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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
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Mentres que os chineses e o señor Musk se-
guen pola autoestrada do progreso cos seus 
coches eléctricos, os líderes das grandes mar-
cas europeas non atopan o enchufe do futuro.

No pasado Salón do Automóbil de Múnic 
cada CEO europeo foi por un carreiro diferen-
te. Case todos se laiaron deste profundo cam-
bio tecnolóxico que non acaban de asumir con 
serenidade. Ás veces semellan ser un cativo que 
colleu unha perrencha porque as cousas non 
son como el quere.

Herbert Diess, conselleiro delegado de 
Volkswagen, dixo neste evento que “o auto-
móbil eléctrico é unha transformación, pero 
o coche autónomo é o verdadeiro cambio no 
modelo de negocio da industria automobilís-
tica”. Dicía isto xusto cando VW presentaba o 
prototipo ID.Life, un modelo eléctrico puro, con 
estilo e dimensións de SUV urbano, que antici-
pa o futuro Volkswagen ID.2.

Vaiamos por partes señor Diess, agora o que 
toca, e no que estamos, é definir os eléctricos, 
dos autónomos xa nos encargaremos máis 
adiante. Céntrese! Que senón vano centrar os 
chineses e o señor Musk, e a Europa isto non 
lle interesa.

Por outra banda, Luca de Meo, CEO do Grupo 
Renault, asegurou que nin a súa compañía nin 
o Goberno francés están a favor da proposta 
de Bruxelas de prohibir a venda de coches con 
motor de combustión dende 2035. Asegurou 
que “aínda que eses vehículos poderán seguir 
circulando, é un pouco pronto para sacalos do 
mercado. En particular, os híbridos enchufa-
bles e os que empregan combustibles alterna-
tivos”. O señor de Meo (recentemente fichado 
polo grupo francés ao estilo Messi) aínda non 
se informou de que o mundo agora funciona 
de forma global e o que diga el e a súa com-
pañía é como unha pinga de auga nunha das 
nosas rías. Ademais tal e como van as cousas 
cos últimos acontecementos do cambio climá-
tico a data de 2035 para deixar de vender co-
ches con propulsor de combustión comeza a 

parecer moi tardía. Señor de Meo déixese de 
lerias e espile a todo o seu equipo de enxeñei-
ros, informáticos e deseñadores, porque isto é 
imparable.

En fin, que tras anos de críticas ao xefe de 
Tesla, Elon Musk, as marcas alemás premium 
sucumbiron (obrigadas polas distintas norma-
tivas anticontaminación) ao automóbil eléctri-
co. O Tesla Model S foi o pioneiro. E xa sabemos 
que o que dá primeiro dá dúas veces. Agora, 
uns cantos anos máis tarde, Mercedes lanza o 
EQE; Audi, o Q6 e-tron; e BMW, o i4, e ten pre-
parado na mesa dos seus enxeñeiros o i5. O Q6 
terá ademais versión familiar como o Porsche 
Taycan e o Cross Taycan e chegará previsible-
mente na vindeira primavera. Esta é a autoes-
trada para seguir.

Chégase así a un paradoxo neste evento ale-
mán: a gran maioría dos automóbiles expostos 
nos pavillóns eran eléctricos, é dicir os que me-
nos se venden en termos de volume.

Como colofón destes choromiqueos dos 
grandes CEO da automoción, que non van a 
ningures, dicir que o Salón do Automóbil de 
Múnic acostumaba realizarse, cada dous anos, 
en Frankfurt. Pero esta última urbe, despois de 
sete décadas e tras sufrir protestas violentas 
de movementos ecoloxistas en 2019, optou 
por mudar de cara e promover un novo salón, 
Eurobike, dedicado ás bicicletas. Aquí tamén 
hai que ter moi en conta a voz in crescendo dos 
distintos colectivos ecoloxistas.

Todo isto nos transporta a uns anos atrás 
cando nunha presentación nacional do lanza-
mento dun modelo novo lle preguntamos uns 
cantos xornalistas a un dos directivos desa mar-
ca como vía o futuro. El, moi sincero e a micró-
fono pechado, contestounos “que non tiñan nin 
idea de que ía acontecer nos vindeiros anos”. 
Ante a nosa insistencia concluíu dicindo “esta-
mos coma polbos nun garaxe”. Agora sabemos 
que foi sincero. Que razón tiña! A impresión que 
dan, todos estes “grandes directivos”, é que es-
tán coma polbos nun garaxe.
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Como polbos nun garaxe

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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Produtos Bewatt
Da man de Emilio 

de Villota jr chega 
Bewatt, pertencen-

te a Walma Dynamic Group, 
unha multinacional espa-
ñola que ofrece solucións 
sostibles de enxeñería, mo-
bilidade, cloud e internacio-
nalización coa innovación 
como principal motor de 
empurre.

Bewatt ten unha ampla 
oferta de bicis eléctricas de 

estrada, de montaña, patine-
tes, skates e táboas de surf. A 
personalidade e filosofía de 
vida desta marca, xunto ás 
ganas de innovar reflíctense 
en toda a súa gama de pro-
dutos específicos para o de-
porte de aventura dentro do 
ecosistema Bewatt, interco-
nectando ademais todos os 
seus produtos a través dun-
ha única APP.

Cyklær, de Porsche Digital
Coa nova mar-

ca Cyklær, Porsche 
Digital amplía a súa 

carteira de produtos e afron-
ta novos modelos de nego-
cio dixitais no ámbito da 
mobilidade urbana.

O obxectivo é construír 
unha plataforma que ofreza 
servizos dixitais para a mo-
bilidade en bicicleta. Para o 
lanzamento, Porsche Digital 

está desenvolvendo unha 
innovadora e deportiva e-
bike en colaboración co fa-
bricante de bicicletas Storck, 
así como cos fabricantes de 
compoñentes Greyp e Fazua. 
A Cyklær combina un cadro 
de carbono de deseño atem-
poral con compoñentes de 
alta calidade e sensores inte-
grados, como cámaras dian-
teiras e traseiras.

ODe novo, como sucederá en 
2014, a Vuelta a España volveu 
a rematar no Obradoiro.

Disputáronse en Galicia dúas 
tiradas íntegras e outra con fi-
nal en Monforte de Lemos que 
tivo a saída en Tapia (Asturias).

O gañador da tirada que re-
matou en Monforte de Lemos 
foi o danés Magnus Cort 
Nielsen (EF Education - Nippo).

A seguinte tirada saíu de 
Sanxenxo e rematou en Castro 
de Herville, foi unha das tira-
das máis emocionantes da 

Vuelta, onde os fuxidos e os 
homes fortes da xeral loita-
ron pola tirada. O final o máis 
forte foi o francés Clément 
Champoussin (AG2R - Citroën 
Team).

A última tirada foi unha 
contrarreloxo con saída en 
Padrón e chegada na Praza do 
Obradoiro. A Vuelta xa chega-
ba decidida pero Primož Roglic 
(Team Jumbo - Visma) demos-
trou que foi o home máis forte 
da carreira o gañar a contra-
rreloxo e dobrar nesta tirada 

a Enric Mas (Movistar Team), o 
segundo clasificado da xeral.

Roglic logrou a súa terceira 
vitoria na xeral e ademais fíxoo 
de forma consecutiva.

O resto das camisolas repar-
tíronse da seguinte forma: a 
camisola verde, foi para Fabio 
Jakobsen (Deceuninck - Quick 
Step), o mellor escalador foi 
Michael Storer (Team DSM) e 
o mellor equipo foi o Bahrain – 
Victorious, ademais este equi-
po rematou con Jack Haig no 
terceiro posto da xeral e con 

Gino Mäder como mellor xove 
da Vuelta.

A Vuelta a España rematou en Galicia
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo

A primeira eléctrica de Harley
Harley-Davidson 

vai ser unha das es-
trelas da feira MOGY 

(do 24 ao 26 de setembro 
en As Rozas). A mítica mar-
ca mostrará no seu stand a 
LiveWire, a primeira motoci-
cleta totalmente eléctrica da 
marca; e as bicis eléctricas da 
nova marca Serial 1.

Harley deu a coñecer en 
2014 o proxecto LiveWire 
de motos eléctricas. A nova 
LiveWire é a primeira re-
presentante dunha gama 
de eléctricas que se están 

desenvolvendo no novo 
centro de I+D da marca en 
California.

A LiveWire ofrece unha ex-
periencia de motociclismo 
renovada e accesible para 
os novos condutores. Goza 
dunha autonomía na cida-
de de 158 km con só unha 
carga así como unha áxil res-
posta e condución, sen em-
brague, nin de cambio de 
marchas. O motor eléctrico 
H-D Revelation ofrece unha 
potencia que permite acele-
rar de 0 a 100 km/h en 3”.

Dúas rodas4
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O novo eléctrico EV6 de Kia
Construído sobre 

a plataforma E-GMP 
para vehículos eléc-

tricos de Kia, o novo EV6 fun-
ciona cunha tensión de 800 
voltios, o que permite cargas 
ultrarrápidas, reduce o quen-
tamento, mellora a retención 
de enerxía do sistema, mini-
miza as perdas e aproveita ao 
máximo o potencial dos car-
gadores de 350 kW. Cun des-
tes a batería carga dun 10% 
ao 80% en só 18 minutos, en 
lugar dos 30 minutos ou dun-
ha hora da carga habitual 
con 400 V. En 4,5 minutos a 
carga da alta potencia pro-
porciona máis de 100 quiló-
metros de autonomía. Tamén 
o aumento da voltaxe incre-
menta a potencia con menos 
cableado e corrente. Todo iso 
tradúcese en menor peso co 

uso de menos cobre e outros 
materiais.

O sistema de carga múltiple 
do EV6, primicia mundial, fai 
compatibles as cargas ultra-
rrápidas de 800V coas máis 
habituais de 400V sen nece-
sidade de adaptadores espe-
ciais. A través da solución Kia 
Charge os clientes do EV6 te-
ñen acceso a rede lonity e ao 
Sitema Combinado de Carga 
CCS ,con prezos reducidos 
de kWh en máis de 400 es-
tacións de alta potencia en 
24 países europeos, ademais 
dunha subscrición gratuí-
ta ata finais do 2022. A rede 
lonity traballa con enerxía 
100% renovable, o que su-
pón que os condutores do 
EV6 viaxan sen emisións lo-
cais e con emisións de carbo-
no totalmente neutras.

Bond, Defender V8 Bond: unha edición 
limitada digna do espía máis famoso

O departamento 
SV Bespoke de Land 
Rover crea o novo 
Defender V8 Bond 

Edition, na honra da 25ª en-
trega da franquicia James 
Bond, Sen tempo para mo-
rrer”. O Interior do coche 
inclúe un gravado láser co 
indicativo “One of 300” e o 
logotipo de SV Bespoke, in-
dicando que só estará dispo-
ñible para 300 compradores, 
cun prezo de 154.100 € na 
versión coa carrozaría de 90 
e dende 158.250 na de 110.

O modelo incorpora un 
Extend Black Pack con lamias 
de aliaxe Luna Gloss Black de 
22 polgadas, pinzas de freo 
dianteiros de Xenon Blue e 
a insignia traseira “Defender 
007”. O interior conta con 

estribos iluminados e sis-
tema de infoentretemento 
PiviPro. Na noite os clientes 
tamén poderán ver os gráfi-
cos exclusivos das luces de 
orientación do 007. Baseado 
no Defender V8 de recente 
lanzamento, o Bond Edition 
leva un motor de gasolina 
sobrealimentado de cinco 
litros, que rende 525cv, 625 
Nm de par e trasmisión au-
tomática de oito velocidades, 
pasando de 0 a 100 km/h en 
só 5,2 segundos cunha velo-
cidade máxima de 240 km/h. 
Os axustes exclusivos na sus-
pensión e transmisión e un 
novo diferencial activo elec-
trónico traseiro, permiten 
ao Defender V8 ofrecer un 
mellor manexo, máis áxil e 
atractivo.

Chega o Mini Strip
Coa colaboración 

de Mini e Paul Smith, 
e baixo o lema 

“Simplicidade, Transparencia 
e Sustentabilidade”, nace 
o Mini Strip, desenvolvido 
a partir do Cooper de tres 
portas. De deseño minima-
lista e pouco convencional, a 
carrozaría parece inacabada 
con só unha  capa de pintura 
transparente que permite ver 
os paneis metálicos. A grella 
do radiador e as cubertas das 
rodas son fabricadas con me-
tacrilato reciclado, e o teito 
panorámico de plexiglás 
permite ver a estrutura espi-
da do interior. No interior, os 
asentos están tapizados con 

tecidos de punto e as alfom-
bras son de caucho reciclado. 
O volante é un aro envolto en 
cinta de maillar de bicicleta 
con tres radios de aluminio 
e os parafusos ben visibles, 
deixando ver o airbag que 
hai detrás, igual que o colo-
cado no piar do teito. Os pa-
neis das portas son de malla 
transparente e pode verse a 
súa estrutura, e os tiradores 
están feitos de corda de es-
calada enrolada.

BREVES

❱❱ Verkerhrsbetriebe 
Bachstein, empresa de trans-
porte de Sajonia, realizou en 
xullo un percorrido récord de 
543 km cun Iveco Bus E-Way 
(totalmente eléctrico), cunha 
soa carga en 48 horas.
❱❱ O Cupra Born 
(204cv) inicia os pedidos da 
súa versión de lanzamento, 
e tamén co equipamento es-
tándar. Dende 38.610 € (PVP) 
e pode acollerse ao desconto 
de ata 7.000 € do MOVES III.
❱❱ O provedor de so-
lucións de carga para coches 
eléctricos Wallbox lanza Eco-
Smart, a primeira función de 
xestión da enerxía da compa-
ñía deseñada especificamen-
te para realizar recargas con 
enerxía renovable en casa.
❱❱ A Oficina de Pa-
tentes de EEUU concedeu a 

Tesla a patente dun sistema 
para limpar superficies de 
cristal que funciona con raios 
láser. Esta tecnoloxía podería 
ser empregada para substi-
tuír aos limpaparabrisas con-
vencionais.
❱❱ Honda prevé pre-
sentar o novo modelo HR-V 
e:HEV no Automobile Barce-
lona 2021. un SUV compacto 
que conta coa tecnoloxía hí-
brida e:HEV e que chegará ao 
mercado no primeiro trimes-
tre de 2022.
❱❱ Porsche e Siemens 
aliáronse con varias empre-
sas internacionais para cons-
truír unha planta industrial 
dedicada á produción de 
combustible practicamente 
neutro en emisións de CO2 
na cidade chilena de Punta 
Areas.
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Jaguar F-Face actualízase 
co R-Dynamic Black

O novo modelo 
conta con especifi-
cacións que fan do 

F-Face un coche aínda máis 
exclusivo, dende o exterior 
ao interior ou aspectos da 
comodidade e conectividade 
do auto. O novo modelo de 
Jaguar conta con seis moto-
rizacións convencionais dis-
poñibles: en gasolina temos 
un motor turbo 2.0 de catro 
cilindros e 250cv, un turbo 
PHEV 2.0 de catro cilindros 
e 404cv e un V8 5.0 sobrea-
limentado de 550cv; men-
tres en diésel as opcións son 
un motor turbo MHEV 2.0 de 

catro cilindros e 163cv, un 
turbo MHEV 2.0 de catro ci-
lindros e 204cv e un turbo de 
serie secuencial MHEV 3.0 de 
seis cilindros e 300cv.

Ademais hai unha sétima 
motorización eléctrica, con 
o propulsor P400e, que per-
mite seleccionar entre tres 
modos: Hybrid, EV ou Save. 
O F-Face completa a súa ofer-
ta con sistemas de asistencia 
á condución, sistemas de in-
foentretenemento e aplica-
cións de conectividade que 
vemos en todos os coches 
actuais.

O Virante, un Tecnovelero con 
tecnoloxía de hidróxeno

O fabrican-
te automobilísti-
co Tecnovelero e 

Arcamo Controls S. A. pre-
sentan o proxecto do Virante, 
primeiro coche eléctrico de 
Tecnovelero nunha versión 
impulsada por hidróxeno. O 
estudo iniciouse no ano 2018 
e conta coa colaboración de 
diversas entidades públicas, 
como o Centro Nacional do 
Hidróxeno de Puertollano, 
Eurecat, CSIC Liftec, e na par-
te final do proxecto, Applus 
Idiada para a homologación 
dos vehículos resultantes.

A nova pila de combustible 
alimentada por hidróxeno, 
que impulsará os motores 

eléctricos do Virante, dara-
lle a este potencias que van 
dende os 4 aos 25 kilovatios, 
cunha versión de alta capa-
cidade, pensada para o tra-
ballo no ámbito rural, cun 
motor de 40 kilovatios e un 
volume de carga de ata 1.000 
litros con lamias e pneumáti-
cos all track. Co obxectivo de 
levar a mobilidade sostible e 
limpa a todas as comunida-
des do estado español, es-
táse a buscar a colaboración 
das administracións e outros 
entes a prol da creación de 
hidroxeneras e hidrolineras. 
“Xa hai acordos e acercamen-
tos” din Lavernia e Aragonés, 
os CEO de ambas compañias.

Novo Dacia Jogger
No exterior pre-

senta unha dian-
teira vertical coa 

calandra ampla propia da 
marca, unhas aletas en re-
salte e un capó horizontal e 
esculpido. As rodas enrasa-
das, coas lamias caladas “Flex 
Wheel” ou de aliaxe diaman-
tadas, e o alerón do portón 
traseiro aportan dinamis-
mo ao conxunto. As ópticas 
dianteiras e traseiras, de tec-
noloxía LED, integran a nova 
firma luminosa en forma de 
Y de Dacia. A impresión é de 
robustez: rodas de gran diá-
metro, distancia entre eixos 
de 2,90 m e altura baixo tei-
to de 912 mm, mentres que a 
verticalidade da parte trasei-
ra facilita a habitabilidade e o 
espazo do maleteiro.

No interior domina a sen-
sación de espazo, luz e orde, 
cun cadro de mandos onde 
unha banda téxtil separa na 

parte superior os elementos 
de condución, instrumentos 
e pantalla multimedia, e na 
inferior os botóns de man-
do, climatización e axuda na 
condución.

O Jogger dispón das axu-
das a condución de última 
xeración como o Freado 
de Emerxencia Asistida, 
Detector de Ángulos Mortos, 
Axuda ao Estacionamento e 
Axuda no arranque en pen-
dente. Dispón de  dúas moto-
rizacións: motor de gasolina 
Tce 110, 1.0 L turbo de 3 ci-
lindros de inxección directa 
e 110cv con caixa manual de 
seis relacións; e motor ECO-G 
100, con bicarburación gaso-
lina e GLP baixo o selo ECO-G, 
cun consumo mixto en ciclo 
WLTP de 7,6 L/100km (121 g 
CO2/km) e con máis de 1.000 
km de autonomía grazas aos 
seus depósitos de 40 L para 
o de GLP e 50 L de gasolina.

Novas8



Novos Taycan eléctricos e a súa rede de puntos de carga
Porsche actualiza os 

seus dous deportivos 
eléctricos, o Taycan e 

o Taycan Cross Turismo. No 
referente a tecnoloxía, nos 
modos Normal e Range con 
tracción total, o motor eléc-
trico desacóplase case total-
mente cando a demanda de 
aceleración é baixa. O mes-
mo sucede ao avanzar por 
inercia, reducindo as perdas 
por rozamento. Nos outros 
modos de condución os mo-
tores actívanse en milésimas 
de segundo. O novo sistema 
Turbo Charging Planner per-
mite unha carga moito máis 

rápida e non faltan nos novos 
Taycan sistemas de asisten-
cia á condución e conectivi-
dade. O ecosistema Porsche 
Charging Service é unha apli-
cación que da acceso a máis 
de 200.000 puntos de carga 
en 20 países europeos.

Na Península Ibérica temos 
os Centros Porsche Turbo 
Charging con corrente conti-
nua entre 320 kW e 350 kW; 
os Hig Power Network, rede 
de 35 estacións, froito dun 
acordo con Iberdrola, con 
entre seis e oito cargadores, 
dous de 350kW e o resto de 
50 e 150 kW; os Porsche DC 

City Charging, proxecto que 
prevé 20 puntos de carga rá-
pida de corrente continua de 
175 kW nalgunhas das princi-
pais cidades da Península; o 
Porsche Destination Charging 
que ofrece puntos de recarga 
en hoteis, restaurantes, cam-
pos de golf e clubs náuticos,; 

o sistema Porsche Home 
Charging, que xa instalou 
máis de 2.000 puntos de car-
ga nas casas ou lugar de tra-
ballo dos seus clientes; e por 
último, a rede máis extensa, 
a Public Charging Network, 
máis de 2.500 puntos de car-
ga para finais de 2021.

O ID.5 GTX é o primeiro SUV coupé 
totalmente eléctrico de Volkswagen 

Deportivo e de li-
ñas fluídas, no seu 
frontal os faros ma-

triciais IQ.Light xeran unha 
luz controlada de xeito in-
telixente e resaltan a parte 
dianteira. Os piares A planos 
e inclinados deica ao fron-
tal confiren ao teito unha 
elegante fluidez remarcada 
se cabe polo alerón traseiro 
integrado. Nesta parte as li-
ñas horizontais acentúan 
a anchura do vehículo e os 
faros traseiros 3D comple-
tan a sensación de luxo. O 
ID.5 GTX leva dous motores 

eléctricos, un no eixo dian-
teiro e outro no traseiro, e a 
tracción ás catro rodas é ga-
rante do rendemento e con-
dución deportiva, ao tempo 
que a batería de ións de litio 
entre eixes (77 kWh netos va-
lores indicativos WLTP) per-
mite unha autonomía de 
ata 497 km. Coa estratexia 
“Acelerate”, Volkswagen as-
pira a ser un referente na 
mobilidade sostible e che-
gar ás cero emisións de car-
bono dos seus modelos no 
ano 2050.

Skysphere Concept, o novo 
prototipo de Audi

Trátase dun con-
vertible con dúas 
portas e propulsión 

eléctrica que ven a marcar 
as liñas dos futuros modelos 
de Audi. O seu motor eléc-
trico está montado sobre o 
eixo traseiro e aporta 465 
kW (632cv) e 750 Nm de par, 
acelerando os seus 1.800 kg 
de peso de 0 a 100 km/h en 
tan só 4 segundos. A batería 
de 80 kWh asegura en ciclo 
WTLP unha autonomía de 
500 km ao Skysphere. Esta 
maquinaria ven envolta nun 
deseño que lembra ao ta-
mén convertible Horsh 853, 
sendo unha homenaxe ao 

pasado, pero sen caer no re-
tro. Diferénciase por unhas li-
ñas que, a parte de mellorar 
a aerodinámica, anuncian o 
carácter deportivo do pro-
totipo e o seu estilo de con-
dución. Tanto o Skysphere, 
como o Grandsphere e o 
Urbansphere, ten un interior 
coidado que procura acoller 
aos pasaxeiros nunha “esfe-
ra” que dá nome á familia de 
modelos. A condución autó-
noma permite aos ocupantes 
desfrutar de liberdade e co-
modidade no habitáculo ao 
listón do luxo que Audi im-
plementa nos seus produtos.
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Deixa que o coche aparque 
só: a novidade de Ford

En colaboración 
coa Asociación 
Alemá da Industria 

do Automóbil e algun-
has empresas tecnolóxicas 
como Bosch, Ford inves-
tiga o potencial dun vehí-
culo para buscar praza de 
estacionamento e mano-
brar por se mesmo, co con-
dutor fóra do automóbil e 
mediante o uso dunha apli-
cación. Tamén podería ser-
vir para enviar o coche ao 
túnel de lavado, ao punto 
de recarga ou a recoller un 
paquete. Automated Valet 
Parquing baséase nos sen-
sores do aparcamento que 

localizan e guían o vehícu-
lo ata unha zona asignada, 
onde o condutor baixa e 
termina a manobra coa apli-
cación FordPass, que á súa 
vez serve para solicitar máis 
tarde a devolución do vehí-
culo a mesma zona asigna-
da, axilizando a recollida.

O sistema sería doado 
para os automóbiles que 
xa dispoñen de Trasmisión 
Automática, Control de 
Estabilidade Eléctrónica, 
Freo de Man Eléctrico e 
Dirección Asistida, pois 
deste xeito só se tería que 
engadir unha unidade de 
comunicación intelixente.

O primeiro híbrido de altas prestacións de Mercedes
O Mercedes-AMG GT 63 S E 

Performance é un cupé de catro 
portas con mobilidade híbrida 

e altas prestacións. No deseño destaca 
o capó prolongado, habitáculo baixo 
co típico faldón dianteiro e faldón tra-
seiro coa tapa da caixa do enchufe in-
tegrada. As lamias son de aliaxe de 20 
e 21 polgadas con dúas variantes cro-
máticas, e para a pintura o cliente dis-
pón de catro opcións en cor mate, cinco 
tons metalizados e dúas cores estándar. 
No interior, coiro de napa gris titanio 
pearl negro e coiro napa tartufo negro 
con rombos STYLE. O volante presen-
ta un deseño de radios dobres e bo-
tóns integrados, cos cales se controlan 
as funcións importantes do vehículo, 
como elixir entre sete programas de 
condución “Electric”, “Confort”, “ Sport”, 
“Sport+”, “Race”, “Calzada esvaradía” ou 
“Individual”; e catro niveis de recupera-
ción da batería, o O , estándar, intensa e 

o 3, no que se pode devolver á batería 
máis de 100 kW de potencia.

O coche combina un motor V8 biturbo 
de 4.0 litros con 693cv e par máximo de 
900 Nm, e un motor eléctrico de 150 kW 
(204cv) no eixo traseiro, cunha batería 
de altas prestacións con capacidade de 
6,1 kWh, cun peso de só 89 kg e den-
sidade de potencia elevada de 1,7 kW/
kg, o que lle permite unha autonomía 
en modo eléctrico de doce quilómetros. 

A potencia combinada dos dous siste-
mas é de 843cv ou 620 kW. As presta-
cións resultantes son unha aceleración 
de 0 a 100 km/h en só 2,9 segundos e 
unha velocidade máxima de 316 km/h.

Un Opel para o mobilidade 
urbana sostible

Opel presenta o 
seu primeiro SUM 
(Sustaintable Urban 

Mobility), o Opel Rocks-e, 
vehículo bipraza 100% eléc-
trico de só 2,41 metros de 
lonxitude e 1,39 de anchu-
ra, e que en Alemaña pode-
rá ser conducido dende os 
15 anos con permiso AM. 
Con tan só 471 kg ofrece 
unha autonomía de 75 km 
con velocidade de ata 45 
km/h, e tempo de recarga 
da sua batería de 5,5 kWh 
en 3,5 horas nun enchu-
fe doméstico convencio-
nal, incorporando o cable 
de carga ou un adaptador 
para puntos de carga públi-
cos. Ademais as súas rodas 
de 14 polgadas e radio de 
xiro de 7,20 m o fan ideal 

para o tráfico urbano e o 
estacionamento sen com-
plicacións. O interior sor-
prende pola súa amplitude 
e o volume da equipaxe de 
ata 63 litros.

O instrumental de con-
dución é claro, mostran-
do dun vistazo o modo de 
condución (Drive, Neutral 
o Reverse), nivel de carga 
de batería, autonomía e 
quilometraxe, con detalles 
prácticos como o soporte 
para smartphones. O teito 
panorámico de cristal e as 
grandes xanelas danlle lu-
minosidade e visibilidade 
aos ocupantes. Para maior 
facilidade se poderá mer-
car en concesionario o por 
Internet.
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Presentación do Cupra 
UrbanRebel Concept

O Cupra 
U r b a n R e b e l 
Concept é unha 

punta de lanza do mode-
lo definitivo que saldrá ao 
mercado no 2025 e que se 
baseará na plataforma MEB 
-versión curta- do grupo 
Volkswagen. Esta versión 
de carreiras de 4.080 mm 
de lonxitude, 1.795 de an-
chura e altura de 1.444 
mm, presenta un deseño 
máis radical. Deste xeito a 
parte dianteira, en “nariz 
de quenlla”, vén definida 
polo emprego dunha su-
perficie negativa enfatiza-
da coa firma triangular dos 
faros; o gráfico envolvente 
das xanelas, como no Cupra 
Travascan Concept, 
xera o efecto 

dun teito flotante e a parte 
traseira, cun deseño icóni-
co de grandes proporcións 
horizontais e un spoiler de 
gran tamaño, é unha chisca-
dela ao mundo das carreiras 
virtuais.

O Cupra UrbanRebel 
Concept entrega unha po-
tencia continua de 250 kW e 
alcanza un máximo de 320 
kW cunha aceleración de 0 
a 100 km/h en só 3,2”. A pin-
tura da carrozaría emprega 
partículas cinéticas para ob-
ter o efecto de movemento 
da superficie mentres a luz 
se despraza por ela.

Novas versións convertibles do 500X “Dolcevita”
O 500X debutou na 

súa variante conver-
tible equipada cun 

teito retráctil de lona “unha 
solución inédita no segmen-
to dos crossovers” con dúas 
series especiais exclusivas 
de lanzamento: a Yacht Club 
Capri e a Dolcevita Launch 
Edition, inspiradas respec-
tivamente no mundo dos 
iates de luxo e no concep-
to da Dolce Vita. A resposta 
do mercado foi moi positiva 
e por iso, na gama 500X do 
mercado español, os acaba-
dos Connect e Sport tamén 
están xa dispoñibles en ver-
sión convertible.

O teito retráctil de lona 
“Dolcevita” ábrese en tan só 
15” simplemente premen-
do un botón, ata en marcha 
ata 100 km/h, e deseñouse 
para manter intacta a capa-
cidade de carga do maletei-
ro. Dispoñible en cor negra 

ou vermella para combinar 
coas 10 cores de carrozaría 
da gama, este elegante tei-
to de lona diríxese a aqueles 
clientes que buscan unha ex-
periencia de condución dun 
coche convertible, sen re-
nunciar á versatilidade que 
ofrece un crossover como o 
500X.

O Yacht Club Capri (inspira-
do na cor do mar) está equi-
pado cunha capota azul, 
cunha liña lateral que des-
taca a cintura do vehículo 
e unhas lamias de aliaxe de 
18”. No interior, destacan os 
asentos Soft Touch en cor 
branca inspirados no mundo 
da náutica e, como opción, 
pode pedirse cun salpicadei-
ro acabado en madeira inspi-
rado así mesmo no universo 
dos iates de luxo.

A versión Dolcevita Launch 
Edition, destaca pola súa 
atractiva carrozaría en cor 

Branca Gelato, con detalles 
de deseño cromados en ele-
mentos como a grella, os 
paragolpes, as carcasas dos 
retrovisores e a “liña de be-
leza” lateral cromada ao lon-
go de todo o coche. Leva de 
serie lamias de aliaxe de 18” 
con detalles en cor azul. O 
interior loce os sofisticados 
asentos Soft Touch en cor 

branca, que recordan aos 
materiais usados na náuti-
ca, un elegante salpicadeiro 
branco, detalles cromados 
na panca do cambio e alfom-
bras específicas.

A gama de motores inclúe 
dous de gasolina: 1,0 litros 
(120cv) e 1,3 litros (150cv) da 
familia Firefly, e o motor dié-
sel de 1,6 litros (130cv).

O Lexus UX 250H incorpora novidades
Son moitos os 

novos elementos 
incorporados ao 

exterior e interior do Lexus 
UX, que foron deseñados 
para aumentar aínda máis 
se cabe o seu poderoso 
atractivo. Entre estes in-
clúense unha nova cor para 
a pintura da carrozaría, ar-
cos de roda pintados e un 
impresionante acabado en 
coiro que converten ao UX 
nun modelo definitivamen-
te diferente. Incorpórase á 
gama a cor Gris Sonic.

Tamén se engadiron ao 
F SPORT e ao Luxury no-
vos arcos de roda pintados 

que confiren a este SUV 
compacto premium unha 
aparencia máis elegante e 
sofisticada, tanto en move-
mento como estacionado, 
e que deixan adiviñar a in-
crible dinámica do vehículo.

O interior da cabina de 
meticulosa confección do 
UX permite apreciar o tra-
ballo realizado polos fa-
mosos artesáns «Takumi» 
de Lexus nos novos asen-
tos de coiro, con opción de 
coiro en branco cinza ou ne-
gro Tahara e unha elegante 
costura en bronce que con-
fire un distintivo toque de 
elegancia.
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A última versión do Range 
Rover xa está aquí

Special Vehicle 
Operations saca ao 
mercado unha edi-

ción especial do Range Rover 
Sport SVR Ultimate Edition de 
575cv, con exclusivas opcións 
de acabados de pintura exte-
rior e detalles do interior que 
contribúen a aumentar o atrac-
tivo do vehículo máis potente 
e rápido da famila Land Rover. 
O capó con reixa é de fibra de 
carbono da cor da carrocería e 
as lamias de aliaxe forxado de 
22 polgadas e 5 radios dobres 
coas pinzas de freo de cor ne-
gro, todo iso perfectamente 
mesturado coa pintura Narvik 
Black do teito, as cubertas dos 
espellos retrovisores, as gre-
llas frontais e os seus marcos 

co detalle do alerón dianteiro 
e acabados do portón traseiro.

Este modelo está dispoñible 
en tres opcións de pintura exte-
rior con acabado a man; as co-
res Maya Blue Gloss e Marl Grey 
Gloss, exclusivos da edición ul-
timate, inclúen unha base de 
vidro triturado que ofrece un 
aspecto delicado e moi reflec-
tor. A pintura Ligurian Black 
Satin presenta un aspecto máis 
sobrio. Esta segunda xeración 
de Land Rover incorpora un 
motor de 5.0 V8 sobrealimen-
tado de 575cv cun par máximo 
de 700 Nm que lle permite pa-
sar de 0 a 100 km/h en só 4,5”, 
chegando a unha velocidade 
de 283 km/h.

Fusión de tecnoloxías para un 
transporte intelixente

A colaboración entre 
Motional e Hyundai 
Motor Group dá como 

resultado o Ioniq 5 Robotaxi, 
electrificado e con condución 
autónoma. Este vehículo conta 
con máis de 30 sensores que lle 
proporcionan unha sólida per-
cepción de 360 graos en con-
tornas diversas e con sistemas 
avanzados de aprendizaxe 
(machine learning) optimiza-
dos a partir de experiencias do 
mundo real. Presenta a vanta-
xe dunha carga ultrarrápida e 
unha grande autonomía, o que 
optimizará o uso da flota de ro-
botaxis de Motional.

O interior do Ioniq 5 é un 
espazo amplo, confortable 

e pensado para sociabilizar. 
A prol da confianza hai do-
bres sistemas de seguridade 
en todas as funcións: navega-
ción, freado, dirección e po-
tencia. Motional proporciona 
Asistencia Remota ao Vehículo 
(RVA), cun operador remoto, 
no caso de situacións inusuais. 
Con catro décadas de expe-
riencia no ámbito das tecno-
loxías sen condutor, Motional 
entra na seguinte fase da súa 
folla de ruta comercial no ano 
2023, cando lanzará o seu ser-
vizo sen condutor na rede Lyft. 
Neste esquema o Ioniq 5 resul-
ta un elemento básico na súa 
estratexia global de robotaxis.

Nova Mobilize
É unha berlina 100% 

eléctrica froito da joint 
venture creada por 

Renault e Jiangling Motors 
Group, especialmente pensa-
da para o segmento dos taxis e 
VTC, a propósito das necesida-
des de mobilidade urbana dos 
próximos anos. Xestionados 
por RCI Bank and Services, os 
contratos de aluguer que pro-
porá Mobilize para os pro-
fesionais serán flexibles en 
quilometraxe e duración. Os 
forfaits Mobilize inclúen ga-
rantía, seguro e solucións de 
recarga. Con 4,67 m de longo, 
1,83 de ancho e 1,47 de alto, 
trátase dunha berlina de ca-
tro portas elegante, capó cur-
to, teito inclinado cara diante, 
empuñaduras de portas inte-
gradas, ópticas LED estilizadas 
e lamias de alumnio vernizadas 
e afumadas de 17 polgadas.

O interior mostra serenidade, 
con tapizaría TEP efecto coiro 
e elementos de tipo metal no 

revestimento das portas. O ca-
dro de mandos presenta in-
sercións con ton de carbono, 
incluíndo unha dobre panta-
lla dixital, unha de 10,25” no 
taboleiro e outra táctil de 12,3” 
para as funcións multimedia. 
O posto de condución ten oito 
posibilidades de regulación e 
volante regulable en altura e 
profundidade. Os tres pasaxei-
ros dispoñen de espazo e to-
mas USB para smartphone e 
tablet. O motor 100% eléctri-
co desenvolve 110 kW (150cv) 
cun par de 220 Nm, acelerando 
de 0 a 100 km/h en 9,6” e cun-
ha velocidade limitada aos 140 
km/h. A batería de ión-litio, con 
refrixeración líquida, ten unha 
capacidade de 60kwh, o que lle 
permite percorrer máis de 450 
km entre dúas recargas. Con re-
carga rápida recupera unha au-
tonomía de 250 km en tan só 
40 minutos. O condutor pode 
escoller tres sistemas: eco, nor-
mal e sport.
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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



Indiferenza?

■ TexTo: MANUEL BÁEZ
COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES

Recentemente lin un ar-
tigo dun colega que me 
fixo recordar un post que 
publiquei fará un tempo 
nun medio dixital do sec-
tor. O post falaba do estilo 
de xestión dun taller, e no 
meu artigo escribía sobre a 
diferenza entre a economía 
de caixón e a de xestión.

Este colega, no seu ar-
tigo, dicía que se algo se 
mide é que importa? E pro-
seguía indicando que “o 
que non se mide, non se 
sabe. Quizais se intúe. Se 
non lle prestas atención 
nin o mides é que che é 
indiferente”.

A min cústame realmen-
te pensar que a un empre-
sario lle sexa indiferente 
coñecer en que situación 
esta a súa empresa.

Falando do sector do ta-
ller multimarca, o que creo 
é que a poucos lles ensina-
ron a medir. Obvio, a gran 
maioría dos propietarios 
considéranse mecánicos 
antes que empresarios, 
porque é o que aprende-
ron, é o que estudaron e é 
o que fixeron durante a súa 
carreira profesional.

Na actualidade o taller 
ten moitas ferramentas 
para poder medir, pero 
require formación e de-
dicación. É dicir, tempo e 
ganas.

As ferramentas son o 
programa de xestión. 
Pero non serve de nada, 
para medir e analizar, que 
ao taller non se lle forme 
en como debe utilizar o 
programa.

Un exemplo que utili-
zo de forma recorrente na 

formación que dou ao ta-
ller é a forma en que este 
emiten as súas facturas.

Se para emitir unha fac-
tura a unha aseguradora 
xérase só unha liña onde 
se inclúe a man de obra, a 
pintura e os materiais esta-
se dando unha mala infor-
mación ao programa, polo 
que non servirá para a me-
dición. Refírome á típica 
factura que indica “factu-
ración segundo peritaxe”.

O meu colega, sabio des-
te negocio, facía referencia 
a “medir sen que o proce-
so de medición interfira”. 
Simplemente xenial! Xenial 
porque iso para un taller 
multimarca sería óptimo, 
poder medir e analizar 
sen que interfira na aten-
ción ao cliente, compras e 
no proceso da reparación.

A nosa empresa, Assistec, 
lanzou campañas de axu-
da ao taller na medición 
dos seus indicadores de 
forma totalmente gratuí-
ta. Houbo resposta, pero 
moitos dos talleres que 
contactaron foi para dicir-
nos que non sabían como 
obter do seu programa os 
datos necesarios para me-
dir. Ou sexa, faltáballes 
formación.

Mide, analiza e 
triunfa!

Vale, imaxinemos que 
se dá ao taller a formación 
necesaria do programa de 
xestión, como por exem-
plo: formación para fac-
turar ben, entrar albaráns, 
xestión de citas ou como 
extraer informes. O taller 
xa está preparado para 
medir, pero poucos son os 
programas que permiten 
medir sen que ese proce-
so interfira noutros.

Xa que imaxinamos o 
escenario anterior, pen-
semos agora que o ta-
ller poida medir de forma 
automática, sen ningún 
proceso de extracción de 
diversos informes, non se-
ría esa a fórmula ideal? 

Desta maneira podería-
se conseguir o obxectivo 
de medir sen que o pro-
ceso de medición interfira 
na atención ao cliente, no 
proceso de compras e no 
da reparación.

Sen medir non se sabe a 
situación real da empresa, 
xa que logo, actuar por in-
tuición é un mal negocio. 
Entón, se queremos pro-
gresar, anímovos a buscar 
as ferramentas adecuadas, 
a formarvos e, coma non!, 
en atopar a fórmula ideal 
para medir sen interferir 
noutros procesos. Esta fór-
mula existe, asegúrovolo.

Mide, analiza e triunfa! 
É un dos slogáns da nosa 
empresa.

E se logo de ter as ferra-
mentas e haberche for-
mado segues sen medir, 
entón si que poderei ase-
gurar que che é indiferente 
o teu negocio.

 Para medir 
e analizar hai que 
formar ao taller 
no programa de 
xestión

 A forma en 
que se elaboran 
e emiten as 
súas facturas é 
fundamental
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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



Máis rápida, máis lonxe, máis cómoda

Super Soco CPX

■ XOSE ARUFE | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

hTTps://moTospruebas.blogspoT.com

motospruebas@gmail.com

A eléctrica Super Soco 
CPX está deseñada e fa-
bricada en Nanjing, China, 
para satisfacer as necesida-
des dos viaxeiros urbanos 
europeos. O seu moderno 
deseño e aparencia son 
dos máis logrados para 
unha moto da súa cate-
goría. Teño que dicir que 
chega ao noso mercado 
nun momento moi inte-
resante, pois este tipo de 
vehículo eléctrico de dúas 
rodas comeza a ser moi 
demandado para a mo-
bilidade urbana. Grazas a 
Motos Ponte, concesio-
nario Super Soco en Vigo, 
puidemos dispoñer desta 
unidade de probas.

A nova Super Soco CPX 
compite na categoría de 
125cc e, polo tanto, tamén 
se pode conducir co car-
né B de coche. O acciona-
mento realízase mediante 
un motor da marca Bosch 
de buxe na roda traseira. 
Ten unha potencia de 4 
kW e proporciona 171 Nm 
de par, ademais dos tres 
modos de condución cara 

adiante. Modo 1: Aforro de 
enerxía. Modo 2: Enerxía 
óptima de funcionamen-
to. Modo 3: Máximo ren-
demento. Tamén ten un 
modo investido (marcha 
atrás) para simplificar as 
manobras con este scoo-
ter de 140 kg. A velocida-
de máxima é de 90 km/h.

Está eléctrica está repleta 
dunha serie de caracterís-
ticas de última tecnoloxía. 
Conta cun sistema avanza-
do que xestiona a súa ba-
tería, acendido sen chave 
(Smart Key), alarma-fun-
ción antirroubo con blo-
queo de rodas, tecnoloxía 
de iluminación LED, pan-
talla LCD con sensor auto-
mático de luz ambiental, un 
porto USB e compartimen-
to de almacenamento no 
carenado dianteiro.

A CPX non é peque-
na, tres compoñentes son 

 Coas dúas 
baterías a marca 
anuncia unha 
autonomía duns 
140 quilómetros

 16



 17



responsables do seu bo ta-
maño, o parabrisas, o dobre 
asento e o portavultos con 
ganchos para a equipaxe. 
Este último, en particular, 
é enorme e fai que ata os 
scooters máis grandes do 
mercado do 2021 parezan 
pequenos ao seu lado, ta-
mén está dispoñible como 
opción un baúl de trinta 
litros.

Moitos scooters de últi-
ma xeración susténtanse 
en pneumáticos de doce 
polgadas para transmitir 
extravagancia e un aspec-
to compacto. Como aclarei 
anteriormente, o CPX non 
cre en dimensións compac-
tas e tamén sacrifica a pe-
culiaridade por algo moito 
máis importante, a estabi-
lidade, cunhas dimensións 
de roda de 100/80-16 diante 
e 110/80-14 detrás, sitúase 
nunha liga similar á SH125 
(Scoopy de Honda ou a 
Liberty 125 de Piaggio) que 
foron eloxiadas pola súa 
grande estabilidade duran-
te anos. Polo tanto, tamén 
foi unha decisión acertada 
coa Super Soco, porque tan-
to en superficies en mal es-
tado, como a velocidades 
máis altas, a CPX condúcese 
con moita máis seguridade 
que outros e-scooters com-
parables con pneumáticos 
máis pequenos.

O Top Case opcional se-
gue sendo necesario se se 
quere deixar o casco no ve-
hículo. Un problema que 

comparten case todos os 
e-scooters a día de hoxe.

Parte ciclo

O chasis baséase nun 
bastidor tubular de aceiro. 
O sistema de freado com-
binado (CBS), con freos de 
disco dianteiro e traseiro, 
garante unha deceleración 
eficaz e segura en calquera 
situación de condución. O 
faro, as luces traseiras e os 
intermitentes (integrados) 
están equipados coa última 
tecnoloxía LED, deste xeito, 
garántese unha máxima po-
tencia luminosa, unha longa 
vida útil e un baixo consu-
mo de enerxía. A pantalla 
LCD de fácil lectura adápta-
se á luz ambiental e mostra 
toda a información impor-
tante dunha ollada. O siste-
ma de Smart key, sen chave 
facilita aínda máis o manexo 
deste e-scooter. Incorpora 
un sistema antirroubo con 
mando a distancia, con ese 
mesmo mando, abrimos o 
asento de 760 mm de altu-
ra e descubrimos as dúas 
baterías de ións de litio de 
60V/45AH que alimentan o 
CPX, cun peso de 18 quilo-
gramos cada unha, non son 

precisamente lixeiras, pero 
pódense extraer para carga-
las no noso piso ou garaxe, 
o que facilita aos habitan-
tes urbanos a súa carga. 
Coas dúas baterías en uso 
(tamén se pode circular só 
cunha soa) a marca anun-
cia unha autonomía duns 
140 km, aínda que sempre 
depende do estilo de con-
dución, a carga útil e a tem-
peratura, aínda así, é máis 
que suficiente para facer a 
viaxe diaria ao traballo sen 
preocupacións. Para cargar 
dita batería ao 100% co car-
gador “rápido” deberemos 
de contar con tres horas e 
media. Carga a 60V 15Ah.

Por desgraza, a colo-
cación das baterías su-
pón a perda de espazo de 

almacenamento, ademais 
dun cartafol coa documen-
tación, non cabe nada máis 
debaixo do asento coas 
dúas baterías, e na guan-
teira do contraescudo tan 
só cabe un teléfono móbil 
que se pode cargar duran-
te a viaxe coa toma USB es-
tándar. Realmente non se 
pode falar de espazo de al-
macenamento na CPX. Por 
iso, recomendo o Top Case 
opcional de 30 litros.

Uns dos principais obstá-
culos da mobilidade eléctri-
ca é a súa suposta utilidade 
na vida cotiá son a veloci-
dade máxima, a autonomía 
e o confort. Xa aclaramos 
os dous primeiros puntos; 
pero que pasa coa comodi-
dade real? Por unha banda, 
o amplo asento, que ade-
mais está acolchado de for-
ma moi agradable, suma 
puntos a favor. O asento do 
pasaxeiro tamén impresio-
na pola súa comodidade e 
a súa xenerosa superficie de 
apoio, polo que o pasaxeiro 
sentirase moi seguro grazas 
ás amplas asas do soporte 
do baúl. O enorme parabri-
sas ofrece suficiente protec-
ción contra o vento, que fai 
moi ben o seu traballo ata 
90 km/h.

Arrincamos!

Collín esta moto en Vigo 
e dirixinme a Baiona, un es-
cenario perfecto para este 

 O chasis 
baséase nun 
bastidor tubular de 
aceiro

O Top Case opcional de 30 litros é recomendable para ter unha boa capacidade de carga
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 No modo 
SPORT, acelera 
rapidamente ata 
alcanzar unha 
velocidade máxima 
de 90 km/h

MOTOR E PRESTACIÓNS:
• Tipo de vehículo: 

scooter eléctrico
• Tipo de motor eléctrico 

Bosch de buxe
• Potencia máxima: 

kW4 kW
• Par máximo: 150 Nm
• Velocidade máxima: 

90 km/h
• Autonomía en 

cidade: 90 km
• Transmisión: 

traseira directa

BATERÍA:
• Tipo de batería 

ións de litio
• Extraíble: si
• Tipo de carga / Tempo 

100%: 3,5 horas

DIMENSIÓNS PESO 
E CAPACIDADE:
• Longo: 1975 mm
• Ancho: 720 mm
• Altura: 1132 mm
• Peso en baleiro: 105 kg

PNEUMÁTICOS:
• Traseiro: 110/80-14
• Dianteiro: 100/80-16

PREZOS
• PVR 1 Batería: 3.995 €
• PVR 2 Baterías:  5.195 €
• PVR 1 Batería: 2.895 € coa axuda PLAN MOVES III
• PVR 2 Baterías: 4.095 € coa axuda PLAN MOVES III

SEGURO
• 175 € / ano
• 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 ou ao ano
• Prezo aproximado revisión: 35 €
• Cambio de pneumáticos: Cada 12.000km
• Prezo aproximado. 165 €

modelo, pola súa velocida-
de e prestacións. Saio cun-
ha batería cargada ao 100% 
e móvome a unha velocida-
de cruceiro duns 50 km/h.

No modo SPORT, acelera 
rapidamente ata alcanzar 
unha velocidade máxima 
de 90 km/h, que é máis que 
suficiente para as estradas 
urbanas ou as etapas cur-
tas por autovía. Se cámbia-
se ao modo NORMAL coa 

unidade de cambio no ex-
tremo dereito do manillar, 
a velocidade máxima redú-
cese a 65 km/h e a 45 km/h 
no modo ECO. Con todo, a 
diferenza de aceleración 
non é subxectivamente 
perceptible.

Móvese con facilidade 
entre o tráfico urbano e o 
seu ángulo de xiro é am-
plísimo, estaremos sem-
pre diante nos semáforos. 
A altura dos espellos per-
mítennos coarnos entre os 
coches comodamente.

Os freos son suficientes 
e efectivos grazas ao seu 
sistema combinado CBS 
e a súa estrutura sopor-
ta con dignidade o axita-
do uso diario, a autonomía 
decepcionoume un pou-
co, en modo SPORT por ci-
dade non conseguín facer 
máis de 50 km, recoñezo 
que a espremín. Imaxino 
que en moto CITY ou ECO 
fariamos bastantes máis 

quilómetros. Para solucio-
nar este problema temos a 
opción da segunda batería.

É xusto dicir que o Super 
Soco CPX é actualmente 
un dos mellores scooters 
eléctricos do mercado. A 
velocidade máxima e a 
autonomía son perfecta-
mente adecuadas para o 
uso diario, o confort xeral 
tamén. En resumo: Si, Soco 
ten moito que ofrecer e é 
adecuada para o uso diario.

O asento do pasaxeiro impresiona pola súa comodidade e a súa xenerosa superficie de apoio
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Cupra Tavascan Extreme E Concept
Cupra inxecta o seu 

ADN no Tavascan 
Extreme E Concept. 

O vehículo de carreiras total-
mente eléctrico representa un 
paso adiante na aventura da 
marca dentro da competición 
Extreme E. Este prototipo, 
ademais, avanza a linguaxe de 
deseño do futuro Tavascan de 
produción, o segundo modelo 

100% eléctrico de Cupra, que 
se deseñará e desenvolverá en 
Barcelona, e chegará a todos 
os mercados en 2024.

O deseño do frontal e da 
zaga cambia considerable-
mente respecto ao vehículo 
que está participando na pri-
meira tempada de Extreme 
E. A tecnoloxía LED ofrece 
unha maior liberdade á hora 

de transferir o ADN de Cupra; 
os faros, que constan de tres 
grupos de triángulos cada un, 
danlle un aspecto impoñente 
á parte dianteira.

A iluminación intégrase 
nun marco impreso en 3D, 
un método elixido para dar 
unha vantaxe tecnolóxica ao 
Tavascan Extreme E Concept 
fronte aos seus competidores.

O Cupra Tavascan Extreme E 
Concept está equipado cun-
ha batería de 54 kWh situada 
detrás do posto de condución, 
que logra unha distribución 
de pesos óptima e permite 
unha aceleración de 0 a 100 
km/h en aproximadamente 4”, 
acorde á normativa.

Citroën C5 X
Co C5 X, a marca 

gala regresa ao seg-
mento dos grandes 

turismos cun modelo audaz, 
capaz de innovar no segmen-
to de gama alta. Un gran de-
safío para os deseñadores de 
Citroën, que foron capaces de 
dar consistencia e carácter a 
esta berlina de nova xeración.

Combinando, en propor-
cións equilibradas, os trazos 
de estilo das distintas carro-
zarías do segmento D, o C5 X 
encarna o resurximento do 
segmento e reencóntrase cos 
lendarios estilos da gama alta 
de Citroën. As súas formas, 
redondeadas e musculosas, 

crean unha forma fluída e ele-
gante que combina o mellor 
de tres mundos: todo o status 
e a elegancia dunha berlina, 
o dinamismo e versatilidade 
dun familiar e, finalmente, a 
modernidade e aspecto de 
robustez dun SUV.

Dende hai varios anos, a ca-
rrozaría berlina non é o único 
sinónimo dun coche de alta 
gama e para grandes despra-
zamentos. Os SUV e familiares 
tamén atraeron a clientes que 
buscan unha maior practici-
dade e un carácter máis forte. 
En Europa, os SUV foron a ca-
rrozaría con maior demanda 
no segmento D en 2020, cun 

29,3% das matriculacións, por 
diante dos familiares (27,5%) e 
das berlinas (21,6%).

En China a carrozaría que ob-
tivo maior éxito en 2020 nese 
segmento en concreto foi, con 
diferenza, a de tipo SUV, que 
representou a metade das 

matriculacións no segmento 
D, seguido das berlinas (18%) 
e os monovolumes (10%). A 
cota dos vehículos familia-
res no segmento D é marxi-
nal; dado que só representa 
o 0,1%.

Campaña para substituír as escobillas
Carglass® pon en 

marcha unha nova 
campaña na que re-

gala un xogo de escobillas 
Bosch en cada reparación ou 
substitución de parabrisas. 
Esta acción, que Carglass® rea-
liza dende o ano 2013, estará 
vixente do 12 de setembro ao 
10 de outubro, época na que 
comezan as precipitacións ou-
tonais no noso país.

Fiel ao compromiso de 
Carglass® coa seguridade via-
ria, esta campaña a fomenta 
por partida dobre. Por unha 
banda, unhas escobillas en 
mal estado afectan á visibi-
lidade en caso de chuvia e 
poden provocar un acciden-
te. Doutra banda, promóvese 
que todos os automóbiles cir-
culen co parabrisas en perfec-
to estado.

Novas20



Presentación do VW ID.LIFE
Volkswagen ace-

lera unha vez máis 
a transformación 

á mobilidade eléctrica coa 
súa estratexia “Accelerate”, 
facendo a mobilidade sosti-
ble accesible a máis persoas 
a partir de 2025, dous anos 
antes do planeado orixinal-
mente. Volkswagen lanzará 
un modelo da familia ID. no 
segmento dos coches pe-
quenos e o seu custo será de 
aproximadamente de 20.000 
euros. O prototipo IDE. LIFE, 
que se presentou no Salón 
Internacional de Munich 
2021 este mes, ofrece unha 
visión de como será un vehí-
culo deste tipo.

O motor eléctrico propul-
sa as rodas dianteiras. O ID. 
LIFE está baseado nunha 

variante máis pequena, es-
pecialmente deseñada para 
o segmento de coches urba-
nos, da plataforma modular 
de propulsión eléctrica (MEB) 
de Volkswagen. Así, é a pri-
meira vez que un vehículo 
concibido sobre a base da 
MEB se equipa con tracción 
dianteira.

Co seu motor eléctrico de 
172 kW (234cv), o ID. LIFE 
acelera de 0 a 100 km/h en 
6,9 segundos, mentres que 
a súa batería de alta tensión 
cunha capacidade enerxética 
de 57 kWh permite alcanzar 
unha autonomía duns 400 
quilómetros segundo o ci-
clo de probas WLTP.

Sexta xeración do Opel Astra
En Rüsselsheim 

Opel presentou a 
sexta xeración do 

modelo supervendas Astra. 
Dispoñible como híbrido 
enchufable en outubro, no 
2023 chegará ao mercado 
o Opel-Astra 100% eléctri-
co, pero tamén poderá es-
collerse con motorizacións 
de gasolina e diésel de ele-
vada eficiencia. O novo 
Astra presenta un dese-
ño de superficies puras e 
elegantes, cunha deporti-
va carrozaría de cinco por-
tas, máis espazo interior e 
co novo frontal da marca: 

o Opel Vizor. A ilumnina-
ción adaptativa Intelli-Lux 
LED Pixel con 168 díodos 
LED, procede directamen-
te do modelo abandeirado 
da marca, o Insignia. Por 
outra banda, a instrumen-
tación é xa completamen-
te dixital coa nova interfaz 
home-máquina (HMI) que 
ofrece unha experiencia de 
condución pura e intuitiva 
a través dunha pantalla tác-
til extra ancha como a dun 
smartphone. O novo mode-
lo presenta innovacións ata 
agora reservadas só para os 
segmentos superiores.

Chega a Europa o Sportage de Kia
Kia presenta o novo 

Sportage referente 
no segmento SUV do 

mercado europeo. O deseño 
do exterior é de liñas nítidas 
cunha atrevida grella negra 
Tiger Nose, luces LED DRL en 
forma de bumerang e chama-
tivos faros Matrix LED. Unha 
cabina dixitalizada permite ao 
usuario navegar polas opcións 
de conectivade do Sportage, 
ademais de empregar siste-
mas de axuda á condución ou 
de gozar dun sistema de son 
envolvente.

No referente á propulsión, o 
modelo híbrido leva o aclama-
do motor 1.6 T-GDI combinado 
co motor eléctrico de 44,2 kW 
, imáns permanentes e batería 
de ións de litio e polímero con 
1,49 kWh, cunha potencia total 

de 230cv. O Sportage PHEV 
conta tamén co motor T-GDI 
de 1.6 litros e motor eléctri-
co de tracción de 66,9 kW con 
imáns permanentes e bate-
ría de ións de litio e polímero 
con 13,8 kWh cunha potencia 
combina de 265cv. O motor 1.6 
T-GDI está dispoñible co siste-
ma midhybrid (MHEV), cunha 
potencia de 150cv ou 180cv. 
Inclúese no lanzamento do 
Sportage un eficiente motor 
diésel de 1.6 litros de 115 ou 
136cv con tecnoloxías de con-
trol activo de emisións SCR. 
Cunha suspensión controla-
da electronicamente (ECS), o 
condutor pode elixir entre os 
modos Comfort, Eco ou Sport, 
ademais do modo Terrain pen-
sado para contornas de neve, 
lama ou area.
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O calificativo de “xenio univer-
sal” aplícase a Ernst Neumann-
Neander ao estilo dun 
Leonardo Da Vinci de princi-
pios do século XX. Este pintor, 
deseñador, artista de cabaret, 
empresario, enxeñeiro e piloto 
de competición quedou aso-
ciado a Opel a través da moto 
“Motoclub”, producida entre 
1928 e 1930, sendo novido-
sa polo seu chasis de aceiro 
prensado.

A importancia dos tempos

Foi Neumann-Neander o que 
ideou o método de constru-
ción da máquina, que serviu 
para reducir o tempo de fabri-
cación de entre 15 e 25 horas a 
tan só 4, revolucionando a pro-
dución de motocicletas. Agora 
Opel podía ofrecer un bo pro-
duto a un prezo interesante no 
menor tempo posible. Entre 
outras consecuencias signifi-
cou que a mobilidade indivi-
dual se democratizou moito 
con este vehículo, da mesma 
maneira que co Opel 4/12cv 
“Laubfrosh”, o que foi o pri-
meiro coche alemán en ser 

producido nunha cadea de 
montaxe.

Ernst Neumann

Alemaña levaba existindo me-
nos dun ano, cando o 3 de se-
tembro de 1871, en Kassel, 
na provincia de Hesse, naceu 
Ernst Neumann, o que sería o 
deseñador da Motoclub. Aos 
19 anos xa era un exitoso co-
rredor de biciclos e conseguiu 
os seus primeiros empregos 
como debuxante e ilustrador, 
nos que amosaba a influencia 
do Art Nouveau, tamén co-
ñecido como Modernismo. A 
esa idade facía aparicións no 
cabaret de Munich, ao máis 
puro estilo dun artista da Belle 
Epoque, pero ademais mostra-
ba interese na velocidade e a 
tecnoloxía.
De neno xa tiña unha fasci-
nación coa motorización, ao 
tempo que esta nova rama 
da enxeñería daba os seus pri-
meiros pasos naquelas derra-
deiras décadas do século XIX. 
Esta ecléctica personalidade 
levouno en 1904 a fabricar a 
súa propia motocicleta e pi-
lotala el mesmo en competi-
cións de longa distancia como 
a París-Roma-París.

Noutra demostración de ver-
satilidade e “mente galaxia” 
en 1908 fundou unha axen-
cia de publicidade coñecida 
como “Ateliers Ernst Neumann 
für Moderne Reklame”, ou 
“Estudos Ernst Neumann para 
Publicidade Moderna”, tamén 
mentres esta disciplina apenas 
estaba a empezar. Non tardou 
en engadir o deseño de ca-
rrozarías á oferta da axencia, 
e para os “ledos” anos 20 xa 
estaba creando deseños para 
carroceiros como a empresa 
Hesse-Kruck, unha estreita co-
laboradora de Opel.
 fin da Primeira Guerra Mundial 
forzou a Alemaña a renovarse, 
e o propio Ernst reinventou-
se con ela, renomeandose a 
si mesmo como Neumann-
Neander, ao engadir o signi-
ficado “home novo” en grego 

antigo tras o seu nome de na-
cemento. Eran tempos de cam-
bio en Europa a principios dos 
20 do século pasado, vagas de 
vangarda cambiaban o mun-
do da arte e a tecnoloxía, e o 
seu traballo de deseño e fa-
bricación de motos firmábalo 
baixo o nome “Neander”. Eran 

produtos de elegante deseño, 
construción lixeira e gran con-
fort de marcha e innovadoras 
solucións técnicas. En 1924 
a súa inventiva foi premiada 
nun concurso en Stuttgar po-
las modificacións feitas sobre 

Ernst Neumann-Neander

O Da Vinci das motos alemás

  En 1904 
fabricou a súa 
propia motocicleta e 
pilotouna el mesmo

Neumann-Neander ideou un método que reduciu o tempo de fabricación de entre 15/25 horas a só 4
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motocicletas. Nesa época foi 
invitado por un novo Fritz 
von Opel, neto do fundador 
da empresa alemá e piloto 
de carreiras, á Opel Rennah 
de Rüsselsheim. Alí o herdei-
ro de Adam Opel e Neumann 
acordaron que a compañía de 
automoción produciría e ven-
dería a moto con chasis pren-
sado de Neander.

Alianza con Opel

A publicidade da axencia 
do Da Vinci postindustrial 
xermano presentaba a “má-
quina máis manexable do 
mundo” que contaría cun 
motor desenvolvido por Opel 

especificamente para ela. O 
propulsor tiña un só cilindro 
de 500 cc que permitía eli-
xir dous niveis de potencia, 
de 16 e 22 cabalos. O asento, 
e outros detalles vermellos, 
contrastaban cunha cor pra-
ta mate do metal galvanizado 
sen pintar, achegando esta 
imaxe de modernidade e ac-
ción tan de moda na Europa 
das vangardas.
O nome deste aparato dos 
novos tempos era Motoclub, 
que foi apoiado por unha 
enorme campaña publicita-
ria e un prezo un dez por cen-
to menor que o ofrecido polo 
propio Neander, que seguiu 
vendéndoas pola súa conta. 

Opel tamén recomendou a 
Neander fabricar un sidecar, 
que sería o Pioneer e veríase 
en moitos concesionarios da 
marca.
Pero o boom dos “ledos” anos 
20 chegou a un abrupto e 
traumático final. O crack da 
bolsa de Wall Street de 1929 

levouse a economía global 
por diante, cun impacto que 
non volveríamos a ver ata 
2007. Entre as vítimas do co-
lapso económico estiveron 
a empresa de Neander e a 
Motoclub, que se deixou de 
fabricar. Opel, pola súa conta, 
capeu o temporal convertén-
dose no principal fabricante 
de automóbiles do período, 
mentres Neander cumpría 
60 anos e relegábase a un 
segundo plano. Aínda así, o 
xenio apañou para ensinar 
ao mundo os deseños do 

“Fahrmaschinen” de catro ro-
das, coches de competición 
a medio camiño entre moto 
e berlina, que conseguiron 
respectables resultados nas 
carreiras.

Epílogo

No inverno da súa vida 
Neumann-Neander mantivo 
a paixón pola creatividade, 
creando motos e triciclos ata 
1950, pero xa non de produ-
ción. Nunha Alemaña rota, 
que en 1949 sufría as secue-
las da peor guerra da histo-
ria humana, a segunda que 
vivía Ernst, o artista total re-
tomou a pintura, chegando 
a rematar máis de 100 cadros 
antes da súa morte en 1954 
aos 83 anos. O seu legado 
deixaba una obra extraor-
dinaria e polifacética, en-
tre a que a Opel Motorclub 
e tan só unha parte dela. 
Hoxe podemos conducir e 
ver exihibida na Opel Classic 
Collection, a Supershort de 
1928, outra das súas produ-
cións, que no 150 aniversario 
do artista mantén vivo o re-
cordo do Da Vinci xermano 
das motos.

ASEGAL & CASTROMIL
Abogados y Economistas

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

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

  O propulsor 
da Motoclub era un 
monocilíndrico de 
500 cc que chegaba 
a render 22cv

Ernst Neumann sentado na Motoclub deseñada por el

Ernst tamén deseñou automóbiles
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Hai que ter en conta que a 
experiencia de ir en moto 
para un neno é especial, 
sempre unha aventura, pero 
esta ten que facerse de xei-
to seguro para conseguir un 
momento único entre adul-
to e cativo.
Priscilla Sellier nai dunha 
nena de oito anos e direc-
tora de Comunicación de 
Peugeot Motorcycles, dá 
unhas pautas para levar ao 
noso fillo en moto coa maior 
seguridade e respectando 
sempre as normas vixentes. 
Desta maneira, non só faras-
lle partícipe dunha paixón 
máis aló dun mero medio de 
transporte, senón que evita-
redes atascos e seredes máis 
respectuosos co medio na-
tural sen correr riscos inne-
cesarios para a saúde.

1. A motocicleta, scooter 
ou ciclomotor. Hai que ve-
rificar que estean homolo-
gados para levar pasaxeiros. 
“Non chega con comprobar 
se o asento é o suficiente-
mente grande. A homologa-
ción aparece no permiso de 
circulación da moto, concre-
tamente no apartado S.1, e 
hai que respectalo porque, 
pola contra, o pequeno ou 
pequena corre un risco bas-
tante alto”, explica Sellier.

2. A idade do neno. A nor-
ma xeral di que o pasaxeiro 
debe ser maior de 12 anos, 
levando sempre un casco 
de protección á súa medi-
da (isto é moi importante) e 
cos pés apoiados nos repou-
sapés laterais. “Por suposto 
os menores non poden ir 
diante do condutor, entre o 
asento e o manillar, sempre 
detrás, no asento disposto 
para o pasaxeiro”, subliña a 
directiva. Así e todo, a Lei de 
Seguridade Viaria establece 
unha excepción para nenos 
maiores de 7 anos sempre 
que o condutor sexa o pai, 
a nai, o titor pertinente ou 
unha persoa autorizada, a 
condición de que o menor 
sexa o suficientemente alto 
como para que os seus pés 
cheguen aos repousapés 
laterais.

3. Antes de subir á moto. 
“Sobre todo nas primeiras 
ocasións é máis que reco-
mendable advertir ao ca-
tivo/cativa de como debe 
viaxar, sen moverse exce-
sivamente na parte trasei-
ra para non desestabilizar 
o vehículo, sen facer cou-
sas como taparlle os ollos 
ao condutor e establecen-
do unhas indicacións de co-
municación no caso de que 
queira dicir algo ao condu-
tor”, explica Sellier.

4. A vestimenta. Hai que 
asegurarse que leva a in-
dumentaria correcta para 
montar en moto ou scooter: 
calzado pechado, pantalóns 
longos e, recomendado, uso 
de luvas e de chaqueta es-
pecializada con proteccións. 
Por suposto, o casco, homo-
logado e axustado ao seu ta-
maño de cabeza.

5. A forma de conducir. 
Cando se leva un neno no 
vehículo de dous ou tres ro-
das débese conducir de for-
ma tranquila e pausada, sen 
aceleróns bruscos. Os meno-
res teñen menos opcións de 
agarrarse con forza que un 
adulto e perden o equilibrio 
con máis facilidade. Pódese 
axudar a esta estabilidade a 

través dun baúl con respal-
do para que teñan un punto 
de apoio máis amplo.

6. Un truco a ter en conta. 
“Na condución en moto ou 
scooter cun pasaxeiro, máis 
aínda se é un neno, hai que 
utilizar o freo traseiro antes 
de accionar o dianteiro para 
equilibrar os pesos e que 
non se venza cara a adian-
te”, explica esta nai. “Son re-
comendables os vehículos 
que incorporan ben a freada 
SBC ou ABS ou ata combina-
da ABS/SBC para garantir o 
correcto reparto das masas 
entre ambas rodas no mo-
mento da freada e evitar esa 
brusquedade tan perigosa”, 
destaca.

7. Gozar do momento. 
Esta nai subliña a experien-
cia que representa “o ir en 
moto co teu fillo ou filla é 
unha experiencia especial 
e moi emocional. Para quen 
se anime a elixir a moto ou 
scooter para levar ao colexio 
a quen máis quere dígolles 
que gocen da maxia de ver 
as súas cariñas iluminarse 
antes de subir á moto”.

  Cando 
levamos un neno 
en moto debemos 
conducir de forma 
tranquila, sen 
aceleróns bruscos

Unha aventura que require de moita responsabilidade

Como levar un neno ou nena en moto

Priscilla e a súa filla preparadas para viaxar en moto

Motos e nenos24
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A finais do pasado mes a 
Xunta de Galicia puxo en 
marcha unha campaña de 
concienciación en seguri-
dade viaria que ten como 
obxectivo lembrarlles tanto 
aos peóns como aos condu-
tores que “na estrada somos 
pezas fráxiles”, empregando 
como reclamo figuras con 
estética de Sargadelos.
A conselleira de 
Infraestruturas e 
Mobilidade, Ethel Vázquez, 
e o director da Axencia 
Galega de Infraestruturas, 
Francisco Menéndez, pre-
sentaron esta iniciati-
va xunto coa delegada 
de STOP Accidentes en 
Galicia, Jeanne Picard, e o 
presidente de Sargadelos, 
Segismundo García. No 
acto participaron tamén 
representantes de diferen-
tes institucións e colectivos 
relacionados coa segurida-
de viaria.
Esta campaña dá o “pisto-
letazo de saída” para a ela-
boración do novo Plan de 

seguridade viaria de Galicia 
2021-2025, ao que están in-
vitados a participar na súa 
elaboración para avanzar 
no obxectivo final das cero 
vítimas nas estradas os di-
ferentes axentes sociais e 
institucionais relacionados 
con este tema.
Grazas a suma de esforzos 
e ao traballo conxunto das 
administracións e a socie-
dade reducíronse signifi-
cativamente as cifras de 
mortos en accidentes nos 
últimos anos, pasando dos 

144 falecidos en 2011 aos 90 
rexistrados en 2019.
No acto de presentación 
desta campaña a consellei-
ra apuntou que estas cifras 
continúan a ser inasumibles 
porque cada vítima nas es-
tradas “é un dama” e por iso 
o novo Plan de seguridade 
viaria 2021-2025 ten como 
lema “Visión cero’, en refe-
rencia á eliminación total 
dos mortos en accidentes, 
un obxectivo que, dixo, re-
quire da implicación de 
todos.
Esta campaña apela á res-
ponsabilidade individual 
de peóns e condutores, 
lembrándolles que son “pe-
zas fráxiles” cando usan as 
estradas. Co lema “Mirar 
por min é mirar por todos”, 
a campaña lembra que, ade-
mais de protexerse do virus, 
os cidadáns deben previr o 
risco de accidentes, adop-
tando unha serie de medi-
das que supoñen coidar dun 
mesmo, pero tamén do res-
to de usuarios da estrada.
A primeira fase da campa-
ña, que comezou a finais de 
xullo, centra a súa atención 
nos peóns, lembrándolles 
a necesidade de empregar 
prendas reflec-
toras, de 
c a -

miñar pola esquerda da 
estrada (sempre que non 
exista senda ou beirarrúa) 
ou de escoller o lugar máis 
seguro para cruzar.
A campaña retomarase en 
outubro poñendo o foco 
nos condutores, que co 
cambio de estación deben 
adaptar a súa circulación ás 
condicións climatolóxicas 
e asegurarse de que o ve-
hículo se atopa no estado 
correcto.

Novo Plan galego de se-
guridade viaria 2021-
2025: “Visión 0”

Rematado o período de vi-
xencia do actual Plan de 
Seguridade Viaria 2016-
2020, a Axencia Galega 
de Infraestruturas come-
za a confeccionar un novo 
Plan de Seguridade Viaria 
2021-2025.
Elaborarase un documento 
inicial de bases para a ela-
boración do Plan, no que 
se recompile, sistematice e 
analice información como a 
evolución histórica da sinis-
tralidade viaria en Galicia, a 
análise e resultados dos an-
teriores Plans de seguridade 
viaria galegos, o contexto 
mundial, europeo e nacio-
nal ou a normativa de apli-

cación. 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 formu-
lación dos seus obxecti-
vos, 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 prestarase especial 
atención á participación da 
sociedade. Así, o documen-
to de bases será discutido 
cos axentes sociais e insti-
tucionais e o borrador do 
Plan someterase a consul-
ta e participación pública. 
Tras este proceso, elaborara-
se a versión final do Plan de 
Seguridade Viaria de Galicia 
2021-2025.

 - É moi 
importante que os 
peóns empreguen 
prendas reflectoras 
e camiñen pola 
esquerda da estrada

  Esta 
campaña apela á 
responsabilidade 
individual de peóns 
e condutores

Unha campaña de seguridade viaria necesaria

Na estrada somos pezas fráxiles

A primeira fase deste plan, que comezou a finais de xullo, centra a súa atención nos peóns
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Mission R, coa sinatura de Porsche
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O Mission R é a última visión 
de Porsche. Con este prototi-
po dun coche eléctrico para 
carreiras de GT, o pioneiro 
da mobilidade sostible mos-
tra como poderían ser no 
futuro os vehículos de com-
petición para clientes. Aquí, 
unha ollada ao seu sistema 
de propulsión. "É indescriti-
ble, o aumento inmediato de 
potencia dos dous motores 
eléctricos é algo que simple-
mente tes que experimen-
tar por ti mesmo", di Estafo 
Bernhard, falando do sistema 
de propulsión do Mission R. 
O embaixador de Porsche e 
antigo piloto oficial coñece a 
base técnica que hai detrás 
deste prototipo e xa o probou 
en pista como piloto de des-
envolvemento. "A única vez 
que experimentei un impulso 
tan incriblemente potente foi 
no Porsche 919 Hybrid gana-

dor de Le Mans".
O Mission R está á altura das 
prestaciones do Porsche 911 
GT3 Cup. A potencia man-
tense constante ao longo da 
carreira, polo que non hai re-
dución de potencia por efec-
to térmico, unha gran vantaxe 
dos motores eléctricos des-
envolvidos por Porsche con 
refrixeración directa por acei-
te. O motor eléctrico do eixe 
dianteiro produce ata 435cv 
(320 kW) no "modo carreira".

No "modo de cualificación", 
o coche de tracción total ten 
unha potencia máxima do 
sistema de máis de 1.088cv 
(800 kW). A potencia con-
tinua do sistema en modo 
carreira é 680cv (500 kW). A 
velocidade máxima supera os 
300 km/h. O lixeiro coche de 
carreiras eléctrico, que pesa 
uns 1.500 kg, acelera de 0 a 
100 km/h en menos de 2,5”.

Batería

A capacidade da batería, 
que tamén incorpora celas 
vangardistas e refrixeración 
directa por aceite, está conci-
bida para carreiras ao sprint. 
Grazas á tecnoloxía de 900 
volts e á capacidade de car-
ga rápida, é posible cargar a 
batería do 5 ao 80% nuns 15 
minutos, durante os tempos 
mortos en cada proba. Outro 
aspecto destacado é a altísi-
ma potencia de recuperación 
de ata 800 kW.

Refrixeración directa por 
aceite

A potencia dos dous moto-
res eléctricos transmítese ás 
rodas dianteiras e traseiras 
a través de engrenaxes de 
dentes rectos e diferenciais 
de esvaramento limitado. O 
deseño modular do sistema 
de propulsión tamén contri-

búe a mellorar a eficiencia 
de custos nas competicións 
dos clientes: a transmisión, os 
motores eléctricos e os inver-
sores controlados por impul-
sos (PCI) dos eixes dianteiro e 
traseiro son idénticos.
O Mission R está preequipa-
do para a tecnoloxía de co-
nexión sen cables. Polo tanto, 

no caso de que se produzan 
problemas durante a carrei-
ra, os expertos de Porsche 
Motorsport de Weissach po-
derían acceder aos datos dos 
coches dos clientes a través 
dunha interfaz remota e, des-
te xeito, axudar a solucionar 
os problemas.
No Mission R, Porsche ofrece 
un avance da próxima xera-
ción de motores eléctricos. 
En 2018, un equipo de enxe-
ñeiros e técnicos de Porsche 
en Zuffenhausen e Weissach 
comezou a desenvolver mo-
tores eléctricos extremada-
mente potentes e altamente 
eficientes.
A innovación máis importan-
te destas máquinas síncro-
nas de imáns permanentes 
(PESM) é a refrixeración direc-
ta por aceite do estátor, que 
permite alcanzar niveis moi 
elevados de potencia máxi-
ma e continua, ademais de 
ofrecer un nivel de eficiencia 
moi alto.

 Acelera 
de 0 a 100 km/h 
en menos de 2,5 
segundos  É posible 

cargar a batería do 
5 ao 80% nuns 15 
minutos
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Catro... de catro
35 Rali do Lacón – Campionato de Galicia de ralis

Así se traduce o galego de 
ralis 2021... polo menos ata 
o agora disputado. E que 
Víctor Senra, desta volta 
copilotado por Moncho 
López, volveu a triunfar. 
Xa mandara na Coruña, 
Pontevedra e Salvaterra, 
facéndoo agora no re-
cuperado rali do Lacón, 
na comarca ourensá do 
Carballiño. O de Dumbría 
deu outro paso máis para 
acadar o seu quinto título 
autonómico a falta dou-
tras catro carreiras.

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

Mandando dende a cronome-
trada inicial, A Saleta, Senra quixo 

“comerse o Lacón todo enteiro”. Asinou 
todos os scratches e fixo a súa a cuarta 

manga do exercicio. O de Dumbría 
gaña... e ninguén parece ser capaz 

de impedilo.

Desta volta, correndo 
como é norma nel e tendo a 

sorte a carón, Meira poido acadar 
un bo resultado. Pelexou pola 

segunda praza e foi quen de obtela 
nos derradeiros intres do recuperado 

rali ourensán, que por certo o de 
Vincios vencera na derradeira 

edición, no ano 2006.

Paco Dorado que 
ocupou a segunda 

praza, durante unha boa 
parte do rali, tivo que con-
tentarse con ser finalmente 
terceiro aos mandos do seu 

coñecido Volkswagen 
Polo.

Primeiro triunfo da 
tempada para o tudense 

Álvaro Vila. Desta volta 
carreira sen problemas para o 
do Clio N5, que mandou na 
súa categoría e na opción 

Top Ten Pirelli B.

Gran proba de 
Adrián Campaña, 

o mellor da “armada 
BMW”, clasificando o seu 

BMW na sexta praza 
final, liderando tamén 

os 2RM.
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Daniel Álvarez e 
Joel Souto meteron o 

eficaz 205 entre os dez 
primeiros, impoñéndose 

na opción AMF.

Completa carreira 
para o local Jorge Coca. 

Levouse a Copa Carballiño, 
vencendo igualmente a 

opción Pirelli Top Ten C, cun 
Clio Rally 2 e copilotado polo 

experimentado Herminio 
González.

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 

Posto Piloto Vehículo

1º Víctor Senra Skoda Fabia R5 EVO

2º Alberto Meira Citroën DS3 R5

3º Francisco Dorado VW Polo GTI R5

4º Diego Vila Renault Clio N5

5º Antonio Pérez Skoda Fabia Rally2

6º Adrián Campaña BMW M3 E46

7º Koke Garnelo Nissan Micra N5

8º Abel Pampillón Mitsubishi Lancer EVO IX

9º José A. Gómez Citroën DS3

10º Daniel Álvarez Peugeot 205 Rallye

Clasificación xeral

Ata 69 clasificados
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Ares, profeta en casa
52 Rali de Ferrol – Supercampionato de España de Ralis / Tour European Rally

Xa había tempo que Ares e Vázquez 
non estaban non máis alto do podio. 
E o volveron a facer na que podemos 

considerar “a carreira de casa”. Correndo 
e aproveitando as circunstancias o de 
Cambre e o estradense acadaron a 

primeira vitoria no presente exercicio, 
reforzando deste xeito a súa moral de 
cara á recta decisiva do outono.

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ | FoTo

Iniciais problemas de potencia limitaron o seu rendemento. Pero no segundo bucle, formado 
por Irixoa e Monfero, Ares púxose en cabeza. O Hyundai, pese a problemas de gomas durante 
a xornada do sábado, aguantou o envite e liderou en Ferrol, tanto no apartado nacional como 

no europeo.

Buscando nesta manga coller ritmo de cara o seu compromiso continental, o burgalés Llarena 
asinou unha magnífica carreira, cun coche que non é o seu. De menos a máis, non baixou xamais 
a cabeza e acadou unha moi brillante segunda praza co seu Skoda.

Líder inicial da proba departamental, “Cohete” Suárez sufriu un problema de freos no segundo 
paso por Irixoa que condicionou a súa carreira. Cedeu posicións, podendo remontar na segunda 
xornada ata o chanzo máis baixo do podio final.

Moi a gusto nos treitos de Ferrolterra, o alaricano Javier Pardo completou un gran rali. Estivo 
terceiro nalgúns intres da carreira, rematando finalmente cuarto e primeiro no apartado R-2 Kit 
con seu Suzuki Rally 5.

Oitava posición final e primeiro coche 2RM. Gran carreira do arteixán Roberto Blach, no seu co-
ñecido 208 Rally4.
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Interesante pelexa no Trofeo Suzuki entre dous pilotos ourensáns. Finalmente David Cortés, cun 
gran ritmo dende o inicio, superou a Diego Félix, que veuse retrasado por un erro de condución.

Non houbo cor algunha no Trofeo Deputación. Dende o principio ao final a primeira praza corres-
pondeu a Álvaro Muñiz e o seu 205 de Ya-Car.

Posto Piloto Vehículo

1º Iván Ares Hyundai i20 R5

2º Efrén Llarena Skoda Fabia R5

3º José A. Suárez Skoda Fabia R5

4º Javier Pardo Suzuki Swift R4LLY S

5º Joan Vinyes Suzuki Swift R4LLY S

6º Luís Vilariño Skoda Fabia R5

7º Jan Solans Citroën C3 R5

8º Roberto Blach Peugeot 208 Rally 4

9º Alejandro Cachón Peugeot 208 Rally 4

10º Pablo Rey Peugeot 208 Rally 4

Clasificación xeral

Ata 32 clasificados
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