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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

   Moto Guzzi V9 Bobber Centenario: 100 anos de auténtica paixón
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Sabemos que as infraccións de tráfico 
se combaten, basicamente, con sancións. 
Mais nós pensamos que tamén se poden 
combater con información, formación e 
educación. O ano pasado por mor da pan-
demia foi un período excepcional en todo, 
tamén nas denuncias de tráfico. Fagamos 
un pequeno balance.

Durante o ano pasado, a Dirección Xeral 
de Tráfico formulou nas estradas nacionais 
da súa competencia un total de 3.877.297 
denuncias, o que supuxo unha diminución 
dun 17,25 por cento respecto das denun-
cias formuladas en 2019 (4.685.599). Este 
descenso no número de denuncias pro-
dúcese dentro do contexto da pandemia 
do Coronavirus e as limitacións á mobi-
lidade impostas para frear a súa propa-
gación, que determinaron unha redución 
dos desprazamentos por estrada nun 25 
por cento.

A presenza das sancións por exceso de 
velocidade segue estando moi presente, 
concretamente en dúas de cada tres de-
nuncias. A pesar do descenso no número 
de denuncias totais, o exceso de velocida-
de segue liderando a lista das sancións im-
postas pola DXT, con 2.430.056 denuncias, 
ao que seguen as infraccións por non pa-
sar a Inspección Técnica de Vehículos (ITV), 
ou ser esta desfavorable (434.479); condu-
cir usando o teléfono móbil (96.181); con-
ducir sen carné (94.457) e non utilizar o 
cinto de seguridade (94.417).

O alcol baixo a súa incidencia nas san-
cións. As alcoholemias positivas e a pre-
senza de drogas reducíronse á metade. O 
descenso das denuncias por alcoholemia 
e drogas foi significativo, cun -55,4% e un 
-48,9%, respectivamente.

Por outra banda, tamén houbo unha re-
dución nas denuncias formuladas a trans-
portistas por non respectar os tempos de 
condución e descanso (-40%) e os excesos 
de velocidade captados por radares mó-
biles da Garda Civil con detención in situ 
dos infractores (-44,6).

Pola contra, aumentaron as denuncias 
por excesos de velocidade captados por 
radares móbiles da Garda Civil sen deten-
ción dos infractores (14,4%); por condu-
ción neglixente (2,6%); e por non utilizar 
o casco (17%).

Podemos comprobar neste resumo do 
balance 2020 que as denuncias por exce-
so de velocidade seguen liderando a cla-
sificación de infraccións. Exactamente son 
dúas de cada tres. Un tipo de sanción que 
segue enchendo as arcas públicas dun-
ha maneira extraordinaria. Tanto é así que 
cada día aparece un radar novo en algu-
res. Son como fungos das nosas vías pú-
blicas. E nós preguntamos: que pasaría se 
este ingreso extraordinario quedase en 
cero? Algo que pode ocorrer no futuro coa 
condución autónoma, pois un coche des-
te tipo non infrinxiría as normas estipula-
das. En fin, para isto aínda queda moito, 
pero non descartemos que pode chegar.

Polo de agora o que si chegan son as 
multas a todos os condutores que in-
frinxen o regulamento de tráfico. Sancións, 
sancións e máis sancións. Cando come-
zaremos con outro discurso: solucións, so-
lucións e solucións.

Falta máis formación e educación, inclu-
so ás veces información. Recentemente fo-
mos testemuñas dun debate entre a Garda 
Civil e a Dirección Xeral de Tráfico sobre a 
forma de circular nunha rotonda. Onde 
queda patente que os condutores teñen 
moitas dúbidas e que moitos dos que 
circulan a diario non saben exactamen-
te como o teñen que facer. Por iso, nós, 
dende SPRINT MOTOR, volvemos unha vez 
máis a insistir na necesidade para mello-
rar a seguridade viaria da importancia 
da educación, formación e información. 
Botamos de menos campañas divulgati-
vas de tráfico e formación nas distintas 
escolas e institutos do noso país. Hai que 
buscar máis solucións e menos sancións.

EDITORIAL

Sancións e solucións
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Dous vehículos históricos de 1912 e 1957
Os bombeiros 

de Santiago de 
Compostela teñen 

expostos, dende hai unhas 
semanas, dous camións his-
tóricos na estación de au-
tobuses de San Caetano 
(na entrada de Rodríguez 
de Viguri). O vehículo máis 

antigo data do ano 1912 e o 
outro de 1957. Dúas autén-
ticas xoias dignas de ser vi-
sitadas. Unha bonita forma 
de coñecer de primeira man 
os vehículos que axudaban 
aos bombeiros da capital de 
Galicia na extinción de incen-
dios o século pasado.

Presentación en Nissan Antamotor
Esta tempada, 

Nissan Antamotor 
xunto ao resto de 
concesionarios da 

rede Nissan de Galicia, par-
ticipará no Campionato de 

Galicia de Ralis. O modelo eli-
xido é un Micra Grupo N5 que 
dispón das seguintes presta-
cións: aceleración de 0 a 100 
km/h en só 4”; motor con ca-
tro cilindros, 1.6 turbo cunha 

potencia de 340cv e unha 
caixa de cambios secuen-
cial de 6 velocidades. O peso 
deste vehículo rolda os 1.230 
kg. O Micra será pilotado por 
Jorge Garnelo que estará 

acompañado polo seu copi-
loto Javier Martínez. Ambos 
conseguiron en 2020 o “15º 
Volante Federación Galega 
de Automobilismo”.

Domingo Molinos presentou o seu equipo de competición
O mundo da com-

petición comeza 
a animarse, e moi-

to, só temos que ver as 

presentacións que se es-
tán a facer nas últimas se-
manas. Este mes o equipo 
de Domingo Molinos, que 

competirá esta tempada cun 
Skoda Fabia R5 EVO, foi pre-
sentado ao público nas ins-
talacións de Bonaval Móvil, 
concesionario oficial Skoda en 
Santiago de Compostela.

O piloto sonense presentou 
a súa máquina na compaña 
de Pedro Hervés, conselleiro 
delegado do Grupo Bonaval, 
e o seu copiloto Alejandro 
López.

Galicia4



Visita de Nasser Al Attiyah a Yáñez
O piloto Nasser Al-

Attiyah (o segundo 
a esquerda na foto) 

visitou as instalacións de 
Yáñez, concesionario oficial 
Volkswagen en Compostela, 
xunto ao seu copiloto 
Mathieu Baumel, antes da 
cita co Rali da Auga – Camiño 
de Santiago. Nasser compi-
te esta tempada cun Polo 
GTi R5.

Durante a visita do tres ve-
ces campión do Rali Dakar, 
os representantes de Yáñez 

compartiron con el a paixón 
pola automoción mentres 
realizaban unha xira polas 
instalacións, tanto de ven-
das como de postvendas. 
Un tour dirixido polo xerente 
de Yáñez, Pedro de María (o 
primeiro a esquerda na foto). 
O catarí interesouse especial-
mente polo novo eléctrico de 
Volkswagen, o ID4 GTX, que 
ten 299 cabalos e tracción to-
tal. A súa autonomía é de 480 
quilómetros.

Hyupersa pon en marcha VIVe
VIVe é o primeiro ser-

vizo de carsharing rural 
cen por cento eléctri-

co para facilitar a mobilidade 
nas zonas rurais de Galicia. Os 
550 veciños de San Xoán de 
Río (Ourense), xa teñen á súa 

disposición un Hyundai Kona 
100% eléctrico que lles permiti-
rá desprazarse facilmente para 
tarefas tan cotiás como facer a 
compra ou xestións bancarias, 
grazas a esta alternativa de trans-
porte compartido; respectando 

a contorna natural do canón do 
Návea. As zonas rurais fan fron-
te a importantes problemas de 
comunicación e abastecemento 
de servizos, polo que a necesi-
dade dun transporte axeitado a 
estas necesidades é un aspecto 

de extrema importancia para os 
veciños destes concellos.

VIVe é un exemplo do com-
promiso de Hyupersa (Grupo 
Pérez Rumbao) e Hyundai por 
ofrecer solucións de transporte 
sostible e accesible para todos.

Un “Cohete” en Bonaval Móvil
O asturiano José 

Antonio 'Cohete' 
Suárez (o segundo 

a dereita na foto), que parti-
cipará no Supercampionato 
de España cun Skoda Fabia 
Rallye2 EVO esta tempada, 
achegouse a principios des-
te mes ás instalacións de 

Bonaval Móvil para firmar 
carteis e conversar cos seus 
seguidores.

Os afeccionados ás carreiras 
de coches aproveitaron esta 
estupenda oportunidade de 
poder intercambiar impre-
sións co campión asturiano.
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Conectividade e control por 
voz para moto e scooter

Está dispoñible no 
noso país a Honda 
RoadSync, unha app 

deseñada a medida para o 
Honda Smartphone Voice 
Control, que permite aos clien-
tes controlar as motocicletas 
mediante a voz. Esta tecno-
loxía pon a conectividade máis 
moderna ao servizo da seguri-
dade dos usuarios. O sistema 
funciona a través do Bluetooth 
do móbil dun xeito moi intui-
tivo e fácil de empregar. O 
Honda Smartphone Voice 
Control vén de serie cos mo-
delos 2021, X-ADV, CB1000R 
e Forza 750, e como opción 
no scooter Forza 350. Coa app 

Honda RoadSync descargada 
nun smartphone, que teña o 
sistema operativo Android, e 
uns auriculares por Bluetooth 
montados no interior do cas-
co, o usuario pode facer uso 
do navegador, chamar e reci-
bir chamadas, escoitar música, 
xerar mensaxes de voz e infor-
marse do tempo atmosférico.

Co control por voz e un con-
mutador no guiador esquerdo 
o condutor da moto ou scoo-
ter pode acceder a todas estas 
funcionalidades sen desviar a 
vista da estrada, mentres gra-
zas ao Bluetooth o móbil per-
manece seguro no peto.

Roadster Goggles de By City
By City presentou 

as novas Roadster 
Goggles. Un comple-

mento importante, adáptan-
se perfectamente aos cascos 
e cun deseño coidado e es-
tudado para facilitar a visión 

na condución as novas lentes 
contan cunha visión periférica 
moi boa. Ademais de dobre vi-
dro con tratamento Antibafo. 
Tamén está dispoñible en dúas 
cores para elixir a que mellor 
combina co casco. Incorpora 

unha cinta regulable con inser-
cións de silicona antiesvarante 
e espuma de tripla capa que ab-
sorbe a suor facial.

As cores dispoñibles son: 
Marrón e Negro. Prezo: 45 
euros.

Un mellor variador para 
Kymco Agility 300i E4

Agora hai un novo 
variador, o Polini 
Maxi Hi-Speed, para a 

Kymco Agility 300i E4, que me-
llora a recuperación e a acele-
ración da máquina. O variador 
subminístrase con resorte de 
contraste cunha dureza un 
15% maior ca orixinal, aumen-
tando o réxime de revolución 
do motor en arrinque. Os ro-
detes son de 16 gramos e a 
polea está deseña-
da cunha nova in-
clinación de 13º.

O bulón de acei-
ro ao cromo-ní-
quel caracterízase 
por un coeficien-
te de fricción moi 
baixo. Tamén cha-
ma a atención polo 
seu avanzado tra-
tamento DLC a 
base de carbono 
cunha tecnoloxía 
específica de com-
petición e aeronáu-
ticas, destinado a 
compoñentes con 

escorregamento e alto des-
gaste. A gran bolsa interna 
do bulón funciona coma un 
depósito de graxa que é dis-
tribuída constantemente a tra-
vés do recipiente polo resorte. 
Grazas a isto, o rendemento 
é constante e o usuario non 
precisa estar cambiando a ca-
libración dos rodetes para que 
o variador funcione con xeito. 
O seu prezo é de 149 euros.

Despois de ver a imaxe de 
Daniel Felipe Martínez aren-
gando a Egan Bernal durante 
o pasado Giro de Italia, moi-
tas persoas viron máis de 
preto o “traballo” de un gre-
gario, que ás veces ata ten 
que motivar o seu líder.

Un ciclista só actualmente 
non podería gañar unha ca-
rreira como pode ser o Tour 
ou o Giro. Por iso a miña opi-
nión e que o ciclismo é un de-
porte de equipo, aínda que 
individualmente cada un 
dea pedais o equipo fai que 
se gañen carreiras e tiradas.

Por exemplo, cando a ca-
rreira se resolve o sprint, se 
todos os ciclistas do equi-
po traballan para colocar 
na mellor posición ao com-
pañeiro máis rápido, sera-
lle máis doado partir con 

vantaxe respecto os seus ri-
vais e conseguir desta manei-
ra o triunfo.

Nas etapas chas, os compa-
ñeiros tamén son esenciais 
para tapar o aire ao líder. E 
se se producen cortes no 

pelotón, abanicos, caídas... O 
equipo é esencial para que o 
líder poida volver ao grupo 
principal e se fatigue o me-
nos posible. Nas etapas de 
alta montaña pasa o mesmo. 
Sen un bo equipo calquera 
ciclista podería perder varios 
minutos en calquera circuns-
tancia de carreira.

Outra cousa ben distin-
ta e a variación de salarios, 
como pasa en todos os de-
portes colectivos, entre os 
membros do mesmo equipo 
hai unha variación bastante 
grande de salario.

O ciclismo de estrada é un deporte individual ou de equipo?
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo
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Cupra Born
O Cupra Born é o pri-

meiro vehículo 100% 
eléctrico de Cupra 

dando un xiro importante ao 
mercado cun modelo que com-
bina electrificación, autonomía 
eléctrica de máis de 500 km con 
cero emisións netas de CO2, e 
prestacións. O seu exterior 
presenta un frontal remarcado 
polos faros full LED, e unha en-
trada do fluxo do aire cara ao 
radiador a maneira dun nariz de 
quenlla. Lamias de aliaxe, con 
seis deseños diferentes con de-
talles en cobre. Tamén son seis 
as opcións de cor da carroza-
ría. Todo para adaptarse a unha 
gran variedade de gustos. Este 

Cupra ten un amplo espazo 
cunha capacidade do maletei-
ro de 385 l. A pantalla flotante 
de 12 polgadas é a base do sis-
tema de infoentretemento. Tras 
o volante Cupra está o Digital 
Cockpit máis pequeno grazas 
ao head-up display con realida-
de aumentada que proxecta a 
información sobre o parabrisas. 
O sistema Full Link integra o uso 
do móbil mediante a tecnoloxía 
Apple CarPlay e Android Auto 
ao tempo que Cupra Connect 
coa aplicación My Cupra permi-
te xestionar a carga da batería.

O Born ten unha tracción 
traseira cun réxime de xiro de 
16.000 rpm, con dúas opcións: 

150cv e 310 Nm de par e 204cv 
e 310 Nm e un pack e-Boost 
que permite aumentar a po-
tencia ata os 231cv. O tempo 
de carga da batería é moi curto 
(coa batería ao 5% chégase ao 
80% en só 35 minutos) e pode 
conectarse tanto á corrente al-
terna (CA) como continua (CC).

A gama de sistemas de segu-
ridade é variada e inclúe asis-
tente de cruceiro adaptativo, 
lateral e de saída involuntaria 
de carril, recoñecemento de si-
nais, asistente de urxencia, pre-
colisión e asistente de luces de 
estrada.

A1 Sportback 40 TFSI, agora 
en edición Competition

Envolto nunha ca-
rrozaría azul Ascari 
metalizado, con pa-

rachoques S line e outros 
elementos en gris platino e 
con aleróns e teito en negro 
Mythos , o Audi A1 Sportback 
Competition 40 TFSI é agora 
unha opción para os compra-
dores. A estética competitiva 
resáltase coas lamias de 18 pol-
gadas firmadas de Audi Sport 
que entreven unhas pinzas 
de freo vermellas. O habitácu-
lo do acabado Competition é 
opcional e conta con costuras 

vermellas en volante, repou-
sabrazos, asentos e alfombra, 
unha posta a punto para igua-
lar o estilo co exterior.

Coincidindo coa presenta-
ción do Competition, a gama 
enteira do A1 Sportback 40 
TFSI conta agora cunha mo-
torización nova: un propulsor 
2.0 de gasolina de 4 litros, que 
achega 207cv e un par máxi-
mo de 320 Nm, acelera de 0 a 
100 km/h en 6,5 segundos e 
alcanza a velocidade máxima 
de 245 km/h. Está dispoñible 
por 38.700 €.

Bentley Bentayga Hybrid
Chega a Europa 

e Reino Unido o 
Bentayga Hybrid 

despois da estrea en EEUU e 
China deste SUV electrificado 
de luxo dispoñible polo mes-
mo prezo dun Bentayga V8. En 
ciclo WTLP ten unha autono-
mía de 693 km de forma com-
binada, mentres a propulsión 
exclusivamente eléctrica pode 
manterse durante 40 km, per-
mitindo moverse por cida-
de desta forma. O Bentayga 
Hybrid é a punta de lanza de 
Bentley para conquistar o mer-
cado do luxo sostible coa súa 
estratexia “Beyond100”, au-
mentando a súa oferta neste 

segmento, que neste ano verá 
empezar a produción doutros 
híbridos da marca.

Con catro ou cinco asentos, 
o interior do Bentayga amo-
sa comodidade, tecnoloxía e 
deseño, permitindo ampliar 
as prestacións no interior co 
Blackline e especificacións de 
estilo. Tampouco faltan op-
cións de conectividade que 
agardamos dun automóbil de 
luxo, e que completan a expe-
riencia a bordo do Bentayga 
Hybrid: a dunha condución si-
lenciosa, limpa e confortable. 
Iso si, cun prezo prohibitivo 
para moitos.
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O novo e exclusivo Groundbreaking 
21C, de Czinger

O Czinger Groundbreaking, 
primeiro vehículo da marca 

americana, é con-
cebido dende cero 
por un equipo de 

enxeñeiros de Los Ángeles 
(Califormia) coa intención 
de fabricar só 80 unidades. 
O 21C é un deportivo híbri-
do, cun peso de 1.240 kg, po-
tencia de 1.250cv e tracción 
nas catro rodas. O tren mo-
triz híbrido inclúe un V8 de 
2,88 litros biturbo e dous mo-
tores eléctricos de alto ren-
demento, cada un dos cales 
move unha roda dianteira. 

Todo isto permítelle unha 
aceleración de 0 a 100 km/h 
en 1,9 segundos, de 0 a 300 
km/h en 8,5 e 400 km/h en 
21,3, sendo a súa velocida-
de máxima de 452 km/h. O 
V8 vai acoplado ao sistema 
de rexeneración e propul-
sión eléctrica de 800 V e as 
baterías cárganse co siste-
ma de freada rexenerativa. 
Cun deseño personalizable, 
o Czinger Groundbreaking 
está dispoñible cunha con-
figuración liviá de alta car-
ga aerodinámica e unha de 
baixa resistencia.

Terceira carrozaría para o 
M4 Competition Cabrio

O BMW M4 
Competition Cabrio 
con xDrive é un de-

portivo de alto rendemento 
de tamaño medio premium, 
e agora xa ten tres variantes 
dispoñibles. A súa aparencia 
exterior é clara e estirada, o 
que lle dá un aire de dina-
mismo a un chasis ríxido. Ten 
unha grella grande, e amplas 
tomas de aire para a refrixe-
ración do motor e dos freos. 
Ademais conta cunha capota 
pregable de lona que se abre 
ou se pecha en 18 segundos 
mesmo en movemento ata 
os 50 km/h. Levantando o 
M4 do chan están unhas la-
mias dianteiras de 19 polga-
das e unhas traseiras de 20, 
ambos pares dunha aliaxe 
lixeira. O seu motor de seis 
clindros ten unha potencia 

de 60cv máis ca do seu pre-
decesor cun par máximo de 
650 Nm e cunha tracción tra-
seira que permite ao condu-
tor elixir entre tres modos de 
condución: 4WD, 4WD Sport 
e 2WD.

Os freos M Compound ve-
ñen integrados de serie, pero 
o cliente pode opcionalmen-
te elixir uns cerámicos M 
Carbon. Outra posibilidade 
de personalización está no 
sistema de escape que está 
controlado electronicamente 
para que o M4 faga o son que 
o condutor queira. O paque-
te M Race Track faino 25 kg 
máis lixeiro, con elementos 
incluídos como os freos cerá-
micos, lamias de aliaxe lixeira 
feitas a medida e asentos de 
cucharón M Carbon.

Astra “Desing & Tech”
Opel presenta 

o Astra “Desing & 
Tech” cun novo ni-

vel de acabado máis segu-
ro e elegante. Carrozaría de 
cinco portas, lamias de aliaxe 
de 16 polgadas e cinco radios 
dobres en cor gris técnico ou, 
máis deportivo, lamias de 17” 
en negro. Dispoñible dende 
23.300 €.

Se o confort se asegu-
ra polos seus asentos mul-
tiaxustables, climatizador 
automático bizona de serie 
e o sistema multimedia tác-
til de 7”, a seguridade consé-
guese cos seus faros LED con 
asistente de luces longas e 

detección de túneles, sensor 
de chuvia, espello retrovisor 
con atenuación automáti-
ca, e sistemas de asistencia 
a condución como alerta de 
colisión frontal, freada de ur-
xencia automática e alerta de 
mantemento de carril.

Opel dispón de dous pa-
quetes de asistencia e tecno-
loxía, o Pack Parquing Tech 
que por 200 € inclúe asisten-
te de aparcamento, cámara 
de visión traseira, alerta de 
ángulo morto e arrinque 
“mas libres” e o Multimedia 
Navi que por 650 euros ofre-
ce unha navegación integra-
da en alta definición.

BREVES

❱❱ Tesla presentou o 
novo Model S Plaid, o mo-
delo máis rápido da marca, 
que alcanza os 322 km/h e 
acelera de 0 a 100 quiló-
metros por hora en 2,1 se-
gundos.
❱❱ Ford puxo por 
primeira vez a disposición 
dos propietarios de ve-
hículos o seu sistema de 
seguridade reforzada co-
nectado a un smartpho-
ne, SecuriAlert. Unha vez 
activado, envía unha noti-
ficación ao móbil do pro-
pietario do coche se iden-
tifica calquera actividade 
no mesmo.
❱❱ O 94% dos in-
cidentes en estrada son 
atendidos en menos de 45 
minutos, tardando unha 

media duns 26 en chegar 
a asistencia, segundo o In-
forme sobre o Auxilio en 
Estrada realizado por Lea-
sePlan.
❱❱ A asociación das 
dúas rodas Anesdor pe-
diu que se destinen máis 
recursos á protección dos 
usuarios vulnerables das 
estradas, onde se inclúen 
os peóns, os ciclistas e os 
motoristas.
❱❱ Dende o seu lan-
zamento en 2004, o Kia Pi-
canto converteuse nun fe-
nómeno de masas en todo 
o mundo. Ao longo das 
súas tres xeracións, este 
modelo xa superou os 3 
millóns de unidades co-
mercializadas e roza o mi-
llón de vendas en Europa.
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Seat actualiza o Ibiza
O novo Seat Ibiza 

renova aspectos do 
deseño, mecánicos e 

funcionalidades tecnolóxicas. 
Na aparencia exterior ago-
ra conta cunha iluminación 
100% LED, lamias de 17 e 18 
polgadas e novas cores de ca-
rrozaría, o Azul Zafiro e o Azul 
Asfalto. No interior a posta ao 
día é significativa, cun novo 
volante, un salpicadeiro mo-
derno e eficiente e unha me-
llora na calidade dos materiais 
do habitáculo. Conectividade 
e sistemas de asistencia á con-
dución forman parte das pres-
tacións que a actualización do 
Seat Ibiza ofrece aos amantes 
do modelo.

Catro motorizacións presén-
tanse ao mercado, tres son de 
gasolina e unha de gas natural. 
O motor de acceso de gasoli-
na, MPI dun litro e tres cilindros, 
danos unha potencia de 80cv 
e 93 Nm de par, está combina-
do cunha transmisión de cinco 
velocidades e funciona cun sis-
tema de inxección multipunto. 
Os seguintes dous motores de 

gasolina son de inxección di-
recta. O 1.0 TSI de tres cilindros 
achega 110cv e 200 Nm de par 
podendo combinarse cunha 
transmisión de seis velocida-
des ou cun cambio automático 
DSG de dobre embrague e sete 
velocidades. Mentres, o 1.5 TSI 
de catro cilindros aporta 150cv 
de potencia e 250 Nm de par. 
Pola súa banda temos outro 
motor de gas natural compri-
mido (GNC), 1.0 TGI que inclúe 
a etiqueta ECO, entrega 90cv 
e 160 Nm de par e conta cun-
ha transmisión manual de seis 
velocidades.

Kia actualiza o Stonic
Kia renova o crosso-

ver Stonic con mello-
ras significativas e coa 

intención de manter a súa po-
sición no segmento europeo 
dos B-SUV. O deseño compac-
to non cambia, agás os faros 
full LED e a nova pantalla dixi-
tal de 4,2 polgadas. Por contra 
poténcianse as opcións de per-
sonalización, lamias de alumi-
nio de 16” e a gama de cores, 
Perennial Grey, Sport Blue e 
Most Yellow para o teito.

A propulsión conta co sis-
tema EcoDynamics, combi-
nando tecnoloxía mild-hibrid 
(MHEV de 48 V) cun novo mo-
tor de gasolina T.GDi de1,0 L 
“Smartstream”, de 100 a 120cv. 
Tamén está dispoñible coa 
nova caixa de cambios ma-
nual intelixente iMT de Kia, 

accionada electronicamente. 
Ademais o Stonic ofrece unha 
selección de motores de gaso-
lina Smartstream non híbridos: 
motor T-GDi de 1,0 l e 100cv e 
motor de 1,2 l de inxección do-
bre e 48cv.

O Stonic actualizado, cun-
ha pantalla táctil de 8 polga-
das, incorpora o sistema UVO 
Connect “Fase 2” de  Kia, con 
múltiples servizos e con reco-
ñecemento de voz. Ademais 
UVO é compatible con 
smartphones Android e Apple 
e permite almacenar na nube 
preferencias de navegación do 
usuario e transferilas a outro 
vehículo. Asistentes á condu-
ción e sistemas de seguridade 
intelixente non falta na reno-
vada edición do Stonic de Kia.

C3 Aircross, un SUV personalizable
O último SUV de 

Citröen sae ao mer-
cado amosando un 

frontal redeseñado, máis mo-
derno, robusto e distintivo, e 
máis de 70 combinacións elixi-
bles para personalizar o C3 
Aircross. Nun sentido estético, 
este modelo bebe do estilo do 
CXperience, recoñecible nos 
faros a dos niveis unidos polo 
perfil cromado. Pero é o cliente 
o que pode escoller a aparen-
cia exterior do seu coche coas 
máis de 70 combinacións po-
sibles, tendo sete cores de ca-
rrozaría, incluíndo os novos Gris 
Khaki, Azul Voltaico e Branco 

Polar. Tamén pódense escoller 
4 Packs Cor (Negro, Azul, Branco 
e Laranxa), que son insercións 
de cor orixinais e elementos 
gráficos situados no extremo 
da proteccións dianteiras, nas 
carcasas dos retrovisores e na 
terceira lúa lateral. Sobre esta 
aparece unha firma lateral, cun 
efecto de cor de luneta “vene-
ciana” que se complementa coa 
nova proposta gráfica a xogo 
co Pack Cor elixido. Dúas cores 
están dispoñibles para o teito, 
Branco Natural e Negro Perla 
Negra. Unhas lamias de 16 ou 
ben 17 polgadas con acabado 
diamantado ou full black para 

as de 17, danlle ao C3 Aircross 
un toque de dinamismo.

No interior o comprador pode 
seguir personalizando o seu 
SUV con catro ambientes dife-
rentes: o de serie, cunha tapi-
zaría en gris; o Urban Blue, de 
aspecto moderno e deportivo 
con diferentes tecidos azuis; 
o Metropolitan Graphite, que 

mestura o gris coa cor grafito 
e unha banda transversal ma-
rrón; o Hype Grey que enche o 
interior de verde, gris e negro 
pel. Por 16.290 € os clientes 
poderán así personalizar tan-
to o exterior como o interior 
do C3 Aircross de moitísimas 
maneiras.
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Toyota actualiza o Land Cruiser 2021
O todoterreo Land 

Cruiser de Toyota 
ten diferentes novi-

dades. Como o bloqueo que 
agora é 100% mecánico do 
diferencial traseiro e que re-
parte o par nas rodas poste-
riores nun 50% en cada unha, 
mellorando, polo tanto, a res-
posta fóra da estrada. Outra 
novidade para esta familia de 
todoterreos é o motor 2.8 de 
204cv (27 máis potente que 
o modelo anterior, de 177cv) 
que incorpora Stop&Start, 
mellorando consumo e emi-
sións, e vai asociado a unha 
caixa de cambios manual 
de seis velocidades o unha 

automática de igual número 
de relacións.

O Land Cruiser 2021 vén 
cunha carrozaría de tres ou 
cinco portas e cinco niveis 
de acabado: NX, GX, VX, VXL 
e Limited, e dependendo 
destas versións a marca ni-
poa fixo pequenos cambios 
e melloras nalgúns aspectos 
técnicos. Na Rede Oficial de 
Concesionarios de Toyota xa 
está dispoñible por 41.200 
€ (487 €/mes) con carroza-
ría de tres portas e a partir 
de 43.300 € (512 €/mes) con 
carrozaría de cinco portas, fi-
nanciando con Toyota Easy.

Peugeot integra a propulsión 
de hidróxeno na súa oferta

O fabricante fran-
cés aposta pola es-
tratrexia “Extented 

power of choice”, ou en gale-
go, “Poder de elección esten-
dido”, para ofrecer aos seus 
clientes máis posibilidades de 
motorizacións sostibles. O re-
sultado por agora é a Peugeot 
E-Expert Hydrogen, un vehí-
culo electrificado alimentado 
por unha pila de hidróxeno e 
cunha batería recargable de 
alta tensión de ións de litio 
(10,5 kW/h). En tres minutos 
pode repostar hidróxeno da-
bondo para unha viaxe de 
400 km en ciclo WTLP, pode 
levar unha carga útil de 1.100 
kg nun volume de 6,1 m3 ou 
tirar dun remolque de 1.000 
kg, todo isto sen emisións de 

CO2 e nunha condución silen-
ciosa. A potencia do motor do 
E-Expert Hydrogen é de 100 
kW (134cv) entregando 260 
Nm de par máximo, men-
tres a batería de alta tensión, 
pola súa banda, ten ata tres 
formas diferentes de cargala, 
segundo as circunstancias, e 
unha garantía de 8 anos ou 
160.000 km. Dous versións 
da furgo estarán dispoñibles, 
unha longa de 5,3 m e unha 
corta de 4,95 m e as primei-
ras unidades entregaranse a 
finais de 2021 a clientes profe-
sionais en Francia e Alemaña. 
Será unha forma de distribuír 
aos negocios nos centros ur-
banos europeos sen contami-
nar xa sexa en emisións ou en 
ruído.

Chega o Huracán Super Trofeo EVO2
L a m b o r g h i n i 

Squadra Corse pre-
senta o Huracán 

Super Trofeo EVO2, o mode-
lo de competición que prota-
gonizará a proba homónima 
da marca a partir de 2022. O 
foco dos deseñadores esti-
vo no deseño e na aerodi-
námica da nova versión do 
furacán italiano, que sirve de 
anticipo para a tendencia es-
tética que seguirán os coches 
de rúa dos vindeiros anos.

As novidades de estilo des-
ta versión do Huracán Super 
Trofeo consisten nunha parte 
dianteira cuns grupos ópti-
cos full LED de alta intensi-
dade e forma hexagonal, e 
unhas novas entradas de aire 
que melloran a refrixeración 
e a aerodinámica. Na parte 
traseira destacan o minima-
lismo e a lixeireza, cun amplo 
alerón de carbono e un para-
golpes que aporta harmonía 
á aparencia do coche. Outros 

detalles da carrozaría sepa-
ran o EVO2 doutros modelos 
anteriores, como os revesti-
mentos dos umbrais das por-
tas ou os apéndices traseiros 
(que agora son de fibra de 
carbono e non de plástico).

Por outra banda, os pasos 
de roda traseiros agora son 
un único elemento, subliñan-
do a idea de continuidade da 
estética que Lamborghini es-
colleu. Outros cambios in-
clúen o equipo de freos, os 
discos dianteiros de aceiro 
(agora de 390 mm), ou as pin-
zas que se poden combinar 
cunhas pastillas inéditas que 
aumentan prestacións e re-
ducen desgaste. O motor de 
V10, 52 litros, achega unha 
potencia máxima de 620 ca-
balos cun cambio secuencial 
de seis marchas con tracción 
traseira. O prezo do Huracán 
Super Trofeo EVO2 será de 
250.000 €.
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O Novo Renault Arkana E-Tech
Este SUV cupé, o 

Arkana, chegou en 
marzo e xa tivo un 

bo recibimento no noso 
mercado, e agora Renault 
presenta a versión E Tech, 
focalizada na condución hí-
brida e eficiente. Cun motor 
térmico 1.6 de 91cv e dous 
motores eléctricos, un princi-
pal de 36kW e outro HSG de 
15kW, alcanza 145cv, grazas 
á caixa de velocidades multi-
modo intelixente que regu-
la e optimiza todo o sistema. 
As melloras tecnolóxicas 
neste modelo supoñen que 
o Arkana E-Tech só consume 
4,8 l/100 km e emite 108 g de 
CO2/km (WTLP), datos que o 

fan posuidor da etiqueta ECO 
da DXT.

Igual ca outros coches da 
marca francesa, este tamén 
existe na versión Sport R.S. 
Line, que lle dá un aspecto 
máis deportivo, con detalles 
e acabados no interior e ex-
terior que reforzan a estética 
elegante e dinámica do au-
tomóbil. O novo Arkana está 
dispoñible en sete cores: 
Branco, Branco Perla, Negro 
Sport, Gris Tornado, Azul 
Zanzíbar, Vermello Desexo 
e Laranxa Valencia (exclu-
sivo da versión R.S. Line). 
Opcionalmente o teito póde-
se ter negro, e as lamias ofré-
cense de 17 e 18 polgadas.

Preséntase o BMW iX, 100% eléctrico
O seu deseño con-

vérteo na punta de 
lanza tecnolóxica do 

Grupo BMW e sinala o com-
promiso da marca coa susten-
tabilidade, pois os motores 
eléctricos prescinden dos me-
tais de terras raras e a maioría 
das materias primas veñen de 
materiais naturais ou recicla-
dos, diminuíndo a pegada do 
carbono na produción.

As liñas exteriores son lim-
pas pero luxosas. A grella de 
dobre ril se incrusta case com-
pletamente e leva cámara e ra-
dar integrado, mentres os faros 
dianteiros e traseiros LED son 
extremadamente finos. As súas 
lamias son de 22 ou de 21 pol-
gadas, a elixir. Mentres, no habi-
táculo temos unha agrupación 
de pantallas dixitais cunha de 
infoentretemento de 12,3 pol-
gadas e outra de instrumentos 
de 14,9 e sistema de navega-
ción BMW maps con realidade 

aumentada. Os asentos son de 
novo desenvolvemento con re-
pousacabezas integrado, teito 
panorámico de cristal escu-
recido electronicamente e o 
sistema de climatización é au-
tomático, con filtro de nanofi-
bras e control intelixente da 
temperatura. O interior pre-
senta tres posibles acabados: 
de serie Atelier; Loft con tecidos 
de alta calidade e Suite con su-
perficies en coiro natural.

O BMW iX sae a venda en 
dúas versións, ambas motori-
zacións sen emisións de CO2: 
iX xDrive50 con 523cv, par de 
motor máximo de 756 Nm e 
autonomía de 630 km; e iX 
xDrive40 con 326cv, par de mo-
tor de 630 Nm e autonomía de 
425 km. Máis adiante chegará o 
iX M60 con 600cv potencia sen 
emisións. A unidade de carga 
combinada permite a carga rá-
pida xa sexa de 200 kW (iX xDri-
ve50) o 150 kW (iX xDrive40).

O acabado Sport agora dispoñible 
no Skodia Octavia

A nova versión 
Sport do Skodia 
Octavia presenta un 

deseño máis deportivo gra-
zas aos detalles de cor ne-
gra na grella, retrovisores e 
spolier traseiro así como as 
lamias de aliaxe Velorum de 
16 ou 18 polgadas. Inclúe de 
serie faros LED e elementos 
de axuda á condución como 
asistente de cambio de carril, 
sensores de aparcamento e 
iluminación ambiental Side 
Assist. A comodidade vén 
asegurada pola iluminación 
ambiental Side Assist, clima-
tizador bizona, sistema de 
apertura Kessey Full, asen-
tos deportivos axustables 
en altura e apoio lumbar. 

Completa o equipamento un 
sistema de infoentretemento 
cunha pantalla de dez polga-
das e control por voz com-
patible con Apple Carplay, 
Android Auto e Mirror Link.

O Sport preséntase con di-
versas mecánicas: o motor 
híbrido enchufable (iv) de 
204cv e autonomía para 60 
km (WLTP); o 1.5 TSI de 150cv 
con tecnoloxía mini-hybrid 
e cambio DSG de 7 veloci-
dades; o 2.0 TDI de 150cv 
e opcionalmente con DSG 
e tracción total. A variante 
Scout do Octavia Combi in-
clúe na súa gama unha nova 
motorización TSI de 190cv 
completando a actual gama 
de propulsores da marca.
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Que vale o coñecemento?

■ TEXTO: MANUEL BÁEZ
COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES

Quen debe fixar o prezo 
do seu coñecemento? A ase-
guradora? Acaso, a asegura-
dora coñece os custos fixos 
do taller?

É o taller o que sabe ou 
debería saber o seu custo 
hora empresa, fixar un PVP 
que de marxe positiva e a 
partir de aí negociar.

E básico é que poña todos 
os medios para alcanzar o 
número de horas factura-
das para que o custo hora 

teórico e real sexan parellos, 
pola contra, a súa mala xes-
tión fará caer a rendibilida-
de da hora.

Traballar por debaixo do 
PVP é preocupante eviden-
temente, pero facelo por 
debaixo do custo hora xa é 
grave, moi grave.

O taller dende logo ten 
deberes que facer, primei-
ro calcular o seu custo hora. 
Sei que moitos deles nin o 
coñecen nin saben como 
calculalo. Preguntemos ao 
taller o por que do prezo 
que teñen fixado no cartel 

informativo do PVP de Man 
de Obra. A contorna ou a 
competencia son respostas 
comúns.

Igual é ter 1.000 m2 de 
nave como 200, ou ter sete 
persoas contratadas como 
dúas. Vai ser que non.

Teño visto a media en que 
os profesionais, é dicir, os ta-
lleres, tiñan fixada a tarifa de 
man de obra e non me que-
dei perplexo porque coñe-
cía o dato (non exacto pero 
si aproximado). Estou fa-
lando do caso de Madrid e 
o prezo medio é de 35,50 €.

Alucinante o pouco valor 
que o propio taller lle dá ao 
coñecemento, á experien-
cia, aos fortes investimen-
tos, alucinante!!! Que non o 
fagan as aseguradoras en-
téndoo, ao final elas buscan 
o seu beneficio, pero o ta-
ller debería facelo.

E non digamos xa o pou-
co recoñecemento ao labor 
do taller que teñen os ex-
ternos. Non se valora a súa 
achega ao PIB, nin á crea-
ción de emprego, nin ao 
coidado do medio natural, 
nin á seguridade viaria.

Hai moito camiño por 
percorrer, é bo que as 
Asociacións de Talleres se 
movan, pero o taller ten 
que empezar a darse valor.

Lembran o vídeo do para-
fuso? Busquen na Internet 
(Youtube), é un fragmento 
da película “Las chicas de la 
Cruz Roja”. Despois do visio-
nado quiten conclusións.

 O taller 
dende logo ten 
deberes que facer, 
primeiro calcular o 
seu custo hora

Novo Audi Q5 Sportback
Cun deseño ro-

busto e dinámico, o 
Q5 Sportback con-
ta con grandes en-

tradas de aire e lamias de 
aliaxe de 18 e 21 polgadas. 
Un maleteiro de 510 litros 
que pode aumentar a capa-
cidade ata os 1.480 grazas 
aos asentos abatibles. Está 
dispoñible con dous moto-
res TDI e un TFSI con poten-
cias que van dende os 163 
ata os 265 cabalos.

O Sportback 35 TDI equi-
pa un motor 2.0 turbodiésel 
con 163cv cunha velocida-
de máxima de 213 km/h e 
un consumo de 5,7-6,1 l/100 
km. O Q5 Sportback 40 TDI 

quattro dispón dun mo-
tor 2.0 TDI cunha potencia 
de 240cv e unha veloci-
dade máxima de 22 km/h 
e 6,4-6,9 l/100 km. O Q5 
Sportback 45 TFSI Quattro 
alcanza unha velocidade de 
240 km/h con 265cv e un 
consumo de 8,4-9,1 l/km. 
Nas dúas versións da tec-
noloxía híbrida enchufable 
da gama Q5, Sportback o 
50 TFSIe con 229cv e o 55 
TFSIe con 367, a velocidade 
máxima está limitada elec-
tronicamente a 239 km/h. 
O TFSIe pode cargarse co-
modamente nunha toma 
doméstica en pouco máis 
de seis horas, e só 2,5 horas 

nunha toma industrial mo-
nofásica de 32 amperes.

No máis alto da gama está 
o SQ5 Sportback TDI que 
está propulsado por un 
motor diésel de tres litros 
que xera unha potencia de 
341cv. Acelera de 0 a 100 

km/h en 5,1´´ chegando a 
unha velocidade máxima li-
mitada de 250 km/h. O pre-
zo do SQ5 Sportback TDI é 
de 83.330 €. As versións S 
line teñen un sobreprezo 
de 2.500 € sobre o acabado 
Advanced.
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¡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
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Cheo de tecnoloxía

Honda e

■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

Os cambios na automo-
ción van a unha velocida-
de de vertixe. O software e 
outras tecnoloxías, come-
zan a indicar por onde vai 
o futuro. Todo isto podé-
molo observar no vehícu-
lo que presentamos nestas 
páxinas.

Co Honda e a compañía 
xaponesa quere encar-
nar a visión de simplicida-
de da mobilidade urbana 
que define a marca. Este é 
o primeiro Honda que se 
fabrica nunha plataforma 
exclusiva para vehículos 
eléctricos e que se dese-
ñou dende cero para ofre-
cer unha axilidade e unha 
condución excepcionais 
en contornas urbanas; así 
o din as súas medidas, 
pois mide soamente 3,89 
metros de longo por 1,75 

metros de ancho, cifras 
que o sitúan no segmen-
to B.

A nivel de deseño, este 
eléctrico ten unha filoso-
fía minimalista, e é preci-
samente nesa simplicidade 
onde estriba a súa grande-
za. Non hai tiradores á vis-
ta para abrir as portas (os 
dianteiros van enrasados 
na carrozaría e os trasei-
ros están camuflados na 
porta), os retrovisores son 
pequenas cámaras integra-
das nas portas e nin seque-
ra ten antenas á vista, pois 
as de radio, GPS e de da-
tos móbiles integráronse 
no bordo superior do vi-
dro traseiro.

Os grupos ópticos son 
idénticos diante e detrás: 
redondos, con doce luces 
LED na circunferencia e si-
tuados nos extremos de 
dous paneis negros con su-
perficie cóncava. Nos faros 
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dianteiros, o 
anel para as luces de con-
dución diúrna comple-
méntase cos intermitentes 
e un proxector para as lu-
ces de estrada no centro. 
Nos pilotos traseiros inté-
granse nunha soa unidade 
a luz traseira, a de freo e os 
intermitentes.

Honda prognostica que 
para 2030 o desenvolve-
mento do automóbil se 
centrará na electrificación, 
a automatización e os ser-
vizos. Os usuarios buscan 
unha maior conectivida-
de entre os seus vehícu-
los e os seus dispositivos 
electrónicos habituais, de-
mandan que a conexión co 
exterior sexa permanente.

Este pequeno eléctri-
co inspírase na predición 
deste fabricante para 2030 
e o seu desexo de mellorar 
a contorna, especialmen-
te nas urbes. O sistema de 
retrovisores exteriores por 
cámara súmase a esta re-
volución tecnolóxica e de 
deseño, substitúe os es-
pellos retrovisores con-
vencionais por cámaras 
compactas que proporcio-
nan imaxes en directo en 
dúas pantallas de seis pol-
gadas situadas no interior 
do vehículo. A tecnoloxía 
das cámaras, unha novi-
dade no segmento com-
pacto, ofrece importantes 
melloras en termos de se-
guridade, aerodinámica e 
equipamento.

Versións

O Honda e está dispo-
ñible en dúas versións 
(Normal e Advance). 
Ofrece unha autonomía de 
222 km (WLTP), xunto cun 
completo equipamento de 
serie. A versión Advance 
ofrece a posibilidade de 
elixir entre lamias de aliaxe 
de 16” ou 17”, un motor de 
maior potencia e un siste-
ma de retrovisor interior 
por cámara que se pode 
activar para reproducir a 
imaxe dunha cámara cen-
tral orientada cara atrás á 
pantalla do espello retro-
visor interior. Entre o resto 

de melloras, inclúense un 
sistema de son máis poten-
te, parabrisas dianteiro con 
función de desconxelación 
e volante calefactado e o 
sistema de axuda inteli-
xente ao condutor Honda 
Parking Pilot.

Control cun só pedal e 
modos de condución

Este eléctrico tamén ofre-
ce o Sistema de control dun 
só pedal para mellorar a efi-
ciencia da condución en 
contornas urbanas. Cando 
está activado, o sistema per-
mítelle ao condutor acele-
rar, reducir a velocidade e 
deter o automóbil de forma 
fluída unicamente median-
te o pedal do acelerador.

Este sistema incorporouse 
para incrementar a comodi-
dade ao circular pola cidade. 
O control de desaceleración 
lineal que ofrece esta tecno-
loxía proporciónalle ao co-

che unha resposta máis áxil, 
o que contribúe a unha con-
dución máis atractiva. Ao li-
mitar a necesidade de usar 
os pedais do acelerador e 
o freo, o condutor séntese 
máis cómodo en atascos 
urbanos onde é necesario 
deter e arrincar constante-
mente o vehículo.

Por outra banda, pro-
porciona unha maior es-
tabilidade do vehículo, 
especialmente na desace-
leración, de modo que o 
condutor goza dun maior 
control e un trazado máis 
suave nas curvas e con pre-
senza de neve na estrada.

A gran capacidade de 
resposta da aceleración do 
vehículo calibrouse para 
proporcionar uns niveis 
óptimos de eficiencia e re-
finamento, aínda que tamén 
se pode adaptar ás prefe-
rencias de cada condutor. 

 Nas prazas 
dianteiras hai 
espazo suficiente, 
incluso para talles 
XL
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Mediante un selector do 
modo de desaceleración, 
que se activa mediante unha 
leva situada no volante, é po-
sible configurar as caracterís-
ticas do freado dun só pedal 
para axustar a forza da des-
aceleración co fin de propor-

cionar o máximo control.
En ambas as versións, o 

condutor pode elixir en-
tre dúas opcións de modo 
de condución mediante un 
interruptor integrado na 
consola central. O modo 
"Normal" proporciona unha 
aceleración fluída e fácil de 
controlar, mentres que o 
modo "Sport" ofrece unha 
resposta máis rápida e unha 
aceleración máis potente. 
Estes dous modos permiten 
que o condutor seleccione a 
opción que máis se adapte 

ao seu estilo de condución e 
a cada situación para mello-
rar a súa experiencia..

Propulsión eléctrica de 
altas prestacións

O Honda e está equipado 
coas probadas tecnoloxías 
de propulsión eléctrica da 
marca. O motor eléctrico de 
altas prestacións proporcio-
na unha sensación excep-
cional de par, malia ser un 
dos vehículos máis compac-
tos da súa clase. O Honda e 
Advance xera ata 113kW 
(154cv) e un par impresio-
nante de 315 Nm, acelera de 
0 a 100 km/h en 8,3”. A ver-
sión base, de 100 kW (136cv) 
e a mesma saída de par, ace-
lera de 0 a 100 km/h en 9”.

A batería de alta capaci-
dade de ións de litio de 35,5 
kWh contribúe a un excep-
cional equilibrio de reducido 
peso, unha capacidade de 
carga rápida do 80% en 30 
minutos e unha autonomía 
de ata 222 km (WLTP) nas 
versións Honda e e Honda e 
Advance con lamias de 16”. 
A versión Honda e Advance 

con lamias de 17 polgadas 
alcanza unha autonomía de 
ata 210 km (WLTP).

Interior

O interior está asolagado 
de tecnoloxía. Mantense o 
minimalismo e a vista váise-
nos irremediablemente ao 
cadro, no que conviven ata 
cinco pantallas no mesmo 
nivel. Como podemos ver 
por fóra nas fotos, este mo-
delo carece de espellos re-

trovisores, así que as imaxes 
das súas cámaras se reflicten 
en dúas pantallas de 6” nos 
extremos. A calidade é moi 
boa. De noite e con chuvia 
ata se ve mellor que nos con-
vencionais, aínda que custa 
percibir as distancias, e cues-
tión de acostumarse.

Seguiremos falando das 
dúas pantallas consecutivas 

de 12,3”, unha que ocupa a 
parte central e a outra xus-
to por diante do copiloto. 
Encárganse do infoentre-
temento e o seu manexo é 
similar ao que vemos nun 
smartphone polas súas apli-
cacións. Imprescindible con-
figurar o que sexa necesario 
antes de arrincar para evi-
tar distraccións perigosas. 
Tamén contamos cun asis-
tente persoal por control 
por voz que funciona bas-
tante ben.

A quinta pantalla do ca-
dro queda xusto por diante 
do condutor. Ten 8,8” e po-
démola controlar mediante 
este volante multifunción 
tan curioso que só ten dous 
radios. En verdade, é a pan-
talla máis simple, a que fai 
as veces de ordenador de a 
bordo e na que podemos ir 
seleccionando varias infor-
macións en función do que 
queiramos ver. O ambien-
te dixital non queda aí, pois 
aparece unha sexta panta-
lla que é a do espello retro-
visor central. Nesta posición 
reflicte as imaxes tomadas 
pola cámara traseira, pero 

Comezamos a marcha e o pri-
meiro que facemos é habituarnos 
ás vistas. Ter pantallas en vez de es-
pellos tradicionais fai que custe un 
pouco afacerse e que haxa que me-
dir mellor, pois a percepción pode ser 

enganosa. Así e todo, acostumámo-
nos rapidamente. O silencio marca as 
nosas primeiras impresións acústicas. 
A súa dirección é bastante directa. A 
situación da batería, nunha posición 
central baixo o piso, contribúe a estas 
boas sensacións.

Esta versión de 154 cabalos 
empurra con ganas e faino de xei-
to instantáneo. Algo que notamos 
ao pouco de rodar e a súa acele-
ración. Nos semáforos é un au-
téntico líder. Na urbe tamén o fai 
destacar a súa axilidade, aínda que 
se trate dun coche de algo máis de 
1.500 quilos, o centro de gravidade 
baixo e o radio de xiro de tan só 4,3 

metros convértense en cómplices. 
Ademais do modo normal de con-
dución, temos un modo Sport que o 
fai autenticamente deportivo, case 
que diriamos brutal. Que forma de 
acelerar!

Na cidade será tremendamente 
útil conducir só cun pedal. Ao principio 
custa un pouco collerlle o “tranquillo” 
pero en pouco tempo convértese nun 
vicio. Tamén temos a opción de regular 
o nivel de retención facendo uso das 
levas do volante. Nos dous primeiros 
é unha retención leve que non acen-
de as luces de freo, pero nas dúas máis 
fortes si que se acenden alertando o 
resto da deceleración.

Percorrendo estradas secunda-
rias notamos un pequeno balanceo 
nas curvas, provocado por un sistema 
de amortecemento suave; pensado e 
deseñado para unha utilización urba-
na e cómoda. As súas reaccións son 
nobres grazas ao seu repartimento de 
pesos de 50/50.

En canto ao consumo nós perco-
rremos 165 quilómetros cunha soa 
carga. Isto depende do modo de con-
ducir de cada quen. Se utilizamos moi-
to o modo Sport e aceleramos a gusto 
a autonomía, evidentemente, redú-
cese. Hai que deixar ben claro que un 
coche eléctrico require dunha boa pla-
nificación dos nosos desprazamentos.

A
RRIN
CAMOS !

 Utilizando 
moito o modo Sport 
e acelerando a 
gusto a autonomía 
redúcese

 Este eléctrico 
ten unhas liñas 
sinxelas e futuristas
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se o movemos pode ser un 
espello tradicional.

A climatización contróla-
se de forma analóxica cuns 
sinxelos botóns. A conecti-
vidade é importante e por 
iso temos Apple CarPlay 
sen cables e Android Auto, 
pero ademais máis abaixo 
hai unha chea de conexións 
que inclúen un enchufe con-
vencional, unha toma HDMI, 
outra de 12 V e varios USB. 
Na consola central quedan 
o resto de botóns relativos á 
condución, incluídos os se-
lectores de marcha.

Os materiais empregados 
e os acabados que presen-
ta son correctos. As moldu-
ras plásticas que imitan a 
madeira danlle un aspec-
to vintage bastante curioso. 
Esténdense tamén na conso-
la central, que non conecta 
co cadro. A maioría dos ma-
teriais son plásticos duros, 
pero ben terminados e os 
asentos van tapizados por 
unha tea clara. Destacan ta-
mén diversos ocos portao-
bxectos e, como non, os 
pousavasos.

É un coche pequeno, pero 
a súa habitabilidade non se 
ve demasiado comprometi-
da. Nas prazas dianteiras hai 
espazo suficiente, incluso 
para talles XL. Os asentos son 
confortables, pero a nós gus-
taríanos que recollesen algo 
máis en curvas enlazadas.

Este urbano está homolo-
gado para catro pasaxeiros. 
Atrás hai bastante espa-
zo para as pernas dos dous 
ocupantes.

Maleteiro

O maleteiro ofrece o alto 
nivel de versatilidade que 

cabe esperar dun Honda, 
cunha capacidade máxi-
ma de 171 litros (VDA) cos 
asentos traseiros en posi-
ción vertical. Os asentos tra-
seiros, pregados ao mesmo 
nivel que o piso do maletei-
ro, permiten unha capacida-
de de carga máxima de 861 
litros (ata o teito; VDA).

Conector e carga

O tipo de conector para a 
súa carga é Tipo 2 Mennekes. 
En canto aos tempos de car-
ga hai que pensar nunhas 
dezaseis ou dezaoito horas, 
para unha carga doméstica 
en monofásico a 2,3 kW, e 
dunhas oito horas, se conta-
mos cunha carga de 7,4 kW. 
Convén lembrar neste senti-
do que ao prezo do vehículo 
hai que sumarlle o conector 
(wallbox) que son uns 1.400 
euros máis a instalación.

Conclusións

O Honda e desborda tec-
noloxía por todos os lados. 
Ten un deseño futurista, tan-
to no seu exterior como no 
habitáculo do vehículo. Ten 
unha condución agradable e 
cómoda, sobre todo no tráfi-
co urbano. O seu comporta-
mento dinámico polas rúas 
da cidade é para nós a súa 
maior calidade. Aínda así, é 
necesario que aumente a au-
tonomía e que baixe o pre-
zo. Pois parte de 34.400 € na 
súa versión menos potente e 
chega ata os 37.400 € na de 
154 cabalos. Con estes vim-
bios será moi difícil que che-
gue a ser un coche popular, a 
non ser que cheguen unhas 
axudas da Administración 
tremendamente xenerosas. O interior está asolagado de tecnoloxía

Nos pilotos traseiros intégranse nunha soa unidade a luz traseira, a de freo e os intermitentes

O cargador está situado no capó do coche

Os retrovisores son pequenas cámaras integradas nas portas

 19



■ ANDRÉS REY | TexTo 
■ SPRINT MOTOR| FoTos

 
A década dos 90 foi testemu-
ña dun encargo que a entón 
chamada Daimler-Benz AG fixo 
a Porsche: o Mercedes 500 E, 
presentado en París en 1990, e 
posto á venda en 1991. O 500 
E deixou pegada no imaxina-
rio colectivo pola súa forma de 
mesturar a comodidade dun 
turismo coas características 
dun deportivo. 30 anos des-
pois, dous dos traballadores 
dese proxecto rememoran o 
proceso que levou á súa crea-
ción con motivo da celebra-
ción que o Museo Porsche fai 
deste automóbil. Imos con eles 
na súa ruta de lembranza do 
coche que sería a punta de lan-
za de Mercedes no seu tempo.
En 1988 Daimler-Benz AG en-
cargou a Porsche AG o desen-
volvemento especificando que 
se baseasen no W 124. Polo 
tanto, o seu motor sería o V8 de 
cinco litros e catro válvulas por 
cilindro do 500 SL. Tiña só catro 
prazas homologadas porque o 

seu diferencial era demasiado 
grande para deixar sitio para a 
praza central traseira.

A viaxe da lembranza

Michael Hölscher, xefe 
de Desenvolvemento de 
Proxectos, e Michael Mönig, 
responsable do departamen-
to de Desenvolvemento de 
Prototipos, sentáronse por de-
rradeira vez no 500 E hai case 
tres décadas. Pero hoxe teñen 
por diante un percorrido de 
100 km a bordo deste mode-
lo, pasando por Zuffenhausen, 
Weissach e Sindelfingen, con 
inicio e fin no Museo Porsche. 
Cando chegan, o 500 E espé-
ralles fóra, reflectido no recha-
mante teito de espellos do 
edificio. A carrozaría está pinta-
da en negro Pearl metalizado, 
e no interior hai unha mestura 
de coiro, madeira e molduras 
en tons de contraste. Chaman 
a atención, tamén, os asentos 
deportivos con axuste eléctrico 
e o equipo de audio con radio-
casete da época. “Observando 

hoxe o coche, resulta case im-
posible crer que hai 30 anos se 
puidese facer un deseño como 
este sen asistencia por ordena-
dor. Teño un enorme respecto 
polos meus colegas encarga-
dos da parte de carrozaría”, di 
Hölscher mentres mira o coche 
detidamente. Tanto Moning 
como Hölscher marabíllanse 
cos detalles técnicos do 500 E 
e gardan bonitas lembranzas 
ao volante del: “Hai 30 anos 
viaxei ao lago Constanza con 
tres compañeiros. Pasamos 
toda a viaxe falando entre nós. 
Nun momento dado, un deles 
mirou o velocímetro e sorpren-
deuse ao decatarse de que a 
agulla marcaba os 250 km/h. 
Axustáramos o chasis, os freos 
e o motor á perfección, o que 
se traducía nunha experien-
cia de condución incríbel” Así 
lembra Hölscher a súa expe-
riencia. Precisamente os freos 
foron un punto de debate na 
fase de desenvolvemento do 
coche, que terminou tendo o 
equipo máis potente da súa 
gama e garantindo unhas de-
tencións óptimas e acordes ás 
circunstancias.
Co seu V8 de 326cv e 470 Nm, 
e a súa caixa de cambios au-
tomática de catro velocidades, 
o 500 E aceleraba de 0 a 100 
km/h en tan só 5,9” e alcanza-
ba os 250 km/h limitado elec-
tronicamente. En palabras de 
Mönig, “este Mercedes non é 
un vehículo especialmente re-
chamante de entrada, precisa 
dunha segunda ollada para 
aprecialo”.

A liña de montaxe

Os dous enxeñeiros proseguen 
coa súa ruta e chegan ao edifi-
cio de Reutter, preto do Museo 
de Porsche, onde estaba si-
tuada a liña de montaxe do 
500 E, e do que saíron 10.476 
unidades entre 1991 e 1995. 
Apoiado na parede de ladrillo 
da fábrica, Hölscher rememo-
ra que a posta en marcha do 
proxecto requiriu optimizar a 
produción en Zuffenhausen, 
onde empezou a creación das 
carrozarías en 1990, unha nave 
en desuso ata entón e que con-

taba co espazo que o 500 E pe-
día para a liña de ensamblaxe. 
Os compoñentes da carroza-
ría mandábaos a marca dende 
Sindelfingen a Zuffenhausen, 
e na mesma nave o equipo de 
Porsche unía as pezas entre si 
e xunto con outros elemen-
tos internos, como o spoiler 
dianteiro. Rematadas a en-
samblaxe o esqueleto volvía a 
Sindelfingen para ser pintado. 
Na derradeira etapa, os coches 
enviábanse a Rössle Bau, outra 
vez en Zuffenhausen, onde a 

Mercedes 500 E, o fillo bastardo de Porsche

 O inicio 
da fabricación en 
serie deste vehículo 
foi un momento 
memorable para 
Mercedes

Mönig e Hölscher coñecéronse na época do 500 E, a partir dese momento 
xestionaron varios proxectos xuntos

Retro-visor20



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

montaxe final tiña lugar e 
instalaban o motor. O pro-
ceso en total duraba 18 días 
e cada 500 E ía e volvía dúas 
veces entre Zuffenhausen e 
Sindelfingen. “Dende o pun-
to de vista loxístico, enviar e 
recibir as pezas do vehículo foi 
un gran desafío. Hai que ter en 
conta que as máis importan-
tes tiñan que chegar ao lugar 
correcto no momento preci-
so” explica Hölscher.
A colaboración entre as dúas 
marcas proxenitoras do 500 
E non puido ser máis provi-
dencial. Porsche atravesa-
ba unha crise polo descenso 
das exportacións e unha caí-
da da produción e todos os 
indicadores económicos da 
empresa eran negativos. Nas 
palabras de Hölscher: “Unha 
das leccións da colaboración 
daqueles tempos foi que 
sempre hai que enfrontar os 
desafíos. Grazas a proxectos 
coma aquel puidemos man-
ter o noso equipo”. O líder do 
proxecto do 500 E traballou en 
Porsche dende 1982 a 2016, 
cando se xubilou anticipada-
mente. “Ao principio, produ-
ciamos dez vehículos diarios, 
pero debido á demanda tive-
mos que aumentar a vinte. 
Nese momento estabamos 
no lugar de nacemento do 
500 E, o denominado punto 0” 
comenta Mönig. “A instalación 
do chasis, a caixa de cambios e 
o motor, un proceso coñecido 

como ‘voda’, levábase a cabo 
no punto 4, mentres no pun-
to 8 facíase a entrega”.
O inicio da fabricación en serie 
deste vehículo foi un momen-
to memorable para os dous 
homes que agora celebran 
este 30 aniversario, e o edifi-
cio de Reutter lévalles a aque-
les días. Hölscher dinos “o 500 
E foi o primeiro proxecto do 
que fun responsable que che-
gou á produción. Case podo 
ver os vehículos saíndo da liña 
de montaxe” di lembrando 
con agarimo a liberdade coa 
que o seu equipo puido gozar 
para traballar. Sendo os dous, 
Mönig e Hölscher uns aman-
tes da automoción, coñecé-
ronse na época do 500 E e a 
partir dese momento pasa-
ron a xestionar varios proxec-
tos xuntos.
A finais dos 80, Daimler-Benz 
AG contratou a Porsche como 
provedor de servizos de des-
envolvemento, a división 
hoxe coñecida como Porsche 
Engineering, porque a súa 
propia liña de produción da 
serie W 124 en Sindelfingen 
era demasiado pequena. 
Entón tiveron a idea de facer 
un coche que semellase un W 
124 pero puidese converter-
se nun referente das berlinas 
de altas prestacións. Pasaba 
que a carrozaría ensanchada 
do 500 E facía inviable a súa 
produción nas instalacións 
da marca nai, e tampouco 

era rendible modificar a liña 
de produción. Así a colabora-
ción con Porsche trouxo algo 
novo, que a firma de luxo de-
nominou “Proxecto 2758”.
Mönig, cos seus máis de 
35 anos de experiencia en 
Porsche, ponse ao volante e 
escoita ao seu antigo colega 
dicir con nostalxia: “A indus-
tria do automóbil evolucio-
nou moito nas últimas tres 
décadas, pero o 500 E segue 
sendo un gran coche cun 
comportamento magnífico. A 
aceleración lonxitudinal que 
soporta é excelente, os freos 
son sobresaíntes, e, en xeral, o 
coche ten un carácter que fai 
que conducilo sexa un verda-
deiro pracer. Realmente gozo 
do bonito e discreto son do 
motor de oito cilindros”.

O deseño do 500 E

Aparcando no Centro 
de Desenvolvemento de 
Weissach, Hölscher sitúa-
se fronte á antiga oficina de 
deseño, “o hexágono”, un dos 
edificios máis vellos das insta-
lacións e a terceira parada do 
percorrido destes dous vete-
ranos de Porsche. “Estar aquí 
é como volver a casa” di men-
tres lle pasa as chaves a Mönig 
para que conduza o resto da 
viaxe. Foi aquí, en Weissach 
onde o equipo de Mönig 

levou a cabo o traballo de des-
envolvemento do 500 E rema-
tando a década dos 80, onde 
crearon os primeiros catorce 
prototipos, de forma artesa-
nal. A partir do decimoquin-
to, a montaxe pasou á nave 
1, dedicada naquel momen-
to á fabricación de prototi-
pos, con pezas de carrozaría 
de novo deseño e elementos 
de serie modificados. Vendo 
os vehículos de demostra-
ción rematados, Mercedes 
decidiu pasar a produción en 
serie. “Planeamos o desenvol-
vemento do 500 E aquí e tra-
ballamos duro para que fose 
posible instalar aquel motor 
de grandes dimensións nun 
vano máis reducido”, relata 
Hölscher. A batería colocou-
se na parte traseira do male-
teiro para lograr unha mellor 
distribución do peso, os siste-
mas de freos e escape modifi-
cáronse significativamente, e 
redeseñáronse tanto os pasos 
de roda como os paragolpes 
dianteiro e traseiro. O motor 
V8 respiraba a través do es-
pazo que rodea os dous fa-
ros dianteiros, asegurando 
un subministro de aire da-
bondo. Cunha participación 
do 90% do desenvolvemen-
to do proxecto, Porsche foi o 
responsable de practicamen-
te todo o traballo que fixo po-
sible o 500 E.
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100 anos de auténtica paixón

Moto Guzzi V9 Bobber Centenario
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■ XOSE ARUFE | TexTo

motospruebas@gmail.com

■ ÁLVARO BALLESTEROS | FoTograFía

O 15 de marzo de 2021, 
Moto Guzzi celebrou o seu 
centenario. Sempre admira-
da e apreciada, a marca, que 
ten a súa sede en Mandello 
do Lario, no lago de Como, 
dende 1921, leva dúas al-
mas no peito: o turismo e o 
deporte. Sobre esta sólida 
base naceron moitas mo-
tos moi populares, extrava-
gantes e rechamantes. Nos 
anos 70 milleiros de unida-
des se exportaron a EEUU, 
moitas delas para o corpo 
de policía mellor equipado 
do mundo, LAPD. Ao longo 

de todas as xeracións, tres 
elementos básicos caracte-
rizan ás máquinas co aguia, 
o que as fai tan desexables 
e únicas: O seu deseño típi-
co, no que o lendario e in-
confundible motor V2 a 90° 
desempeñou un papel cen-
tral dende 1967. Ademais, 
a forma delgada dos seus 
depósitos e os seus dous 
silenciadores planos. Estas 
características, combina-
das cunha multitude de fi-
nos detalles nun chasis de 
primeira clase, fan de cada 
Moto Guzzi unha motocicle-
ta moi especial. Cómodas e 
perfectas no seu mane-
xo, son sinónimo de pra-
cer de condución cheo de 
emoción.

Concepto Bobber

Bobber, é unha moda dos 
anos 40 e 50 que se orixi-
nou en Estados Unidos, por 
suposto que ten que ver con 
Harley-Davidson. As Harleys 
daquela época adoitaban ter 
unha pequena curva cara a 
fóra no extremo do garda-
lamas dianteiro, o chama-
do bob. Nesta época tamén 
se produciu a tendencia a 
alixeirar as motocicletas, 

 Bobber é 
unha moda dos 
anos 40 e 50 que se 
orixinou en USA
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normalmente bastante pe-
sadas, e a eliminar todas as 
pezas innecesarias. Isto ta-
mén incluía o gardalamas 
dianteiro, que entón se uti-
lizaba a miúdo como unha 
versión máis lixeira para a 
roda traseira e, como o bob 
agora adornaba a parte tra-
seira, as máquinas chamá-
banse bobbers para abreviar.

Fieis a estes valores e á 
tradición, a Moto Guzzi V9 
Bobber foi optimizada para 
a tempada 2021.

Esta edición especial 
Centenario loce unha se-
rie de detalles distintivos 
e elegantes, dende o logo-
tipo especial do aniversa-
rio de Moto Guzzi no lateral 
ata o asento marrón, o de-
pósito de combustible gris 
mate adornado cun aguia 
dourada e, nun claro “gui-
ño” ao famoso "Otto cilin-
dros", os paneis laterais e o 
gardalamas dianteiro pinta-
dos de verde. Só está dispo-
ñible no ano do centenario e 
está destinada aos fanáticos 
acérrimos do aguia que non 
quererán perder a oportuni-
dade da súa vida de ser par-
te de algo verdadeiramente 
lendario.

Motor

Equipadas coa última tec-
noloxía, equilibradas e con-
fortables, a V9 Bobber fai 
que quilómetro tras quiló-
metro sexa unha experien-
cia especial. Sentirse ben, 
experimentar e gozar está 
á orde do día. Esta última 
versión do poderoso mo-
tor bicilíndrico en V trans-
versal de 90° refrixerado 

por aire ofrece ata 65 ca-
balos de potencia a 6.800 
rpm, mentres que o par ta-
mén obtén unha grande 
elevación, agora a 73 Nm 
a 5.000 rpm con máis do 

80% dispoñible a só 3.000 
rpm. Estas prestacións in-
vitan a navegar e a mos-
trarnos o seu mellor lado, 
tanto se queres ir rápido 
como relaxado. O chasis da 
V9 reforzouse na zona da 
horquilla para lograr unha 
maior estabilidade e preci-
sión na condución.

Para un maior confort, as 
novas placas de soporte nas 
que se montan os estribos 
sobre soportes de goma re-
ducen as vibracións.

Ademais do ABS, am-
bos modelos incorporan 
de serie o sistema de con-
trol de tracción desconec-
table MGCT -Moto Guzzi 
Tracción Control-, que pro-
porciona un nivel extra de 
seguridade.

Tamén son novos o ca-
dro de instrumentos dixital 
que nos dá unha chea de 
información, todos os da-
tos de consumo, quilome-
traxe dispoñible, indicador 
de marcha e outros.

Esta máquina incorpo-
ra tecnoloxía de ilumi-
nación totalmente LED. 
Inconfundible, non só polo 

seu motor V2, a nova V9 
Bobber tamén é recoñeci-
ble polas súas luces diúrnas 
de LED, que reflicten a si-
lueta do aguia de Mandello 
no centro do faro dianteiro.

A individualidade carac-
teriza a este modelo den-
de o principio. Para aqueles 
que queiran dar ao seu V9 
o seu propio toque persoal, 
xa sexa funcional ou visual, 
a gama de accesorios ori-
xinais da marca ofrece os 
accesorios adecuados. Por 
exemplo, coa plataforma 
multimedia de Moto Guzzi, 
coa que o condutor pode 
conectar un smartphone á 
electrónica de a bordo da 
V9 e gozar de todo tipo de 
información adicional, en-
tretemento e comunicación 
na estrada.

Arrincamos!

Xenial, nesta moto sén-
teste totalmente lendario, 
unha maquina auténtica, 
cuns compoñentes total-
mente sólidos e robustos.

A posición de condu-
ción é moi cómoda, o tron-
co erguido e as pernas 
flexionadas e lixeiramen-
te adiantadas. Ao pulsar o 
botón de arrinque, un mo-
vemento latente apodérase 
da máquina e ao momento 
un son bronco e atractivo 
invade os nosos pavillóns 
auditivos, unha sintonía 
agradable que define a ca-
lidade dos seus instrumen-
tos é unha Moto Guzzi, cun 
son inconfundible, inimita-
ble e inigualable.

Coa súa roda dianteira de 
sección máis ancha dános 

unha sensación de rotun-
didade moi positiva; si é 
verdade, entra soa nas cur-
vas, só tes que pensalo e xa 
está entrando. O tarado das 
suspensións está moi equi-

librado e ata en estradas de 
montaña filtra todas as irre-
gularidades, o conxunto de 
chasis e suspensión conver-
ten unha estrada irregular 
nunha alfombra mullida, 
aínda que os avisadores 
dos estribos limítannos 
bastante as tombadas en 
curvas pechadas.

O embrague é moi sua-
ve e o cambio fai klunck, 
xenial, é unha Guzzi au-
téntica. Tamén temos esa 
sensación de sobe/baixa 
que nos transmite o cardán.

O motor empurra per-
fecto, o seu son é discreto 
e profundo, o acelerador 
é unha delicia, moi suave, 
con só virar uns milímetros 
o propulsor empeza a em-
puxar con contundencia, 
imos alcanzando veloci-
dade e o vento empeza a 
afectarnos, é unha moto 
para gozar entre 100 e 120 
km/h, ten potencia máis 
que dabondo para alcan-
zar ata os 185 km/h e a alta 
velocidade séntese estable 
e segura.

As miñas sensacións fo-
ron moi positivas, unha 

 Esta edición 
especial Centenario 
loce unha serie de 
detalles elegantes e 
distintivos

 Esta Guzzi 
Centenaria ten un 
son inconfundible, 
inimitable e 
inigualable
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PREZO
• Dende: 10.490 €

SEGURO
• Terceiros con asistencia en estrada, 

seguro de condutor: 275 € Anual
• 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: 90 €
• Cambio de pneumáticos: cada 12.500 km
• Prezo aproximado: 275 €

• Modelo: Moto Guzzi 
V9 Bobber 2021

• Tipo de carné: A-2

EQUIPAMENTO

• Contarrevolucións
• Reloxo horario
• Testemuña de reserva
• Toma de corrente
• Pata de cabra
• Control de tracción
• Regulación de 

maneta de freo

MOTOR E TRANSMISIÓN

• Cilindrada: 853 cc
• Ciclo: 4T
• Disposición: en V 

a 90º Cilindros
• Válvulas: dúas por cilindro
• Alimentación: inxección 

electrónica Marelli
• Refrixeración: aire
• Potencia: 65cv 

a 6.250 rpm
• Par máximo: 73 

Nm a 3.000 rpm
• Combustible: gasolina 

sen chumbo 95/98
• Normativa 

anticontaminación: Euro5
• Batería: 12V - 18 Ah
• Transmisión primaria: 

cascada de engrenaxes
• Transmisión 

secundaria: cardan

• Embrague: 
monodisco en seco

• Accionamento: cable
• Número de marchas: seis

CHASIS

• Tipo de chasis: 
dobre berce tubular 
de aceiro ALS

• Suspensión dianteira: 
telescópica (Marzocchi)

• Suspensión traseira: 
basculante dobre brazo

• Material: aluminio
• Suspensión traseira: 

dous amortecedores
• Freo dianteiro: disco 

flotante 320 mm con ABS
• Freo traseiro: 

disco 260 mm
• Roda dianteira: 

diámetro lamia 16"
• Roda traseira: 

diámetro lamia 16"
• Material das lamias: 

aluminio

DIMENSIÓNS E PRESTACIÓNS

• Lonxitude máxima: 
2.185 mm

• Anchura máxima: 840 mm
• Altura máxima: 1.160 mm
• Distancia entre 

eixes: 1.465 mm
• Altura asento: 780 mm
• Avance: 116 mm
• Ángulo de dirección: 38º
• Ángulo de 

lanzamento: 26,4º
• Capacidade do 

depósito: 15 litros
• Peso declarado: 199 Kg

moto para gozar quilóme-
tro a quilómetro.

A autonomía é duns 350 
km, o consumo da proba 
resultou un axustadísimo 
4/100, marabilloso para 
esta máquina de case 200 
kg.

Do mesmo xeito que to-
dos os modelos actuais 
de Moto Guzzi 2021, a V9 
Bobber pódese limitar a 35 
kW / 48cv en cumprimen-
to da clase de permiso de 

conducir A2, é a introdu-
ción ideal ao mundo do 
motociclismo, ao mun-
do único e emocional de 
Moto Guzzi. Motocicletas 
para persoas que queren 
gozar do motociclismo na 
súa forma máis bela e ori-
xinal con estilo.

Por último, agradecer a 
Álvaro Ballesteros que ti-
vese a xentileza de ce-
dernos esta unidade para 
realizar esta proba.
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A tarxeta “Xente Nova” facilita a mobilidade dos mozos

■ REDACCIÓN | TexTo 
 
A tarxeta “Xente Nova” é unha 
iniciativa social, de fomento 
do transporte público, que a 
Xunta puxo en marcha no ano 
2016 nas áreas de transporte 
metropolitano para permitir a 
gratuidade no transporte pú-
blico a menores de 19 anos.
Despois de tela ampliado aos 
menores de 21 anos e tamén, 
desde xuño do pasado ano, a 
toda a provincia de Ourense 
e a concellos da área de 
Pontevedra, agora a Xunta es-
tendeu a gratuidade no trans-
porte público aos menores de 
21 anos de toda Galicia, dende 
o pasado 21 de maio, coa utili-
zación da tarxeta “Xente Nova”.
Este dispositivo, que ata o mo-
mento podía empregarse nas 
áreas de transporte metropo-
litano, na provincia de Ourense 
e en trece concellos da área de 
Pontevedra, expandiuse agora 
a toda a comunidade, permi-
tindo que todos os menores de 
21 anos viaxen de balde no au-
tobús da Xunta, ademais de no 
barco no caso da ría de Vigo e 
no ferrocarril de vía estreita na 
área de Ferrol.
Esta tarxeta pode adquirirse en 
calquera das 213 oficinas de 
Abanca habilitadas nas catro 
provincias. Empregala é moi 
sinxelo só hai que cargar a tar-
xeta cun saldo inicial co que 
se aboarán as viaxes e poste-
riormente será reintegrado no 

dispositivo. A Consellería de 
Infraestruturas e Mobilidade 
está a traballar actualmente 
para que os usuarios poidan 
levar esta tarxeta directamen-
te no móbil e facer as recargas 
sen necesidade dun caixeiro. 
A tarxeta permite realizar cada 
mes ata 60 viaxes interurbanas 
gratuítas.
A páxina web www.bus.gal 
ofrece toda a información re-
lativa a este dispositivo e as 
vantaxes que leva asociadas.
Na actualidade, máis de 80.000 
mozos menores de 21 anos xa 
viaxan de balde nos autobu-
ses interurbanos da Xunta con 
esta tarxeta.
A área da Coruña alberga o 
maior número de dispositivos 
expedidos, contabilizándo-
se case 22.850; seguida da de 
Vigo, con case 17.225 tarxetas 

distribuídas; e Santiago, con 
preto de 12.150. Na área de 
Ferrol, máis de 9.600 rapaces 
dispoñen desta tarxeta; na de 
Pontevedra, máis de 5.200; e 
na de Ourense, máis de 2.700.

O director xeral de 
Mobilidade subliñou a 
importancia desta tarxeta

O director xeral de Mobilidade, 
Ignacio Maestro, destacou re-
centemente na Comisión 2ª 
do Parlamento de Galicia a uni-
versalización da gratuidade do 
transporte público da Xunta 
para os menores de 21 anos 
dende o pasado 21 de maio, 
ao tempo que se continúa a 
impulsar prezos máis econó-
micos para toda a cidadanía.
Maestro subliñou que as van-
taxes da tarxeta Xente Nova 

se estendesen a toda Galicia, 
o que significa que os meno-
res de 21 anos poden viaxar 
gratis no autobús interurbano 
da Xunta por todos os conce-
llos da Comunidade. “Dende 
Ortigueira a Vigo, dende A 
Guarda a Verín, dende cal-
quera dos 313 concellos de 
Galicia a calquera outro, sen 
que lles coste un só euro, gra-
tis”, remarcou.
Por outra banda, destacou que 
“o acceso gratuíto da mocida-
de ao autobús, a través da tar-
xeta Xente Nova, é unha das 
principais liñas estratéxicas da 
Consellería de Infraestruturas 
e Mobilidade”.
Para ilustrar o impacto que a 
tarxeta Xente Nova está a ter 
nos petos das familias, o direc-
tor puxo de exemplo o traxec-
to dunha moza de Verín que 
estude na cidade de Ourense, 
dende que o Goberno galego 
estendeu a toda a provincia as 
vantaxes deste dispositivo. Así, 
coa tarifa do contrato anterior, 
esta usuaria tería un prezo por 
viaxe de 4,55 €, o que supón 
uns 200 € ao mes desprazán-
dose a diario. Actualmente, 
dixo, esta mesma estudante 
viaxa de balde todo o curso, o 
que supón para a familia case 
1.800 € de aforro nos nove me-
ses lectivos.
A pesar de todos os condicio-
nantes da crise sanitaria da 
covid-19, o 2020 foi o ano de 
maior incremento no número 
de tarxetas expedidas dende a 
súa posta en marcha no 2016, 
emitíndose máis de 21.000 no-
vos dispositivos. Grazas a esta 
iniciativa dende o 2016 reali-
záronse máis de oito millóns 
de viaxes gratuítas, cun inves-
timento por parte da Xunta 
que se sitúa en preto dos oito 
millóns de euros.
Esta iniciativa do Goberno ga-
lego, enmarcada no Plan de 
Transporte Público de Galicia, 
ten como obxectivos contri-
buír á economía das familias e 
facilitar o acceso dos mozos a 
servizos básicos como a edu-
cación, especialmente a non 
obrigatoria, ao tempo que se 
fomenta o uso do transpor-
te público e, polo tanto, unha 
mobilidade máis sustentable e 
limpa entre os máis novos.
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“O Skoda Fabia ten unha condución moi dócil e é moi manexable”
José Antonio “Cohete” Suárez

■ XURXO SOBRINO | TexTo 
■ SPRINT MOTOR| FoTos

 
O asturiano José Antonio 
'Cohete' Suárez, que par-
ticipará esta tempada no 
Supercampionato de España 
cun Skoda Fabia Rallye2 EVO, 
achegouse a primeiros deste 
mes ás instalacións de Bonaval 
Móvil para firmar carteis e 
conversar cos seus seguido-
res. Nós aproveitamos a oca-
sión para facerlle unhas cantas 
preguntas.

SPRINT MOTOR: Que esperas 
desta tempada pospandemia?
José Antonio “Cohete” 
Suárez: Despois dun ano tan 
atípico como o 2020, cos trei-
tos sen xente, rallys a porta 
pechada, cun ambiente moi 
estraño… Esta tempada agar-
damos ir atopándonos coa 
afección, que é algo que creo 
que necesitamos todos. O re-
encontro é desexable e positi-
vo para todos.

SM: E no apartado deportivo?
“Cohete”: No plano deporti-
vo intentar, como non!, gañar o 
Supercampionato de España. 
Estamos a priori nesa pelexa e 
todos no equipo poñeremos 

todo o noso empeño para co-
rrer a tope e mostrar o mellor 
de nós nas distintas probas nas 
que participaremos. Temos 
un capital humano no equipo 
excelente.

SM: Cales son os rivais que che 
amosan máis respecto?
“Cohete”: Eu teño en conta a 
todos os pilotos, pero se teño 

que centrarme nalgúns falaría 
principalmente de Nasser Al-
Attiyah e do galego Iván Ares, 
tamén tería en conta a outros 
pilotos asiduos á terra. Teño 
que dicir que o nivel é alto e 
vai ser unha tempada moi 
interesante.

SM: O teu Fabia Rallye2 EVO 
está a dar moi bos resulta-
dos, que destacarías deste 
vehículo?
“Cohete”: O Skoda Fabia é 
un coche moi completo que 
non deu un só problema. 

Destacaría del a súa gran fia-
bilidade, algo moi importante 
na competición. Ten unha con-
dución moi dócil e é moi ma-
nexable para a gran potencia 
da que está dotado, todo isto 
dá como resultado un carácter 
moi nobre. Estamos moi con-
tentos con esta máquina, para 
nós é perfecta.

SM: Estamos vivindo unha 
revolución no mundo do au-
tomóbil co tema da electricida-
de, como ves ti o futuro?
“Cohete”: Hai que ir vendo 
como é esta evolución. Está 

claro que hai un cambio que 
vai claramente en dirección ao 
coche eléctrico e non queda 
outra que adaptarse. Eu veño 
da época de correr en karts, 
comecei con motores de car-
buración para posteriormente 
pasar aos de inxección, con-
tando con moitas outras evo-
lucións técnicas ao longo da 
miña carreira deportiva. Agora 
toca cambiar todo isto, haberá 
que acostumarse e temos que 
pensar que todo ten o seu lado 
positivo. Teremos que coller os 
novos tempos e as novas má-
quinas con ganas e ilusión.

 Está claro 
que hai un cambio 
en dirección ao 
coche eléctrico

“Cohete” estivo asinando as súas fotos aos afeccionados en Bonaval Móvil
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Onde manda o campión...
XXV Rali de A Coruña

... que se quiten os demais, 
poderíamos dicir. Porque 
no desexado arrinque do 
galego de ralis, volveu a 
mandar o catro veces lau-
reado. Víctor Senra, copi-
lotado por David Vázquez, 
correu como sabe e tamén 
veu como os seus rivais 
non contaban co bene-
plácito de algo tan nece-
sario como é nas carreiras: 
a sorte.

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ | FoTo

Posto Piloto Vehículo

1º Víctor M. Senra Skoda Fabia R5

2º Iago Caamaño Citroën C3 R5

3º Alberto Meira Citroën DS3 R5

4º Manuel Fernández Ford Fiesta R5

5º Domingo Molinos Skoda Fabia R5

6º Alberto Otero Hyundai i20 R5

7º Santiago García Peugeot 208 Rally4

8º Francisco Dorado VW Polo GTI R5

9º Fernando Rico BMW M3 E46

10º Celestino Iglesias Ford Fiesta R2

Clasificación Xeral

ATA 79 CLASIFICADOS

Gran rali 
o do piloto de 

Mesía, Santiago 
García. Meteuse sexto 
co seu 208 R2 e liderou 

con man firme o 
apartado Top 

Ten C.

Lastrado por 
un erro na primeira 

curva do rali, Alberto 
Meira realizou unha proba 
de recuperación, cun coche 

inferior ao dos seus principais 
adversarios. O de Vincios aca-

dou finalmente o terceiro 
chanzo da carreira 

coruñesa.

Marcando un forte 
ritmo dende a primeira 
especial o coruñés Víctor 

Senra, copilotado polo estra-
dense David Vázquez, non quixo 

sorpresas na manga inicial do 
galego de ralis. Mandou dende 

o inicio, acadando unha 
doada vitoria.

Se-
gunda compa-

recencia para Caamaño 
co Citroën C3, trala feita no 

pasado San Froilán. Pequenos 
erros e proceso de adaptación 
para o local, que volveu a ser 
segundo na carreira de casa, 

aínda máis lonxe que na 
cita do curso prece-

dente.

Nunha carreira 
cun alto número de 

coches das máis modernas 
xeracións, clasificarse moi arriba 
cun vehículo xa bregado non é 

doado. O naronense Fernando Rico 
foi quen de terminar oitavo co seu 

BMW, mandando entre os de 
propulsión e na variante 

Top Ten B.
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Suárez con man firme
Rali Terra de Auga – Camiño de Santiago

Porque o de Pravia non 
quixo sorpresas e volver 
así a ser un piloto rápido 
e consistente en especiais 
de terra. Liderou o rali den-
de o treito “0”, mantendo 
marxes suficientes para 
cimentar o seu segundo 
triunfo na carreira coruñe-
sa e tamén a segunda no 
SCERT do presente exerci-
cio, tras triunfar no asfalto 
de Córdoba.

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ | FoTo

Posto Piloto Vehículo

1º José Antonio Suárez Skoda Fabia R5

2º Nasser Saleh Al-Attiya VW Polo GTI R5

3º Iván Ares Hyundai i20 R5

4º Leo Rossel Ford Fiesta R5 MKII

5º Gorka Eizmendi Skoda Fabia R5

6º Jean-Michel Raoux Skoda Fabia R5

7º Juan C. Quintana Skoda Fabia R5

8º Cristian García Ford Fiesta N5

9º Félix Macías Skoda Fabia R5

10º Ricardo Triviño Skoda Fabia R5

Clasificación Xeral

ATA 63 CLASIFICADOS

Ga-
ñador en Arzúa 

en 2017, daquela cun 
N5, o asturiano “Cohete” Suá-

rez proseguiu a súa aprendizaxe 
en terra co Fabia R5. Mantivo a raia 
a Al-Attiyah e lonxe a Ares, os seus 
principais adversarios na manga 

coruñesa. Primeiro triunfo na terra 
2021 para o de Skoda, que non 

deu opcións, asinando un 
maxistral rali.

Eliminado o ano pasado 
na segunda especial deste 

mesmo rali, o quatarí Al-Attiyah, 
quería este ano resarcirse na manga 
galega. Pelexou pola vitoria contra 

Suárez, pero tivo que pregarse, acadan-
do unha brillante segunda posición, 
amosando como era agardado un-

has enormes dotes de pilotaxe 
neste tipo de terreo.

Sabedor de que as súas 
opcións no SCER pasaban 

por non errar neste rali, Ares fixo 
unha proba de menos a máis, para 
acadar os puntos do terceiro lugar e 
os do TC +. O de Cambre foi quen de 

xestionar a carreira nun terreo no 
que aínda está en proceso de 

aprendizaxe.

Inme-
llorable retorno 

de Christian García, ex-
campión de España de ralis de 

asfalto,. O aragonés recuperaba 
o pulso da competición, copilotado 

polo lucense Mario Tomé. Gran 
carreira de ámbolos dous, saldada 

coa primeira praza entre os 
coches da Copa RMC N5, aos 

mandos dun efectivo 
Fiesta.

Óscar 
Palomo, un 

sólido valor do automo-
bilismo nacional, liderou o 

apartado da Beca Junior RTS. 
O madrileño, copilotado polo 
experimentado José Antonio 
Pintor, superou aos galegos 

Blach e García, segundo e 
terceiro respectiva-

mente.
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Evans non falla e lévase o “Portugal”

O Rali de Portugal serviu-
lle ao galés Elfyn Evans para 
quitarse a espiñiña que tiña 
cravada despois de que o 
seu compañeiro en Toyota, 
o heptacampión Sebástien 
Ogier, se levase a proba dis-
putada en Croacia na últi-
ma especial. Nesta ocasión 
o francés subiu á última pra-
za do caixón, o que lle ser-
virá para chegar a Cerdeña 
no liderado do Campionato 
do Mundo de Ralis. A segun-
da praza foi para a dupla 
española de Hyundai, for-
mada por Dani Sordo e Borja 
Rozada, que na súa primei-
ra carreira xuntos ao máxi-
mo nivel demostraron que 
hai vimbios para soñar con 
velos no máis alto do podio 
esta tempada.
Do mesmo xeito que na an-
terior edición, a cita lusa 
arrincou cunha etapa mara-
tón na que empezaba a de-
bacle que significaría esta 
proba para Hyundai, que 
empezaba con moita for-
za, co cántabro Dani Sordo 
dominando nos primeiros 
compases e cos seus compa-
ñeiros de equipo acaparan-
do as tres primeiras prazas 

ata a segunda pasada por 
Mortagua, na que o belga 
danaba a suspensión do seu 
Hyundai i20 Coupé WRC, o 
que o obrigaba a abando-
nar, mentres que na seguin-
te especial o piloto español 
perdía o liderado tras sufrir 
unha gran degradación nas 
súas Pirelli, o que deixaba o 
liderado en mans do seu ou-
tro compañeiro, o estoniano 
Ott Tänak; este problema cos 
pneumáticos aproveitábao 
tamén Evans, para superar 
ao español.
Na xornada do venres tamén 
competiron os participantes 
da Peugeot Rally Cup Ibérica, 
na que a armada galega non 
puido facer nada fronte ao 
asturiano Alejandro Cachón, 
que se levou a vitoria cunha 
xestión da carreira impeca-
ble. Acompañaríao no podio 
o veterano Alberto Monarri, 
mentres que a honra dos ga-
legos salvouna Álvaro Muñíz.
Roberto Blach Jr., que sufriu 
problemas mecánicos e unha 
picada, realizou unha boa re-
montada para pasar da undé-
cima praza á quinta posición 
final, xusto por diante de 
Delbin García, mentres que 

Santi García pechaba a clasi-
ficación final no trofeo pro-
mocional monomarca.
A segunda etapa arrinca-
ba con Tänak atacando para 
distanciarse de Evans, o que 
lle permitiu abrir unha mar-
xe de case 20”, que parecían 
empezar a marcar unha fen-
da complicada de recuperar 
para o de Toyota e para o pro-
pio Dani Sordo. Con todo, un 
novo xiro de guión, que vía 
como do mesmo xeito que a 
Neuville unha rotura da sus-
pensión dereita deixábao 
fóra de combate.
Por detrás, Ogier empezaba a 
recuperar posicións aprovei-
tando unha mellor posición 
de saída á que tivo o venres, 
colocándose ao final do día 
na terceira praza que acaba-
ría ocupando no parque pe-
chado final.
De cara á última e definiti-
va etapa, o xefe de equipo 
de Hyundai, Andrea Adamo 
deixou claras as intencións 
do equipo de intentar que 
Dani Sordo pelexase pola vi-
toria, pero a dupla de Toyota 
non deu opción á parella es-
pañola, cunha demostración 
de ritmo no primeiro treito 

do último día, que deixou 
a carreira case vista para 
sentenza.
Fóra do podio quedaron o xa-
ponés Katsuta, que cada vez 
está máis preto dos postos de 
cabeza co Toyota Yaris WRC e 
os dous pilotos de M-Sport, 
Gus Greensmith e Adrien 
Fourmaux, conseguindo o 
británico impoñerse ao seu 
compañeiro francés, que en 
Portugal competía por se-
gunda ocasión co Ford Festa 
WRC.
En WRC2, o finlandés Lappi 
non deu opción algunha 
aos seus rivais, sumando 
unha folgada vitoria a bor-
do do Polo GTI R5, mentres 
que en WRC3 o triunfo foi 
para o polaco Kajetanowicz, 
co Fabia Rally2 Evo mantido 
pola estrutura española de 
RaceSeven. Nesta categoría 
os nosos representantes na-
cionais non lograron superar 
a primeira etapa do venres, 
logo de conseguir, tanto Jan 
Solans como Pepe López, 
encabezar de forma fugaz a 
clasificación.
Entre os Júnior o triunfo le-
vouno Mārtiņš Sesks para 
Letonia.

Evans aperta a clasificación xeral do mundial co cuarto triunfo da súa traxectoria deportiva

O sete veces campión mundial realizou unha carreira de menos a máis, sen cometer erros 
e sumando un bo botín de puntos O piloto británico realizou a súa mellor carreira ata o momento co Ford Fiesta WRC

Aproveitando a posición de saída a dupla Sordo-Rozada subía ao podio na súa primeira
competición co Hyundai i20 Coupé WRC

■ NACHO CARBALLEIRA | TexTo e FoTos
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Nova demostración da nova perla francesa na súa segunda participación co vehículo de M-Sport

Menos de seis segundos supuxeron a vitoria do polaco sobre o francés Yohan Rossel

O coruñés foi o mellor dos galegos no trofeo organizado por Sports

Dominio imperial do finlandés, que pareceu non ter rival que seguise o seu ritmo

Tirando de pundonor, Blach Jr. remontou para sumar os seus primeiros puntos 
na Peugeot Rally Cup Ibérica
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