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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.

      Lambretta V-Special 125: O león volve a ruxir
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Hai unha parodia pola Internet que narra 
como un rider vai pensando ao longo de todo 
o seu percorrido diario do duro que é o seu 
oficio. Ao longo da historia vanse vendo todos 
os perigos que lle supón andar por unha gran 
cidade coa súa bicicleta. As rotondas e os cru-
ces son perigosos para un rider que vai sempre 
con présas. A súa economía depende da rapi-
dez, algo que pode ser a causa dun accidente. 
E no caso dunha colisión o seu corpo sufrirá as 
consecuencias, el é o chasis. Este traballador é 
consciente de todo isto e por iso vai rodando 
polas rúas espotricando contra todo e contra 
todos. Cando chega ao portal da súa casa, ao 
final da crúa xornada, encóntrase con outro 
rider que vai entregar unha pizza, a cal para-
doxalmente é para o protagonista.

Si, o mundo no que vivimos na actualidade 
ten estas contradicións. A pandemia, din os en-
tendidos, modificou os nosos comportamen-
tos e realizou, e nós sen sabelo, cambios nas 
racionalidades das persoas. Deberemos adap-
tarnos, si ou si. Vemos como o mercado cada 
vez está máis internacionalizado. O comercio 
mundial pecha os locais físicos de toda a vida 
para trasladarse ao ciberespazo, e moitos tra-
balladores quedan realizando o seu choio na 
casa, xa non teñen que desprazarse á sede da 
súa empresa.

Os concesionarios ao igual que moitos es-
tablecementos de compra-venda de auto-
móbiles lanzáronse agora ao mundo online, 
é ou era inevitable. Vostede escolla o vehículo 
que lle interese e nós enviarémosllo a calquera 
punto do territorio nacional, así rezan moitas 
promocións nas páxinas web destas compa-
ñías. Un proceso que funciona cada día con 
máis claridade e máis rápido. Son moitos os 
que están felices co innovador modelo online, 
é comprensible.

Xusto esta forma de negocio é a que es-
tán intentando, cada vez máis abertamente, 
os grandes fabricantes, vender “a chorro” on-
line. Queren eliminar a cadea de intermedia-
rios. Unha fórmula utilizada dende hai tempo 
polos xigantes mundiais Amazon, Alibaba 
e AliExpress, entre outros, cuns grandes 

resultados a nivel global. Tanto que os seus 
beneficios aumentaron dunha forma obsce-
na neste tempo dramático de pandemia.

Agora temos un novo exemplo na automo-
ción destas tímidas iniciativas online. Con Opel 
xa non é necesario acudir ao concesionario 
para probar o novo Mokka, tal como di a mar-
ca: “pódense percorrer os seus primeiros quiló-
metros dende a porta de casa”. O novo servizo 
“Levámoscho á casa”, gratuíto e sen compro-
miso de ningún tipo, leva o vehículo elixido 
ao domicilio do cliente unha vez que faga a 
súa inscrición na web da marca. Unha forma 
de construír unha enorme base de datos de 
posibles clientes, presentes ou futuros. Sinxelo 
e directo. Significa o principio do fin dos seus 
concesionarios?

Outro exemplo destes ciberexperimentos é 
o de Spoticar, un especialista na venda onli-
ne de vehículos de ocasión entre particulares 
do Grupo Stellantis, que acaba de chegar a un 
acordo con DriiveMe, empresa especializada 
no movemento e entrega de vehículos con 
condutores profesionais, para a entrega dos 
seus vehículos de ocasión a domicilio.

 Os grandes vendedores de coches de 
ocasión son as marcas e as grandes empresas 
de vehículos de alugueiro. Recollen as frotas 
de automóbiles de renting e leasing e revén-
denlles estas unidades aos concesionarios e 
ás empresas de compra-venda. Estas á súa vez 
véndenllelos dende a súa localidade aos parti-
culares, cada vez máis a través de canles online, 
de forma que un usuario de Valencia lle pode 
mercar ese coche a un concesionario galego e 
este envíallo á súa casa. A morte online pode 
vir cando o gran xestor de frotas elimine os in-
termediarios e xestione el soíño todo online, 
probablemente dende Madrid, e elimine a ca-
dea de intermediarios. Unha vez máis veremos 
outro paradoxo do ciberespazo.

Un exemplo claro témolo con Amancio e 
Juan, que hai tempo que se deron conta da 
importancia de eliminar os intermediarios da 
cadea, de aí o éxito de Inditex e Mercadona. 
Por certo, totalmente mergulladas no mundo 
online.

EDITORIAL

A morte online
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Este mes toca falar da Vuelta 
o País Vasco, onde o equipo 
Jumbo-Visma se resarciu das 
críticas recibidas nos últimos 
meses.

Primoz Roglic, perdeu o ano 
pasado o Tour de Francia na 
penúltima tirada e este ano 
a París-Niza na última tira-
da. Sempre se lle achacou a 
Roglic máis o seu equipo que 
controlaban toda a carreira 
pero que non tiñan capaci-
dade para xestionar a renda 
alcanzada e que se gañaban 
era por erros dos seus rivais, 
non por acertos deles.

Pero isto cambiou por com-
pleto na Vuelta o País Vasco, 
Roglic liderou a carreira nas 
primeiras tiradas pero "ce-
deu" o liderado a un equipo 
rival, o UAE Team Emirates. 
Roglic máis o seu equipo por 
este feito recibiron críticas moi 
duras, onde os acusaban de 
baixa competitividade e de 
estar tirando a carreira.

Pero este feito foi un engano 
para meterlle presión os seus 
rivais do UAE Team Emirates, 
o levar eles a camisola de líder 
tiñan esa presión engadida, e 
ademais o ter o líder no seu 

equipo estaba "obrigado" a ti-
rar do pelotón e isto fixo que 
o equipo gastase demasiados 
folgos defendendo o liderado. 
Na última tirada este feito foi 
aproveitado por Roglic que a 

66 quilómetros de meta, e con 
outros ciclistas, se fugaron e 
puxeron en xaque ao pelo-
tón. O UAE Team Emirates in-
tentou alcanzalos pero foilles 
imposible, desta forma Roglic 
gañou a carreira e ademais o 
seu compañeiro de equipo, 
Jonas Vingegaard, logrou a 
segunda praza na xeral.

Parece que Roglic máis o 
seu equipo en pouco tem-
po aprenderon dos erros pa-
sados, e a estratexia utilizada 
nesta carreira foi clave para 
conseguir o dóbrete no po-
dio final.

Roglic e o seu equipo Jumbo-Visma demostraron 
a súa calidade na Vuelta o País Vasco

■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo ■ CICLISMO GONZÁLEZ | FoTo

Atypical Edition de OX Motorcycles
A serie especial 

Atypical Edition 
está composta por 

tres modelos: Montecarlo, 
Patagonia e Tokyo.

A OX One Montecarlo 
destaca por un deseño ra-
cing que evoca a estética 
das motos clásicas de ca-
rreiras. Cada un dos seus 
detalles está pensado para 
ofrecer ao usuario unha 
experiencia única: pneu-
máticos retro, cúpula au-
mentada, colín traseiro 
deportivo e carrozaría ne-
gra con franxas brancas.

A versión eléctrica off-
road, OX One Patagonia, é 
apta para calquera terreo 
e contorna: deseñada en 
tons áridos, monta pneu-
máticos off-road, cúpula 
con grella e alforxas late-
rais en coiro.

Tokyo, a alternativa urba-
na. Destaca pola súa axili-
dade na contorna urbana. 
O seu ton vermello mate 
con detalles en negro, uni-
do á súa grella en forma 
de X e o seu colín trasei-
ro, resaltan o seu carácter 
underground.

Atypical Edition é unha 
serie limitada do mo-
delo OX One, a primei-
ra moto eléctrica de OX 
Motorcycles, que alcanza 
unha velocidade de ata 110 
km/h (100 km de autono-
mía) e monta dúas baterías 
extraíbles que poden car-
garse en calquera enchu-
fe e en só dúas horas. As 3 
versións pódense conducir 
con carné de coche. Prezo 
de lanzamento: 5.990 €. As 
entregas serán ao principio 
de 2022.

Wellta Motors presentou dúas novidades
Wellta Motors 

irrompe cunha 
nova marca de 

vehículos impulsados por 
enerxía eléctrica. A súa 
oferta componse de dous 
modelos; a Ártica, unha 
moto eléctrica cunha liña 
retro moi característica, 
equivalente a 125cc (4kw 
de potencia) que cunha 
velocidade máxima de 90 
km/h pódese conducir con 
carné de coche, e o ciclo-
motor eléctrico Taiga que 
cunha velocidade entre os 

45-55km/h pódese condu-
cir dende os 15 anos con 
carné AM.

Ambos modelos inclúen 
baterías extraíbles con 
celas Samsung que pro-
porcionan ata 90 km de 
autonomía.

Novo SYM Maxsym 400
O Maxsym 400 é 

agora un GT máis 
compacto. Cambia 

en todos os aspectos: dese-
ño, tecnoloxía, prestacións e 
rendemento. Máis potente 
e máis eficiente, o Maxsym 
400 MY 2021 tamén incor-
pora de serie TCS e ABL así 
como o sistema Keyless. 
Dentro desta estética reno-
vada destaca o vangardista 
grupo óptico Full LED que, 
ademais de mellorar no-
tablemente a visibilidade, 
outorga ao Maxsym 400 a 
súa personalidade única. 
O característico deseño a 
“corte de diamante” do tri-
plo faro dianteiro e outros 
detalles como os sopor-
tes a vista da pantalla en 

aliaxe de aluminio confí-
renlle un aspecto moderno 
e innovador.

A potencia aumenta un 
2% e o consumo de com-
bustible redúcese nun 32%. 
Outros elementos totalmen-
te renovados do propulsor 
son o sistema de escape e o 
filtro de aire, dun optimizado 
deseño monopeza que faci-
lita o seu mantemento.

Dúas rodas4



Yaris Cross Electric Hybrid
O novo Yaris Cross 

Electric Hybrid se co-
mercializa, inicialmente 

en prevenda, con tres acaba-
dos: Style, Adventure e Pemiere 
Edition “edición exclusiva de 
lanzamento”

Conta cunha unidade de tec-
noloxía Toyota Electric Hybrid 
de cuarta xeración, cun motor 
1.5 litros de ciclo Atkinson e un 
motor eléctrico que, en conxun-
to, renden 116cv. O consumo 

combinado (WLTP) é de só 
4,6-5,0l/100km, en función do 
acabado que se elixa.

Este modelo pódese elixir en 8 
cores diferentes para a carroza-
ría: Branco Classic, Bronce Oliva, 
Branco Perlado Iceberg, Azul 
Cobalto, Gris Grafito, Gris Átomo, 
Negro Azabache e Vermello 
Emoción. A eles únense as 
combinacións bi-tón Vermello 
Emoción, Branco Perlado, Gris 
Átomo, Azul Cobalto para o 

acabado Style, Negro Azabache 
para o acabado Adventure, e 
Ámbar para a edición especial 
de lanzamento Premiere Edition.

O Yaris Cross Electric Hybrid, 
xa está dispoñible, en formato 

prevenda, a partir de 24.350 € 
sen financiamento ou dende 
195 € / mes con Toyota Easy, pro-
grama de financiamento con 4 
anos de garantía e 4 anos de 
mantemento incluídos.

Isuzu Antamotor
Isuzu Antamotor 

convértese no úni-
co concesionario na 

provincia da Coruña con servi-
zo oficial e venda de recambios 
de camións e pick up da marca 
xaponesa.

Isuzu garante que os seus 
motores cumpren e cumpri-
rán as estritas normativas con-
tinentais máis aló de 2025, de 
aí a aposta de Grupo Dimolk.

Isuzu Antamotor converteuse 
no novo e único concesionario 
da marca de camións e pick up 
na provincia da Coruña. As ins-
talacións, situadas na Avenida 
das Mariñas 272, comparten es-
pazo con Nissan Antamotor.

Isuzu segue incrementando 
a súa rede de concesionarios 

para maior comodidade e ac-
cesibilidade de todos os seus 
clientes.

Miguel Ángel Galván (foto), 
xerente de Antamotor, comen-
tou na presentación “a gama de 
camións comprende dende as 
3,5 toneladas ata as 14 tonela-
das. Algúns modelos son máis 
pequenos e compactos, pero 
todos eles cunha gran capaci-
dade de carga. Doutra banda, 
está a gama de Pick up, como a 
DMAX. O ano pasado, a marca 
lanzou o novo D-Max N60. Este 
Isuzu D-Max N60 é un vehículo 
que se converterá no novo re-
ferente do mercado de pick-up 
cunha capacidade útil dunha 
tonelada”.

Silence aterra en Vigo
Silence Breogán 

Vigo xa é unha rea-
lidade. As motos 

eléctricas da empresa espa-
ñola chegan por primeira vez 
a Galicia da man de Grupo 
Breogán, auténticos especia-
listas en mobilidade urbana 
con máis de 25 anos de expe-
riencia no sector.

Silence inaugurou a súa 
nova tenda na intersección 
de Urzáiz esquina Lepanto con 
Gran Vía, no centro neurálxico 
da cidade olívica.

No acto de inauguración, re-
transmitido online, participa-
ron Abel Caballero, alcalde 
de Vigo; Carlos Sotelo, CEO 
e fundador de Silence, e José 

Ramón Ferreiro, director xe-
ral de Grupo Breogán. A pre-
sentación contou cun padriño 
de excepción: Óscar Pereiro, 
gañador do Tour de Francia 
2006, que acudiu á inaugura-
ción coa bicicleta que lle deu a 
vitoria na rolda francesa.

O ciclista galego, que pro-
bou por primeira vez unha das 
motos Silence, destacou a súa 
“sensación de tranquilidade e 
a súa lixeireza”. Óscar dixo que 
“estas motos son espectacula-
res. Son o futuro. Conducindo 
unha moto Silence gáñase li-
berdade, tranquilidade e tes 
unha mobilidade exemplar. 
Creo que é un avance xenial”.
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Cuarta xeración do Octavia RS
Unha berlina máis 

deportiva, con dina-
mismo e eficiencia foi 

presentada pola marca checa, 
que agora ofrece tres sistemas 
de propulsión: gasolina, dié-
sel e híbrido enchufable. Estas 
tres motorizacións están dis-
poñibles en catro versións: o 
Octavia RS, RS iV, Combi RS e 
Combi RS iV. Cun motor de ga-
solina 2.0 TSI de 245cv de po-
tencia, DSG de 7 velocidades, 
temos o Octavia RS por 37.490 
€, e o Combi RS por 38.190 €. 
As mesmas versións poden ser 
propulsadas por un 2.0 TDI de 
200cv e DSG de 7 velocidades, 
por 38.110 € o RS, e por 38.810 
€ o Combi RS. O Octavia RS iV 

e o Combi RS iV teñen unha 
motorización híbrida enchufa-
ble cun propulsor de gasolina 
1.4 TSI (150cv/110 kW) e ou-
tro eléctrico de 85 kW, que en 
conxunto ofrecen 245cv, ou 
180 kW, e un par máximo de 
400 Nm, cunha tracción dian-
teira transmitida con DSG de 
6 velocidades. Están dispoñi-
bles por 40.540 € e 44.240 € 
respectivamente.

Esta xeración de Skoda des-
taca polo seu estilo deporti-
vo e deseño aerodinámico. 
Ademais inclúen prestacións 
como a selección do modo 
de condución, ou asistentes 
de última xeración.

Volta Zero, o camión 100% eléctrico
Despois da boa aco-

llida que tivo o mo-
delo de Volta Trucks 

en Francia, onde fixo máis de 
300 demostracións, debuta en 
Madrid e Barcelona durante os 
meses de abril e maio. O Volta 
Zero é un vehículo comercial 
de grandes dimensións dese-
ñado para operacións loxísti-
cas na era da nova mobilidade 
nos grandes centros urbanos 
que adoptan medidas contra 
o cambio climático.

A presentación vén despois 
da asociación entre o fabri-
cante e Petit Forestier, unha 
empresa de alugamento de 

camións refrixerados que 
comprou 1.000 unidades do 
novo vehículo eléctrico, e tra-
dúcese na produción dunha 
versión do Volta Zero co chasis 
de Lecapitaine, que xa traballa 
para Petir Forestier. Ante o en-
tusiasmo recibido no país galo, 
Carla Detrieux, xerente de des-
envolvemento de negocios de 
Volta Trucks, confía en que os 
potenciais clientes en Madrid 
e Barcelona, ambas cidades do 
grupo C40 (que adoitan restri-
cións en pro dunha mobilida-
de sostible), recibirán igual de 
ben o camión eléctrico que os 
seus veciños do norte.

Mellorado rendemento no novo Golf R
“O noso obxec-

tivo co Golf R era 
facer que as súas 

características de condu-
ción fosen o máis neutras 
posibles”, son as palabras 
coas que Jonas Thielebein, 
o enxeñeiro responsable 
deste novo lanzamento do 
Grupo Volkswagen, orgullo-
so do control sinxelo e direc-
to dun coche que, segundo 
el, nin subvira nin sobrevira.

Trátase do primeiro au-
tomóbil do fabricante ale-
mán que trae un sistema 
de tracción total 4MOTION 
con reparto vectorial do 
par “R-Performance Torque 
Vectoring”. Co opcional 
Paquete R-Performance o 
Golf R a velocidade pun-
ta chega ata aos 270 km/h 
e inclúese un alerón trasei-
ro máis grande, lamias de 

19 polgadas e dous perfís 
de condución adicionais, o 
Special e o Drift, que se po-
den seleccionar rapidamen-
te premendo un botón no 
volante. O modo Drift per-
mite provocar sobreviraxe 
e poder derrapar, deixando 
a un lado o control neutro 
característico do Golf R. En 
ambos modos o acelerador 
ten un deseño sensible que 
crea unha sensación de alto 
rendemento sen filtros, ou-
tra vantaxe cando se que-
re derrapar xa sexa en xeo, 
neve ou asfalto. A potencia 
do coche de 320cv pódese 
desenvolver moito mellor 
porque en modo automá-
tico a caixa de cambios de 
dobre embrague (DSG) se 
activa o máis tarde posible 
e se desactiva o máis pron-
to posible.

BREVES

❱❱ Google introduciu 
na súa aplicación Benestar 
dixital unha nova función 
activable que recorda aos 
usuarios que deben levan-
tar a cabeza do móbil cando 
camiñan pola rúa para evitar 
accidentes.
❱❱ Seat aporta vigor 
aos seus vehículos urbanos 
de espírito novo. Os sempre 
populares Ibiza e Arona evo-
lucionan na súa imaxe exte-
rior e experimentan unha re-
volución no interior.
❱❱ Polo menos 2,65 
millóns de vehículos non te-
ñen seguro obrigatorio no 
noso país, o que representa 
un 7,7% do parque automo-

bilístico e unha proporción 
que se incrementou un 16% 
no último ano.
❱❱ Spoticar, o espe-
cialista na venda online de ve-
hículos de ocasión entre par-
ticulares do Grupo Stellantis, 
chegou a un acordo con Drii-
veMe, empresa especializa-
da no movemento e entrega 
de vehículos con condutores 
profesionais, para a entrega 
dos seus VO a domicilio.
❱❱ Case tres cuartas 
partes dos habitantes de 
Barcelona e Madrid apoia-
rían a prohibición de vender 
automóbiles novos de ga-
solina ou de diésel logo de 
2030

Novas6



Audi Q7 e Q8 con novas edicións Plus
Son a S Line Plus e 

a Black Line Plus, que 
están dispoñibles en 

todas as motorizacións do 
Q7 e o Q8: o 45 TDI quattro 
de 231cv; o 50 TDI quattro 
de 286cv; os híbridos en-
chufables 55 TFSIe e 60 TFSIe 
de 280 kW (381cv) e 340 kW 
(462cv), respectivamente; e 
un motor 55 TFSI quattro de 
340cv de potencia só para o 
Q8.

As novidades da S Line Plus 
engaden faros Matrix LED, tei-
to panorámico, asentos dian-
teiros con memoria e espellos 
exteriores abatibles, sobre o 
resto do equipamento da S 

Line normal, ademais dos 
paquetes de asistentes City e 
outro de aparcamento. Tanto 
co Q7 e co Q8 poderase com-
pletar o modelo por un prezo 
de 5.500 € adicionais.

O Black Line Plus suma to-
das as melloras do S Line 
Plus sobre o equipamento do 
Black Line e ademais o paque-
te de asistentes Tour, asentos 
deportivos S con tapizaría 
de coiro Valcona, banque-
ta traseira Plus, volante cale-
factable e paquete de luces 
de ambiente e de contorna. 
Esta edición está dispoñible 
por 8.500 € adicionais.

Sportage Black Edition
Mantendo o deseño 

de crossover doutras 
versións do Sportage, 

o novo modelo de Kia desmár-
case polo estilo elegante con 
detalles exteriores en cor negra 
brillante, dende a grella dian-
teira, ou as lamias de aliaxe de 
aluminio de 17 polgadas, ade-
mais dalgún outro elemento 
en prateado como unha placa 
que pon “Sportage” no centro 
do portón traseiro. A tapizaría 

do interior ten unha tea de alta 
calidade e presenta o volante, a 
panca de cambios e repousabra-
zos das portas tapizados en coi-
ro. O equipamento do Sportage 
Black Edition ofrece sensores de 
distancia de aparcamento dian-
teiros e traseiros, tecnoloxías de 
confort e seguridade, sistema de 
infoentretenemento de Kia, fun-
cións de conectividade que in-
clúen utilidades como os prezos 
do combustible, localizacións 

de estacións de servizos próxi-
mas ou actualizacións do tráfi-
co en tempo real, e asistencias á 
condución. Está dispoñible cun 
motor GDi de 1,6 litros atmos-
férico de 132cv e 161 Nm de 

par e outro diésel de 1,6 litros 
“EcoDynamics” de Kia con sis-
tema de 48 V, 136cv e 320 Nm, 
ambas motorizacións de trac-
ción dianteira.

Toyota Aygo renova o segmento A co X Prologue
“Co Aygo X Prologue 

demostramos que un 
coche pequeno pode 

ter unha personalidade gran-
de e audaz”, así o di Ken Billas, 
asistente jefe de deseño ED2. 
Aygo sempre buscou un pú-
blico mozo que valorase a li-
berdade, o estilo e unha certa 
alegría na condución, e con iso 
en mente o equipo de ED2 en 
Niza deseñou este novo mo-
delo. Unhas lamias máis altas 

elevan o perfil do coche, que 
ten unha rechamante combi-
nación bi-tón, e coa liña do tei-
to en forma de cuña dan ao X 
Prologue unha aparencia de di-
namismo acorde co espírito de 
Aygo. A mesma idea transmi-
ten as luces da parte dianteira, 
que abrazan o capó formando 
una especie de ala, e abaixo 
a grella, os faros antinéboa e 
o parachoques dianteiro se-
guen unha liña hexagonal. O 

parachoques traseiro, por outra 
banda, leva un portabicicletas, 
subliñando a idoneidade des-
te modelo para estilos de vida 
aventureiros. Aygo mantén así 

o seu posicionamento que ocu-
pa dende o seu lanzamento en 
2005 como un Toyota de pe-
queno tamaño, accesible e es-
tilo divertido.
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Chega a última xeración do Outback
Este mes de maio 

os concesionarios 
terán xa a sexta xe-

ración do Outback, a pri-
meira construída sobre a 
Plataforma Global de Subaru 
(SGP) nesta gama de crosso-
vers familiares. A SGP con-
siste no emprego de paneis 
de aceiro de alta resistencia 
que logran unha carrozaría 
máis liviá, máis ríxida e maior 
protección en colisións ao 
absorber un 40% máis de 
enerxía. Porque a segurida-
de é un dos elementos polos 
que se recoñece o Outback, 
Subaru fai fincapé nela a 
través doutros aspectos do 
último modelo, como a tec-
noloxía EyeSight, que inclúe 
once funcións para facer da 
condución unha experiencia 

máis segura. Ten un motor de 
2,5 litros, de 169cv, e o 90% 
das súas pezas redeseñadas 
para conseguir unha maior 
relación de compresión. 
Melloras na suspensión e o 
chasis garanten unha mellor 
manexabilidade e comodi-
dade ao conducir. O male-
teiro ten unha capacidade 
de 522 litros e consta dun-
ha porta traseira accionada 
por motor eléctrico. Un ex-
terior de liñas definidas e 
un estilo “campeiro” reco-
bre un interior de materiais 
de alta calidade, que cons-
ta con funcións de conecti-
vidade e infoentretemento. 
Esta dispoñible en tres aca-
bados, Treck, Field e Touring, 
e dúas cores, Autumn Green 
e Brilliant Bronze.

“Opposites united”, a nova 
filosofía de deseño de Kia

O EV6 non só é o 
primeiro coche es-
pecificamente eléc-

trico con batería, senón tamén 
o primeiro en incorporar a 
nova filosofía de deseño da 
marca surcoreana: “opposites 
united”, ou opostos unidos, 
inspirada no contraste entre 
natureza e cultura. Esta nova 
liña de pensamento acompa-
ñará os modelos de Kia a par-
tir de agora. As imaxes do EV6 
amosan os piares nos que se 
basea opposites united: auda-
cia pola natureza, ledicia den-
de a razón, poder do progreso, 

tecnoloxía para a vida e ten-
sión para a serenidade. Estes 
conceptos axuntan ideas con-
trapostas, mesturando o me-
llor de cada unha e ofrecendo 
un contraste que resulte en 
equilibrio.

O EV6 está así orientado cara 
ao futuro, sendo un crossover 
aerodinámico, de liñas afiadas, 
con elementos de alta tecno-
loxía e cun interior que busca 
a comodidade para que a ex-
periencia do usuario, dende 
a estética á condución, reflic-
ta os valores da nova filosofía 
de Kia.

Novo LF-Z Electrified de Lexus
Lexus estrea o LF-Z 

Electrified, a punta 
de lanza dos vehícu-

los eléctricos da marca, que 
para 2025 terá vinte novos 
títulos ou redeseños, que in-
cluirán eléctricos con batería, 
híbridos ou híbridos enchufa-
bles. Pero a tecnoloxía limpa 
non é a única innovación, xa 
que o LF-Z presenta deseños 

e novidades técnicas avan-
zadas que estarán presente 
nos futuros automóbiles de 
Lexus: melloras do rende-
mento dinámico, tecnoloxía 
de tracción total DIRECT4 
e funcións de infoentrete-
mento. Con estes cambios a 
marca agarda facer dos vehí-
culos electrificados a meta-
de das súas vendas en 2025 

e alcanzar a neutralidade de 
carbono no conxunto do ciclo 
de vida de todos os seus mo-
delos (na fabricación, loxísti-
ca, eliminación e reciclaxe), 
en sintonía cos Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible 
das Nacións Unidas.

Lexus seleccionará os ma-
teriais que usa na produ-
ción dos seus automóbiles, 

coidando de reducir o im-
pacto medioambiental 
tamén nesa parte da activi-
dade empresarial. En 2014, 
en Shimoyama, Xapón, a mar-
ca abrirá un parque tecnoló-
xico dirixido a acelerar este 
camiño e desenvolver alí os 
novos produtos, invitando a 
socios externos a colaborar 
nos próximos avances.
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MG Cyberster Concept presentarase en Shanghai
No Salón do 

Automóbil da cida-
de chinesa veremos 

a proposta deportiva de MG, 
o Cybester Concept, un con-
vertible cun deseño inspirado 
no clásico MGB Roadster que 
chega preto do centenario da 
fundación da marca en 2024. 
Unha motorización eléctrica 

que mestura rendemento me-
cánico e tecnoloxía intelixen-
te, prometendo 800 km de 
autonomía e unha aceleración 
de 0 a 100 km/h en menos de 
tres segundos. Esta aposta 
pola tecnoloxía de vangarda 
que os deseñadores manifes-
tan vese tamén en detalles 
como que o automóbil conte 

con conectividade 5G. O seu 
frontal amosa os clásicos faros 
redondos de MG que acompa-
ñan unha grella delgada e os 
faros interactivos “Magic Eye”, 
que se abren ao premer o co-
che. O “laser belt”, unha tira de 
LED baixa polo lateral do au-
tomóbil e a contorna da porta, 
mentres a postura dinámica 

do Cyberster Concept destaca 
as protuberancias dos pasos 
de roda dianteiro e traseiro. 
Visto dende atrás este mode-
lo de MG vese a súa orixe bri-
tánica nun deseño aplanado 
“kamm trail” que as luces tra-
seiras LED non rompen ao in-
tegrarse organicamente.

O Novo Tipo City Sport xa está dispoñible
Xa se pode pedir a última 

ampliación da gama 
Tipo desenvolvida 
en tres eixos: Life, 

Sport e Cross. Dous motores 
están dispoñibles para este 
automóbil italiano, un turbo-
diésel 1.6 MultiJet de 130cv 
ou un novo gasolina 1.0 GSE 
T3 de 100cv, ambos desta-
cando pola eficiencia e res-
pecto ecolóxico.

Se o cliente decide equipa-
lo co Pack D-Fence by Mopar, 
terá tres dispositivos adicio-
nais: un filtro que elimina de 
impurezas o aire que entra 
no habitáculo, un purifica-
dor do aire que xa está no 
interior e unha lámpada UV 

para limpar as superficies 
de contacto do coche (vo-
lante, panca de cambios e 
asentos). O Tipo City Sport 
non carece de sistemas de 
asistencia á condución que 
xa acostuman ter os mode-
los actuais, como a luz de es-
trada adaptativa. Ademais, 
dispón de funcionalidades 
como conectividade, infoen-
tretemento, controis do aire 
acondicionado e o sistema 
Keyless Entry/Go que permi-
te bloquear e desbloquear as 
portas e arrincar o motor sen 
usar a chave convencional.

Skoda Octavia agora co 
acabado Sportline

Con elementos ex-
teriores negros moi 
rechamantes, un vo-

lante deportivo multifución de 
tres radios, asentos deportivos 
con repousacabezas integra-
dos e tapizaría ThermoFlux, 
así é o novo acabado Sportline 
da ampla gama Octavia de 
Skoda. As motorizacións do 
Sportline son diversas, ten-
do entre motores de gasoli-
na, diésel, gas natural, híbrido 
enchufable e mild-hybrid, con 
tracción dianteira ou total. O 
1.5 TSI de 150cv está dispoñi-
ble opcionalmente con DSG 
de 7 velocidades e tecnoloxía 
mild-hybrid e o 2.0 TSI de 
190cv vén con DSG e tracción 
total de serie. O motor híbri-
do enchufable entrega 150kW 
ou 204cv, o modelo G-TEC de 

gas natural comprimido (GNC) 
ofrece 130cv, mentres o dié-
sel 2.0 TDI pódese escoller con 
115, 150 e 200 cabalos, este úl-
timo coa posibilidade de equi-
palo con DSG e tracción total.

O Sportiline presenta 15 
configuracións, dende a máis 
deportiva á máis cómoda, 
axustadas constantemente ás 
características da amortigua-
ción, podendo personalizar 
máis a experiencia ao volan-
te. Os sistemas de seguridade 
contan coa protección proac-
tiva do pasaxe Crew Protect 
Assist con función anti-envor-
co, mentres entre os da asis-
tencia á condución temos o 
Asistente de Prevención de 
Colisións e o Asistente de Xiro, 
ademais dun novo airbag cen-
tral nos asentos dianteiros.
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O C5 X reflicte o espírito de Citroën
Unha berlina elegan-

te, cun dinamismo dun 
break e posición eleva-

da dun SUV: así plásmase no C5 
X a filosofía da marca francesa. 
A comodidade vén dada polo 
programa Citroën Advanced 
Comfort, cun habitáculo tipo 
lounge, suspensión activa 
Citroën Advanced Comfort e 
asentos Advance Comfort. A 
vida a bordo simplifícase con 
diversas tecnoloxías como o 
Extended Head Up Display, 
axudas á condución e unha 
interfaz de comunicación que 
dispón dunha pantalla táctil 
de 12” HD e recoñecemento 
de voz natural.

Este modelo está dispoñi-
ble con motores de gasolina 

ou híbridos enchufables. O 
maleteiro, cun volume de 545 
litros, responde ben ás expec-
tativas dos clientes seducidos 
polos break. A versión híbrida 
enchufable co ë-Confort aso-
ciado á condución diaria en 
modo eléctrico amplía a sen-
sación de tranquilidade. O C5 

X posiciónase de maneira natu-
ral como o novo alto de gama 
da marca e se inspira, mesmo 
no seu nome, no Cxperience 
Concept de 2016. En palabras 
de Vicent Cobée, director xe-
ral da compañía gala: “Co C5 
X Citröen dótase dun vehícu-
lo de gama alta ambicioso, 

unha auténtica ferramenta de 
conquista de clientes cada vez 
máis decididos a saír a descu-
brir mundo. Unha proposta 
audaz e inédita que encarna o 
verdadeiro savoir-faire do fabri-
cante en materia de innovación 
e benestar, elevado ao rango de 
arte de vivir”.

Un CLS máis personalizable
Cun estilo máis de-

portivo e con novas 
opcións de persona-

lización, chega este redeseño 
de Mercedes no seu CLS, que 
se presenta cun frontal máis 
acentuado e cun interior con 
novos tapizados e adornos. 
A versión máis significativa e 
exclusiva é o Mercedes-AMG 
CLS 53 4MATIC+. Os primeiros 
modelos chegarán aos con-
cesionarios en xullo, incorpo-
rando melloras na asistencia 
á condución e no sistema 
multimedia.

Os deseñadores decidiron 
potenciar o estilo deportivo 
e rechamante do coche en 
detalles como faldóns, split-
ter frontal, embelecedores 
e a gama de rodas, que van 
acompañados dunha carro-
zaría cor Azul Espectral me-
talizada. Mentres, no interior, 
parecen dúas novas execu-
cións de adorno na consola 
central, madeira de noguei-
ra marrón de poros aber-
tos e madeira gris brillante. 
Ampliouse tamén a oferta 

dos tapizados de coiro coas 
combinacións Gris Neva/
Gris Magma e Marrón Siena/
Negra.

O CLS 53 4MATIC+ combi-
na unha elevada potencia 
de 435cv cunha alta eficien-
cia. Garante as prestacións e 
o dinamismo de condución 
típicos de AMG e reduce ao 
mesmo tempo o consumo e 
as emisións. O cambio auto-
mático AMG Speed Shift TCT 
9G, a tracción integral AMG 
Perfomance 4MATIC+ e o tren 
de rodaxe AMG Ride Control 
+ favorecen tamén o dinamis-
mo da condución. Xunto aos 
coñecidos modelos de gaso-
lina, o CLS 300 d MATIC intro-
ducido en marzo conta con 
propulsión híbrida parcial. A 
potencia do motor ascende 
a 195 Kw, aos que se suman 
os 15 Kw de efecto boost eléc-
trico. Este modelo resulta moi 
eficiente grazas á función de 
recuperación e á posibilidade 
de activar o modo “planeo” co 
motor apagado.

Ford Ranger Stormtrak e Ranger Wolftrak
Son edicións limita-

das da gama de pic-
kups máis vendida 

en Europa. O Stormtrack está 
equipado cun motor EcoBlue 
diésel biturbo de 2 litros e 
213cv de potencia que ofre-
ce 500 Nm de par en tracción 
de catro rodas e un cambio 
automático de dez velocida-
des. Ten un revestimento da 
superficie de carga, un divi-
sor de carga e o Power Roller 
Shutter de serie, para garan-
tir comodidade mentres leva 
a súa tonelada encima e un 
peso máximo de remolque 
de 3.500 kg. Está dispoñible 
nunha cor Froxen White ou 
nunha Blue Lightning que 
fan honra ao nome, que sig-
nifica “camiño de tormenta”.

O Wolftrack está baseado 
no Ranger XLT e propulsado 
por un motor diésel EcoBlue 
de 2 litros e 170cv coa elec-
ción dunha transmisión ma-
nual de 6 velocidades ou 
automática de dez. Conta 
con tracción ás catro rodas, 
diferencial traseiro con blo-
queo electrónico e pneu-
máticos todoterreo que lle 
permiten levar por terreo di-
fícil unha carga coma a do 
Stromtrack, tendo tamén un 
revestimento protector do 
chan de carga. O Wolftrack, 
“camiño de lobos” presenta-
se en dúas cores de grises, a 
Conquer Grey e a Sea Grey. 
Veremos ambas edicións li-
mitadas en outubro.
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Volkswagen Taigo
Antes da estrea ofi-

cial europea do mo-
delo, Volkswagen 

revelou o nome do seu próxi-
mo modelo crossover. O Taigo 
é a nova incorporación á gama 
SUV de VW, no segmento dos 
vehículos pequenos. O novo 
modelo vén tamén cunha 
multitude de sistemas de asis-
tencia e conectividade de últi-
ma tecnoloxía.

Incorpórase ao crecente seg-
mento CUV (Vehículo Utilitario 
Crossover) que combina a 

posición elevada dos asentos 
cunha silueta cupé deportiva. 
O Taigo lanzarase ao mercado 
con motores TSI, faros diantei-
ros LED de serie, un concepto 
operativo moderno, un inte-
rior completamente dixita-
lizado e unha multitude de 
sistemas de asistencia.

O Taigo está baseado no 
modelo Nivus de Brasil, e 
fabricarase para o merca-
do europeo en Pamplona. 
Comercializarase a finais de 
2021.

Toyota inviste en tecnoloxías 
innovadoras de mobilidade

Toyota anunciou o 
primeiro investimen-
to de Woven Capital, 

un fondo de investimento in-
ternacional de 677 millóns de 
euros que apoia a empresas 
de mobilidade en fase de cre-
cemento, a favor de Nuro, Inc., 
compañía líder no campo da 
robótica que ofrece entregas 
autónomas.

O investimento forma par-
te da rolda de financiamento 
de Serie C de Nuro, para pro-
mover o desenvolvemento de 

deseño e enxeñería dos vehí-
culos autónomos que trans-
formarán o comercio local a 
través das entregas con vehí-
culos automatizados.

Este é o primeiro investi-
mento de Woven Capital 
dende que se constituíu en 
xaneiro como brazo inversor 
do Woven Planet Group, un 
conxunto de filiais de Toyota 
que comezaron a operar re-
centemente co obxectivo de 
desenvolver a mobilidade 
máis segura do mundo.

Prezos M3 Competition e M4 
Competition Coupé

Os novos BMW M3 
Competition e M4 
Competition Coupé 

xa teñen prezo. Os máximos 
representantes da deportivi-
dade na Serie 3 e 4 chegan 
con novidades técnicas e 
tecnolóxicas.

Con 510cv e ata 650 Nm de 
par máximo, son capaces de 
acelerar de 0-100 km/h en 

3,9” (consumo combinado de 
combustible: 10,2 l/100 km e 
emisións combinadas de CO2: 
234 g/km). Estrean control de 
tracción M, regulable en dez 
niveis e para máxima suxei-
ción, opcionalmente pódense 
seleccionar asentos deporti-
vos de carbono e freos carbo-
cerámicos dentro do paquete 
M Race Track.

O Xpeng P5, outro rival para o Tesla Model 3
O novo modelo 

eléctrico de acceso de 
Xpeng Motors vai ser 

desvelado a finais deste mes, 
durante o Salón de Shanghái. 
O Xpeng P5 vai servir como 
chanzo de acceso á gama, pois 
se vai a situar baixo o actual 
Xpeng P7, como unha alter-
nativa máis económica para 
os clientes da marca que des-
exen unha berlina tradicional 
en lugar dun SUV/crossover 
como o Xpeng G3.

Este eléctrico vén cargado 
ata os topes de tecnoloxía que 
pretende plantar cara aos ri-
vais máis mediáticos do seg-
mento. Aínda que cun tamaño 

lixeiramente inferior ao coñe-
cido P7 e xa que logo cun-
ha tarifa de prezos algo máis 
económica.

Esta imaxe filtrada confir-
ma o pouco que se sabe des-
te modelo ata este momento. 
Trátase dun sedan que por 
tamaño se sitúa entre o seg-
mento compacto e o segmen-
to medio, a mesma estratexia 
do seu irmán maior de gama. 
Pois o novo P5 vai ter unha 
lonxitude total en torno dos 
4,6 metros, o que lle deixa moi 
preto dun dos seus principais 
rivais, o Tesla Model 3 (o seu 
rival nº1), que conta con 4.694 
mm de longo.

Modelo Potencia Tracción Prezo
BMW M3 Competition 510cv Traseira 111.200 €

BMW M4 Competition Coupé 510cv Traseira 113.200 €
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Novas motorizacións do Cupra Formentor
Con gasolina o 2.0 

TSI de 190cv con cam-
bio DSG-7 e tracción 

integral 4Drive, ofrece entre 
4.200 e 6.000 rpm e 340 Nm 
de par entre 1.500 e 4.100 
rpm, chegando a unha velo-
cidade máxima de 220 km/h 
e acelerando e 0 a 100 km/h 
en 7,1’’. O seu consumo com-
binado (WLTP) é de 7,4 a 8 li-
tros/100 km. Prezo: 39.990 €.

Tamén con gasolina temos 
o 2.0 TSI de 245cv, cunha 
transmisión DSG de sete ve-
locidades e tracción diantei-
ra e rende entre 5.450 e 6.500 
rpm e un par máximo de 370 
Nm entre 1.600 e 4.300 rpm. 
Alcanza unha velocidade 

máxima de 238 km/h acele-
rando de 0 a 100 en só 6,8’’. En 
ciclo WTLP consume entre 7,5 
e 7,9 litros/100 km. Cun nivel 
de acabado VZ o seu prezo é 
de 44.790 €.

A novidade en diésel é o 2.0 
TDI de 150cv dispoñible tan-
to con cambio manual de seis 
relacións con tracción diantei-
ra e outra DSG de sete velo-
cidades e tracción integral 
4Drive. A primeira versión da-
nos entre 3.200 e 4.200 rpm 
con 340 Nm de par máximo 
entre 1.600 e 3.000 rpm, cun-
ha velocidade máxima de 205 
km/h e acelerando de 0 a 100 
km/h en 9,3’’. O seu consumo 

(WLTP) é de 4,7 a 5,1 litros/100 
km. Prezo: 34.890 €.

A segunda opción do diésel 
ofrece a súa potencia máxima 
entre 3.000 e 4.200 rpm e un 
par máximo de 360 Nm entre 
1.600 e 2.750 rpm. Alcanza a 

velocidade máxima de 203 
km/h e acelera de 0 a 100 
km/h en 8,6’’. O seu consumo 
(WLTP) está entre 5,7 e 6,2 li-
tros/100 km. O seu prezo é de 
39.990 €.

Mobilidade de estilo futurista co Staria
Con aparencia 

de nave espacial, o 
Staria ten unha silue-

ta aerodinámica e fluída ins-
pirada no halo que ilumina 
o horizonte da Terra no lus-
cofusco e cunhas ventás pa-
norámicas. Pero o concepto 
creativo deste deseño sae “de 
dentro a fóra”, o que significa 
que a esencia do Staria está 
no interior, onde a comodi-
dade e o luxo veñen dadas 
por unha estética dun salón 
moi espazoso. O condutor 
ten á súa disposición unha 
tecnoloxía de aspecto futu-
rista, situada de forma que 

non obstrúa a visión da es-
trada mentres se está ao vo-
lante: unha pantalla frontal 
de 10,25”, cadro de mandos 
táctil e sistema de cambio de 
marchas mediante botóns.

Na versión Staria Premium 
están dispoñibles funcionali-
dades adicionais orientadas 
ao confort dos pasaxeiros. O 
lanzamento deste Hyundai 
espérase no verán e pode-
rase escoller en diferentes 
configuracións de asentos 
(3 a 9 prazas) habilitando o 
seu uso para particulares ou 
para empresas.

Luxo no Jaguar F-Type R Dynamic Black
A primeira vista te-

mos un exterior ele-
gante perfilado por 

unhas liñas puras que desta-
can co Black Pack e lamias de 
20” con cinco radios dobres e 
acabado en Gloss Black. Estas 
lamias só se poden atopar 
nesta gama.

Dispón de dúas moto-
rizacións. Por un lado o 
Ingenium de 2.0 de 300cv, 
con catro cilindros e turbo-
compresor e exclusivamente 
con propulsión traseira. Xera 
o par máximo con só 1.500 
rpm, cunha excepcional res-
posta do acelerador pasan-
do de 0 a 100 km/h en só 5,7” 
cunha velocidade máxima de 
250 km/h. Por outra banda, o 
motor V8 de 5 litros e 450cv 
cun par máximo de 580 Nm 

xerado a 2.500 rpm permi-
te elixir unha tracción total 
con Intelligente Driveline 
Dynamics, ou propulsión 
traseira do gusto dos máis 
puristas. Ambas versións de 
450cv permiten unha acele-
ración de 0 a 100 km/h en 
só 4”.

As versións R e P450 do 
novo F-TYPE inclúen de se-
rie o sistema Adaptative 
Dynamics de Jaguar con 
Configurable Dynamics. 
Adaptative Dynamics utiliza 
amortecedores con control 
electrónico para optimizar 
a condución tanto a baixa 
como a alta velocidade, 
mentres que Configurable 
Dynamics permite axustar a 
configuración de rixidez da 
suspensión. Prezo: 73.550 €.

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 urbanita 100% eléctrico

Fiat 500 La Prima
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■ LUÍS RIVERO DE AGUILAR | TexTo

■ MARÍA FDEZ. ZANCA | FoTograFía

É certo. Os italianos son os 
reis do deseño e este novo 
Fiat 500 La Prima así o de-
mostra. Nado en 1957, xa vai 
pola terceira xeración e agora, 
o mesmo que nun principio, 
móstrase encantador, práctico, 
cómodo e manexable. É o vehí-
culo totalmente eléctrico ideal 
para circular pola cidade, cun-
ha autonomía que pode che-
gar ata os 460 quilómetros e 
cun baixo e económico consu-
mo de enerxía eléctrica. En ciclo 
combinado (estrada e cidade) 
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ten unha autonomía de 320 
quilómetros.

É unha edición limitada de 
cincocentas unidades e, polo 
tanto, ten un prezo algo ele-
vado que anda por encima 
dos 30.000 euros, pero ta-
mén é certo que ten todo o 
que nos poidamos imaxinar: 
teito panorámico de cristal, 
cargador sen cables para 
smartphone, tres tipos de 
condución, carga rápida de 
ata 85 quilowatts, detector 
de fatiga, control de crucei-
ro adaptativo intelixente, sis-
tema de centrado de carril, 
control de ángulos mortos, 
freada de urxencia autóno-
ma, cámara de visión trasei-
ra, control de mantemento 
de carril e un longo etcéte-
ra de equipamento que nos 
facilitará enormemente a 
condución e que fará que 
nos sintamos máis seguros 
e protexidos.

O vehículo que proba-
mos foi cedido por Bonaval 
Car, concesionario Fiat en 
Santiago de Compostela, na 
rúa do Cruceiro da Coruña, 
99. Aínda que tamén está 
dispoñible unha versión 
convertible e outra 3+1, esta 
vez gozamos dunha berlina 
de tres portas de cor Ocean 
Green, tapizada interior-
mente con ecopel e cunha 
luminosidade no habitáculo 
impresionante.

Deseño e datos

Os enxeñeiros e deseña-
dores da marca italiana es-
meráronse para ofrecer un 
automóbil elegante, prác-
tico, ecolóxico e seguro. 
A nova plataforma do Fiat 

500 ten unha lonxitude de 
3,632 metros e unha anchu-
ra de 1,683; é seis centíme-
tros máis ancha e seis máis 
longa que a anterior, am-
pliándose a distancia en-
tre eixes dous centímetros, 
tendo o maleteiro unha ca-
pacidade de 185 litros. No 
exterior destaca o logotipo 
500 no frontal da carrozaría 
e os novos faros Full LED. O 
interior está repleto de de-
talles que aumentan o con-
fort. Os asentos dianteiros 
son amplos e cómodos, ta-
pizados en ecopel que á súa 
vez reviste o salpìcadeiro e 
os laterais das portas. O es-
pazo traseiro, loxicamente, 
é reducido. O cadro de ins-

trumentos, xusto encima do 
volante de dous radios (unha 
ollada nostálxica ao primeiro 
Fiat 500 do ano 57), ten unha 
pantalla de sete polgadas na 
que podemos ver a informa-
ción esencial: a velocidade, o 
tanto por cento de nivel da 
batería e o indicador de car-
ga nos momentos de freada 
e desaceleración, xa que ne-
sas circunstancias o coche 
cárgase coa enerxía que lle 
subministra á batería o pro-
pio vehículo.

Destaca a enorme pantalla 
de infoentretemento e na-
vegador de 10,25 polgadas 
que é moi fácil de manexar. 
Tamén se poden controlar 
moitas funcións do coche a 

través do smartphone coa 
aplicación Fiat e Uconnect 
Services. Todo son facilida-
des. Moi orixinal é o sistema 
eléctrico de apertura e pe-
chadura das portas. Dende 
dentro basta con pulsar un 
botón para que a porta se 
abra lixeiramente.

O seu motor eléctrico ten 
unha potencia de 87 kw (ali-
mentado por unha batería 
de ións de litio de 42 kWh) 
que lle permite acelerar de 0 
a 100 km/h en nove segun-
dos, algo sorprendente nun 
coche tan pequeno. Esta po-
tencia equivale a un motor 
convencional de 118 caba-
los que chega ata os 150 km/
hora.

Outra das características 
do noso “La Prima” é a car-
ga rápida: pode cargarse ra-
pidamente a 85 kw o que 
nos permitirá circular cin-
cuenta quilómetros cunha 
carga de tan só cinco minu-
tos. Alcanza o 80 por cento 
da carga total da batería en 
35 minutos e grazas ao ca-
ble incluído pódese usar en 
calquera estación pública de 
carga rápida. Instalando en 
casa o Easywallbox que vén 
de serie, ofrece unha poten-
cia de carga de ata 3 kw ou 
7 kw tardando seis horas en 
cargalo completamente.

Modos de condución

Segundo as condicións 
do momento, tres son os 
modos de condución para 
sacar o máximo aprovei-
tamento: Normal, Range e 
Sherpa. Co Normal o coche 
funcionará como calquera 
outro automático. En modo 

Range funciona (permitindo 
a comparación) como un au-
tomóbil eléctrico do parque 
de atraccións. Se levántase 
o pé do acelerador o coche 
reduce progresivamente a 
velocidade ata deterse sen 

necesidade de pisar o pedal 
do freo, polo que aprovei-
ta esa enerxía para cargar a 
batería. Este modo é moi có-
modo para o tráfico urbano 
cotián, xa que se pode levar 
o vehículo pisando soamen-
te un pedal. E finalmente se 

Motor Eléctrico
• Situación: 

Dianteiro transversal
• Potencia máxima: 

87 kW
• Par máximo: 220 Nm
• Tensión nominal: 

400 Volts
BatEría
• Tipo Acumulador: 

de ións de litio
• Situación: Central
• Capacidade: 42 kWh
• Capacidade útil: 37,3 kWh
• 
DiMEnsións E pEso
• Número de portas: Tres
• Longo: 3.632 mm
• Ancho: 1.683 mm
• Alto: 1.527 mm
• Batalla: 2.322 mm
• Peso: 1.440 kg

 O habitáculo 
ten unha gran 
luminosidade

 É unha 
edición limitada 
de cincocentas 
unidades
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o poñemos en modo Sherpa 
aforraremos o máximo de 
batería para que podamos 
chegar a casa ou a un pun-
to de carga cando teñamos 
pouca batería. Isto tradú-
cese na limitación das fun-
cións, como o control do aire 
acondicionado e da calefac-
ción dos asentos, a redución 
da velocidade do vehículo 
(limitándoa a 80 km/h) e a 
optimización da aceleración.

Incorpora a última tecno-
loxía no que se refire á segu-
ridade. O novo 500 eléctrico 
recoñece as liñas da estrada 
e mantén o coche no centro 
ao ir a máis de sesenta qui-
lómetros por hora. Tamén 
recoñece os sinais de tráfico 
e os límites de velocidade. 
Destaca o control de crucei-
ro adaptativo intelixente. Se 
vas por autoestrada elixes 
unha velocidade que man-
terá permanentemente. Se 
o vehículo que vai diante re-
duce a súa, automaticamen-
te reducirá á súa o Fiat 500, 

mantendo sempre a distan-
cia de seguridade.

Se vas por baixo dos tre-
ce quilómetros por hora os 
sensores de aparcamento 
detectarán calquera obstá-
culo ao redor do coche con 
visión total de 360 graos. 
Axuda fundamental é o de-
tector de ángulos mortos: 
nas manobras de adianta-
mento avisarache da pre-
senza lateral ou traseira dun 
vehículo que non detecta-
ches e que pode ser un pe-
rigo no momento de facer a 
manobra. Outro sistema de 
grande axuda é a freada de 
urxencia autónoma, evitan-
do ou diminuíndo o atro-
pelamento dun peón ou un 
ciclista que vai diante ou a 
colisión por alcance do ve-
hículo que nos precede. E xa 
para completar os dispositi-
vos de seguridade dispón do 
detector de fatiga, o control 
do mantemento de carril e 
a chamada de urxencia, que 

efectúa automaticamente 
unha chamada de socorro 
que transmite a situación e 
o estado do vehículo en caso 
de accidente.

Impresións dinámicas

En marcha este vehícu-
lo de tracción dianteira ten 
moi bo comportamento, 
porque as baterías (que es-
tán asinadas por Samsung) 
van aloxadas no piso e o re-
parto de pesos é case per-
fecto: de 48/52. Ademais, 
móvese con axilidade debi-
do ao seu contido tamaño e 
á enérxica resposta de 220 
Nm de par máximo que brin-
da o seu motor.

A proba realiceina a maior 
parte por un percorrido ur-
bano, sen dúbida onde se 
atopa máis a gusto. Aquí este 
eléctrico está na súa salsa 
movéndose con presteza e 
en absoluto silencio mentres 
capta as miradas dos vian-
dantes. E sempre con cero 
emisións, así que podes es-
quecerte de restricións de 
mobilidade en grandes cida-
des grazas á etiqueta Cero.

O Fiat 500e integra un pe-
culiar avisador acústico para 
peóns. Os coches eléctricos 
están obrigados a emitir un 
son para alertar da súa pre-
senza a outros usuarios da 
vía cando circulan a baixa 
velocidade.

Cando rodei por estrada 
percibín que este modelo 
presenta unha maior esta-
bilidade e rotundidade que 
o seu predecesor grazas ao 
aumento do ancho de vías 
e da distancia entre eixes. 
Ademais, o paso é notorio 
pero razoable para un co-
che eléctrico tendo en con-
ta que o paquete de baterías 
de maior autonomía xa su-
pón 294 quilos en si mes-
mo. A posición das baterías 
no chan do vehículo permite 
ter un centro de gravidade 
baixo e ademais o reparto de 
pesos é moi equilibrado re-
caendo o 52 por centio sobre 
o eixe dianteiro e o restan-
te 48 por cento no posterior.

En liñas xerais atopei unha 
condución suave e harmo-
niosa con este pequeno eléc-
trico, para o meu gusto é un 

automóbil ideal para circular 
pola cidade a diario. Incluso 
diría que con el realizaremos 
unha condución relaxante, 
que falta fai.

Prezos

Os prezos desta edición 
especial do 500 eléctrico 
La Prima parten de 34.900 

euros, aínda que hai que es-
tar atentos porque a marca e 
o concesionario ofrecen des-
contos especiais que hai que 
valorar.

Fiat 500e La Prima 87 kW: 
34.900 euros

Fiat 500e 3+1 La Prima 87 
kW: 36.900 euros

Fiat 500e Cabrio La Prima 
87 kW: 37.900 euros

 Incorpora a 
última tecnoloxía 
no que se refire á 
seguridade O cadro de instrumentos é unha ollada nostálxica ao primeiro 500 do ano 57

O cargador doméstico Easywallbox tarda seis horas en encher a batería completamente
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Maybach, unha marca diferente

■ ANTÓN PEREIRA | TexTo 
■ SPRINT MOTOR| FoTos

 
O Maybach é un vehículo que 
vai máis aló dos límites habi-
tuais dos automóbiles de serie, 
son pezas de luxo practicamen-
te exclusivas. Por suposto, só ao 
alcance duns poucos mortais.
“Presentar o mellor do mellor”: 
así rezaba o ideario da empre-
sa creada por Karl Maybach e 
o seu pai Wilhelm na data de 
lanzamento do Maybach 22/70 
HP W 3, hai agora un século. 
Esta estrea foi a semente dun-
ha tradición que culmina en 
Mercedes-Maybach, unha das 
marcas de automóbiles máis 
exclusiva actualmetne.
A filosofía expresada por aquel 
lema no Salón do Automóbil de 
Berlín continua sendo o núcleo 

da marca ata hoxe. Ao longo de 
moitos decenios, membros da 
realeza, líderes mundiais, es-
trelas do cine e do deporte 
viaxaron a bordo de vehículos 
Maybach, e a M dobre do seu 
emblema converteuse en sinó-
nimo de innovación técnica e 
luxo sofisticado levados ata o 
extremo. As palabras pronun-
ciadas entón por Maybach en-
cerran hoxe en día un dobre 
significado: non só os «mello-
res» produtos, senón tamén o 
«mellor» da sociedade.
A presentación do W 3 “o pri-
meiro automóbil producido en 

serie pola empresa Maybach 
Motorenbau GmbH” en set-
embro de 1921 marcou, ao 
mesmo tempo, o nacemento 
dunha lenda. Dende o siste-
ma de freos ás catro rodas (foi 
o primeiro automóbil alemán 
equipado con esta función), a 
transmisión planetaria sen pan-
ca de cambios e o motor de seis 
cilindros (que permitía cubrir o 
rango completo de velocidade 
cunha soa marcha), ata os sun-
tuosos acabados en madeira e 
coiro. O automóbil, unha obra 
de arte sobre rodas, cativou de 
inmediato ao público.

Adquisición

A marca xermana Daimler-
Benz mercou a empre-
sa Maybach Motorenbau 
GmbH en 1961 e inaugurou 
en 2002 unha nova era coa 
presentación do Maybach 
62. Coincidindo coa celebra-
ción do primeiro centenario 
da marca, Mercedes-Maybach 
presentou dous novos mode-
los. Trátase da Clase S, máis 
que nunca un expoñente do 
luxo na automoción grazas ás 
súas numerosas innovacións 
dixitais e ás súas especifica-
cións técnicas, e o GLS SUV, 
que define un novo están-
dar de calidade e concepción 
avanzada no sector dos SUV. 
Na actualidade, a marca ató-
pase nunha fase avanzada de 
desenvolvemento da seguin-
te e única experiencia de con-
dución, sen igual no mercado: 
o seu primeiro vehículo con 
propulsión exclusivamente 
eléctrica; os detalles se reve-
larán ao longo dos vindeiros 
meses.

O luxo, con todo, non é sem-
pre algo tanxible. Mercedes-
Maybach é unha marca 

creativa por natureza, e toma 
parte continuamente en de-
bates culturais de actuali-
dade que, en último termo, 

constitúen un impulso para 
a súa creatividade. Con oca-
sión do centenario da presen-
tación do primeiro automóbil 
Maybach en 2021 terán lugar 
numerosas iniciativas que 
reflicten e celebran este 
espírito.
A compañía alemá lidera o 
seu segmento co respaldo da 
nova orientación estratéxi-
ca de Mercedes-Benz, basea-
da no seu éxito no segmento 
dos vehículos de gama alta, a 
propulsión eléctrica e o soft-
ware para automóbiles.

 O modelo 
W 3 (1921) foi o 
primeiro automóbil 
producido en serie 
por esta marca

 Maybach 
lidera, na 
actualidade, 
enerxicamente o 
seu segmento

Maybach 22 70 HPW 3

Vision Mercedes-Maybach 6 Coupé

Clase S Mercedes -Maybach

Maybach20



ID.4, o SUV eléctrico de Volkswagen

■ REDACCIÓN | TexTo 
■ SPRINT MOTOR| FoTos

 
Volkswagen presentou o ID.4, 
o primeiro SUV eléctrico da fa-
milia ID. Un modelo cunha au-
tonomía de ata 522 km. Este 
coche constrúese sobre a ar-
quitectura da plataforma mo-
dular de propulsión eléctrica 
(MEB) combinando as vantaxes 
dun modelo 100% eléctrico e a 
versatilidade dun SUV.

Autonomía e versións

A oferta do ID.4 presenta 7 ver-
sións preconfiguradas máis as 
dúas edicións especiais de lan-
zamento: o ID.4 1st e o acabado 
superior ID.4 1st Max. En am-
bas versións, o SUV eléctrico re-
cibe a batería de 77 kWh que 
lles permite alcanzar unha au-
tonomía de ata 522 km (WLTP), 
grazas ao seu excelente coefi-
ciente aerodinámico de 0,28 
Cx. Montan un motor trasei-
ro de 150 kW (204cv) de po-
tencia, que se traduce nunha 

velocidade punta de 160 km/h 
e unha aceleración de 0 a 100 
km/h en 8,5 segundos.
O ID.4 tamén se pode asociar a 
unha batería de menor tama-
ño (52 kWh), que ofrece unha 
autonomía de ata 340 km 
(WLTP), e chega con tres aca-
bados dispoñibles: Pure/Pure 
Perfomance, City e Style. No 
caso da batería de maior tama-
ño (77 kWh) é posible optar po-
los acabados Prol Performance, 
Life, Business e Max.

Tecnoloxías

Entre outros elementos, desta-
ca o Control por voz “Ola, ID.”, 
que recoñece moitos concep-
tos da linguaxe cotiá e acce-
de á información na nube, ou 
o ID. Light, que consta dun-
ha banda de luz debaixo do 
parabrisas que se ilumina de 
xeito diferente nas indicacións 
de xiro na navegación, avisos 
de freada, chamadas entran-
tes e nivel da batería durante 
a recarga.

O sistema Car2X permite que 
o vehículo intercambie infor-
mación sobre os puntos de 
perigo locais con outros ve-
hículos, así como coa infraes-
trutura de tráfico a través do 
estándar de radio WLANp. Ten 
un alcance de 800 metros, e 
os avisos transmítense en tan 

só uns milisegundos. Tamén 
destaca a presenza do airbag 
central, que evita golpes entre 
pasaxeiros nun impacto lateral 
ou envorco, elemento que xa 
estreou o ID.3.
O SUV eléctrico monitoriza a 
contorna grazas á incorpora-
ción dun radar frontal, unha cá-
mara frontal, catro cámaras de 
contorna, dous radares trasei-
ros e oito sensores de ultrasón 
para recibir os datos da contor-
na. Estes receptores garanten a 
máxima precisión nos asisten-
tes de condución que supoñen 
unha maior seguridade para 
condutor e pasaxeiros.

Actualizacións sen cables 
“over-the-air”

Antes de rematar o verán os 
modelos da familia ID. pode-
rán recibir novas funcións e ac-
tualizacións técnicas, online e 
de xeito inalámbrico, sen ne-
cesidade de pasar polo taller.

Prezos ID.4:

Pure: batería de 
52 kWh

Pure: 109 kW (149cv). Dende 35.875 €

City: 109 kW (149cv). Dende 38.725 €

Style: 109 kW (149cv). Dende 43.105 €

Pure Performance: 
batería de 52 kWh

Pure Performance: 125 kW (170cv). Dende 38.085 €

City: 125 kW (170cv). Dende 40.935 €

Style: 125 kW (170cv). Dende 45.315 €

Pro Performance: 
batería de 77 kWh

Pro Performance: 150 kW (204cv). Dende 43.595 €

Life: 150 kW (204cv). Dende 45.785 €

Business: 150 kW (204cv). Dende 49.775 €

Max: 150 kW (204cv). Dende 58.925 €

Edicións especiais 
con batería de 77 
kWh

ID. 1st: 150 kW (204cv). Dende 45.485 €

ID. 1st Max: 150 kW (204cv). Dende 55.145 €

Eléctricos 21



O león volve ruxir

Lambretta V-Special 125
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■ XOSE ARUFE | TexTo

motospruebas@gmail.com

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

En 1947 Ferdinando 
Innocenti, inspirouse en mo-
tocicletas militares para crear 
a primeira Lambretta, un scoo-
ter histórico que tomou o seu 
nome do río Lambro, que flúe 
preto da planta de produción 
de Milano Lambrate.

Lambretta naceu en Milán 
nos anos 60, dende o princi-
pio foi un símbolo de inde-
pendencia, independentismo 
e estilo extravagante, men-
tres que a súa irmá romana 
era máis feminina e elegante. 
Ambas estaban destinadas a 
competir eternamente.

O modelo V-125 Special 
está dedicado na honra ao 
último modelo da marca do 
século pasado, que tiña a 
mesma denominación. A V de 
Vendetta (Vinganza) é unha 
clara alusión a Vespa.

Máis de 70 anos despois 
Lambretta regresa ás rúas, 
e o fai cun gran vestido de 
gala, cun deseño que recor-
da o dos antepasados éxi-
tos deste proxecto nado en 
Italia e que agora se desen-
volve en Austria, os royalties 
da marca foron adquiridos 
por KSR Group e o seu novo 
deseño vén da man do afa-
mado estudo austríaco Kiska 
(Husquarna, KTM) nada que 
ver co modelo deseñado 
por Alessandro Tartarini hai 
uns sete anos (fillo do famo-
so Leopoldo, quen fundou 
Italjet).

Primeira ollada

O Vintage está de moda, 
non hai dúbida. O mercado 
das motos, e máis aínda o dos 
automóbiles, é unha nova ver-
sión deste ou aqueloutro mo-
delo que fixo historia e que 
estivo de moda, xeralmente 

 O 
compartimento 
portacascos pode 
acomodar un casco 
integral e algunha 
peza máis
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modernizado totalmente e 
con moi pouco en común co 
que está inspirado, agás as li-
ñas mestras básicas.

Con todo, esta Lambretta, 
realmente parece dar un sal-
to aos anos 60, grazas ás fieis 
liñas retro do novo deseño.

A carrozaría está feita prin-
cipalmente de chapa, como 
exixen os canóns da tradición. 
O escudo e o gardalamas 
dianteiro son impoñentes, 
ante as críticas do primeiro 
modelo con gardalamas so-
lidario coa roda Flex Fender, 

agora temos tamén a posibi-
lidade de elixila co gardala-
mas fixo solidario co frontal 
Fix Fender, o perfil lateral, a 
traseira cos capós alonga-
dos e o gardalamas traseiro 
integrado. Evidentemente 
mantén as liñas mestras do 
modelo da década dos 60, 
todo forma parte do atracti-
vo deseño histórico desexa-
do e buscado.

Inevitablemente, o proxec-
to actual ten en común non 
só un forte atractivo estético 
co scooter inspirador, do cal 
loce toda a beleza que con-
quistou unha gran cantidade 
de público dende a década 
de 1950 en diante, senón ta-
mén un corazón procedente 
da taiwanesa SYM. O seu mo-
tor garante un funcionamen-
to perfecto e un consumo de 
tan só 2,8 l/100 km.

Poñámonos cómodos

Nesta Lambretta realmen-
te un séntese ben cómodo 
no seu asento, máis ben o 
seu sillín, pel sintética con 
costuras, consistente e moi 
estreito, aínda que cumpre a 
súa misión á perfección, es-
pazoso tanto para o condu-
tor como para o pasaxeiro. 
Este último ten grandes re-
pousapés tipo plataforma.

A posición de condu-
ción é natural, os controis 
no manillar están comple-
tos e a man; a instrumenta-
ción é claramente lexible, co 

xeneroso t a -
b o l e i r o d e 
instrumen- tos con toda 
a información e testemu-
ñas de advertencias, incluí-
do o nivel de combustible 
e o estado de carga da ba-
tería. Útil e discreto o avi-
sador acústico para non 
esquecer os intermitentes 
accionados, a guanteira é 
moi práctica para estibar 
pequenos obxectos (len-
tes, móbil, chaves), e ade-
mais conta con toma USB 
e desconectador de bate-
ría. Os espellos retrovisores 
cromados ofrecen unha boa 
visibilidade, que a primeira 
vista é fácil de crer, dado o 
seu gran tamaño.

O escaso peso 111 quilo-
gramos. facilita o estaciona-
mento no caballete central, 
tamén monta unha pata la-
teral retráctil, un instrumen-
to que require unha certa 
atención para evitar atopar-
se co scooter no chan.

A plataforma central é 
bastante espazosa e cómo-
da para os pés e ata para 
transportar unha bolsa no 
útil gancho de teito baixo a 
parte dianteira do asento. O 
compartimento portacascos 
pode acomodar un casco in-
tegral e algunha peza máis.

Arrincamos!

Ao virar o acelerador, a 
Vendetta Special comeza 
de xeito decisivo cun "ru-
xido" satisfactorio e cer-
tamente inesperado para 
un scooter de 125 centí-
metros cúbicos. Unha vez 
que está en marcha, asegu-
ra a mirada dos espectado-
res e entusiastas de todas 
as idades: a primeira vista 
dun ollo non tan experto, 
a nosa heroína podería pa-

sar por un modelo clásico, 
en cambio, debaixo da rou-
pa vintage está o moderno 
motor de catro tempos de 
124,7cc que entrega unha 
potencia de 7.5 kW (case 
11cv) a 7.500 rpm, cun par 

 A “V” de 
Vendetta (Vinganza) 
é unha clara alusión 
a Vespa

 Lambretta 
naceu en Milán nos 
anos 60
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máximo de 8,33 Nm a 6.500 
rpm.

No medio do tráfico móve-
se axilmente, ten un excelente 
radio de xiro, ata nos zigzags 
máis atrevidos, a distancia en-
tre eixes dálle esa rotundidade 
necesaria para estas mano-
bras (1.385 mm, sobre unha 
lonxitude total de 1.890). Así e 
todo, cando aumenta a velo-
cidade, ao redor dos 90 km/h, 
non se aprecian vibracións no 

manillar nin oscilacións no 
eixe dianteiro. As calidades 
dinámicas que emerxen do 
chasis son polo tanto urbanas 
e interurbanas, para frear dis-
pón de dous discos (226 mm o 
dianteiro e 220 mm o traseiro) 
con sistema CBS que son máis 
que suficientes.

En canto ás suspensións 
cumpre eficientemente a 
desfavorable tarefa de amor-
tiguar pisos irregulares, unha 

horquilla telescópica e un 
amortecedor hidráulico axus-
table en precarga, todo iso 
combinado cos marabillosos 
e xeniais Pirelli Angel Scooter 
tranquilízanos bastante.

Aos nostálxicos de 
Lambretta, gustaralles a 
nova Lambrettina? Imaxino 
que si, porque é tan fermosa 
que ata na sala de estar sería 
un bombazo.

CORES
• Monocor: Gris Mate, 

Negra, Laranxa, Vermella, 
Azul Escuro e Marrón

• Bi-cor: Vermello/
Branco e Azul/Branco

PREZOS
• Superoferta: 2.999 €
• Ao prezo hai que 

engadirlle os gastos 
de matriculación 200 
€ aproximadamente

SEGURO PARA ESTA MOTO
• Terceiros con asistencia 

en estrada e seguro de 
condutor: 175 €/ano

• Tamén hai a 
posibilidade de engadir 

roubo, incendio ou 
perda total (Todo Risco)

MANTEMENTO
• Revisións de 

mantemento 
recomendadas:

• 1ª 1.000 km
• 2ª 5.000 km ou un ano
• Seguintes: cada 

5.000 km ou un ano
• Prezo aproximado de 

cada revisión: 60 €
• Cambio de 

pneumáticos: 
cada 12.500 km

• Prezo aproximado: 
135 €

• Motor: monocilíndrico 
4T, refrixerado por aire

• Cilindrada: 124,7cc
• Potencia máxima: 7,5 

kW (10,2cv) a 8.500 rpm
• Par motor máxima: 9,2 

Nm (0,94 kgm) a 7.000 rpm
• Alimentación: 

inxección electrónica
• Arrinque: motor eléctrico
• Aceso: electrónico dixital CDI
• Cambio: variador 

automático CVT
• Embrague: 

centrífugo en seco
• Transmisión secundaria: 

correa trapezoidal
• Tipo chasis: tubular simple 

berce con estrutura externa 
de chapa estampada

• Basculante: grupo 
motopropulsor oscilante

• Suspensión dianteira: 
horquilla telehidráulica

• Suspensión posterior: 
amortecedor hidráulico, 
axustable en 3 posicións 
de precarga

• Freo dianteiro: disco 
de 226 mm con pinza 
de 2 pistóns CBS

• Freo traseiro: disco 
de 220 mm, pinza de 
simple pistón, CBS

• Lonxitude: 1.890 mm
• Altura máxima: 1.115 

mm (sen parabrisas)
• Anchura máxima: 695 mm
• Distancia eixes: 1.340 mm
• Altura asento: 800 mm
• Depósito gasolina: 6 litros
• Autonomía teórica: 171 km
• 
EquipaMEnto DispoñiBlE:
• Capacidade cofre: 

un casco integral
• Apertura cofre: 

dende o contacto
• Luz de cortesía: non
• Guanteira: si
• Toma de corrente/USB: si
• Plataforma plana: si
• Gancho portabolsas: si
• Grella portavultos: non
• Indicador gasolina: dixital
• Reloxo horario: dixital
• Cabalete: central e lateral
• Full LED: si
• Estribeiras pasaxeiro: 

plataforma
• Asas pasaxeiro: si
• Amortecedor axustable: 

si (3 posicións)

A carrozaría está feita principalmente de chapa, como exixe a tradición
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O Salón de París foi teste-
muña en 1964 da presenta-
ción do DS Pallas, baseado 
no DS19, o seu nome viña de 
DéeSee, ou a Deusa, e que xa 
en 1955 impactou pola súa 

elegante sinxeleza: un au-
tomóbil liso e aerodinámico 
que renunciaba a cromados 
inútiles e que se conver-
teu nun éxito de vendas. No 
1959 o DS Prestige facía his-
toria sendo o primeiro coche 
do mundo en incorporar un 

teléfono de viaxe, nun bó-
lido pensado para clientes 
que por protocolo ou cos-
tume utilizaban sempre un 
condutor. Incorporaba ta-
mén un biombo que sepa-
ra os asentos dianteiros e os 
dos pasaxeiros, subliñando 
o elitismo do Prestige, que 
se posicionaba como “luxo-
so modelo de viaxe”. Con es-
tes precedentes chegou o DS 
Pallas, que se en galego pode 
levarnos a pensar en pallei-
ros, o certo é que este auto-
móbil con legado de deuses 
ficaba lonxe do agro, e reci-
bía o seu nome da protecto-
ra dos heroes gregos, deusa 
da civilización e da sabedoría: 
Palas Atenea.

Clientela

O luxo forma parte da familia 
dos DS, que sempre foi dirixi-
da a clientes como directivos 

mozos, xerentes de empre-
sas, periodistas célebres e 
todos os que gozasen de pre-
sumir de gusto polo arte e o 
deseño, xente fascinada pola 
elegancia da deusa dos auto-
móbiles. E o DS Pallas era a 
materialización deste espíri-
to, facendo gala do valor do 
equilibrio e harmonía dos 
gregos clásicos, e estando en 
sintonía coa moda da época 
que prefería liñas modernas 
e usuarios que conducían os 
seus propios coches de luxo. 
Con este modelo o fabricante 
francés competía cara a cara 
coas marcas británicas e se-
ducía aos clientes que busca-
ban deseño puro, afastado do 
barroco, sen renunciar á idea 
de luxo e clase.

Características

O estilo equilibrado do Pallas 
manifestábase nos seus dis-
cretos fíos de cromo, mol-
duras de goma inseridas en 
perfiles de aceiro inoxida-
ble esplendidamente inte-
grados cos catadióptricos 
traseiros, detalles en aceiro 
satinado nos paneis laterais, 
e especialmente, interiores 
onde os revestimentos en 
coiro natural (o tecido) non 
deixaban á vista nin un mi-
límetro de metal da carro-
cería. O interior do Pallas 
abrazaba suavemente así aos 
seus ocupantes. Os asentos 
tiñan os respaldos máis al-
tos, un ancho repousabrazos 

integrado no asento traseiro, 
e outro nos asentos diantei-
ros, e as moquetas eran de 
la de alta calidade, mentres 
os acabados eran de aceiro 
inoxidable e dúas grandes 
luces do teito enchían de luz 
o habitáculo. Con estes coi-
dados elementos o DS Pallas 
demostraba o status do seu 
condutor sen caer no exhibi-
cionismo, ata o punto que en 
Francia acuñou a expresión 
“c´est plus Pallas” para dicir 
que algo era realmente luxo-
so, pasando a formar parte 
da xerga xuvenil para mar-
car que algo era mellor que 
o resto do seu tipo.

Percorrido histórico

Saíndo das liñas de monta-

xe na fábrica de Citröen en 
París en 1964, a produción 
mantívose ata 1975, e o seu 
acabado estendeuse opcio-
nalmente ao DS Prestige, que 
pasou a ser o Prestige Pallas, 
e a todos os Cabriolet fabrica-
dos dende 1965. A casa real 
belga encargou de forma 
personalizada un “Break de 
chasse”, e outras celebridades 
e xefes de estado fixeron pe-
ticións similares. O acabado 
Pallas comportou, ademais, 
algunhas modificacións téc-
nicas que outras versións her-
daron en elementos como os 
dous faros dianteiros de lar-
go alcance, chamados Boulé 
pola súa forma esférica. Tan 
popular foi o DS Pallas, que 
en Italia Pallas converteuse 
en sinónimo de DS, e dende 
1970 o DS20 (o máis vendi-
do no país) só se comercia-
lizou no acabado Pallas, con 
cambio de mando hidráulico: 
o confort elevado á enésima 
potencia.

 Acuñou a 
expresión “c´est 
plus Pallas” para 
dicir que algo era 
realmente luxoso

 Recibía 
o seu nome da 
protectora dos 
heroes gregos: Palas 
Atenea.

Vangarda de deseño de 1964
DS Pallas
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Do mesmo xeito que o MC20 
se ten convertido no primei-
ro modelo con motor central 
traseiro da nova era, Maserati 
conmemora hoxe o Bora, que 
no seu momento, na década 
dos setenta do século pasa-
do, foi o primeiro modelo da 
marca en incluír un motor de 
tales características.
O Maserati Bora cumpriu fai 
pouco 50 anos de historia, 
dende aquel 11 de marzo de 
1971, cando foi presentado 
no Salón Internacional do 
Automóbil de Xenebra. Baixo 
a dirección de deseño de 
Giorgetto Giugiaro, perten-
cente á empresa Italdesing, 
Maserati creaou un vehículo 
deportivo, con motor V8 de 
4.700 centímetros cúbicos 
e 310 cabalos a 6.000 rpm, 
montado lonxitudinalmen-
te, en posición central trasei-
ra, o que lle permite alcanzar 
unha velocidade máxima de 
280 km/h.

Características

O deseño seguía as tenden-
cias de enxeñería que xa es-
taban revolucionando os 
bólidos de Fórmula 1 nos 
anos anteriores. Foron moi 
característicos os seus faros 
retráctiles, concibidos deste 
xeito para mellorar as súas 
prestacións aerodinámicas, 
así como o seu diferencial, 
que sobresae do eixe trasei-
ro. Presentaba unhas sus-
pensións independentes en 
todas as rodas, o que supoñía 

unha auténtica novidade nun 
Maserati; embrague en seco 
con disco único, así como 
unha caixa de cambios de 
cinco velocidades con amor-
tecedores telescópicos.
Dende o primeiro momento 
quedou claro para os exclusi-
vos clientes do deportivo de 
Maserati que estaban ante 
un vehículo capaz de com-
binar unhas elevadas pres-
tacións cun notable grao de 
comodidade. Todo isto fixo 
posible que moi pronto se co-
mezase a falar dun deportivo 
que proporcionaba un gran 

pracer na condución, esa que 
se obtén cando se combina 
unha áxil resposta do motor 
cun interior silencioso.

Estilo

Se o deseño de enxeñería le-
vaba o nome de Giulio Alífera, 
a aerodinámica e o  estilo ele-
gante e único do coche tiñan 
a firma de Giorgetto Giugiaro, 
responsable en boa medi-
da do concepto do automó-
bil, un cupé de dúas prazas 
coas súas características liñas 
elegantes e simples que rea-
firmaban a aparencia equili-

brada do Maserati Bora.
De certo que o deseño des-
te modelo marcou tendencia 
nas décadas finais do século 
pasado. Un morro baixo dese-
ñado para perforar o aire, con 
grella dianteira e dúas saídas 
de aire rectangulares cun tri-
dente no centro. Laterais lisos 
divididos no centro por unha 
fina moldura de goma negra, 
coa parte traseira rematada 
nunha cola truncada.
En resume, un deseño futuris-
ta, de formas depuradas e fluí-
das inspiradas nos ambientes 
rockeiros propios dos anos 70 
pero que segue entusiasman-
do aos afeccionados do mun-
do do motor na actualidade. 
Neste 2021 cumpre anos un 
precioso clásico.

 Foi o 
primeiro modelo 
da marca en incluír 
un motor central 
traseiro

ASEGAL & CASTROMIL
Abogados y Economistas

F i s c a l   -   A d m i n i s t r a t i v o   -   M e r c a n t i l 
L a b o r a l   -   S u b v e n c i o n e s   -   F a m i l i a

Travesía de Cacheiras nº25, 1º - 15883 Teo (A Coruña) - Télefono: 981 807 301

Un deportivo que cumpre medio século
Maserati Bora
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Porsche reforza os seu equipo no WEC
A primeira carreira será a de Portimão (Portugal)
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Porsche contará con dous 
especialistas máis en carrei-
ras de longa duración para 
as probas do Campionato 
do Mundo de Resistencia 
(WEC) que se celebrarán en 
Portimão e Le Mans.
No Porsche 911 RSR (nº 91), 
Frédéric Makowiecki refor-
za aos pilotos habituais do 
WEC Gianmaria Bruni, de 
Italia, e Richard Lietz, de 
Austria. Durante os últimos 
tres anos, o francés formou 
parte da alineación de pilo-
tos para as 24 Horas de Le 
Mans. No coche nº 92, o suí-
zo Neel Jani e o francés Kévin 
Estre estarán acompañados 
por Michael Christensen. En 
2018, o danés gañou a cate-
goría GTE-Prol en Le Mans 
con Estre e o belga Laurens 
Vanthoor. Estes experimen-
tados tríos tamén dispu-
tarán a segunda proba da 

tempada, en Portugal, o 13 
de xuño.

Os pilotos do 911
RSR nº 91

"Entre estes seis pilotos te-
ñen no seu haber un total 
de 59 participacións en Le 
Mans. Esa experiencia apor-
ta un valor incalculable", 
explica Pascal Zurlinden, 
director de Competición 
para os GT oficiais Porsche. 
En 2016, Neel Jani foi ven-
cedor absoluto das 24 Horas 
de Le Mans ao volante do 
Porsche 919 Hybrid, xunto 
a Romain Dumas (Francia) 
e Marc Lieb (Alemaña). Os 
seus cinco compañeiros de 
equipo colleitaron ata ago-
ra oito vitorias na súa cate-
goría, a bordo do 911 RSR, 
na tradicional carreira de 
resistencia do Circuíto da 
Sarthe. "Non hai dúbida de 
que estaremos moi ben si-
tuados para o momento 

culminante do ano. A carrei-
ra de oito horas do WEC en 
Portimão é o complemento 
perfecto á nosa intensa pre-
paración para as 24 Horas 
de Le Mans".

Os pilotos do 911
RSR nº 92

"É moi importante que os 
dous equipos de pilotos que 
enviamos a Le Mans dispu-
ten xuntos o maior número 
de carreiras posibles", expli-
ca Alexander Stehlig, xefe 
de Operacións para o WEC. 
A sinerxia entre os pilotos 
dentro e fóra do circuíto é 
un factor crave para que se 
preparen de forma óptima 
para as 24 Horas de Le Mans. 
"O entendemento instintivo 
entre eles, o coñecemento 
das preferencias de con-
figuración de cada un e a 
interacción fluída cos enxe-
ñeiros xogan un papel cru-
cial", engade Stehlig. "Coa 

participación dos seis pilo-
tos na carreira do WEC en 
Portugal estanse afinando 
aínda máis os procedemen-
tos, para que compitamos 
en Le Mans cun equipo per-
fectamente coordinado".
A segunda proba do 
Campionato do Mundo de 
Resistencia, en Portugal, 
ofrece a oportunidade per-
fecta para competir con 
tres pilotos en cada coche. 
Cunha duración de oito ho-
ras, todos eles poderán estar 
tempo suficiente en pista 
co Porsche 911 RSR. O 13 
de xuño, a data tradicional 
para as 24 Horas de Le Mans, 
disputarase por primeira vez 
unha proba do WEC no cir-
cuíto de 4,692 quilómetros 
do Algarve portugués. Pola 
súa banda, a 89ª edición da 
clásica carreira de resisten-
cia en Francia celebrarase os 
días 21 e 22 de agosto des-
te ano.
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De carreiras e as súas cousas

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:

Aprazamento. Da que debería ser a primeira proba da CERA Recalvi en asfalto galego. Estamos a falar do Rali Botafumeiro, do que neste curso deportivo podería haber dúas edicións, a outra con puntuabili-
dade autonómica. A válida para a copa nacional non será no mes de maio, como inicialmente estaba marcado, barallándose aínda que sen ser de todo seguro o mes de xullo.

Dúbidas. Seguemos a falar de ralis con 
validez galega. De momento o inicio do calenda-
rio está no aire, debido a situación especial que 
estamos a vivir, modificándose en función dela. A 
proba da Coruña está marcada para a derradeira 
fin de semana de maio –nas mesmas data que 
Rías Baixas, que conta para a CERA Recalvi– que-
dando aprazado Noia, que buscaría sitio a finais 
de ano.
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Estrea. A do lucense Francisco 
Dorado, co seu copiloto Roi Torrente, 
no que atinxe ao listado de vitorias. 
O do Volkswagen Golf R5 liderou sen 
problemas o V RaliSprint de Valde-
laguna, proba que contaba para o 
certame madrileño.
Outro galego, o coruñés Javier Pintor, 
levou o apartado de clásicos co seu 
BMW 325.

Confirmada. Unha nova 
edición da Copa RMC N5, que orga-
niza o coñecido preparador leonés 
Roberto Méndez. Un total de 72.000 
euros repartiranse en premios en-
tre os participantes que afrontarán 
un calendario mixto de seis ralis. 
Arzúa-Camiño de Santiago, Ourense, 
Princesa de Asturias, Pozoblanco, La 
Nucía e Reino de León son as citas eli-
xidas para o presente ano deportivo.

Movidas. Así foron as dúas mangas celebradas en Roma, que significaban o cuarto envite do ano da Fórmula E. Nas rúas da capital italiana, vitoria na primeira carreira para o francés Jean-Éric Vergne, 
mentres que o mellor na segunda resultou ser o alemán de Mercedes, Stoffel Vandoorne.

Ambicioso. O programa 
do piloto de Palas de Rei, Luís Vila-
riño. Baixo o paraugas da estrutura 
cántabra “Race Seven” e contando 
co asturiano Alex “Kuku” Noriega, o 
lucense afrontará o europeo de ralis 
que comeza nas illas portuguesas 
de Açores, tendo no noso país o Rali 
de Canarias como manga válida. 
Vilariño disporá dun Skoda Fabia R5 
EVO2 co que xa rematou quinto no 
rali Sierra Morena.
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Entre a ansiedade e a prudencia
Madrid, Canarias, Cataluña, 

Andalucía. Por citar catro 
exemplos de comunidades 
autónomas que xa viron o 
desenvolvemento de pro-
bas automobilísticas, neste 
caso ralisprint ou rali. Citas 
ao aire libre, con permiso 
para o público nas especiais, 
pero prohibido en verifica-
cións, parques pechados e 
zonas de asistencia.

Estas primeiras lecturas do 
arrinque de campionatos 
autonómicos e nacionais, 
o mesmo que acontece en 
citas mundialistas ou euro-
peas, deixa certas reflexións 
sobre aspectos que loxica-
mente van aparellados a si-
tuación actual que estamos 
a vivir.

Dunha banda, a ansia de 
carreiras, de participación, 
de arrincar novos proxectos, 
que hai en todos os escena-
rios. Vese nas listas de inscri-
tos, que pese ao momento 
económico nada favorable, 
conteñen en xeral cantida-
de e calidade, o que resul-
ta as veces chocante, polas 
circunstancias económicas 
que nos toca lidiar. Doutra, a 
prudencia con que os orga-
nizadores están tomando as 

súas decisións finais á hora 
de levar a bo porto unha 
proba. Con todo atado e 
ben atado, ás veces no úl-
timo momento a lóxica da 
situación sanitaria fai clau-
dicar e pospor a carreira, ou 
ben tirar a toalla xa antes vis-
tas as dúbidas que aparecen 
de cotío.

E para rematar, tralo visto 
nos vídeos e fotos da man-
ga inaugural do SCER, unha 
mensaxe de prudencia, co-
laboración e solidariedade. 
Nas especiais cordobesas 
boa parte dos afeccionados 
–se se lles pode chamar así– 
non gardaban distancias de 
seguridade e as máscaras 
non estaban todas onde ti-
ñan que estar. Hai moito en 
xogo, no só que se disputen 
probas, senón que se permi-
ta público nelas. E se non hai 
axuda e predisposición, as 
probas estarán de novo ba-
leiras de espectadores.
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Arrinque. Sen non hai contraorde do goberno luso, o certame portugués de ralis dará 
o seu bandeirazo de saída a derradeira fin de semana deste mes. Será co gallo do Rali Terras 
d’Aboboreira, no eixo Amarante-Baiao-Marco de Canaveses, cun total de sete especiais sobre 
piso de terra. A proba conta igualmente para a Copa Peugeot Ibérica, onde hai contrastada 
representación española e galega.

Sen rival. Así se mostrou José Antonio “Cohete” Suárez na manga inaugural do SCER e 
da CERA Recalvi, disputada en Córdoba. A proba andaluza, que tamén contaba para o nacio-
nal de Históricos e para Tour European, veu os rápidos abandonos de Ares e Pernía, rematando 
segundo Soláns, na súa estrea co Citroën, e terceiro o ourensán Javier Pardo, co seu Suzuki.

 Hai moito 
en xogo, no só que 
se disputen probas
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