten outras vantaxes 
como asentos que se pregan 
con só pulsar un botón, e son 

a marca da gama S-Max. A pro-
pulsión híbrida consegue uns 
190cv e unha aceleración de 
0 a 100 km/h en 9,8”, de for-
ma suave e lineal, podendo 
cambiar sen problemas entre 
a gasolina ou a batería eléc-
trica, ou ambas á vez. Outras 
prestacións do S-Max Hybrid 
son axudas á condución ou sis-
temas de conectividade (wifi 
incluída) e seguridade que ga-
ranten o goce da experiencia 
ao volante con comodidade 
familiar.
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O Porsche Taycan bate unha nova marca
O piloto Leh Keen 

acelerou o Taycan 
ata os 165,1 km/h 

en recinto pechado, no cen-
tro de exposicións de Nova 
Orleáns, en EEUU, marcando 
un novo récord Guinness de 
alta velocidade no interior 
dun edificio. Antes de Keen, a 
marca estaba en 138,4 km/h. 
As regras do reto son intimi-
dantes: empezar e terminar 
en parado dentro do edificio, 
sen ser costa arriba, nin ter 
rede de seguridade, nin por-
tas abertas (e sen vía de es-
cape). Isto contribuíu a que o 
récord permanecera inaltera-
do durante sete anos.

Keen escolleu o Taycan 
Turbo S, un modelo con 
bo agarre, potentes freos 

cerámicos de carbono e ca-
pacidade de acelerar ata 
os 100 km/h dende parado 
en tan só 2,8”. E o edificio, 
o Centro de Convencións 
Ernest N. Morial de Nova 
Orleáns, ten nove hectá-
reas, sendo o maior espa-
zo de exposicións de EEUU, 
o que garante a distancia, 
pero o formigón pulido do 
chan supoñía un escorrente 
reto. “Podía sentir como os 
sistemas do Taycan dában-
se conta, traballando para 
manterme en liña recta. Foi 
unha fazaña impresionante. 
Acelerar con tanto empurre 
nunha superficie tan varia-
ble foi incrible. Nin por un 
momento dubidei de poder 
facelo”.

Novos Audi Q5 Sportback 
e SQ5 Sportback TDI

A marca dos catro 
aros inicia a comer-
cialización no noso 

mercado do seu terceiro SUV 
cupé, o Audi Q5 Sportback. 
No lanzamento ofrécese con 
tres motores, un TFSI e dous 
TDI, con potencias que van 
dende os 120 kW (163cv) ata 
os 195 kW (265cv), e un prezo 
de partida dende os 55.080 

euros para o Q5 Sportback 35 
TDI S tronic. Coroa a gama o 
SQ5 Sportback TDI, propul-
sado por un V6 3.0 TDI de 
251 kW (341cv), este último 
cun prezo dende os 82.160 
euros. Todas as versións es-
tán equipadas coa tecnoloxía 
Mild Hybrid (MHEV) de Audi, 
e contan co distintivo ECO da 
DXT.

O Tiger, un robot de transporte 
de Kia-Hyundai

O “Transforming 
Intelligent Ground 
Excursion Robot” 

ou “Robot Intelixente 
e Transformable para 
Percorridos sobre o Terreo”, 
abreviado casualmente 
como Tiger, é un vehículo de 
mobilidade avanzada dese-
ñado para desprazarse sen 
tripulación e a súa función 
será servir de transporte de 
cargas útiles por terreos re-
motos e inaccesibles.

 New Horizons 
Studio, do Grupo Kia-
Hyundai, desenvolve isto 
en Montain View, California, 
aproveitando o boom tec-
nolóxico de Sillicon Valley. 
O Tiger usarase como plata-
forma móbil de exploración 

científica en lugares extre-
mos e afastados, grazas á súa 
articulación de patas con ro-
das, pregables, que permi-
te ao robot desatascarse ou 
desprazase por superficies 
abruptas. Tamén poderase 
conectar a vehículos aéreos 
non tripulados que poden 
cargar co Tiger. O Elevate é 
un vehículo similar xa pre-
sentado en 2019, cun siste-
ma de patas e rodas similar, 
pero enfocado ao transporte 
de persoas, mentres o Tiger 
está pensado para mercan-
cías. Pero ambos vehículos 
de Kia-Hyundai son aptos 
para atravesar terreos nor-
malmente inaccesibles salvo 
para o enxeño e innovación 
destas novas tecnoloxías.

BREVES

❱❱ Mercedes enfrón-
tase a unha demanda colec-
tiva en Londres presentada 
por case mil clientes en rela-
ción ao escándalo das emi-
sións dos seus coches diésel, 
que incorporaban un soft-
ware non permitido que alte-
raba as emisións de óxido de 
nitróxeno.

❱❱ O Seat Ibiza coróa-
se como o modelo preferido 
polos compradores de vehí-
culos de ocasión, tras rexistrar 
máis de 3.900 operacións du-
rante o pasado xaneiro, aínda 
que supón un 35% menos que 
o mesmo mes do ano anterior.

❱❱ A AECA e a Federa-
ción Europea de Transporte 
e Medio Ambiente pediron á 
UE que utilice a revisión que 
se levará a cabo este ano da 
normativa de Combustibles 

Alternativos para requirir un 
millón de puntos de carga pú-
blicos para 2024 e tres millóns 
para 2029.

❱❱ Skoda mostrou a 
silueta da cuarta xeración do 
seu modelo Fabia, que lanza-
rá ao mercado no último tri-
mestre deste ano e que por 
primeira vez estará baseado 
na plataforma MQB-A0 do 
grupo VW, a mesma que uti-
lizan outros coches como o 
Audi A1 ou o Ibiza.

❱❱ Microsoft colabo-
rará con VW para desenvolver 
unha plataforma de condu-
ción automatizada, baseada 
na nube de Microsoft Azure 
e que aproveitará as súas ca-
pacidades para ofrecer expe-
riencias de condución auto-
matizadas aínda máis rápido 
a escala global.
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Cupra Formentor VZ e-Hybrid 
con etiqueta CERO

Xa está á venda o 
Formentor VZ de 
Cupra, un híbrido 

SUV electrificado e enchu-
fable que proporciona unha 
condución eficiente e eco-
lóxica. Con 245cv, ten un 
carácter pasional no com-
portamento dinámico e al-
tas prestacións que outorgan 
aos seus motores eléctrico e 
de gasolina funcionando si-
multaneamente. Coas súas 
baterías de 13 kWh de ca-
pacidade e a alta autonomía 
total, o deportivo pode per-
correr usando só electricida-
de ata 55 km, gañando así a 
etiqueta Cero da DXT, e ga-
rantindo un bo uso diario do 
coche.

 O motor de gasoli-
na 1.4 TSI de catro cilindros, 
por un lado, ofrece 150cv de 
potencia e 150 Nm de par 
máximo, mentres por outra 
banda, o eléctrico asegura 
115cv (86kW) e 330 Nm de 
par. O resultado conxunto 

son 245cv e o par de 400 Nm 
que ten constantemente, uti-
lizando o eléctrico para arrin-
car dende parado, e cando as 
voltas de motor son óptimas 
empurra conxuntamente co 
eléctrico chegando ao máxi-
mo rendemento. Acelerando 
a 210 km/h en só 7”, chega 
ata os 210 km/h.

Dependendo da nece-
sidade de condución, o 
Formentor VZ e-Hybrid pode 
adoptar diferentes modos hí-
bridos dende a súa pantalla 
de info-entretenemento de 
12”: o e-Mode, totalmen-
te eléctrico, o Hybrid auto-
mático, un híbrido normal, 
e o Hybrid manual, no que 
o condutor determina can-
ta batería reservar para máis 
adiante e cando funcionar 
só en gasolina, podendo eli-
xir cargar a batería ata certo 
punto, e entrar nunha cidade 
con o e-Mode para non con-
taminar nada en urbano. Está 
dispoñible por 45.350 €.

Deseño e innovación no Audi e-tron GT
O novo e-Tron de 

Audi é un gran tu-
rismo 100% eléctri-

co que se presenta en dúas 
versións: o e-tron GT quattro 
e o RS e-tron GT, ambos mo-
delos potentes, dinámicos e 
sen emisións. Cun fermoso 
deseño aerodinámico, con 
liñas harmónicas que contri-
búen a lograr un coeficiente 
de resistencia de 0,24. O in-
terior ten un estilo moderno 
e tecnolóxico con elementos 
do turismo clásico.

Este gran turismo depor-
tivo ten uns motores eléc-
tricos, que dependendo do 
modelo dan 350 kW (476cv) 
ou ben 440 KW (598cv), e 

unha batería de 85 kWh que 
dá unha autonomía de 487 
km. A tecnoloxía de 800 volts 
fai posible cargas rápidas de 
corrente continua cunha po-
tencia de 270 kW. O Audi e-
tron GT une dinamismo e 
confort grazas, en parte, a 
prestacións como o selector 
de modos Audi Drive Select, 
a dirección nas catro rodas, 
o control de amortiguación, 
a suspensión pneumática de 
tres cámaras, a tracción quat-
tro eléctrica e o diferencial 
autoblocante de eixe trasei-
ro. As lamias de 21 polgadas 
teñen un diámetro de 420 
milímetros.

BMW M5 CS
O fabricante ale-

mán amplía a súa 
gama de modelos 

ultra deportivos CS coa che-
gada do M5 CS. Esta edición 
especial limitada e exclusiva 
permite que catro adultos 
gocen dunha extraordinaria 
experiencia de condución.

O motor V8 de 4,4 litros con 
467 kW (635cv) converte ao 
M5 CS no coche máis po-
tente da historia de BMW M. 

Entre as súas características 
de serie destacan a transmi-
sión M Steptronic de oito ve-
locidades con Drivelogic e o 
sistema de tracción integral 
M xDrive, que tamén con-
ta co modo 2WD para ofre-
cer propulsión traseira pura. 
Acelera de 0 a 100 km/h en 
3” e de 0 a 200 km/h en 10,4”. 
A súa velocidade está limita-
da electronicamente a 305 
km/h.
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Novo Volkswagen Caddy
A nova xeración do 

Caddy permite ofre-
cer máis espazo e 

versatilidade que o seu pre-
decesor, con ata tres filas de 
asentos. A gama estrea no-
vas tecnoloxías e sistemas de 
asistencia, que son novidade 
absoluta no segmento como 
o Travel Assist, Emergency 
Assist ou o Rear Cross Traffic 
Alert. No interior, atopa-
mos un interior conectado 
co Digital Cockpit (10,25”) 
e un sistema de infoentre-
temento de ata 10”, que en 
conxunto forman o destaca-
do Innovision Cockpit.

O novo Caddy, que ten 
a posibilidade de equipar 

a tracción total 4MOTION, 
presenta a gama máis com-
pleta do segmento coas ver-
sións Kombi e monovolume 
cos novos acabados Kombi, 
Origin, Outdoor e Life, tanto 
en batalla curta como longa, 
e como furgoneta de repar-
to urbano en versión Cargo e 
Cargo Maxi (maior distancia 
entre eixes).

A gama presenta motores 
diésel e gasolina cunha po-
tencia que oscila entre os 75 
e 122cv. Máis adiante, che-
garán motorizacións GNC e 
PHEV. Chega cun prezo de 
saída de 19.300 € (Caddy 
Cargo 2.0 TDI 55 kW 75cv 6 
vel. manual).

Iníciase a comercialización do novo SQ2
O actualizado Audi 

SQ2, cun deseño 
máis rechamante, 

mellores prestacións, no-
vos servizos Audi connect e 
unha gama máis ampla de 
sistemas de asistencia, che-
ga aos concesionarios, cun 
prezo de partida de 52.780 €.

O SUV compacto deporti-
vo de Audi preséntase cun 
deseño que expresa todo o 

carácter que encerra o seu 
motor 2.0 TFSI que rende 
unha potencia de 300cv e 
un par máximo de 400 Nm. 
A actualización afecta, en-
tre outros elementos, á gre-
lla Singleframe (agora máis 
baixa e con listóns que inter-
pretan o motivo poligonal 
presente en todo o coche), 
aos faros e os grupos ópticos 
traseiros (con tecnoloxía LED 

de serie), aos embellecedo-
res das entradas de aire fron-
tais, ao paragolpes traseiro 
ou ás carcasas dos espellos 
retrovisores, agora en óptica 
de aluminio. Outra novida-
de é a posibilidade de insta-
lar opcionalmente os faros 
Matrix LED, que inclúen in-
termitentes dinámicos.

No interior, como alterna-
tiva á combinación de tea 

e coiro na que van tapiza-
dos os asentos deportivos 
de serie, o fabricante ofre-
ce a posibilidade de elixir 
un tapizado para os asen-
tos en coiro Nappa fina, ou 
ben a tapizaría en microfo-
bra Dinamica, que substitúe 
á Alcantara. O amplo espazo 
para os pasaxeiros ou a capa-
cidade do maleteiro manté-
ñense inalterados.

Novo Hyundai Kona
O novo Kona reci-

be unha actualiza-
ción de deseño que 

lle dá un novo aspecto diná-
mico. Con nova liña de mo-
tores que inclúe opcións que 
alcanzan mellorados niveis 
de rendemento e eficiencia, 
incluíndo a tecnoloxía híbri-
da lixeira de 48 volts, agora 
de serie en todos os motores 
diésel e opcional no motor 
T-GDI de 1,0 litros.

As melloras en materia de 
conectividade e confort fan 
que a experiencia na estra-
da sexa aínda máis cómo-
da. Ademais, agora vén cun 
deseño actualizado de lamias 

de 17 e 18 polgadas, ademais 
das de 16” herdadas do seu 
predecesor. Tamén estará 
dispoñible coas mesmas la-
mias de 16 ou 18” que antes.

O novo Kona é 40 mm máis 
longo que a versión anterior, 
dándolle un aspecto máis 
elegante e dinámico. Vén con 
cinco novas cores exteriores, 
incluíndo Surfy Blue, Dive 
in Jeju, Ignite Flame, Cyber 
Gray e Misty Jungle. Estas 
cores engádense ás cinco xa 
existentes. Cada cor pódese 
combinar co teito de dous 
tons Phantom Black. O teito 
bicor vén cos espellos a xogo.

Novas14



¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

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

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

Sprint
Axenda

Especialidad en Motos de Trial

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

Moto93@telefonica.net



Un familiar moi razoable

Fiat Tipo Cross
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■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoToGraFía

Dos primeiros subtitu-
lares que nos veu á men-
te para esta proba era o 
de “Un gran tipo”, desbo-
támolo por simple. Así e 
todo, poderiamos subti-
tulalo perfectamente por-
que realmente é un gran 
coche para o prezo que 
ten e o que nos dá a cam-
bio. Un automóbil que 
vale tanto para unha fami-
lia como para unha persoa 
solteira. Ten unha boa ca-
pacidade interior e unha 
estética que, sen arriscar, 
contenta a todos. Dúas 
calidades que o fan moi 
atractivo. A elas témos-
lles que sumar un bo pre-
zo. Esta unidade, Fiat Tipo 
Cross 1.0 GSE de 100 caba-
los ten un prezo de 17.900 

euros, co plan renove da 
marca e coa campaña de 
financiamento.

O Cross é unha conse-
cuencia da renovación da 
gama Tipo, toda ela tivo 
un restyling. A nova gama 
vira arredor de dous temas: 
«Life» e os seus tres niveis 
de equipamento (Tipo, 
City Life e Life), dispoñibles 
en tres variantes de carro-

zaría (catro portas, cinco 
portas e Station Wagon); 
e o tema que nos ocupa 
nesta proba, o «Cross», 
con dous niveis de acaba-
do (City Cross e Cross) e a 

 É un gran 
coche para o prezo 
que ten e o que 
nos dá
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variante crossover con ca-
rrozaría de cinco portas.

O modelo que nos ce-
deu o concesionario ofi-
cial Fiat en Santiago de 
Compostela, Bonaval Car, 
para esta proba foi o Tipo 5 
portas Cross 1.0 GSE de 100 
cabalos de potencia.

Deseño crossover

Aproveitando o redese-
ño da familia Tipo a mar-
ca italiana lanzou o Cross, 
que se suma ás súas outras 
tres variantes de carrozaría 
(catro portas, cinco portas 
e Station Wagon): un cros-
sover, dirixido a un públi-
co que busca o estilo SUV. 
Moitos usuarios cambia-
ron as súas preferencias, 
deixando atrás os automó-
biles convencionais de cin-
co portas e familiares para 
achegarse ao mundo dos 
crossover, sen sacrificar es-
pazo nin comodidade.

A primeira vista o Tipo 
Cross, é un vehículo cla-
ramente máis ancho, co 
novo deseño da grella que 
se estende debaixo dos fa-
ros, e tamén máis alto cos 
seus irmáns. A altura do 
Cross elevouse en case ca-
tro centímetros, cortesía 
da renovada calibración 
da suspensión e dunha 
nova solución de lamias e 
pneumáticos, xa vista an-
tes noutro crossover de 
Fiat, o 500X. O Cross inclúe 
pneumáticos máis gran-
des, para un aspecto aínda 
máis robusto. Uns discretos 
pasos de roda negros re-
saltan as ínfulas de todote-
rreo deste modelo. A nova 

configuración tamén ofre-
ce unha posición de con-
dución máis alta e fai que 
sexa máis doado entrar e 
saír do coche, ademais de 
simplificar todo aquilo ao 
que están afeitas as fami-
lias do Tipo, incluído colo-
car os cativos nos asentos 
traseiros.

A imprescindible 
tecnoloxía

O fabricante italiano, in-
tegrado agora no grupo 
Stellantis, fixo un grande 
esforzo en tecnoloxía, le-
vando a cabo unha im-
portante actualización en 
termos desta, cun obxec-
tivo: alcanzar a cima do 
segmento C. O Novo Tipo 
Cross está equipado cun-
ha ampla gama dos máis 
avanzados sistemas de 
axuda ao condutor (ADAS): 
Recoñecemento de sinais 
de tráfico, para identificar a 
máxima velocidade permi-
tida na estrada pola que se 
está circulando. Asistente 
de velocidade intelixente, 
que lle recomenda ao con-
dutor respectar o límite de 
velocidade. Control de ca-
rril, para manter o coche no 
carril, sempre que se poidan 

Atoparnos cómodos no posto 
do condutor foi fácil nada máis en-
trar no Tipo Cross. As diversas re-
graxes do asento e do volante fan 
que rapidamente nos sintamos a 
gusto. Conectamos o motor e o 
ruído é realmente baixo, ata ao 
ralentí. Un propulsor de tres cilin-
dros que soa redondo. Esta moto-
rización de 100 cabalos busca un 
compromiso a medio camiño en-
tre o rendemento e o consumo. As 
normativas axustan cada vez máis 
o comportamento destes, pero hai 
que recoñecer que Fiat fixo un bo 
traballo. Este tricilíndrico de gaso-
lina cun turbocompresor ten un-
has prestacións correctas cun bo 
comportamento, refinado e aforra-
dor. Dá 100 cabalos de potencia e 
o que é máis importante, 190 Nm 
de par dende tan só 1.500 voltas. 
Pode non parecer moito, pero hai 
que ter en conta que esta mecánica 
substitúe o anterior 1.4 atmosféri-
co, cuxos 127 Nm de par máximo 
estaban dispoñibles a 4.000 rpm, 
polo que gaña notablemente en 
elasticidade. Esta notarémola moi-
to sobre todo estirando a tercei-
ra marcha. Este propulsor séntalle 
moi ben ao Cross. Cumpre ben, aín-
da que tamén temos que dicir que 
non lle sobra ningún cabalo. Non 
hai vibracións esaxeradas nin mo-
lestas, nin sequera en frío, e a ru-
morosidade é relativamente baixa, 

aínda que o illante do habitáculo 
tamén axuda.

Pero as alegrías continúan, 
pois a esa suavidade de marcha 
súmaselles unha alegría e un brío 
moi bo, iso si sempre que o leve-
mos nunha zona de revolucións por 
riba das 3.100 voltas e se quere-
mos espremelo teremos que ac-
tuar sobre o cambio de marchas a 
fondo. Este fabricante italiano sabe 
desenvolver motores, e neste 1.0 
GSE demóstrao dabondo. Sempre 
ten capacidade de reacción, e os 
seus cen cabalos son máis que co-
rrectos para calquera situación, 
incluso viaxando catro adultos. E 
isto en parte hai que agradecerllo 
á caixa de cambios, que é un dos 
segredos do bo comportamento 
deste Tipo Cross. A nós agradou-
nos moito a terceira marcha que 
se mostrou como a marcha funda-
mental, pois ten a capacidade de 
reaccionar nun amplo abano de re-
volucións, estirando a entrega de 
potencia máis aló das 4.000 voltas.

En liñas xerais, o Tipo ten un 
bo comportamento dinámico. 
Doadamente un podería prexulgalo 
polo seu axustado prezo, pensando 
que non se desenvolverá ben nunha 
estrada secundaria con curvas á ga-
lega. Nada máis lonxe da realidade. 
O chasis foi perfectamente axusta-
do e permite rápidos xiros de direc-
ción. Unha dirección que responde 
correctamente en curvas curtas, en-
lazándoas comodamente. As sus-
pensións ademais de confortables, 
ningún pasaxeiro se queixou, res-
ponden perfectamente en treitos 
con mal asfalto e revirados.

Á hora de circular por cida-
de ou autoestrada móstrase tan 
capaz de rodar por rúas estreitas 
como por vías rápidas mantendo 
moi boas velocidades de cruceiro.

A
RRIN
CAMOS !

 A 
elasticidade do 
motor notarémola 
sobre todo 
estirando a terceira 
marcha
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detectar correctamente as 
raias da calzada. Sistema de 
alerta por cansazo, un sen-
sor que lle recomenda ao 
condutor descansar can-
do está demasiado canso 
para continuar a súa viaxe. 
Sistema adaptativo de lu-
ces de estrada, para garan-
tir unha mellor visibilidade 
ao conducir de noite, ao 
acender automaticamente 
as luces longas cando non 
veñen coches de fronte. 
Detector de ángulo morto, 
que utiliza sensores ultra-
sónicos para controlar os 
ángulos mortos e avisar de 
calquera obstáculo cunha 
luz de advertencia trian-
gular no espello retrovisor 
ademais dos sensores de 
aparcamento dianteiros, o 

sistema de apertura e arrin-
que sen chave e un carga-
dor para recargar o teléfono 
móbil sen cables. Unha au-
téntica descarga de ener-
xía: un cargador rápido de 
15 kW, con tres veces a po-
tencia dos smartphones 
máis vendidos.

Por outra banda, cando 
se trata de infoentretemen-
to, o Tipo é o primeiro vehí-
culo de FCA dende o Novo 
500 en estar equipado co 
sistema de infoentretemen-
to Uconnect 5 de quinta 
xeración, a plataforma co-
nectada deseñada para 
o futuro, dispoñible cun-
ha pantalla de 10,25 pol-
gadas. Desenvolvido coa 
idea de lle proporcionar ao 
cliente unha experiencia 

de usuario sim-
ple e cómoda, FCA uti-

liza o sistema operativo 
Android Auto sinxelo, in-
tuitivo e personalizable. O 
Uconnect 5 con Wireless 
Apple CarPlay e Android 
Auto implica poder usar as 
funcións de Apple CarPlay 
ou Android Auto sen cables 
na pantalla táctil da radio, 
con perfís personalizables e 
a opción de gardar ata cin-
co configuracións.

Co novo sistema de in-
foentretemento, pódense 
conectar dous teléfonos 
vía Bluetooth ao mesmo 
tempo. Por exemplo, póde-
se usar o móbil da empre-

sa e o persoal, e xestionar 
as chamadas entrantes e 
saíntes simultaneamente, 
agora sen necesidade de 
«pasar» dunha conexión 
a outra para responder a 
unha chamada no teléfo-
no non conectado nese 
momento.

Tamén vale a pena men-
cionar a nova luz de fondo 
branca para todos os con-
trois no habitáculo, o que 
dá como resultado un as-
pecto máis moderno, así 
como o porto USB para os 
asentos traseiros, unha ca-
racterística especialmente 
útil para familias en via-
xes longas, para que os pa-
saxeiros poidan utilizar as 
súas tablets.

Conclusións

É un automóbil cómodo, 
con moitísimo espazo en 
todas as súas prazas, diver-
sos recunchos para deixar 
vultos de distintos tama-
ños, e con tecnoloxía máis 
aló da realmente necesaria 
para conducir. E é que xa 
o dixeron os responsables 
da marca cando tiveron 

en mente este modelo: “O 
que se necesite para con-
ducir pero sen estridencias” 
Aínda que claro que algúns 
necesitan máis que outros, 
pero para a maioría dos 
usuarios o Cross ten todo 
o que se poida necesitar 
para viaxar a gusto, e máis.

Se nos fixamos atenta-
mente no redeseño do Tipo, 
podemos observar unha 
versión atractiva. Aínda 
que o Dacia Sandero da úl-
tima xeración está causan-
do bastante expectación, o 
Fiat Tipo Cross 2021, é un 
vehículo dun segmento su-
perior que ofrece un prezo 
competitivo e numerosas 
virtudes.

Resumindo, o Tipo Cross 
é máis asequible que cal-
quera das súas alternati-
vas, ou dito doutro xeito, 
non atoparás ningún ou-
tro coche novo á venda 
que ofreza unha relación 
tan boa entre característi-
cas e prezo como a que ten 
este modelo.

MOTOR
• Cilindrada: 999 cm3
• Potencia: 101cv (74 kW)
• Par máximo: 190 

Nm a 1.500 rpm
• Número de cilindros: 3
• Alimentación: gasolina
• Tracción: dianteira
• Cambio: manual

CARROZARÍA
• Carrozaría: 4 portas 

con portón
• Prazas: cinco
• Alimentación: gasolina
• Tracción: dianteira
• Cambio: manual

MEDIDAS
• Longo: 436 cm
• Ancho: 179 cm
• Alto:149 cm
• Batalla: 263 cm
• Maleteiro: 440 litros
• Capacidade 

depósito: 50 litros
• Peso en baleiro: 1.315 kg

 O Cross ten 
tecnoloxía máis 
aló da realmente 
necesaria para 
conducir

O maleteiro ten unha capacidade de 440 litros

O interior leva claramente o selo do deseño Fiat
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A importancia dunha boa postura ao volante
O correcto e ter toda a columna firme e dereita no respaldo

As nosas cervicais nolo agradecerán

■ ANTÓN PEREIRA | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoToGraFía

Unha das cousas que te-
mos que ter presente, cando 
vaiamos a conducir un au-
tomóbil, é que a postura ao 
volante é moi importante. 
Basicamente por tres cou-
sas: comodidade, segurida-
de e saúde. Case diriamos 
que as tres están intima-

mente unidas. Para unha 
condución segura, agrada-
ble e sen distraccións, é in-
dispensable a comodidade 
ao volante.

Conducir cunha posición 
incorrecta provoca cansazo, 
tensión nas costas, pescozo, 
brazos e pernas, ademais de 
aumentar o risco de perder 
o control do noso vehícu-
lo. Polo tanto, manter unha 
boa postura ao conducir, 
non só ten implicacións na 
seguridade, senón que ta-
mén repercute na saúde das 
nosas costas.

O primeiro paso que de-
bería dar todo condutor 
nada máis sentarse no co-
che é facer todos os axus-
tes ao seu alcance para estar 
cómodo. Isto implica ter to-
dos os mandos fundamen-
tais ao noso alcance, unha 
boa visión e unha postura 
saudable. É un erro ir “co-
mendo” o parabrisas ou o 
volante; non é necesario, é 
máis, é totalmente incorrec-
to. Os automóbiles actuais 
teñen un montón de axus-
tes (columna de dirección, 
volante, asento…) que nos 
permiten conseguir facil-
mente unha posición ópti-
ma. Actualmente a maioría 
dos vehículos dispoñen de 
asentos deseñados para 
que os condutores consi-
gan unha posición axeitada.

Por todo isto, é moi reco-
mendable prestar atención 
aos consellos de doppo by 
Zurich para evitar malas 
posturas e posibles dores 
de costas.

A colocación do asen-
to. Como punto de refe-
rencia, é importante que 
ao pisar a fondo o embra-
gue, manteñamos a perna 
estirada, pero co xeonllo 

lixeiramente dobrado. En 
caso de tratarse dun vehí-
culo automático a distan-
cia a marcará a posición do 
volante.

A altura do asento. 
Debemos conseguir unha 
altura adecuada para sen-
tirnos cómodos e que nada 
nos obstaculice a visión.

Respaldo e repousacabe-
zas. As nosas costas deben 
ir o máis rectas posible, 
mantendo a comodida-
de, para poder manobrar 
á perfección. A idea é ter 
toda a columna firme e de-
reita no respaldo. Para iso 
o repousacabezas debe 
estar xusto detrás da nosa 
cabeza para evitar os efec-
tos negativos do latigazo 
cervical, en caso de acci-
dente. Con relación aos 
repousabrazos, aínda que 
o vehículo dispoña diso, 
non debemos abusar do 
seu uso.

A posición do volante. A 
postura dos brazos inflúe 
directamente nos ombrei-
ros e as costas. Por iso, a 
altura ideal é aquela que 
une o centro do volante co 

noso pescozo en liña rec-
ta. En canto á distancia idó-
nea, debemos comprobar 
se, coas costas apoiadas do 
todo, tocamos co pulso a 
parte superior do volante.

Colocación dos retrovi-
sores. O ideal para manter 
unha boa postura é que po-
demos ter o maior campo 
de visión co menor move-
mento de pescozo posible, 
evitando que sufran as no-
sas cervicais.

Tamén debemos lembrar 
que é moi recomendable, é 
moi necesario, realizar para-
das e baixar do vehículo se 
realizamos traxectos longos. 
Mover o corpo e cambiar a 
postura evita a temible fati-
ga e ademais as nosas cos-
tas agradecerano. Manter 
unha boa postura corpo-
ral é garantía de saúde e 
de seguridade, nosa e dos 
demais.

 É un erro 
ir “comendo” o 
parabrisas ou o 
volante

 Unha 
postura axeitada 
nos permitirá ter un 
bo campo de visión
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CAKE, a eléctrica sueca

■ XAVIER VILARIÑO | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoToGraFía

CAKE é unha compañía 
sueca que deseña e fabrica 
motos lixeiras 100% eléc-
tricas nadas da paixón po-
los deportes extremos e 
coa misión de desenvolver 
produtos sostibles. Nos mo-
tores eléctricos das motos 
CAKE hai moi poucas pezas 
móbiles e o seu mantemen-
to é marxinal. Limpala, cam-
biar pneumáticos, engraxar 
a cadea, revisar os freos e a 
suspensión é todo o que hai 
que facer. Simplemente hai 
que cargalas nunha toma de 
corrente doméstica.

As motos deste fabrican-
te destacan pola súa simpli-
cidade, cunha construción 
modular coma se fose un 
LEGO, que permite adaptar 

cada modelo a moi-
tas necesidades. 
Unha concep-
ción que en 

realidade é 
froito dun 

s o -

fisticado proceso tecnoló-
xico para conseguir a maior 
pureza de liñas, a máxi-
ma lixereza posible, unha 
gran durabilidade e unha 
boa relación autonomía/
prestacións.

A gama componse de 3 
series: Race, como motos 
de enduro dende unha óp-
tica deportiva; Freeride, para 
gozar ao aire libre sen limita-
cións e Explore & Commute, 
que representa a opción ur-
bana de maior practicidade.

Serie Freeride. É unha 
moto de todoterreo. Con 
tres modos de condución 
(Excel, con autonomía dun-
ha hora; Excite de 2 horas e 
Explore, con ata 3 horas) e 
catro niveis de retención.

- Kalk OR, a mellor pola 
súa relación peso/poten-

cia, con: 69 kg, motor de 
11 kW e unha autonomía 
de 3 horas coa súa batería 
de 2,6 kWh (velocidade: 
90 km/h). Prezo: 13.000 €.
- Kalk&, é a versión matri-

culable derivada da Kalk OR. 
Pesa 79 kg, ten un motor de 

10 kW e unha autonomía de 
83 km coa súa batería de 2,6 
kWh (velocidade: 90 km/h). 
Prezo: 14.000 €.

- Kalk INK, conta coa 
mesma tecnoloxía e siste-
ma de propulsión da Kalk 
OR pero con outras rodas, 
prescinde das bieletas e a 
súa amortiguación non re-
sulta tan elaborada. Pesa 77 
kg, ten un motor de 11 kW e 
unha autonomía de 3 horas 
coa súa batería de 2,6 kWh 
(velocidade: 90 km/h). Prezo: 
9.500 €.

- Kalk INK&, é a versión 
matriculable da Kalk INK, 
con: 83 kg de peso, un mo-
tor de 10 kW e unha auto-
nomía de ata 83 km coa súa 
batería de 2,6 kWh (velocida-
de de ata 100 km/h). Prezo: 
10.500 €.

Serie Race. Representa ás 
motos eléctricas de todote-
rreo puras. Están destinadas 
a circuíto ou leiras privadas. 
Non están homologadas 
para a vía pública.

- Kalk OR Race: é o modelo 
tope de CAKE. Con suspen-
sións asinadas por Öhlins, 
75 kg, un motor de 11 kW e 
unha autonomía de 3 horas 
coa súa batería de 2,6 kWh 
por 13.000 €.

- Kalk INK Race: pesa 78 
kg, ten un motor de 11 kW e 
unha autonomía de 3 horas 
coa súa batería de 2,6 kWh 
por 10.500 €.

Explore & Commute. 
Esta serie conta cunha repre-
sentante: a Ösa, unha moto 
con moitos accesorios, cun 
gran poder de adaptación. 
Todo se articula ao redor dun 
gran travesaño lonxitudinal 
de cor gris que configura 
unha moto completamen-
te modular. Para asfalto ou 
offroad.

- Ösa, é a versión máis alta 
da gama, coa posibilidade 
de elixir entre unha batería 
de 2,6 ou 1,5 kWh, un motor 
de 10 kW, unha velocidade 
de 90 km/h, unha autonomía 
de 84 km, un peso de 72 kg e 
un prezo dende 8.500 €.

- Ösa Lite, matriculada 
como ciclomotor, cunha ve-
locidade limitada a 45 km/h. 
Pesa 70 kg, permite elixir en-
tre unha batería de 2,6 ou 1,5 
kWh, ten un motor de 4 kW, 
e unha autonomía de 92 km. 
Dende 6.500 €.

 Os prezos 
das CAKE oscilan 
entre 6.500 e 
14.000 euros
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Forza Honda!

Honda Forza 300 2020

■ XOSE ARUFE | TexTo

motospruebas@gmail.com

■ UXÍA QUEIRUGA | FoToGraFía

A historia da Honda Forza 
300 como scooter de mo-
tor premium de gama me-
dia remóntase ao ano 2000, 
a Forza ofrecía unha mobili-
dade práctica combinada cun 
pracer de condución refres-
cante, moito espazo de alma-
cenamento e un innovador 
sistema de freada combina-
da. En 2004 engadiuse a CVT 
(Transmisión continuamente 

variable), ademais dun inmo-
bilizador antirroubo, inxec-
ción electrónica PGM-FI para 
o motor e espazo de almace-
namento para dous cascos 
integrais debaixo do asento.

Os freos ABS agregáronse 
no modelo do ano 2005 e en 
2008 un luxoso paquete de 
audio con altofalantes, así 
como un S MATIC mellorado 
(con modo de cambio auto-
mático por fases) e un novo 
sistema de freos combina-
dos ABS melloraron o equi-
po. En 2016 levouse a cabo 

unha revisión do deseño, que 
ofreceu máis espazo e como-
didade, especialmente para 
dúas persoas en percorridos 
máis longos.

En 2018, seguiu unha ver-
sión revisada, a Forza 300 ob-
tivo o aspecto máis deportivo 
da súa irmá pequena, o mo-
delo Forza 125, do cal ven-
déronse 30.000 unidades en 
Europa en tres anos. Unha 
ampla gama de caracterís-
ticas: máis liviá, máis com-
pacta e máis deportiva. Este 
equipo inclúe un parabrisas 

axustable electricamente, 
tecnoloxía de iluminación 
LED, nova instrumentación 
e control de par selecciona-
ble Honda (control de trac-
ción HSTC).

No modelo 2020 a Forza 
recibiu un chasis de sección 
tubular revisado, cunha roda 
traseira máis grande. Con 
todo, isto tivo un efecto po-
sitivo na aceleración, a velo-
cidade máxima e o consumo 
de combustible. Grazas á súa 
multifuncionalidade, a Forza 
300 demostrou a súa eficacia 
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especialmente no uso diario 
unha e outra vez

Mantendo o seu carácter 
cotián

O parabrisas aerodinami-
camente sofisticado dirixe a 
corrente de aire sobre e ao 
redor do condutor cando é 
necesario e reduce o ruído 
do vento. Esta comodidade 
adicional resulta ser unha 
vantaxe, especialmente en 
viaxes máis longas. Se prefi-
res unha brisa fresca na túa 

cara en viaxes curtas a tem-
peraturas máis altas, sim-
plemente hai que mover o 
parabrisas a unha posición 
máis baixa con só premer un 
botón.

Pódense acomodar fa-
cilmente dous cascos inte-
grais debaixo do asento ou 
un casco integral máis equi-
po de chuvia e unha bolsa de 
tamaño mediano. Na parte 
dianteira esquerda do re-
vestimento hai un compar-
timento de almacenamento 
con cerradura e un enchufe 

de 12 volts, aquí póden-
se gardar smartphones ou 
utensilios máis pequenos. A 
Forza 300 ten unha moder-
na tecnoloxía de iluminación 
LED (faros, luces traseiras e 
intermitentes).

Ademais do aceso e blo-
queo do asento e do male-
teiro, o mando a distancia 
pode controlar o dispositivo 
de apertura do Top Box de 45 
litros (dispoñible opcional-
mente). Coa chave intelixen-
te no peto, o cofre bloquéase 
automaticamente cando o 

condutor abandona o vehí-
culo. Tamén se pode pechar 
cunha chave convencional. 
O mecanismo de bloqueo 
está especialmente dispos-
to debaixo da Smart Box 
e, polo tanto, non afecta a 
capacidade.

As pantallas dixitais com-
plementan o velocímetro e 
o tacómetro analóxicos na 
pantalla do instrumento. 
Pódense acceder a tres mo-
dos de visualización diferen-
tes mediante un interruptor 
no manillar. Ofrece contaqui-
lómetros, distancia restante, 
consumo (actual e medio), 
contaquilómetros parcial, 
temporizador, temperatura 
ambiente e nivel de carga da 
batería.

Chasis e datos

Batalla curta para un ma-
nexo áxil. Dimensións exter-
nas compactas combinadas 
cunha práctica altura de 
asento. Lamias de aluminio 
fundido para ambas rodas, 
roda traseira de 14 polgadas.

A distancia entre eixes é de 
1.510 mm, o ángulo da direc-
ción de 26,5° e a roda de 89 
mm. O arrefriador e a batería 

colócanse entre o tanque de 
combustible e o espazo de 
almacenamento debaixo do 
asento para axudar a centra-
lizar as masas para un mellor 
comportamento de condu-
ción. O peso cando está 
completamente cargado e 
listo para conducir é de 182 
quilos.

A altura do asento é de 
780 mm e ofrece unha posi-
ción de asento erguida cun-
ha excelente visión xeral da 
situación do tráfico. O ancho 
do manillar é de 755 mm e o 
ancho do vehículo é de 580 
mm (860 mm incluído o re-
trovisor). Esta delgada esta-
tura permite conducir sen 
esforzo a través do tráfico 
do centro da cidade.

 Unha moto 
que ata os días 
chuviosos é un 
pracer conducila
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A estable horquilla (tele-
scópica de 33 mm) e o dobre 
amortecedor traseiro con 
precarga de resorte axusta-
ble en sete direccións garán-
tenos un comportamento de 
condución seguro, xunto coa 
mellor suspensión e comodi-
dade de condución. O bas-
culante foi deseñado nunha 
peza de aluminio fundido. 
O chasis complétase con 
lamias de fundición de alu-
minio lixeiras e elegantes. 
Neles móntanse pneumáti-
cos sen cámara nas dimen-
sións 120/70-15 (dianteiro) e 
140/70-14 (traseiro). A com-
binación convence pola súa 
agradable comodidade de 

rodadura. A freada diantei-
ra realízase mediante un freo 
de disco de 256 mm de diá-
metro; na traseira hai un de 
240. O ABS de dúas canles 
de serie evita de forma fia-
ble unha freada excesiva non 
desexada, tanto en situa-
cións de choque como en es-
tradas molladas ou difíciles.

Caracterízase por un rá-
pida aceleración e unha 
boa velocidade máxima, así 
como pola súa eficiencia de 
consumo.

O control de par selec-
cionable Honda estándar é 
axustable (control de trac-
ción HSTC), que tamén se 
pode desactivar cun inte-
rruptor no manillar.

Motor

A S01 está equipada cun 
sisO Honda Forza 300 ten un 
motor SOHC de catro válvu-
las refrixerado por líquido 
con 297cc e inxección PGM-
FI, como o popular scooter 
SH300i. A combustión está 
optimizada por unha forma 
de cámara de combustión 
moderna, buxías especiais 
de longa duración asegu-
ran a formación de faís-
cas potentes. A tecnoloxía 

avanzada ofre -
ce unha p o t e n c i a 
impresionante en todos os 
réximes do motor, unha ro-
dadura agradablemente har-
moniosa e un consumo de 
combustible especialmente 
económico.

Destacaría o HSTC. O siste-
ma optimiza a seguridade de 
condución comparando as 
revolucións das rodas dian-
teiras e traseiras, calculando 
a taxa de escorregamento 
e, se é necesario, reducindo 
o par motor en consecuen-
cia mediante a inxección 
de combustible. Isto evita a 
perda de agarre na roda tra-
seira ao acelerar demasia-
do rápido. Se o deséxamos, 
este sistema pódese desacti-
var mediante un interruptor 
no manillar. Se o control de 
tracción intervén durante a 
condución, tamén llo indica 
ao condutor a través dunha 
luz de advertencia amarela 
no cadro. O motor caracte-
rízase por unha construción 
sólida e duradeira. Na árbo-
re de válvulas da culata, os 
balancíns de rodillos axudan 
a reducir a fricción interna; 
1,7 litros de aceite circulan 
na carcasa do propulsor para 
favorecer un funcionamento 
suave e unha lubricación efi-
ciente. A construción espe-
cial cun desprazamento do 
cigüeñal de 5 mm tamén re-
duce a fricción entre o pis-
tón e a camisa do cilindro, 
o que optimiza a resisten-
cia ao desgaste. O embra-
gue centrífugo automático 
e a transmisión por correa 
V-Matic transfiren a poten-
cia de xeito limpo, eficaz e 
suave á roda traseira.

Proba en estrada

O meu primeiro pensa-
mento nada máis sentar-
me nela foi “esta é a miña 
moto”, séntaste e todo é 
perfecto, todo está a man, a 
posición das pernas moi re-
laxada, cando pulsas o bo-
tón de arrinque o seguinte 
que escoitamos é un zum-
bido suave do seu motor, 
fácil de conducir, moi con-
fortable, moi cómoda, lixei-
ra, moi manexable, con moi 

boa protección, equilibrio de 
suspensións perfecto, con-
sumo reducido, tecnolóxi-
ca e moi segura. Unha moto 
que ata os días chuviosos 
é un pracer conducila. Os 
pneumáticos de serie Pirelli 
Diablo agárranse ao asfalto 
perfectamente e dan un ma-
tiz deportivo a este elegante 
scooter.

Fixen máis de 1.000 km nos 
días de probas que MOTOR 
7 me cedeu esta moto e fa-
ría outros 1.000 máis sen nin-
gún problema. Gózase moito 
con esta moto e os quilóme-
tros pasan sen enterarte, o 

único que se lle podería criti-
car é a súa velocidade punta, 
10 km/h máis, sería perfecto. 
A súa irmá de 350cc esta a pi-
ques de chegar e solucionará 
este problema. En estradas 
nacionais, perfecta, en cida-
de, impresionante lixeira e 
manexable.

Todo isto conflúe nun-
ha condución moi doada 
e suave, todo o que nece-
sitas facer é virar o acelera-
dor para arrincar e continuar 
acelerando para continuar 
gozando. Está claro que 
Honda decidiu facer este 
termo lendario, bautizando 

 A Forza 300 
ten unha moderna 
tecnoloxía de 
iluminación LED
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ao seu novo buque insignia 
da gama scooter, a impresio-
nante e novidosa Forza 750 
que vos mostraré en bre-
ve. Permanecede atentos 
a estas páxinas de SPRINT 
MOTOR.

A Forza 300 está dispo-
ñible nas seguintes cores: 
Azul Crecente Metálico, Matt 
Cynos Grey Metalizado, Matt 
Pearl Branco Frio e o mode-
lo especial "Limited Edition" 
en exclusivo Air Force Grey.

MOTOR
• Tipo: Monocilíndrico 

de catro tempos 
refrixerado por líquido

• Número de válvulas: Catro
• Cilindrada: 279 cm3
• Compresión: 10,5: 1
• Potencia: 25cv (18,5 

kW) a 7.000 rpm
• Par máximo: 27,2 

Nm a 5.750 rpm
• Cantidade de aceite 

do motor: 1,7 litros

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
• Inxección de 

combustible: PGM-FI
• Capacidade do tanque de 

combustible: 11,5 litros
• Consumo: 31 km / L (ciclo 

de medición WMTC)

SISTEMA ELÉCTRICO
• Arrinque: Eléctrico

• Batería: 12V-8.6Ah
• Alternador: 340 vatios

TRANSMISIÓN
• Embrague centrífugo 

automático: CVT
• Transmisión final: 

Correa trapezoidal

CHASIS
• Estrutura: Aceiro con vigas
• Altura do asento: 780 mm
• Peso con tanque cheo: 

182 quilogramos
• Radio de xiro: 2,4 metros

SUSPENSIÓN
• Dianteira: Horquilla 

telescópica de 33 mm
• Traseira: Dous 

amortecedores

RODAS E FREOS
• Lamia dianteira: 

15 polgadas
• Lamia traseira: 14 polgadas
• Freos: Tipo ABS 2 canles
• Dianteiro: 256 mm
• Traseiro: 240 mm
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O 14 xuño de 1904, Damián 
Mateu fundaba, coa axu-
da do enxeñeiro suízo Marc 
Birkigt, a compañía Hispano 
Suíza, que escribiría o seu 
nome na historia do auto-
mobilismo español xunto as 
palabras “deportivo” e “luxo”. 
Birgit era un mozo de 26 anos 
que xa tiña experiencia con 
motores de 10 e 14 cabalos 
de potencia, tendo traballa-
do para “La Cuadra” e J.Castro 
en Barcelona, e o seu coñe-
cemento sentaría as bases da 
nova compañía. 
En 1905 Hispano Suíza sa-
cou o seu primeiro vehícu-
lo, o Tipo Acorazado Sistema 
Birkigt, cun motor de catro ci-
lindros e 20cv e que chegaba 
ata os 87 km/h, para un ano 
máis tarde, sacar o primeiro 
coche español con seis ci-
lindros, con 75cv de poten-
cia e que completou a ruta 
Perpignan-Paris en 22 horas, 
toda unha proeza mediáti-
ca. Hispano Suíza comenzou 
a crecer, abriron unha fábri-
ca en Francia e venderon a li-
cencia de fabricación a outros 

construtores en Reino Unido, 
Italia ou Checoslovaquia, o 
que levou a unha expansión 
polo mundo e á conquista da 
alta sociedade, competindo 
con outras marcas de co-
ches de luxo. Mesmo o rei de 
España, Alfonso XIII, aficiona-
do ao mundo do motor, tivo 
unha moi boa relación coa 
Hispano Suíza, que traba-
llou moi ben ese contacto, e 
o monarca apoiaría á marca, 
que honrou ao rei poñendo o 
seu nome a un coche, o T-45 
“Alfonso XIII”.

A cegoña

Europa estalou en 1914, e a 
I Guerra Mundial levaría, en-
tre todas as novidades tecno-
lóxicas da guerra, o conflito 
aos ceos. E Hispano Suiza 
adaptouse ao novo mundo 
en chamas, centrando a súa 
produción en motores de 
avión, o que trouxo a com-
pañía grandes beneficios, ao 
ter vendido 50.000 unidades 
durante os catro anos nos 
que a guerra encheu Europa 
de mortos. O conflito non só 
trouxo ganancias monetarias 
á empresa se non que dotou 

á súa marca do icónico logo-
tipo da cegoña, ao ser este 
o símbolo dunha escuadra 
francesa de avións, que voa-
ba cos seus motores, e que 
no seu honor foi adoptado 
xunto as bandeiras española 
e suíza na identidade visual.
A cegoña prateada fixo apa-
rición por primeira vez no 
H6B, un rompedor vehículo 
cun motor de seis cilindros 
que chegaba aos 150 km/h 
e que se fixo coa vitoria na 
Copa George Boillot, cele-
brada en Boulogne, Francia, 
facendo historia para a mar-
ca. Alfonso XIII, fiel amigo da 
Hispano Suiza tamén colleu o 
H6B e competiu con el na ca-
rreira da “Costa das Perdices” 
nas aforas de Madrid. Estas 
probas de resistencia que 
eran as competicións supu-
xeron para os vehículos unha 
demostración da súa fiabili-
dade e altas prestacións.
André Dubonnet, fillo do fun-
dador de Dubonnet, a mar-
ca de bebidas espirituosas, 
foi un aviador francés dos 
que voaron cun motor de 
Hispano Suiza, e rematada a 
Gran Guerra mantivo a rela-
ción coa marca automobilís-
tica. En 1932 presentouse no 
Salón do Automóbil de Paris 
o Dubonnet Xenia, un bólido 
baseado no H6B, con sistema 
de suspensión independen-
te inventado polo propio pi-
loto, que substituía as béstas 
por resortes helicoidais. En 
1936 lanzouse unha segun-
da versión, máis aerodinámi-
ca e espectacular, con portas 
escorrentes, parabrisas envol-
ventes, liñas futuristas e un 

motor tipo 68 bis con doce 
cilindros e 250 cabalos de 
potencia.

As últimas décadas da 
compañía

Rematada a guerra civil es-
pañola, Hispano Suiza se-
guiu desenvolvendo motores 
e vehículos cada vez máis po-
tentes, optando por deseños 
máis selectos, como o T60 
ou o K36. A empresa pasou 
por reformas internas e divi-
diuse en tres seccións: unha 
dedicada á aviación e ao mi-
litar, outra dedicada aos au-
tomóbiles, e unha terceira á 
maquinaria e ferramentas. En 
1953, despois de anos de di-
ficultades económicas para a 
empresa, o soño de Damián 
Mateu e Marc Birkigt, que 
vendera máis e 12.000 au-
tomóbiles de luxo e levara 
a reis e pilotos coa forza dos 
seus motores, chegaba ao 
seu fin coa nacionalización 
de Hispano Suiza, Fábrica de 
Automóbiles S.A..
A marca foi sinónimo de luxo 
e exclusividade, un símbolo 
de status que aristócratas, in-
telectuais e artistas ensinaban 
con orgullo. Personalidades 
como Gustavo V de Suecia, 
Carlos II de Romanía, Luís II de 
Mónaco, Pablo Picasso, André 
Citroën, Coco Chanel, René 
Lacoste, Albert Einstein ou 
Paul McCartney foron clien-
tes seus. Hoxe os coches de 
Hispano Suíza son pezas de 
museos e coleccións priva-
das, recordos do mundo de 
principios do século pasado.

No garaxe dos reis e nos ceos de Europa
Hispano Suíza

A cegoña prateada fixo aparición por primeira vez no H6B

O Beatle Paul McCartney tamén foi cliente desta marca
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Un campión de Le Mans, o 
Jaguar C-Type de 1953, vol-
verá a producirse como parte 
da celebración do 70 aniver-
sario de Jaguar Classic. Oito 
réplicas realizaranse nas ins-
talacións de Coventry, aínda 
que no seu momento foron 53 
as unidades, das que 43 foron 
a parar a clientes privados. O 

C-Type fabricouse entre 1951 
e 1953, sendo coñecido po-
las súas formas fluídas, froi-
to do traballo do deseñador 
Malcom Sayer, e o bólido ga-
ñaría as tremendas 24 Horas 
de Le Mans no seu debut en 
1951, a primeira das sete vito-
rias de Jaguar na competición 
gala de resistencia. No ano 
seguinte o C-Type foi pionei-
ro na tecnoloxía de freos de 

disco cun revolucionario siste-
ma que desenvolveron Jaguar 
e Dunlop. 
Stirling Moss logrou a primei-
ra vitoria dun vehículo de este 
tipo no Gran Premio de Reims, 
tamén en Francia, e participou 
na carreira Mille Miglia de 
Italia. Os freos de disco proba-
ron o seu valor unha vez máis 
en 1953, volvéndolle a dar a 
vitoria ao C-Type en Le Mans. 
Ese ano tamén foi un éxito 
entre propietarios privados, 
o que influíu en que Jaguar 
se colocase na segunda posi-
ción no primeiro Campionato 
Mundial de Deportivos. Para 
Dan Pink, o director de Jaguar 
Classic, o C-Type foi funda-
mental para o éxito de Jaguar 
nas carreiras de resistencia, e 
nas mans dalgúns dos pilotos 
máis admirados da historia 
converteuse en sinónimo de 
innovación, tanto en deseño 
como en enxeñería. “Setenta 
anos despois, o equipo de 
Jaguar Classic sente un gran-
de orgullo por poder apro-
veitar os últimos adiantos 
en tecnoloxía de fabricación 

para que unha nova xeración 
de entusiastas desfrute desde 
lendario vehículo”.

As réplicas actuais

As oito novas réplicas que 
Jaguar fará con motivo da 
celebración do aniversario 
terán as especificacións do 
modelo que gañou Le Mans 
en 1953, co seu motor de seis 
cilindros en liña e 3,4 litros 
con freos de disco e carbu-
rador Weber 40DCO3 triple 
para lograr os 220 cv. Coa ex-
periencia doutros programas 
como o Lightweight E-Type, 
o XKSS e p D-Type, o equi-
po de enxeñeiros de Jaguar 
Classic consultou arquivos 
da compañía e cotexou da-
tos escaneados dun C-Type 
orixinal, para, coa axuda da 
última tecnoloxía de dese-
ño, crear unha produción 
nova pero o máis auténti-
ca posible. Unha precisión 
que vai garantida polo ac-
ceso aos mesmísimos pla-
nos de Malcom Sayer e o 

resto dos deseñadores orixi-
nais de 1953.
Estes datos resultan de maior 
proveito grazas a un configu-
rador en liña que foi deseña-
do especificamente para que 
Jaguar puidese ofrecer aos 
seus clientes a posibilidade 
de visualizar de forma virtual o 
seu C-Type, a nova ferramen-
ta de http://www.classicvisua-
liser.jaguar.com/. Esta permite 
aos usuarios comparar cores e 
revestimentos que poden eli-
xir entre doce cores primixe-
nios para o exterior e oito para 
o interior. Tamén é posible fa-
cer axustes adicionais como 
círculos de competición, unha 
insignia no volante e una ins-
crición no capó. Os interesa-
dos en comprar tamén poden 
completar o seu C-Type con 
protección antienvorco ou 
un sistema de retención con 
arnés aprobado pola FIA. O 
campión de Le Mans non só 
se poderá usar para ensinar ao 
mundo, se non para percorrer 
carreiras históricas ou probas 
en circuíto pechado.

O retorno dunha lenda dos 50
Jaguar C-Type de 1953

 O C-Type foi 
fundamental para o 
éxito de Jaguar

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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O C-Type fabricouse entre 1951 e 1953
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GP Ice Race, unha carreira xeada
Unha arraigada tradición do norte europeo que chegou aos Alpes austríacos

Unha homenaxe a Ferdinand Porsche
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O lago xeado Zell en Austria, 
foi testemuña ao longo de 
máis de vinte anos, dunhas 
corridas cargadas de adrena-
lina na honra de Ferdinand 
Porsche. Esta bonita tradi-
ción segue viva, aínda que 
este ano, por razóns obvias, 
sen público.
Unha arraigada tradición do 
norte europeo que chegou 
aos Alpes austríacos: skijöring 
vén de Escandinavia e signi-
fica "esquí arrastrado ou re-
molcado". Antigamente, os 
campesiños practicaban esta 
modalidade de despraza-
mento no inverno, facéndose 
arrastrar por cabalos ou cans, 
que era o que había. Máis 

adiante esta tradición rural 
converteuse en deporte, e 
os máis atrevidos utilizaron 
ata motocicletas como ve-
hículo de tiro. Así foi tamén 
no inverno de 1937 nun cir-
cuíto preparado para a oca-
sión sobre o lago Zell xeado. 
Ante un pintoresco esce-
nario alpino ofreceuse aos 
espectadores un curioso es-
pectáculo con carácter de 
festa popular. Quince anos 
despois, o dez de febreiro de 
1952, algúns austríacos afec-
cionados ao automobilismo 
renovaron este memorable 
acontecemento coa primei-
ra Carreira Skijöring en me-
moria do profesor Ferdinand 
Porsche.
Así e todo, o clima xogou 
unha mala pasada nese 

momento tan agardado. 
Debido a unha forte neva-
da, no último minuto a ca-
rreira debe trasladarse a un 
circuíto alternativo en terra 
firme. Malia iso os afecciona-
dos chegan en masa. Antes 
da saída gárdase un minu-
to de silencio na honra de 
Ferdinand Porsche, que un 
ano antes, o trinta de xaneiro 
de 1951, falecera aos 75 anos 
en Stuttgart e foi enterrado 
en Zell am See. E comezan a 
soar os propulsores. O públi-
co segue con fascinación a 
feroz carreira na neve. Motor 
e xeo fan unha combinación 
do máis apaixonada. Un es-
pectáculo único.
“Alfonso XIII”.

Anos 50

A principios dos anos cincuen-
ta, tamén en Austria, o auto-
mobilismo era un dos deportes 
máis populares, atraendo a 
miles de espectadores todas 
as fins de semana. Naqueles 
tempos comezaba a motori-
zación das masas. "Todos so-
ñaban cunha motocicleta ou 
un automóbil", explica o es-
critor austríaco Thomas Karny 
sobre esta época e o soño que 

moitos que "non poderían fa-
cer realidade ata moito tempo 
despois".

O xornal Salzburger 
Nachrichten informou de que 
a primeira Ferdinand Porsche 
Memorial Race no improvisa-
do circuíto de 1.800 metros 
"desenvolveuse sen contra-
tempos e sen accidentes a pe-
sar do mal tempo". Ademais 
dos equipos de skijöring so-
bre dúas rodas e dous esquíes, 
participaron tamén intrépidos 
pilotos en vehículos de catro 
rodas. O máis rápido alcanzou 
unha velocidade media de 57 
quilómetros por hora.
Nesa época, as estreitas rela-
cións de Porsche coa rexión 
tiñan varias vertentes. A leira 
de Schüttgut, xunto ao lago 
Zell, pertencía á familia dende 
1941, e a uns 130 quilómetros 
de alí, comezara un novo ca-
pítulo da historia empresarial 

 Skijöring vén 
de Escandinavia 
e significa "esquí 
arrastrado ou 
remolcado"

911 3.0 SC Rothmans Rally en la Cold Start by GP
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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:

en Gmünd, Carintia, trala 
Segunda Guerra Mundial. 
Nos barracóns da antiga se-
rrería producíronse os pri-
meiros automóbiles que 
levan o nome da familia. 
Aquí atópase a semente do 
fabricante de automóbiles 
deportivos Porsche.

Tradición e curiosidades

A tradición da carreira en me-
moria de Porsche no lago Zell 
continúa en 1953. "Corenta e 
oito participantes de Austria 
e Alemaña disputan unha 
emocionante competición 
en trece carreiras", publica 
nesta ocasión o Salzburger 
Nachrichten. En canto aos 
automóbiles, predominio 
do Porsche 356. Nun deles, 
Herbert Kaes, un sobriño de 

Ferdinand Porsche, gaña na 
categoría de deportivos de 
ata 1.500 centímetros cú-
bicos. En 1955 triunfa na 
mesma clase Huschke von 
Hanstein, antigo responsable 
de competición de Porsche. 
Mais quen máis chama a 
atención é un piloto que al-
canza os 97 quilómetros por 
hora (sen esquiador): Otto 
Mathé.
Por unha banda, causa sensa-
ción o seu extravagante vehí-
culo, de construción propia 
e sobre a base dun Porsche, 
denominado "Fetzenflieger" 
(algo así como "chatarra vo-
ladora"); por outra, o feito de 
que Mathé, de corenta anos, 
como consecuencia dun gra-
ve accidente de motocicle-
ta unicamente pode usar o 
brazo esquerdo. "Enchíame 

de admiración a forma que 
tiña de pilotar cun só bra-
zo. E os pneumáticos con 
cravos do seu famoso vehí-
culo fascinábanme", contou 
unha vez o campión mundial 
de Fórmula 1 Niki Lauda. En 
1956 von Hanstein compite 
cun Porsche 550 Spyder na 
categoría de 1.500 centíme-
tros cúbicos directamente 
contra Mathé, e ten que dar-
se por vencido.

Fin e renacemento

Ata os anos setenta teñen 
lugar en Zell am See as ca-
rreiras sobre o lago xeado, 
aínda que en varias oca-
sións hai que cancelalas a 
causa do escaso grosor da 
capa de xeo. Antes do even-
to de 1974 ten lugar unha 
traxedia: o xeo crébase e o 
condutor dun vehículo qui-
taneves afúndese. A raíz dis-
to suspéndense as carreiras, 
co que temporalmente fina-
liza un capítulo sen igual da 

historia do automobilismo. 
As carreiras en memoria de 
Ferdinand Porsche ofrecían 
todo o que caracteriza ao 
deporte do automobilismo: 
emocionantes competicións, 
tecnoloxía fascinante, vence-
dores e vencidos.
En 2019 Ferdinand Porsche jr. 
e Vinzenz Greger volven reto-
mar esta fascinante tradición 
e celebran o seu renacemen-
to co GP Ice Race nunha pista 
preparada xunto ao aeropor-
to de Zell am See.
2021: Cold Start by GP. Tras 
dúas exitosas probas da GP 
Ice Race, ás que asistiron de-
cenas de miles de persoas, o 
espectáculo deste ano en Zell 
am See foi un pouco diferen-
te: rebautizada só para 2021, 
a Cold Start by GP celebrouse 
sen público, co fin de cumprir 
as directrices da COVID-19. O 
ano que vén, a GP Ice Race vol-
verá ser máis grande e mellor. 
Xa están en marcha os plans 
para o evento de 2022, que 
terá lugar na pista do aeró-
dromo de Zell am See e con-
tará con novos elementos. O 
equipo do GP Ice Race tamén 
ten preparadas algunhas sor-
presas este ano, para os afec-
cionados que non poidan 
agardar tanto.

 Os 
campesiños 
practicaban 
Skijöring no inverno

Boxster 25 Aniversario en la Cold Start by GP

Competición 29



Con ilusión –e moita– federacións, 
organizadores, equipos e afecciona-
dos foron definindo os calendarios 
de cara a este ano que xa consumiu 

dous meses. Pero esas enormes ganas 
de carreiras, incluso se precisamos de 
probas con afección nas beiras, están 
de momento en certo impasse. Toca 

agardar aos avances das vacinas que 
freen esta desgraciada pandemia que 
nos tocou vivir. E á espera desa nece-
saria solución, así estaría o panorama.

■ MIGUEL CUMBRAOS ÁLVAREZ | TexTo ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ | FoTos

Tempo de espera
Competicións no 2021

WRC: Avanzando
Montecarlo, con triunfo de Ogier e Artic. Como novidade o segundo rali en Finlandia, a piques de 
disputarse no momento de redactar estas liñas, son os dous pasos dados no mundial de ralis, que 
dispón dun calendario con carreiras clásicas e certas novidades.
No que atinxe ás citas máis próximas para a afección galega, a proba de Portugal estaría situada a 
finais de maio e España-Cataluña, que deixa a terra para ser só asfalto no seu retorno, está fixada 
para mediados de outubro.

Europeo de ralis: Modificado
Aínda non dera o seu bandeirazo de saída, que tiña que ser norte do pais veciño, e o Europeo de 
Ralis xa tivo que modificar o seu calendario, polas circunstancias coñecidas. Arrincará tamén en 
Portugal, en concreto no archipélago das Açores, tendo igualmente outra carreira en territorio luso, 
a de Serras de Fafe e Felgueiras, en outono. España estará representada polo instaurado Illas Cana-
rias, que volve a repetir data outonal para pechar o certame.

Campionatos de España de ralis: Moitos cambios
O ano 2020 supuxo o derradeiro ano do CERA e do CERT, dígamos asfalto e terra; os vencedores 
foron Pepe López e Nil Soláns respectivamente. No presente exercicio a Federación Española “tirou 
a casa pola fiestra” modificando ambos certames e converténdoos nun “Supercampionato” mixto, 
cun total de catorce probas, entre as que estarían os ralis galegos de Comarca de Arzúa, Ourense e 
Ferrol. Lembrar que o “Supercampionato” xa existía, vencido nas dúas edicións polo piloto López, 
pero desta volta increméntase considerablemente o número de carreiras e desaparece o campio-
nato propiamente dito, en ámbalas dúas superficies.

Diversos pilotos españois poderían disputar o ERC, entre eles o coruñés Iván Ares

Con Portugal e España intentarán ser realidade no presente exercicio

O excesivo número de probas pode lastrar a participación neste certame mixto
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Copas de España: Un bo recurso
Como acontecera nos anos 80, regresa a Copa de España de Ralis, que desta volta terá unha versión 
en asfalto, coa maioría das citas no noroeste peninsular, e outra en terra, máis reducida. A que se 
podía considerar a “segunda división dos ralis nacionais” admitiría certos vehículos GT e WRC, o que 
podería dar pe a curiosas listas de inscritos.
En asfalto, Galicia aportará os ralis Botafumeiro, Rías Baixas, Narón e Cocido, sendo igualmente 
Comarca de Arzúa válido para a variante de terra.

Outros certames nacionais: Galicia presente, como 
ven sendo norma
A nosa autonomía seguirá aportando citas para diversos campionatos. É o caso do Rali Rías Altas, 
que en outono contará para o nacional de Históricos. Antes, en xuño Chantada acollerá aos habi-
tuais da montaña nacional, que na súa versión Copa de Escuderías terá representación galega nas 
pontevedresas subidas de Pontecaldelas e A Escusa-Poio, nos meses de agosto e setembro.
O autocrós, se finalmente todo vai a bo porto, deberá visitar os circuítos coruñeses de Carballo e 
Arteixo.

Campionatos de Galicia: Cousas clásicas e certas 
novidades
E dentro dos campionatos de puntuabilidade autonómica, coma sempre moita oferta, que 
agardamos se poda completar toda, habendo xa a estas alturas probas aprazadas como o rali 
da Coruña ou o ralimix de Cuntis. No eido ralístico, onde a oferta R5 pasa a ter patrocinio da 
tamén empresa galega AD Grupo Regueira, recupéranse o Albariño e o Lacón, calendándose 
igualmente un segundo Botafumeiro diferente do que conta para a Copa de España.
Rois incorpórase á lista de subidas, ofertando igualmente a citada vila coruñesa un ralimix, 
inédito como os que se incorporan en Ribadumia e Catoira.

Volverán. Seguro que volverán 
todas as sensacións que produce 
o mundo do deporte do motor. 
Equipos, pilotos, organizadores, 
patrocinadores e, coma non!, 
afeccionados esperan a norma-
lidade con impaciencia.

Volver a preparar as máqui-
nas, poñelas a punto, rodalas e 
facer quilómetros en treitos cro-
nometrados é case coma unha 
droga para os equipos e pilo-
tos do automobilismo. Romper 
a cabeza organizando as pro-
bas correspondentes é a droga, 
ou a paixón, de moitas persoas 
que se implican a preparar as ca-
rreiras. Os patrocinadores agar-
dan a que as súas marcas vaian 
adornando os coches de carrei-
ras, nos que eles confiaron, para 
que a súa imaxe quede rexistra-
da nas retinas de todos os es-
pectadores e admiradores do 
mundo da competición. E por 

último, que non os últimos, os 
afeccionados, que agardan o 
momento de volver a achegar-
se a un treito cronometrado para 
ver e sentir como as máquinas e 
os pilotos intentan facer o mellor 
tempo posible, dentro das súas 
posibilidades. A estes seareiros 
non lles importa a chuvia nin os 
quilómetros que teñen que facer 
para achegarse a un rali, son in-
condicionais, son amantes deste 
deporte. Camiñar polas corredoi-
ras e os montes para buscar un 
lugar axeitado, nun treito cro-
nometrado, onde ver pasar aos 
pilotos a fume de carozo com-
pensa todos os sacrificios.

Volverán. O que non sabe-
mos con certeza é cando vol-
verán plenamente. Gustaríanos 
que fose o máis axiña posible. 
Os que amamos este deporte 
precisamos volver a vivir esas 
sensacións.

Volverán                   ■ XURXO SOBRINO | TexTo

A firma galega Recalvi será o principal patrocinador da recuperada Copa de España

Galicia será visitada polos habituais doutras modalidades ben  instauradas

Un total de seis especialidades diferentes ofértanse nos calendarios galegos
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