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Volkswagen ID.4 100% eléctrico. Consumo combinado (kWh/100 km) WLTP: de 16,8 a 18,3. 
Emisiones CO2 (g/km) WLTP: 0. Autonomía desde 341 km hasta 521 km de autonomía eléctrica 
según el ciclo WLTP. Modelo visualizado ID.4 1ST Max. Consumo combinado (kWh/100 km) WLTP  
de 18,3. Emisiones CO2 (g/km): 0. Autonomía eléctrica de hasta 501 km según el cicló WLTP.  
Los valores reales de autonomía WLTP pueden variar en función del equipamiento, el estilo  
de conducción y las condiciones reales de conducción. Para otras versiones o equipamientos 
consulta en tu concesionario Volkswagen. **Hasta 7.000€ de subvención plan MOVES III condicionados 
al achatarramiento por parte del cliente de un vehículo usado de su propiedad con una antigüedad 
mínima de 7 años.

Yáñez 
Viaducto de la Rocha, 30 
Tel. 981 530 366 
Santiago de Compostela 
www.yanez.es

100% Volkswagen

Hasta 7.000 € del plan  
de ayudas del Gobierno**

100% SUV. 100% eléctrico

      Honda Forza 750 2021: O scooter GT definitivo
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Se hai un elemento que cada vez abunda 
máis nos automóbiles eses son os micropro-
cesadores ou chips. Algo impensable hai un 
par de décadas, hoxe este pequeno ordenador 
pode xogar en contra da reactivación da in-
dustria automobilística despois da pandemia.

Non os vemos, pero os chips están abun-
dantemente nos coches das últimas xera-
cións. Na actualidade hai unha escaseza 
grave destes compoñentes por diversos pro-
blemas de fabricación e loxística, e cando a 
subministración deles falla poden parar as 
cadeas de produción das fábricas.

Hai un antecedente previo, cando o ano 
pasado os afeccionados aos videoxogos su-
friron o desabastecemento de tarxetas gráfi-
cas. O fabricante norteamericano Apple tivo 
que graduar a comercialización da súa últi-
ma xeración de iPhone e, por outra banda, 
as consolas PlayStation e Xbox non puide-
ron satisfacer a demanda. Posteriormente, 
antes de Nadal, deuse a coñecer que a rena-
cente industria do automóbil se enfrontaba 
ao que algunhas consultoras chamaron “o 
Armagedón dos chips”.

Precisamente sobre este tema, e outros da 
actualidade, temos unha entrevista neste nú-
mero con Uwe-Karsten Städter, membro do 
Consello Directivo de Porsche AG responsa-
ble de compras.

Os coches actuais inclúen máis de cen mi-
croprocesadores e os construtores de auto-
móbiles son incapaces de obter todos os que 
precisan para ter unha produción normaliza-
da. Así e todo, os fabricantes destes compo-
ñentes xa advertiran hai tempo que tamén 
eles se enfrontaban a restricións. De feito, 
a compañía surcoreana Samsung comuni-
cou, a finais do ano pasado, que tiña proble-
mas para cumprir cos pedidos dos chips de 
memoria que fabrica para os seus propios 
produtos e os dos seus clientes. Samsung 
é un dos grandes fabricantes mundiais de 
microprocesadores.

Cos confinamentos, debidos á pande-
mia, as vendas de ordenadores e outros 

dispositivos para que os profesionais pui-
deran teletraballar dende os seus fogares, e 
os cidadáns lle desen un uso particular, dis-
paráronse. Por este motivo aumentou enor-
memente o consumo de chips.

Paralelamente descenderon as vendas de 
vehículos debido a unha menor utilización 
dos coches, isto fixo que houbese unha gran 
caída na demanda e un recorte dos pedidos 
por parte dos fabricantes de automóbiles. O 
resultado foi lóxico, as empresas de micro-
procesadores mudaron estratexicamente as 
súas liñas de produción. A tormenta chegou 
no último trimestre do ano pasado cando as 
vendas de coches se recuperaron máis rápi-
do do previsto, mentres que a demanda de 
produtos electrónicos de consumo seguiu 
medrando. O despregamento da infraestru-
tura do 5G, que implica máis demanda deste 
compoñente, complica aínda máis as cousas.

A capacidade de produción actual de 
microchips está practicamente ao límite. 
Ademais a industria automobilística mun-
dial traballa con procesos que consisten ba-
sicamente en ter as mínimas existencias de 
pezas para a produción. Un sistema que im-
plica ter un menor espazo de almacenaxe e 
unha loxística específica, co conseguinte be-
neficio para as fábricas, agora converteuse 
nunha espada de Damocles para as marcas.

Os economistas máis optimistas cren que 
a escaseza de microchips se resolverá a prin-
cipios do verán, outros fíxana para finais do 
vindeiro ano.

Existen moitas dúbidas acerca da capaci-
dade de atenuar as fendas de abastecemen-
to de microprocesadores a curto prazo e de 
recompoñer unha cadea de valor que, polo 
menos no caso do vello continente, acusa a 
falta de visión estratéxica dos mandatarios 
europeos.

Polo de agora, os usuarios que planean 
mercar un coche deberán de ter en conta 
que os tempos de espera para algúns mo-
delos aumentarán.

EDITORIAL

Outra complicación para a reactivación 
do sector do automóbil
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A Federación Galega de 
Ciclismo (FGC) acaba de facer 
dous novos nomeamentos 
deportivos, Jacobo Ucha (na 
foto) e José Manuel Abalo. 
Ucha encargarase das cate-
gorías Elite e Sub23, mentres 
que Abalo será o responsable 
dos júniors e cadetes.

Estes dous técnicos que se 
caracterizan pola súa xuven-
tude e ampla experiencia no 
ciclismo intentarán cubrir, na 
medida do posible, o inmen-
so baleiro que deixou a perda 

de Guillermo Sande. Ucha terá 
entre as súas funcións a de 
seleccionador das categorías 
masculinas e femininas Elite e 
Sub23. Ucha foi ciclista profe-
sional nos equipos portugue-
ses Ràdio Popular-Boavista 
(2016) e W52-FC Porto (2017), 
ademais tamén posúe o tí-
tulo de Director Deportivo 
Nivel III. O ano pasado exer-
ceu de director deportivo no 
equipo Louriña Cycling Team.

Pola súa banda Abalo en-
cargarase das categorías 

masculinas e femininas dos 
júniors e cadetes. Abalo 
está Graduado en Ciencias 
da Actividade Física e do 
Deporte pola Universidade 

de Vigo e conta co Máster 
de Alto Rendemento 
en Deportes Cíclicos da 
Universidad de Murcia, des-
empeñou o labor de direc-
tor deportivo nos equipos 
Rías Baixas, Barbanza e 
Ribadumia. Con estas dúas 
incorporacións a Federación 
Galega lanzará tamén o novo 
plan estratéxico de Ciclismo, 
onde se realizarán xornadas 
de tecnificación para todas as 
categorías e modalidades de 
ciclismo.

Jacobo Ucha e José Manuel Abalo, son os novos directores técnicos da FGC
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo

Suzuki actualiza a GSX-S1000
Co seu motor 

de catro cilindros, 
999cc e 152cv de 

potencia a renovada moto 
GSX-S1000 ofrece unha me-
llor aceleración e resposta 
ao puño de gas. Así mesmo 
unha electrónica avanzada 
permite ao condutor control 
sobre o rendemento da ace-
leración ao facilitar a modifi-
cación da entrega do par ao 
abrir o acelerador. Presenta 
un bastidor de aluminio 
compacto e lixeiro. O cha-
sis de dobre viga é dunha 
elevada rixidez e conta cun 

basculante tamén de alumi-
nio derivado do usado na 
superbike GSX-R1000. As la-
mias de seis radios acollen 
uns pneumáticos Dunlop 
Sportmax Roadsport espe-
cíficos para esta moto que 
melloran as prestacións 
en pisos húmidos. A infor-
mación e instrumentación 
contrólanse a través dunha 
pantalla LCD na que se des-
prega un variado elenco de 
asistentes electrónicos á 

condución. É o Sistema de 
Condución Intelixente de 
Suzuki (S.I.R.S.): Selector de 
Modo de Condución Suzuki 
(SDMS), Control de Tracción 
Suzuki, Asistente de Cambio 
Rápido Bidireccional e 
Arrinque Fácil de Suzuki, en-
tre outros sistemas.

A GSX-S1000 ten moitas 
posibilidades de persoali-
zación mediante unha am-
pla gama de accesorios. Á 
venda en xullo por 13.695 €.

Novo Jet 14 125 LC
A renovación da 

ampla gama de 
scooter SYM dá un 

paso máis co novo mode-
lo Jet 14 125 LCL. Incorpora 
un motor monocilíndri-
co de 125cc con culata de 
4 válvulas, refrixeración lí-
quida, potencia de 12,6cv a 
8.000rpm e baixas emisións 
de CO2. A estabilidade do 
vehículo queda asegura-
da polas lamias de 14”, sus-
pensión traseira con dobre 

amortecedor e freada com-
binada CBS.

No interior os detalles 
cóidanse ao máximo para 
acadar o máximo confort. 
Deste xeito atopamos unha 
pantalla LCD dixital na que 
se integran todos os instru-
mentos e indicadores preci-
sos; unha conexión USB 2.0 
que facilita a carga dos dis-
positivos móbiles; gancho 
portavultos escamoteable; 
amplas portaluvas e botón 

de seguridade de desco-
nexión da batería xunto 
cun oco debaixo do asen-
to que permite colocar un 
casco integral.

O novo SYM Jet 14 
125 LC xa está dis-
poñible a un pre-
zo de 2.899 €, con 
5 anos de garan-
tía, seguro incluí-
do de serie e catro 
cores de carrozaría: 

negro mate, branco, azul e 
vermello.

As maletas Terras Black Edition de Shad
Fabricadas en 

Barcelona de ma-
neira sostible, grazas 

ao proceso de clenching que 
elimina a soldadura e limita 
o consumo enerxético, com-
ponse dun set de 2 top cases 
e 2 maletas laterais de alumi-
nio endurecido de 1,2 mm, 
peso mínimo e deseño aero-
dinámico de cor negra mate 
que permite unha perfecta 

integración coa moto. Os 
Top Cases (TR37 e TR48) e 
os Side (TR36 e TR37) levan 
o Terra Look System cun só 
mecanismo de peche e asa, 
o que facilita levar a maleta 
fóra da moto. Por outra ban-
da, a base foam nos baúis 
TR48 e TR37 reduce o move-
mento da carga no interior 
da maleta e permite un vul-
to a maiores nos ganchos da 

tapa superior. Así mesmo, 
nas TR47 e TR36 a apertura 
lateral e a rede interna me-
lloran o acceso e aseguran 
o contido. Tamén se pode 
optimizar o espazo inte-
rior coa opción dunha 
bolsa expansible adapta-
ble aos 4 modelos. A 
maiores, nos top 
cases TR48 e 
TR37 ofrécese 

un respaldo premium de 
dúas pezas para aumentar o 
confort dos pasaxeiros.

Dúas rodas4



LEXUS GALICIA-BREOGAN AUTOLUX S.L.
Avda. das Mariñas, 288 - Perillo - Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444
Ctra. de Camposancos, 141. Nave 3 - Vigo - Tel. 986 203 320
Ctra. de la Coruña, Km. 36/38 - Lugo - Tel. 982 264 246
  www.lexusauto.es/lacoruna

*Lexus UX 250h Business MY21. Precio por financiar 29.900€ con Lexus Privilege. PVP al contado sin servicios 34.000€. Entrada: 8.135,60€. TIN: 7,95%. TAE: 9,20%. 49 meses: 48 cuotas de 250 €/mes y última cuota: 16.740€. Comisión de apertura financiada 
(2,75 %): 598,52€. Precio Total a Plazos: 36.875,60€. Importe Total de Crédito: 22.362,92€. Importe Total Adeudado: 28.740€. Coste Total de Crédito: 6.975,60€. Importe de Intereses: 6.377,08€. Sistema de Amortización Francés. Oferta conjunta de Lexus España 
y Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España con el producto Lexus Privilege. Capital mínimo a financiar 20.000€. El producto Lexus Privilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su UX 250h Business MY21 por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagando o refinanciando 
la última cuota siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato. Oferta válida en Península y Baleares. IVA, transporte, impuesto de matriculación, campaña promocional, 3 años de garantía o 100.000 km ( lo que antes suceda), 3 años de asistencia en carretera incluidos. Otros gastos 
de matriculación, pintura metalizada y equipamiento opcional no incluidos. Oferta válida hasta el 31/07/2021. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Para más información, o si está interesado en los valores de un  vehículo con 
distinto acabado, por favor contacte con la División de LEXUS de Toyota España S.L.U. o su Concesionario LEXUS.

135 kW 184CV. 5,3 l/100km.
CO2 120 g/km. (WLTP). - NOx: 0,007 g/km.

ENTRA EN LA ERA ELECTRIFIED

Financiando con Lexus Privilege

LEXUS UX HÍBRIDO
POR 29.900€*

Descubre más en www.lexusauto.es

Fuimos los primeros que tomamos ejemplo de la propia naturaleza para poder protegerla. 
Desarrollando la tecnología Lexus 100% híbrida autorrecargable. 15 años perfeccionando 
sistemas de electrificación para que desde la sostenibilidad, disfrutes la experiencia única Lexus.
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O Tiguan Allspace renóvase
O Tiguan foi ac-

tualizado o pasa-
do outono, agora 

chegou a quenda da ver-
sión Allspace: deseño máis 
moderno, novos sistemas 
de control e asistencia, no-
vos equipamentos premium 
como os faros matriciais LED 
interactivos IQ.Light e os pa-
neis táctiles para controlar 
o aire acondicionado au-
tomático de serie, levan ao 
Allspace a un nivel superior. 

O 55% dos Tiguan que saen 
das liñas de produción a ni-
vel mundial pertencen á ver-
sión Allspace. A versión XL do 
Tiguan pode, opcionalmen-
te, equiparse para conver-
terse nun SUV de 7 prazas ou 
dispoñer de ata 1.920 litros 
de espazo de almacenamen-
to. As primeiras unidades 
chegarán cara a final de ano. 
Dispoñible cos acabados Life 
e o deportivo R-Line.

Ineos Grenadier
Ineos Automotive 

finalizou a seguinte 
fase de probas diná-

micas do Grenadier tras un 
exhaustivo exame das súas 
capacidades como todo-
terreo nun dos circuítos de 
probas máis espectaculares 
para vehículos 4x4 do mun-
do. Os últimos prototipos do 

Grenadier lograron o visto bo 
do presidente de Ineos des-
pois de que conquistasen as 
pistas da montaña Schöckl, 
preto da sede de Magna 
Steyr (Austria), durante as 
probas de enxeñería.A súa 
produción comezará en xu-
llo do 2022.

Un Cupra sobre as ondas do mar
Cupra e De Antonio 

Yachts presentan a 
súa primeira colabo-

ración, o De Antonio Yachts 
D28 Formentor. Este show-
boat de deseño exclusivo se 
presenta cuns 400cv de po-
tencia que o fan capaz de al-
canzar os 40 nós e cunhas 
liñas sinxelas e acabados en 
cores Petrol Blue. Deste xei-
to o presidente de Cupra, 
Wayne Griffiths non dubida 
en dicir que “Cupra é máis ca 
un coche, é un estilo de vida” 
e De Antonio Yachts que “nós 
compartimos os mesmos 

valores”. “O D28 Formentor, 
inspirado no noso Cupra 
Formentor VZ5, é só o pri-
meiro proxecto de moitos”.

Cuns 7,99 metros de eslora 
o barco permite unha cómo-
da navegación a velocidade 
de cruceiro e unha habita-
bilidade máis que notable 
grazas ao concepto “walk-
around” no deseño dos vo-
lumes. A cuberta ofrece 
espazos para asentos e so-
larium, ademais dun baño 
totalmente equipado. Ten 
unha capacidade de ata dez 
persoas.

Alpine A110 Légende GT 2021
Alpine presenta o 

A110 Légende GT 
2021, unha edición 

limitada de tan só 300 exem-
plares para Europa. Baseado 
na versión Légende, o A110 
Légende GT 2021 reinterpre-
ta os códigos dun Coupé GT 
ao dotarse do motor de 292 
cabalos do A110S, ofrecendo 

unha visión nova deste 
deportivo.

Despois do éxito do A110 
Légende GT, lanzado en 
2020, a versión 2021 dóta-
se de novos elementos de 
deseño específicos e dun 
alto nivel de equipamento, 
coincidindo coas expectati-
vas dos clientes de gama alta.

❱❱ Renault anunciou 
que busca comprador para 
a súa factoría situada na ci-
dade francesa de Caudan, 
que contaba a 31 de de-
cembro de 2020 con 355 
empregados.
❱❱ Subaru anunciou 
que o seu novo SUV glo-

bal completamente eléc-
trico se chamará Solterra e 
que está previsto que salga 
á venda en 2022. Utilizará a 
plataforma Global e-Suba-
ru para vehículos eléctricos 
(BEV).
❱❱ Fesvial considera 
que reducir a velocidade 

en vías urbanas pode con-
tribuír entre un 15% e un 
30% na redución global da 
sinistralidade, sobre todo 
naqueles accidentes nos 
que están implicados os 
usuarios vulnerables.
❱❱ Cardive ofrece aos 
seus clientes unha subscri-

ción mensual con prezo 
único e pechado, de forma 
que o cliente pode cambiar 
de coche, renovalo ou dar-
se de baixa de cara ao se-
guinte mes sen ningún tipo 
de penalización, atadura 
de permanencia ou límite 
de quilometraxe.

BREVES
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Volkswagen presenta o ID 4GTX
O vello e histó-

rico aeroporto de 
Tempelhof en Berlin 

foi testemuña da presenta-
ción do novo modelo eléc-
trico de alto rendemento de 
Volkswagen, o ID 4GTX ba-
seado na plataforma modu-
lar MEB con tracción total, 
cuns motores eléctricos nos 
eixes dianteiro e traseiro que 
poden funcionar de maneira 
conxunta, entregando unha 
potencia máxima de 229cv. A 
velocidade máxima do vehí-
culo está limitada electronica-
mente a 180 km/h, acelerando 
de 0 a 100 km/h en só 6,2 se-
gundos. En materia de segu-
ridade o condutor dispón da 
axuda dun Head-up display 
exclusivo con realidade au-
mentada e variados sistemas 
de asistencia.

O deseño exterior do ID.4 
GTX transmite a idea do seu 

carácter deportivo que quere 
unir a robustez e a condución 
divertida. Así a típica liña lumi-
nosa da grella combínase con 
elementos dinámicos. A cor da 
carrocería é máis dominante 
que no resto da gama ID. 4, 
cun teito e alerón de cor negra 
coas barras do marco de cor 
antracita brillante. No interior, 
a parte superior do cadro de 
mandos e as insercións de coi-
ro son dun ton escuro X-Blue.

A marca deportiva GTX é 
un impulso para a familia ID 
e para a estratexia corpora-
tiva ACCELERATE, coa que 
Volkswagen se marca como 
obxectivo alcanzar en Europa 
o 70% de vendas de coches 
100% eléctricos en 2030. O 
ID.4 GTX lanzarase en Europa 
este verán. En Alemaña terá 
un prezo de entrada de 50.415 
euros.

Novo electrificado de Toyota: 
o RAV4 Plug-in

O RAV4 consolida 
o liderado de Toyota 
no sector electrifica-

do ao sacar o seu híbrido en-
chufable máis potente, con 
306cv (225 kW), ademais 
de lograr unha gran eficien-
cia. En modo eléctrico ten 
unha autonomía de 98 km 
(WTLP ciclo urbano) e en ci-
clo combinado chega aos 75 
km, mentres o seu consumo 
medio homologado é tan só 
de 1,0 litros/100 km e as súas 
emisións de CO2 de 22 g/km 
(WTLP). No modo eléctrico 
(EV), que é o predeterminado 
do RAV4, alcanza unha veloci-
dade de 135 km/h. Tamén dis-
pón dun modo híbrido (HV), 
un modo automático (EV/HV) 
que entra en acción cando se 
precisa de súpeto máis poten-
cia (como para acelerar), e o 
modo de carga que enche a 
batería aproveitando a ener-
xía xerada polo motor de ga-
solina. Un cargador rápido 
integrado admite ata 6,6 kW 

e de serie vén cun cable Tipo 2 
Modo 2 de 7,5 m de 10 A que 
se pode conectar na casa, car-
gando o coche en sete horas.

O equipamento do RAV4 in-
clúe moitas opcións de conec-
tividade, sen sacrificar por iso 
a batería eléctrica do coche, 
permitindo enchufar móbiles 
ou aparatos eléctricos ata 150 
W, tendo tomas de 12 V no ha-
bitáculo e no maleteiro, ade-
mais de tomas Aux/USB para 
smartphones e reprodutores 
de música. Dous acabados, o 
Advance e o Style Plus, com-
pletan a oferta con elementos 
de confort e funcionalidade, 
sendo o último unha versión 
máis exclusiva. O RAV4 xa está 
dispoñible na Rede Oficial 
de Concesionarios Toyota 
España para preventa, dende 
49.500 €, por 375 €/mes con 
Toyota Easy plus con 4 anos 
de garantía e mantemento in-
cluídos, ou por 575 €/mes en 
renting todo incluído a través 
de KINTO One.
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O HR-V de Honda: un paso 
máis da tecnoloxía híbrida

O novo HR-V e: HEV 
incorpora de serie 
un conxunto propul-

sor híbrido de dous motores 
Honda, e: HEV., e trátase dun 
novo SUV compacto que vén 
sumarse á gama de modelos 
eléctrico-hibridos de Honda. 
Presenta un deseño moder-
no, de liñas futuristas de gran 
amplitude, dentro dunhas di-
mensións compactas de ins-
piración coupé. Engádense 
unhas lamias de 18 polga-
das e un voladizo dianteiro 
reducido que veñen a re-
marcar a solidez estética es-
tilo SUV. As liñas limpas do 
deseño acompañan as su-
perficies lisas do automóbil. 
O HR-V presenta unha ae-
rodinámica mellorada, cun-
ha liña de contorno de aire 
no paragolpes dianteiro e 
limiar dos laterais traseiros, 
aos que se unen o alerón la-
teral traseiro e a sofisticada 

forma das ópticas que con-
tribúen a diminuír as turbu-
lencias. O resultado é maior 
estabilidade, aforro de com-
bustible e comodidade para 
os pasaxeiros. Por outro lado, 
os elementos do interior do 
HR-V deséñanse para acadar 
unha sensación de amplitu-
de e espazo, sen esquecer 
funcionalidades de conecti-
vidade, infoentretemento e 
seguridade.

O sistema de motores e-
HEV inclúe tres modos de 
propulsión seleccionados 
automaticamente en fun-
ción do tipo de condución.  
Arranque en modo eléctri-
co e pase ao modo híbrido 
con demanda de par alto e 
diversos modos de rende-
mento, Sport, Normal e Econ. 
Ademais é posible o modo 
de condución B para conse-
guir un freado rexenerativo 
mais potente.

Enerxía limpa e unha gran rede 
de carga para o EV6 de Kia

O novo crossover 
eléctrico Kia EV6 ca-
racterízase por unha 

tecnoloxía punteira ben re-
presentada na súa batería de 
800cv con capacidade de car-
ga de alta potencia, o que re-
presenta unha primicia neste 
segmento do mercado. Pero 
o máis interesante é a aso-
ciación de Kia coa empresa 
IONITY, que facilitará o acce-
so dos clientes a máis de 400 
puntos de carga en 24 países 
europeos, e unha estación de 
alta potencia e carga ultrarrá-
pida cada 120 km na rede in-
ternacional de autoestradas. 
A rede IONITY usa o sistema 
CCS (Sistema Combinado de 
Carga) abastecido o 100% 
por enerxía renovable e, nos 
puntos de carga, tárdase so-
amente 18 minutos en pasar 
a batería dun 10% ao 80% de 
capacidade e, en menos de 
4,5 minutos, increméntase a 

autonomía uns 100 km, sen-
do esta dun máximo de 510 
Km (WLTP).

A través do socio de Kia, 
Digital Charging Solutions, 
pódese acceder a uns 205.000 
puntos de carga en Europa 
con conectores de CA e CC. 
Os paquetes de prezos adáp-
tanse ás diversas necesidades, 
dende o paquete Access de 
4,5 euros ao mes e cun prezo 
da enerxía de 0,52 euros/KWh, 
ao paquete Power de Kia cun-
ha subscrición de 13 €/mes e 
un prezo do kWh de só 0,29 
euros. Os clientes do EV6 reci-
ben unha subscrición gratuí-
ta por dous anos do paquete 
IONITY Power e, no caso de 
España, quen reserve os mo-
delos EV6 Base e GT Line ten 
unha subscrición dun ano a 
Kia Charge e un bono de cré-
dito de carga, oferta que se 
manterá ata finais de 2022.

Primeira ollada ao último de Ferrari
O 812 Superfast terá 

unha versión de edi-
ción limitada que unirá 

prestacións, deseño e funciona-
lidade mantendo o ADN depor-
tivo desta berlinetta extrema 
con motor exterior. Sendo un 
Ferrari, o máis característico 
será o seu motor de combus-
tión, con doce cilindros e que 
ofrece unha potencia de 830cv, 
cun réxime de 9.500 rpm. Entre 
as novidades técnicas destaca-
mos un sistema de dirección 
motriz independente das ca-
tro rodas, un peso máis lixeiro 

que o 812 Superfast e un siste-
ma de control dinámico Side 
Slip Control versión 7.0.

Cunha forma moi aerodiná-
mica, o deseño exterior des-
marcase do seu modelo base 
e adquire unha personalidade 
propia, con liñas arquitectóni-
cas e dinámicas que resaltan 
o seu carácter deportivo sen 
deixar de ser funcional. Mentres 
no interior segue fiel ao 812 
Superfast mantendo o picadei-
ro, os volumes e as superficies, 
está redeseñado a porta para 
potenciar o estilo do coche de 

carreiras. En resumo, este será 
un modelo coas últimas pres-
tacións, novidades técnicas e 
estilo de racing que un pode 
esperar de Ferrari.
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Nova xeración do Hyundai Santa Fe, agora híbrido
O SUV de Hyundai 

cumpre 20 anos, e 
o fai incorporando 

melloras de prestacións, efi-
ciencia, seguridade e a po-
sibilidade de escoller unha 
propulsión híbrida ou híbri-
da-enchufable. A nova moto-
rización electrificada chámase 
“Smartstream”: un conxunto 
de batería situado baixo os 
asentos dos pasaxeiros na 
versión híbrida e baixo os 
dos pasaxeiros e o condutor 
na híbrida-enchufable.

Cun motor turbo 1.6 TGDI 
180cv 6AT e un motor eléc-
trico de 44 kW (60cv) o Novo 
Santa Fe híbrido chega a unha 
potencia combinada de 230cv 
e 164 Nm, sen necesidade de 

cargar a batería, xa que a frea-
da rexenerativa se encarga 
diso. O híbrido-enchufable, 
pola súa conta, achega 265cv 
de potencia combinada e a 
opción dun modo totalmente 
eléctrico ao premer un botón, 
volvendo á gasolina cando a 
batería se remata sen que o 
usuario se decate. No mundo 
da combustión convencional, 
o motor diésel vén con catro 
cilindros e xera 202cv e 440 
Nm de par, tendo tracción a 
dous ou catro rodas e pesan-
do 19,5 kg. Neste motor o fa-
bricante conseguiu reducir as 
emisións de CO2 nun 8% res-
pecto á anterior xeración.

O estilo do Novo Santa Fe é 
robusto e moi característico. 

Ademais conta cun Paquete 
Luxo, que xa vén de serie no 
acabado Style, máis sofisti-
cado, cunhas lamias de 20” e 
parachoques e revestimentos 
laterais que combinan coa cor 
da pintura da carrozaría.

O novo Fabia: o máis grande 
dos coches pequenos

O fabricante che-
co Skoda presenta a 
cuarta xeración do 

popular e pequeno Fabia, ba-
seado na plataforma modu-
lar MQB-A0 de Volkswagen 
que o converte no coche 
máis espazoso do seu seg-
mento. Como di Thomas 
Schafer “o Fabia encarna os 
nosos valores fundamentais 
e a última xeración ten todo 
o que necesita e un pouco 
máis”. Grande por dentro e 
por fóra, as súas liñas escul-
turais quedan subliñadas por 
uns faros dianteiros e trasei-
ros con tecnoloxía LED, la-
mias optimizadas e cortinas 
de refrixeración axustables 
no parachoques dianteiro. 
Todo isto lévao a obter un 
novo récord de resistencia 
aerodinámico en coches pe-
quenos, de 0,28. O interior, 
con tres niveis distintos de 
equipamento, é ergonómico 
e confortable, incluíndo para-
brisas e volante calefactados, 

pantalla de infoentretemen-
to de 9,2 polgadas e outra 
de instrumentos dixitais de 
10,25 polgadas. Unha eSIM 
integrada facilita que a co-
nexión a internet e o acceso 
aos servizos móbiles onli-
ne de Skoda Connect sexan 
continuos. Por outra banda 
a seguridade refórzase con 
ata nove airbags e sistemas 
Travel Assist e Park Assist, 
debut no Fabia, o que o con-
verte nun dos automóbiles 
pequenos más seguros do 
mercado.

Skoda ofrece neste mo-
delo cinco motorizacións 
distintas, motores de últi-
ma xeración EVO do grupo 
Volkswagen, con potencias 
dende os 65cv ata os 150. 
Catro destes motores, xunto 
co depósito opcional de 50 li-
tros, permiten percorrer máis 
de 900 km en ciclo WLTP.

Flexibilidade nos asentos do 
Multivan de Volkswagen

O fabricante ale-
mán revela o novo 
modelo do exitoso 

monovolume familiar que 
segue a posicionarse como 
un coche flexible e versátil. 
Entre os cambios que trae 
esta xeración están os asen-
tos frontais, nunha posición  
máis elevada, e ata cinco 
asentos individuais móbi-
les e extraíbles. A segunda 
fila pode rotar 180º para ga-
rantir a comodidade que o 
usuario precise, algo que xa 
estaba no Multivan T3 e que 
resulta enormemente prác-
tico, xa sexa para levar unha 
bicicleta, unha táboa de surf 

ou calquera vulto. Tamén os 
asentos das filas segunda e 
terceira son máis lixeiros ca 
o seu predecesor, e poden 
quitarse e por con moita ra-
pidez co sistema de carrís, 
ademais de ser posible poñe-
los cara a cara, unha función 
xa existente en anteriores 
Multivan. Adicionalmente, 
dende 1985, o monovolume 
xermano dispón dunha mesa 
a bordo, que nesta edición 
pode colocarse en calquera 
posición grazas a outro siste-
ma de carrís, aumentando a 
funcionalidade e a experien-
cia do usuario.
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Novo Polo, con cinco motorizacións
Actualizado en 

deseño e equipa-
mento, este modelo 

de Polo inclúe faros matriciais 
LED IQ Light ou novos para-
choques dentro dunha re-
novación que se aprecia no 
frontal e no traseiro do co-
che. O interior tamén sufriu 
unha revisión que agora trae 
a Digital Cockpit, un volante 
multifunción e o último de sis-
temas de infoentretemento. 
A posta ao día deste Polo trae 
consigo o asistente á condu-
ción IQ Drive Travel Assist, que 
permite unha condución par-
cialmente automatizada ata 
os 210 km/h. O equipamen-
to Polo ven de serie co Digital 
Cockpit Pro, que trae unha 

pantalla de 10,25 polgadas e 
unha tecla que fai cambiar ra-
pidamente a configuración.

Os motores dispoñibles 
son de baixo consumo e áxi-
les, achegando os de gasoli-
na unhas potencias de 80cv, 
95cv e 110cv, tendo o de 95cv 
a posibilidade de incluír un 
cambio de dobre embrague 
DSG de 7 marchas. Ademais 
existe un motor bivalente 1.0 
TGI de gas natural e gasolina 
que aporta 90cv de potencia. 
Todas as motorizacións teñen 
tres cilindros cunha cilindra-
da de 999 cm3. A produción 
deste último modelo farase 
en Pamplona e en Uitenhage 
(Sudáfrica).

Skoda actualiza o KodiaQ
A marca checa re-

nova o KodiaQ con 
últimas tecnoloxías, 

deseño e equipamentos. O 
deseño exterior mellora a ae-
rodinámica cun capó eleva-
do, nova grella máis vertical, 
embelecedores de carrocería 
de cor negra brillante e lamias 
de aliaxe Sagitarius de 20 pol-
gadas. O conxunto dálle ao 
KodiaQ un aspecto máis di-
námico e atrevido. O interior 
ofrece novidades como os 
asentos deportivos e ergonó-
micos de acabados en Suedia 
negra e costuras vermellas, 
ventilados e con opción de 
masaxe para o condutor e pa-
saxeiro dianteiro. Completan o 
habitáculo un Virtual Cockpit 
de pantalla de 10 polgadas e 
sistemas de infoentretemen-
to con tecnoloxía DAB e ampla 

gama de solucións online. A 
seguridade mellórase co sis-
tema Crew Protect Assist, con 
sensores de radar adicionais 
na parte traseira.

O KodiaQ , dispoñible tamén 
con 7 prazas, preséntase con 
seis opcións: Active, Ambition, 
Style, L&K, Sportline e a varian-
te deportiva RS, con más po-
tencia, 245cv, e menor peso. 
A maneira de referencia, o 
KodiaQ 1.5 TSI 4x2 ofrece unha 
potencia de 150cv cambio 
manual e acabado Active cun 
prezo recomendado de 29.680 
€; e o KodiaQ 2.0 TDI 4x4 ten 
unha potencia de 200cv cam-
bio DSG e acabado Sportline, 
cun prezo recomendado de 
47.280 €. A finais de xullo co-
mezarán a chegar as primeiras 
unidades.

1.904 formas de personalizar 
o Hispano Suiza Carmen

O Unique 
Tailormade Program 
permite configurar 

o coche a medida do clien-
te, con 1.904 combinacións 
posibles para o HS Carmen. 
Este novo concepto de luxo 
personalizable é chamado 
“Hyperlux” e aplicase sobre 
un modelo que xa é exclusi-
vo de por si ao limitarse a súa 
produción ás 19 unidades. 
Os clientes poderán basear 
o seu deseño persoal sobre 
tres liñas de configuración: 
Heritage, Sport e Elegance. 
Sobre estas elixirán cores e 
materiais diferentes tanto 
para o exterior como para o 
interior. O deseño xeral está 

inspirado sobre o Dubonnet 
Xenia dos anos 30, aínda que 
se distíngue do seu antepasa-
do polos seus 1.000cv de po-
tencia que entrega con catro 
motores síncronos de imán 
permanente aloxados no eixe 
traseiro, polos seus 1.160 Nm 
de par e pola súa aceleración 
de 0 a 100 km/h en menos de 
2,6 segundos.

Os nomes das cores que 
se poden aplicar sobre o HS 
Carmen veñen da historia 
da marca, subliñando o ADN 
de luxo e estilo de Hispano 
Suiza, e son algunhas como: 
Peralada Green, Swiss Red, 
Xenia Grey, Birkigt White ou 
Begur Blue.
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Por principio, traballamos con provedores 
altamente especializados

Uwe-Karsten Städter

■ REDACCIÓN | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTograFía

A subministración de se-
micondutores está traendo 
de cabeza a todos os cons-
trutores de automóbiles 
ao igual que aos de orde-
nadores. Os fabricantes de 
coches non están pasando 
por un ano nada “normal”. 
Sobre este e outros temas 
actuais falamos con Uwe-
Karsten Städter, membro 
do Consello Directivo de 
Porsche AG responsable de 
compras.

SPRINT MOTOR: Hai pro-
blemas cos semicondutores 
na cadea de subministración 
da súa marca?

U W E - K A R S T E N 
STÄDTER: Toda a industria 
se ve afectada pola escaseza 
de semicondutores. É unha 
situación difícil para todos. 
En Porsche optimizamos a 
planificación da produción 
dos nosos modelos, así que 
ata agora superamos ben 
esta situación.

SM: Nos últimos meses 
confluíron unha serie de 
acontecementos que lle es-
tán causando un dano con-
siderable á economía.

U-K S: En efecto. Comezou 
coa pandemia do coronavi-
rus e, posteriormente, coa 
escaseza de semiconduto-
res. Ademais, varias fábricas 
deste elemento víronse obri-
gadas a interromper a pro-
dución debido a cortes de 
electricidade e incendios. 
Despois, un barco na Canal 
de Suez bloqueou a ruta de 
transporte marítimo entre 
Asia e Europa. Tamén hai es-
caseza de auga en Taiwán 
debido á peor seca dos últi-
mos 50 anos, e a auga é im-
portante para a industria dos 
chips.

Os fabricantes de chips 
taiwaneses son responsa-
bles de case dous terzos da 
produción mundial de se-
micondutores e xa están 
traballando a pleno rende-
mento. Nos meus 47 anos de 

profesión, nunca vivín unha 
combinación de acontece-
mentos semellante.

SM: Ten provedores al-
ternativos en Europa para 
os compoñentes que faltan 
en Asia, separadamente dos 
semicondutores?

U-K S: Porsche é un fa-
bricante premium. Por prin-
cipio, traballamos con 
provedores altamente espe-
cializados. Falamos de com-
poñentes moi especiais, que 
tamén desenvolvemos xun-
to cos provedores. Detrás hai 
complexas especificacións, 
comprobadas ao detalle po-
los nosos departamentos de 
Desenvolvemento Técnico e 
Garantía de Calidade. Non 
podemos simplemente pe-
dir esas pezas a outro prove-
dor. Dámoslles moito valor 
ás asociacións a longo prazo. 
Nas crises apoiamos os no-
sos provedores.

SM: Estes acontecementos 
demostran a fraxilidade des-
tas cadeas de subministra-
ción mundiais. Cambiará isto 
no futuro? As consecuencias 
disto será unha volta a un 
abastecemento máis local?

U-K S: Non é posi-
ble investir o proceso de 

globalización. Está claro 
que todos se benefician do 
comercio mundial. Máis pro-
dución local non é un reme-
dio universal. Un exemplo: 
temos un provedor único 
en Italia. Durante a pande-
mia de coronavirus, tivo que 
deter a produción por orde 
do Goberno. Algo similar 
podería ocorrerlle a un pro-
vedor que estea ao virar a es-
quina se se producisen funís 
na subministración por unha 
pandemia ou outras razóns. 
Dito isto, espero que vexa-
mos cambios a medio prazo, 
porque existe unha tenden-
cia política crecente de illa-
mento e, ao mesmo tempo, 
aumenta o proteccionismo 
nacional. Nesta situación, 
é posible que algunhas 
empresas procuren ter os 
provedores máis preto da 
produción.

SM: Que efectos es-
pera vostede sobre a 
sostibilidade?

U-K S: Levamos moi-
to tempo tendo en con-
ta as consideracións de 
sostibilidade no proceso 
de adxudicación de pedi-
dos. Coa Cualificación de 
Sostibilidade ou S-Rating, 
comprobamos e avaliamos 
con respecto á sostibilidade a 
todos os provedores que co-
laboran con nós. Aplicamos 
a nosa política de forma moi 
estrita: se un provedor non 
cumpre os criterios de sos-
tibilidade, excluímolo do 
proceso de adxudicación. 
Tamén introducimos en 

 Se un 
provedor non 
cumpre os criterios 
de sostibilidade, 
excluímolo do 
proceso de 
adxudicación

 Os 
fabricantes de chips 
taiwaneses son 
responsables de 
case dous terzos da 
produción mundial 
de semicondutores
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Porsche o requisito de que 
un provedor potencial ten 
que demostrar os obxectivos 
que persegue en relación 
coa protección do medio na-
tural. Preguntamos en deta-
lle sobre os investimentos en 
proxectos medioambientais 
ou se se utiliza electricidade 
verde, por exemplo. En xullo 
de 2019, a nosa marca intro-
duciu oficialmente un crite-
rio adicional obrigatorio no 
proceso de adxudicación de 
pedidos: a súa Cualificación 
de Sostibilidade.

Por outra banda, den-
de o outono do ano pasa-
do utilizamos a intelixencia 
artificial para facer máis 
transparente a cadea de 
subministración. Isto permí-
tenos realizar unha mellor 
análise das rexións que sub-
ministran materias primas 
críticas e así descubrir máis 
rapidamente os riscos para a 
sostibilidade. A base é un al-
goritmo intelixente. Grazas a 
esta tecnoloxía, identifícanse 
e avalíanse as noticias rela-
cionadas cos provedores, a 
partir dos medios de comu-
nicación e as redes sociais 
dispoñibles publicamente 
en máis de 50 idiomas e de 
máis de 150 países. Se vemos 
algún indicio de risco nesta 
cadea, comprobámolo direc-
tamente e iniciamos as con-
tramedidas necesarias.

SM: Porsche planea elec-
trificar a metade dos seus 
vehículos para 2025. Como 
empresa que adquire com-
poñentes, como se enfron-
ta a unha situación na que 
xa non é o socio dominante?

U-K S: A nosa compañía 
sempre tivo espírito inno-
vador. Tamén o facemos coa 
electrificación: pensamos en 
termos de oportunidades. 

Entramos nun novo territo-
rio cos nosos sistemas de 
propulsión eléctricos. Esta 
mestura de novos compo-
ñentes e provedores foi un 
gran reto. A eficiente co-
nexión que hai entre os 
compradores e o departa-
mento de Desenvolvemento 
Técnico foi importante nes-
te caso: traballan estreita-
mente cos departamentos 
de gamas de Produto e de 
Calidade. Iso axudou a to-
dos os implicados a intro-
ducirse rapidamente nas 
novas tecnoloxías. A conti-
nuación, establecemos un 
intenso diálogo cos prove-
dores. Iso funcionou moi 
ben. Pódese ver no Taycan, 
o noso primeiro deportivo 
eléctrico. Traballamos moito 
nel e iso deu os seus froitos. 
Ata agora recibiu máis de 45 
premios, máis que calquera 
outro Porsche no pasado.

SM: Cal é a situación da 
formación na súa empresa?

U-K S: Formamos os no-
sos empregados como par-
te dun proceso continuo. 
Isto empeza o primeiro día 
de traballo e continúa duran-
te toda a súa traxectoria, con 
programas adaptados indivi-
dualmente. As nosas enqui-
sas internas aos empregados 
mostran que o noso progra-
ma é ben recibido.

SM: Xunto con Siemens 
Energy e outras empresas 
internacionais, Porsche AG 
está desenvolvendo e rea-
lizando un proxecto piloto 
en Chile que proporcionará 
a primeira planta integrada 
e comercial a grande escala 
do mundo para a fabricación 
de combustibles sintéticos 
neutros en carbono (e-fuels). 
Que papel desempeñou o 

seu departamento neste 
proxecto?

U-K S: Este proxec-
to iniciámolo conxun-
tamente o meu colega 
Michael Steiner (membro 
do Consello de Dirección 
de Porsche AG como res-
ponsable de Investigación 
e Desenvolvemento) e 
eu. O Departamento de 
Desenvolvemento impulsou 
a parte técnica relativa aos 
combustibles renovables, 
mentres que o meu equi-
po se encargou de buscar 
socios e das cuestións con-
tractuais. Coordinabamos 
as nosas actividades conti-
nuamente a través dun gru-
po de xestión. Os e-fuels 
son algo que nos intere-
sa moito como empresa. 
Considerámonos pioneiros: 
o ano que vén obteremos en 
Chile 130.000 litros, que logo 
probaremos nos coches da 
Porsche Supercup. De cara 
ao futuro, tamén queremos 

utilizar e-fuels na nosa gama 
de vehículos, como no noso 
icónico 911, que sempre terá 
un motor de combustión. 
Os e-fuels permitiranlles aos 
clientes conducir o 911 con 
combustibles renovables e 
coa conciencia tranquila.

SM: Que consello lles pode 
dar aos mozos que queren 
conseguir unha boa carrei-
ra nos sector das compras?

U-K S: Necesitas paixón. 
Unha profesión non funcio-
nará sen paixón. Outro con-
sello: acepta os retos, xa que 
forman parte da vida nos 
asuntos relacionados coas 
compras. Ver as oportuni-
dades que ofrecen. Isto foi 
para min como unha voca-
ción. Quen non o queira, que 
se afaste. A todos os que tra-
ballan para nós dígolles que 
deben apaixonarse polo 
que fan e facelo co corazón 
e a alma, e ao mesmo tem-
po tratar as persoas con edu-
cación e respecto. Só así se 
consegue un resultado ópti-
mo a longo prazo. O traballo 
en compras tamén cambiou 
ao longo dos anos: agora os 
que o desempeñan toman 
parte na creación de valor. 
Achegamos os nosos coñe-
cementos en todas as áreas 
da empresa. Isto fai que o 
traballo sexa moi variado.

Entramos nun novo territorio cos nosos sistemas de propulsión eléctricos

 Os e-fuels 
permitiranlles 
aos clientes 
conducir o 911 
con combustibles 
renovables
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■ XABIER S. MORÁN | TexTo

■ LÚA NOVA | FoTograFía

O Cupra Formentor que 
vos traemos neste núme-
ro de maio é un SUV di-
ferente. Este todocamiño 
non é tan alto como aos 
que estamos afeitos, sen-
tados non quedamos tan 

elevados, pero si domina-
mos todo o espazo que nos 
rodea, os asentos deporti-
vos cos repousacabezas 
integrados permítennos, 
grazas ao axuste eléctri-
co, adaptalos a calque-
ra necesidade. Por certo, 
non hai opción de axuste 
eléctrico para o asento do 

copiloto, que a nós si que 
nos gustaría.

O posto de condución é 
moi despexado. No volan-
te atopamos ademais dos 
botóns para múltiples fun-
cións, o de arrinque e o de 
selección de modos; neste 
último podemos elixir catro 
programas de condución 

Puro Cupra!

Formentor 2.0 TSI 310cv DSG 4Drive

 O chasis 
deportivo está 
asociado a unha 
dirección precisa 
e á suspensión 
adaptativa
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(Cupra, Individual, Confort, 
Sport, Offroad). No volante 
tamén se encontran as levas 
do cambio.

Na parte de atrás, que con-
ta con climatización e dúas 
tomas USB-C, poden ir co-
modamente dúas persoas, 
a praza do medio queda pe-
nalizada polo túnel central.

O cadro de instrumentos 
é dixital de 10,25 polgadas, 
con múltiples menús e axus-
tes, para contentar á maioría 
dos condutores. A pantalla 
central con doce polgadas, 
dános moita información de 
todo tipo, pero nós engadi-
riámoslle os botóns da cli-
matización, para non ter que 

mover a vista fóra da estrada. 
Na consola está a panca do 
cambio DSG, o freo de man 
eléctrico e o botón do ESC.

O maleteiro é amplo e con 
formas regulares, pero redú-
cese a 420 litros, algo menos 
que nos outros Formentor; 
a apertura é eléctrica, 
algo que cada vez máis se 

está convertendo en algo 
imprescindible.

Dimensións e cores

Hai que dicir que o 
Formentor é un auténtico 
Cupra, pois é o primeiro ve-
hículo deseñado exclusiva-
mente para esta marca. As 
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dimensións do todocamiño 
mostran claramente a mes-
tura de conceptos que en-
caixan completamente coas 
necesidades dos usuarios 
actuais, ofrecendo a esencia 
dun compacto deportivo de 
cinco portas, co tamaño dun 
SUV de liña cupé.

Este modelo mide 4.450 
milímetros de lonxitude e 
1.839 de ancho. A súa altu-
ra, de 1.511 mm proporcio-
na un espazo interior digno 
de mención para todos os 
pasaxeiros, que, combinado 
cunha batalla de 2.680 mm, 
ofrece un espazo significa-
tivamente máis amplo na 
zona dos asentos traseiros.

Doutra banda, a depor-
tividade está representada 
pola énfase visual que recae 
na parte posterior do vehí-
culo á vez que se acentúa a 
lonxitude do capó. A perfec-
ción do seu deseño amplifica 

claramente a calidade exte-
rior do vehículo, que cobra 
forza coa integración da luz 
traseira continua e funcio-
nal, realzando a estética dis-
tintiva da parte traseira do 
Formentor e as lamias de 
aliaxe de dezanove polgadas 
de serie, tamén dispoñibles 
en cor Copper, que albergan 
o sistema de freos asinado 
por Brembo.

Este modelo está dispo-
ñible cunha ampla gama 
de cores: ademais das ca-
tro cores metalizadas e sua-
ves (prata Urban, negro 
Midnight, Magnetic Tech, 
ou branco Candy), tamén 
se ofrece en tres cores es-
peciais (gris Graphene Grey, 
Dark Camouflage e verme-
llo Desire), e en dúas opcións 
de pintura mate (azul Petrol 
Matt e Magnetic Tech Matt), 
que lle achegan ao modelo 
máis personalidade.

Conectividade

Cupra é unha marca con 
vocación por ofrecer as máis 
altas prestacións deportivas 
e un enfoque diferenciador 
para o cliente. Doutra banda, 
os seus modelos ofrecen un 
alto nivel de conectividade e 
seguridade.

O Formentor integra o sis-
tema de infoentretemento e 
as solucións de conectivida-
de máis avanzadas, co que se 
ofrece así unha integración 
perfecta entre o día a día, e 
a vida ao volante.

Este sistema, como xa 
mencionamos, integra unha 
nova pantalla de 30,5 centí-
metros (12”) que reduce o 
número de botóns físicos, e 
incorpora o Control xestual, 
e o novo sistema de reco-
ñecemento de voz que per-
mite interpretar ordes máis 

naturais dos ocupantes. O 
sistema combina o siste-
ma de conectividade Full 
Link, compatible tanto con 
Apple CarPlay (sen cables), 
como con Android Auto. Os 

pasaxeiros tamén poden 
conectar o seu teléfono ao 
vehículo mediante unha co-
nexión USB ou Bluetooth 
para acceder ás súas aplica-
cións móbiles.

Grazas á tarxeta SIM in-
tegrada neste SUV, o vehí-
culo contará coa aplicación 
Connect, que fará que os 
servizos en liña estean dis-
poñibles directamente no 
vehículo, o que permite que 
os clientes accedan ás apli-
cacións descargables, á radio 
en liña, e a un ecosistema de 
funcionalidades en expan-
sión con datos e controis re-
motos do seu vehículo.

Ademais, aínda que os 
usuarios non estean no ve-
hículo, poderán acceder á 
información deste, como 
datos da viaxe, informa-
ción da situación do aparca-
doiro, estado do vehículo e 
axuste de alertas de veloci-
dade. Nas versións híbridas 

 O propulsor 
responde en 
todos os rangos, 
e entrega unha 
potencia brutal
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enchufables de altas presta-
cións, os condutores poden 
xestionar e programar o pro-
ceso da carga da batería, así 
como controlar o climatiza-
dor de forma remota.

Ao mesmo tempo, a va-
riedade de sistemas de 
asistencia á condución e 
de seguridade implemen-
tadas neste Cupra, que al-
canzan un nivel dous de 
condución semiautónoma, 
proporcionan unha condu-
ción máis cómoda e segura. 
Entre as características máis 
destacadas se inclúen a in-
corporación do control de 
velocidade de cruceiro adap-
tativo preditivo, o asistente 
de urxencia, o asistente de 
viaxe e o asistente de saída.

Premendo o Start

Á cabeza da gama sitúase 
o motor da nosa unidade de 
probas, un dous litros TSI de 
gasolina, con inxección di-
recta e turbocompresor, que 

ofrece unha potencia máxi-
ma de 310 cabalos (228 kW) 
e un par motor de 400 Nm.

Prememos o botón de 
Start e xa na primeira im-
presión, vemos que esta-
mos nun coche cunha gran 
potencia, o motor é o 2.0 TSI 
do grupo VW. A este gran 
corazón sumámoslle a caixa 
de cambios DSG de sete ve-
locidades e o sistema de 
tracción total. O propulsor 
responde en todos os ran-
gos, e entrega unha poten-
cia brutal, sen ningún salto.

O chasis é totalmente de-
portivo, asociado a unha 
dirección precisa e á suspen-
sión adaptativa. A dirección 
é moi precisa cunha firmeza 
singular, e métenos nas cur-
vas sen ningunha dificulta-
de e con total seguridade. 
Ao longo de toda a proba 
sentímonos plenamente 
confiados na súa traxecto-
ria. Outra calidade é a sus-
pensión adaptativa de serie, 
que ten diferentes axustes, 

dende circular como nunha 
berlina, ata unha dureza de 
ralis. Con este último axuste 
circulamos de forma poten-
te por estradas secundarias, 
as cales percorremos expe-
rimentando unha sensación 
deportiva moi especial.

Os freos, asinados por 
Brembo, son ventilados e 
perforados de 370 milíme-
tros, cunha gran potencia 
de freada, dando unha gran 
seguridade e sen tendencia 
á fatiga.

Xa en marcha en autoes-
trada, podemos facer qui-
lómetros e quilómetros sen 
fatiga ningunha, vai como 
un auténtico gran turismo.

De todos os xeitos onde 
máis gozamos con el foi nas 
estradas, sobre todo nas vi-
radas e reviradas, aquí o 
Formentor compórtase de 
marabilla tanto en rotundi-
dade, como nas freadas e 
na potencia de saída, con 
respostas instantáneas e 
fulgurantes.

En definitiva gustounos 
moito este SUV, bos aca-
bados, deseño orixinal, un 
pouco curto de medidas de 
maleteiro e coma sempre, 
non nos acaba de conven-
cer, que todo se teña que 
manexar a través da panta-
lla central, aínda que se mi-
nimice polo control por voz e 
xestual. Parece que non que-
da outra que afacerse a todo 
este universo dixital.

• Motor: 2.0 TSI
• Estrutura: 4 

cilindros/16 válvulas
• Cilindrada: 1.984cc
• Potencia: 310cv (228 

kW) a 5.450-6.500 rpm
• Alimentación: TSI
• Acendido: Electrónico
• Combustible: gasolina
• Caixa de cambios: 

automática DSG-7v
• Dirección: cremalleira 

servoasistida 
electronicamente

• Freos dianteiros: discos 
ventilados e perforados

• Freos traseiros: 
discos ventilados

• Lonxitude: 4.450 mm
• Anchura: 1.839 mm
• Altura: 1.511 mm
• Capacidade 

maleteiro: 420 litros
• Capacidade 

depósito: 55 litros
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Que hai en común entre as 
artes e a tecnoloxía, concre-
tamente entre a arte literaria 
e a tecnoloxía automobilísti-
ca? Aínda que a primeira vista 
pareza imposible establecer 
elos de unión entre unha e 
outra, en realidade estes exis-
ten, sen necesidade de aludir 
ao goce estético que mani-
festaban sentir os poetas fu-
turistas a comezos do século 
XX ante a contemplación do 
motor ou do radiador dun 
coche: «un automóbil que 
ruxe… é máis fermoso ca a 
Vitoria de Samotracia».
Ao que realmente quero alu-
dir aquí é a que tanto as artes 

como a tecnoloxía libran as 
súas respectivas batallas no 
campo da innovación, que 
se podería definir aquí, para 
un e outro caso, como o es-
forzo por dar coas solucións 
máis vantaxosas e eficaces ás 
necesidades que emerxen a 
consecuencia dos cambios 
sociais e nos modos de vida. 
Así, pódese afirmar que, no 
eido das artes, a medida que 
nas sociedades modernas 
xurdían realidades novas, o 
ser humano necesitou inno-
var nos recursos que mellor 
as expresaran.
Un exemplo claro en Galicia 
foi a escritora Xela Arias 

(1962-2003), a quen a Real 
Academia Galega decidiu 
dedicarlle o Día das Letras 
Galegas de 2021. Esta tradu-
tora e profesora atópase se-
guramente entre as dúas ou 
tres figuras poéticas máis sin-
gulares da Galicia das déca-
das de 1980 e 1990, e a quen 
cómpre atribuírlle o excepcio-
nal mérito de ter escrito unha 
parte substancial da crónica 
poética dunha xeración de 
mozas e mozos que esper-
taron á conciencia social e á 
cultural galega coa forza ex-
presiva e o atrevemento in-
novador que esixían aqueles 
tempos de mudanzas sociais 

e políticas á velocidade dun 
coche nun circuíto.
O Día das Letras é sempre, 
en esencia, unha celebración 
da lectura. Este ano concre-
tamente convídanos á cele-
bración dunha poesía que 
produce en quen a le a verti-
xe maxicamente fascinadora 
da velocidade:

Que me compartas se me falo 
de nada,

que me compartas finalmen-
te entre as cortinas,

que somos nos vasos e auto-
móbiles un compárteme
subliñado de pareceres.

Poesías coma cabalos de vapor
Celebrando a Xela Arias

■ VALENTÍN GARCÍA GÓMEZ | SecreTario xeral de PolíTica lingüíSTica

Os coches como protagonistas do cine
Ao cine denomí-

naselle a sétima 
arte. Ano tras ano, 

os premios da Academia 
das Artes e as Ciencias 
Cinematrográficas de 
Estados Unidos manteñen 
atentos a cinéfilos de todo 
o mundo durante unha noi-
te ao máis puro estilo do 
Hollywood dourado.

Os coches teñen tamén o 
seu protagonismo no cine. 

É o momento de lembrar 
aqueles vehículos que ti-
veron un papel protago-
nista. Que sería de Doc 
e Marty McFly sen o seu 
Delorean en Regreso ao fu-
turo? Como se desprazaría 
Batman sen o seu Batmóvil?

Por iso, na honra aos Óscar, 
Seat preparou uns peculia-
res premios para as apari-
cións dos seus modelos na 
filmografía mundial. Pola 

súa importancia á hora de 
ambientar a escena ou polo 
seu uso por parte dun per-
sonaxe secundario, estes 
son os nomeados ao galar-
dón ao Mellor papel de re-
parto en películas e series:

- O 124 e o 124 D de 
Mamma Mia! (2008), onde 
se montan Pierce Brosnan 
e Colin Firth.

- O Ibiza de Terminator: 
Dark Fate (2019), que ten 

un espectacular accidente 
en pantalla.

- O Sport Bocanegra de 
Veneno (serie, 2020), con-
ducido polos protagonistas.

- O León de Dark (serie, 
2017-2020), clave nunha es-
cena da primeira tempada.

- O León de Sherlock (se-
rie, 2010-2017), en primei-
ro plano fronte ao castelo.

O 124 tivo o seu papel na película “Mamma Mia!” (2008) O Bocanegra foi un dos protagonistas da serie “Veneno” (2020)
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O scooter GT definitivo

Honda Forza 750 2021

■ XOSE ARUFE | TexTo

motospruebas@gmail.com

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

Eran unha vez os scooters, 
limitábanse á subsistencia 
en áreas urbanas, onde es-
tes vehículos baratos de di-
mensións e rendemento 
modestos podían abrirse 
paso doadamente entre o 

tráfico, pero as cousas cam-
biaron coa aparición dunha 
nova clase, o maxi-scooter, 
ofrecía o rendemento, a co-
modidade e o equipamento 
das motos de estrada e du-
rante anos foron mellorando 
e mellorando.

O novo aspirante a lí-
der nesta categoría chá-
mase Honda Forza 750, un 

maxi-scooter ítalo-xaponés 
cun equipamento e caracte-
rísticas impresionantes.

Esta Forza vén da fábrica 
en Atessa (Italia), ampliada 
e mellorada logo da triste e 
incomprensible decisión de 
pechar por parte de Honda 
da súa marabillosa, impeca-
ble e exemplar fabrica espa-
ñola no ano 2010, situada en 

Barcelona, unhas instalacións 
que puiden visitar en varias 
ocasións.

 A Forza está 
propulsada por 
un motor de dous 
cilindros de 59cv
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A medio camiño entre 
unha Integra e unha X-ADV. 
A Forza está propulsada por 
un motor de dous cilindros 
de 745cc con 59 cabalos de 
potencia e un par máximo 
de 69 Nm. A potencia trans-
mítese a través dunha trans-
misión de dobre embrague, 
o que fai que este estupen-
do Honda sexa único no 

mundo dos vehículos de 
dúas rodas.

Equipamento e datos

Este scooter está equi-
pado con iluminación Full 
LED, novo chasis de tubo de 
aceiro reforzado e alixeira-
do, suspensión con horquilla 
dianteira investida e potente 

monoamortecedor na parte 
traseira. Este xaponés com-
parte motor e característi-
cas con outros modelos da 
marca (NC750 e X-ADV). No 
apartado freos Monta dous 
discos de 310 milímetros con 
pinza radial de 4 pistóns.

A rica lista de equipamen-
to de serie tamén inclúe con-
trol de tracción, Key Less 

(chave electrónica), ou sis-
tema de freada de urxencia, 
os intermitentes traseiros 
cambian automaticamente 
ao modo warning en caso de 
freada potente, desactívase 
aos poucos segundos.

Aínda que comparte a súa 
parte ciclo coa serie NC750; 
o aspecto do Forza 750 é dun 
verdadeiro maxi-scooter, tan 
convincente como un Suzuki 
Burgman, unha BMW C650 
GT ou unha Yamaha Tomás.

Asento ancho e baixo 
(79 cm do chan), gran pro-
tección contra o vento e a 
chuvia, un estupendo coe-
ficiente aerodinámico, ro-
das grandes (17 polgadas 
na parte dianteira e 15 na 

parte traseira), manillar li-
xeiramente elevado e incli-
nado, panel de instrumentos 
moi completo pantalla TFT 
a toda cor con conectivida-
de activada constantemen-
te e a posibilidade de emitir 
comandos de voz a través 
de teléfonos móbiles. A 
chave intelixente tamén se 
usa para bloquear e abrir o 
asento. moito espazo para 
as pernas e un aceptable 
oco portacasco, debaixo do 
asento hai un compartimen-
to de almacenamento de 21 
litros que, segundo Honda, 
é suficiente para acomodar 
un casco e algo máis. Tamén 
hai unha toma de carga USB 
para dispositivos electróni-
cos neste compartimento.

Grazas ao acelerador con-
trolado electronicamente, 
o condutor pode elixir en-
tre catro modos de condu-
ción que afectan ao motor 
e á transmisión (Estándar, 
Deportivo, Chuvia e Usuario), 
así como tres niveis de con-
trol de tracción (HSCT). 
Relacionado con estes pro-
gramas está o funciona-
mento da caixa de cambios 
en serie de dous embragues 
(DCT), do que Honda vendeu 

 O 
equipamento de 
serie tamén inclúe 
Key Less (chave 
electrónica)
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máis de 140.000 unidades 
só no mercado europeo nos 
últimos dez anos dende a 
súa aparición… e moitísi-
mos máis que venderá.

Este “bicharraco” nipón 
atopa o seu hábitat perfec-
to na estrada aberta, onde, 
segundo os fabricantes, 
tamén alcanza unha velo-
cidade de 170 km/h e aín-
da que non é lixeiro, cun 
peso de 265 kg con todos 
os líquidos, o fabricante 
garántenos un baixo con-
sumo récord de só 3.6 li-
tros cada 100 quilómetros, 
o que significa que cun tan-
que de 13,2 litros cobre 370 
km; non está nada mal, un-
has 4 horas de diversión 
continua.

Motor

Este novo membro da 
saga Forza está propulsado 
polo famoso motor de dous 
cilindros en liña de carreira 
longa desenvolvido a par-
tir do motor de catro cilin-
dros do automóbil Honda 

Jazz. Este bicilíndrico refri-
xeirado por auga con oito 
válvulas e unha árbore de 
levas na culata desenvol-
ve uns agradables 58,6cv 
a 6750 rpm, con 69 Nm de 
par a unhas baixas 4.750 
rpm. Máis que suficiente 
para conducir en estrada e 
óptimo para cidade, segun-
do o fabricante, en tan só 
3,9 segundos virando tan 
só a 2.500 rpm. percorre 
50 metros e alcanza a velo-
cidade de 60 km/h. Morro 
por probala.

Arrincamos!

Guau! isto é un barco, a 
navegación é a súa mellor 
definición, dende o mo-
mento en que arrincamos 
transmítenos esta sensa-
ción, tremendamente ro-
tunda, entre o seu peso e a 
tara das suspensións ofré-
cenos unha estabilidade 
humillante, á vez mane-
xable e escurridiza entre 
o trafico, acelera e frea 
nun plis-plas con suma 

facilidade. Por outra banda, 
o cambio en posición Sport 
vai facendo o seu traballo 
de forma moi coordinada. 
Impresionantes os freos, 
non deixo de sorprender-
me cos novos sistemas de 
freo, e é que esta moto cos 
seus 270 quilos aproxima-
dos en orde de marcha de-
tense nuns poucos metros 
sen inmutarse.

Despois de tontear un 
pouco polo centro da 
Coruña, achégueime ata 
Cecebre polas pistas que 
bordean o pantano, estra-
das dignas dunha Trail; ata 
con fochancas e grava sol-
ta, o seu comportamento 
é ideal acelerando de cur-
va a curva con suma faci-
lidade e todo isto cunha 
comodidade exquisita, un 
asento grande e cómodo, a 

posición das pernas é a eli-
xir, calculei catro posicións 
distintas nos seus grandes 
estribos plataforma. Teño 
que destacar que ten unha 
boa protección aerodiná-
mica, unha moto perfecta 
para o seu uso no inverno, 
nin te mollarás en peque-
nos percorridos. Aproveitei 
para facer unha sesión de 
fotos nas pintorescas ins-
talacións do Restaurante 
o Pantano, un estupendo 
marco para esta barcaza 
de Honda.

Unha moto case perfec-
ta, non entendo porque 
marcas como Honda con-
tinúan montando nas súas 
máquinas máis avanzadas 
o rudimentario e engorro-
so sistema de transmisión 
formado por piñón, cadea e 
coroa, sería preferible mon-
tar correa ou cardán e que 
lle aumentasen o prezo, es-
tou seguro que os clientes 
potenciais deste modelo o 
agradecerían.

CORES
• Candy Cromosphere Rede
• Jeans Blue Metallic
• Mat Beta Siver Metallic
• Graphite Black

PREZOS
• Honda Forza 750 11.350 €
• Honda Forza 750 (versión 

carné A2) 11.350 €
• A este prezo teremos que 

incrementar uns 250 € de 
gastos de matriculación

• Tipo de carné: A, 
Homologable para A-2

SEGURO PARA ESTA MOTO
• Terceiros con asistencia 

en estrada, seguro de 
condutor, indumentaria 
do condutor, seguro de 
pneumáticos, perda de 
chaves e avaría mecánica

275 € Anual
• Tamén temos a 

posibilidade de engadir 
roubo, incendio ou 
perda total (Todo Risco)

MANTEMENTO
• Revisións de 

mantemento 
recomendadas

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

5.000 km ou un ano
• Prezo aproximado de 

cada revisión, 120 €
• Cambio de pneumáticos 

cada 12.500 km
• Prezo aproximado 250 €
• Cambio de pneumáticos: 

cada 12.500 km
• Prezo aproximado: 135 € 

EQUIPAMENTO
• Oco baixo o asento para 

un casco integral
• Guanteira
• Contarrevolucións
• Reloxo horario
• Ordenador de a bordo
• Nivel de gasolina
• Temperatura de 

refrixerante
• Temperatura ambiente
• Indicador de marcha 

engrenada
• Testemuña de reserva
• Warning
• Toma de corrente
• Pata de cabra
• Control de tracción

 Esta Honda 
ofrécenos unha 
estabilidade 
espectacular, 
manexable e á vez 
escurridiza entre o 
trafico
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Motor e transMisión
• Cilindrada exacta: 745 cc
• Ciclo: 4 T
• Disposición: en liña
• Distribución: SOHC
• Cilindros: 2
• Válvulas por cilindro: 4
• Alimentación: 

inxección electrónica 
de gasolina PGM-FI

• Refrixeración: líquida
• Diámetro por carreira: 

77 mm x 80 mm
• Compresión: 10.7 :1
• Potencia máxima: 

58,6cv a 6.750 rpm
• Par máximo: 69 

Nm a 4.750 rpm
• Combustible: gasolina 

sen chumbo 95
• Normativa 

anticontaminación: Euro5
• Aceso: dixital transistorizado 

con control computerizado 
e avance electrónico

• Batería: 12V/11.2AH
• Transmisión 

secundaria: cadea

• Embrague: húmido, 
multidisco, 2 embragues 
hidráulicos

• Accionamento: modo D/ 
modo S/ modo manual

• Número de marchas: 6
Chasis
• Tipo de chasis: diamante 

tubos de aceiro
• Suspensión: dianteira
• Tipo de suspensión 

dianteira: horquilla 
telescópica investida (Showa)

• Suspensión traseira: 
tipo basculante dobre 
brazo de aluminio

• Tipo de suspensión 
traseira: monoamortecedor 
Monoshock

• Percorrido: 120 mm
• Regulacións: precarga
• Freo dianteiro: 2 discos, 

diámetro 310 mm
• Freo traseiro: disco, 

diámetro 240 mm
• Lonxitude máxima: 

2.200 mm
• Anchura máxima: 790 mm
• Altura máxima: 1.484 mm
• Distancia entre 

eixes: 1.580 mm
• Altura de asento: 790 mm
• Capacidade do 

depósito: 13,2 l
• Peso declarado: 235 kg
• Consumo: 3,7 l/100 km
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Automobili Lamborghini ce-
lebrou o 28 de abril o 105 
aniversario do seu fundador, 
Ferrucio Lamborghini, que na-
cera un día como ese pero do 
ano 1916, en Renazzo, unha 
aldea do concello de Cento, 
na provincia de Ferrara, no 
nordeste de Italia.
Ferrucio fundou a súa com-
pañía en 1963 e movido pola 
súa inspiración e desexo de 
mellora e innovación, trou-
xo ao mundo modelos em-
blemáticos como o Miura 
e o Countach. Ao vender 
a compañía en 1973-1974 

Lamborghini era sinónimo de 
fabricación xeitosa e admira-
da e o seu legado de progreso 
continuo e cuestionamento 
do establecido segue vixen-
te na súa marca hoxe en día.

Primeiros anos

Lamborghini era fillo de 
granxeiros e esperábase del 
que herdase a finca familiar 
para seguir traballándoa, pero 
dende pequeno Ferrucio pre-
fería pasar o rato no taller e 
non na leira. Aínda un mozo, 
foi contratado nunha ten-
da de mecánica en Bolonia, 
onde aprendeu os secretos 
do gremio. Xa na tenra idade 

demostrou ter un carácter te-
naz e estar seguro das súas 
propias ideas. Ao estoupar 
a Segunda Guerra Mundial 
Ferrucio xa era un mecá-
nico con experiencia, e en 
1940 foi recrutado pola Regia 
Aeronautica Italiana durante a 
invasión de Grecia e destina-
do ao 50º Departamento de 
Manobras Mixtas en Rodas. 
Encargábase do mantemento 
dos vehículos militares esta-
cionados na illa, entre os que 
se encontraban os tractores 
usados para remolcar avións 
e camións diésel. Ao longo do 
seu servizo militar pasaron po-
las súas mans e ferramentas 
vehículos pertencentes aos 
italianos, alemáns e incluso 
británicos. En 1945, remata-
da a guerra, Ferrucio decidiu 
abrir un taller de mecánica na 
mesma illa de Rodas, pero a 
sorte quixo que un ano máis 
tarde retornase a Italia.

Mecánico de tractores

Era 1946, e o país buscaba 
recuperarse do devastador 
conflito, así que Lamborghini 
aproveitou os incentivos eco-
nómicos que había para abrir 
outro taller en Cento, unha pe-
quena cidade. Alí construíu 
pequenos utilitarios e reparou 
motores mentres vía o cam-
po italiano sufrir pola crise 
que afectaba ao sector agra-
rio. Foi entón cando recordou 

os tractores que reparaba en 
Rodas, e decidiu construír 
tractores agrícolas baratos 
que os pequenos terratenen-
tes se puidesen permitir ao 
aproveitar na súa fabricación 
compoñentes de antigos ve-
hículos militares.
O primeiro en ser transfor-
mado foi un camión Morris, 
ao que Ferruccio lle instalou 
un vaporizador de combus-
tible inventado por el mes-
mo, ademais doutras moitas 
pequenas modificacións. O 

3 de febreiro de 1948, du-
rante as festas patronais de 
Cento, o primeiro vehículo 
Lamborghini foi presentado, 
vendendo once unidades do 
seu tractor reconvertido. O 
mecánico converteuse en em-
presario nese momento. Para 
comprar 1.000 unidades do 
camión Morris, Lamborghini 
tivo que endebedarse co ban-
co e hipotecar todo o que 
tiña, incluíndo a granxa fa-
miliar, para o que contou coa 
aprobación do seu pai. O ris-
co mereceu a pena, porque 
nos seguintes anos medraría 

O aniversario de Ferrucio Lamborghini

 Xa na tenra 
idade demostrou ter 
un carácter tenaz 
e estar seguro das 
súas propias ideas

Miura S Azzurro México

Ferruccio Lamborghini
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ata converterse nun dos in-
dustriais máis importantes 
de Italia.

O salto do touro

Conta unha historia que 
Lamborghini tiña varios 
coches deportivos, entre 
eles un Ferrari que lle daba 
problemas de fiabilidade. 
Ferrucio decatouse de que 
algúns compoñentes eran 
iguais que os dos seus trac-
tores e foi reclamarlle a Enzo 
Ferrari polos problemas téc-
nicos que sufría, e este insul-
touno dicindo “un fabricante 
de tractores non me vai en-
sinar a facer coches deporti-
vos”. Detrás desta anécdota 
(sexa apócrifa ou non) está a 
razón para que Lamborghini 
fixese o salto do tractor ao 
deportivo en 1963, na inten-
ción de Ferrucio de superar 
a Ferrari e demostrarlle que 

non tiña nada que envexar-
lle. Ata entón o seus tracto-
res tiñan un sinal sinxelo, 
un triángulo coas letras FLC 
(Ferrucio Lamborghini Cento) 
en cor prateada, pero para o 
salto ao mundo do gran tu-

rismo, Ferruccio contactou 
cun deseñador local, Paolo 
Lambaldi. Este quixo repre-
sentar no novo logo a per-
sonalidade do fundador, e 
Ferruccio díxolle “son tamug-
no” que en boloñés ven sen-
do algo así como duro, forte 
e teimudo, como un touro, 

e o seu signo zodiacal de 
Tauro pasou a ser o símbolo 
de Automobili Lamborghini.

Os históricos de 
Lamborghini

Dentro da histórica rivali-
dade con Ferrari, o outrora 
mecánico de tractores con-
tratou a ex-enxeñeiros da-
quela compañía, Gianpaolo 
Dallara e Robert Wallace, e 
o primeiro deportivo en le-
var o logo do touro foi o 
Lamborghini 350 GT, que 
superaba ao Ferrari que 
mercara Ferruccio en todos 
os aspectos que lle critica-
ra a Enzo. En 1966 nacía o 
Miura, innovador e alcuma-
do “supercar” polos xornalis-
tas, que recibía o seu nome 
do gusto de Ferruccio pola 
tauromaquia española e re-
volucionaría o mundo do 
gran turismo. O Countach 
foi creado como prototipo 
en 1971, sendo tan rompe-
dor que vería dezasete anos 
de produción e 1.999 unida-
des fabricadas ata ser substi-
tuído en 1990 polo Diablo, o 
primeiro superdeportivo de 
Lamborghini con tracción to-
tal. Unha mala inversión e un 
negocio errado relacionado 

coa sua liña de tractores for-
zaron a Ferruccio a vender 
parte da súa fábrica en 1972, 
e en 1973 decidiu vender a 
empresa e retirarse a un vi-
ñedo que comprara. Morreu 
en Perugia o 20 de febreiro 
de 1993, no aniversario do 
seu eterno rival, Enzo Ferrari

O legado de Ferrucio 
Lamborghini

Aínda que hai moito que 
Ferruccio non está ao fron-
te da compañía, a súa pega-
da segue fresca na marca do 
touro, que se mantén inno-
vando e mellorando o mun-
do da automoción. En 2018 
presentaron o Urus (no-
meado así polo uro salvaxe, 
o antepasado do touro), o 
primeiro Super SUV, e dous 
anos máis tarde, en 2020 
chegaba o Sián, o primeiro 
Lamborghini híbrido que ten 
un motor de doce cilindros 
e utiliza supercondensado-
res para almacenar e liberar 
enerxía eléctrica de forma 
rápida e eficiente. O fillo do 
fundador deseña baixo o 
nome do pai unha serie de 
roupa e accesorios. O lega-
do de Ferruccio Lamborghini 
segue vivo.

 Ferrari 
díxolle “un 
fabricante de 
tractores non me 
vai ensinar a facer 
coches deportivos”

Lamborghini  Countach Viola

Lamborghini 350 GT b

Lamborghini Espada
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Este ten que ser o noso ano, imos a por todas

De “carreiras” con Iago Caamaño

Iago Caamaño

Falar sobre Iago Caamaño 
non necesita moita expli-
cación. Con granada expe-
riencia en diversos frontes 
das catro rodas, o coruñés 

é un piloto que busca con 
paciencia e seguridade esa 
recompensa que o auto-
crós lle deu pero os ralis aín-
da non. Tivemos ocasión de 

saber máis do seu proxecto 
no 2021, que podería ser o 
seu ano... e incluso subirnos 
nun dos dous coches de ca-
rreiras que guiará neste 

exercicio (fortes sensacións, 
por suposto) nunha agrada-
ble matinal polas ourensás 
terras de Trives. Así vivímolo 
dende dentro... e dende fóra.

Sprint Motor: Completo 
programa para Iago 
Caamaño no presente 
exercicio?
Iago Caamaño: Pois si. 
Queremos facer o cam-
pionato galego enteiro 
cun Citroën C3 Rally2 de 
Sports&You e co Fiesta MKI 
R5 mantido por AR Vidal 
probas soltas da copa nacio-
nal de terra como Terras da 
Auga-Camiño de Santiago, 
Reino de León e outras 
sempre que o presuposto o 
permita.

SM: E como principal 
obxectivo ese campionato 
galego tan buscado, mere-
cido e que tanto se resiste.
IC: É o obxectivo dende hai 
catro anos, pero que Víctor 
Senra nos pon sempre moi 
difícil. Pero estamos conven-
cidos que o 2021 é o noso 
ano e imos a por todas.

SM: Caamaño é un dos pi-
lotos que tivo a ocasión de 
pilotar máis vehículos da 
categoría R5. Imos lembrar 
un pouco de cada un deles.

IC: Empezamos nun Ford 
Fiesta MK1, que xa nos sor-
prendeu polo ben que fun-
cionaba e porque non tiña 
nada que ver co Porsche, 
coche do que viñamos. 
Probamos tamén hai uns 
anos o Hyundai I20 de Ares, 
un vehículo moi sólido, con 
moitos máis baixos, aínda 
que non me convenceu o 
rol que transmite, pero que 
é un gran coche. Tamén gus-
toume considerablemente 
o Skoda de AR Vidal, im-
presionante como todas as 
unidades desta categoría. 
O seguinte paso foi o Fiesta 
MK2, un pouquiño mellor 
en materia de freos, dife-
renciais, motor, que o MK1. 
O ano pasado probamos 
o C3 de Sports&You, que 
para a forma que teño eu 
de conducir é o coche que 
mellor se adapta, por iso 
decidimos escollelo para a 
presente tempada. Non es-
quezo o VW Polo, un coche 
sólido, con moita potencia 
abaixo, incrible para treitos 
rápidos e con bo grip, pois 
é como ir nun minicar, o que 

te transmite moito máis e dá 
moi bo feeling.

SM: Retorno á terra, aín-
da que sexa noutra mo-
dalidade, especialidade 
que tamén deu alegrías a 
Caamaño pai.
IC: A terra é necesaria e 
esencial, estámolo vendo 
cada día máis. Se vas rápido 
en terra logo tes máis facili-
dades de controlar o coche 
en asfalto. Empecei en terra, 
aínda que fora no kartcrós 
e como dis foi a superficie 
onde desenvolveu a parte 
final da súa carreira o meu 
pai José. Tamén supón facer 
quilómetros sempre e gozar 

con esta paixón, que é moi 
aditiva.

SM: Quen fai posible eco-
nomicamente esta dobre 
aventura?
IC: Os nosos patrocina-
dores son Iamani, GSI 
–que leva connosco den-
de o principio– Tecsoled, 
Codemaker, Silence, Jesús 
Babío, Coolhouse, Alugal, 
Aluminios Negreira, 
Cristalería Caamaño, 
Autoradio, O Piñeiro. Un 
cartel infinito de patrocina-
dores, incluso algúns que 
aportan e non queren estar 
presentes co seu logo no co-
che, nun detalle de enorme 
altruísmo. Estou moi agra-
decido a todos eles.

SM: Este apoio e sinónimo 
de que en Caamaño Team 
se fan ben as cousas.
IC: Polo menos o tentamos. 
E cada ano buscamos apren-
der con xente experimen-
tada como é Quique Ojeda, 
Pedro Fontes ou o propio 
Amador Vidal. Ter deles con-
sellos e apoios sempre son 
cousas moi ben recibidas.

SM: E no asento da dereita, 
todo un copiloto con anos 

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ | FoTo
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Enrique García Ojeda (Campión do IRC 2007, campión de España 2008, empresa KRS)

Sprint Motor: Todo un home 
de ralis como Ojeda por te-
rras ourensás de Trives.
García Ojeda: Si, estamos 
preparando a tempada e 
Iago tiña moitas ganas des-
te evento. Estamos probando 
o coche na terra, agardando 
igualmente que todos goce-
des e pasedes un bo día.

SM: Ambicioso programa 
para Caamaño neste “curso”.
GO: Si, sobre todo o goce 
que ten para Iago esta activi-
dade. É un piloto que o pasa 
moi ben competindo. Nós 
non tempos moito tempo na 
nosa empresa para abordar 
grandes programas polo cal 
faremos esta pequena opción 
nos ralis de terra que vaian 
saíndo, confirmando xa Terras 
da Auga-Camiño de Santiago 
e Reino de León, colaboran-
do con Iago en todo o que 
poidamos.

SM: Para ti onde están as 
diferenzas entre os dous 
R5 que utilizará o piloto 
coruñés?
GO: Hoxe en día as diferen-
cias entre os R5 son moi pe-
quenas. Tiven a sorte e a 

posibilidade de probar to-
dos os R5 existentes no mer-
cado. Baixo o meu punto de 
vista, a nivel prestacións son 
todos moi similares, polo cal 
o máis importante é enten-
der o ADN de cada vehículo. 
Cada un compórtase dunha 
maneira diferente e o pilo-
to que mellor se adapte a el 
será quen maior rendemen-
to obteña.

SM: A tempada 2021 supón 
unha liña de continuidade 
da empresa KRS, non si?
GO: A nosa empresa dedí-
case fundamentalmente ao 
tema de suspensións e pos-
tas a punto de vehículos que 
é o sector onde traballamos 
forte. Temos a nosa carteira 
de clientes con coches R5, co-
laboramos igualmente con 
Iván Ares no SCER e afortu-
nadamente estamos moi 
apertados de traballo, facen-
do todo o que está ao noso 
alcance.

SM: Que lle pides a autorida-
des, equipos, afeccionados 
nestes tempos da COVID19?
GO: As autoridades deben 
ver que as carreiras son un 

evento que move moita xen-
te. Detrás da competición, 
en todos os seus ámbitos, 
hai moito cliente potencial 
das marcas. No que atinxe ao 
público, estamos ante unha 
situación anómala pola pan-
demia e eu non sei valorala. 

Hai que ter paciencia e can-
do se volva que a xente se 
sitúe sempre en sitios se-
guros para gozar do auto-
mobilismo, porque temos o 
privilexio de que é un espec-
táculo marabilloso.

de notas como é Alberto 
Rodríguez.
IC: Si, Alberto e máis eu le-
vamos correndo de forma 
ininterrompida xuntos den-
de 2015. Un puntal, un co-
piloto que me coñece moi 
ben, máis aínda co proble-
ma de dislexia que eu teño.

SM: Para rematar, que lle 
pedimos a afección nestes 
tempos tan singulares?
IC: Pois que teña pacien-
cia, a ver se vai melloran-
do o ritmo das vacinacións 
para rematar con este virus 
que rachou os esquemas 
de todos os negocios e os 
plans deportivos de todo o 
mundo. Que pouco a pouco 
vaia todo volvendo á nor-
malidade e podamos volver 
a gozar das carreiras, que é 
o que todos queremos.

Natural de: A Corveira 
(Culleredo–A Coruña)
Idade: 44 anos
Profesión: Industrial
Principais logros: 
Campión de Galicia de 
Kartcrós (2007), Campión 
de España de Kartcrós 
(2010). Subcampión de 
Galicia de Ralis en dous 
ocasións (2016 e 2020). Tres 
vitorias absolutas (Noia 
2018, Narón 2019 e Mariña 
Lucense 2019)
Unha bebida: Coca-Cola
Unha comida: Robaliza á 
sal

Unha cidade: A Coruña
Un hobby: A música
Un piloto de referencia 
que non sexa José Mª 
Caamaño Louro (o seu 
pai): Carlos Sainz 

Unha alegría no mundo 
das carreiras: As miñas 
vitorias
Unha tristeza: Quizais aban-
donar en Lalín (CERA 2018), 
cando pelexaba pola cabeza

En
 4 datos

As diferencias entre os R5 de hoxe en día son moi pequenas
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Sensacións dende dentro

Loce o sol no ceo de Trives, 
na montaña ourensá. Queda 
un cuarto de hora para as 11 
da mañá. O Fiesta R5 MK1 
de Iago Caamaño párase 
nos singulares boxes que a 
estrutura de García Ojeda 

ten montados nun lateral 
da finca Barbeirón, neses 
400.000 metros cadrados de 
plácida extensión. É o expi-
loto de Corrales de Buelna 
quen abre a porta para que 
o “copi” nese momento dei-
xe o seu posto libre. Tomás 
Cumbraos Díaz vén de re-
cibir o seu singular bautis-
mo á dereita dun piloto de 
carreiras nun treito de terra 

pensado para probar. Lonxe 
queda o que transmiten os 
xogos virtuais. “Agora enten-
do aos copilotos”, sentencia o 
autor das fotos desta repor-
taxe, os seus ollos transmi-
tindo, cando quita o casco, 
o ben que o acaba de pasar.
É a quenda de quen asina 
estes textos. Na retina ou-
tras veces que me “sentei” 
con Isaac Fernández, Luis 
Penido, Burgo, Vallejo, Ares, 
Vilariño, en circuítos o es-
tradas de asfalto pechadas 
ao tráfico. Pero agora con 
Caamaño é en terra, nun-
ha serie de pistas rodea-
das de árbores, reixas, rolos 
de plástico, vacas pacen-
do tranquilamente. Javier 
Varela, ex-copiloto do co-
ruñés e o home da súa con-
fianza, axúdame co casco e 
co necesario Hans. Ojeda, 
axústame as anclaxes de 
seguridade. Observo a Iago, 
todo tranquilidade, e as cá-
maras on board nos obser-
van aos dous.

Saimos a modo nos primei-
ros metros. Pouco despois, 
o Fiesta ruxe e empeza a 
comerse os metros dunha 
recta cun pequeno rasan-
te, no que pedira non voar 

por temas de ferros nas mi-
ñas pernas. A fondo chega-
mos a un ángulo á dereita, 
onde baixan as marchas e o 
coche aborda a curva coa 
axuda do freo de man. A 
caixa empeza a subir velo-
cidades nunha zona rápida 
do percorrido, que deixa ao 
fondo o lugar de Sobrado, 
co propio pazo presidindo 
e remata nunha viraxe onde 

o R5 sae atravesado para se-
guir aumentando a súa velo-
cidade. Empeza a parte máis 
virada e estreita, en descen-
so inicial, con terreo roto, fo-
chancas, curvas de primeira 
ou segunda, carballos que 
pasan a carón da carrozaría. O 
ímpetu de Caamaño lévao a 
facer un trompo, enchéndose 
o cockpit do po da terra seca 
sobre a que rodamos. Como 
si nada, desfacemos un pou-
co do andado, freo de man e 
volta ao sentido do treito.
Deixamos á dereita unha 
zona boscosa, para chegar 
a fondo á zona inicial, cun 
cruce pronunciado. Os bovi-
nos seguen alimentándose 
na zona de pasto, alleos ao 
ruxir do coche. Balanceo da 
unidade, outro toque nesa 
axuda chamada freo de man 
e saimos subindo marchas. 
Acábase a acción, que como 
todas as cousas boas da vida 
dura pouco. É a quenda do 
seguinte, agardando que o 
goce tanto coma eu.

 "Lonxe 
queda o que 
transmiten os xogos 
vituais. "Agora 
entendo aos
copilotos"

 "O ímpetu 
de Caamaño lévao 
a facer un trompo, 
enchéndose  o 
cockpit do po da 
terra seca sobre a 
que rodamos
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Sobrado, pequeno lugar 
a escasos quilómetros do 
casco urbano da vila ouren-
sá de Pobra de Trives. Alí no 
corazón da comarca Terra 
de Trives levántase unha 
casa solariega construída 
en 1740, século XVIII, pero 
modificada considerable-
mente entre os anos 2005 
e 2008 para adaptarse ás 
necesidades da comodida-
de actual. Dispón dun total 
de 9 habitacións e ofrece 
igualmente manutención. 
Nos 400.000 metros cadra-
dos de extensión, conviven 
tres mundos ben diferen-
tes. O citado do turismo, 
para poder gozar das be-
lezas do interior ourensán. 
O da gandería, con vacas –
impoñentes cachenas entre 
outras- bois, galiñas e caba-
los. E o do automobilismo, 
porque nestes miles de me-
tros varios camiños de te-
rra compoñen un circuíto 

de terra, con variantes di-
versas, de algo máis de 4,2 
km. Dende o pasado inver-
no esta singular pista está 

sendo utilizada por diversos 
pilotos para testar os seus 
coches neste tipo de terreo, 
como foi o caso de Ares, Luis 

Vilariño, o equipo Suzuki, a 
dakariana Cristina Gutiérrez, 
etc.
E detrás de todo isto, unha 
familia moi de carreiras. 
Estamos a falar de Francisco 
Pardo, ex piloto (Fiat Punto, 
Subaru Imprezza) e alma 
mater deste proxecto a tres 
bandas, poderíamos dicir. 
Xunto a el o seu fillo Javier, 
piloto novo pero con ampla 
traxectoria, actualmente ofi-
cial de Suzuki, e a súa irmá 
Melissa, con experiencia ta-
mén, pero no asento da de-
reita. Turismo, gandería e 
motor, unidos por esta fa-
milia de Allariz, que buscou 
outra alternativa en terras 
de Trives. Un proxecto aínda 
imberbe, que se as cousas 
saen como os propietarios 
queren irá medrando e am-
pliándose pouco a pouco.

Barbeirón Slow Hotel

Con P de... Pazo, con P de... Pardo

O Pazo de Barbeirón en Pobra de Trives acolleu este evento

As diversas pistas permiten testar coches de competición, como fixeron Caamaño (foto), o equipo Suzuki, Luis Vilariño, Daniel Alonso, 
Pernía e Cristina Gutiérrez, entre outros
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