
Skoda Enyaq iV 80
Cunha autonomía que dá tranquilidade
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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

   Aprilia Tuono 660: Potente como un trono, lixeira como unha nube
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No número de xuño de SPRINT MOTOR avo-
gabamos no noso editorial por máis solucións 
e menos sancións. Dentro das primeiras incluïa-
mos as campañas de seguridade viaria, as cales, 
como demostran distintos estudos, ademais de 
imprescindibles, contribúen a reducir o núme-
ro de vítimas do tráfico.

O pasado mes a Consellería de Infraestruturas 
e Mobilidade comezou unha nova iniciativa. 
Unha vez que acabou o período de vixencia 
do actual Plan de seguridade viaria 2016-2020, 
a Axencia Galega de Infraestruturas comezou 
a elaborar un novo Plan de seguridade viaria 
2021-2025, que se enmarcará nas estratexias 
actuais de carácter nacional e internacional de 
seguridade viaria e na aplicación dos principios 
de visión cero para a redución de vítimas e fa-
lecidos por accidentes nas estradas galegas.

O lema que informa o plan é o da «Visión 
cero», é dicir, que o horizonte buscado coas 
medidas que desenvolverá o plan é o da redu-
ción ao mínimo posible das vítimas en acciden-
tes de tráfico nas estradas galegas, de modo 
que nos aproximemos a un obxectivo final de 
cero vítimas de accidentes de tráfico. Algo des-
exable pero moi difícil. Así e todo, con reducir o 
número actual de vítimas dunha forma aprecia-
ble xa sería alcanzar un obxectivo moi impor-
tante para todos nós.

Para a elaboración deste plan realizarase un 
documento inicial de bases, no que se recom-
pile, sistematice e analice información como a 
evolución histórica da sinistralidade viaria en 
Galicia, os resultados dos anteriores plans de 
seguridade viaria galegos, o contexto mundial, 
europeo e nacional ou a normativa de aplica-
ción. Consideraranse especialmente as propos-
tas da Comisión Especial non Permanente de 
Estudo sobre a Seguridade Viaria en Galicia, do 
Parlamento de Galicia.

A continuación, elaborarase un documento 
de diagnose en relación coa seguridade viaria 
en Galicia e a formulación dos seus obxectivos, 
liñas de actuación e actividades e, a partir de 

aí, o borrador do Plan de seguridade viaria de 
Galicia 2021-2025.

No proceso de elaboración do plan prestara-
se especial atención á participación da socie-
dade. Así, o documento de bases será discutido 
cos axentes sociais e  institucionais e o borra-
dor do plan someterase a consulta e participa-
ción pública.

Tras o proceso de consulta e participación pú-
blica, elaborarase a versión final do Plan de se-
guridade viaria de Galicia 2021-2025.

Nós, dende estás páxinas, dámoslle a benvida 
a este plan e desexamos que teña unha boa ela-
boración e un mellor desenvolvemento. Somos 
unha autonomía con graves carencias na se-
guridade viaria que cómpre emendar o ante 
posible. Os peóns e os ciclistas son os colecti-
vos máis prexudicados. As vías dun só carril por 
sentido, das cales temos moitos quilómetros, 
tampouco favorecen. Por iso a necesidade de 
concienciar a todos de que os peóns son acto-
res febles no escenario do tráfico, tamén a eles 
da importancia de levar chaleco para ser vistos 
e de camiñar pola súa esquerda nas vías que 
non teñen beiravías ou beirarrúas. Os ciclistas 
tamén teñen unha grave exposición nas vías 
públicas. Con respecto, formación e educación 
podemos alcanzar unhas grandes metas na se-
guridade viaria.

Seguiremos insistindo dende estas páxinas en 
que para mellorar a seguridade viaria é moi im-
portante a educación, formación e información. 
Campañas como a iniciada pola Consellería de 
Infraestruturas e Mobilidade son importantísi-
mas. Debemos de manter a garda ben alta. O 
tráfico diario amósanos que a realidade segue 
a ser extremadamente grave. Entre todos po-
demos reducir os datos de vítimas dunha forma 
considerable. Agardemos que outras institu-
cións (deputacións, concellos, garda civil…) se 
sumen a este tipo de iniciativas encamiñadas a 
mellorar a seguridade viaria, son necesarias e 
reverten positivamente na sociedade.

EDITORIAL

Benvidas as campañas de seguridade viaria

Síguenos
Vía Faraday, 21. Polígono del Tambre. Santiago de Compostela 981 58 18 99 ventas@compostelacarservice.com

981 58 18 99Llámanos

Somos expertos en la venta
de vehículos seminuevos Premium.

Estás buscando un coche especial?

Prueba nuestro servicio de coche a la carta.
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A maxiscooter Burgman 400 actualízase
Tras a súa primeira apari-

ción en 1998 tivo dúas ac-
tualizacións importantes, 
en 2006 e 2018, e agora ten 
unha terceira, que por pri-
meira vez cumpre coa nor-
mativa Euro 5. O aspecto do 
frontal mantén a esencia dos 
modelos anteriores, pero a 
imaxe xeral da scooter vese 
máis estilizada e lixeira, froi-
to da inspiración que os 
deseñadores tomaron dun 
coupé deportivo. Unhas co-
res novas subliñan a idea 
de estética moderna e fres-
ca, como o Metallic Matte 
Sword Silver, que lle da un 
toque de alongada espada 
metálica. Cun motor mo-
nocilíndrico de 400 cc, ca-
tro tempos de inxección 
electrónica e refrixeración 
líquida, e un novidoso siste-
ma de dobre buxía, a nova 
Suzuki Burgman 400 mello-
ra o proceso de combustión 
da maquinaria, o que redu-
ce o consumo e as emisións 

e dálle o visto bo da norma-
tiva europea.

Este modelo ofrece unha 
resposta suave a baixo e me-
dio réxime e unha potente 
aceleración a altas revolu-
cións. A entrega da poten-
cia do motor dáse de forma 
lineal e cun ralentí estable, 
facendo da condución da 
Burgman unha experiencia 
máis dinámica en estrada e 
cidade. Un deseño ergonó-
mico facilita a posición dos 
pés do condutor no chan en 
parada e un maior confort ao 
pasaxeiro. A capacidade de 
carga baixo o asento é de 42 
litros nos que entra un casco 
integral e outro tipo jet.

O pasado día sete de agosto 
disputouse en Padrón a última 
proba da Copa de España Elite/
Sub23. A carreira constaba de 
145 quilómetros e seis pasos 
puntuables de montaña.

A proba comezou moi ani-
mada con varios ataques, 
pero ningún ciclista logrou 
abrir un oco nos primeiros 
compases da proba. Mediada 
a carreira fungáronse once co-
rredores, este grupo chegou 
a contar con dous minutos 
de renda, pero a uns corenta 

quilómetros para a conclusión 
da proba o pelotón logrou 
neutralizalos. O que fixo que 
comezasen de novo os ata-
ques, facendo que a carreira 

estivese sendo moi dura du-
rante todo o percorrido, pola 
velocidade coa que rodaban 
os ciclistas. Finalmente unha 
trintena de ciclistas se xogou 

a vitoria o sprint, e esta re-
caeu no corredor Ricardo 
Zurita (Gsport - Grupo Innova 
Tormo), segundo rematou 
Sergio Trueba (Gomur) e 
terceiro Josué Gómez (Gsport 
- Grupo Innova Tormo) com-
pañeiro de equipo de Zurita.

Os gañadores da Copa foron 
en categoría Sub23 Pau Miquel 
(Lizarte), Pau tamén foi o ga-
ñador absoluto da Copa, e en 
categoría elite o gañador foi 
Pablo Alonso (Supermercados 
Froiz).

Zurita conseguiu o triunfo na Clásica de Pascua-Ruta Xacobea
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo

Unha nova Sym Symphony
A nova ST 125 LC Euro 5 com-

pleta a gama Sym Symphony 
de scooters de roda alta. Con 
125cc a Euro 5 conta cun mo-
tor monocilíndrico de 12,6 
cv a 8.000 rpm que achega 
un par máximo de 11,5 Nm 
a 6.500 rpm. Tamén son no-
vidades técnicas o sistema de 
freado ABS e o dobre amorte-
cedor traseiro regulable en ca-
tro posicións. A nova adición 
da familia Sym Symphony ten 
unhas formas máis estilizadas, 
con grupos ópticos LED máis 
discretos, pero tamén máis po-
tentes. A Euro 5 procura axun-
tar nunha mesma máquina 
deseño e practicidade, con-
ceptos que se ven nas estri-
beiras pregables, nun gancho 
portavultos escamoteable, 
nunha toma de carga USB 

3.0 e nun cómodo acceso ao 
tapón do depósito. E no mo-
mento de estacionar o scoo-
ter, o usuario pode empregar o 
cabalete central ou a pata late-
ral. Dispoñible por 2.999 €, con 
seguro de balde e cinco anos 
de garantía, pódese mercar 
en catro combinacións de co-
res entre a carrozaría e o asen-
to, respectivamente: branco e 
vermello, azul e negro, gris e 
negro, e gris e vermello.

Unhas motos para cruzar os 
EEUU de costa a costa

BMW presenta a R-18 
Transcontinental, tipo Gran 
American Tourer, e a R 18 B 
“Bagger”, de inspiración histó-
rica e elegante deseño; dúas 
motos ao máis puro estilo 
americano, feitas para viaxar 
longas distancias pola Route 
66. Os elementos específicos 
da Transcontinental inclúen: 
carenado dianteiro con para-
brisas, deflectores, aletas, ca-
tro instrumentos analóxicos 
no posto de condución, pan-
talla TFT en cor de 10,25”, un 
faro adicional, sistema de son 
Marshall, barras de protección 

do motor, maletas, baúl, asen-
to calefactado, molduras cro-
madas e un motor cor prata 
metalizado. A Bagger, pola 
súa conta, non ten o baúl e, no 
seu estilo, ofrece un parabri-
sas baixo, un asento máis fino 
e un motor en acabado negro 
mate, ademais doutras lixeiras 
diferenzas.

Ambos modelos comparten 
un corazón, o motor bóxer 
bicilíndrico, “Big Boxer”, cun-
ha cilindrada de 1.802 cc que 
aporta unha potencia de 91 cv 
a 4.750 rpm e dando un par de 
150 Nm entre as 2.000 e 4.000 

rpm. BMW ofrece unha boa 
variedade de pezas e acceso-
rios orixinais para personalizar 
e individualizar a moto para o 
cliente, desde elementos en 
aluminio anodizado, colec-
cións de deseño ou acabados 

en pinturas metalizadas. Sobre 
estas máquinas de icónico esti-
lo e co mapa de navegación na 
pantalla, o usuario pode plani-
ficar o seu roteiro e percorrer 
a estrada coma un peregrino 
do asfalto.
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Grupo Breogán apoia ao Monbus Obradoiro
Grupo Breogán 

dá un paso máis no 
seu ámbito de pa-

trocinio deportivo e suma 
un novo acordo de colabo-
ración converténdose en 
patrocinador do Monbus 
Obradoiro. A través da súa 
marca Lexus, da que é distri-
buidor oficial en Galicia, será 
o Vehículo Oficial do equipo 
de baloncesto compostelán.

Nas instalacións de Lexus 
A Coruña, facíase oficial o 
acordo de patrocinio para 
as vindeiras tres tempadas. 
Ao acto acudiron por parte 
do Monbus Obradoiro Raúl 
López; presidente e José 
Luís Mateo; director xeral 

e Deportivo. En representa-
ción de Grupo Breogán acu-
diron Pablo Conde; director 
Comercial e José Ramón 
Ferreiro; director xeral do 
Grupo.

Dentro deste acordo, 
Grupo Breogán, fixo entrega 
dunha flota de 13 Lexus hí-
bridos autorrecargables ao 
primeiro persoal do equipo 
e á directiva. Adaptándose á 
comodidade e dimensións 
dos xogadores do Monbus 
Obradoiro os vehículos ofi-
ciais son modelos SUV pre-
mium de Lexus (UX 250h e 
NX 300h).

O acordo ten tamén o 
seu reflexo no cubre de 

quentamento da equipa-
ción oficial de xogo do 
Monbus Obradoiro do pri-
meiro equipo, na camiseta 

de adestramento do primei-
ro equipo e en importantes 
espazos promocionais no 
pavillón.

Stellantis fabrica seis novos 
eléctricos en Vigo

Os últimos meses 
puxeron de mani-
festo a importancia 

dos vehículos comerciais 
para asegurar a distribución 
e entrega de todo tipo de 
produtos, tanto en cidades 
como en ámbitos rurais. Así 
mesmo, medrou a afección 
polas actividades de lecer 
ao aire libre, que necesitan 
de vehículos polivalentes, 
confortables e espazosos. 
Stellantis responde a estas 
necesidades dun modo sos-
tible co lanzamento dunha 
nova xeración de vehículos 
comerciais e polivalentes 

100% eléctricos, produci-
dos en Vigo.

Os Peugeot e-Partner e e 
Rifter, os Citroën ë-Berlingo 
e ë-Berlingo VAN e os Opel 
Combo-e Life e Combo-e 
Cargo, ofrecerán unha solu-
ción cero emisións a partir 
dos últimos meses de este 
mesmo ano.

Stellantis é, ademais, o úni-
co fabricante que produce 
un turismo 100% eléctri-
co en cada unha das súas 3 
plantas nacionais: Peugeot 
e-2008 (Vigo), Citroën ë-C4 
(Madrid) e Opel Corsa-e 
(Zaragoza).

Compostela Monumental suspende a 
Concentración de Vehículos Históricos

A Asociación 
de Comerciantes, 
E m p r e s a r i o s 

e Profesionais CCA 
Compostela Monumental 
e o Automóbil Club de 
Galicia confirmaron oficial-
mente que a X Edición da 
Concentración de Vehículos 
Históricos, prevista para o 
sábado 25 de setembro, foi 
suspendida ata setembro 
de 2022, por motivo da si-
tuación de incerteza que 
estamos vivindo por culpa 
da pandemia do Covid 19, 

o que pode supoñer un alto 
risco de contaxio, tanto para 
participantes como para os 
visitantes á mesma.

Debemos recordar que 
xa tivo que ser suspendida 
o ano pasado polo mesmo 
motivo, en pleno rebrote do 
Covid, e que no último ano 
que se puido celebrar, 2019, 
congregáronse máis de 
25.000 persoas e un total de 
180 xoias sobre rodas da his-
toria do automobilismo en 
plena praza do Obradoiro.

Raúl López, presidente do Monbus Obradoiro (a esquerda na foto) e José Ramón Ferreiro, 
director xeral de Grupo Breogán.
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Unha especie en extinción

Lamborghini Countach LPI 800-4
■ ANTÓN PEREIRA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

Probablemente o superde-
portivo que traemos a estas 
páxinas sexa unha especie en 
extinción, pero nós seguimos 
gozando como o primeiro día 
con marabillas da enxeñería e 
do deseño como este Lambo.

O nome Countach -unha 
expresión de sorpresa e 
asombro no dialecto pia-
montés e que se pronuncia 
"Coon-tach" é un dos poucos 
nomes entre os modelos de 
Lamborghini que non está re-
lacionado coa tauromaquia.

O Countach LPI 800-4 é 
unha futurista edición limi-
tada recreada para o século 
XXI que rende homenaxe ao 
espírito icónico do Countach, 
que rachou todas as regras de 
deseño e integrou unha revo-
lucionaria tecnoloxía.

Motor

O motor V12 do Countach 
é tan lendario como o seu 
deseño. Montado en disposi-
ción lonxitudinal na súa parte 
traseira, por detrás do habitá-
culo, o Countach orixinal con-
taba con radiadores laterais 
procedentes da Fórmula 1, 
transmisión adiantada e un 
chasis tubular. Era tan revo-
lucionario no seu enfoque 
de enxeñería como polo seu 
aspecto, coa posición do seu 
motor pensada para mello-
rar a distribución do peso e 
o equilibrio e, por suposto, 
os doce cilindros que propor-
cionaban unhas prestacións 
excepcionais. O Countach 
desenvolveu as mellores 
tecnoloxías posibles para 

producir un coche extraordi-
nario: esta filosofía visiona-
ria reflíctese no Countach LPI 
800-4, que supón a máxima 
expresión das tecnoloxías e 
enxeñería actuais do constru-
tor italiano para proporcionar 
as prestacións que se esperan 
dun Countach en 2021.

Co seu motor V12 atmosféri-
co combinado coa tecnoloxía 
híbrida de supercondensa-
dores de Lambo, o LPI 800-4 
conserva a experiencia e o son 
inimitables do seu V12 monta-
do en posición Longitudinale 
Posteriore e combinándoo coa 
tecnoloxía híbrida desenvol-
vida para o Sian. Cunha po-
tencia máxima combinada 
de 814cv (redondeada a 800 
no seu nome), que proceden 
do seu propulsor atmosfé-
rico (780cv) e do seu motor 
eléctrico de 48 volts (34cv) e 
transmitidos a un sistema de 
tracción permanente ás catro 
rodas. O motor eléctrico está 
alimentado por un supercon-
densador que proporciona 
tres veces máis potencia que 
unha batería de ións de litio 
do mesmo peso.

O LPI 800-4 desenvolve as 
prestacións dun superdepor-
tivo, cunha aceleración de 0 a 

100 km/h en 2,8”, 0 a 200 km/h 
en 8,6” e unha velocidade de 
355 km/h.

Producido nunha edición 
de 112 unidades, o número 
denota o nome do proxecto 
interno "LP 112" utilizado du-
rante o desenvolvemento do 
Countach orixinal. As primei-
ras unidades entregaranse a 
principios de 2022.

Chasis

O chasis monocasco e to-
dos os paneis da carrozaría 
son de fibra de carbono, o 
que proporciona unha solu-
ción óptima de lixeireza, así 
como unha excepcional rixi-
dez torsional: o LPI 800-4 ten 
un peso en baleiro de 1.595 

kg, polo que a súa relación 
peso/potencia é de 1,95 kg/
cv. Os elementos de fibra de 
carbono visibles do exterior 
pódense apreciar no splitter 
dianteiro, ao redor do para-
brisas e os espellos retrovi-
sores, as tomas de aire do 
capó motor e as taloneiras, 
tendo tamén presenza en 
detalles específicos do inte-
rior. Os airvents móbiles, fa-
bricados con tecnoloxía de 
impresión 3D de última xe-
ración, e un teito fotocromá-
tico -que cambia de opaco 
a transparente con só pulsar 
un botón- lembran que este 
coche será recordado como 
un dos mitos automobilísti-
cos do século XXI.

Lamborghini6



O novo Taigo de Volkswagen
Chega a Europa o 

primeiro SUV cupé da 
marca alemá, o crosso-

ver compacto de cinco prazas 
Taigo. Deste xeito Volkswagen 
completa a serie de modelos 
compactos construídos so-
bre a plataforma MQB cunha 
terceira variante reservada ata 
agora aos modelos de gama 
alta. Pensado para un público 
predominantemente novo, o 
deseño exterior do Taigo carac-
terízase pola súa rechamante 
silueta de cupé, cos faros dian-
teiros matriciais LED IQ.Light e 
a barra transversal iluminada na 

grella do radiador, e co piar C 
moi inclinado cara diante, ins-
pirado nos coupés SUV de seg-
mentos superiores. O interior 
destaca polo seu volante multi-
función e modernos elementos 
de control de serie. O sistema 
de infoentretemento baséase 
na terceira xeración da MIB3, 
con unidade de control online 
(eSIM) e App Connect Wirelees. 
Todos os Taigo incorporan de 
serie o sistema Front Assist (vi-
xilancia da contorna) que inclúe 
a función de freo de urxencia 
en cidade e o sistema Lane 
Assist (advertencia de saída de 

carril). O IQ.Drive Travel Assist 
está dispoñible opcionalmen-
te e permite unha condución 
semiautomática ata unha ve-
locidade máxima de 210 km/h.

Repensando o habitáculo de Porsche
O director de 

Deseño Michael 
Mauer, o director de 

Deseño de Interiores MarKus 
Auerbach, xunto co director 
de Deseño de Experiencia do 
Usuario, Ivo van Hulten, o fu-
turo do interior dos Porsche 
coa metodoloxía First Principe 
Thinking (pensamento de 
principios iniciais), que racha 
coas analoxías e hipóteses xa 
coñecidas, pregúntanse o que 
un Porsche podería ser... e o 
que non. A resposta parece 
estar no Renndienst, prototi-
po dun monovolume de ata 
seis pasaxeiros, deseño limpo 
e sen arestas por fóra, e unha 
cabina de viaxe modular por 
dentro, moi lonxe do interior 
clásico dun deportivo. O vehí-
culo está pensado e traballa-
do desde dentro cara fóra. O 

condutor sitúase nunha posi-
ción central, autentico posto 
de mando; o deseño das fies-
tras é asimétrico, cun lado ce-
rrado e o outro cun gran panel 
de vidro, o que xera a sensa-
ción dunha cápsula protecto-
ra. Os pasaxeiros da primeira 
fila séntanse en asentos en-
volventes ergonómicos, con 
vistas sen trabas cara diante e 
as pantallas do cadro de man-
dos; baixo os pés, unha tecno-
loxía de propulsión eléctrica 
permite este espazo amplo e 
convertible.

Sobre isto di Markus 
Auerbach “un automóbil é 
un espazo que se despraza” e 
os asentos deste monovolu-
me concíbense para o move-
mento e tamén para facilitar 
a comunicación e o diálo-
go, con posicións de asentos 

alternativas, para falar, traba-
llar e distenderse. Os materiais 
do futuro son materias primas 
renovables, como a madeira 
mesturada con metais, plás-
ticos sostibles e os chama-
dos materiais intelixentes. No 
Centro de Desenvolvemento 
de Weissach téñeno claro: “o 
habitáculo engade outra di-
mensión”, ao crear un vínculo 

emocional co automóbil. E 
nisto andan Van Hulten e o 
seu equipo, dotar de alma ao 
Renndienst.

O Audi RS 3 escribe un novo récord en Nürburgring
Era a primeira vez que Audi usaba 

o torque Splitter nun modelo de se-
rie. Este sistema permite distribuír 

o par do motor entre as rodas do eixo tra-
seiro mellorando a estabilidade e axilidade. 
Ao volante o piloto de probas Frank Stippler, 
que foi quen de converter o Audi RS 3 Sedan 
no coche compacto máis rápido no circuí-
to de Nürburgring Nordschleife cun tempo 
de 7:40,748 minutos. O automóbil equipa 
o paquete Dynamic plus RS opcional, que 
inclúe o tren de rodaxe adaptativo versión 
deportiva, sistema de freos cerámicos RS e 
motor 5 cilindros, cunha potencia de 400cv 
e un par máximo de 500 Nm, que permite 
ao RS3 unha velocidade de ata 290 km/h e 

aceleracións de 0 a 100 km/h en 3,8 segun-
dos. A configuración complétase con torque 
splitter, os pneumáticos Pirelli Zero “Trofeo 
R” dispoñibles como equipamento opcional 
e Audi drive select, que facilita adaptarse ás 
condicións da estrada, e deportividade da 
condución.

As dúas versións do Audi RS 3, o RS 
Sportback e o RS 3 Sedán, equipan lamias 
de aliaxe de 19” e 10 radios en cor gris plati-
no e pneumáticos 265/30 no eixo dianteiro 
e 245/35 no traseiro, tapizaría de microfi-
bra Dinámica e coiro e tren de rodaxe RS. 
Tamén de serie, paquetes Confort e pa-
quete Tech con Audi parquing system plus, 
NMI Navegación e Audi virtual cockpit plus, 

entre outros elementos. Pódese personalizar 
o interior cos paquetes RS e RS plus en co-
res vermella ou verde, mentres que a gama 
de cores da carrozaría inclúe o gris Kemora 
e o verde Kyalami. O prezo de saída do RS 
Sportback é de 74.870 € e o RS 3 Sedán ten 
un sobreprezo de 970 €, ambos dispoñi-
bles nos concesionarios a partir do mes de 
setembro.
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Un novo vehículo comercial “ecofriendly”
Toyota España 

lanza a variante co-
mercial do coche do 

ano en Europa 2021, o Yaris 
Electric Hybrid EcoVan, trans-
formado baixo o paraugas do 
programa Toyota Custom e 
pensado para empresas e 
autónomos como os repara-
dores, electricistas e comer-
ciais. Con homologación N1 
Furgón, o novo Yaris é igual 
ao resto da gama de Yaris 
Electric Hybrid ata o piar B, 
onde comeza a transforma-
ción nun vehículo comer-
cial. Deste xeito retíranse os 
asentos posteriores e instá-
lase un separador entre os 
asentos dianteiros e a zona 
de carga, con chan de madei-
ra e alfombreilla de goma. A 
lonxitude máxima entre o 
separador e a parte final do 
maleteiro é de 1.242,8 mm, 
a anchura mínima chega aos 
866,8 mm, mentres que a al-
tura do chan ao teito se sitúa 

nos 694,8 mm e na boca de 
carga nos 670,2 mm. O volu-
me de carga dispoñible al-
canza os 720 litros e 0,9 m3, 
sendo o peso total a trans-
portar de ata 430 kg.

Todas as versións, Business 
Plus e Active Tech, levan de 
serie elementos de axuda 
a condución e sistemas de 
seguridade Toyota Safety 
Sense, sistema multimedia 
Toyota Touch 2 con pantalla 
de 7 polgadas e conectivida-
de Apple CarPlay e Android 
Auto, lamias de aliaxe de 15” e 
faros con Control Intelixente 
De Luces de Estrada (AHB) 
entre outros. Na versión 
Active Tech engádense ópti-
cas traseiras LED, volante de 
coiro, arranque sen chaves 
(Smart Entry), cámara trasei-
ra e pantalla táctil de 8 pol-
gadas. A transformación do 
Yaris Electric Hybrid ECOVan 
comercialízase xa por un pre-
zo de só 1.300 €

O eléctrico urbano do leste
Dende finais de 

2021 Invicta Electric 
incrementa a súa 

oferta, máis de 36 vehículos 
eléctricos, coa distribución 
en exclusiva para España 
de Dartz Freze, marca leto-
na froito da fusión da leto-
na Dartz e a rusa Freze, e 
especializada na constru-
ción de vehículos con tecno-
loxía eléctrica. O Dartz Feze 
Nikrob, derivado do mo-
delo chinés Wuling Homg 
Guang MINI EV, é o coche 
eléctrico máis vendido do 
mundo, con meses nos que 
as entregas se achegan ás 

40.000 unidades. Turismo 
100% eléctrico e eminente-
mente urbano, dispón dun 
motor de 20 kW e unha ba-
tería de ións de litio con ca-
pacidade de 17 kwh, o que 
lle permite percorrer ata 230 
km e poder cargarse desde 
un enchufe doméstico, tipo 
Schuko, ou desde un carga-
dor tipo Wallbox de 7,4 kW. O 
seu equipamento inclúe tec-
noloxía de iluminación LED 
e aire acondicionado, todo 
dentro dunha carrozaría de 
2.917mm de lonxitude, o que 
o converte nun coche áxil e 
fácil de aparcar na cidade. As 

primeiras unidades chega-
rán a finais de ano e estarán 

dispoñibles dende un prezo 
de 8.995 €.

O Divo de Bugati
O novo Bugatti 

Divo pesa só 35 
quilos menos pero 

é case un coche completa-
mente novo, cunha carroza-
ría totalmente revisada máis 
agresiva e extrema. O alerón 
de 1,83 m de ancho mello-
ra a eficiencia aerodinámica 
e a función de aereofreo, ao 
tempo que o difusor traseiro 
redeseñado logra 456 kg de 
carga aerodinámica, aumen-
tando esta, en relación ao 
modelo Chirón Sport, uns 90 
kg. Os pilotos traseiros van 
camuflados nunha reixa de 
ventilación obtida con im-
presión 3D. O frontal pare-
ce non ter faros, pois estes 
son moi pequenos, 35 mm 
de grosor, e pasan desaper-
cibidos debido ás grandes 
entradas de aire da parte 
dianteira.

Os freos son refrixerados 
por catro fontes de aire in-
dependentes a cada lado 
do vehículo, que conseguen 

non só arrefriar os freos, se-
nón tamén manter unha 
temperatura óptima para 
os pneumáticos. A suspen-
sión e dirección configúran-
se para unha resposta máis 
directa e unha condución 
deportiva, axudada se cabe, 
polas lamias liviás e unha cu-
berta de intercooler de fibra 
de carbono. O motor W16 de 
8.0 litros con catro compre-
sores ofrece 1.500cv cunha 
transmisión de sete veloci-
dades, automática e de do-
bre embrague.

O Divo está limitado a 380 
km/h, entre outras razóns, 
pola gran carga aerodiná-
mica e resistencia ao aire. 
Mantén sen embargo unha 
aceleración de 0 a 100 km/h 
en só 2,4”. Cunha produción 
limitada a 40 unidades, xa 
vendidas. O prezo do Divo é 
de 5,9 millóns de dólares, 5 
millóns de euros, sen extras 
e impostos.
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SprintTalleres

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

981 549 531
Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela

Bosch Car Service

Talleres Bastón

Salvadas, 23
15705 SANTIAGO 

(A Coruña)
Tel.: 981 58 56 27

t. baston@bosch-bcs.com
baston@adgruporegueira.es

· Reparación de Cambios automáticos
· Adaptación de vehículos para discapacitados
· Mecánica de mantenimiento
· Electricidad
· Encendido
· Carrocería
· Frenos, ABS, ESP
· Mecánica motot



Novo McLaren Super 765 LT Spider
A casa de Woking 

lanza ao mercado 
o último membro 

de McLaren Super Series, o 
McLaren 765LT Spider, ver-
sión convertible do 765LT. 
Construído sobre o mesmo 
chasis de fibra de carbono 
que o McLaren 720S, pesa 
sen embargo 50 kg máis, 
debido ao sistema de ca-
pota ríxida retráctil. Baixo 
o seu capó late un motor 
V8 biturbo de catro litros 
de cubicaxe e 765cv de po-
tencia, o que lle permite 
pasar de 0 a 100 km/h en 
só 2,8 segundos e chegar 

aos 330 km/h de velocida-
de punta Para o control de 
dita potencia McLaren mo-
difica a electrónica, engade 
suspensións e amortecedo-
res a medida, aumenta a an-
chura e rebaixa a altura da 
parte dianteira. As portas de 
apertura vertical dan acce-
so a un interior que respi-
ra deportividade e deseño, 
cos mandos perfectamen-
te orientados ao condutor 
e asentos en fibra de carbo-
no ou pel. Deste modelo fa-
ranse só 765 unidades e no 
noso país terán un prezo de 
425.000 €.

Nissan Juke Fuji Sunset Buggy
Nissan desvela o 

Juke Fuji Sunset 
Buggy, herdeiro das 

virtudes do modelo do cros-
sover coupé de Nissan den-
de o lanzamento do modelo 
en 2010, que creou o seg-
mento dos crossovers ur-
banos que tanta aceptación 
teñen por parte dos máis 
novos. Baseado nos con-
cept cars como o Juke-R que 
competiu en Dubai en 2011, 
o Juke Oruga capaz de ir por 
a neve e o Juke Ministry of 
Sound, co seu espectacu-
lar equipo de son, o novo 

Juke Fuji Sunset Buggy re-
úne os atributos máis valo-
rados polos seus clientes, 
como son a máxima conec-
tividade, con Apple Carplay, 
Android auto, wifi, cone-
xión con asistente de voz 
Alexa e Google, e o incri-
ble son Personal Audio de 
BOSE. Todo isto mesturado 
cos asistentes á condución 
como ProPILOT.

O nome do modelo rinde 
homenaxe á cor da gama 
Juke, que evoca os tons ala-
ranxados da posta do sol so-
bre o monte Fuji.

Porsche súmase á moda dos NFT 
cun bosquexo de deseño

“Non Fungible 
Token”, estas son as 
siglas que este ano 

están de moda no mundo 
dixital. Activos dixitais im-
posibles de modificar, du-
plicar ou intercambiar por 
outro de igual valor porque 
non hai dous iguais, grazas 
a unha tecnoloxía de “bloc-
kchain” que garante a sin-
gularidade e identidade 
dos artigos de coleccionis-
ta. Este ano os NFT revo-
lucionaron e polemizaron 
Internet, como unha conti-
nuación das criptomoedas 
e dando forma a un novo 
sector de criptoarte. E ago-
ra Porsche pon un á poxa, 
neste caso, un bosquexo 
de Peter Varga, director de 
Deseño Exterior da marca. 
Estará dispoñible tanto en 
formato dixital como en fí-
sico, a través da plataforma 

estadounidense SuperRare 
e co apoio da startup tecno-
lóxica Fanzose, de creación 
recente para as transaccións 
comerciais dixitais dos NFT.

En palabras do deseña-
dor: "O bosquexo combi-
na o Taycan Cros Turismo 
co 911. Une a linguaxe de 
deseño do noso icónico de-
portivo ca do membro máis 
novo da gama. Estou a des-
exar ver a resposta que xera 
entre os participantes na 
poxa este artigo único". A 
recadación total irá destina-
da á organización sen áni-
mo de lucro Viva con Auga, 
comprometida co acceso á 
auga potable, saneamento 
e hixiene en lugares de todo 
o mundo, como Uganda ou 
Sudáfrica, e finánciase regu-
larmente con poxas de arte 
e doazóns.

BREVES

❱❱ O parque nacio-
nal de vehículos situouse en 
29,7 millóns de unidades a 
cerre de 2020, o que supón 
un incremento do 0,8% en 
comparación con datos de 
2019, segundo as cifras da 
DXT.

❱❱ Elon Musk, funda-
dor de Tesla, culpou aos dous 
dos maiores provedores de 
semicondutores do mundo, 
Renesas e Bosh, por paralizar 
a produción da súa marca.

❱❱ Kymco presentou 
en Taipei o Ionex Recharge, 
o primeiro servizo de inter-
cambio e entrega de baterías 
baixo demanda do mundo 

para os propietarios dos seus 
scooters eléctricos urbanos.

❱❱ Os pequenos gol-
pes ou reparacións do auto-
móbil que supoñen un gas-
to non superior aos 600 €, e 
que representan algo máis 
da metade de todas as visi-
tas ao taller en España, cae-
ron un 23% pola pandemia.

❱❱ BMW presenta-
rá no Salón do Automóbil 
de Munich (setembro) unha 
actualización do iX3 (des-
de 67.300 €), que vai recibir 
retoques estéticos e novos 
equipamentos. Este eléctrico 
chegará ao mercado no ou-
tono.
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Malia que máis da metade dos compradores (54%) o demanda

Só o 34 por cento dos vendedores pro-
fesionais ofrecen solucións aseguradoras 
asociadas á compra do vehículo de oca-
sión, segundo datos da última edición do 
Libro Branco de VO de Ganvam. Desta for-
ma, a patronal da distribución pon de ma-
nifesto o custo de oportunidade que supón 
desaproveitar as sinerxias que permite a 
venda cruzada, dado que máis da metade 
dos compradores (54%) de VO o demanda.

Así nun momento no que o vehículo de 
ocasión aporta máis beneficio ao distribui-
dor que o novo, representando unha opor-
tunidade de negocio cada vez maior para 
as redes de distribución, Ganvam propón 
construír unha relación co condutor que 
vaia máis aló da compra, ofrecendo “valor 
engadido” a través, por exemplo, do segu-
ro ou a extensión de garantía mecánica do 
VO, o que ademais suporá unha eficaz vía 
de captación.

Neste senso, tendo en conta que o 44 por 
cento das vendas de vehículos de ocasión 
de profesionais a particulares ten como 
protagonistas a modelos novos de entre 
un e cinco anos, que practicamente igua-
lan en prestacións a un de última xeración, 
Ganvam recomenda replicar no mercado 

de ocasión a experiencia de compra dun 
novo, apoiándose nunha rede de empresas 
colaboradoras para crear un ecosistema de 
servizos de mobilidade.

A posta en marcha de servizos asociados 
á compra como o seguro de extensión de 

garantía mecánica, que permite ampliar 
a cobertura legal dun ano que o vende-
dor ten que dar por lei, contribúe preci-
samente a crear esa relación de confianza 
e de fidelidade co condutor de vehículos 
de ocasión.

Poucos vendedores de VO ofrecen o seguro asociado á compra
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Pezas de recambio para o Toyota Gazoo
Toyota vén de anun-

ciar que, por mor do 
70 aniversario do 

Land Cruiser Toyota Gazoo (1 
de agosto de 1951), volverá fa-
cer pezas para os modelos da 
Serie 40 fabricada entre os anos 
1960 e 1984. O Land Criser clá-
sico segue sendo moi aprezado 
por multitude de clientes e aín-
da desempeña un papel moi 
activo nalgunhas zonas, razón 
pola cal Toyota Gazoo Racing 
vén de tomar a decisión de vol-
tar a producir compoñentes 
deste automóbil dentro do seu 

programa de repostos históri-
cos GR, do que xa forman par-
te os modelos A70 e A80 de GR 
Supra e o deportivo 2000GT.

A prol deste obxectivo a com-
pañía falou cos concesionarios 
exclusivos e clubs de fans, e 
prepara un formulario no seu 
sitio web para recibir as peti-
cións de pezas da Serie 40 de 
Land Cruiser. Toyota estuda ta-
mén se é preciso estender o 
programa ás pezas de reposto 
das xeracións posteriores de 
Land Cruiser.

SYM Cruisym Alpha 300 Euro 5
É a evolución da 

Cruisym 300 Euro 4, 
contando cun novo 

motor que ten un sistema de 
inxección Keihin, que redu-
ce o consumo e as emisións, 
o que lle outorga á Alpha 300 
o epíteto Euro 5 pola normati-
va europea. A potencia da má-
quina aporta 25,6cv a 7.500 
rpm e un par máximo de 26,2 
Nm a 6,50 rpm ao propulsar 
esta scooter de 194 kg. A nova 
Cruisym Alpha leva un sistema 
de freado con xenerosos discos 
dianteiro e traseiro, pinza dian-
teira de catro pistóns e un sis-
tema ABS Bosch 10.0 de última 
xeración.

Os instrumentos de mane-
xo contan con tecnoloxía LCD 
que desprega a información de 
maneira sinxela e clara nunha 
pantalla dixital. É tamén unha 
mellora con respecto ao an-
terior modelo a iluminación 
LED, que no frontal ofrece unha 

función de prendido simultá-
neo das luces cortas e largas, e 
tamén está presente no piloto 
traseiro e nos intermitentes. Un 
oco iluminado de 48 l, con es-
pazo para dous cascos integrais 
suma un punto á comodidade 
da Alpha 300. Está dispoñible 
por 5.099 €, sendo posible pa-
gar por cotas a partir de 99 € 
mensuais, e engade un seguro 
de balde que inclúe responsa-
bilidade civil, defensa xurídica, 
roubo e incendio.

Chega o Morgan Plus Four CX-T
Morgan presenta un 

todoterreo deportivo 
froito da asociación 

con Rally Raid UK, creadores 
dos coches de carreiras do 
Dakar. Por 170.000 £, mais im-
postos locais, oito unidades es-
tarán dispoñibles do Morgan 
Plus CX-T, e cada cliente po-
derá traballar co equipo de 
deseño de Morgan para es-
pecificacións personalizables. 
Cada Plus Four CX-T sairá da 
fábrica de Morgan en Malvern, 
Worcestershire, nas Midlands 

Occidentais de Inglaterra, para 
logo ir ás instalacións de Rally 
Raid UK para a preparación e 
configuración finais.

Dende a súa creación en 
1909, o fabricante británico 
leva facendo vehículos de com-
petición todoterreo, creando o 
seu historial deportivo con va-
rias vitorias, e agora co Plus 
Four abre unha nova platafor-
ma CX-Generation que quere 
levar á marca a novas pistas e 
aventuras.
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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



Xa está á venda o novo Peugeot 308 SW
Peugeot amplía 

a familia co novo 
308 SW, un vehícu-

lo destinado a ser a nova 
cara da firma do león, que 
destaca pola súa carrozaría 
única e por unha gran car-
ga tecnolóxica, como a in-
corporación dun sistema de 
infoentretemento de última 
xeración e unha serie de in-
novadoras axudas á condu-
ción. Á venda dende 24.100 
€.

O máis rechamante é a 
súa evolución morfolóxica: 
o 308 SW presenta, respecto 
ao modelo anterior, un per-
fil máis baixo [1,44 m], unha 
maior distancia entre eixes 
[2,73 m] e unha maior lon-
xitude [4,64 m], pero con-
servando os anchos de vía. 
A parte traseira conta co 
deseño dos pilotos full LED 

da berlina, pero sen a franxa 
negra que os une. Tamén se 
deseñou optimizando o flu-
xo de aire e obtendo uns 
mellores coeficientes aero-
dinámicos. Seguindo coas 
premisas da berlina, a gre-
lla dianteira foi deseñada 
para albergar o novo escu-
do da marca, adornando a 

calandra en solitario e es-
condendo o radar para as 
axudas á condución.

Motorizacións. Dispón 
dunha completa oferta de 
motorizacións híbridas en-
chufables, gasolina e diésel. 
A oferta comeza co acaba-
do Active Pack que, como 
novidade na gama da firma 

gala, ofrecerá a motoriza-
ción PHEV 180. Ademais, as 
dúas motorizacións híbri-
das, Hybrid 225 e-EAT8 e 
Hybrid 180 e-EAT8, suxei-
tas aos beneficios do Plan 
Moves III, ofrecen ata 60 km 
de autonomía.

Eficacia de taller

■ TexTo: MANUEL BÁEZ
COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES

Como calcular a eficacia 
do teu taller? A Eficacia son 
as horas que facturas a clien-
tes dividido das horas de 
presenza produtivas e mul-
tiplicado por 100, deste xeito 
obtense a porcentaxe de “efi-
cacia”. É dicir, esa porcentaxe 
marca a rendibilidade do teu 
negocio. A menos horas fac-
turadas máis se incrementa 
o custo hora da empresa.

Actualmente o taller so-
brevive grazas á marxe da 
venda de pezas (que non 
é o seu negocio, quérovos 

recordar). Nunha tenden-
cia, xa imparable, de factu-
rar máis horas (actualmente 
nun taller de mecánica o 
peso da man de obra é dun 
30 por cento sobre o total 

facturado), cando isto se vaia 
producindo e as marxes xa 
non sexan tan “xenerosas”, 
o que non teña control so-
bre a eficacia terá serios 
problemas.

Para min non é o indica-
dor de maior relevancia na 
xestión, pero é o que incide 
máis directamente na fac-
turación e rendibilidade de 
taller. Coñecer a Eficacia é sa-
ber que cantidade de tem-
po facturas. A túa actividade 
vende tempo e espazo.

Xa que logo, o primei-
ro paso a dar é coñecer ese 
ratio, pero para iso debes 

alimentar ben o teu progra-
ma de xestión.

Para obter indicadores fia-
bles, a información debe ser 
de calidade. Non podes nin 
debes facturar nunha liña 
de recambios o total dun-
ha reparación. Refírome aos 
carroceiros que por descoñe-
cemento xeran unha factura 
á compañía aseguradora in-
dicando na liña de recam-
bios “facturación segundo 
peritaxe = 3.500 €”.

Isto é informar dunha ven-
da dunha peza cun PVP de 
3.500 € cando en realidade 
no importe hai man de obra, 

pezas e material de pintura 
como mínimo, despois esta-
ría o pequeno material que 
seguramente se incluiría no 
importe.

Outra práctica que se adoi-
ta utilizar é “enmascarar” a 
man de obra de segundo 
que intervencións no PVP do 
produto, por exemplo nos 
pneumáticos e baterías acos-
túmase utilizar esta práctica. 
Está ocorrendo exactamen-
te o mesmo que no punto 
anterior.

A importancia de 
facturar ben

Polo tanto, facturar ben é 
básico, pero tamén o é que 
os teus operarios fichen en 
presenza. Ver se o voso pro-
grama ten módulo de ficha-
xes. Se o ten, controla dende 
aí a presenza, xa falaremos 
máis adiante do control de 
tempos nas reparacións.

Con estas dúas accións, fi-
charse en presenza e factu-
rar ben, o teu taller obterá o 
indicador máis directamen-
te ligado á facturación: a 
Eficacia.

 Actualmente 
nun taller a man 
de obra é un 30% 
sobre o facturado

Talleres14



Melloras de prestacións e deseño no Porsche Macan
O buque insignia 

de Porsche ten novas 
en varios sentidos. 

Como o frontal con inserción 
de cor que fai fincapé na an-
chura do Macan e a parte tra-
seira redondeada cun difusor 
de deseño técnico. Aquí e no 
frontal leva unha estrutura 3D, 
opcional nos estribos do ve-
hículo. Faros LED con Porsche 
Dynamic Light System (PDLS) 
e retrovisores Sport Design 
de serie. O interior é limpo 

e amplo: consola moderna, 
pantalla de alta definición de 
10,9 polgadas, novo concepto 
de funcionamento con super-
ficies táctiles en lugar de bo-
tón, selector de cambios curto 
e centrado, e volante GT Sport 
multifución.

O Porsche Macan GTS pre-
senta un motor V6 biturbo 
de 2,9 litros de 440 cabalos 
pasando de 0 a 100 km/h en 
4,3 segundos cunha veloci-
dade máxima de 272 km/h. O 

Macan S vén cun motor V6 bi-
turbo de 2,9 litros e 380cv de 
potencia, acelera de 0 a 100 
klm/h en 4,6 segundos e al-
canza os 259 km/h de veloci-
dade punta. O Macan de serie 
ten un motor turbocompresor 
de 4 cilindros, entrega 265cv 
e acelera de 0 a 100 km/h en 
6,2 segundos cunha veloci-
dade máxima de 232 km/h. 
Todos levan a transmisión 
Porsche de dobre embrague e 
sete marchas (PDK) e tracción 

total (PTM). As lamias de 19 
polgadas son de serie para o 
Macan, as de 20 para o Macan 
S, e de 21 para o GTS. Porsche 
ofrece un total de catorce co-
res, incluídos os novos Papaia 
metalizado e azul Gentian, e 
tamén o verde Pitón para o 
Macan GTS.

Os prezos van dende os 
68.540 euros do Macan, ata 
os 83.468 do Macan S e os 
102.427 do GTS. Dispoñible a 
partir do mes de outubro.

Nos importa tu tiempo!
Especialistas en coches de ocasión

Rúa María de los Ángeles de la Gandara, nº24
Polígono de Boisaca - 15890 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 956 626 

Novas 15



Cunha autonomía que dá tranquilidade

Skoda Enyaq iV 80
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■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTos

O novo Enyaq iV supón 
o nacemento dunha nova 
era para Skoda, que inves-
tirá 1.600 millóns de euros 
en mobilidade eléctrica nos 
vindeiros cinco anos.

Este é o primeiro mode-
lo cen por cento eléctrico 
da marca checa, construído 

sobre a plataforma MEB do 
Grupo Volkswagen. É o pri-
meiro eléctrico, de todos 
os que levamos probado, 
que nos produciu unha 
sensación de tranquilida-
de grazas a unha autono-
mía de 520 quilómetros, 
suficientes para mover-
se pola comunidade gale-
ga sen necesidade de ter 
que «enchufalo». Ademais 

disto, d e s t a c a -
m o s o seu interesante 
deseño, un amplo espazo 
interior e un maleteiro cun-
ha capacidade de 585 litros.

Está dispoñible con 
dous tamaños de baterías 
(60 e 80 kWh), tres poten-
cias (132 kW/180cv, 150 
kW/204cv e 195 kW/265cv) 
e tracción traseira ou total, 
cunhas autonomías de 400 

e 520 km (WLTP) e a posi-
bilidade de carga rápida de 
ata 125 kW.

Entre as tecnoloxías que 
incorpora cabe mencionar 
o airbag central, o head-
up display de realidade 
aumentada ou a pantalla 
de 13 polgadas na conso-
la central.

No caso do Enyaq 80 iV 
(o modelo da nosa proba), 
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a batería é de 82 kWh (77 
kWh netos), que permite 
aumentar a autonomía ata 
os 520 km. A súa poten-
cia é de 150 kW (204cv) e 
un par motor de 310 Nm. 
Esta batería compártea co 
Enyaq 80x iV e Enyaq RS iV, 
que chegarán a finais de 
ano e a principios de 2022, 
respectivamente.

Exterior

O aspecto deste modelo 
está a cabalo entre un SUV 
e un monovolume, algo 
dificilmente de distinguir 
na actualidade. Chaman a 
atención nunha primeira 
ollada a súa persoal grella 
e as súas proporcións equi-
libradas, que fan posible un 
interior extraordinariamen-
te espazoso. O innovador 
Crystal Face iluminado é, 
sen ningunha dúbida, un 
dos elementos máis desta-
cados. Este elemento op-
cional (por agora só para 
Sportline) dános a benvi-
da con 131 LED situados 
nos listóns verticais, cunha 
tira luminosa horizontal. A 
grella, en posición vertical 
e máis adiantada, enga-
de un toque único. Vén en 
cor negra mate e cun mar-
co de cromo. Para as ópti-
cas, a iluminación de serie 
é Full LED e, opcionalmen-
te, Matrix LED.

Os módulos LED dos fa-
ros Full LED Matrix, que 
controlan as luces curtas 
e longas, ademais das lu-
ces diúrnas, crean unha 
presentación acolledora. 
Adicionalmente, os faros 
traseiros Full LED opcionais, 
cunha sección cristalina e 

iluminada e intermitentes 
dinámicos, veñen tamén 
cunha función animada 
Coming/Leaving Home con 
tres configuracións.

Na vista lateral, os mar-
cos das fiestras e as barras 
de teito dispoñibles op-
cionalmente en negro, así 
como as grandes lamias 
de entre 18 e 21 polgadas, 
danlle ao Enyaq un aspecto 
distintivo.

Ten 4,65 metros de longo, 
1,88 de ancho e unha altu-
ra de 1,62 metros, polo que 
resulta 3 milímetros máis 
estreito, 38 máis curto e 60 
máis baixo que un Kodiaq. 
Ofrece unha distancia en-
tre eixes de 2.765 mm. A vía 
dianteira mide 1.587 mm e 
a vía traseira 1.566.

Hai dúas cores de se-
rie para a carrozaría e 

sete acabados metálicos. 
Opcionalmente, para o 
deseño exterior tamén es-
tán dispoñibles un teito pa-
norámico corredizo, varios 
xogos de lamias, dispositi-
vo de remolque, asistente 
de aparcamento e o pack 
de climatización, entre ou-
tros elementos.

Interior

O interior segue os tra-
zos identificativos dos no-
vos modelos do fabricante 
checo. O volante, algúns 
mandos ou os botóns baixo 

a pantalla táctil central lem-
bran o novo Octavia.

Hai sete acabados dis-
tintos para o habitáculo. 
Temos diferentes tapiza-
rías, molduras e combina-
ción de materiais. A parte 
superior do cadro é unha 
superficie branda, debaixo 
atopamos o plástico tapiza-
do en símil de pel marrón 
e, se continuamos mirando 
de arriba abaixo, despois 
atopámonos coas molduras 
decorativas (que rodean ás 
saídas de ventilación), que 
na nosa unidade combina-
ba plástico piano negro e 
unha delgada tira con as-
pecto cromado.

Skoda xogou coa combi-
nación de materiais e cores, 
así como coas superficies, 
para crear un ambiente 
agradable e moderno no 
interior. Un habitáculo con 
espazo para que poidan 
viaxar cinco persoas con-
fortablemente, xa que na 
fila traseira hai boas cotas 
de espazo tanto para os 
xeonllos como en altura ao 
teito e en anchura total.

Os tiradores para abrir 
as portas, de aspecto me-
tálico, son bonitos, pero 
poderían estar mellor inte-
grados, están moi rectos e 
dan a sensación de estar un 
pouco «ao seu aire».

O interior transmite unha 
boa sensación de calidade 
en xeral. Ademais vén coas 
xa habituais solucións prác-
ticas da marca: un parau-
gas na porta do condutor 
(tremendamente práctico 
nesta terriña nosa), un ra-
buñador de xeo incorpora-
do, dúas bases de carga sen 
fíos para móbiles, enchufe 

de 230 volts para os pa-
saxeiros traseiros, varios 
portos USB-C e unha chea 
de ocos portaobxectos en 
todo o habitáculo (incluí-
dos dous repousavasos en-
tre os asentos) co fondo de 
goma para que os obxectos 
non fagan ruído.

Cara ao condutor temos 
unha pequena pantalla de 
5,3” que fai de cadro de 
instrumentos. Mostra a in-

formación máis esencial, 
como a velocidade ins-
tantánea, autonomía, tes-
temuñas, indicacións do 
navegador e asistentes á 
condución. A unidade pro-
bada equipaba tamén o 
head-up display con reali-
dade aumentada. Algunhas 
funcións do coche pódense 
manexar mediante o siste-
ma de recoñecemento de 
voz.

O maleteiro ten unha 
enorme capacidade de 585 
litros. Se abatemos os asen-
tos -60:40- tirando das pan-
cas que hai no maleteiro, o 
volume ascende a 1.710 li-
tros. O seu portón pode ser 
eléctrico (na nosa unidade 
de probas era manual) e 
ofrécense múltiples acceso-
rios. Destaca pola súa mo-
dularidade, xa que ofrece 
unhas formas moi regula-
res e un piso que se pode 
axustar a dúas alturas.

 Hai sete 
acabados distintos 
para o habitáculo

 No modo 
Sport temos a 
resposta máis 
enérxica
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• Versión: Enyaq 80
• Tipo de motor: síncrono 

de imáns permanentes
• Potencia: 204cv (150 kW)
• Par: 310 Nm
• Peso: 2.090 quilos
• Longo: 4.649 mm
• Ancho: 1.879 mm
• Alto: 1.616 mm
• Volume maleteiro: 

585 (1.710) litros
• Aceleración 0 a 100 

km/h: 8,5 segundos
• Recuperación 80 a 120 

km/h: 5,9 segundos
• Velocidade máxima: 

160 km/h
• Consumo homologado: 

15,2 - 21,6 kWh (WLTP)
• Autonomía eléctrica: 

520 km (WLTP)
• Emisións CO2 por km: 

0 g/km de CO₂ (Euro 6)
• Clasificación da DXT: Cero
• Prezo dende: 46.500 

€ (35.900 € con todos 
os descontos)

A unidade que probamos era un 
Enyaq iV 80, que equipa un motor 
eléctrico de 204cv que move as rodas 
traseiras e unha batería de 77 kWh de 
capacidade útil. Esta é a versión con 
máis autonomía, chegando a homolo-
gar 520 km de autonomía (ciclo WLTP).

Nada máis arrincar temos que 
destacar, como noutros eléctricos, o 
seu silencio. En canto comezamos a 
movernos os primeiros metros con el, 
é doado apreciar que o seu pesado pa-
quete de baterías teñen moito que di-
cir na súa dinámica. Isto incrementa a 
contundencia en estrada e rebaixa o 
centro de gravidade, pero faille perder 
algo de axilidade en treitos de curvas 
lentas. Aínda así, temos que dicir que 
é un modelo áxil grazas á súa poten-
cia, á hora de trazar curvas apréciase a 
masa extra e non é difícil que apareza 
o seu carácter subvirador, nada esaxe-
rado. Hai que ter en conta que este é un 

vehículo deseñado para un uso familiar 
e tranquilo.

Ten varios modos de condución 
que afectan a resposta do motor. No 
modo Sport temos a resposta máis 
enérxica ao pedal do acelerador e no 
modo Eco, a máis tranquila. No medio, 
as posicións Normal e Confort, con pou-
ca diferenza entre ambas en canto a 
resposta do motor.

Por outra banda, a calidade de ro-
daxe é moi boa. Este checo recorre a 
unha suspensión formada por un es-
quema McPherson no eixe dianteiro e 
multibrazo no traseiro, axustada para 
a comodidade de condución. Todo o 
sistema de suspensión fai que o Enyaq 
filtre correctamente as irregularidades 
do asfalto.

No apartado da visibilidade, te-
mos que comentar que esta é moi boa 
en todos os ángulos grazas á ampla 
superficie acristalada e a un posto de 
condución elevado. Tamén goza dun-
ha dirección que marca ben a traxec-
toria, suficiente para unha condución 
alegre e legal. O Enyaq iV responde con 
solvencia aos cambios de traxectoria 
sempre que non lle busquemos moi-
to as cóxegas, ofrecendo uns cambios 
de apoio naturais e unha boa sensa-
ción de control e estabilidade nestas 
circunstancias.

Nunha contorna urbana as súas 
dimensións non os impediron encon-
trarnos moi a gusto. Os asistentes á 
condución axudan moito en espazos 
estreitos e á hora de manobrar. Brinda 
un diámetro de xiro de 9,3 metros en-
tre bordos.

Equipa discos ventilados no eixe 
dianteiro e freos de tambor no traseiro. 
Os freos teñen un tacto máis ben brando. 
Ao tratarse dun vehículo eléctrico con 
freada rexenerativa, requiren dun bre-
ve período de adaptación, nada com-
plicado, para non quedarse curtos, ou 
longos, de freada.

Para axudarnos na condución te-
mos unha gran cantidade de axudas. 
Entre os asistentes á condución atopa-
mos, entre outros, freada de urxencia 
con detección de vehículos, peóns e ci-
clistas; asistente de esquiva, mantemen-
to en carril, sensor de aproximación dun 
vehículo ao abrir as portas, sistema de 
aparcamento automático en batería, 
serie ou dende o móbil, con función de 
manobra habitual.

Destacariamos da proba dinámica 
a súa boa calidade de rodaxe e a comodi-
dade en estrada. Todo isto cunha grande 
autonomía, algo que é unha virtude nun 
eléctrico actual. Esta é probablemente 
a mellor versión do Enyaq por relación 
potencia/prestacións/autonomía.

A
RRIN
CAMOS !

O maleteiro ten unha gran capacidade, 585 litros O interior segue os trazos identificativos dos novos modelos do fabricante checo
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■ ANDRÉS REY | TexTo 
■ SPRINT MOTOR| FoTos

 
Para Renault, os prototipos, ou 
concept cars, son coches tanto 
destinados a facer soñar como 
a explorar novos camiños e 
tendencias. Unha excelente fe-
rramenta á hora de desenvol-
ver vehículos que contribúan 
ao obxectivo de garantir a mo-
bilidade sostible, descifrando 
as necesidades dos usuarios e 
ofrecendo solucións aos retos 
que presenta o transporte. Se 
botamos unha ollada a algúns 
dos prototipos que Renault 
presentou nas dúas últimas 
décadas vemos como de im-
portante é o papel dos con-
cept cars á hora de adiantarse 
ao futuro, xa sexa en deseño, 
en sistemas de propulsión, ou 
tecnoloxía orientada aos siste-
mas de seguridade e confort 
ao volante.

Renault Vesta II (1987)

A primeira parada do perco-
rrido pasa polo sucesor dos 
Eva e Vesta, o Vesta II, un reto 
proposto polo Ministerio de 
Industria francés para conse-
guir un coche cun consumo de 
3 litros/100 km. O seu nome, 
que pode levar a confusión co 
icónico ciclo italiano, é un acró-
nimo de “Véhicule Econome 
de Systèmes et Tecnologies 
Avancées” (Vehículo 
Económico de Sistemas e 
Tecnoloxías Avanzadas). A so-
lución ao reto veu apostando 

pola lixeireza e eficiencia ae-
rodinámica, empregando ma-
teriais como fibra de vidro e o 
termoplástico, que reduciron 
o peso a pouco máis de 470 
kg. O deseño exterior seme-
llaba a forma dunha pinga de 
auga, o que se traduciu nun 
coeficiente aerodinámico Cx 
de 0,186. Cun motor de tres 
cilindros e 716 cc que aporta-
ba unha potencia de 27cv xa 
precedía a tendencia actual de 
reducir a cilindrada e o núme-
ro de cilindros nos propulsores 
de combustión. O Vesta II fixo 
unha viaxe de Paris a Bordeos a 
unha velocidade media de 100 
km/h cun baixo consumo de 
1,94 l/100km.

Renault Scénic Concept 
(1991)

Este prototipo viu a luz no 
Salón do Automóbil de 
Frankfurt en 1991, adiantándo-
se cinco anos ó Renault Scénic 
en ser un compacto monovo-
lume, amplo e versátil, pen-
sado para a comodidade dos 
desprazamentos en familia. 
De deseño futurista, presen-
taba un sistema de portas de 
apertura escorrente sen piar 
central e unha gran superficie 

acristalada. Pero a parte de ser 
pioneiro no seu segmento, 
o Scénic Concept introducía 
unha serie de solucións técni-
cas e de deseño que hoxe ve-
mos aplicadas en vehículos de 
serie, como un detector de fa-
tiga, sensores de presión nos 
pneumáticos ou cámaras de 
vídeo en vez de retrovisores.

Renault Racoon (1992)

Este concept car foi o primei-
ro prototipo de Renault en ser 
modelado dixitalmente nun 
entorno real, o que aplicado 
á produción en serie significa 
reducir o número de unidades 
de proba antes de lanzar o ve-
hículo definitivo, aforrando en 
custos. O deseño do Racoon 
semellaba un helicóptero, co 
acceso ao habitáculo na parte 
frontal. O seu carácter todote-
rreo baseábanse nun sistema 
de tracción total e nunha no-
vidosa arquitectura que facía 
que os eixos basculasen en tor-
no a un punto central. O mo-
tor V6 de tres litros con dobre 
turbocompresor impulsaba 
o vehículo pola estrada e as 
dúas turbinas facían o mesmo 
sobre a auga. Tamén incluía 
unha cámara infravermella de 

visión nocturna e un gran para-
brisas panorámico cun sistema 
de limpeza por ultrasóns sen 
escobillóns.

Renault Espace (1994)

Este concept car non xurdiu 
da mirada ao futuro da marca 
senón da celebración de dous 
feitos: o décimo aniversario 
do lanzamento do primeiro 
Renault Espace e a conmemo-
ración dunha década xeitosa 
nas pistas de Fórmula 1. Por 
este motivo os enxeñeiros de 
Renault Motosports instalaron 
entre os asentos da segunda 
fila dun Espace II o motor dun 
monopraza Williams-Renault 
FW15C, un V10 de 3,5 litros 
que se potenciou para alcan-
zar los 800cv. Dentro dunha ca-
rrozaría de fibra de carbono a 
máquina levaba freos cerámi-
cos e ofrecía unhas prestacións 
coma as dun superdeportivo 
de hoxe, 2,8 segundos para pa-
sar de 0 a 100 km/h, e una ve-
locidade máxima de 312 km/h.

Renault next (1995)

O fabricante francés presentou 
do ecuador dos 90 un prototi-
po que auguraba a tendencia 
á electrificación que 26 anos 
despois está á orde do día. 
O seu motor de tres cilindros 
e 750cc estaba asistido por 
dous pequenos motores eléc-
tricos en cada unha das súas 
rodas traseiras, o que significa-
ba para o monovolumen galo 
a posibilidade de alcanzar os 
40 km/h durante un traxecto 
de 20 km nun modo totalmen-
te eléctrico. Unha proeza para 
a tecnoloxía híbrida da época 
que non lle ten moita envexa 
ás prestacións dos vehículos 
actuais.

Renault Koleos Concept 
(1999)

Tras a entrada no mercado do 
Espace e do Scenic, Renault 
volveu a anticipar a dirección 
pola que o segmento dos mo-
novolumes ía continuar nos 
anos seguintes. A mostra foi o 
Koleos Concept, que, a intres 
do cambio de século, este to-
doterreo de estética futurista 
chegou sobre as súas lamias 
de 21 polgadas. Contaba cun 

20 anos de concept cars de Renault

Renault DeZir Concept (2010)

Retro-visor20



motor 2.0 turbo de gasolina 
con 170cv (125 kW) nas rodas 
dianteiras, e outro eléctrico de 
30 kW no eixo traseiro alimen-
tado por baterías de ións de 
litio.

Renault Talisman (2001)

Foi no Salón do Automóbil de 
Xenebra onde foi presentado 
o concept car que daría nome 
á actual berlina de Renault 
no segmento D, o Renault 
Talisman. Cun motor V8 de 
4,5 litros e unhas grandes por-
tas de 2,45 m, anticipou toda 
unha gama de berlinas depor-
tivas de estilo coupé. Tamén 
contaba cun sistema de arran-
que sen chave e cámaras de 
visión panorámica.

Renault ZOE Z.E. Concept 
(2009)

A marca francesa presentou 
este concept car no Salón 
do Automóbil de Frankfurt 
en 2009, que coma o ZOE 
Concept, presentado catro 
anos antes, era un utilitario 
compacto, pero cun deseño e 
un sistema de propulsión moi 
diferentes. O prototipo prece-
deu en tres anos ao Renault 
ZOE, que pasaría á historia da 
automoción gala coma o pri-
meiro eléctrico da marca. O 
ZOE Z.E. Concept focalizábase 
no confort dos seus ocupan-
tes, empezando pola ausencia 
de ruídos do motor, e seguin-
do por un sistema de depu-
ración do aire no habitáculo, 

con sensores de humidade 
e toxicidade e un difusor de 
aromas. Merece a pena des-
tacar que este pioneiro dos 
100% eléctricos se presenta-
ba cuns panos solares no seu 
teito que lle permitían recupe-
rar enerxía.

Renault DeZir Concept 
(2010)

Este coupé biplaza foi presen-
tado en París un ano despois 
e inaugurou unha nova lin-
guaxe de deseño de Renault, 
que chegaría aos concesio-
narios por primeira vez en-
carnada no Clio IV. O DeZir 
chamaba a atención co seu 
frontal característico e un 
deseño xeral agresivo, pero 
o que mellor o definía era o 
manifesto de que un coche 
eléctrico pode ser tamén di-
vertido. O seu motor de 18 kW 
(160cv) dáballe a capacidade 
de acelerar de 0 a 100 km/h 
en 5 segundos, chegando aos 
180 km/h de velocidade máxi-
ma. Esta maquinaria eléctrica 
ía dentro dun chasis tubular 
de aceiro e unha carrozaría 
de kevlar, o que lle supoñía 
un peso de 830 kg que alcan-
zaban as marcas anteriores en 
parte pola aerodinámica do 
deseño, que lle merecía un 
coeficiente Cx de 0,25. A ba-
tería deste prototipo tiña un 
sistema de “quick drop” para 
un cambio rápido.

Renault Eolab (2014)

O obxectivo deste prototipo 
era explorar as posibilidades 
dos híbridos enchufables, la-
bor que foi realizada polos 
investigadores de Renault 
na súa procura de solucións 
aerodinámicas e materiais 
e motores lixeiros, co fin de 

implementalos sucesivamen-
te na súa produción regular. 
Ten o mesmo tamaño que 
un Clio pero pesa só 995 kg, 
contando cun sistema de pro-
pulsión híbrido, grazas ao tra-
ballo do laboratorio francés, 
que deseñou este concept car 
empregando materiais como 
o aluminio, o magnesio e po-
límeros con fibra de vidro, que 
son moi lixeiros. A forma ae-
rodinámica do prototipo con-
segue un coeficiente Cx de 
0,235 (un 30% máis eficiente 
ca un coche de serie). A ma-
quinaria do Eolab levaba un 
motor de gasolina 1.0 V3 de 
77cv (57 kW) combinado cun 
eléctrico de 50 kW (60cv) que 
permitía ao vehículo unha au-
tonomía en modo EV durante 
60 km cun consumo de 1 li-
tro/100 km.

Renault Trezor (2016)

Este superdeportivo, eléctri-
co e autónomo, é producto da 
adaptación á estrada do mo-
nopraza eléctrico do equipo 
Renault e-Dams, ganador da 
Fórmula E durante tres anos 
(2015, 2016 e 2017). Producto 
artesán e tecnolóxico, ten o 
seu habitáculo dixitalizado e 
pódese acceder sen necesida-
de de portas co seu teito bas-
culante. Un motor eléctrico 
de 257 kW (350cv) propulsa 
os 1.600 kg que pesa o Trezor, 
pasando de 0 a 100 km/h en 4 
segundos grazas en parte ao 
coeficiente Cx de 0,22 da súa 
carrozaría.

Renault EZ-Go, EZ-Pro e 
EZ-Ultimo (2018-2019)

A familia de prototipos EZ 
está orientada á mobilidade 
urbana, xa sexa a través de 
empresas privadas ou da ad-
ministración pública, funcio-
nando coma un servizo de 
coches eléctricos de reserva 
en estacións localizadas po-
las cidades. O EZ-Go Concept 
focalízase na comodidade 
dun habitáculo interconecta-
do con capacidade para seis 
persoas. O Ez-Pro Concept, 
pola súa parte, está dirixido 
ao mundo do reparto comer-
cial urbano. E no derradeiro 
lugar, o Ez-Ultimo Concept 
busca ser unha solución á 
mobilidade compartida de 
tipo premium, con servizos 
máis exclusivos.

Renault Morphoz (2020)

O ano pasado coñecemos o 
Morphoz, que anticipa os fu-
turos coches eléctricos de al-
tas prestacións da marca gala. 
É transformable con versións 
en carrozaría curta (4,4 m x 
2,73 m) e longa (4,80 m x 2,93 
m) así que o crossover pode 
funcionar como coche de dia-
rio, coa batería de 40 kWh para 
pequenas distancias, ou para 
viaxes máis longas coa bate-
ría de 50 kWh que ten unha 
autonomía de 700 km. A car-
ga con indución en marcha ta-
mén forma parte do abanico 
de innovacións que Renault 
planifica para o futuro.

ASEGAL & CASTROMIL
Abogados y Economistas
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Potente como un trono, lixeira como unha nube

Aprilia Tuono 660
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■ XOSE ARUFE | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

hTTps://moTospruebas.blogspoT.com

motospruebas@gmail.com

Cando a maioría dos fa-
bricantes afástanse das de-
portivas 600, Aprilia vai en 
contra desta tendencia. 
Especulouse moito durante 
uns anos si realmente habe-
ría unha nova superdepor-
tiva da clase 600 na factoría 
de Noale, as especulacións 
resultaron ser certeiras, pri-
meiro a Superdeportiva 
RS660 e agora a Tuono 660.

Da unión de dous mun-
dos, o da mítica Tuono V4 
1100 e o da nova tecnoloxía 
da RS 660, nace a Tuono 660, 

a moto que cambiará as túas 
perspectivas.

O estilo da Tuono 660 é 
típico das deportivas de 
Aprilia, unha moto semica-
renada con pequenas su-
perficies que realzan aínda 
máis o seu carácter dinámi-
co. Tamén herda da RS 660 o 
concepto innovador do do-
bre carenado con función 
de apéndice aerodinámico, 
nado dunha investigación 
cada vez máis profunda no 
túnel de vento.

Deportiva de rúa

Unha motocicleta depor-
tiva, para uso diario, da rúa 

ao cir- cuíto, fá-
cil de conducir e cómo-
da para todos os días, este 
é o concepto que guiou aos 
creadores desta moto, ma-
nillar alto, asento cómodo, 
posición do condutor me-
nos agresiva e protección 
contra o vento, unha peque-
na cúpula protéxenos das 
condicións máis adversas.

Varios elementos aerodi-
námicos derivados directa-
mente da competición, este 
modelo loce orgullosa un 
adhesivo que atesoura os 
54 Campionatos do Mundo 
de Aprilia.

O bastidor da Tuono 660 
conta cunha magnífica 

estrutura formada polo 
chasis e o basculante, am-
bos fabricados en fundición 
de aluminio, o que garante a 
rixidez e lixeireza de toda a 
estrutura, as dimensións do 
chasis melloran a capacida-
de de resposta e o manexo 
grazas a unha xeometría di-
ferente da dirección.

O motor da Tuono actúa 
como elemento portan-
te, o que reduce o peso da 
moto considerablemente. 
Suspensións da prestixio-
sa firma xaponesa Kayaba, 
horquilla investida con ba-
rras de 41 mm, regulación 
en precarga e extensión, na 
parte traseira dispón dun 
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monoamortecedor sen bie-
letas, o cal reduce tamén o 
peso do conxunto.

A Tuono 660 tamén re-
sultará moi efectiva en cir-
cuítos, e non só durante os 
días para afeccionados, se-
nón ata nas competicións 
de cilindrada media.

Motor

O motor xera 95 cabalos, 
o que, cun peso de 183 kg, 
asegúranos un gran rende-
mento. A combinación, par 
en baixos, suave a medio 
réxime e rabioso en altas, 
é ideal, como idóneos son 
os números anunciados por 
Aprilia para este propulsor 
en liña de dous cilindros, 
desenvolvido a partir dos 
dous cilindros dianteiros da 
Tuono V4 1100.

Aprilia asegúranos que o 
80% do seu par está dispo-
ñible dende 4.000 rpm, que 
se eleva ao 90% a 6.250 
rpm! Isto explica este fun-
cionamento tan elástico 
do motor, que maxicamen-
te empurra esta supermoto 
de 183 kg en cada momen-
to da nosa ruta, só teremos 
que preocuparnos de en-
roscar o acelerador, para 
determinar a velocidade á 
que queremos movernos 
sen usar demasiado a pan-
ca de cambios.

APRC

A Tuono 660 caracteríza-
se polas súas axudas elec-
trónicas, Aprilia afirma que 
fixaron o listón moi alto 
na categoría, e non inxus-
tamente. O APRC (Aprilia 
Performance Ride Control) 
inclúe os seguintes sistemas:

- ATC: Aprilia Traction 
Control, sistema de control 
de adherencia axustable.

- AWC: Aprilia Wheelie 
Control, sistema de control 
de cabaliño axustable.

- ACC: Aprilia Cruise 
Control, control automáti-
co de velocidade.

- AEB: Aprilia Engine 
Brake, sistema de retención 
do motor axustable.

- AEM: Aprilia Engine Map, 
diferentes mapas para di-
ferentes condicións de 
condución.

Con todo isto á nosa dis-
posición, cambiamos a op-
ción Sport to Race, e a partir 
de aí, eliximos o Challenge, 
cunha forte advertencia 
en cor vermella recordán-
donos que estamos en op-
cións de circuíto, sen ABS, 
sen Control de tracción nin 
Control Wheelie, e menos 
invasión en ABS de curvas, 
etc.

E para animar aos posibles 
compradores desta beleza, 
Aprilia agasalla a unidade 
IMU, opcional ata uns días.

A unidade IMU, de seis 
eixes, utilizando aceleró-
metros e xiroscopios, reco-
ñece o estado cinético da 
moto, e logo optimiza as 
reaccións de "Inclinacións, 
ABS e Control de tracción”. 
Todas estas funcións mós-
transe na súa orixinal panta-
lla TFT. Impresionante!

Ademais, Como opción, 
está o dispositivo Aprilia 
MIA, a plataforma multi-
media que permite conec-
tar un smartphone á moto 
ampliando as funcións da 
instrumentación. O siste-
ma ofrece un protocolo de 
conexión que minimiza o 
consumo de batería do te-
léfono intelixente e inclúe 
tanto o sistema de infor-
mación como a xestión do 
asistente de voz, chamadas 
telefónicas e música me-
diante os controis intuitivos 
no manillar e a función de 
navegación, coa que, unha 
vez configurado o destino 
da túa viaxe no smartpho-
ne, poderás visualizar as in-
dicacións directamente na 
instrumentación.

Arrincamos!

A posición de condución 
é curiosa, nunca me en-
caixaron as pernas tan co-
modamente na parte baixa 
do deposito de combusti-
ble, dáche a sensación de 
levar as pernas protexidas 
das inclemencias do tempo.

Saio dende MOTO BRAVE, 
impresionante concesiona-
rio Aprilia en Vigo que nos 
cedeu esta moto.

A miña idea é probar 
esta máquina en todo tipo 
de estradas, O Porriño, 
Gondomar, Vigo… suficien-
te para ter unhas primeiras 
impresións.

O seu son é grave e brus-
co, si, brusco e agresivo, 
avísanos de que hai algo po-
tente aí abaixo. Engrenamos 
a primeira velocidade e 
adiante. Cómoda e mane-
xable, posición cunha incli-
nación media moi natural, 

moi sensible ao acelerador 
e con resposta inmediata.

Dos cinco modos de con-
dución hai tres pensados 
para o seu uso en estrada 
e dous para o seu uso en 
circuíto.

Commute, condución 
normal en cidade e estrada, 
o Dinámico, para condución 
deportiva e o Individual, 
totalmente personalizable 
permitindo a selección do 
funcionamento de todos os 
controis electrónicos como 
a resposta do gas, control 
de tracción, anti wheelie, 
cantidade de freo motor 
ou ABS.

Os modos de circuíto son 
o Challenge cunha configu-
ración estándar para conse-
guir as mellores prestacións 
en circuíto e o Estafe Attack 
totalmente configurable e 
que permite axustar ou eli-
minar a actuación de cal-
quera destes controis.

Seleccionei Commute 
para esta proba, os Pirelli 
Diaño Rosso Corsa II empe-
zan a aumentar a tempera-
tura, malia as fochancas e 
as curvas infinitas, transmí-
tenme moita confianza, en-
caixan perfectamente neste 
tipo de estradas, así que co-
mezamos a ruta seguindo 
vías alternativas de monta-
ña. A súa freada, coas pin-
zas radiais de Brembo sobre 
discos de 320 mm é brutal, 
na primeira proba de freos 
fixen un pequeno inverti-
do sen buscalo, móstranse 
máis que efectivos para o 
peso e o rendemento des-
ta pequena diávola, gústa-
me a configuración do ABS, 
en condicións de boa adhe-
rencia hai que forzar dema-
siado para que interveña.

 Dos 
cinco modos de 
condución hai dous 
pensados para o 
seu uso en circuíto

 24



PREZO E MATRICULACIÓN
• Prezo: 10.850 €
• Matriculación: 125 €

SEGURO
• Terceiros con asistencia en estrada, seguro de 

condutor: 275 €/ano (maiores de 25 anos)
• 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, 120 €
• Cambio de pneumáticos cada 14.500 km
• Prezo aproximado: 320 €

• Tipo de motor: dous 
cilindros en serie, 4 tempos

• Refrixeración: líquida
• Cilindrada: 659 cc
• Compresión: 13,5 : 1
• Potencia: 95cv (70 

kW) a 10.500 rpm
• Par máximo: 67,0 Nm 

(6,83 kgm) a 8.500 rpm
• Alimentación: caixa de 

filtro con entrada de aire 
frontal, 2 inxectores 48 
mm (Ride-by-Wire)

• Transmisión: 6 velocidades
• Embrague: húmido, 

multidisco, unidireccional
• Transmisión final: cadea 

e engrenaxes 17/43
• Paquete electrónico 

APRC: inclúe ATC (control 
de tracción), AWC (control 
de caballitos), AEB (freo 
de motor) AEM (mapeo 
do motor), ACC (control 
de cruceiro) 5 modos de 
condución (estrada e 
pista, 3 preestablecidos 
e 2 personalizables)

• Suspensión dianteira: 
horquilla investida Kayaba 
de 41 mm, amortiguación 
de retorno e precarga - 
percorrido da roda: 110 mm

• Suspensión traseira: 
basculante asimétrico de 
aluminio. Amortecedor 
simple, con amortiguación 
de retorno e precarga – 
percorrido de 130 mm

• Freo dianteiro: 2 discos 
Brembo de 320 mm

• Freo traseiro: disco 220 mm
• ABS Multimap ABS (ABS 

en curvas dispoñible en 
equipamento adicional)

• Rodas: de aluminio
• Distancia entre 

eixes: 1.370 mm
• Lonxitude: 1.995 mm
• Ancho: 805 mm
• Altura do asento: 820 mm
• Ángulo de 

lanzamento: 24,1
• Traza: 104,7
• Peso: 183 kg cheo 

(169 kg en seco)
• Especificacións: Euro 5
• Consumo (WMTC): 

4,9 litros/100 km
• Emisións de CO2: 116 gr/km
• Capacidade do depósito: 

15 litros (reserva 4)

O rendemento do motor, 
é único, o acelerador de 
transmisión por cable é li-
xeiro e de tacto fino, as revo-
lucións soben de moi baixo 
a medio e altas de forma có-
moda e suave, por exemplo: 
podes moverche en 3ª ve-
locidade a 40 km/h, virar o 
acelerador e subir sen esfor-
zo aínda que sexa en costa 
ata manter unha velocidade 
constante de xiro, ou che-
gar aos 163 km/h, a curva 
de rendemento é intermi-
nable, subín o tacómetro 
ata 11.500 rpm, unha cifra 
que dará toneladas de ra-
bia a calquera piloto, ata en 
circuíto.

As suspensións parecé-
ronme moi correctas, con-
fortables para ruta e firmes 
para uso deportivo, as tra-
zadas son perfectas e sem-
pre segue o camiño que lle 
indicamos ao entrar, du-
rante e ao saír das curvas.

Para o meu gusto todas 
as Aprilia deportivas son 
un pelín altas de asento, 

agradecería muchísimo 
un par de centímetro me-
nos para ter esa sensación 
de control total en mano-
bras curtas.

Unha moto sorprenden-
te pola súa achega electró-
nica que mellora todas as 
súas prestacións en xeral, 
e en particular as concer-
nentes aos elementos de 
seguridade.

Ademais, cunha opción 
de limitación de ata 35 kW, 
esta motocicleta é ideal 
para condutores interme-
dios e principiantes que 
consigan o carné A2.

A Tuono 660 está dis-
poñible nas seguintes co-
res: Concept Black, Iridium 
Grey e Gold Acid.

Aproveitei para facer 
unhas fotos en “Lagareta”, 
bar de tapas e restauran-
te, un lugar perfecto para 
facer un stop, aparcadoi-
ro para motos e unhas vis-
tas incribles (estrada de 
Camposancos 347 – Vigo).

O motor actúa como elemento portante, o que reduce o peso da moto considerablemente

O estilo da Tuono 660 é típico das deportivas de Aprilia
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“Cohete”, amo e señor
54º Rali de Ourense-Supercampionato de España de Ralis

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ | FoTo

Tras diversos intentos, o 
piloto asturiano acadou 
en Ourense unha vito-
ria que se lle resistía. Un 
triunfo sementado dende 
a primeira especial, que 
permite ao de Skoda refor-
zar a súa primeira praza no 
SCER. Carreira, longa, dura 
e onde a calor foi de novo 
clara protagonista.

O treito de probas xa deu o liderado ao 
piloto de Pravia. Marcando un ritmo moi 
forte co que foi cimentando a súa vitoria, 
Suárez venceu en Ourense para seguir 
mandando con man firme no SCER que 
terá continuación este mes de agosto en 
Ferrol.

Un ritmo máis baixo nos compases iniciais da carreira obrigou a Iván Ares a remontar. O de Cam-
bre acadou a segunda praza final, ao tempo que asinaba o mellor crono no TC +, puntos sempre 
interesantes.

Completa e eficaz carreira como é norma en Jorge Cagiao. O naronés liderou os coches do Trofeo 
Renault Clio, sen dar opción á súa competencia.

Enorme carreira de Álvaro Muñiz, que non deu opción na oferta Peugeot, ao tempo que acadaba 
a cuarta praza absoluta do rali ourensán.

Moitos incidentes na monomarca Suzuki, onde a vitoria se decantou do lado do asturiano Diego 
Ruiloba.

O local Pablo Blanco, co seu coñecido Peugeot 106, foi o mellor do Trofeo Escudería Ourense.

Posto Piloto Vehículo

1º José A. Suárez Skoda Fabia R5

2º Iván Ares Hyundai i20 R5

3º José L. Pelaez Volkswagen Polo GTI R5

4º Álvaro Muñiz Peugeot 208 Rally 4

5º Alejandro Cachón Peugeot 208 Rally 4

6º Alberto Monarri Peugeot 208 Rally 4

7º Óscar Palomo Peugeot 208 Rally 4

8º Jan Solans Citroën C3 R5

9º Eduard Pons Skoda Fabia R5

10º José M. Reyes Peugeot 208 Rally 4

Clasificación Xeral

ATA 46 CLASIFICADOS
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o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu correo electrónico un 
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Villa: vitoria e récord
47ª Subida a Chantada-Campionato de España de Montaña

Resistíaselle a subida ga-
lega ao veloz e experi-
mentado piloto ovetense. 
Pero desta volta, pese a al-
gún atranco mecánico, foi 
quen de acadala primei-
ra praza e ademais asinar 
unha nova marca na ca-
rreira lucense, en poder 
do vasco Andrés Vilariño 
dende 2017.

■ MIGUEL CUMBRAOS ÁLVAREZ| TexTo ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ E MCA | FoTo

Diversos atrancos nas 
edicións precedentes impediran 

a Javier Villa sumar Chantada ao seu 
laureado palmarés. Pero neste 2021 

foi quen de facelo, ao tempo de asinar o 
novo récord do trazado lucense, agora 
establecido en 1-44-356 aos mandos 

do seu BRC53, co que liderou 
igualmente a categoría II.

Magnífica prestación 
do piloto andorrano Raul 

Ferré. Quedouse a un segundo 
do experimentado Villa, acadan-
do o posto intermedio do podio 
chantadino co seu Silver Car CS, 

co que liderou tamén a Copa 
de España Norte.

Vencedor 
nesta subida na edición 

anterior celebrada en 2019, 
o estradense Adrián Lozados 

pelexou polos postos de honra, 
sendo finalmente terceiro co 

seu Silver Car EF 10, ao tempo 
que primeiro galego na 

chegada.

O piloto xixonés 
López-Fombona non 

tivo ningunha oposición. 
Co seu coñecido e potente 

Lamborghini Huracán Súper Trofeo, 
liderou a categoría I, a dos turismos, 

marcando igualmente un novo 
récord entre os turismos no 
percorrido da Ribeira Sacra 

lucense.

Terceiro 
na categoría 

I, o lucense Alonso 
Liste foi o primeiro piloto 

autonómico entre os 
vehículos carrozados, co 

seu coñecido Ginetta 
G50.
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Gran pulso o que 
se deu na categoría II, 

onde o triunfo estivo en 796 
milésimas, as que acadou de 

vantaxe Edgar Montella (Silver 
Car S3) sobre Garikoitz Flores 

(Talex M3).
O mellor da 

sempre numerosa 
representación co-

marcal foi José Antonio 
De Arriba, ao volante 

do seu SpeedCar 
1000.

O veterano 
piloto chantadino 

Manuel López, cun 
tamén bregado Sierra 
Cosworth, venceu en-

tre os Históricos.

O Fórmula SMB X21 de 
Pablo Rey fíxose co Trofeo 

Patatas Jalys, por diante de 
Jorge Fernández ( Forwin 
TC4F) e Antonio Martínez 

(Jedi MK6).

Posto Piloto Vehículo

1º Javier Villa BRC BR53

2º Raúl Ferre Silver Car CS

3º Adrián Rozados Silver Car EF

4º César Rodríguez Osella PA 21 JrB

5º Alexis Vieitez Norma M20B

6º Gonzalo Cabañas Norma M20B

7º Damián Verdera Talex M2

8º José A. García Norma FA20

Clasificación xeral da Agrupación I
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Cor máis ben foráneo
25º Autocrós de Arteixo–Campionato de España de Autocrós

Porque a chamada “ catedral” do auto-
crós nacional viu como a segunda ca-
rreira en territorio galego tiña desta 

volta máis protagonismo de pilotos 
vidos de diversos puntos de España 
adiante. So Iván Ares e Alberto Lorenzo 

foron quen de poñer a bandeira azul e 
branca no chanzo máis alto das seis ca-
tegorías presentes no trazado arteixán.

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ | FoTo

Non deu ningunha opción o Audi TT de Víctor Álvarez durante a fin de semana na División I, a 
dos turismos máis potentes. Liderou e levou a vitoria con comodidade. O veterano piloto andaluz 
Tomás Aranda (DS3) e o local Perfecto Calviño (Fiesta Proto) ocuparon as restantes prazas de honra.

Acción e ganas puxéronlle os desta volta quince competidores da División III. Pero a supremacía foi 
cousa dende a primeira curva do Desmasa de Carlos Hernando, efectivo e espectacular. En Arteixo 
segundo rematou De María, sendo terceiro David Pascual, con Speedcar e Iracar respectivamente.

Outra vitoria galega foi a que tivo lugar na categoría Car Cross Promo. O piloto de “Máis Motor” 
Alberto Lorenzo levou o seu Yacar ao primeiro chanzo do podio, superando na gran final ao resto de 
participantes, onde Gabriel Durán e Roberto de Miguel acadaron as outras dúas prazas de honra.

Non deu ningunha opción o Audi TT de Víctor Álvarez durante a fin de semana na División I, a 
dos turismos máis potentes. Liderou e levou a vitoria con comodidade. O veterano piloto andaluz 
Tomás Aranda (DS3) e o local Perfecto Calviño (Fiesta Proto) ocuparon as restantes prazas de honra.

Gran fin de semana para o polifacético Iván Ares. Nun trazado talismán, o de Cambre acadou unha 
importante vitoria, a primeira que acada co seu LifeLive TN5, a quinta na pista coruñesa. Outro 
coruñés, Antón Muiños foi segundo, clasificándose terceiro o catalán Arqué.

Entre os pilotos da categoría Carcross Júnior a primeira praza final recaeu en Pol Durán, que supe-
rou na carreira decisiva a Diego Martínez e a Josep Aranda.
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A pe de pista

Segunda carreira do nacional de autocrós en terra galega trala de Carballo, 
un mes antes. O certame nacional aínda ten dúas citas por diante, que serán 
decisivas. Unha en setembro, en Miranda de Ebro (Burgos) e outra en Lleida, 
no vindeiro outubro.

As circunstancias sanitarias condicionaron a proba, coas diversas medidas 
de distancia, xel e máscaras necesarias ante a COVID19. Igualmente a Peña 
Autocross Arteixo veuse obrigada a limitar o número de entradas, o que se 
traduciu en menos público presente.

Fin de semana intenso, con moita acción na pista, pelexas á déci-
ma, golpes… Afortunadamente todo quedou en chapa e pintura, 
gozando o público con todas e cada unha das mangas establecidas 
pola organización.

A carreira coruñesa cumpría as súas Vodas de Prata como proba con-
tando para o nacional de autocrós. No medio da xornada do domingo 
os organizadores levaron a cabo un pequeno acto na zona do podio 
para agradecer a todas as persoas, institucións e patrocinadores que 
fixeron posible esta longa traxectoria.
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