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Jeep Compass Trailhawk 4xe 240cv
Tecnoloxía avanzada

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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Dúas rodas
As siglas DNF, DNS, DSQ e OTL no ciclismo
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e Foto

Algunha vez preguntáronme que significaban estas siglas, que moitas veces
acompañan os últimos postos nas clasificacións ciclistas.
DNF (“Did Not Finish” en inglés) significa que o ciclista
non finalizou a proba, que
abandonou a proba o ver que
non sería capaz de rematala
no tempo regulamentario,
por mor de unha caída ou por
algunha indisposición física.
DNS (“Did Not Start” en inglés) significa que o ciclista
non comezou a proba. O ciclista xa non se presentou na
liña de saída.

Aínda que parezan termos
semellantes por ser ambos
abandonos non son o mesmo, DNF é por unha indisposición que xurdiu mentres
transcorría a proba e DNS é
unha indisposición a priori de
comezar a proba.
As siglas DSQ (“Disqualified”
en inglés), significan descualificado, algunhas veces aparece como DQ. Isto significa
que o ciclista foi descualificado por algunha acción
antirregulamentaria.
Moitas veces para saber se algúns ciclistas realizan algunha manobra

Mochilas By city
By city propón
dúas mochilas moi
versátiles pensadas
para os moteiros.
Oasis. Fabricada con algodón encerado e coiro de alta
calidade con repelente ao
auga. Conta con dous petos
exteriores de acceso rápido
e incorpora material reflectante na parte posterior e as
asas. Sistema de fixación á
moto incorporado a través
de correas. Prezo: 143 €.

os xuíces/árbitros soen ser
permisibles e os ciclistas non
son expulsados da proba.
Porque se a proba é de varias
tiradas, a expulsión dunha tirada implicaría non poder tomar a saída na seguinte.

Nova Suzuki SV650 2021
Horizon. Costuras reforzadas e material reflectante no
logo. Elaborada con coiro e
algodón encerado, ambos
repelen a auga. Prezo: 53 €.

e-Ludix, un scooter eléctrico
Peugeot edita a variante Cargo do seu
ciclomotor eléctrico
e-Ludix, que recolle a esencia daquel mítico scooter de
motorización térmica que
vendeu máis de 250.000 unidades en 15 anos.
A súa motorización eléctrica está asinada por Bosch.
O scooter, equivalente a un
50cc, conta cunha autonomía de ata 50 km a unha velocidade máxima de 45 km/h,
grazas aos seus 88 kg de peso
e aos seus catro modos
de condución. Conta
cunha batería portátil e
intercambiable para recargar en calquera lugar ata
o 80% da súa capacidade
en tan só tres horas. O seu
motor ofrece a este scooter
3kW en continuo (4cv).

antirregulamentaria os xuíces/
árbitros usan
as repeticións
audiovisuais.
E as siglas OTL
(“Over
Time
Limit” en inglés),
significan que o
ciclista chegou
despois do tempo regulamentario. Para rematar as tiradas hai un tempo
limitado o cal o excedelo leva
aparellado a súa expulsión da
proba, ás veces cando se sobrepasa o tempo por unha
caída ou por algún incidente

A grella traseira porta-baúis
está especialmente prevista
para cargas pesadas de ata 25
kg, o gardalamas e os paneis
laterais son de polipropileno
para unha maior durabilidade. Esta versión comercial é
monopraza, polo que se suprimiron os repousapés do
pasaxeiro. Estará dispoñible
en tres cores dende abril:
branco, negro e vermello.

Seguen as novidades en Suzuki
neste comezo de
ano. Agora é a quenda da
SV 650, a naked que renova a súa imaxe cunha nova
gama de cores.
A SV 650 incorpora un
motor bicilíndrico en V a
90º. Apoiándose no seu
sistema Low RPM Assist,
ofrece unha boa resposta
a baixas revolucións que
a fan moi manexable para
moverse en cidade e a ritmos tranquilos en estrada.
A SV650 2021 xa está nos
concesionarios, cun prezo

en oferta de 6.595 € e cunha nova gama de cores:
Negro Brillante Glaseado
2, Negro Mate Metalizado,
Negro Brillante Glaseado e
Branco Perla Brillante.

Prezos das novas G 310 R e G 310 GS
Coa chegada en
2016 das BMW G
310 GS e G 310 R, a
marca xermana creou unha
nova experiencia no segmento de cilindrada de menos de 500cc. Enseguida se

consolidaron como unhas
xenuinas BMW. Catro anos
logo do seu debut, chegan
as novas G 310 GS e G 310 R.
A G 310 R ten un prezo de
5.590 € e a G 310 GS custa
6.390 €.
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Nissan Qashqai co sistema e-POWER

Evoque e Discovery Sport enchufables

Á procura de que
a metade das súas
vendas en 2024 sexan de vehículos electrificados, Nissan presenta un
coche cun motor 1.3 DiG-T
de gasolina con tecnoloxía
híbrida lixeira de 12 volts,
ademais de estrear o sistema e-POWER no continente europeo. O motor ten
dúas potencias diferentes,
140 ou 158cv, con transmisión manual de 6 velocidades e unha nova caixa de
cambios automática para a
versión máis potente. Con
158cv consegue as 5.500
rpm, cun par máximo dispoñible de 270 nm ás 1.750
rpm. O e-POWER consiste
nunha batería de alto rendemento e unha motorización
integrados cun motor de gasolina de 154cv, un xerador
de enerxía, un inversor e un
motor eléctrico de 140 kW
inspirado nos modelos completamente eléctricos de
Nissan. O motor de gasolina

As primeiras unidades
híbridas
21MY enchufables
do Ranger Rover Evoque e
do Discovery Sport xa están dispoñibles no noso
mercado.
O novo motor é o híbrido P300e, unha combinación dun motor de gasolina
Ingenium 1.4 de tres cilindros e 200cv cun motor eléctrico de 80 kW (109cv) que
está impulsado por unha
batería de ións de litio de
15 kWh. Unha transmisión
automática de suave funcionamento e oito velocidades completa a mecánica
da nova motorización do fabricante británico. Tanto no
Range Rover Evoque como
no Discovery Sport consegue este motor unha grande

do Qashqai pola súa parte
ten 1,5 litros e unha potencia de 190cv, pero neste
novo sistema non impulsa as rodas senón que xera
electricidade para mover o
auto. Isto tradúcese nunha
mellor eficiencia de combustible do Nissan Qashqai
con menos emisións de CO2,
nunha ausencia de atrasos
que se poden dar cun motor
tradicional ou ben eléctrico
(a resposta é instantánea).
Polo demais, este crossover presenta un deseño máis
musculoso, afiado e moderno no exterior, con ata 11
cores de carrozaría, con 5
combinacións bitón, un total de 16 variacións para o
gusto do cliente. No interior busca a conectividade
e a comodidade, ofrecendo confort e espazo, prestando atención á calidade
ergonómica dos interruptores e botóns, e contando
cun avanzado sistema de
info-entretemento.

Un eléctrico de 3.600 euros
Acaba de incorporarse un novo
eléctrico ao mercado chinés. Un
modelo que quere ser popular
neste segmento. Trátase do Hongguang
Mini EV, fabricado por Wuling Motors.
As súas características son básicas,
pero a nivel económico é tremendamente competitivo: a versión básica
deste vehículo eléctrico só custa 3.600
€. Teñamos en conta que o Tesla máis
económico custa 31.000 € en China.
O Hongguang Mini EV ten espazo para
catro adultos; hai unha versión para

dúas persoas e un maleteiro máis
amplo (741 litros). Alcanza unha
velocidade de 100 km/h cun motor de 27 cabalos. A autonomía da
súa gama máis baixa é de 120 km,
aínda que o modelo superior (que
custa uns 4.900 €) chega aos 170
km de autonomía cunha batería
de 13,9 kWh.
Este modelo está dispoñible en
catro cores: branco, rosado, azul
e marrón claro. Só se vende en
China.

eficiencia, que se traduce
nunhas emisións de CO2 de
44 g/km, unha autonomía
sen usar a gasolina de ata 55
km e un consumo de combustible de 2 litros aos 100
km nos dous coches.
Tres modos de condución
pódense escoller: O Hybrid,
que combina a propulsión
eléctrica co motor de gasolina; o EV, que usa exclusivamente a electricidade como
fonte de enerxía; e o Save,
que prioriza a combustión.
Un cable de carga doméstico Modo 2 acompaña esta
motorización, permitindo
encher a batería eléctrica
nun enchufe convencional
en 6h e 32 minutos. Un cable Modo 3 permite a carga
rápida dun 0 ao 80% en 1h
e 24 minutos.
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Este dito reflicte moi ben o que están a facer
os grandes fabricantes de automóbiles tradicionais. Seguen empecinados en frear, aínda que
pareza o contrario, o inexorable avance do coche eléctrico. E cando dicimos eléctrico estamos
a referirnos os cen por cento eléctricos.
O sector da automoción pasou uns últimos
meses, ademais de duros, moi complicados. Por
primeira vez tivo que enfrontarse a unha situación extraordinaria pola covid-19. Este período
de pandemia obrigoulles a transformarse precipitadamente ás empresas deste sector cara a un
modelo moito máis dixital, por suposto, tamén
aos concesionarios. O camiño online quedou
claramente expedito.
Moitas marcas cren que é un triunfo pasar do
motor de combustión ao híbrido enchufable.
Para eles pode ser, pero o futuro pasa por liderar a revolución do eléctrico total. Niso están as
compañías que máis destacan nos últimos meses no panorama mundial, cunha proxección
exitosa de cara ao medio prazo.
Xogámonos moitísimo! O noso país é o segundo produtor europeo de vehículos, tras
Alemaña. Hoxe en España temos un 21% de
IVE, máis o imposto de matriculación, que este
ano, por mor da descarbonización, incrementouse entre un cinco e un dez por cento, dependendo do contaminante que sexa o modelo. Os
plans Moves e Renove non funcionaron porque
foron excesivamente complexos, e no caso do
Moves cada autonomía apróbao cando quere.
Neste momento de transformación as distintas
Administracións non deberían contaminar máis
o mercado. Necesitamos saír cara adiante, e para
iso precísase da colaboración de todos os poderes públicos implicados.
Os fabricantes quéixanse das cargas impositivas dos seus modelos actuais, sobre todo con
propulsor de combustión, e por outra banda,
dos hándicap dos automóbiles eléctricos, como
a falta de puntos de recarga.
Europa pasou de ser un referente como construtor de automóbiles a ser completamente
dependente das baterías chinesas para producir coches eléctricos. Outro tema escabroso é
a dependencia dos chips, algo que pode facer

entrar a industria automobilística europea nunha grave crise.
Hai fabricantes“tradicionais”que seguen enrocados en que o coche eléctrico non é a solución
definitiva. Predican aos catro ventos que a solución actual para o sector pasa por compaxinar
as diferentes tecnoloxías que hai no mercado.
Parece como se con estas declaracións atrasasen o que xa é imparable.
Unha década atrás a automoción de Occidente
ía vendo como se aproximaba China polo retrovisor, hoxe as cousas xa cambiaron. Agora nós
imos a rebufo, e coa lingua fóra, da potente industria chinesa do motor. Cando eles teñen a
chave das fábricas de baterías e de chips, nós
estamos pensando e estudando como e onde
imos montar algunha delas.
En decembro do ano 2019, o Ministerio de
Industria e Tecnoloxía da Información de China
anunciou que os coches eléctricos representarían un 25 por cento das vendas do país para
2025. Naquelas datas a cota apenas alcanzaba
un 5 por cento. En outubro de 2020, o dito organismo subiu a porcentaxe ao 50 por cento
para 2035.
Na actualidade o xigante asiático é o primeiro
mercado de vehículos eléctricos e conta cunha
das industrias automobilísticas con mellor futuro. En 2019 vendéronse máis unidades en China
(1,2 millóns) que no resto do mundo (1,05 millóns). Estes datos indican ademais a fortaleza
deste país tanto no tema do automóbil eléctrico como en toda a tecnoloxía que leva aparellada, como o coche autónomo, o software ou
o infoentretemento.
Como non podía ser doutra forma a todopoderosa Tesla tamén ten presenza neste país. Coa
súa Gigafactory 3. En 2020 converteuse no automóbil eléctrico máis vendido en China con
114.000 unidades.
A publicidade das marcas tradicionais máis coñecidas no noso país, e as súas tortuosas maquinacións de márketing parecen querer atrasar o
que é inaprazable. Un erro que pode ser irreparable apoiado pola falta de concreción dos gobernantes europeos. Está claro que non hai peor
cego que o que non quere ver.

Tu concesionario Volvo
en Santiago de Compostela
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Merenauto

Polígono del Tambre, Vía Pasteur, 6.
Santiago de Compostela. 881 820 322

merenauto.com
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Paneis Electrónicos de Alta Visibilidade

Alfa Romeo Stelvio Sprint Plus

Cada ano traballadores de estradas
morren en Europa,
polos perigos que enfrontan nas súas diferentes labores, que son esenciais para
o funcionamento diario da
sociedade. Un panel reflectíante pode ser de axuda
para evitar iso, sobre todo
nas noites largas e escuras,
pero só se iluminan se lles
chega a luz doutro vehículo,
o que nunha curva reduce a
súa eficacia. Esta é a motivación de Ford para presentar
os novos Paneis Electrónicos
de Alta Visibilidade, que

Xa dispoñible nos
concesionarios está
este novo modelo
da gama Alfa Romeo Stelvio,
con dúas motorizacións diferentes. Por un lado, cun
motor 2.0 de gasolina cunha potencia de 200cv, e
por outro, un 2.2 diésel de
190cv, ambos con arquitectura de catro cilindros de
aluminio, asociados a unha
caixa de cambios automática de oito velocidades e
que cumpren a normativa
Euro 6D Temp de emisións.
O sistema de tracción integral Q4, con caixa de transferencia activa e o diferencial
dianteiro, dan a seguridade
fronte ao terreo, permitindo
adaptarse ás circunstancias
e á estrada. O equipamento do Sprint Plus inclúe varios elementos, como lamias

non dependen doutra fonte de luz, senón que se iluminan cunha fina capa de
gas fósforo. Aínda que por
agora só están dispoñibles
en Reino Unido, nos modelos Ford Transit e Transit
Custom, a marca busca ofrecer este servizo no resto do
mercado europeo. Os novos paneis chegan despois
da colaboración de Ford
cun cliente comercial como
é o Northumbrian Water
Group, cuxos traballadores
foron os primeiros en contar
con esta benvida medida de
seguridade.

Chega o DFSK Seres 3
Dende China entra no noso mercado este SUV 100%
eléctrico, cun estilo sobrio e deportivo. Con
cero emisións o seu consumo é de 17 kWh/100 km segundo ciclo WLTP, mentres a
potencia do seu motor destaca cuns 120 kW, ou 163cv.
Pode acelerar de 0 a 100
km/h en 8,9” e chega á velocidade máxima de 155 km/h,
limitados electronicamente
e dando un par de 300 Nm.
A batería ten unha capacidade de 53,6 kWh e unha autonomía de 405 km segundo
ciclo NEDC, e 329 km segundo WLTP. Pode cargarse con
CC ou CA con carga rápida,
indo dun 20 ao 80% en 30
minutos. Como o resto dos
compoñentes eléctricos do
DFSK Seres 3, a batería ten

unha garantía de 8 anos ou
120.000 km. O interior é espazoso e práctico, buscando
unha estética que apoie a
alta tecnoloxía do coche, con
detalles en azul que afianzan a idea da sostibilidade
do DFSK Seres 3. Un volante ergonómico e multifunción, uns asentos abatibles
de coiro cómodos e calefactados e a climatización reforzan o confort do coche.
As opcións de info-entretemento non se quedan atrás
con dúas pantallas de 10,25”,
conectividade vía Bluetooth
co smartphone e portos USB.
Axudas á condución como o
aviso de colisión frontal, control de descenso ou asistente de arrinque en pendente,
entre outras, tamén forman
parte do repertorio do DFSK
Seres 3.

de aliaxe de 19”, asentos
de tapizaría mixta de tecido e coiro, volante deportivo multifunción e moitos
máis. En confort e seguridade non se queda atrás: sistema de entrada e arrinque
sen chave, luz nos tiradores
das portas, pack de redución
de ruídos, asentos dianteiros
con 6 posicións, sistema de
mantemento de carril, control de ángulo morto, detector de fatiga e cámara de
visión traseira son só algunhas das súas funcionalidades. A conectividade deste
modelo non se esquece da
compatibilidade con Apple
Carplay e Android Auto, así
como o seu propio sistema
Alfa Conect, navegador 3D
e cargador sen cables para
o móbil.

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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Novo SUV de Honda: o HR-V Hybrid

O Hyundai Bayon, pensado para Europa

No último trimestre de 2021 chegará
a última xeración do
HR-V cun conxunto e:HEV de
dous motores, mellorando a
tecnoloxía híbrida dos seus
predecesores, e mantendo
o camiño de electrificación
e redución de emisións de
Honda, que busca levar eses
principios a todos os seus
modelos en 2022. Metido
nun deseño compacto e minimalista, de liñas simples,
temos un SUV que ofrece funcionalidade e beleza,

Tomando o seu
nome de Baiona, a
vila francesa e destino turístico exitoso, Hyundai
presenta un novo SUVcrossover moi compacto co
que expanden a súa gama.
O aforro de combustible e
as moderadas emisións son
dous atractivos deste novo
modelo, que podemos encontrar en varias motorizacións: cun motor 1.0 T-Gdi
con 100cv ou 120cv, cunha
tecnoloxía de 48 volts, que
se pode asociar á transmisión manual intelixente de
6 velocidades ou á transmisión de dobre embrague de
7 marchas; tamén co motor de 100cv podemos encontralo sen tecnoloxía de
48 volts e coa transmisión
manual de 6 velocidades.
Independentemente de se
leva tecnoloxía de 48 volts
ou non, hai tres modos de
condución: Eco, Normal e

levando unha grella rechamante integrada, un capó
máis longo e afiado, cuns
laterais verticais e definidos
que respectan o espazo interior, xa que o confort é lei
no HR-V. O minimalismo chega ao interior nun panel de
instrumentos que se estende horizontalmente, cos seus
elementos dispostos para xerar sensación de amplitude.
Un sistema de climatización
da un toque final a un interior que busca a comodidade
do usuario.

Sport. Por último, está dispoñible un motor de 1.2 Mpi de
84cv asociado a unha caixa
de cambios de 5 velocidades.
Aínda que é o máis pequeno da familia de SUVs de
Hyundai, o Bayon ten 411 litros de maleteiro e moita amplitude e utilidade, facendo
da habitabilidade e do confort dúas características do
coche. Tampouco faltan as
funcións de conectividade,
tendo a tecnoloxía de última xeración de Hyundai e
os asistentes intelixentes á
condución que vemos en todos os autos modernos. Está
dispoñible en nove cores:
Mangrove Green, Phantom
Black I, Polar White, Sleek
Silver, Brass, Dragon Red,
Aqua Turquoise, Aurora
Grey e Intense Blue, ademais
de poder escoller o teito en
Phantom Black combinado
con todas anteriores.

Posta a punto do Taycan Cross Turismo
O Cross Turismo
é o modelo eléctrico da gama Taycan
de Porsche e foi testado
en Weissach, Alemaña, por
Stefan Weckbach, o responsable da familia Taycan. O
Cross Turismo non só presenta a novidade da súa
propulsión limpa, senón que
resulta característica a súa
liña do teito e a súa maior
altura de condución, que
recorda ao Mission E Cross
Turismo Concept presentado en 2018. “Co Taycan Cross
Turismo queriamos ofrecer
un pouco máis de espazo,
flexibilidade e versatilidade”

comenta Weckback mentres
conduce o novo modelo polas frías pistas alemás. O responsable da marca comenta
tamén como este modelo
incorpora raís no teito para
transportar equipaxe, unha
segunda fila máis espazosa
e un maleteiro máis grande, orientando este coche
a un modo de vida activo e
respectuoso co medio. Con
este obxectivo en mente, o
Cross Turismo ten un modo
de condución específico para
pistas de terra, garantindo
reaccións da máquina óptimas en canto a estabilidade
e dinámica.

BREVES
❱❱
Renault ha actualizado o seu logotipo, aínda
que mantén o rombo como
base, unha forma xeométrica que chegou á marca en
1925 e que se converteu
no emblema da compañía
gala.
❱❱
Tesla ha actualizado os seus Model S e X, que
chegarán ao mercado europeo en setembro e dispoñerán de máis de 840 km de
autonomía 'cero emisións',
dependendo da versión.
❱❱
Case 2.900 condutores foron denunciados en
dous ou máis ocasións o ano
pasado por non levar posto

o cinto de seguridade, malia
as restricións de mobilidade
establecidas polo Covid-19.
❱❱
Peugeot lanzou no
noso país o novo 508 Sport
Engineered, o modelo máis
potente da súa historia, que
dispón dunha mecánica híbrida enchufable que desenvolve ata 360 cabalos.
❱❱
A Comisión Europea aprobou este mes unha
nova lexislación que dá á
inspección técnica a responsabilidade da recompilación
de datos sobre as emisións
de dióxido de carbono (CO2)
en turismos e vehículos comerciais lixeiros.
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Dous novos acabados na
gama ES 300h 2021
Estilo, deseño dinámico, seguridade
e luxo coinciden na
gama de berlinas híbridas ES
300h 2021 de Lexus, que ten
catro acabados para elixir. O
Eco, por 47.900 €, e o F Sport,
por 52.900 €, xa os coñeciamos, pero agora Lexus presenta o Luxury D-View, por 72.000
€, e o Premium, por 52.900 €.
O Luxury D-View é unha
aposta pola funcionalidade e a
seguridade aproveitando o ergonómico deseño do ES 300h
2021, facendo posible a vista
ao redor do vehículo sen esforzo, grazas aos retrovisores
dixitais de visión lateral. Unha
función de visión ampliada

actívase ou ben de forma automática ou manual, segundo
queira o condutor.
O Premium vén co xa recoñecido Lexus Safety
System, unha pantalla multimedia intuitiva de 12,3”, o
Luxus Premium Navigation,
o Sistema de Detección de
Angulo Morto (BSM) e a Alerta
de Freo por Tráfico Posterior
(RCTAB). O volante está calefactado e o parabrisas ten un
sensor integrado na lúa dianteira. Ademais, é compatible
con Apple CarPlay e Android
Auto, permitindo acceder ao
teléfono e utilizar as súas funcións sen distraer á atención
da estrada.

Formentor, nova versión a mellor prezo
Por 29.670 €, o
primeiro modelo
desenvolvido integramente por Cupra entra
no mercado co seu motor 1.5
TSI de 150cv e mantén moitos parecidos coa versión anterior dun motor de 310cv e
tracción total 4Drive. De espírito deportivo, a nova versión acelera de 0 a 100 km/h
en tan só 8,9 segundos, chegando ata os 204 km/h. Con
cambio manual o Cupra
Formentor de 150cv trae unhas cifras de consumo e emisións de entre 6,3 e 6,8 l/100
km e 141 a 153 g/km de CO2
segundo ciclo WLTP. O peso
desta versión de entrada é de
1.437 kg con cambio manual
e 1.463 co automático DSG, o
que sumado á arquitectura
MOB Evo do chasis consegue

unha elevada axilidade e un
comportamento deportivo.
Outros puntos en común da
nova versión de entrada coa
predecesora son os asistentes á condución, vangardistas, e o amplo espazo dun
vehículo preparado para as
exixencias da vida familiar,
con 450 litros de volume
de carga. Sen costo extra, o
Cupra Formentor trae equipamento premium como os
faros Full LED dianteiros e pilotos traseiros con luz infinita
e funcional “coast-to-coast”
e luz de benvida. A versión
de entrada está dispoñible
en sete cores: Branca, Prata
Urban, Negra Midnight, Gris
Magnetic, Gris Graphene,
Dark Camouflage e Vermella
Desire.

O novo Porsche 911 GT3
A tecnoloxía do
mundo da competición maniféstase
neste deportivo co seu motor bóxer de seis cilindros e
catro litros que chega a unha
potencia de 510cv (375 kW).
Cunha velocidade máxima
de 320 km/h, é capaz de
acelerar de 0 a 100 km/h en
3,4 segundos. O gran traballo na aerodinámica do vehículo e a caixa de cambios
manual de seis marchas pechan a experiencia de condución de competición do 911

GT3. A carrozaría é máis ancha, as lamias máis grandes
e con outros detalles dan un
peso de 1.418 kg (1.435 kg se
leva a transmisión PDK). Para
personalizar o 911 GT3 hai
unha variada gama de opcións, como un teito lixeiro
fabricado con fibra de carbono vista ou uns faros principais matrix LED escurecidos,
entre moitas posibilidades.
En maio deste ano chegará
o novo deportivo de Porsche
por un prezo de 192.134 €.
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Cinco novas versións do ID.3 de VW
O fabricante alemán
aumenta a súa aposta pola mobilidade
eléctrica con dúas versións
para a batería de 45 kWh,
xa dispoñibles, e outras tres
para a de 58 kWh, da que xa
aceptan pedidos. A batería
de entrada (45 kWh) vén cun
motor de 110 kW, ou 150cv,
de potencia e unha autonomía de 348 km en ciclo
WLTP. A primeira versión do
ID.3 con esta batería é a Pure
Performance, que alcanza os
100 km/h en 9”, ten unha potencia de carga de 7 kW en
CA ou 50 kW en CC, preséntase con moitas opcións de
equipamento e está dispoñible dende 32.245 €. A outra

versión coa batería de 45 kWh
é a ID.3 City, superior á anterior, vén con dous paquetes,
o Confort e o Multimedia, a
súa potencia de carga en CC
é de 100kW e está dispoñible
dende 34.785 €.
A batería media de 58 kWh
ofrece unha autonomía de
425 km e unha motorización
de 107 kW, ou 145cv, alcanza
os 100 km/h en 9,5 segundos,
ten unha capacidade de carga de 11 kW en CA e 100 kW
en CC, e conta con tres versións. O ID.3 Pro inclúe unha
variedade de equipamentos
de serie BEV compacto e o
seu prezo é de 34.985 €. A versión Life, dende 36.895 € engade os paquetes Confort e

Multimedia, que tamén están
incluídos no ID.3 Business, o
cal conta adicionalmente co

paquete Deseño e un interior
co acabado Style e se pode
adquirir dende os 40.475 €.

van focalizados no confort, na
conectividade e na asistencia

de condución neste novo
Mini Cooper.

banda, incorpora funcións de
axuda á condución avanzadas
e o seu comportamento en estrada vai garantido polas sus-

pensións con Amortecedores
Progresivos Hidráulicos, que
confirman o confort e a suavidade da condución.

Primeiro Mini Cooper 100% eléctrico
Xa está nos concesionarios o Mini
Electric Collection,
unha edición do Mini Cooper
completamente propulsada
por electricidade. O seu motor ten unha potencia de 135
kW, ou 184cv, e consume entre 15,2-17,6 kW/100 km segundo ciclo WLTP, mentres a
batería polo seu lado dispón
dunha autonomía de 234 km.
O equipamento desta edición
inclúe o acabado Island Blue
metalizada da pintura exterior, ou ben a cor Rooftop Grey

metalizada, ademais do teito
multitón que ten un degradado de cor que vai dende a San
Marino Blue, pasando pola
Pearly Aqua, ata a Jet Black.
O look xeral dende fóra é discreto e deportivo. No interior
temos asentos deportivos en
combinación de tela e símil de
pel en cor Light Grey, superficies interiores en acabado
Mini Yours Aluminium, revestimento do teito cor antracita
e un volante deportivo de coiro acabado en napa. Outros
paquetes de equipamento

Novo C4 con motorización PureTech 155
O motor PureTech
155 S&S EAT8 do
novo modelo fabricado no noso país presenta
unha mecánica de gasolina
moi eficiente e respectuosa
co medio ambiente, destacando no seu segmento. Con
155cv de potencia e unha aceleración de 0 a 100 km/h en
8,5”, chega a unha velocidade
de 208 km/h cun consumo
de 5,8 litros/100 km e unhas
emisións de 131-145 g/km
de CO2 segundo ciclo WLTP.
A súa caixa de cambios automática ten oito velocidades,
cun paso rápido e fluído que
asegura ademais a súa eficiencia. Dispoñible no acabado

Shine, o Citroën C4 con esta
motorización conta con detalles que potencian o seu
aspecto dinámico. Por outra

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
y Pollos Asados
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
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As ambicións eléctricas de Volvo
Volvo estrea o C40
Recharge, o seu primeiro vehículo totalmente eléctrico. Con este
SUV encabezan o obxectivo
da marca de que en 2025 un
50% das súas vendas sexan
de autos deste tipo e a outra metade híbridos, mentres
no 2030 queren que os puros

eléctricos sexan a totalidade
da súa oferta. “O C40 Recharge
representa o futuro de Volvo
e mostra cara onde nos diriximos” en palabras de Henrik
Green, director de Tecnoloxía
do fabricante sueco. O C40
Recharge está propulsado
por dous motores eléctricos,
alimentados por unha batería

de 78 kWh, que en carga rápida se pode encher ata o 80%
en 40 minutos e que ten unha
autonomía de 420 km en ciclo WLTP (aínda que esperan
mellorala en futuras actualizacións sen cables).
Dispoñible en varias cores,
o seu interior é o primeiro
de Volvo en non usar coiro.

Dispón de sistemas de infoentretenemento e datos ilimitados que fortalecen a
conectividade do vehículo.
Poderase mercar soamente
online, cun paquete de atención ao cliente, mantemento,
garantía e asistencia en estrada. A súa fabricación comezará no outono de 2021.

Toyota prepara a revolución do hidróxeno

Cuarta xeración do Fabia

Chega a segunda
xeración da berlina eléctrica de pila
de combustible propulsada
por hidróxeno que Toyota
presentou en 2014: o Toyota
Mirai, agora máis potente,
máis eficiente e con maior
autonomía. Os case 30 anos
de investigación nesta tecnoloxía xa produciron vehículos
híbridos da Toyota Electric
Hybrid, con 24 anos dende o
primeiro Prius, en 1997, que
dan á marca xaponesa a cifra de 16 millóns de híbridos
vendidos.
O novo deseño da pila de
combustible fai o sistema de
propulsión máis compacto,
lixeiro e potente, ofrecendo
agora 134 kW ou 182cv de
potencia e facendo acelerar
ao Mirai de 0 a 100 km/h en

Skoda
aumenta o confort e a seguridade do Fabia
mentres mantén os valores de fiabilidade, facilidade de uso, funcionalidade
e dinamismo desta familia de autos que cumpre
22 anos. Cinco diferentes
motores de gasolina están
dispoñibles neste coche,
cunha potencia de 48 kW
a 110kW, que co manexo
áxil habilitan ao auto para
distancias longas ou cortas, sendo apropiado para
o tráfico urbano grazas ás
súas dimensións. Os cinco
motores ofrecen un consumo combinado aproximado
de cinco litros por cada 100

9”. Máis potencia, pero menos consumo que o predecesor, pois en WLTP consume
0,79 kg/100 km con lamias de
19 polgadas e 0,89 kg/100 km
con lamias de 20”. As melloras técnicas tradúcense nun
aumento da autonomía, que
agora é de 650 km, podendo encher a pila en menos de
cinco minutos para proseguir
coa marcha.
Polo demais o Mirai ofrece as comodidades e funcionalidades que esperamos
dun auto nestes días, con
asistentes á condución, conectividade e elementos de
confort. Dous acabados están dispoñibles no mercado
nacional, o Vision, que conta
cunha abundante selección
de equipamento, e o Luxury,
máis exclusivo.

km en ciclo WLTP, que cos
50 litros do depósito opcional (en vez do depósito de
40 litros) dan a este Fabia
unha autonomía de 950
km. O coeficiente de arrastre tamén mellora dunha
xeración a outra, baixando
do 0,32 ao 0,28 destacando
en canto a aerodinámica no
seu segmento. O tamaño do
interior medra, ademais de
contar cun deseño que aumenta a sensación de espazo, mentres no exterior
ofrece unhas proporcións
máis compactas. Tamén
se incorporan melloras en
elementos de seguridade
activa e pasiva nesta nova
xeración do Fabia.
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Galicia
Sorteouse o Sandero de
Compostela Monumental

I Feira do Automóbil TeoAuto
A área metropolitana
de
Compostela está
consolidándose como a
capital galega dos salóns
do automóbil.
Un vez máis organízase un evento do motor na
comarca, nesta ocasión no
concello de Teo, concretamente no Milladoiro. Un
montón de oportunidades agardan aos usuarios
os días 26, 27 e 28 de marzo, nunhas xornadas de
portas abertas con grandes oportunidades en vehículos novos, seminovos,
Km 0 e ocasión.

Participan os seguintes
establecementos:
Compostela
Motor
(Seat), Compostela Móvil
(Toyota),
Dimonorte
(Peugeot), Milladoiro Cars
(Multimarca), Minoautos
(Multimarca) e V-Auto
(Multimarca).
Este evento ofrece unha
boa oportunidade para facerse cun automóbil cun
gran desconto. Coches
dunha gran variedade de
marcas estarán expostos
durante eses días de xornadas de portas abertas
con prezos únicos.

O pasado mes
no Hostal dos
Reis Católicos levouse a cabo o sorteo do
Dacia Sandero da campaña de Nadal da asociación
Compostela
Monumental.
Entre as autoridades presentes estiveron Santiago
Carreira, director do
Hostal dos Reis Católicos;
José Carlos Freije, xerente do Grupo Caeiro (Dacia)

e José Manuel Bello, presidente de Compostela
Monumental.
Neste sorteo participaron máis de 120.000 boletos. A gañadora do Dacia
Sandero foi Magdalena
Fernández, que realizou
as súas compras na Xoiería
Regueira. Extraeu o boleto
gañador Manuel Heredia,
director xeral de Comercio
da Xunta de Galicia.

A ilusión segue estando presente
Hai uns días presentouse o equipo galego de
competición de Samuel
Rodríguez cunha estética totalmente renovada. É bonito ver como a
arela das carreiras segue
presente.
O cambio de imaxe para
o 206 RC foi total e acertado. Na foto podemos

observar como é o novo
deseño e as cores do vehículo. Está previsto que
o equipo saía en distintas
carreiras galegas e probablemente nalgunhas probas nacionais de montaña.
Os equipos están preparados para competir, só
falta que o panorama sanitario mellore. Ilusión está
claro que non falta.

Electrolineiras

Seis Navara para a policía autonómica

Comeza a ser
habitual ver electrolineiras
nos
concesionarios oficiais da
capital de Galicia. Unha das
instaladas nas últimas semanas é a de Compostela
Concesionario, que pode
dar servizo de conexión a
dous coches á vez.

O equipo de
Nissan
Caeiro
Rey fixo entrega na
Cidade da Cultura a Santiago
Villanueva, director xeral de
Urxencias e Interior da Xunta
de Galicia, de seis Nissan
Navara con equipamento

policial adaptado destinados
á policía autonómica.
Estes vehículos servirán para
complementar e axudar á acción policial en todas as funcións que a policía desenvolve
en diversos ámbitos.
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Jeep Compass Trailhawk 4xe 240cv
Tecnoloxía avanzada

■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía

Cada día vemos máis coches dos chamados enchufables nos concesionarios.
Moitos fabricantes encontraron nesta solución híbrida,
con dous motores (combustión e eléctrico), unha boa
forma de dar unha alternativa “ecolóxica” e actual aos
seus clientes. O concesionario Bonaval Car puxo nas

nosas mans a última proposta de Jeep para facer esta proba; ou deberiamos dicir dúas
propostas polos seus dous
propulsores? Un de gasolina
de 180 cabalos e outro eléctrico de 60.
O Jeep Compass 4xe híbrido enchufable conta cunha
solución híbrida que é unha
boa aposta para os tempos
de dúbidas nos que vivimos.
Este modelo pode ser unha
solución para escoller unha
motorización actual que

ademais nos garante unhas
boas sensacións. Isto conséguese a través da tecnoloxía
máis avanzada de Jeep. Este
modelo combina un motor
turbo de gasolina de 1.3 litros cun propulsor eléctrico
situado entre as rodas traseiras, que funciona cunha batería de 11,4 kWh que se pode
recargar mentres se conduce ou empregando unha
toma de corrente externa: na
casa co enchufe doméstico,
usando o easyWallbox ou o
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máis avanzado Connected
Wallbox, ou nun punto de
recarga público.

Motores e medidas
O motor de combustión
desenvolve 180cv aos que
hai que sumar os 60 producidos polo propulsor
eléctrico. Como resultado
final teremos na nosa versión Trailhawk 240cv de potencia. En termos de par, o
eléctrico produce 250 Nm
de par, mentres que o de
gasolina rende 270 Nm. A

combinación dos dous garante unhas boas prestacións. Segundo os datos do
fabricante, este Compass
acelera de 0 a 100 quilómetros por hora nuns 7,5 segundos; e desenvolve unha
velocidade máxima de 130
km/h en modo totalmente
eléctrico e ata 200 km/h en
modo híbrido.
A tracción 4x4 conseguímola grazas aos dous propulsores. En modo eléctrico
é un vehículo con tracción
traseira, cando non actúa
o motor eléctrico traseiro

podemos dicir que se converte nun mild hybrid con
tracción dianteira e cando traballan todos os seus
motores é tracción total. O
repartimento de tracción
depende do propulsor que
traballe en cada momento
e, se forzamos o 4×4 permanente, sempre teremos funcionando o motor térmico e
o eléctrico á vez. O Compass
4xe Trailhawk mide 4,39 metros de lonxitude, por 1,81
metros de anchura e 1,66 de
altura, cunha distancia entre
eixes de 2,63 metros. O seu
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O pasado e o presente do deseño do Compass resumido nunha foto

maleteiro de 420 litros de capacidade perde só 18 debido
á incorporación das baterías,
e deixa un espazo moi aproveitable. Baixo o seu piso
chega con roda tipo galleta
pero no oco cabe unha nor-

O modo
híbrido ofrece unha
eficiencia óptima do
sistema
mal, algo moi conveniente
se de verdade imos usar o
Compass en condicións difíciles e situacións afastadas
do mundo civilizado. Cunha
fila de asentos, cubica 1.230
litros de capacidade.

Modos de condución
Este Compass incorpora
tres modos de condución,
que son o resultado da sinerxía entre os dous propulsores: Electric, Hybrid e E-Save.
O modo eléctrico é o máis recomendable para a cidade,

o modo híbrido ofrece unha
eficiencia óptima do sistema e o modo E-Save aforra
ou recarga a batería.
As características adicionais inclúen funcións específicas para a condución
electrificada, como o Modo
Sport, que actúa no subministro do propulsor, a calibración da dirección e o
pedal do acelerador, axustando a manobrabilidade do vehículo para unhas
prestación máis deportivas;
o E-Coaching, que supervisa o estilo de condución
para unha xestión enerxética máis eficiente; e a Smart
Charging, que permite a xestión da recarga dende a radio Uconnect do vehículo
ou dende o smartphone do
condutor.

Habitáculo
Conta cun amplo habitáculo para catro adultos, incluso con un bo
espazo para as pernas dos
pasaxeiros traseiros. A instrumentación ten algo de

superávit informativo, ten
algo de sobreinformación,
o que dificulta un pouco a
súa lectura. Será cuestión
de acostumarse.
Tanto o acabado como os
materiais son dunha boa calidade. Os plásticos duros teñen unha boa presentación
e a tapizaría dos asentos ten
unha gran presenza. Jeep
puxo bastante coidado en
darlle un bo empaque a todo
o interior, tanto en deseño
como en materiais.

Equipamento e
seguridade
En termos de equipamento, entre os contidos inclúese unha nova pantalla a cor
TFT de 7” para lle proporcionar ao condutor información
específica sobre a condución
eléctrica (nivel de carga da
batería, autonomía en modo
eléctrico, motor de combustión ou modos combinados,
porcentaxe de potencia e
niveis de recarga) e a pantalla a cor de 8,4” do sistema
Uconnect, actualizada con

novas pestanas para mostrar
o fluxo de enerxía e o historial de condución, establecer
os tempos de recarga e administrar o modo eSave, así
como as diferentes configuracións de recarga.
No apartado de seguridade, este modelo vén cos
sistemas de seguridade
de asistencia á condución
máis avanzados do mercado, como os faros bi-Xenon,
o aviso de colisión frontal
e o aviso de saída de carril
Plus, o asistente intelixente
de velocidade e os sensores de aparcamento dianteiros e traseiros. Por outra
banda, inclúe o detector de
ángulo morto, a cámara de
visión traseira ParkView con
liñas de cuadrícula dinámicas, o Keyless Go e o sistema
de axuda de aparcamento
automático.

Opcións de recarga
A recarga do Jeep Compass
enchufable é do máis sinxelo. A unidade eléctrica no
eixe traseiro funciona cunha
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batería que se pode recargar
mentres se conduce (a través do modo e-Coasting,
que recarga a batería mediante o par negativo xerado polo freo motor) ou por
medio dunha toma corrente
externa: na casa, co enchufe doméstico ou nun punto
de recarga público, utilizando o cable específico dispo-

•
•
•
•

Este é un
dos Compass máis
atractivos da familia
ñible de serie. Para optimizar
os tempos de recarga podemos elixir o easyWallbox de
FCA, co que se pode recargar
o vehículo simplemente conectándoo a unha toma de
corrente normal e permite
unha recarga rápida, un control e unha xestión a distancia a través dunha aplicación
específica, ou o avanzado
Connected Wallbox, que engade servizos de conectividade e se pode controlar de
forma remota.

Conclusións
Este é un dos Compass
máis atractivos da gama. É
o máis completo, tecnolóxico, versátil e o que, ben usado en canto a carga eléctrica,

Gustounos
o guiado bastante
preciso da dirección
pódenos facer aforrar algúns
cartiños en gasolina, sobre
todo no seu uso diario aproveitando o modo eléctrico.
Condición sine qua non será
recargalo todos os días, para
poder dispoñer dunha boa
autonomía eléctrica. De ser
así el será agradecido con nós.
Por outra banda, a súa etiqueta Cero Emisións é, indiscutiblemente, unha das súas
grandes vantaxes para os
máis urbanos. No apartado
off-road teremos un dos mellores todoterreos existentes
para afrontar dificultades en
corredoiras e camiños rurais
sen grandes complicacións.

Tipo de sistema
de propulsión:
Híbrido enchufable
Potencia máxima
total: 240cv
Autonomía
eléctrica: 50 km
Normativa de
emisións: Euro 6

Motor eléctrico
•
O maleteiro a pesar de estar penalizado polas baterías ten unha boa capacidade

•
•

A
RRIN
CAMOS !
A posición do condutor neste
modelo é a típica dun SUV, alto e
cunha boa visibilidade perimetral.
O asento é duro e cómodo, aínda
que nos gustaría unha banqueta
un pouco máis longa. Pero deixemos de falar é prendamos o contacto. O primeiro que notaremos é
silencio, teremos que fixarnos no
cadro para darnos conta que xa
está funcionando.
O modo eléctrico é o que produce este silencio. Con este propulsor contamos con sesenta cabalos
e un par motor de 250 Nm, máis
que suficiente para moverse polas
rúas da cidade e a súa contorna,
sempre e cando non abusemos do
acelerador. Móvese ben co eléctrico, cunha boa saída dende parado
e cunha correcta aceleración ata
uns 50 km/h.
En modo híbrido, que é o
que se activa por defecto, sucede un pouco máis do mesmo. Este
Compass móvese con soltura e ten
mellores prestacións que os modelos equivalentes de combustión interna, para nós é o mellor Compass
da familia. Os puntos a mellorar
son un retardo na entrega de potencia se queremos saír rápido
dende parado e algúns pequenos
tiróns en momentos moi concretos

no momento de acelerar logo de ir
sen premer o acelerador. Hai que
ter en conta que, loxicamente, pasamos de ter un SUV moi silencioso en modo eléctrico a un que vai
alto de voltas cando funciona en
modo híbrido, xa que o motor de
combustión faise escoitar.
Evidentemente non é un deportivo e nas estradas reviradas de
montaña o seu peso, maior altura
ao chan e suspensións equilibradas
para a práctica dun 4x4 bastante
duro, penalízano, e fan que se fagan notar as inercias no interior.
En canto á súa faceta 4x4, e
malia ser un eléctrico, conta cunha
destacada profundidade de vadeo
de 40 centímetros que lle permiten as súas carcasas estancas para
os elementos eléctricos, carcasas
de aceiro que ademais son moi resistentes a golpes. Tamén achega
un sistema de descenso de pendentes, algo que practicamente
se fai imprescindible neste tipo
de vehículo.
En canto a consumos, en modo
híbrido e conducindo á procura da
eficiencia, non é difícil obter medias de tres litros aos cen quilómetros ata que nos quedamos sen
carga na batería. A partir de aí os
consumos soben. Malia á intervención do sistema híbrido a media conseguida na proba foi duns
6,5 l/100 km, nun percorrido mixto, sen forzar o acelerador.
Gustounos o guiado bastante preciso da dirección, a freada é
contundente se se lle esixe. Equipa
un sistema de freada rexenerativa,
ademais de freos de disco traseiros
e de discos ventilados dianteiros.

Potencia máxima
motor (kW): 44
Par máximo motor
(Nm): 250
Capacidade da batería
(kWh): 11,40

Motor combustión
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Situación e posición:
Dianteiro transversal
Combustible: Gasolina
Número de cilindros e
disposición: 4 en liña
Cilindrada (cc): 1.332
Potencia máxima
(kW): 132
Potencia máxima
(cv): 180
Par máximo (Nm): 270
Revolucións potencia
máxima: 5.750
Revolucións par
máximo ata: 1.850
Transmisión
Tracción: Total
Cambio: Automático
Tipo de Cambio:
Convertedor de par
Número de
velocidades: 8

Dimensións, peso e capacidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de portas: 5
Número de prazas: 5
Lonxitude (mm): 4.394
Anchura (mm): 1.819
Altura (mm): 1.659
Batalla (mm): 2.636
Peso (kg): 1.935
Capacidade do
depósito (litros): 37
Capacidade do
maleteiro (litros): 420

Freos
•
•

Freos dianteiros:
Disco ventilado
Freos traseiros: Disco

Prezo desta unidade:
•

32.600 €
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MG Marvel R Electric
O MG Marvel R
Electric, cunha autonomía de máis de
400 km (WLTP), ofrece unha
gran tranquilidade, que aumenta coa capacidade de
carga rápida nun punto de
recarga público (CA) grazas
ao cargador trifásico de 11
kW de a bordo. A batería tamén permite a carga rápida
(DC) e grazas a iso pode repoñer ata o 80% da súa capacidade en só 30 minutos.
A climatización do sistema,
cunha bomba de calor interna, garante un rendemento

Tecnoloxía Honda Sensing Elite
de carga óptimo ata a baixas
temperaturas. O seu sistema
de propulsión emprega tres
motores eléctricos (un no eixe
dianteiro e dous no traseiro) e
tracción ás catro rodas.
O Marvel R ten unha potencia combinada de 288cv
cun impresionante par máximo de 665 Nm. Acelera de 0
a 50 km/h en só 1,8” e de 0 a
100 km/h en 4,9. A velocidade está limitada a 200 km/h.
Tamén se ofrecerá nunha configuración de tracción traseira
con dous motores eléctricos.

Sobre a base do
sistema xa existente
Honda Sensing, que
está presente en todos os produtos de Honda en Europa, a
marca xaponesa dá un paso
máis no desenvolvemento da
seguridade ao volante.
O Sensing Elite obtén a información da posición do vehículo e das condicións da
vía por medio de mapas tridimensionais e do sistema
de navegación por satélite.
Ademais, monitoriza a situación do condutor por medio dunha cámara interna. A
aceleración, a freada e a dirección vense afectadas por

esta información para garantir unha condución segura e
de máxima calidade.
Para desenvolver o sistema
fixéronse 10 millóns de probas conducindo 1.300.000
km, e para asegurar a fiabilidade e a seguridade engadiuse un deseño redundante no
caso de que calquera dispositivo dese un erro. Algunhas
das funcións que o Sensing
Elite pode levar a cabo son:
condución autónoma nun
atasco nunha autoestrada;
condución adaptativa dentro
do carril; asistente de parada
de urxencia; ou varias funcionalidades sen mans.

O Volvo XC60 faise
máis intelixente

Volvo anuncia varias melloras no
XC60, entre as que
destaca o novo sistema de
infoentretemento da empresa, baseado en Android,
que integra os servizos e aplicacións de Google. Con este
sistema este modelo é agora
máis intelixente.
O sistema de infoentretemento intuitivo de nova xeración ofrece aos clientes un
nivel de personalización e conectividade inigualables, que
se amplía aínda máis coa introdución dun pack de servizos
dixitais radicalmente novo. O
elemento crave deste pack é
o acceso ás aplicacións e servizos de Google, que ofrecen

axuda en modo mans libres co
Asistente de Google, navegación a través de Google Maps
e un amplo catálogo de aplicacións nativas para automóbiles a través de Google Play. Ao
contratar o pack, os clientes terán acceso a todos os servizos
e funcións que contén.

Por outra banda, os cambios
máis importantes concentráronse no interior do XC60,
os deseñadores de Volvo tamén realizaron algúns lixeiros
retoques no deseño exterior,
como unha nova grella, novos
paragolpes dianteiros, nova
cor para o exterior e novas

opcións de lamias. Tamén hai
novidades interiores, como as
luxosas opcións sen coiro e a
tapizaría téxtil City Weave, que
aumentan aínda máis as posibilidades de personalización.
O XC60 de 2022 empezará a
fabricarse a finais de maio.

Novas
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Cupra León e-Hybrid de 204cv
Cupra elixiu ao
León para liderar o
cambio cara a un futuro electrificado. Tanto é así,
que este modelo se deu a coñecer o ano pasado cun sistema de propulsión híbrido
como opción destacada entre as mecánicas dispoñibles.
O inicio da produción do
León e-Hybrid de 204cv, que
complementa á variante eHybrid de 245cv, pon de manifesto a intención de Cupra
de implementar tecnoloxías

alternativas e demostra que a
electrificación e as boas prestacións combinan ben.
A nova versión e-Hybrid de
204cv permite percorrer ata
63 km en modo 100% eléctrico (etiqueta Cero emisións).
Xunto a este novo modelo,
entran en produción o Cupra
León de 5 portas con motor
de 300cv e cambio DSG, e o
Cupra León Sportstourer con
310cv, cambio DSG e tracción
4Drive.

Toyota GR Supra Jarama
Racetrack Edition
Toyota incorporará
unha edición exclusiva, Jarama Racetrack
Edition, á súa gama GR Supra
en Europa. Ofrece elementos
de deseño únicos e exclusivos que farán do GR Supra
Jarama Racetrack Edition
unha auténtica peza de coleccionista (90 unidades para
toda Europa).
A nova variante da gama
GR Supra estará dispoñible

en determinados mercados
europeos esta primavera.
Esta edición especial, que
toma o seu nome do famoso circuíto do Jarama onde
GR Supra foi probado por
primeira vez pola prensa internacional especializada,
monta o motor de seis cilindros en liña e sobrealimentación con turbocompresor
máis potente da gama: 3.0 litros e 340 cabalos.

Kia EV6
Kia acaba de mostrar as primeiras
imaxes do deseño
exterior e interior do EV6, o
seu primeiro vehículo especificamente eléctrico con batería (BEV).
Cun deseño distintivo inspirado nun crossover e baseado
na nova Plataforma Modular
Eléctrica Global da marca, o

EV6 é o primeiro BEV (battery electric vehicle) de Kia
influenciado pola nova filosofía de deseño, que encarna o enfoque da marca cara
á electrificación.
A filosofía de deseño que
comeza co EV6 servirá de
base para o estilo de todos
os futuros modelos do fabricante surcoreano.

Lotus E-R9
Lotus presentou o
E-R9, un concept car
que anticipa as liñas
de deseño dun monopraza
de carreiras de resistencia totalmente eléctrico que podería estar na grella de saída
dos circuítos de todo o mundo no 2030.
Destaca polo seu acabado
negro e dourado, un claro
guiño á herdanza automobilística da firma británica
que conta con 13 títulos de

campionatos de Fórmula 1,
e polo seu elegante dosel de
estilo jet de combate montado no centro superior do vehículo en forma de ala delta.
O novo E-R9 foi desenvolvido
por Lotus Engineering como
un escaparate tecnolóxico da
súa filosofía, capacidade e espírito innovador nos campos
da aerodinámica e os sistemas de propulsión electrificados avanzados.
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Harley-Davidson Road Glide Special
Black Iron Maiden

■ XOSE ARUFE | Texto
motospruebas@gmail.com

■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía

A Harley máis devoradora de quilómetros pásase ao lado escuro. A xente
de Harley-Davidson asegura que a nova Road Glide
Special é a mellor con moita diferenza ata agora dende a súa introdución en
1998. Harley-Davidson tivo
en conta que para manter
á comunidade actual de seguidores comprometidos
coas súas ofertas tiñan que
facer algúns cambios. Como
por exemplo os acabados

en negro, dende a horquilla
dianteira ata as colas de escape; todo isto co obxectivo
de dar unha imaxe máis moderna e agresiva.
A actualización máis relevante desta monstruosa
Road Glide é que se impulsa co todopoderoso V-TWIN
Milwaukee Eight 114, un bicilíndrico en V de 1.868cc,
refrixerado por aire, con culatas de catro válvulas, un
motor con máis cilindrada,
máis potencia, máis par, máis
nítido e moito máis suave. A
nova Road Glide é unha besta domada cun par de 165
Nm a 3.000 rpm. Monta un

pequeno radiador de aceite
na parte inferior dianteira do
chasis.

Deseño e cores
Dende o ángulo estético,
o aspecto “shadow” da Road
Glide emana potencia bruta
e unha forte presenza. Este
modelo ten un deseño de
carenado de "nariz de tiburón" (SharkNose) a diferenza do popular carenado de
"á de morcego" (BatWing)
da súa irmá a Electra Glide. O
carenado de nariz de tiburón
está montado directamente
no cadro e non na araña, un

deseño que che seduce dende o primeiro momento que
a ves. Creo que este modelo en concreto é xenuinamente ianqui, só con mirala
ves de fondo desfiladeiros e
paisaxes do Gran Canón ou
o lendario Monte Rushmore,
a moto perfecta para facer a
ruta 66.
Como sempre en Harley os
materiais e acabados son de
altísima calidade, as súas motos están fabricadas para durar unha eternidade.
As cores dispoñibles son:
Vivide Black, Billiard Rede
e Barracuda Silver Denim.
Tamén temos a posibilidade
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conxunto denominado Dual
Reflector Daymaker LED, as
súas dúas potentes ópticas
iluminan calquera noite chuviosa sen lúa.
Tamén conta co sistema
H-D Connect, mediante conexión móbil, terás acceso
a través do teu smartphone
e controlarás aspectos vitais
da moto, nivel de carga de
batería, manipulación indebida ou seguimento e localización en caso de roubo,
tamén conta con Smart Key
e Cruise Control.

Freos e detalles
Os freos son Brembo,
cunhas pinzas dobres de
catro pistóns que suxei-

O asento
é ancho e firme
e o manillar e os
repousapés, tipo
plataformas, son
perfectos

de escollela en dúas cores:
Eagle eye Scorched Orange/
Silver Flux, Billiard ReRiver
Rock Grayd/Stone Washed
White, Billiard Blue/Stone
Washed e White Zephyr
BLue/Black Sunglo.

Personalidade Harley
Esta moto ten unha perfecta xeometría triangular
entre o condutor e a máquina. O asento é ancho e firme.
Fixen uns 300 km nun día
nesta máquina e non sentín dores no meu traseiro
nin no meu torso inferior. O
manillar e os repousapés de

tipo plataformas son perfectos, están un pouco adiantadas, o que lle dá ao piloto
unha posición moito máis
relaxada.
O cadro de mandos, está
formado por catro reloxos:
nivel de combustible, tacómetro, velocímetro e reloxo
indicador de temperatura,
unha pantalla táctil TFT en
cor rectangular en posición
horizontal que nos ofrece
todo tipo de información,
dende estatísticas da viaxe
ata un navegador GPS con
distintos modos de visión,
manéxase cómoda e intuitivamente dende as piñas con

dous pequenos joysticks ou
por comandos de voz.
Unha moto como esta
precisa dun gran sistema de audio. Esta moto
está equipada co Boom de
Harley-Davidson! Sistema de
infoentretemento Boom Box
GTS Inftotaunment System.
Monta dous altofalantes de
25 watts por canle standard
bombeando audio dende
AM e FM, con transmisión
por Bluetooth ou fontes
de almacenamento dixital
conectadas.
Por suposto, a iluminación
é LED. Os faros frontais son
impresionantes, forman un

tan uns discos flotantes de
300 mm dianteiros combinados con ABS e sistema
Reflex Defensive Rider con
centraliña ELB, este sistema funciona de forma independente en cada roda e
mediante sensores comunícase coa parte ciclo e a xestión do motor para evitar o
empurre ou o bloqueo incontrolado das mesmas
en situacións de urxencia.
Na parte traseira hai unha
pinza de catro pistóns que
morde un só disco de 300
mm. As lamias son de aluminio negro Prodigy Talon
System, 19” a dianteira e 18”
a traseira.
No que respecta ao espazo da equipaxe, esta moto
ten unha chea de cousas.
Dúas guanteiras, dereita e
esquerda con toma USB no
cadro; dúas longas maletas
ríxidas, altas e refinadas, que
teñen 75 litros de capacidade, o que permite ao motorista planificar longas viaxes.
O sistema de bloqueo da
maleta é moi simple, a tapa
ábrese ou se pecha con só
unha pulsación One-Touch.
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Os freos son Brembo, cunhas pinzas dobres de catro pistóns e ABS

A protección do carenado é impresionante

Outro dato característico
e marabilloso de Harley, a
transmisión secundaria por
correa dentada nun vehículo de 391 kg, que tomen
nota o resto de fabricantes,
estamos fartos de engraxar

e tensar cadeas, é o punto
máis primitivo das motos.

Arrincamos!
Esta moto vibra dende o
momento en que premes o

botón de arrinque ou cando
se mantén o motor a baixas
revolucións. A vibración é
notable sen ser molesta a
diferenza da súa predecesora, onde a vibración era moi
pronunciada. No momento
en que a moto se pon en
movemento, a vibración
desvanécese. Considero
que a vibración é necesaria
porque é parte da identidade de Harley-Davidson.
Logo duns minutos de
torpes manobras coa moto
polas rúas de Vigo, conseguín coller o ritmo adecuado e empecei a gozar desta
marabilla mantendo a trazada sen dificultade e controlada a pesar do tamaño e o
peso da máquina. Nótase a
calor do motor nos semáforos, é soportable e se disipa
rapidamente a medida que
a moto avanza.
A protección do carenado
é impresionante, se non levase casco non me despeitearía. O seu gran tamaño
xeral protéxenos perfectamente e ademais dispón
dun sistema mediante o cal
podemos abrir unha canle
de fluxo de aire no frontal
directo ao noso rostro, en
caso de altas temperaturas;
en Galicia usariámolo un par
de días en agosto.
Xa en estrada aberta, cada
vez que viro o acelerador a
calquera velocidade, esta
ianqui de 391 kg responde
moi ben, as dúas primeiras
engrenaxes son curtas. En
percorridos longos a panca de embrague úsase sen
problema malia ser un pouco dura, con todo, cando a
usei moito en cidade, resúltome un pouco amoladora.
Non esquezamos que esta
“nave” está deseñada para
a estrada aberta. O cambio
de seis velocidades funciona con suavidade, do mesmo xeito que na Low Rider
S, que probei hai uns meses.
O áxil motor en V e o seu
chasis resistente conseguen
que a moto poida rodar con
suma facilidade. A posición
de condución é extremadamente cómoda e pracenteira, facer curvas en estrada
de montaña con esta moto

é toda unha experiencia, a
sensación é a de levar unha
moto moito mais lixeira,
puiden adiantar camións
sen sentir que a máquina estaba sendo afectada polas
turbulencias do vento. Logo
de 300 km, o resultado matemático do consumo foi de
5,5 l/100 km, non está nada
mal. tendo en conta que nos
desprazamos cunha 1.900cc
de 391 quilos.

Conducir
esta moto por
estrada aberta
produce unha
sensación especial
A suspensión Showa
cumpriu coas miñas expectativas, o percorrido de
120 mm na horquilla dianteira con barras de 49 mm
de diámetro, foi capaz de
absorber as imperfeccións
da estrada e os dous amortecedores traseiros xemelgos cun percorrido de 55
mm tamén cumpriron perfectamente, estes á súa vez
foron recortados para dar
unha imaxe máis Bagger,
pódense regular en precarga sen necesidade de
ferramentas.
Debo dicir que esta moto
logrou convencerme por
completo, ofrecendo unha
comodidade e unhas prestacións extraordinarias, o
seu dócil e fácil manexo en
estrada é o que máis me
sorprendeu.
Conducir esta moto por
estrada aberta produce
unha sensación especial
difícil de explicar, consegue que che sintas diferente sobre o asfalto, a
combinación de calidade, tradición, tecnoloxía e
electrónica son moi difíciles de conxugar a este nivel e Harley logrouno sen
perder un ápice de autenticidade. A Road Glide
Special está deseñada para
atravesar paisaxes abertas,
canto máis lonxe mellor,
unha moto para aventureiros solitarios.
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Motor: 2 MilwaukeeEight® 114
Cilindrada: 1.868cc
Relación de
compresión: 10,5:1
Alimentación: sistema
de inxección electrónica de
combustible secuencial
Escape: dobre 2-1-2 negro
con silenciadores cónicos
Dimensións: lonxitude
2.430 mm
Altura do asento:
695 mm (sen carga)
Distancia ao chan: 140 mm

Prezo:
• 32.950 € (sen gastos
dematriculación -275 €-)
Seguro:
• Terceiros con
asistencia en estrada
e seguro de condutor:
275 € ao ano
• Tamén hai a
posibilidade de
engadir roubo,
incendio ou perda
total (Todo Risco)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distancia entre
eixes: 1.625 mm
Capacidade do
depósito: 22,7 litros
Peso en seco: 375 kg
Peso en orde de
marcha: 391 kg
Capacidade da
portaequipaxes: 150 litros
Consumo mixto: 6
l/100 km (estimado)
Emisións CO2: 139 g/km
Transmisión
primaria: cadea
Freos: pinzas dianteiras
e traseiras fixas con 4
pistóns de 32 mm
ABS: si
Altofalantes: dous
Teléfono móbil mans
libres: mediante Bluetooth

Revisións:
• 1ª 1.000 km
• 2ª 5.000 km ou un ano
• Seguintes: cada 5.000
km ou un ano
• Prezo aproximado de
cada revisión: 250 €
• Cambio de
pneumáticos:
12.500 km
• Prezo aproximado:
450 €
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Reinventando o 130 RS de Skoda

■ ANDRÉS REY | Texto
■ SPRINT MOTOR| Fotos

Aymeric Chertir, deseñador
franco-español, é o responsable de reimaxinar o chamado
“Porsche do Leste”, o Skoda
130 RS, un dos grandes éxitos
da marca, campión do Rally de
Montecarlo en 1977 e o coche
que cruzou o Pano de Aceiro
dende a Checoslovaquia comunista ao resto do mundo.
Baseado no 110 R coupé, fixéronse 200 unidades do 130 RS,

Deseñouse
e construíuse
cunha prioridade, a
velocidade
explicitamente deseñado para
competición: puntais de reforzo, barra anti-encorvo, paneis
de carrozaría de aluminio e un
motor de 1.298cc capaz de xerar ata 130kW de potencia, o

que, ademais do citado éxito
en Montecarlo, tamén deu a
Skoda a vitoria no Campionato
Europeo de Turismos en 1981.
Así, Chertier tiña por diante
a difícil tarefa de reinventar
unha lenda da marca en crave
moderna.

Deseño e deseñador
A versión do deseñador do
130 RS incorpora conceptos
modernos e un aspecto retrofuturista, sendo fiel ás orixes do
auto. O resultado é un coche
con estilo, práctico e enfocado
no mesmo de décadas atrás:
correr, gañar e romper barreiras. A Aymeric encántanlle
cando os seus deseños teñen
unha función clara e definida, e desa vontade e do amor
polo seu traballo nace a reimaxinación do 130 RS. O propio Chertir declara que “dende
o principio quixen crear algo
funcional e cun propósito claro”, descartando “presumir dun
interior bonito e exótico”. E ese

propósito é competir, como
explica o mesmo deseñador:
“deseñouse e construíuse cunha prioridade, a velocidade”. O
proceso creativo orixinal fíxose
coa liña de meta en mente, e o
130 RS naceu para a competición. Do entendemento desa
realidade xurdiu a reinterpretación actual, que traslada este
mesmo concepto ao presente.
Chertier conta que el formouse
como deseñador aprendendo
a afondar na esencia do produto, reflexionando sobre isto
mesmo. “A realidade industrial,
o contexto co que traballamos,
tende ao pragmático. Os nosos produtos son o resultado
do compromiso e respectan o
risco que supón a cuantiosa inversión que se leva a cabo neles”. Esta lección téñena na súa
mente creativa no seu día a día
en Skoda. Pero neste proxecto,
deu renda solta á imaxinación
e creou un coche dirixido a erguer paixóns e ser un auténtico deportivo, igual ca lenda
dos 70.
Aymeric baseou o deseño exterior no orixinal, refrescando
o coche sen cambialo. Mantivo
as súas liñas características e
engadiu algúns elementos
presentes nos WRC máis modernos. O resultado foi unha
mestura dun estilo retro con
formas musculosas. No interior
separouse máis do predecesor
e optou por ideas máis innovadoras e rompedoras. Aymeric
ideou unha nova barreira antiencorvo integrada na estrutura

básica do coche. “A gaiola de
seguridade non está aparafusada ao chasis, senón que
forma parte íntegra deste. A
estrutura mantén unido todo

Aymeric
baseou o deseño
exterior no orixinal,
refrescando o coche
sen cambialo
o interior, servindo de soporte
para o salgadoiro, os asentos e
as portas, e abrazando a panca
do cambio de marchas”, subliñando o concepto de funcionalidade do vehículo.

Concepto
O concepto básico do deseño experimental levoulle a
Aymeric varias horas, e tras
isto, traballou nos detalles. O
modus operandi do deseñador é así: “Son un pouco da
vella escola: gústame facelo
todo en papel e lapis. Debuxo
rapidamente algúns bocexos
da arquitectura básica e logo
redefino as proporcións e as
liñas individuais”. Utiliza o ordenador na última fase, para
engadir cor, e se non sae como
imaxinaba ou os seus xefes
queren unha modificación,
volve ao lapis e papel. “Pode
que sexa menos eficiente, pero
é a forma que teño de pensar e
crear” comenta entre risas.
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70 anos do A6G 2000 de Maserati
montaban freos de tambor
con control hidráulico e as
lamias de aceiro macizo de
radios completaban unha
combinación
coidadosamente elixida, entre artesanía e innovación tecnolóxica.

Dezaseis de
estes coches viron
a luz entre 1950 e
1951

■ ANDRÉS REY | Texto
■ SPRINT MOTOR| Fotos

En 1950 Maserati presentou
no Salón do Automóbil de
Turín o A6G 2000, o primeiro modelo da serie A6, fabricado entre 1947 e 1956. En
febreiro de 1951 entregouse
no mercado, facendo agora
en 2021 o seu 70 aniversario,
feito que Maserati aproveita
para renovar o seu futuro partindo das raíces italianas do
seu pasado.
O A6G 2000 toma o seu nome
por Alfieri Maserati, uno dos
irmáns da familia fundadora

da empresa italiana de automoción, do que colle a inicial.
O 6 fai referencia aos seis cilindros mentres a letra G débese
ao ferro fundido, ou “ghisa” e
os 2.000 son os centímetros
cúbicos de cilindrada. Un automóbil froito da carreira de
enxeñería na Italia dos anos
50 na procura dunha maior
potencia, que o chasis do A6
aproveitou magnificamente.
Esta mellora técnica deuse
grazas ao traballo no diámetro e na carreira do motor de
seis cilindros en liña, o que
traduciuse nunha potencia
de entre 90 e 100cv e dando

ao A6G 2000 unha velocidade
máxima de 180km/h.

Características
Con tracción traseira, unha
caixa de cambios de catro velocidades e marcha atrás, un
embrague monodisco montado en seco, suspensións
dianteiras independentes
e suspensións traseiras con
eixe ríxido con bestas; así era
o A6G 2000. As catro rodas

Dezaseis de estes coches viron a luz entre 1950 e 1951:
nove coa carrozaría deseñada por Pininfarina, máis cinco convertibles e un cupé por
Pietro Frua e un cupé bicor
por Alfredo Vignale. O A6G
2000 foi feito para uns poucos, pero foi toda unha icona
do mundo automobilístico
da época. A singularidade, a
deportividade e o estilo italiano son valores que nutren
o ADN de Maserati, aos que
pretenden manterse fieis
mentres incorporan novas
tecnoloxías de vangarda.

ASEGAL & CASTROMIL
Abogados y Economistas

Fiscal - Administrativo - Mercantil
Laboral - Subvenciones - Familia
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Quentando motores
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Segunda Xuventude
A que poderían vivir os vehículos GT no eido español de ralis, en concreto na Copa Recalvi. E un dos
beneficiados sería o lucense Sergio Vallejo, que non estará acompañado do seu irmán Diego, copiloto
de Pepe López nun probable programa no europeo. Vallejo estaría á espera de que se concretase o
regulamento desta oferta para competir en certas citas co seu coñecido Porsche.

Definidas
As datas das citas que contarán para o nacional de montaña e a inédita Copa de
Escuderías. No certame absoluto, así como Copa Norte, estaría a lucense manga
de Chantada, que modificou a súa data inicial de xuño polo último sábado de
xullo e o primeiro domingo de agosto. Pontecaldelas, na provincia de Pontevedra, contaría para esa segunda variante, na que non estará finalmente a tamén
galega Poio.

Retorno
O dun coñecido e laureado volantista nacional. Estamos a falar do catalán Oriol Gómez,
que foi campión de asfalto en 1994 aos mandos dun Clio oficial. Gómez, que estará
copilotado polo navegante galego José Murado, disporá dun Subaru Impreza WRX STi
R205 co que afrontaría a Copa de España de ralis de terra.

E outro.
Que tamén podería retornar á esfera da competición é o aragonés Christian García.
O que foi campión de España de ralis de asfalto no ano 2016, e que brillou igualmente nas tempadas 2017 e 2018, estaría intentando pechar un programa para o
Supercampionato, contando coa axuda de RMC para pilotar un dos seus coches da
categoría N5.
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Presenza internacional
Na antes falada Copa de España de terra. Nin máis nin menos
que o tres veces gañador do Dakar, o qatarí Nasser-Al-Attiyah,
que o pasado ano xa competiu na cita coruñesa de Arzúa,
onde abandonou na segunda especial. O asiático disporía dun
Polo R5 para competir nas carreiras que forman este certame,
entre as que está a instaurada carreira galega.

Promoción
Falando do rali Terra da Auga Comarca de Arzúa, neste exercicio pasa a denominarse “Terra da Auga Camiño de Santiago”, publicitando desta maneira o Ano Santo Xacobeo 2021
e 2022. A manga coruñesa, con validez nacional, estreará
unha cronometrada inédita, que se suma a outras coñecidas,
pero con variantes. Todo iso, se as condicións o permiten, os
vindeiros 5 e 6 de xuño..

Completo
O programa que ten diante o catalán Jan Soláns. Ven de ser fichado por Citroën para
defender as súas cores no Supercampionato de España. Soláns, campión de mundo
júnior 2019, será copilotado polo galego Mauro Barreiro e disputará igualmente
varias probas mundialistas, todo aos mandos dun C3 Rally2 do equipo portugués
“Sports & You”.

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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Repetindo
Experiencia coas mesmas cores, é dicir as de Renault. Así é o programa
do veloz piloto naronense Jorge Cagiao, copilotado pola asturiana Amelia
Blanco. Tras vencer en todas as mangas da Renault Clio Trophy no 2020,
volverá a loitar por esta monomarca, coa unidade Rally 5, disputando
igualmente outros ralis co aínda imberbe Clio Rally 4.

Baixos
Deberán ser os custes que suporá afrontar a nova Copa Marbella.
Recuperar os pequenos utilitarios de Seat, como se fixo en Galicia
hai un par de tempadas, e apostar por eles dentro dunha monomarca no nacional de Históricos 2021. Unha interesante iniciativa
para correr low cost, que se poderá ver en Galicia no mes de outubro co desenvolvemento do coruñés rali Rías Altas.

Mesma filosofía
A que pensaron para o presente 2021 os responsables da Peugeot Rally Cup
Ibérica. Probas en asfalto e terra, un total de seis mangas, repartidas entre
España e Portugal. Os seguidores da monomarca do león, que o pasado
ano venceu o luso Paulo Antunes, afrontarán os ralis Terras de Aboboreira,
Portugal e Serras de Fafe-Felgueiras no país veciño e Ourense, Princesa de
Asturias e España-Cataluña na xeografía nacional.

Competición

Notas de cuneta

Primeiros contactos
Os que houbo no concello de Nuevo Batzan e que abriu a competición na comunidade de
Madrid. Especial sobre piso de terra, onde as diferenzas foron mínimas, con vitoria final
para o piloto vasco Eizmendi, ao volante dun Skoda. A segunda praza correspondeu ao
coruñés Iván Ares, que testaba así o seu Hyundai en terra de cara ao Supercampionato,
sendo terceiro o canario Quintana.

Apostando
Polo nacional de históricos, tanto na súa opción velocidade como na de regularidade.
Así decidiu facer a empresa galega “Rallycar” que acaba de lanzar a súa oferta “Historic
Rallycar Cup 2021”. Primas en metálico, así como premios en forma de pneumáticos, para
os equipos que disputen ao menos cinco probas do CERVH. En www.rallycar.es hai máis
información.
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Tempos novos...
... tempos salvaxes” cantaban Los Ilegales a principios
dos anos 80. E despois dunha tempada onde as carreiras
en estrada, digamos os ralis, foron poucas pero escollidas, o exercicio que agora se inicia parece revolucionario.
E así é como quere presentarse o 2021, sempre que
o maléfico ”bicho” permita que todas as opcións sexan
unha realidade, algunhas desgraciadamente coas mangas xa aprazadas e outras coa pantasma de "sen público". Destaca o Súper Campionato, aínda que quizais con
demasiadas citas para os petos maltratados, mestura
terra e asfalto, dúas superficies nas que a formación dos
nosos representantes sempre é necesaria para futuras
miras europeas ou mundiais.
Para os nostálxicos dos 80, como foi o grupo que da
título a este comentario, volve a Copa de España, aberta a unidades pouco comúns como GTs ou WRC e moi
centrada en treitos do norte peninsular. Oferta diversa e
numerosa, sen esquecer as competicións autonómicas.
Agardando, si, que a pandemia e o necesario rexurdimento económico neste país fagan posible unha oferta que
racha coas tradicións ralísticas españolas.

