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Novo Citroën C4
Compacto ou SUV?

100% SUV. 100% eléctrico

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**

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.
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Os sinais de fume o están avisando. Os grandes coiotes da “pradeira” (fabricantes) están
enviando mensaxes claras as pequenas lebres
(concesionarios). Os ventos están cambiando e
en calquera momento remata a paz e chega un
tempo novo de confrontación. Probablemente
moi duro e con moitas baixas.
Detrás de moitos concesionarios hai a tradición dunha saga familiar. Unha historia de loita
e esforzo titánico para que esa empresa chegase tan alto como fose posible. Defendendo
a marca representada con uñas e dentes.
Tratando continuamente de vender máis e
mellor, posicionando desta maneira a marca
representada o máis alto posible. Todo isto con
orgullo de empresa con sentimento fraterno.
Considerándose todos como unha gran familia, cun patriarca representado na figura do fabricante. Agora parece que todo isto comeza
a desvanecerse. Non é novo, dende a crise do
2008 todo é diferente neste espazo do motor.
A fraternidade perdeuse na bruma dos tempos.
Daquela os construtores automobilísticos lanzaron un recado subliminar “sálvese quen poida”. Unha mensaxe reforzada pola tese de que
o que non puidese continuar o ritmo dos tempos mellor que se apartase desa inmisericorde carreira do mercado automobilístico. Foron
moitas as sagas familiares de longa tradición no
sector dos concesionarios as que quedaron nas
cunetas. Os fabricantes continuaron o camiño
sen mirar nin sequera con compaixón a todos
aqueles que crebaron, despois de estar ao longo de moitas décadas xuntos, practicamente
tantas como xeracións estiveron ao fronte do
concesionario.
Agora os sinais de fume comezan a estar claros para todos os que os saben, ou os queren,
interpretar.
Unha das marcas do grupo Volkswagen lanza a nova plataforma “Seat Virtual Experience”,
que lles ofrece aos clientes a posibilidade de
acceder a un Showroom virtual, onde poderán coñecer e interactuar con practicamente
todos os seus turismos e SUV. A través dunha contorna inmersiva e tridimensional de

excelente calidade, os usuarios poderán explorar os espazos e detalles dos vehículos con
grande exactitude, dende os tons da carrozaría
e os reflexos que xera, ata as texturas dos materiais do habitáculo.
Esta ferramenta, única no sector do automóbil no noso país segundo Seat, permítelles aos
usuarios acceder aos modelos e interactuar con
eles como se estivesen no concesionario de
forma física a través da Internet. Así, dende o
punto de vista de deseño, poderán acender as
luces, elixir o punto de vista desexado tanto
dende fóra como dende dentro do vehículo,
cambiar as cores da carrozaría e as lamias, ou
abrir e pechar as portas, o maleteiro e o teito
panorámico.
Ou sexa, que con esta tecnoloxía algúns
clientes xa non pasarán polo concesionario
para mercar o seu coche. Simplemente farano a través da súa páxina web, cunha transferencia bancaria dixital e unha entrega no
propio domicilio por un empresa de entregas
especializada.
Outro sinal de fume acaba de ser lanzado dende un gran consorcio multinacional. O recentemente creado grupo Stellantis que engloba
marcas tan diversas como Peugeot, Fiat, Opel,
Citroën, Jeep, Alfa Romeo e outras, acaba de dar
a voz de alarma. A distribución dos seus vehículos vai sufrir unha transformación radical. De
forma que os acordos de venda e distribución
de servizos de todas as marcas de Stellantis se
cancelarán cun aviso previo de dous anos (ou
sexa que os concesionarios actuais volverán
á casilla de saída) e a nova rede de distribución seleccionarase pouco despois, baseándose nuns factores e obxectivos clave.
O modelo de redes da automoción tradicionais está cuestionado. Os concesionarios son
os verdadeiros clientes dos fabricantes, así quedou demostrado na crise de 2008, e son os que
lles están permitindo facer determinadas operacións porque soportan a facturación dos vehículos. Por iso, a pregunta que hai que facer,
analizando o futuro a curto prazo, é, canto tempo poderán resistir e soportar o sistema actual?

Nuevo
SEAT Arona
Por 14.800 €.
Sujeto a financiación*.

Compostela Motor. Travesía de
Reborido, 7 | Milladoiro | Tel. 981 531 243
Marineda Motor. Av. Alcalde Alfonso
Molina, Km. 2 | A Coruña | Tel. 981 173 111

*Consumo medio combinado 3,5 a 4,1 l/100 km (GNC) y de 5,2 a 6,6 l/100 km. Emisiones ponderadas de CO2 de 101 a 150 g/km, (Valores WLTP). Imagen acabado SEAT Arona
X-PERIENCE con opcionales. PVP recomendado en Península y Baleares para un SEAT Arona 1.0l TSI 70 kW (95 cv) St&Sp Reference por 14.800 € para clientes particulares
que entreguen un vehículo de ocasión de más de 3 años de antigüedad, y 6 meses de pertenencia, a nombre del comprador del vehículo nuevo o familiar 2º grado o pareja
legal. IVA, transporte e impuesto de matriculación, aportaciones comerciales de marca, concesionario y Volkswagen Financial Services incluidos en el precio. Oferta válida
hasta el 31/07/2021 para clientes particulares que financien a través de Volkswagen Bank GmbH S.E según condiciones contractuales un capital mínimo de 11.500 €, con una
permanencia mínima de la financiación de 48 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. Pack Confianza SEAT incluido en el precio si se financia la compra
con Volkswagen Bank GmbH S.E (ver las condiciones contractuales). Los servicios incluidos son los siguientes: 5 años de mantenimiento SEAT Service o 80.000 km (lo que
antes suceda) y extensión de garantía durante 3 años adicionales a los 2 años de garantía del fabricante o 100.000 Km (lo que antes suceda).
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Dúas rodas
Pontevedra acolleu a proba da Copa de España feminina de ciclismo
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e Foto

O pasado 27 de xuño
Pontevedra acolleu a quinta
proba da Copa de España feminina, que se celebrou polas inmediacións da cidade
e participaron máis de 200
ciclistas.
A proba cadete resolveuse
ao sprint onde a máis forte
foi a líder da Copa, Laia Bosch
(Costa Brava), que volveu a
repetir triunfo e xa suma catro triunfos consecutivos na
Copa, desta maneira deixou
sentenciada a clasificación
xeral. As mellores cadetes

galegas foron María Filgueiras
(Caimanes de Betanzos) que
rematou décima e Aroa Otero
(Avanza–O Porriño) que rematou décimo terceira.
Na proba júnior, cinco ciclistas xogáronse o triunfo ao sprint, a máis rápida
foi a balear Ainhoa Moreno,
que lle gañou o sprint a Laia
Puigdefábregas (Nafarroa)
e a Laura Ruíz (Río MieraMeruelo). A mellor galega foi
Claudia García (Team Farto)
que rematou na vixésimo primeira posición.

Na proba elite/Sub23 cabe
destacar a actuación da galega Carla Fernández (Team
Farto BTC) que gañou a clasificación das metas voantes
e rematou na décimo terceira posición. No que respecta a vitoria, a gañadora foi a
valenciana, Susana Pérez (Río
Miera-Cantabria Deporte) que
foi a máis rápida da escapada
formada por cinco ciclistas,
segunda rematou Idoia Eraso
(Laboral Kutxa), líder da Copa,
e terceira foi a inglesa Claire
Steels (Sopela Womens Team).

Unha chaqueta ventilada para
levar a moto en verán

Novidades nas Honda Super
Club e Monkey 2022

Chámase Ruby e é o derradeiro de Acerbis: unha chaqueta ventilada e cómoda,
con suficientes petos, axustable e con complementos
reflectores. Ten tres capas e
dous delas, a de abrigo e a impermeable, pódense montar
á vez ou por separado, o que
resulta útil dependendo do
tempo que nos toque ao darmos unha volta na motocicleta. O interior ten un pescozo
de microfibra, forro de malla e
membrana interior impermeable e transpirable desmontable, que ademais conta con
costuras totalmente selladas e acolchado interior
desmontable. Dous petos exteriores, outro no
interior e un cuarto no
acolchado desmontable destacan fronte a
outras prendas. Os puños, as mangas e os
baixos son axustables

Motores novos que cumpren a normativa europea,
melloras no confort e novas
cores para dous populares
modelos de Honda. A Super
Club ten un propulsor máis
potente, o SOHC, refrixerado
por aire e que ofrece un consumo de 1,5 litros/100 km
(WMTC), e ademais conta
con cambios na suspensión
que suavizan a condución
urbana e un novo asento de
pasaxeiro e repousapés traseiros. Pasa ao seu repertorio
unha iluminación completa
de LED e unha nova cor, o
Gris Axis Mate metalizado
que combina ben cos asentos vermellos clásicos do
modelo orixinal de 1958.
Tamén cun novo motor homologado EURO5, a Monkey
aporta unha potencia de 6,9
kW e 11 Nm de par, consumindo 1,5 litros/100 km e
cunha autonomía de máis

para asegurar unha condución cómoda e segura. A parte dianteira da chaqueta, así
como as mangas e o lombo
teñen reflectores.
A Ruby de Acerbis pódese mercar en negro, negro e
branco e negro e vermello,
por 170 €, as ombreiras (homologadas) véndense por
separado.

de 370 km co depósito de
5,6 litros. Outros cambios e
melloras respecto á versión
de 2018 inclúen: unha caixa
de cambios máis longa de
cinco velocidades, lamias
de 12” e novos amortecedores traseiros de dúas fases. A
renovación da Monkey engade aos clásicos Amarelo
Banana, Pearl Vermello e
Nebula Prateado, unha nova
cor, o Azul Glittering Perlado,
totalmente nova, que procura un toque divertido sobre
unha máquina que apareceu
en Xapón en 1961.

A Suzuki GSX-S950 homologada para o A2
Limitada a 35 kW aínda que
a súa capacidade real sexa dobre, a nova GSX-S950 é unha
moto, de cidade ou outros percorridos, pensada para condutores con pouca experiencia. O
criterio no seu deseño buscou
equilibrar a condución segura
e a deportividade, polo que o
seu motor é unha herdanza da
GSX-R1000 que tiña un motor

de 999 cc de carreira longa. A
GSX-S950 transmite moita
sensación de control, ten un
manexo sinxelo e un bo rendemento do propulsor, pero
malia a limitación da potencia,
os deseñadores quixeron que
a experiencia fose o máis deportiva posible, e por iso fixeron que o mapeo do motor e a
configuración do chasis desen

a sensación do rendemento da
condución da GSX-R1000. A
parte da experiencia ao montala, a nova moto de Suzuki
tamén quere semellar á vista
unha superbike, cun deseño
agresivo e futurista no que a
masa do corpo se bota para
adiante.
Dispoñible en tres cores:
Metallic Triton Blue, Pearl

Brilliant White e Glass Sparkle
Black. Chegará en setembro.

Silence Galicia en Vigo, Santiago, A Coruña, Narón y Lugo
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Galicia

Os Cupra Híbridos enchufables
xa están nas rúas
Cupra Marineda
Motor expuso na
Coruña ó Cupra
Formentor híbrido enchufable e o Cupra León híbrido enchufable, ambos
cunha potencia de 245cv.
Grazas a colaboración
de CSC quedaron visibles
na noite de San Xoán para
todo o que se achegou a
participar no sorteo dunha
fin de semana de experiencia de condución Cupra.
A versión híbrida enchufable permite 60 km
de percorrido en modo

completamente eléctrico,
con 0 emisións de CO2, e
a posibilidade de enchufar o coche e circular pola
cidade sen ter necesidade
de gastar combustible nin
contaminar.
A App Cupra Connect permite controlar o tempo de
carga, a calefacción, a cantidade de combustible e
a batería ou mesmo localizar o coche se non lembras onde está aparcado
ou facer unha chamada de
urxencia.

Yáñez refórzase
Dende o 1 de xullo, o Grupo de automoción Yáñez e
Gándara Motor, unen as
súas forzas para converterse no principal distribuidor
da marca Volkswagen en
Galicia.
O grupo converteuse en
distribuidor exclusivo na
provincia da Coruña, onde
dispón de instalacións propias en Santiago, A Coruña,
Ferrol e Carballo, así como
outros contratos de axencia
noutras zonas da provincia.
Yáñez é unha das empresas señeras da automoción
galega, dende que foi fundada por Jesús Yáñez en

1959 como primeira concesión de Seat en Compostela,
logo de VW, Audi e Skoda.
Finalmente
especializouse en Volkswagen.
Recentemente este proxecto reforzouse coa compra
da concesión da Coruña e
Carballo.
Pola súa parte Gándara
é unha concesión de alta
reputación na comarca
de Ferrol. A incorporación
desta última ao proxecto
xerará un importante valor engadido e unhas sinerxías que redundarán na
solidez e eficiencia do novo
proxecto.

Lavacolla Camper Park
Nestes tempos de
incerteza económica que alguén
se aventure cunha iniciativa empresarial é unha boa
noticia. Iso é o que fixo Ton
Vidal, un profesional cunha ampla traxectoria no
mundo do automobilismo, cunha nova fórmula
de cámping.
Lavacolla Camper Park
é un cámping especializado en autocaravanas, caravanas e furgos Camper.
A idea xorde da falta de
oferta de instalacións deste tipo na capital galega. É
un híbrido entre o concepto tradicional de cámping e

as áreas de autocaravanas,
nas que soamente se pode
aparcar, a maioría das veces un máximo de 24 horas. Os servizos do Camper
Park, adaptados á normativa da Xunta de Galicia,
son amplos: parcelas para
acampar, sacar mesas e cadeiras, baños con duchas,
lavadoras, zona de baleirado de augas grises e negras, toma de auga, zona
de lavado para os vehículos, tenda...
Xa ten solicitudes de
reserva de campistas
franceses, irlandeses e
alemáns, entre outras
nacionalidades.

Breogán leva o motosharing
a O Grove e Sanxenxo
O novo servizo
de motos compartidas 100% eléctricas Silence, Breogán
Mobility, presentouse no
concello do Grove.
O acto de presentación
contou coa participación
de José Cacabelos, alcalde do Grove; Óscar
Pereiro, gañador do Tour
de Francia 2006 e Pablo
Conde, director comercial
de Grupo Breogán. Para
os meses de xullo e agosto,
Breogán Mobility (Grupo

Breogán) despregou unha
frota de 80 motos 100%
eléctricas da marca Silence
(da que Grupo Breogán é
distribuidor oficial para
toda Galicia) para ofrecer un servizo de mobilidade urbana compartida
eficiente e sostible dentro dos concellos do Grove
e Sanxenxo, así como nas
localidades de Portonovo,
A Lanzada e San Vicente
do Mar, co respaldo de
Acciona.
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Novas
Sostibilidade da man da
deportividade, ID.4 GTX
O novo Volkswagen
ID.4 GTX inaugura a
nova gama de alto
rendemento que vén demostrar a compatibilidade entre a mobilidade eléctrica e
a potencia nun mesmo vehículo. No exterior, os seus faros Matrix LED dianteiros e os
pilotos LED 3D traseiros, así
como os paragolpes específicos, marcan a vocación deportiva do deseño, impresión que
se mantén no interior, coas insercións de coiro artificial en
cor vermella e azul escura no
cadro de mandos, símbolo da
mobilidade eléctrica.
Dous motores eléctricos, un en cada eixo, xeran
en conxunto unha potencia máxima de 290cv, o que

permite acelerar o vehículo
de 0 a 60 km/h en 3,2 segundos e de 0 a 100 km/h en 6,2.
É o primeiro automóbil baseado na Plataforma Modular de
Propulsión Eléctrica (MEB) que
ofrece unha tracción total, obtén a súa enerxía dunha batería de alta tensión de 77 kWh,
o que lle proporciona unha
autonomía de 480 km (WLTP),
coa velocidade máxima limitada electronicamente a 180
km/h. A recarga faise rápido
en carga continua, cunha potencia de 125 kW. O condutor
pode escoller o seu perfil de
condución entre as opcións
Eco, Comfort, Sport, Individual
e Traction. O ID.4 GTX estará
dispoñible a partir de 50.705 €.

Un novo e exclusivo escorpión:
o Abarth 695 Esseesse
A nova “Collector
Edition” de Abarth xa
está dispoñible e trátase dunha edición limitada
de 1.390 berlinas, 695 en cor
Negro Scorpione e 695 en Gris
Campovolo, que vén inspirada
no Cinquino de 1964 collendo o estilo do 695 Esseesse.
Cunha cilindrada de 690 cc e
unha potencia de 180cv, ten
250 Nm de par e chega a unha
velocidade de 255 km/h, acelerando de 0 a 100 km/h en 6,7
segundos. O cambio é manual,
pero está dispoñible como opcional un cambio secuencial
robotizado Abarth con levas
no volante.
O capó de aluminio do vehículo axuda non só a alixeirar o 695 Esseesse, senón que
mellora o seu rendemento en
curva e aceleración. Detalles
do deseño exterior fan referencia ao pasado da marca de

escorpión, como os remates
en branco no DAM dianteiro
e traseiro. Tamén brancas son
as lamias de 17 polgadas con
embelecedor e pinzas vermellas. Mentres o exclusivo
interior vén con asentos numerados que incluén “one of
695” visible no repousacabezas e cunhas costuras que harmonizan coa cor exterior, sexa
o Negro Scorpione ou o Gris
Campovolo. Elementos en fibra de carbono e uns cintos de
seguridade vermellos rematan
de darlle ao 695 Esseesse esa
estética de coche de carreiras.
Tampouco lle falta tecnoloxía
e conectividade, así que este
trae o sistema de infoentretemento Uconnect con navegación por satélite, unha
pantalla táctil de 17,8 cm, ou
7”, con compatibilidade con
Apple CarPlay e Android Auto
e unha radio dixital DAB.
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Novas

Pack Touring do Porsche 911 GT3
O novo Porsche
911 GT3 con pack
Touring é un deportivo de altas prestacións cunhas orixes que se remontan
a unha variante do equipamento do 911 Carrera RS de
1973. Nesta sétima entrega do potente GT Touring a
atención céntrase no mantemento da pureza do deseño. Deste xeito, o emblema
“GT3 Touring” aparece sobre
a grella do capó traseiro no
que falta o alerón fixo, substituído por outro que se desprega automaticamente coa
velocidade, mentres que o
frontal mantén a cor negra
da carrozaría e do interior. A
cor prateada de aluminio resalta as molduras dos marcos

das portas e as saídas do escape. Os grupos ópticos de
faros LED, pintados en negro,
ofrécense opcionalmente
con Porsche Dynamic Light
System ou Light System Plus.
No interior domina o coiro negro a xogo coa cor do
teito. A xenética da competición faise presente en todos os detalles: suspensión
dianteira independente de
dobre pinza, difusor traseiro
do celebrado 911 RSR GT e
motor bóxer de seis cilindros
4.0 litros e 510cv con orixe no
911 GT3 R, e todo isto cun
peso de 1.418 quilogramos
coa caixa de cambio manual
ou de 1.435 kg coa transmisión PDK. O prezo final é de
196.081 euros.

Ferrari presenta o 296 GTB cun
novidoso motor híbrido
Cunha motorización central traseira híbrida de 830cv
e dúas prazas, así se
presentou o 296 GTB, unha
berlinetta deportiva, nun
evento dixital retransmitido
pola páxina web de Ferrari e
as súas redes sociais. Toma
o nome da cilindrada total
do automóbil (2.992 cc), do
número de cilindros, seis, e
as iniciais de Gran Turismo
Berlinetta. O seu motor dálle identidade porque é unha
novidade V6 turbo de 120º
de 663cv acoplado a un motor eléctrico que cos seus 122
kW (167cv) extra consegue
dar ao 296 GTB a potencia

de 830cv. O sistema híbrido
enchufable (PHEV) garante
unha boa usabilidade, unha
resposta inmediata do pedal e unha autonomía de 25
km funcionando plenamente
con electricidade. O deseño
exterior quere reflectir a modernidade do auto cun estilo sinuoso e deportivo que
intencionalmente recorda
ao 250 LM de 1963, de inspiración futurista e cunhas
curvas que xa nos sesenta proxectaban velocidade. O novo 296 GTB tamén
está dispoñible na versión
Assetto Fioano, focalizada
no rendemento óptimo do
vehículo

O novo Peugeot 308 SW
Peugeot presenta
o novo 308 SW cun
deseño moderno e
eficiente. A súa vocación familiar demóstrase no espazo
para os pasaxeiros, cunha lonxitude entre eixos de 2,73 m,
mais tamén na acertada modularidade, pensada no uso
diario, e un maleteiro motorizado de 608 litros ampliable
aos 1.634 cos asentos traseiros
abatidos. A eficiencia, que vén
reducir as emisións de CO2 e
o consumo de combustible,
conséguese optimizando a
aerodinámica e tamén coas
motorizacións que ofrece .
Deste xeito encontramos dúas
versións de híbridos enchufables: o Hybrid 225 e-EAT8 de
tracción dianteira cunha combinación de motor PureTech

de gasolina de 180cv e motor
eléctrico de 81 kW acoplado á
caixa de cambio e-EAT8, cunhas emisións de CO2 de 26 gr
e unha autonomía de 59 km
100% eléctrica; e o Hybrid
180 e-EAT8 de tracción dianteira, motor PureTech gasolina de 150cv ,motor eléctrico
de 81 kW con caixa de cambio e-EAT8 con 25 gr de CO2
por km e 60 km de autonomía
eléctrica.
Tamén están dispoñibles
motorizacións térmicas, de
gasolina con 3 cilindros e cilindrada de 1,2 litros PureTech
110 S&S 6v, 130 S&S 6v e 130
S&S EAT8; ou ben diésel de 4
cilindros e cilindrada de 1,5
litros BlueHdi 130 S&S 6v e
130 S&S EAT8. No interior o
Peugeot 308 SW ofrece un

novo e mellorado i-Cockpit, cun volante compacto
e mandos integrados, unha
innovadora pantalla central
táctil de 10 polgadas, o novo
sistema Peugeot i-Connect
Advanced e un sistema de

infoentretemento intuitivo e
conectado. O 308 conta coa
última xeración de sistema de
axuda á condución semi-autónoma mediante o Pack Drive
Assist 2.0.
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Presentación da vindeira xeración do Civic 5 portas
O fabricante xaponés Honda acaba de
facer públicas as primeiras imaxes do novo Civic 5
portas, a que será a undécima
xeración do popular hatchback
da marca.
O Civic continúa sendo un
modelo crave para Honda en
Europa e a última xeración
toma como base os case 50
anos de legado do modelo,

proporcionando os niveis
de funcionalidade, confort e
atractivo visual polos que este
modelo é ben recoñecido.
O novo Civic ofrecerase exclusivamente con motorización híbrida, co que será o
último modelo en incorporar
o conxunto propulsor e:HEV
(vehículo eléctrico híbrido)
da marca, e co que se cumprirá o obxectivo anunciado

pola compañía de que, en
2022, todos os principais
modelos da súa gama no
Vello Continente incorporarán conxuntos propulsores eléctricos. O conxunto
propulsor híbrido e:HEV, xa
presente en modelos recentemente lanzados como o
Jazz e o Crosstar, proporcionará aos propietarios do novo
Civic a combinación perfecta

entre condución emocionante
e eficiente.
Dende o seu lanzamento
en 1972, o Civic recibiu sempre unha grande acollida por
parte dos clientes en todo o
mundo, tal e como certifican
os máis de 27 millóns de unidades comercializadas en 170
países. O novo Civic e:HEV chegará a Europa a partir de outono de 2022.

BREVES
❱❱
O Peugeot 106 cumprirá 30 anos en setembro, converténdose así nun youngtimer,
catalogable xa como vehículo
de colección. O 106 chegou para

ampliar a oferta de da marca no
segmento B.
❱❱
O Cupra León segue
os pasos do Formentor, que xa
recibiu unha puntuación de 5 es-

trelas no principio do ano. O León
obtivo a máxima cualificación,
tanto nas versións con motor de
combustión como nas híbridas
enchufables.

❱❱
Opel entrará no maior
mercado automobilístico do
mundo, en China, como marca
100% eléctrica. O lendario Manta
regresará como 100% eléctrico.

HÍBRIDO AUTORRECARGABLE

¿Vacaciones o
coche nuevo?
¿Y por qué
no los dos?

Ahora tienes un CR-V Híbrido con 6.000 € de descuento1
Y si quieres empieza a pagarlo en octubre2
Consumo combinado (l/100 km): 6,6. Emisión CO₂ combinada (g/km): 151.

Pide tu prueba en www.honda.es

Oferta válida para la compra de vehículo nuevo de la gama CR-V 2.0 i-MMD 4x2 financiando a través de Honda Bank GmbH S.E. un mínimo de 10.000 € en 24 meses. 2 Sin entrada y empezando a pagar el primer recibo en octubre de 2021. Durante los dos meses de carencia los intereses
devengados se acumulan al capital pendiente. Oferta sujeta a aprobación de la entidad financiera y válida hasta el 31/07/2021 en la Red de Concesionarios Honda en Península y Baleares. Ejemplo representativo: PVPR en Península y Baleares para CRV HYBRID 2.0 i-MMD 4X2 ELEGANCE NAVI:
34.885 € financiando, incluido IVA, transporte, impuesto de matriculación, aportación del Concesionario y marca o 40.885 € pagando al contado. Entrada 0,00 €. Gastos de apertura financiados un 3% siendo 1.046,55 €. Importe total del crédito 35.931,55 € en un plazo
de 37 meses, 34 cuotas de 557,25 € y 1 cuota final de 23.339 €. Importe total adeudado 42.285,50 € Intereses 6.353,95 €. Coste del crédito 7.400,50 €. Sistema de amortización francés. Precio total a plazos 42.285,50 €. TIN 6,80%. TAE 8,36%. Oferta financiera de Honda
Bank GmbH S.E. sujeta a aprobación y válida hasta el 31/07/2021. *5 años de garantía (tres años de original + 2 de extensión mecánica) según condiciones contractuales a consultar a través de la Red Honda. No incluye pintura metalizada ni gastos de matriculación.
1

GALCAR. Concesionario Oficial Honda en Galicia.
Avda. Finisterre, 331. Tel. 981 27 04 05*. La Coruña. - Vía de la Cierva, 2-4. (Pol. Ind. Del Tambre). Tel. 981 52 17 70*. Santiago de Compostela.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.
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Un AMG GT Coupé máis personalizable

Renovacións do BMW X3 e o X4

A marca Mercedes
vén de presentar a
actualización dun
dos seus modelos máis apreciados en todo o mundo, o
AMG GT Coupé de catro portas. As liñas do novo deseño
pasan polo aumento das opcións de personalización así
como pola maior idoneidade
para o uso diario, grazas ás
catro portas e ao espazo para
cinco pasaxeiros. Ao mesmo
tempo mantén as versións
con motor de seis cilindros
e o carácter netamente deportivo do vehículo. O novo
AMG GT Coupé presenta sistemas actualizados de asistencia á condución, posto
de condución widescreen de
serie e sistema multimedia
MBUX, así como innovadores elementos de mando con
display integrado. O novo volante AMG Performance presenta un rechamante deseño
de radios dobres e superficies táctiles integradas, ao
tempo que ofrece numerosas configuracións de asentos e equipos con variedade

Unha nova aparencia, un equipamento máis completo e
unha estrutura de gama optimizada, así actualiza BMW
o X3 e o X4. O deseño exterior do X3 agora ten no frontal e na traseira un carácter
máis robusto subliñando o
estilo deportivo do modelo,
mentres o X4 adopta a parte dianteira do X3 engadindo unha grella cos riles de
BMW con deseño de malla
e unha zaga moi dinámica.
A nova estrutura da gama
preséntase de forma máis
sinxela enfocándose na deportividade dos X de BMW,
e os paquetes M Sport e as
versións M están dispoñibles
como alternativas ao acabado xLine que vén de serie
con elementos de calidade
da gama X. O X3 tamén conta cuns novos faros traseiros LED coa contorna negra
mentres o X4 cambia o paragolpes traseiro, que agora
ten uns embelecedores nos

de cores, o que permite acentuar o carácter deportivo e o
ambiente luxoso do vehículo.
A pintura exterior presenta tres novas opcións, azul
espectral metalizado, azul
espectral magno (mate) e
branco Cachemira magno.
O novo sistema de control
do tren de rodaxe, AMG Ride
Control con nova harmonización, aumenta o confort
dos pasaxeiros, podendo o
condutor seleccionar a regraxe básica modo Sport,
para unha condución máis
deportiva, e o modo confort
para moverse serenamente a velocidade de cruceiro.
O Mercedes AMG presenta
unha ampla gama de lamias
de aliaxe de 20 polgadas e 10
radios dobres. Aqueles que
desexan unha versión máis
exclusiva poden optar polo
modelo especial Edition,
cunha pintura de cor vermella rubelita escura, lamias forxadas AMG de 21” e 5 radios
de cor prata e puídas de alto
brillo.

Tres novos acabados para tres modelos de Maserati
O Ghilbi, Quattroporte
e Levante agora están dispoñibles en
GT, Módena e Trofeo, os novos acabados exclusivos que
a marca de Bolonia pon a disposición do público. O GT céntrase na beleza e elegancia,
cun estilo urbanita, minimalista e contemporáneo, e no
Ghilbi GT e Levante GT este
acabado trae un motor de catro cilindros de 330cv e tecnoloxía Mild Hybrid, mentres no
Quattroporte GT o motor ten

seis cilindros e unha potencia
de 350cv. O Módena vai destinado aos que gozan da condución deportiva que se traduce
nun motor de gasolina V6 de
350cv, no Ghilbi e o Levante,
e de 430cv no Quattroporte,
ademais de reflectir este estilo de competición no deseño
exterior e interior do coche.
O Trofeo é o máis premium
por prestacións e confort, ten
o rendemento máis alto da
gama co seu motor V8 Twin
Turbo de 580cv, chegando a

máis velocidade e aceleración
que os seus acabados irmáns,
aínda que mantendo a seguridade e a elegancia que se espera dun auto de luxo. Dende
este mes xa se pode pedir
os acabados GT, Módena e
Trofeo para os modelos Ghilbi,
Quattroporte e Levante
de Maserati.

tubos de escape. Once cores
estarán dispoñibles no X3,
algunhas por primeira vez
neste modelo, as mesmas
que no X4, pero este poderá
pintarse adicionalmente de
Piedmont Red.
As opcións de equipamento simplificáronse para facilitar a configuración aos
clientes. Aos tres propulsores coñecidos de gasolina engadiuse a tecnoloxía híbrida,
Mild Hybrid, na que un xerador de 48 volts dá un impulso de 8 kW/11cv, mellorando
prestacións e reducindo o
consumo; o BMW X3 xDrive30e ten propulsión híbrida enchufable. As potencias
van dende os 135 kW/184cv
aos 265 kW/360cv. O sistema
de tracción total BMW xDrive
e o cambio Steptronic de 8
velocidades son de serie; por
contra, o X3 M40i, X3 M40d e
os modelos de BMW X4 levan
de serie o cambio Steptronic
Sport de 8 velocidades.

Talleres

Sprint

Bosch Car Service

Talleres Bastón
· Reparación de Cambios automáticos
· Adaptación de vehículos para discapacitados
Salvadas, 23
· Mecánica de mantenimiento
15705 SANTIAGO
· Electricidad
(A Coruña)
· Encendido
Tel.: 981 58 56 27
· Carrocería
t. baston@bosch-bcs.com
· Frenos, ABS, ESP
baston@adgruporegueira.es
· Mecánica motot

Tu taller de servicio rápido
y mecánica en Compostela
981 549 531

Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela
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A volta dunha icona checa

O novo Golf R Variant

No contexto da serie “As iconas reinvéntanse” de Skoda
Storyboard, a deseñadora chinesa Yuhan Zhang reinterpreta
de xeito actual unha das lendas
do fabricante checo, en concreto o modelo de 1905 e primeiro
da marca, o Laurin & Klement
Voiturette, pensando na súa
exposición no Museo Skoda
na casa natal de Ferdinand
Porsche. Deste xeito, o que comezou como a visión dunha
nova deseñadora do automóbil do futuro transfórmase nun
modelo real, o Skoda e-Voiturette. Na súa elaboración combínanse técnicas tradicionais e
modernas; así a carrozaría tállase en “madeira artificial” mentres que outros compoñentes,
como o logo ou soporte da

Volkswagen acaba
de presentar o máis
potente e dinámico Golf Variant, o novo Golf
R Variant, perfecta combinación dun vehículo cómodo cunha marcada vocación
deportiva. O seu carácter familiar vén expresado nun
deseño espazoso, con cinco asentos e unha capacidade máxima do maleteiro ata
o teito de 1.642 litros, e tamén no confort e seguridade
que lle proporcionan os máis
avanzados sistemas de asistencia á condución, como
“Travel Assist”, “Lane Assist”,
“Front Assist”, “Side Assist”, e
o conxunto lumínico de faros
Matrix Led IQ. Light.
A deportividade deste modelo arrinca no seu motor,
2.0 TSI cun par máximo de
420 Nm, cunha potencia de
320cv e unha transmisión
de dobre embrague DSG
de sete velocidades e sistema de tracción total con

pantalla interactiva, se fabrican
mediante impresión 3D. Así e
todo, durante o proceso algúns
elementos foron modificados
para mellorar o seu aspecto,
como é o caso da superficie
dos asentos. Unha característica do modelo é a retroiluminación LED en certas zonas, o que
permite establecer un diálogo
entre o vehículo e a súa contorna. A diferenza do deseño orixinal, cos seus tons azuis, óptase
por unha combinación de tons
vermellos e brancos para reforzar o vínculo entre o pasado e o
futuro. En resumo, 400 horas de
traballo que causaron tan boa
impresión, que se pensa nun
posible uso do Skoda eléctrico
e-Voiturette como carruaxe autónoma para turistas.

As cores dun Mini moi persoal
O Mini de tres portas, o de cinco portas
e o Mini Clubman teñen a súa disposición unha
nova opción de personalización do deseño exterior,
grazas ao novo teito multitón. Cunha innovadora técnica solápase pintura sobre
pintura húmida, e conséguese un teito en tres cores que
se combina coa cor da carrozaría. O primeiro modelo da
marca en contar con esta posibilidade foi o Cooper SE na
súa versión eléctrica, e agora
esténdese a tres autos máis
que poderán ter un teito que
pase do escuro San Marino
Blue ao Pearly Aqua e finalmente ao Jet Black, en combinación con todas as cores
da serie (menos co Chili Red
e o British Racing Green). O

Mini Clubman, ademais, poderá ter a combinación cun
Indian Summer Red. Por riba
desta posibilidade están dispoñibles acabados de pintura en branco, negro e prata.
Para un Mini, o teito funciona como un contraste e
na planta da compañía en
Oxford atoparon a forma de
innovar nesta dirección e o
novo proceso de pintura está
integrado e automatizado na
fábrica inglesa. Pero a pesar
da cadea de produción en
serie, debido á técnica empregada, as condicións ambientais inflúen no patrón da
cor, polo que cada Mini individual acaba cun teito único, facendo do característico
contraste unha nova forma
de personalización.

xestión selectiva do par de
cada roda no eixo traseiro.
A máxima axilidade e precisión conséguese ao interconectar a tracción con outros
sistemas do tren de rodaxe,
como o bloqueo diferencial
(XDS) e a suspensión adaptativa DCC. Todo isto permite
que o Golf R Variant acelere
de 0 a 100 km/h en só 4,9”,
estando a velocidade máxima limitada de xeito electrónico a 250 km/h ou 270 km/h
co paquete R-Performance.
Este paquete inclúe lamias
de 19 polgadas en lugar das
de 18 de serie. Deseñado
para o circuíto de carreiras
de Nordschleife Nürburgring,
a opción R-Performance engade dous perfís de condución propios: “Special”,
con tracción total 4Motion
con R-Performance Torque
Vectoring, e “Drift” que aumenta o pracer da condución
e a seguridade ao derrapar.

Axenda

Sprint

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich
Hamburguesas
y Pollos Asados
Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538
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Gañar cartos reparando coches
■ TEXTO: MANUEL BÁEZ
COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES

Se es o propietario dun taller de reparación de coches
deberías convencerche a ti
mesmo que es empresario.
O paso de reparador a empresario da reparación marcará o teu futuro inmediato.
Os talleres son os meus
clientes e son aos que me
dirixo cando dou formación
en aspectos comerciais e de
desenvolvemento empresarial. Son poucos os que se
consideran empresarios e é
normal.
A gran maioría estudaron mecánica, moitos deles
aprenderon no taller familiar
e son excelentes técnicos, separadamente duns grandes
supervivintes, poucos sectores son capaces de capear
as crises como eles. Pero ninguén lles ensino a xestionar,
ou mellor dito, ninguén os
preparou para xestionar en
tempos non tan boiantes
como os pasados.
Con isto non quero quitar
ningún mérito á traxectoria dos Talleres, se están no
mercado é que están facendo as cousas ben, pero baixo
o meu punto de vista, cambiando e adaptándose aos
cambios permitirá sobrevivir no mercado e gañar diñeiro reparando coches.

Por que teño unha
empresa?
Sinxelo, para gañar diñeiro. Podo gañar cartos reparando coches? Pois claro que
si.
Trátase de intentar conseguir facturar esas horas que
tedes como obxectivo (ou
deberías ter; sen obxectivos
é como conducir sen luces
de noite), sendo honestos
cos nosos clientes, cos nosos empregados, cos nosos
provedores e cos mesmos
recursos.
Para empezar, débese
planificar as citas con criterio. Un carroceiro que non

pinte os luns pola mañá nin
os venres pola tarde está tirando cartos. Ter un coche
parado no taller que sabes
que non tocarás ata dentro
de un, dous ou máis días, é tirar o diñeiro e dar unha mala
calidade de servizo.

A hora da verdade
Quizais sexa a hora de
non comprar o problema ao
cliente e si de darlle unha
solución.
Outro factor importante
para conseguir gañar diñeiro reparando coches é a preparación da visita do cliente.
Preparar as pezas necesarias antes da visita, telas
a disposición unha vez entre o vehículo en taller, analizar o histórico do vehículo
e analizar posibles necesidades. Darlle unha orientación
comercial para despois poder asesorar ao cliente e dedicar na recepción o tempo
necesario para revisar o estado do vehículo.
Unha vez entre o vehículo en taller non despachar,
senón asesorar ao cliente.

Practicar a recepción activa pode incrementar o ticket medio, é dicir o importe
facturado por vehículo, nun
15%.
A diagnoses é outro factor crave na rendibilidade
do taller, utilizar a asistencia técnica, retroalimentar
aos técnicos da túa asistencia técnica, planificar as tarefas aos técnicos adecuados é
a clave para unha eficiente
reparación.

Unha vez
entre o vehículo
en taller non
despachar, senón
asesorar ao cliente
Algo tan de sentido común para ser eficientes é
escribir. Detallar na folla de
traballo “o traballo a realizar”.
Isto que parece tan obvio
non se adoita facer. Non é o
mesmo abrir unha orde de
traballo indicando “Revisión”,
que indicar “Revisión 60.000
km, cambio de aceite e filtro
aceite + filtro habitáculo”.

Cinco minutos dun técnico por día en perder tempo
por falta de organización e
xestión supoñen perder algo
máis de 18 horas ao ano de
forma innecesaria. Se isto o
multiplicamos polo PVP da
man de obra, por exemplo
40 €, son 720 €; engade as
pezas que deixas de facturar e quizais che dea para
pensar.
Estas catro pautas, planificación, preparación, recepción activa e diagnoses,
utilizando o sentido común,
non complicando procesos,
senón axilizalos e optimizalos permiten, porque está
comprobado, aumentar a
túa ocupación de taller e xa
que logo posibilita maior
facturación de horas. Ao final, a actividade do taller baséase en comprar e vender
horas.
Para rematar, se estas pautas aquí escritas, o Taller percíbeas como un gasto de
tempo e non como un investimento de tempo, non
lle serán efectivas.
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O Hypercar 9X8, un prototipo
de competición
Resultado
do
traballo conxunto dos equipos
de enxeñería e deseño de
Peugeot nace o Hypercar
9X8. Pensado para o debut
no campionato do Mundo
de Resistencia FIA (WEC)
de 2022, presenta unhas
solucións técnicas inéditas
e unha forte identidade de
marca baseada no concepto
Neo-Performance: deportividade, tecnoloxía, eficiencia e excelencia , todo isto
transferible aos modelos de
serie. No deseño exterior
chama a atención a ausencia
do alerón traseiro, que libera a silueta e lle confire unha
fluidez descoñecida, xunto
coa firma característica de
Peugeot, as tres garras luminosas dos faros dianteiros e
os pilotos traseiros. O novo
escudo, coa cabeza de león,
está presente no frontal e os
laterais, mentres que a cor
gris Selénium con detalles
da cor Kryptonite, amarelo verdoso ácido, aparecen

tanto na carrozaría como
no interior do coche e son
os propios da nova gama
Peugeot Sport Enginered,
iniciada cos 508 e 508 SW.
Os retrovisores están perfectamente integrados e
non se interpoñen no fluxo
do aire, á vez que as lamias
amosan traballadas por un
ourive, resaltando a pureza
do deseño.
A planta motriz está constituída por un V6 de 2,6 litros
biturbo de 680cv coa V a 90º,
instalado na parte traseira
do 9X8, e un motor/xerador
eléctrico de 200 kW situado
na parte dianteira. A caixa de
cambios secuencial de sete
marchas e a batería están
aínda en fase de montaxe e
validación, e os enxeñeiros
de Peugeot Sport e Salft filial de TotalEnergies enfróntanse todos os días co reto
tecnolóxico do desenvolvemento dunha batería de alta
densidade, elevada potencia
e alta tensión.

BREVES
❱❱
O Renault Mégane, o Volkswagen Golf e o
Seat Ibiza sitúanse, respectivamente, como os coches de
ocasión máis vendidos ata
xuño en España, segundo
datos facilitados por Ideauto.
❱❱
Volkswagen e a
súa filial Seat confirmaron a
súa intención de construír no
noso país a terceira fábrica
de baterías do consorcio alemán.
❱❱
Audi e a Universidade de Berlín, está desen-

volvendo filtros para os sedimentos arrastrados pola
escorrentía urbana. Evitan
que as partículas de desgaste dos pneumáticos e outras sustancias nocivas sexan
arrastradas ata as sumidoiros
xunto co auga de chuvia.
❱❱
A Universitat de
Valencia realizou un estudo onde conclúe claramente que os españois prefiren a
formación presencial á hora
de obter o permiso de conducir.
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Novo Citroën C4
Compacto ou SUV?

De aquí a nada estaredes
cruzándovos con ducias
deste renovado Citroën
C4! Esta audaz reinterpretación pretende acadar o éxito das xeracións
previas!

Compacto ou SUV?
Á terceira xeración do
Citroën C4 remózase nunha nova liña de cupé deportivo fascinante. Ven
medindo o que un compacto estándar pero emula características dos "Sport

Utility Vehicle". Os franceses, sempre innovando, fan
por redefinilo como “CUV”
(trocando o “Sport” por
“Compact”. Callará ou non?
O caso é facernos dubidar
á hora de elixir! Coidamos
que onde encaixa é na categoría intermedia –tamén
de moda– dos "crossover".

Deseño exterior
Á par dun compacto "ao
uso", sobresae o plus de
altura (1,53 m), a distancia ao chan (15,6 cm) e tamén outros atributos SUV,
como a horizontalidade do

17
capó, os plásticos nos pasos de roda ou esas molduras laterais inferiores
perimetrando os baixos
entre os paragolpes. Por aí

O maleteiro
(380 litros) está
na media da
capacidade dos
compactos actuais
recoñeceredes os adobíos
anodizados, presentes a
partir da evolución daqueles airbumps do C4 Cactus

(neste C4, en negro brillante). Diante e atrás, a firma
lumínica dos LED diúrnos
debuxan un característico
patrón en "><". Os faros full
LED alumean satisfactoriamente e a súa forma trapezoidal é outra chiscadela
ao histórico Citroën GS. O
teito "flota" grazas á continuidade escura dos piares,
espellos, cristaleira e alerón (o practicable acentúa
o efecto). As rodas harmonizan no conxunto cunhas
elegantes lamias de aliaxe
de 18 polgadas, complementadas cuns elementos
plásticos aerodinámicos

intercambiables.
O ro- busto portón traseiro (manual) abrangue os
LED diúrnos superiores.
Estes sustentan un alerón
que divide o cristal traseiro (lembrade os C4 Coupé
tres portas), comprometendo a visión polo retrovisor
interior. Xustificará isto a
ausencia do limpaparabrisas traseiro ou será que a
sucidade non se pega polo
aerodinámico perfil cupé?

Maleteiro
Os seus 380 litros están
na media da capacidade

dos compactos actuais. O
piso ten dous niveles posibles e no fondo atoparedes un kit reparador de
urxencia por se picades
unha roda.acelera de 0 a
100 km/h en 8,3”. A versión
base, de 100 kW (136cv) e
a mesma saída de par, acelera de 0 a 100 km/h en 9”.

Interior renovado
O interior evoluciona,
vese moderno, agradable
e luminoso. Protagonista,
a gran pantalla central
onde xestionar axustes e
configuracións diversas,
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"Amortecemento
Progresivo Hidráulico" é a
outra baza da marca francesa. Só vos diremos que polas
mesmas fochancas e bandas
sonoras apreciamos unha
notable diferenza a mellor!
A sensación de "flotar", illados das irregularidades do
firme, cúmprese.

Seguridade e
conectividade

multimedia, navegación e
climatización. Citroën engade para esta uns mandos físicos a maiores fronte
á teima de centralizar todo
nos táctiles, co que iso compromete mentres conduci-

–di Citroën–. Non nola obsequian pero inclúennos
un accesorio para ancorar
a nosa nun soporte que
emerxe do salpicadeiro. Hai
dous USB e unha repisa de
carga sen fíos para móbiles.
A visibilidade cara adiante
é boa (imos altos), pero non
a traseira, nin polas ventás
de custodia nin polo espello
retrovisor (xa sabedes…).
Os exteriores acollen os intermitentes e de noite, o do
espello esquerdo céganos
algo. Hai "cámaras 360°"
pero botamos en falla que
o dereito bascule cando damos marcha atrás.
Chámanos a atención o
cativo da superficie útil da
instrumentación dixital: 5
polgadas! Citroën súmase á
tendencia de minimizala na

A
visibilidade cara
adiante é boa (imos
altos), pero non a
traseira
mos. Por certo, animádevos
a experimentar coas ordes
de voz!
A profundísima guanteira leva o meirande mérito
dos 39 litros de ocos no habitáculo; enriba, un caixón
para gardar unha tableta

Apreciamos
•
•
•
•

O equipamento de
seguridade e tecnolóxico
A reinterpretación do
modelo de referencia
Confort de marcha e
habitabilidade
Consumos

A mellorar
•
•
•

Visibilidade traseira é a que
hai…
O deseño da instrumentación
Este coche non merece esa
bucina!

Os prezos deste "made in Villaverde, Madrid" abranguen dende os 19.000
€ para un 1.2 Puretech de gasolina en acabado Feel ata os ó redor de
35.000 € da versión eléctrica. O Citroën C4 desta proba anda polos 26.000
€ (sen extras). En total hai catro niveis de equipamento.

zona tradicional en prol de
trasladar os datos importantes da condución a onde diriximos a vista, nun head up
display emerxente na base
do parabrisas.
Todos os mandos están á
man e algúns deles (como
os controis multimedia e o
regulador/limitador de velocidade, no volante, ou
os elegantes selectores do
cambio automático e modos de condución) inaugúranse nos novos Citroën C4
e Opel Mokka para universalizarse nos vindeiros modelos do grupo Stellantis.

Prioridade: o confort
Mención especial para
o concepto "Advanced
Comfort", centrado no benestar a bordo. As ergonómicas butacas dianteiras
(máis confortables que deportivas) están elaboradas
con espumas de diversas
densidades e non vos pesarán os quilómetros. Os pasaxeiros traseiros irán tamén
cómodos e desafogados en
canto a espazo para as pernas (dous mellor que tres,
claro…). Iso si, os moi altos
poden peitear o teito (lembrade, é un cupé). Dispoñen
de saídas de ventilación e
tomas USB, e tamén gozarán do teito solar.

O Citroën C4 pode presumir de dispor da tecnoloxía
de condución autónoma
de nivel 2. Grazas aos seus
sensores de radar no parachoques e a cámara no parabrisas, o propio C4 manterá
a distancia co vehículo precedente, termaravos no voso
carril e ata reiniciará a marcha logo de detervos nun
atasco. Iso si, as mans no volante! Tamén dispón de freada de urxencia, vixilancia do
ángulo morto nos espellos
exteriores, e asistente de
aparcamento.

O
"Amortecemento
Progresivo
Hidráulico" é unha
das bazas da marca
francesa
En conectividade está ao
día e é quen de integrar as
utilidades do noso móbil
na condución. O sistema de
navegación 3D presume de
estar en vangarda e pode
alertar dos radares fixos. O
"Connect Assist" proporciona axuda ou asistencia en
caso de accidente ou avaría.
Hai opción dunha cámara a
bordo coa que rexistrar viaxes ou situacións concretas.

Consumos
Probamos intensamente
o novo Citroën C4 durante
dous meses, 5.000 quilómetros nos que a media total
de consumo –algo de cidade, autovía e maiormente
estrada– non chegou aos 5
litros cada 100 quilómetros
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(a oficial anuncia 4,5). Para
o que estabamos afeitos,
é realmente satisfactorio.
Afinando a condución (co
“Stop&Start” nas detencións, regulando velocidades e xogando cos modos
de condución “Normal",
"Eco" ou "Sport"), seguro que
é rebaixable.

Plataforma estratéxica
Este modelo aprópiase da
plataforma CMP de parentes menores (Opel Corsa,
Peugeot 208 e 2008), estirada ata conseguir os mesmos 2,67 m de batalla dun
Peugeot 3008 (un SUV con
todas as letras). Isto dótao
desa habitabilidade tan notable. Realmente ten unha
xustificación: usar a plataforma grande EMP-2 coartaríao a ofertar só híbridos
enchufables. A CMP é a única –polo momento– que lle
permite a Stellantis a fabricación dos seus modelos
100% eléctricos.

Motorizacións
A opción eléctrica, o ë-C4,
conta con 136cv (100 Kw)
e 260 Nm de par máximo,
"promete" 350 km de autonomía (coa batería de ións
de litio de 50 kWh sospeitamos que non sobrepasa os
300). Destacamos o seu silencio de marcha e as prestacións de eléctrico.
A oferta térmica (Euro 6d
e con Stop&Start), intégrana un bloque tricilíndrico
1.2 PureTech de gasolina
(100, 130 ou 155cv) e outro
diésel BlueHDi 1.5 con 110
ou 130cv (o que aquí probamos). Se vos cadran as
combinacións (hai catro niveis de equipamento), podédesvos deixar tentar polo
cambio automático, habédelo apreciar!

Conclusión
É innovador, amplo, dinámico, seguro, moi confortable. Vaivos agradar
en todos os apartados
importantes, sen dúbida
ningunha.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrozaría: Crossover
Cupé, 5 p
Cor: Caramel Brown
Acabado: Shine
Combustible: Diésel
Potencia máxima:
130cv / 3.750 rpm
Par máximo: 300
Nm / 1.750 rpm
Nº de cilindros: 4 en liña
Motor e cilindrada:
1,5 l. / 1.499 cc
Tracción: Dianteira
Cambio: Automático EAT-8
con convertedor de par
Depósito de
combustible: 50 l.
Deposito de AdBlue: 17 l.
Medidas longo/
ancho/alto(mm):
4.360 / 1.800 / 1.525
Peso: 1.399 kg
Capacidade de
maleteiro: 380
/ 1.250 litros
Prestacións: 210
km/h vel. máx.
Aceleración de 0 a 100
Km/h: 9,5 segundos.
Consumo medio
WLTP: 4,5 l/100km
Emisións combinadas
CO2: 120 gr/km (WLTP)
Etiqueta
medioambiental: C
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Novas

Novo Opel Astra
Opel presentou a
sexta xeración do
Astra. Por primeira
vez o seu modelo compacto está dispoñible cunha
propulsión electrificada.
Opel ofrecerá o novo Astra
en versión híbrida enchufable con dous niveis de potencia. Ademais, disporá de
versións con motores de
gasolina e diésel de elevada eficiencia combinadas
con caixas manuais de seis

velocidades e automáticas
de oito. O novo Opel Astra
lanzarase este ano cunha
carrozaría deportiva de 5
portas, co aspecto de estar máis preto do chan e
ser máis curta, pero cunha
maior habitabilidade que
o seu antecesor. Ten unha
lonxitude de 4.374 mm e
unha anchura de 1.860. O
maleteiro, co seu piso móbil, continúa ofrecendo un
volume de 422 litros.

O novo Honda HR-V e:HEV
chegará en febreiro
Honda acaba de
confirmar que as
primeiras unidades do novo HR-V e:HEV
chegarán en febreiro. O
innovador SUV compacto,
coa súa tecnoloxía híbrida
e:HEV, converterase no seguinte modelo electrificado en incorporarse á gama.
O HR-V destaca no exterior por un deseño SUV
premium de estilo cupé,
mentres que no interior ofrece unha grande

amplitude e espazo. Todo
iso complementado coa
tecnoloxía híbrida e:HEV
de dous motores eléctricos
conectados a un motor de
gasolina i-VTEC de 1,5 litros
que ofrece unha potencia
de 96 kW (131cv) e un par
máximo de 253 Nm a 4.500
rpm.
Está equipado co sistema
Sensing, e inclúe toda unha
serie de tecnoloxías de seguridade avanzada e asistencia á condución.

Aston Martin Valhalla, rachando
con toda a normativa verde

Aston Martin parece que non está
preocupado coas
normativas anticontaminación, pois se dispón a
comercializar en 2023 un
híbrido enchufable que
alcanzará os 1.000cv. Un
vehículo que dificilmente
se encontrará gusto polas vías públicas. A súa forza motriz vén dada por un
propulsor AMG V8 de gasolina de 750cv ao que lle hai

que engadir dous eléctricos, que suman 203 cabalos. Con toda esta cabalería
este foguete alcanza os 100
km/h en tan só 2,6”, segundo datos da marca. O fabricante tamén nos aporta
unha velocidade máxima
de 350 km/h.
Se alguén está interesado pode ir encargando
un polo módico prezo de
670.000 eurazos.

Aerotaxis
Un estudo de
Porsche sobre a
mobilidade vertical
dá a coñecer os criterios e
as posibilidades de éxito.
A avaliación do estudo:
nos vindeiros 15 anos, os
vehículos VTOL teñen o
potencial para converterse nun medio de transporte atractivo. Gran parte da
poboación podería entón
utilizalos como os taxis actuais. Con todo, os taxis aéreos dificilmente poderán
resolver os problemas actuais e futuros relacionados
co tráfico e o transporte, xa

que o seu desenvolvemento e o seu éxito levan aparellados considerables riscos
e obstáculos de carácter
técnico e comercial.
Antes de poder realizar as
primeiras rutas comerciais,
aproximadamente en 2025,
os fabricantes destes vehículos terán que investir ata
10.000 millóns de dólares
no seu desenvolvemento.
Actualmente aínda non
está claro se as condicións
do marco normativo e as
infraestruturas necesarias
estarán establecidas para
entón.
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Zontes U 125
A naked 125 gañadora
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■ XOSE ARUFE | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía
https://motospruebas.blogspot.com
motospruebas@gmail.com

Tal e como vaticinei hai
uns meses Zontes é a marca de motos máis vendida
de España na categoría de
motos de cilindrada 125, e
a marca situouse entre as
10 máis vendidas do noso
país. Non é de estrañar, con
Zontes formouse a tormenta
perfecta, unha moto de moi
boa calidade, moi tecnolóxica e cunhas prestacións

dinámicas impresionantes,
algo fóra do común neste
rango de motocicletas.
Como xa destacamos
noutras probas desta marca, a súa achega tecnolóxica é brutal, empezando
polos elementos de seguridade, como son o ABS en
ambas rodas ou embrague
antirrebote.
O conxunto de iluminación é totalmente LED.
Destacaría a súa potente iluminación nocturna,
na estrada máis escura o
seu haz de luz, tanto en
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posición de luz curta como
en longa cobre un gran espazo na distancia, tamén a
súa iluminación traseira é de
novo deseño e moi eficaz. Os
conmutadores tamén teñen
retroiluminación en cor vermella, a pantalla LCD pódese
axustar en intensidade.
Na pantalla temos todo
tipo de información, ademais
do
velocímetro,
odómetro total, parcial e tacómetro escalonado dixital
tamén nos informa da velocidade engrenada, intensidade de carga da batería
a tempo real, temperatura
refrixerante, modo de condución seleccionado (Eco/
Sport), reloxo horario e nivel
de combustible. Ademais,
varias testemuñas luminosas
non indican actividade de intermitentes, luz longa, función ABS, ou posición neutral
do cambio de marchas.
Tamén monta nos extremos do manillar uns efectivos protectores que á súa
vez fan de contrapesos, debaixo do asento temos un
pequeno oco para gardar un
cartafol coa documentación.

Motor e calidades
O motor é un monocilíndrico con catro válvulas, dobre árbore de levas (DOHC)
con refrixeración líquida,
homologación EURO 5, reducido consumo e mínimo
impacto ao medio natural,
rende 14,6cv, cambio de

seis velocidades e unha
vel o c i d a d e punta de 130
km/h, tamén destacaría
como novidade o sistema
de embrague antirrebote
que evita que a roda traseira se bloquee en reducións
bruscas e garante unha vida
máis longa para o conxunto de discos, separadores e
peiraos.

O
cambio axusta
perfectamente cada
velocidade
Outro detalle que destacaría é a súa batería, como
non podía ser doutra forma
-do mesmo xeito que toda a
gama de Zontes- é unha batería de litio, máis duración
e máis potencia de arrinque.
Resumindo: menor tempo de carga e máis vida útil
en xeral. O seu dobre asento desmontable tamén nos
chama a atención, un perfecto mullido de látex recuberto por unha pel sintética
antiesvarante con costuras
termoseladas.
En xeral os seus acabados
son de altísima calidade. Isto
xa o comprobamos noutros
modelos de Zontes que probei anteriormente na nosa
revista.
Moi poucas marcas están fabricando motos desta calidade. O de Zontes é

impresionante, lin ultimamente que se imitan a este,
que se copian ao outro…
Estou convencido de que
Zontes non copia, inspírase,
e o que si creo firmemente é
que en breve moitos empezarán a copiarlles a eles.

Accesorios
A propia marca dispón
dun conxunto de maletas
laterais ou se o preferimos
o conxunto de baulete traseiro, moi práctico para gardar un casco e á vez facer
de respaldo para un posible
copiloto.

Arrincamos! Espírito
deportivo
A posición de condución é
bastante agresiva, sentámonos cunha inclinación adiantada, o que nos asegura un

dominio total da dirección
e un gran control dianteiro.
Sempre nos pide guerra.
A fiabilidade que nos ofrece
é impresionante, o conxunto de elementos dinámicos
como suspensións, freos,
chasis e pneumáticos, garántenos unha gran fiabilidade e seguridade. Aínda
que a espremamos máis e
máis, cortes de aceso, freadas ao límite, tombadas
extremas cos seus marabillosos pneumáticos CST
(que o dixiren todo sen
protestar), esta moto perdóanos todo e non se fatiga, impresionante e “moi”
segura.

Moi poucas
marcas están
fabricando motos
desta calidade
O motor é moi limpo e
discreto, o seu curto escape emite un ruxido cando
a sobes de voltas moi peculiar, o embrague é extremadamente suave e o cambio
axusta perfectamente cada
velocidade.
Permítenos levar un ritmo estupendo en estradas
nacionais cunha velocidade de cruceiro duns 90/100
km/h comodamente. En autoestrada garántenos unha
velocidade digna para circular con seguridade, o
tacto xeral é moi bo e todo
funciona con precisión, o
acelerador é moi suave e
preciso, encántame.
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O conxunto
de iluminación é
totalmente LED
En estrada mollada,
aproveitei para probar
o ABS, tanto o dianteiro
como o traseiro e logo dunhas cantas probas extremas os freos transmítenme

confianza e insisto, “seguridade”, tamén probei o
embrague antirrebote e
realmente funciona ben
evitando o bloqueo da
roda traseira antes de entrar en curva.
Unha moto espectacular para cidade polo seu
tamaño e lixeireza, rápida
e efectiva como unha bala
láser.

•
•
•
•
MOTOR
• Cilindrada (cm3): 125
• Sistema alimentación:
inxección electrónica Bosch
• Relación de
compresión: 12.5:1
• Tipo: monocilíndrico,
DOHC, 4 válvulas
• Refrixeración: líquida
• Potencia: 14,6cv
a 9.000 rpm
• Par máximo: 13
Nm / 7.000 rpm
• Arrinque: eléctrico
•
PARTE CICLO
• Sistema ABS: ABS Bosch
9.1 M independente
dianteiro/traseiro
• Freo dianteiro: disco de 300
mm, pinza de dobre pistón
• Freo traseiro: disco de 230
mm, pinza de un pistón
• Suspensión dianteira:
horquilla investida
• Suspensión traseira:
amortecedor monoshock
•
DIMENSIÓNS E PESOS
• Dimensións (L / An / Al)
(mm): 1.976 / 869 / 1.112

•
•

Tipo de bastidor:
aceiro reforzado
Capacidade de
combustible: 12 l
Distancia libre ao
chan (mm): 193
Peso en orde de
marcha (kg): 150
Altura do asento
(mm): 830
Distancia entre
eixes (mm): 1.380

•
TRANSMISIÓN
• Embrague: multidisco
antirrebote en baño de aceite
• Transmisión final:
cadea selada
•
INSTRUMENTOS E
COMPOÑENTES ELÉCTRICOS
• Faro dianteiro: LED
• Intermitentes: LED
• Piloto traseiro: LED
• Panel de instrumentos:
dixital
• Indicador de marcha: si
• Modos de condución:
Eco/Sport
• Panel dixital: si
• Piñas retroiluminadas:si
• Lamias: aliaxe tubeless
• Toma USB: na
parte dianteira
• Anticaídas: si
• Defensas: si
• Batería: litio
• Manetas regulables: si

PREZO E CORES
• 3.195 € Matriculada e posta en estrada
• Cores Dispoñibles: Titanium Red,
Titanium-Blue e Oringe-White
SEGURO
• 175 € (anual)
• Tamén hai a posibilidade de engadir Roubo
e Incendio ou Perda Total (Todo Risco)
MANTEMENTO
• 1ª Revisión aos 1.000 km
• 2ª Revisión aos 5.000 km e
sucesivamente cada 5.000 km
• Prezo aproximado: 65 €
• Cambio de pneumáticos: cada 13.000km
• Prezo aproximado: 185 €
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Retro visor

Rali de Montecarlo (1936), a estrea do Skoda Popular Sport

■ ANDRÉS REY | Texto
■ SPRINT MOTOR| Fotos

Entre o 25 de xaneiro e o 2 de
febreiro de 1936, tivo lugar a
décimo quinta edición do
Rali de Montecarlo, que empezara en 1911 co obxectivo
de atraer turistas acomodados ao Principado de Mónaco
durante a tempada invernal.
Alí, hai agora 85 anos, debutou por primeira vez o Skoda
Popular Sport, conseguindo un dos maiores logros na
historia da marca checa nos
deportes de motor. Zdenek
Pohl e Jaroslav Hausman participaron nesta competición
tan famosa como esixente
a bordo do Skoda Popular e

tanto eles como o automóbil aguantaron o tipo fronte
á dureza e competencia do
Rali.

Itinerarios
Como a lonxitude e a dificultade do roteiro eran esenciais para un bo resultado
na proba, os pilotos escolleron Atenas entre outras localizacións como Bucarest,
Palermo, Stavanger ou Talín,
como lugar de saída.
Antes de comezar o seu camiño, Zdenek e Jaroslav puideron descansar e preparar
o coche tecnicamente durante catro días na metrópole grega, porque antes de

emprender a viaxe, fixeron a
bordo do Skoda Popular os
850 quilómetros que separan Praga do porto de Trieste,
no mar Adriático, onde colleron un barco rumbo a Atenas.
Unha vez comezado o roteiro
oficial do Rali, os pilotos checos pasaron por Tesalónica,
Belgrado, Budapest, Viena,
Estrasburgo e Aviñón, nun
percorrido de 3.852 quilómetros que durou catro días
ata chegar a Mónaco. Zdenek
lembra da viaxe anécdotas
curiosas: “Nunha ocasión vin
un cabalo que ía retrocedendo ata nós a toda velocidade. Noutro momento, tiven
que esquivar un elefante.
Por suposto, a estrada estaba

baleira, estabamos alucinando tras catro noites sen durmir. O suave e constante
zumbar do motor adurmiñábanos e había moita néboa”.
A dureza do Rali de
Montecarlo vese no feito de
que naquel campionato de
1936, tan só 72 vehículos dos
105 rexistrados acabaron a
carreira. O Skoda Popular
Sport alcanzou a meta sen
puntos que lle penalizasen,
superou a inspección técnica
e obtivo bos resultados nas
probas de habilidade. Con

A dureza
do Montecarlo
vese no feito de
que en 1936 tan
só 72 vehículos
(105 rexistrados)
remataron o rali
isto Pohl e Hausman conseguiron para a súa casa a segunda posición na categoría
de menos de 1.500 cm3.

Preparación
O éxito do Skoda Popular foi
o resultado dunha coidadosa
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Retro visor
Coas súas
elegantes liñas
curvas o Popular
Montecarlo segue
sendo unha icona
de deseño da marca
checa
preparación. Por exemplo, o
dúo probou os seus monos
de coiro e os seus pneumáticos todoterreo Bat´a
nas nevadas Montañas dos
Xigantes. Xa que durante os
ensaios a parella de pilotos
non se puxo de acordo sobre que tipo de pala de neve
levar, se de madeira ou estaño, acabaron levando as
dúas opcións por se acaso.
O Skoda Popular Sport estaba equipado co chasis modificado da gama de modelos
Popular, máis lixeiros, pero
o motor veu do potente
Rapid. Con catro cilindros
de 1.386 cm3, xeraba unha
potencia de 34 cabalos cunha velocidade punta de 110
km/h. Os freos hidráulicos
da marca Ate, que eran novos, melloraron a eficiencia
da freada. Dous depósitos
de gasolina, cunha capacidade entre ambos de 170
litros, garantían unha autonomía de 1.500 quilómetros,
consumindo 11,3 litros cada
100 km. O coche pesaba 790
kg, dos que 250 correspondían á carrozaría aberta, e
chegaba preto dos 960 kg
coa carga completa, engadindo os 170 do condutor e
o copiloto. Durante os días
máis fríos, Zdenek e Jaroslav
agradeceron a calefacción
de aire quente, así como o
soporte para termos e o parabrisas parcialmente calefactado. O asento pregable

do acompañante tamén veu
moi a man, xa que o copiloto podía descansar durante
o percorrido.

Consecuencias do
Montecarlo
O fabricante de Mladá
Boleslav viu no éxito do Ral
de Montecarlo unha boa
oportunidade para ampliar
a gama de modelos e incluír
unha exclusiva gama de deportivos. O primeiro roadster
Skoda Popular Montecarlo
foi entregado en xullo de
1936, seguido polo primeiro cupé en agosto do mesmo
ano. O 1 de outubro de 1936
no Salón do Automóbil tivo
lugar a presentación oficial,
e durante tres anos o fabricante checo faría 70 unidades para exclusivos clientes,
como o rei de Iugoslavia,
Petar Karadordevic, un
novo monarca de 14 anos
que tería este coche no seu
garaxe. Un destes vehículos de edición limitada forma parte da colección do
Museo Skoda dende 1968.
O Popular Montecarlo cupé

Incorporaba
dous depósitos de
gasolina, cunha
capacidade total de
170 litros
negro de 1937 é un dos
vinte exemplares superviventes, despois de ser restaurado a principios do ano
2000, e dende entón, é o
centro das miradas en calquera reunión de autos clásicos, tanto en casa, coma
no estranxeiro.

Para o frío a calefacción de aire quente, así como o parabrisas calefactado, foi de grande axuda

Con catro cilindros (1.386 cm3) xeraba unha potencia de 34cv (velocidade punta de 110 km/h)

O deseño dos modelos, cos
seus faros característicos
e a reixa enfronte da grella
do radiador, viuse influenciado polo estilo do período de entreguerras. Coas
súas elegantes liñas curvas,
o Skoda Popular Montecarlo
segue sendo unha icona de

deseño na historia da compañía bohemia.
Actualmente, a liña de equipamentos “Monte Carlo” da
gama dos modelos Fabia,
Scala e Kamiq conmemora as grandes conquistas de
Skoda no Rali de Montecarlo
no Principado de Mónaco.

ASEGAL & CASTROMIL
Abogados y Economistas

Fiscal - Administrativo - Mercantil
Laboral - Subvenciones - Familia
Travesía de Cacheiras nº25, 1º - 15883 Teo (A Coruña) - Télefono: 981 807 301
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Autocrós
13º Autocrós de Carballo – Campionato de España de Autocrós

O poder dos nosos
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ | Foto

A localidade coruñesa acolleu a primeira parada do autocrós nacional en circuítos galegos, que se completará en

agosto coa visita a Arteixo. Con público nas bancadas, o trazado de Bértoa
acolleu emocionantes carreiras onde

os pilotos galegos, en concreto coruñeses, venceron en tres das seis categorías presentes.

Patrón da sempre numerosa “armada” Yacar Racing, pouco afortunada nesta cita, Perfecto Calviño asinou a súa quinta vitoria en Carballo, aos mandos do seu Fiesta Proto, da División 1. O coruñés, que liderou dende a primeira curva, veu como a súa compañeira de equipo Sandra García
era segunda, rematando terceiro o EVO de García Balado.

Outro triunfo provincial deuse na División 2. Así, Gabriel Serrano, co seu coñecido Peugeot 106
GTI, mandou na gran final, ocupando Roberto Martínez, tamén cun 106, e o zamorano Escribano, aos mandos dun Saxo, as outras dúas respectivas posicións do podio bergantiñán.

Poucos coches, como é norma, na División 3, onde a gran final non estivo falta de emoción. Alternancias, erros e triunfo, o primeiro na súa traxectoria, para Eduard Bañeres (Speedcar TTR).
O dominador da fin de semana, Pablo Fernández, so podía ser segundo, tras cometer un fallo,
concluíndo terceiro Carlos Hernando.

Dobre vitoria provincial en CarCross. Antón Muíños adiantaba nos primeiros metros a Jordi Puigvert e vencía con autoridade, estreando o de Cambre o seu casilleiro a nivel nacional nesta
tempada. E o facía cun vehículo feito en Carballo, o monopraza La Base SX01, postulándose ao
título da categoría a falta de dúas carreiras. Salich, con Speedcar, e o citado Puigvert, ao volante
dun KinCar, ocuparon os restantes postos de honra.

Non tivo rivais algúns en Carballo o piloto da Escudería Mollerussa Josep Aranda. Liderou todas as
mangas da fin de semana e non deu opción en CarCross Júnior. Pilotou un Casmat Casmat, co que
superou a Quim González (Speed Car) e a Diego Martínez, este último ao volante dun Yacarcross.

Na oferta CarCross Promoción, Ferrán Fornell tomaba as rendas da proba na segunda saída, anulada a primeira polo accidente de Sergi Pérez. Perdía uns intres dita posición, pero a recuperaba
para vencer co seu Casmat, por diante de Pandiella e López.

Autocrós
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A pé de pista
Porque o de Pravia non quixo sorpresas
e volver así a ser un piloto rápido e consistente en especiais de terra. Liderou o

rali dende o treito “0”, mantendo marxes
suficientes para cimentar o seu segundo triunfo na carreira coruñesa e tamén

Anulado o pasado curso, polas razóns coñecidas, Carballo volveu a contar coa súa proba do nacional de autocrós. E tamén poido abrir as súas portas ao público, que con limitación de aforo,
reserva de localidades e control de temperatura gozou dunha intensa fin de semana de carreiras.

Anulado o pasado curso, polas razóns coñecidas, Carballo volveu a contar coa súa proba do nacional de autocrós. E tamén poido abrir as súas portas ao público, que con limitación de aforo,
reserva de localidades e control de temperatura gozou dunha intensa fin de semana de carreiras.

a segunda no SCERT do presente exercicio, tras triunfar no asfalto de Córdoba.

Como é habitual nesta modalidade, moita acción e golpes entre participantes en todas e cada
unha das seis categorías presentes. Afortunadamente sen danos físicos e rapidamente despexada a pista polos equipos de intervención previstos polos organizadores.

Anulado o pasado curso, polas razóns coñecidas, Carballo volveu a contar coa súa proba do nacional de autocrós. E tamén poido abrir as súas portas ao público, que con limitación de aforo,
reserva de localidades e control de temperatura gozou dunha intensa fin de semana de carreiras.
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Competición
A seguridade dos pilotos

A importancia do casco, as luvas e o mono
Estamos sometidos a moitas
forzas G laterais nas curvas,
onde o peso da cabeza se amplifica. O menor gramo que
se gañe axúdame a aguantar
máis tempo no coche.»
Esa persecución do menor
gramo afecta a todo, ata á
pintura decorativa do casco.
O de Matthieu, que se recoñece polo trío de cores azul,
amarelo e vermello e o acompaña dende o seu debut, só
leva 76 gramos de pintura,
nin un máis!

O temido lume

■ REDACCIÓN

No universo do automobilismo, onde a tecnoloxía manda e onde o risco aparece en
cada curva, o equipamento
dos pilotos responde a uns
estándares de seguridade implacables. Matthieu Vaxivière,
piloto de Alpine Elf Matmut
Endurance Team, desvélanos
o importante que é o seu casco para el, e o nivel de seguridade requirido para todas as
pezas que leva antes de subirse ao cockpit do A480.
Que afastada e surrealista
parece a época na que Juan
Manuel Fangio se subía ao
cockpit vestido cun simple
polo e un modesto casco
aberto de pel flexible na cabeza! Na actualidade, a calquera piloto vestido desta
guisa se lle prohibiría pura e
simplemente tomar a saída.
O espantoso accidente do piloto francés Romain Grosjean
en Fórmula 1 no Gran Premio
de Baréin 2020 lembrou ao
público os perigos aos que se
expoñen os pilotos de carreiras. Está claro, que a súa equipación é moito máis que un
prestixioso uniforme e trátase
en realidade do escudo que
protexe a súa integridade física en caso de accidente.
Como ben di Matthieu
Vaxivière, piloto Alpine Elf

Matmut Endurance Team,
«ademais de ser a nosa mellor protección en caso de
choque, o casco é o noso escudo de armas.»

Reforzado pero lixeiro
Baseándose nos traballos do Global Institute for
Motor Sport Safety, a FIA
(Federación Internacional de
Automobilismo) trata sempre
de mellorar os equipamentos
existentes. Así pois, ao comezo da tempada 2020 impuxo
unha nova norma de seguridade en Fórmula 1 e tamén
no Campionato do mundo de
resistencia (WEC). Segundo
esta norma os cascos dos
pilotos que se fabrican en
fibra de carbono deben agora integrar, encima da viseira, unha protección balística
avanzada. Tamén se someten a unha serie de probas
extremas sen precedentes,
incluída unha exposición ás
chamas a 790°. E pensar que
nos anos 50 os primeiros cascos «ríxidos» eran de cartón
pedra!
Agora ben, como explica
Matthieu Vaxivière, un casco debe ser o máis lixeiro
posible: «A lixeireza é moi
importante, especialmente
nun prototipo de resistencia como o hypercar A480.

Con todo, o perigo que máis
temen os pilotos é o lume.
Ademais, dende finais dos
anos 60, os pilotos levan
monos e roupa interior ignífugos, a miúdo compostos de
fibras Nomex.
Os monos ignífugos non só
deben resistir 12” a unha temperatura de 700° C, senón
que agora deben presentar
ademais un coeficiente de
transferencia térmica controlado. Dito doutro xeito, a calor que penetra no interior do
mono está regulamentada. É
esta nova medida a que fixo
que Romain Grosjean puidese permanecer 28” entre as
chamas e saíse delas só con
queimaduras nas mans.
Fronte á acción do lume, as
luvas de carreiras son máis
vulnerables que o mono. Isto
débese a que o piloto necesita sentir o volante de xeito
moi preciso e por iso as luvas
non levan máis dunha capa
de material ignífugo nalgunhas zonas. Consciente de que

en caso de exposición ás chamas o coiro natural encóllese de xeito importante, a FIA
tamén recomenda reducir ao
máximo o uso deste material
que presenta excelentes sensacións táctiles.
De igual modo, o regulamento estipula que todos os
elementos de tipo bordado,
porosidade ou imprimación
que se utilicen para personalizar o mono e para que leven
o nome dos patrocinadores,
deben estar tratados contra
o lume. Un certificado debe
testemuñalo. A roupa interior, os pasamontañas e o
resto de pezas tamén deben
estar homologados.

O confort sempre
presente
A primeira misión do mono
é protexer ao piloto contra o
lume, pero tamén é necesario que resulte confortable.
«É importante que o mono
se axuste ao noso talle con
exactitude. Por iso as medidas tómanse ao milímetro»,
precisa Matthieu Vaxiviere.
«Unha costura mal cosida podería resultar moi molesta».
Para ofrecer este confort aos
pilotos, os fabricantes de
equipos traballan moito sobre os materiais. Agora son
capaces de propoñer monos
que son ao mesmo tempo
protectores, lixeiros e transpirables. Agora, os monos dos
pilotos do equipo Alpine Elf
Matmut Endurance Team, fabricados en Italia por Sabelt,
pesan menos de 265 gramos
por m2!
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Narón
32º Rali Cidade de Narón – CERA

Palacio, como era previsto
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ E MCA| Foto

A localidade coruñesa acolleu a primeira parada do autocrós nacional en circuítos galegos, que se completará en

agosto coa visita a Arteixo. Con público nas bancadas, o trazado de Bértoa
acolleu emocionantes carreiras onde

os pilotos galegos, en concreto coruñeses, venceron en tres das seis categorías presentes.

Clasificación Xeral

De menos a máis. Na segunda posición no acortado bucle inicial. E poñéndose en cabeza cando o rali pasaba dúas veces polas especiais de Ferreira e
A Capela. O ovetense Palacio, copilotado desta volta polo forcaricense José
Murado, volveu a vencer en Galicia, desta volta estreándose na modalidade dos ralis, pois antano triunfara en subidas de montaña.

Segundo en Pontevedra, segunda carreira do galego unha semana
antes, Jorge Pérez empezou liderando a carreira de Ferrolterra co
seu coñecido Citroën. O de Salceda tivo que ceder no inicio da tarde, ante a maior experiencia e velocidade de Palacio, pero fixo seu
o chanzo intermedio do podio final.

Posto

Piloto

Vehículo

1º

Óscar Palacio

Ford Fiesta R5 Mk II

2º

Jorge Pérez

Citroën DS3 R5

3º

Sergio Vallejo

Porsche 997 GT3
Cup Rallye 2010

4º

Pablo Rey

Skoda Fabia R5

5º

Jorge Cagiao

Renault Clio

6º

David Grandal

Suzuki Swift Sport
R+ N5

7º

Iago Gabeiras Peugeot 208 Rally 4

8º

Daniel Castro

Renault Clio Rally 5

9º

Alejandro Pais

Renault Clio RS N5

10º

Juan R. Costoya

Ford Sierra
Cosworth 4x4

ATA 30 CLASIFICADOS

Primeira comparecencia do novo Clio Rally4, aos mandos do cal estaba a
parella Cagiao-Blanco. Moi regular e efectivo á vez, o equipo naronenseasturiano pelexou polo cuarto posto co citado Rey, para rematar finalmente quinto co inédito coche de Renault preparado por TRS.

Estreando en Galicia o seu novo Skoda Fabia R5, o piloto de Neda
Pablo Rey mantivo un interesante pulso todo o rali co local Jorge
Cagiao. O froito era a cuarta praza, que no derradeiro treito foi para
o da marca checa tras asinar un scractch.

Espectáculo amosaron os diversos
coches do Trofeo Legend MCJ Abarth,
cuxa primeira posición correspondeu
ao BMW M3 E36 do equipo Cabarcos
e Aneiros.

Apostando este curso por esta Copa, o lucense Sergio Vallejo sabe o que
hai correndo actualmente co seu Porsche. Sempre nos tempos de arriba, o
do 993 foi quen de asinar o terceiro posto e marchar de Narón como líder
deste certame.

Estás buscando un coche especial?

Somos expertos en la venta
de vehículos seminuevos Premium.
Prueba nuestro servicio de coche a la carta.
Llámanos

981 58 18 99

Vía Faraday, 21. Polígono del Tambre. Santiago de Compostela

981 58 18 99

ventas@compostelacarservice.com

Síguenos

