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Novo Seat Ibiza
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100% SUV. 100% eléctrico

100% Volkswagen

Hasta 7.000 € del plan
de ayudas del Gobierno**

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

Yáñez

Viaducto de la Rocha, 30
Tel. 981 530 366
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O envellecemento do parque móbil aumentou considerablemente nos últimos
meses no noso país, debido, entre outras
cousas, á escaseza de materiais para a
construción de vehículos. Como por exemplo, os famosos microchips. Isto produciu
e continua a producir paros importantes
nas liñas de produción de moitos fabricantes, ou como mínimo unha centralización
nas súas cadeas de montaxe. Como consecuencia desta situación non se puido cubrir a demanda de quen necesitaba mercar
automóbiles novos, que se viu obrigado a
botar man do mercado de segunda man
e elixiu, preferentemente, os modelos con
menos de cinco anos de antigüidade. Estes
últimos son coches de ocasión que actualmente escasean. Por este motivo os usuarios teñen que adquirir vehículos con máis
anos e, xeralmente, con máis quilómetros.
Toda esta anormalidade do mercado trae
un dato preocupante, o envellecemento
do parque móbil, nun país onde isto xa era
unha rémora. Tan inaudita é esta situación
que o xerente dun concesionario nos dicía
estes días que como isto continúe así van
vender coches, tanto novos como usados,
por recomendación.
Os datos son contundentes, por cada
vehículo a estrear vendido en setembro
compráronse 2,7 usados e cunha antigüidade crecente. A ratio do ano está en 2,2
vehículos de ocasión por cada automóbil novo. Segundo os cálculos das principais asociacións de automoción do noso
país, o número de automóbiles con máis
de dez anos de antigüidade que circulan
polas nosas vías públicas superou amplamente os trece millóns. Aínda que caeron
lixeiramente as vendas de coches de máis
de quince anos o mes pasado, é o segmento que concentra o 35,7 por cento do mercado de ocasión.
Por outra banda, nos últimos meses, mentres que o noso parque móbil envellecía a

pasos axigantados, varias marcas anunciaron o ano que pretenden que a súa oferta
estea composta exclusivamente por automóbiles eléctricos. A británica Jaguar propúxose alcanzar esta meta en 2025. A firma
de luxo Bentley fixouna, igual que Volvo,
en 2030. A americana General Motors aumenta este último prazo cinco anos máis,
no ano 2035. Outras máis prudentes, como
a nipoa Honda, fixaron a data en 2040.
A data final aínda non se coñece exactamente, pero todos eles saben que están
destinados a deixar atrás os combustibles
fósiles. Durante moito tempo as marcas
foron remisas a dar un chimpo nunha especie de “ti primeiro”, mais agora ven claramente que o camiño é a electrificación.
Con enerxías limpas ou fregando dúas pedras, pero haberá que xerar electricidade
obrigatoriamente… e moita. Porque a demanda futura desta xa está clara.
Noruega que vai moi por diante do resto dos países neste tema prohibirá a partir
de 2025 (ou sexa, pasado mañá) a venda
de automóbiles alimentados con combustibles fósiles. Reino Unido acaba de fixar
como data límite o 2030. E California, que
por si soa é o décimo mercado de vehículos máis grande do mundo, farao en 2035.
España en 2040.
Mentres que a revolución do coche eléctrico continúa o seu difícil e imprecisable
camiño o mercado de ocasión segue cuspindo vellos autos de combustión coa
mesma intensidade e cantidade que o volcán de La Palma cuspe lava. Sobre todo,
despois de analizar as últimas cifras que
achegan datos tan arrepiantes de vendas
de coches cunha antigüidade tan grande
que máis parecen históricos que actuais.
Así e todo, hoxe por hoxe antóllase un
obxectivo demasiado distante e complicado desfacernos deses 13 millóns de coches vellos.
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Dúas rodas
Kevin Suárez é o primeiro líder da Copa de España de ciclocrós
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e Foto

O pasado nove de outubro
disputouse en Pontevedra a
primeira proba da Copa de
España de ciclocrós. A carreira
tiña a categoría C1 o que fixo
que houbese ciclistas de varios
países como Francia, Bélxica e
Holanda.
Na categoría elite masculina
Kevin Suárez (Nesta – MMR) logrou o triunfo, o impoñerse a
David van der Poel (Alpecin –
Fenix) e a Felipe Orts (Burgos
– BH), foi unha carreira moi
emocionante, onde houbo

continuos cambios de liderado, o final a carreira resolveuse ao sprint e Kevin foi o máis
rápido.
Na categoría feminina Lucía
González (Nesta – MMR) foi
a dominadora dende o inicio, Aida Nuño (Río Miera –
Cantabria Deporte) rematou
segunda e Laura Verdonschot
(Pauwels Sauzen – Bingoal) rematou terceira.
Na categoría júnior masculina o equipo Fundació
Teika dominouna o conseguir

G100, o modular de Garibaldi

O G100 é o casco
modular con dobre homologación
P/J de Garibaldi, para circular con total seguridade
tanto co casco pechado en
modo integral como con el
aberto en modo jet. O sistema de apertura permite
abrilo cunha soa man e evita a apertura accidental da
queixeira. Dispón de visor
solar integrado, acolchados
interiores de gran confort
e incorpora lente anti-vafo
Pinlock.

A pantalla está realizada
en policarbonato con tratamento antiraias e protección
UV. Dispoñible en cor branca
brillo, negro mate, gris titanium mate e azul metalizado
mate. Talles: XXS a XXL.

O Metropolis estrea cor este outono
O
Peugeot
Metropolis, co motor PowerMotion
400cc, é un scooter de tres
rodas cun motor pensado
para limitar o consumo de
gasolina; a súa autonomía
pode alcanzar ata 300 kms
cun depósito cheo.
Conta con 4 versións diferentes (Active, Allure, GT e
SW -con 2 maleteiros integrados de ata 90 litros-) e 11
cores para elixir dependendo da terminación. No caso

da versión Active, os clientes
contaban xa coa cor Varnish
Technium, un gris prata metalizado, e agora tamén co
novo Pearly Black, un negro
metalizado brillante, a custo cero.
Hai un Metropolis dende
7.990 € cunha oferta moi
interesante ata o 31 de outubro: 5 anos de garantía e
un ano de seguro a terceiros gratis.

colocar a tres dos seus ciclistas no podio. A proba gañouna
Raúl Mira, segundo rematou
Pablo Calvo e terceiro Iván
Gomar.
Na categoría júnior feminina
a gañadora foi a galega Uxía
Soto (Supermercados Froiz),
segunda rematou Vania Rico
(Fundació Teika) e terceira rematou Marta Pérez (Río Miera
– Meruelo – Cantabria).
A seguinte proba da Copa
de España será en Llodio o día
seis de novembro.

Invicta Electric EV Roda
A gama de motos
de Invicta Electric
medra coa chegada dun novo integrante á familia: o novo Invicta Electric
EV Roda. Un scooter eléctrico
de liñas vintage que se pode
conducir dende os 15 anos
co carné AM.
Para a iluminación do piloto traseiro e os intermitentes recórrese á tecnoloxía
LED, mentres a instrumentación exhibe unha pantalla dixital con velocímetro,
contakilómetros, indicador
de nivel de carga da batería así como testemuñas luminosas para intermitencia,
luz longa, nivel baixo da batería e aviso de avaría entre
outros moitos.
O motor eléctrico de 2,2
kW de potencia máxima se

empraza no interior da propia roda traseira. Pode percorrer ata 100 km cunha soa
carga. Para cargarse dende
cero ata o 100% necesita estar conectado a un enchufe
durante aproximadamente 4
horas. Dende 2.995 €.

Novos escapes Polini para Vespas
Os escapes Polini
para Vespa PX 125/150 e PE
200 foron revisados modificando as dimensións da expansión; prestouse especial
atención ao deseño da curva, que foi completamente redeseñada. Desta forma
mellorouse o rendemento, especialmente a aceleración e a potencia máxima. A

nova versión do silenciador
é de aluminio anodizado negro cunha tapa extraíble para
substituír o material de absorción do son. Os prezos son de
197 € para o da PX 125/150 e
de 207 para a PE 200.

Galicia
O Ami chegou á praza do Obradoiro
Calquera momento é bo para percorrer o Camiño de
Santiago, 2021 e 2022 supoñen unha ocasión especial, xa que ambos son Anos
Xacobeos, un feito que
non se daba dende 1938.
Mentres moitos peregrinos
adéstranse coas súas botas
de montaña, poñen a punto a súa bici ou ensillan o
seu cabalo, o Citroën Ami
(dende 7.200 €) sacou o
máximo partido á súa tecnoloxía 100% eléctrica e ao
seu deseño funcional para
demostrar as súas calidades

lonxe da cidade. O vehículo eléctrico entrou na historia do automóbil e da Ruta
Xacobea como o primeiro
vehículo destas características capaz de cubrir o mítico
Camiño Francés, con saída
dende Roncesvalles.
Se, no século XII, o Codex
Calixtinus recomendaba 16
etapas ata chegar á catedral
de Santiago, o Ami cubriu
estes 764 km en 23, un ritmo que se achega ao que
levan os peregrinos do século XXI, grazas aos seus
75 km de autonomía 100%
eléctrica.

Presentación dos novos
Seat Ibiza e Arona

Bonaval Motor,
concesionario oficial de Seat en
Santiago de Compostela,
presentou os novos Seat
Ibiza e Arona na Cidade da
Cultura. Pedro Hervés, conselleiro delegado do Grupo
Bonaval, foi o encargado do
prólogo do acto, explicando
a importancia que teñen no
mercado estes dous modelos no segmento dos compactos e dos SUV urbanos,
respectivamente. Ambos
están entre os dez modelos máis vendidos no noso
país o pasado mes de setembro. Neste Top-10 tamén figura o Seat León.
Posteriormente, Fermín

Salgado, xefe de vendas
de Bonaval Motor, explicou polo miúdo as novidades destes dous vehículos.
A continuación organizouse unha caravana cos medios de comunicación para
poder probar persoalmente
estes dous novos modelos.
Na metade da ruta houbo
unha parada na Cidade da
Cultura para realizar unha
sesión fotográfica.
Ao final do percorrido
houbo un xantar automobilístico no restaurante Ruta
Xacobea, onde os xornalistas puideron intercambiar
opinións sobre as novidades dos novos Ibiza e Arona.

O Kia EV6 no Salón do
Automóbil de Barcelona
Os representantes de Compostela
Co n ce s i o n a r i o,
concesionario oficial Kia na
capital galega, Miguel Pérez
e Manuel Lorenzo, aproveitaron a súa visita ao Salón do
Automóbil de Barcelona para
coñecer de preto o novo EV6
GT-line da marca surcoreana.
O EV6 é un vehículo 100%
eléctrico, ofrece unha gama
de múltiples configuracións
de propulsión cunha grande

autonomía e cero emisións.
Será o primeiro vehículo
eléctrico de Kia dispoñible
con opcións de tracción a
dúas rodas (2WD) ou ás catro rodas (AWD).
O EV6 2WD de 77,4kWh
pode percorrer ata 528 km
cunha soa carga (WLTP). Co
par máximo de 605 Nm dispoñible na versión AWD, o
EV6 pode acelerar de 0 a 100
km/h en só 5,2”.
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O versátil Tourneo Connect

Chega o Toyota Yaris Cross Electric Hybrid

Ford presenta unha
nova adición á gama
Tourneo, un vehículo multiactividade que será
adaptable a diferentes estilos de vida e necesidades
de espazo. Con capacidade
para sete prazas, o Tourneo
Connect ten a terceira e a segunda filas abatibles (e mesmo retirables) para crear
unha espazosa zona de carga (3,1 m3), que pode ampliarse pregando o asento
do pasaxeiro dianteiro para
transportar obxectos de ata
3 m de lonxitude.
A practicidade é un principio reitor do deseño do
Tourneo Connect, polo que
consta de funcións como a
das portas escorrentes a cada

Como o seu nome
indica, este é un híbrido eléctrico, que
se presenta por Toyota como
una nova proposta ao segmento dos todocamiños
compactos. Cun motor 1.5
Dynamic Force de 85 kW ou
116cv, o usuario ten á súa
disposición unha tracción
dianteira ou total eléctrica.
O deseño procura a funcionalidade, maximizando o
espazo interior nas dimensións compactas que ofrece a carrozaría para crear un
habitáculo cómodo e amplo
e un maleteiro de 400 litros
de volume de carga. Debaixo
desta cuberta a estrutura do
vehículo baséase na plataforma GA-B, a cal consegue
gran axilidade, eficiencia de
combustible, emisións reducidas e manexabilidade en

lado do vehículo. O habitáculo está orientado a reforzar a sensación de confort
cos seus coidados materiais
e acabados e na cabina o
usuario ten a posibilidade de
permanecer conectado coas
últimas tecnoloxías, mentres
un conxunto de sistemas
de axuda á condución fano
todo máis sinxelo. A oferta
de motorizacións, todas de
propulsores turboalimentados, inclúe un EcoBoost de
114cv de potencia e 220 Nm
de par e dous diésel EcoBlue
de 122cv e 320 Nm, un, e
112cv e 280 Nm, outro. Todos
os motores incorporan de serie unha transmisión manual
de seis velocidades.

O Discovery Metropolitan, un
Land Rover de cidade
O Discovery ten
agora unha edición especial, o
Metropolitan, con actualizacións exteriores e unha ampla especificación estándar
destinada a aumentar a comodidade do SUV familiar de
Land Rover. Pensando na funcionalidade da vida da familia, conta con ata sete prazas,
unha zona de carga flexible e
diversas configuracións dos
asentos. Ten un novidoso sistema de purificación do aire
do habitáculo con filtrado
PM2.5 que supervisa a calidade do aire interior e retén as
partículas nocivas. Na cabina
o condutor goza da practicidade intuitiva dun Head-Up

Display, un volante calefactado, carga sen cables de teléfonos, neveira na consola
dianteira e climatizador para
catro zonas.
Unha nova gama de motores eléctricos están dispoñibles, como o Ingenium de
gasolina P360 ou os Ingenium
diésel D300 con tecnoloxía
Mild Hybrid (MHEV) de 48 V.
O Metropolitan ten unha capacidade remolque de 3.500
kg e gracias ao Advanced
Tow Assist as manobras marcha atrás serán máis sinxelas
de realizar. Xa pódese adquirir Land Rover Discovery
Metropolitan a partir de
108.750 €.

cidade. Se o condutor quere reforzar o carácter de SUV
do Yaris Cross, unha opción
de tracción total intelixente
está dispoñible.
Seis acabados ten o Toyota
Yaris Cross Electric Hybrid
que ofrecen diferentes posibilidades de equipamento: o Bussiness Plus, o Active
Tech, o Style, o Style Plus,
o Adverture e o Premitere
Edition. Estes dous últimos
contan coa posibilidade
dunha tracción total AWD-i.
O cliente pode escoller ata
catorce combinacións cromáticas da carrozaría, oito
mono-ton e seis bi-ton.
Dependendo do acabado,
o Yaris Cross Electric Hybrid
está dispoñible entre 24.000
€, o Bussiness Plus, e 33.700
€, o Premiere Edition.
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Hyvia presenta o prototipo
Renault Master Van H2-Tech

Honda actualiza o HR-V
O novo modelo é a
última expresión de
20 anos de desenvolvemento de tecnoloxía
de motorización híbrida, que
chega en forma dun conxunto propulsor e:HEV que aporta 96 kW (131cv) con 235 Nm
de par. Este motor ten 60 baterías, fronte ás 48 que ten o
Honda Jazz, que emprega a
mesma tecnoloxía. O incremento de potencia fronte
a outros modelos híbridos
vai da man dunha mellora
técnica no dinamismo da
máquina, como, por exemplo, cunha maior rixidez torsional, ou unha entrada en
curva máis directa e precisa. Estes enxeños tradúcense nunha condución máis

estable e predicible. O HR-V
incorpora tamén o último en
plataforma global compacta, cunha carrozaría de aceiro de alta resistencia que fai
que a cuberta sexa moi ríxida. Melloras na suspensión
e unha maior distancia nos
eixos proporcionan un aumento na estabilidade comparada coa doutros modelos
anteriores. No habitáculo
prolóngase a sensación de
confort e tranquilidade ao
mando do HR-V, xa que non
só se logra unha condución
máis silenciosa, senón que
todo o ambiente está coidado para que o condutor
poda relaxarse e controlar a
máquina con precisión.

Trátase dun furgón
para transporte de
mercancías propulsado por un motor de hidróxeno,
polo que non ten emisións de
CO2. Pode levar ata 12 m3 de
volume de carga e ten unha autonomía de 500 km, grazas á
súa pila de combustible de 30
kW, unha batería de 33 kWh e
os depósitos con 6 kg de capacidade de hidróxeno. Está
pensada para empresas, grandes contas, frotas de transporte e comunidades locais. Coa
estación de reabastecemento de Hyvia o Master Van H2Tech pode encher o depósito
en cinco minutos. O hidróxeno
subministrado xerarase in situ

mediante electrólise de auga,
ou fornecerase a granel con
camións nas estacións, e unha
vez comprimido, o hidróxeno
será almacenado para finalmente ser dispensado ao vehículo que o precise.
Dous prototipos estarán dispoñibles: o Master Chasis Cab
H2-Tech, gran furgón con 19
m3 de volume de carga e
unha autonomía de 250 km, e
o Master Citybus H2-Tech, un
minibús con ata 15 prazas de
pasaxeiros cunha autonomía
de 300 km, ideas para empresas, concellos e servizos públicos. Hyvia leva a cabo este
proxecto coa colaboración de
Renault Group e Plug Power.

Novo Audi R8 V10 Performance RWD
Audi mellora a potencia e as prestacións da gama R8, co
novo V10 Performance RWD
(Real Wheel Drive) de propulsión traseira, e 30cv de potencia e 10 Nm de par máis que
os predecesores. Este superdeportivo está dispoñible tanto en cupé como en spyder e
ata o 60% das súas pezas son
compartidas co LMS GT4 de
competición. Tanto no deseño exterior como no interior
nótase o ADN de carreiras,
con dez opcións de pintura
da carrozaría e un habitáculo que reflicte o seu estilo en

todos os pequenos e exclusivos detalles.
O novo R8 acelera de 0 a 100
km/h en 3,7” e alcanza unha
velocidade máxima de 329
km/h, grazas ao seu propulsor,
un V10 FSI atmosférico de 5,2
litros que achega unha potencia de 570cv e un par máximo
de 550 Nm de par. Esta maquinaria vai envolta nunha carrozaría de aluminio con grandes
elementos de plástico reforzado con fibra de carbono.
Así o cupé pesa 1.590 kg e o
spyder 1.695 kg. As súas lamias son de fundición de aluminio ultralixeiras de 19”. Para

a desaceleración do superdeportivo existen dúas opcións:
un sistema de freos de alto
rendemento de 18 polgadas
ou un sistema de freos cerámicos de 19. Chegarán aos
concesionarios este outono

por 175.600 € o cupé, e por
190.400 € o spyder.
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Novo Citroën C5 X

deseño aerodinámico, mentres
o habitáculo ten un amplo espazo e inclúe o mellor do programa do Citroën Advanced
Comfort. A experiencia do condutor vese axudada por asistentes informáticos e pola
distribución das pantallas e da

Citroën
presenta
unha nova berlina de
alta gama con ADN de
SUV, coupé e SW no seu deseño,
nunha aposta novidosa inspirada no concept car CXperience
de 2016. Unha estética elegante, de liñas fluídas, acompaña
unha maquinaria potente e un

Ford actualiza o Focus
Máis conectividade, motores electrificados e un estilo
máis expresivo son as novidades do último Ford Focus.
Agora, coa tecnoloxía SYNC
4 o usuario pode facer uso
da navegación conectada á
nube con control de voz, e
coa pantalla central de 13,2’’
pódese utilizar a intuitiva interface para acceder a todas
as funcións de condución e
confort. A axuda á condución tamén está implementada con sistemas como o
Asistente de Punto Cego que
incluso pode aplicar o contravolante para advertir ao condutor e desaconsellar unha
manobra se hai risco de colisión. O novo Ford Focus vai
equipado con transmisión

automática para os motores híbridos EcoBoost de 48
voltios que ofrecen 125cv e
155cv. O EcoBoost Hybrid de
1 litro tamén está dispoñible
con caixa de cambios manual
de seis velocidades, cunha
eficiencia de combustible
WLTP de 5,1 l/100 km e unhas emisións de CO2 de 115
g/km. Ademais, existe unha
opción de motor de gasolina EcoBoost con potencias
de 100cv e 125cv, con caixa
manual de seis velocidades
e cunha eficiencia de 5,1 litros/100 km e 116 g/km en
WLTP. Por último, temos un
motor de diésel EcoBlue de
1,5 litros con 95cv e 120cv,
con 4 litros/100 km e 106 g/
km en WLTP de eficiencia.

información, que están orientadas á intuición, aportando confort e seguridade.
O C5 X dispón dunha motorización híbrida composta por
un propulsor de gasolina Pure
Tech 180, unha cadea de tracción eléctrica de 81 kW e unha
batería de ións de litio de 13,4

kW/h que achegan en conxunto
225cv. Esta potencia máis sostible ten unhas emisións de CO2
de 32 g/km e unha autonomía
totalmente eléctrica de 50 km
en ciclo WTLP, o que lle vale a
etiqueta “Cero” da DXT. O novo
Citroen C5 X poderase mercar a
partir de 30.900 €.

Novo Megane E-Tech
O
Salón
do
Automóbil
de
Barcelona, na súa
41º edición, foi testemuña
da presentación do Megane
E-Tech de Renault. A marca
francesa lánzase de cabeza
á transformación do mundo
do automóbil cara un futuro
sostible, nunha política que
chama Renaulution e que
consiste nunha aposta forte
pola electrificación e unha
redefinición da marca nunha “Nouvelle Vague”. Catorce
novos modelos serán a punta de lanza desta revolución
industrial, e o Megane E-Tech
é o primeiro deles, presentado en primicia en Barcelona e
exhibindo unha nova versión
do logo de Renault.

Cun deseño de berlina con
toques de SUV, o E-Tech ten
unha aerodinámica que logra un coeficiente de 0,29 a
base de coidar os pequenos
detalles da forma do coche.
Tamén cabe destacar o feito
de que axunta unhas dimensións compactas cun espazo
interior amplo e cómodo, en
parte grazas ao chasis EV e ao
pequeno tamaño do motor.
Pero que sexa pequeno non
lle quita potencia ao propulsor, que aporta 220cv, cunha
batería de 60 kW e 470 km de
autonomía en ciclo WTLP. Así,
un podería facer o traxecto
Barcelona-Logroño sen parar
a recargar.

Talleres

Sprint
Bosch Car Service

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

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

Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela
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MG lanzará varias novidades este ano
MG segue dando
pasos na súa ofensiva pola mobilidade
electrificada a un prezo accesible. O futuro da marca chega
cargado de novidades, cunha
avalancha de novos modelos
que completarán a súa gama
en Europa. Dende outubro

de 2019 ata agora, MG pasou
de vender 1.200 vehículos en
tan só dous meses en Países
Baixos a alcanzar o récord dos
case 21.000 modelos vendidos en toda Europa durante o
primeiro semestre de 2021. O
fabricante chinés esta centrado en ter unha ampla rede de

concesionarios que garantan a
entrega inmediata de calquera
MG aos seus clientes.
Este crecemento mostra a
grande acollida que a marca
agarda ter entre o público do
vello continente, apoiada na súa
filosofía #electricforeveryone e
nas súas calidades de última

xeración. MG lanzará entre finais de 2021 e comezo de 2022
un total de tres novos modelos:
o Marvel R Electric, o renovado
MG ZS EV e o MG5.
O MG5, un dos modelos clave
deste fabricante, anúnciase para
principios do 2022 a un prezo
de saída inferior aos 30.000 €.

968 L’Art, retro modernidade

Suzuki Ignis Red&White

O fundador de L’Art
de L’Automobile, o
parisino Arthur Kar,
mestura arte e automoción na
súa última colaboración con
Porsche, para traer ao mundo
o 968 L’Art. Non é accidental o
seu nome, xa que tras dezaoito
meses de traballo nun taller de
París, saíu este coche inspirado
no Porsche 968, que cumpre
agora o seu trinta aniversario.
O estilo urbano deste modelo
está inspirado nos 90, levando
esta influencia á época actual,
axuntando o retro e a modernidade no 968 L’Art. Marcas de

A nova edición
Red&White (100 unidades) convértese
no chanzo de entrada á gama
Ignis. Ten un prezo de 14.525
€, na súa versión de tracción
dianteira, e de 16.015, na de
tracción total AllGrip.
Os novos Ignis Red&White
destacan a primeira vista polo
seu exclusivo deseño exterior,
cunha combinación da cor
Branca Perlada con elementos
en vermello; ou de Vermello
Fervent con detalles en branco. A grella dianteira, os detalles das lamias de aliaxe de 16”,
os espellos retrovisores e as características branquias laterais
contrastan coa cor da carrozaría e engaden personalidade
ao deseño do Ignis. Esta liña de

luxo, socias de Porsche, como
son Bose, Recaro e TAG Heuer,
colaboraron a través de distintos elementos que completan a exclusividade do interior
neste novo 968. Mesmo o fabricante de cosméticos Byredo
estivo a cargo do ambientador
do automóbil. Arthur Kar leva
traballando con coches dende
os dezaseis anos e en 2017 fundou L’Art de L’Automobile, motivado por unha parte pola súa
admiración por Porsche, e por
outra polo seu propósito de
unir dúas das súas paixóns, a
deportividade e a arte urbana.

deseño tamén se traslada ao
interior, que incorpora detalles
en vermello na parte baixa da
consola central, as saídas de aireación ou os apoiabrazos.
O equipamento de serie inclúe, entre outros elementos,
volante con mandos, cristais
tintados ou radio CD MP3
Bluetooth USB. No apartado
de seguridade destacan os
sistemas de asistencia á condución Dual Camera Brake
Support, con control preditivo
de freada, alerta de cambio de
carril e alerta antifatiga. Tamén
incorpora airbags frontais, laterais e de cortina; e unha sólida
carrozaría con aceiros de alta
resistencia. Esta edición monta o motor 1.2l Dualjet Mild
Hybrid de 83cv.
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Novo Taigo de Volkswagen
O fabricante alemán comeza a comercializar no noso
país o seu primeiro SUV
cupé, unindo versatilidade e deportividade nunha
mesma máquina. O deseño ten un espírito urbano
e moderno, cunhas dimensións compactas nos seus
4,26 m de largo e unha altura de 1,75 m. No seu acabado LIFE o Taigo conta
cun equipamento de valor
engadido, como sistemas
de seguridade e asistentes á condución. Por outro
lado, o paquete R-Line amplía o equipamento exterior con acceso sen chave,
faros LED Matrix e unhas

lamias de aliaxe Valencia
de dezasete polgadas; e interior con luces ambientais,
Digital Cockpit Pro e cámara traseira.
Tres motorizacións están
dispoñibles para o Taigo.
Para o acabado LIFE temos
dúas: un motor 1.0 TSI de
95cv asociado a un cambio
manual de cinco velocidades e un TSI de 110cv con
caixa de cambios automática DSG de sete velocidades.
Este último tamén está dispoñible no acabado R-Line,
que ademais ten un 1.5 de
150cv, tamén coa mesma
caixa de cambios automática. Xa está dispoñible por
20.300 €.

Toyota presenta o C+Walk, un eléctrico de tres rodas
A marca xaponesa apúntase
aos
vehículos eléctricos
de mobilidade persoal
co C+Walk, parte dunha serie de máquinas
de batería e pensado
para o uso por zonas de
peóns. Consiste nunha
base plana que ocupa

o mesmo espazo aproximado dunha persoa,
cunha lonxitude de 700
mm (un paso humano),
cunha anchura de 450
mm e que se eleva 150
mm do chan. O vehículo pode completar
unha viraxe en 0,59 m.
A utilidade do C+Walk
sería para distancias

longas de circulación
peonil ou para asistir
a persoas maiores ou
que teñan mobilidade
reducida. Un sistema
de detención de obstáculos asiste nesta tarefa, evitando colisións
con obxectos ou outros peóns. A carga da
batería de ións de litio,

que se enche completamente en 2,5 h, ten
unha autonomía de 14
quilómetros á velocidade dun peón. A fonte de
propulsión é un motor
CC sen escobillóns, que
está localizado na roda
dianteira e fai aceleracións, freadas e viraxes
suaves. Para garantir

a seguridade durante o seu uso, o C+Walk
pode enviar alertas ao
usuario se detecta un
obstáculo e desacelerar a 2 km/h. Ademais,
Toyota equipouno con
pneumáticos resistentes a picadas.

BREVES
❱❱
O novo Opel Astra
chega ao mercado cun novidoso deseño e novas mecánicas que inclúen todas as opcións, con motores híbridos
enchufables, de combustión
e tamén eléctrico, este chegará en 2023. Á venda dende
22.700 €.
❱❱
Honda presentou
o novo sistema de seguridade omnidireccional e de asistencia ao condutor SENSING

360, que elimina os ángulos
mortos ao redor do vehículo
e contribúe a evitar colisións
e a reducir a fatiga do condutor durante a condución.
❱❱
Toyota
anunciou
cortes na produción dalgunhas das súas plantas durante
certos días no mes de novembro pola falta de semicondutores. A produción real mantívose por debaixo dos niveis
previstos dende agosto.

❱❱
A unidade sueca de
vehículos eléctricos de China Evergrande Group está en
conversacións con empresas
de capital de risco e socios industriais estadounidenses e
europeos para atopar novos
propietarios.
❱❱
O Cupra Born dirixe
á marca cara a novos mercados e modelos de negocio alternativos. Está dispoñible no
seu lanzamento con 204cv, e

ampliará a súa oferta con diferentes niveis de potencia e
autonomía, co pack e-Boost
como tope de gama con
231cv.
❱❱
As vendas de coches
eléctricos en España representan un 2,72% do total de vehículos que se venden, menos
da metade do promedio europeo (6,7%) e lonxe de Noruega,
onde o 60% das novas vendas
de coches son eléctricos.
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O Golf máis dinámico e
potente: o Variant R
O sétimo modelo de Volkswagen
R combina deportividade e exclusividade,
potencia e confort, espazo e practicidade. Xa o aspecto exterior ten un estilo
desenfadado e sport, con
elementos como unha moldura decorativa na grella,
faros azuis, paragolpes dianteiros con aperturas de refrixeración, lamias negras
de aliaxe lixeiro Xerez de
18 polgadas ou retrovisores
con carcasas en cromo mate.
O interior amósase cómodo
e funcional, cos asentos premium tipo Bucket de acabado ArtVelours e un volante

deportivo multifunción, calefactable de coiro perforado.
O Variant R ten un motor
2.0 TSI de 320cv cunha caixa
de cambios DSG de sete velocidades e tracción integral
4Motion que acelera de 0 a
100 km/h en 4,9 segundos.
O paquete Black Style completa a oferta con detalles
estéticos en cor negra, mentres o R-Performance incorpora lamias de aliaxe lixeiro
19´´, permite circular fóra das
vías públicas á velocidade de
270 km/h e conta con modos de condución específicos. O Variant R ten un prezo
de 48.200 €, con campañas e
descontos incluídos.

O Twingo Urban Night
Renault
revela
unha serie limitada
do Twingo, o Urban
Night inspirada no Twingo
E-Tech e creada a partir do
equipamento Intens pero
apostando por un look moi
diferente no alcumado “rei da
cidade”. Por agora, hai dúas
versións do stripping: unha
light, dispoñible de serie no
piar C, e unha premium que
inclúe o teito e as portas traseiras. O cliente pode elixir
entre catro cores para a carrozaría do Urban Night: Branco
Cristal, Branco Quartz, Gris
Lúa e Negro Diamante. E dependendo de se o stripping é
claro ou escuro, pódese combinar coa pintura exterior.

No exterior do novo Twingo
apreciamos as lamias de
aliaxe de 16’’ de cor negra
brillante, marcas brancas na
calandra e a firma “Urban
Night X” na carcasa dos retrovisores. O interior conta
con elementos en cor negra,
incluídos os asentos, con remates brancos nos bordados
da tapizaría e outros detalles do habitáculo. Ao Urban
Night non lle faltan sistemas
de conectividade, simultáneos coa navegación, e asistentes á condución, como
unha cámara de marcha
atrás con sensores de ultrasóns. Renault empezará a comercializalo o vindeiro mes
de xaneiro.

Minibus para a mobilidade
sostible en cidade
O Daily Access
CNG proponse coma
unha solución á mobilidade urbana por parte
de Ibeco Bus que chegará
ás rúas europeas a partir de
2022. Propulsado por gas
natural, estará dispoñible
en Clases A, I e II, cunha capacidade de ata 28 pasaxeiros. Conta con sistemas de
accesibilidade para persoas
de mobilidade reducida e
un espazo dentro do bus
para elas. Ademais, consta
de grandes fiestras ao longo da estrutura do bus, iluminación LED interna, aire
acondicionado, configuración audiovisual multimedia,
puntos de carga USB e outros
aspectos de confort a bordo. Non lle faltan sistemas

de conectividade, ademais
dunha gran oferta de solucións para o xestor dunha
frota de autobuses, axudando ao mantemento, á loxística e á operación do servizo
de transporte.
O rendemento sostible
do Daily Access CNG aporta 136cv e 350 Nm de par
cunha maquinaria que leva
a etiqueta Euro IV-E, tendo o
depósito de gas natural unha
capacidade de 460 litros ou
510 km de autonomía. O sistema de propulsión é compatible con combustible de
biometano, permitindo a recuperación de refugallos orgánicos, ademais de producir
un 95% menos de emisións
con este método.

Axenda

Sprint

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich
Hamburguesas
y Pollos Asados
Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538
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Talleres

Capó ou orde de traballo
As Redes facilitan estas ferramentas e formación ao
taller. O taller debe maximizar estas ferramentas sen
perder a esencia.
Actitude e saber utilizar
estas ferramentas, outra
pausa para pensar. Canto
tempo se tarda en abrir
unha orde de traballo?
Nada. Pénsao. Non tardas
nada.

Política comercial

■ Texto: MANUEL BÁEZ
COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES

Capó ou orde de traballo.
Que abrimos antes? Eu quedo coa orde de traballo.
A nosa tendencia, xeneralizando, é ir ver que ocorre,
saír correndo. Somos excelentes en dar servizo, e así
ha de ser e así habemos de
continuar pero… recomendo pausa.

Ó abrir unha
orde transmito
profesionalidade ao
cliente e asegúrome
co cumprimento da
legalidade
Pausa para pensar en que
nos interesa máis a nós, ao
noso negocio e á nosa rendibilidade. Unha vez temos
claro que é o que máis nos
interesa a nós, pensemos en
que é o que máis lle interesa ao noso cliente. Si, pénsao. Seguro que antes de
saír escopeteado a ver que
ocorre, abrirás unha orde de
traballo.
Se agora estás reflexionando sobre o parágrafo
anterior, agardo que a conclusión sexa que se abres
primeiro a orde asegúraste
como mínimo unha factura. Asegúraste o dar un diagnostico e que o teu cliente

valore ese traballo/servizo.
Aí é nada, rendibilidade e
servizo.

O gratis non ten valor
Está ben, quizais agora
estarás pensando que iso
vai contra a esencia do teu
negocio. Cómprocho en segundo que ocasións, pero
nas menos. Non nos quedemos cos casos excepcionais, que se o pensas son os
menos. Pensa nas moitas veces que non fas isto, nas horas que se van e encima, o
teu cliente non valorou o
teu traballo. O gratis non
ten valor.
O que me le e o que me
coñece, xa sabe o pesado
que podo chegar a ser co
tema horas en taller. Nesta
ocasión non falarei da repercusión económica directa, centrareime no servizo e
imaxe. Poñerei o foco no
cliente, como principal eixe
do negocio.

Servizo e imaxe
Se abro a orde transmito profesionalidade ao
meu cliente e asegúrome
co cumprimento de requisitos legais. Melloro a miña
imaxe ante el e os meus colaboradores, deixando de
ter coches na porta co capó
aberto.
Fago valer o equipamento do meu taller ao cliente

como algo diferencial á
competencia, non debo ou
non debería conectar o meu
equipo de diagnose sen
orde de reparación ou traballo. E reflexo a miña experiencia e coñecemento aos
meus clientes nunha factura formal.

Actitude
Profesionalidade, imaxe,
experiencia, equipamento e coñecemento, todo
iso transmitido ao cliente
tendo tranquilidade e actitude. A actitude que teña
o responsable do taller en
ser o primeiro en dar exemplo aos seus colaboradores.
Actitude en investir, que
non é o mesmo que gastar. Invístese moito diñeiro
nos equipos de diagnose, é
habitual ter máis dun equipo, tamén nos programas
de xestión e na formación.
Se investiches nestas ferramentas, deberás ter a
actitude de aproveitar todas as súas funcionalidades (programa de xestión),
prestacións (equipos de
diagnose) e coñecementos
(formación).
Todo este investimento
vai dirixido, ou debería dirixirse, a dar servizo ao cliente, coa finalidade de que
estes valoren. Poucas veces
vancho transmitir pero fano.
O servizo que lles dás sempre se valora. Sobre todo
coa fidelización do cliente.

Cando abres unha orde,
fas o diagnostico ao teu
cliente e reflictes o traballo
nunha factura, entón ocorren dúas cousas a primeira
é que cobres polo teu traballo, a segunda é que o
teu cliente valore o servizo
prestado.
A primeira cousa, que cobres polo servizo, poida que
se converta en atención comercial se se decide descontar a diagnose se finalmente
repara o vehículo nunha
factura posterior.
Pero se isto ocorre, non
cres que o teu cliente vai valorar mellor o servizo, que se
só saes correndo a ver que

Dar servizo
e rendibilidade
non deberían estar
rifados
ocorre e dás o servizo e a solución? Arríscaste a que este
usuario non leve a cabo a reparación no teu taller; non
adoita ser o habitual, pero...
Se saes correndo, non abres
unha orde e finalmente lévase a cabo a reparación
no teu taller, cando xeres a
factura e inclúas o tempo da
diagnose, xa non se vai valorar igual o teu traballo. Iso
no caso de que se inclúa o
concepto, o tempo e o importe, claro.
Dar servizo e rendibilidade non deberían estar
rifados.

Novas
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O NX de Lexus: un salón de luxo sobre rodas
A actualización do
modelo deste SUV
premium de 2014 terá
novas motorizacións, deseño e modernas tecnoloxías
baixo o concepto “Vital x Tech”.
Actualmente, o NX representa
un terzo das ventas de Lexus en
Europa, con 175.000 unidades
vendidas, e no mercado mundial é tamén unha das grandes estrelas da marca con máis
dun millón de ventas. Agora
o fabricante renova o modelo, que ten ata un 95% de pezas deseñadas recentemente.
O desenvolvemento de novas
funcións orientadas á comodidade e á seguridade busca
garantir unha condución intuitiva con toda a conectividade ao alcance do usuario. O
deseño exterior procura manter a vangarda que un espera
da marca, con liñas elegantes
e dinámicas que dan forma a
unha beleza funcional que vai
a par co rendemento do vehículo, que adquire unha aerodinámica mellorada, redución de
ruído e eficiencia de combustible. E non sería un Lexus se non
tivese un interior exclusivo e de
gran calidade, que semella un
salón de luxo, con artesanía
Takumi e tecnoloxías dirixidas
a crear unha experiencia sensorial única para o pasaxeiro.

Segundo o enxeñeiro xefe
Takeaki Kato: “o novo NX deseñouse para satisfacer os distintos
estilos de vida dos nosos clientes en todo o mundo, cunha
renovación completa dos seus
principais puntos fortes, como
a electrificación, o deseño, o
rendemento de condución e
as tecnoloxías avanzadas, para
ampliar o seu atractivo”. Con estas intencións chegaron as novidades como a nova linguaxe
de deseño, o feito de ser o primeiro híbrido enchufable de
Lexus, o aumento da conectividade a bordo, unha cabina intuitiva e melloras en seguridade
e confort.
Está dispoñible en dúas motorizacións. Por un lado, temos o
primeiro híbrido enchufable de
Lexus, o NX 450h+, con 309cv,
unhas emisións entre 22 e 35 g/
km e entre 70 e 74 km de autonomía, en condución combinada EV, ou entre 89 e 96 km en
ciclo urbano. Na outra banda
está o NX 350h que ten un sistema híbrido capaz de dar 244
cabalos. Outras características
técnicas inclúen as lamias de 18
e 20 polgadas con pneumáticos
de 720-740 mm de diámetro e a
iluminación LED exterior. En canto ás cores, o cliente pode escoller entre 11 opcións, tres delas
con tecnoloxía de pintura sónica

de Lexus: Branco Sonic, Titanium
e Gris Sonic. O resultado destas
pinturas é un rechamante contraste de luces e sombras e un
brillo en toda a carrozaría.
O NX véndese cunha garantía
de tres anos ou 10.000 km, que
poden estenderse co programa
Lexus Relax un ano máis ou ata

15.000 km cada vez que o coche sexa reparado nun centro
oficial do fabricante. A garantía
non supón ningún cargo extra
xa que forma parte do prezo
fixo e as extensións poden seguir ata que o vehículo alcance
os 10 anos ou 160.000 quilómetros percorridos

218cv, sen emisións, mentres os
dous motores turbo de gasolina ofrecen 100 kW, 136cv, e 150
kW, 204cv. Unha terceira motorización aínda está por chegar ao mercado pero será un

turbodiésel de 110 kW, 150cv.
Tamén son novidosos os sistemas de asistencia, de operación
e infoentretemento cos que o
Multivan completa a experiencia ao volante.

Saen da fábrica os novos Multivan
As primeiras unidades do novo Multivan
de Volkswagen xa
saen da liña de produción en
Hannover, que por primeira
vez dá a luz un híbrido enchufable desa familia de produto. A
pesar do reto da pandemia do
coronavirus, especialmente no
que se refire ás liñas de abastecemento comerciais, a produción puido cumprir os prazos
grazas en parte á automatización e dixitalización do proceso.
Volkswagen énchense de orgullo por esta transformación da
súa eficiencia industrial. “É unha
verdadeira fazaña de planificación e loxística”, di o responsable de Produción e Loxística no
Comité Executivo da empresa.
O novo Multivan é o primeiro vehículo producido en

Hannover que está baseado na
Plataforma Modular Transversal,
que incorpora no sistema de
condución un híbrido enchufable. O seu motor PHEV achega unha potencia de 160 kW,
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Novo Seat Ibiza
Renovarse para seguir loitando
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■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía

O novo Ibiza vén reforzar a exitosa oferta da marca Seat. Lémbremos que o
pasado mes de setembro
na lista dos modelos máis
vendidos no noso país esta
marca situou a tres dos seus
modelos. As vendas deste
fabricante encabezounas
o SUV urbano Arona con
1.856 unidades vendidas
(no segundo posto da lista), seguido polo León con
1.158 (no 7.º posto) e co
Ibiza pechando a lista no
10.º posto (1.107 unidades
vendidas).
Agora con este renovación o Ibiza apunta a subir algúns chanzos nesta

clasificación de vendas reforzando os seus atributos.
Este Seat xa está dispoñible dende 19.410 €, sen
os descontos da marca
aplicados.

Novidades
O novo Ibiza renova a súa
imaxe, mellora a súa calidade con novos materiais
como o volante multifunción de Nappa e un cadro
de tacto brando, incorpora a tecnoloxía de iluminación cen por cento LED en
toda a gama, e incorpora novas tecnoloxías que
melloran a seguridade e a
conectividade deste urbano. Así mesmo, os paquetes de equipamento “Plus”

18
dobre embrague vai asociado ao motor de 150 cabalos.

Interior e medidas

O novo Seat Ibiza é un urbano cómodo e á vez “vivo”

incorporan agora máis tecnoloxía e reducen o seu custo con respecto ao anterior
Ibiza.
Hai que remarcar a súa iluminación 100% LED de serie
en todos os niveis de acabados, faros dianteiros EcoLED
no Reference e Full LED dende o Style; un interior á vangarda con pantallas flotantes
de info-entretemento máis
grandes de 8,25 e 9,2 polgadas, recoñecemento de voz
que se activa coa frase “Ola,
Ola”, e tobeiras de aire pintadas en todos os acabados
e iluminadas nos paquetes
de equipamento “Plus” do
Xcellence e FR; unha total
conectividade grazas ao sistema “Seat Connect”, de serie
en toda a oferta de acabados
e, dende o Style, inclúese o
Full Link agora sen cables
con Apple Car Play e Android
Auto.
En canto a seguridade, dá
un importante salto coa incorporación de novos asistentes ao condutor como o
asistente de saída involuntaria de carril (Lane Assist) e o
detector de fatiga (ambos de

serie en toda a gama), e sistemas como o asistente lateral e de saída, o asistente
de viaxe, o control de cruceiro adaptativo (ACC), o control de luces automáticas, e
o recoñecemento de sinais,
entre outros; todos eles de
serie no FR “Plus”, que resulta moi interesante cun prezo de só douscentos euros

A oferta
mecánica do novo
Ibiza é de catro
motores
máis, ou en opción nos acabados Style e Xcellence, a un
prezo realmente contido.
En canto ao equipamento opcional dispoñible do
novo Ibiza, caben destacar unha serie de paquetes
que fan aínda máis sinxela a
configuración para os clientes. Ademais de dispor dos
paquetes “Plus” asociados a
cada equipamento, tamén
permite elixir unha serie de
paquetes independentes

como por exemplo os “Safe
& Driving Pack” (que unifican unha serie de asistentes
ao condutor), entre outros.
Tamén destacariamos unha
serie de paquetes denominados “Funcional” e “Confort”
e asociados aos acabados
Style, Xcellence e FR, que inclúen varios opcionais dentro de cada paquete, e que
teñen como obxectivo facilitar aínda máis a elección de
equipamento cunha vantaxe económica para o cliente
dun 25 ao 40 por cento.

Mecánicas
A oferta mecánica do
novo Ibiza é de catro motores, tres de gasolina de 80
cabalos, 110 e 150, e o TGI
de gas natural comprimido
(GNC) de 90 e con etiqueta
medioambiental ECO. Este
último asociado a unha caixa
de cambios manual de seis
relacións e, en gasolina, con
caixas de cambio manuais
de cinco e seis velocidades,
e automáticos de dobre embrague DSG de sete relaciones. O cambio automático de

O exterior do novo Ibiza
evoluciona
lixeiramente, pero o interior supón
toda unha transformación.
Porque aquí as novidades
nótanse, e moito, dende o
primeiro momento. Todo
grazas ao novo deseño do
cadro, que presenta materiais con mellor calidade
percibida e uns axustes de
primeiro nivel.

O cadro
presenta materiais
de boa calidade
e uns axustes de
primeiro nivel
En canto ao habitáculo,
dá un gran salto cualitativo
cun cadro de novo deseño
e textura branda que sitúa
a pantalla flotante, agora
con tamaños máis grandes,
nunha posición máis alta e
segura xa que permite non
apartar a mirada da estrada.
Así mesmo, mellora a calidade tamén nos guarnecidos
das portas e na tapizaría dos
asentos, que tamén renovan
os seus deseños, e o tapizado do volante multifunción
está forrado en Nappa, aportando un tacto máis confortable, dende o acabado Style
en opción, e de serie nos
Xcellence e FR.
En canto ás cotas do modelo, mantén as mesmas
medidas 4.059 milímetros
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de longo, 1.780 de ancho e
1.444 de alto, cunha distancia entre eixes de 2.564 mm.
No interior tamén se manteñen as súas amplas cotas
de habitabilidade, así como
a capacidade total do maleteiro de 355 litros (262 litros
na versión TGI), cifras que o
sitúan nunha das mellores
posicións do seu segmento.

Seguridade
Este novo urbano incorpora os asistentes á condución
máis avanzados para a súa
clase. Sobre a base da ampla gama de sistemas que

A
suspensión ten un
bo balance para
percorrer curvas
enlazadas
xa existen, como o asistente
de freada de urxencia Front
Assist (capaz de frear totalmente tanto se detecta un
vehículo como un peón), o
detector de fatiga, e o control de cruceiro adaptativo
(ACC), que mantén a velocidade e a distancia programada co vehículo que o
precede, o Ibiza agora integra algúns dos sistemas máis
avanzados dispoñibles.
Así, incorpora o sistema
de chamada de urxencia
eCall, e o asistente de viaxe,
que proporciona unha condución semiautónoma nun

O asistente
de luces de estrada
súmase á lista
de tecnoloxías
avanzadas do novo
Ibiza
amplo rango de velocidades, asegurándose de que
o vehículo manteña o seu
ritmo independentemente
do fluxo de tráfico. Se a isto
se lle engade o asistente de
saída involuntaria de carril
(Lane Assist), que mantén o

coche nunha posición centrada dentro do carril, e o
recoñecemento de sinais de
tráfico, que lle permite ao vehículo coñecer os límites de
velocidade en calquera vía,
o resultado é un Ibiza aínda
máis seguro na estrada. A excepción do eCall, de serie en
toda a gama, estes elementos incorpóranse de serie no
paquete de acabado FR Plus.
Así e todo, este modelo tamén se beneficia do asistente lateral ou de ángulo morto,
que facilita o cambio de carril.
Os radares dianteiros e traseiros vixían os puntos cegos do
coche nunha distancia de setenta metros, o que lle permite ao condutor saber se hai
un vehículo na súa contorna
máis próxima no caso de que,
por exemplo, desexe cambiar
de carril.
Por último, o asistente de
luces de estrada súmase á
lista de tecnoloxías avanzadas deste modelo. O sistema
detecta os vehículos que hai
por diante do Ibiza, nun ou
outro sentido, e cambia de
forma autónoma as luces de
cruzamento a estrada (curtas
e longas), segundo sexa necesario para ter grande amplitude de visión e non cegar
os demais condutores.

A
RRIN
CAMOS !
A unidade de probas cedida por
Bonaval Motor foi un Ibiza FR de
150 cabalos con cambio DSG.
A posición de condución é cómoda, só botamos en falta un pouco
máis de banqueta. No interior, atopamos unha nova pantalla central táctil,
con menús moi intuitivos como xa temos noutros modelos da marca, como
por exemplo o León. Detrás do volante multifunción, contamos coa instrumentación dixital, o Digital Cockpit
que tamén incorporan os irmáns
maiores de Seat e de Cupra, que permite diferentes visualizacións en función de se preferimos que prevalezan

A capacidade total do maleteiro é de 355 litros (262 litros na versión TGI)

Incorpora a tecnoloxía de iluminación 100% LED en toda a gama

os datos da viaxe, o equipo de audio,
o navegador ou o móbil. Unha vez reposicionados todos os espellos arrincamos premendo un botón.
En subida e curvas aproveitamos
as posibilidades do modo Sport, merece a pena, para ter unhas sensacións
máis deportivas, entón enfilamos ruta
e aceleramos con enerxía. Con esta
potencia en modo Sport aproveitamos para probar o equipo de freos
a fondo, e comprobamos como este
“pequeno” responde correctamente.
A freada métenos nas curvas sen subviraxe. Pasamos a cambiar de marcha secuencialmente dende a panca
de cambios (non hai levas detrás do
volante) e o brío do Ibiza aumenta.
Entramos en modo diversión, aceleramos a gusto e notamos como os
consumos tamén soben a “gusto”.
Era visto!
Os apoios do Ibiza son perfectos
e a suspensión ten un bo balance para
percorrer curvas enlazadas sen que o
coche dea ningún bandazo estraño.

En modo ECO a condución é máis
tranquila e á vez máis económica de
consumo, o ordenador de abordo
así nolo indica. As reaccións do motor son máis suaves e o cambio DSG
xa non sofre estrés buscando altas
revolucións.
Hai que lembrar que este é un coche de 4,05 metros con 2,56 m de batalla o que fai que sexa perfecto para
estes treitos revirados. Unhas medidas que non cambian co restyling
como tampouco o fan os 355 litros de
capacidade do maleteiro.
Tanto en treitos de estradas secundarias coma en vías de alta capacidade o novo Seat Ibiza é un urbano
cómodo e á vez “vivo”. É dicir, móvese con soltura en zonas de curvas e
ao mesmo tempo, ten unha suspensión que absorbe moi ben as irregularidades da calzada e unha calidade
de rodadura notable. En definitiva
un grande acerto da marca con esta
renovación.
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Triumph Trident 660
“More Naked Than Ever”
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■ XOSE ARUFE | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía
https://motospruebas.blogspot.com
motospruebas@gmail.com

A última incorporación
á ampla familia Triumph
chámase Trident 660 e é
probable que se converta
nunha supervendas da marca británica.
Esta nova Triumph Trident
fabrícase en Tailandia, onde
a firma inglesa dispón de
tres plantas de produción
de última xeración dende
o 2019, reservando a súa
sede de Hinckley, aos labores de deseño investigación
e desenvolvemento.
Os directivos de Triumph,
eran conscientes de que necesitaban un novo modelo
básico de baixo prezo para
conseguir maiores vendas.
Kawasaki demostrou como
se pode facer no 2017 coa Z
650, un deseño rechamante, uns 700 centímetros cúbicos de cilindrada, uns 70
cabalos e un prezo de tarifa duns 8.000 €... e acabas
no máis alto das listas de
vendas.
Comentar que Triumph
utiliza a denominación
“Trident” para algún dos

seus modelos dende hai
máis de 50 anos.
Segundo os responsables
de Triumph, a nova Trident
660 merece o título de "mellor da súa categoría”. Sería
presuntuoso agardar que
esta pequena moto ocupe
un lugar destacado nas estatísticas de matriculación
aos poucos meses do seu
lanzamento ao mercado,
pero a cifra de 2.356 novas
matriculacións en Europa
no primeiro semestre de
2021 é digna de todo honra,
é a cifra máis alta de todos
os modelos do construtor
de motos británico.

Características
Unha altura moderada do
asento, un embrague suave, un cambio preciso, unha
resposta electrónica do acelerador e un manexo que
inspira confianza, forman
parte da tarxeta de presentación desta moto.
O ordenador de a bordo está moi ben configurado, unha pantalla LCD
de dúas cores na parte superior para a velocidade,
as revolucións, o nivel de
combustible e o indicador
de marcha, e unha pantalla
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TFT na parte inferior para
moita máis información,
incluíndo os dous modos
de condución "Estrada" e
"Chuvia" e a desactivación
do control de tracción ou a
velocidade axustada. Toda
a información está reunida
de forma compacta e fácil de
ler. Pódese acceder ao menú
mediante os botóns situados no extremo esquerdo
do manillar. Para mellorar as
súas prestacións e o confort
a bordo, existe un módulo de
conectividade denominada,
“My Triumph” o seu prezo é

tamén ten
a l gunhas pe- culiaridades,
por exemplo, mostra claramente ao seu condutor que
debe evitar conducir baixo a
chuvia, a parte traseira completamente exposta fai que
as costas do piloto se molle
e se ensucie. Para as viaxes
con pasaxeiro, debes elixir ben ao teu “copi”, o seu
asento é moi xusto. E a equipaxe? Triumph tan só ofrece
unha bolsa sobre depósito.
Seguro que aos fabricantes
de accesorios se lles ocorre
algo dentro de pouco.

Propulsor

Triumph
era consciente de
que necesitaba un
modelo básico de
baixo prezo para
mellorar as vendas
de 230 €, permite unha conexión Bluetooth co teléfono
móbil e mostra a navegación de Google Maps mediante símbolos de frechas
na pantalla TFT, tamén conta con xestión de chamadas,
mensaxes e control de audio,
e só están dispoñibles cando a App de Triumph está
descargada no smartphone
e vinculada á moto. Por suposto o fabricante equipou a
súa moto con tecnoloxía Full
LED e uns atractivos intermitentes direccionais.
Como cabería esperar
dunha inglesa, a Trident 660

O motor de tres cilindros
convence igualmente pola
súa efervescencia e potencia de empurre, é o probado tricilíndrico da Daytona
675 de 2006, por suposto
redeseñado. O novo modelo conta con válvulas de
bolboreta controladas electronicamente e un cambio
de seis velocidades.
Chasis perimetral tubular de aceiro, suspensións
Showa, Freos Nissin con latiguillos metálicos, un escape moi curto asoma polo
lateral e Triumph ocultou habilmente o colector baixo o
motor para que quede case
invisible. Lamias de cinco
paus de aluminio alixeirado
e uns deslizadores laterais
para evitar que a moto se
dane nunha ocasional caída.
As válvulas en ángulo dos
pneumáticos facilitan o control da presión de aire.

O depósito de combustible ten unha capacidade de
14 litros, o que proporciona á
Trident 660 unha autonomía
teórica de 304 quilómetros
cun consumo medio de 4,6
litros aos cen quilómetros.

Arrincamos!
A posición de condución
é confortable. Séntome moi
cómodo na Trident 660, os
ocos do depósito permiten un estreito contacto cos
xeonllos e o asento ben contorneado permite suficiente
liberdade de movemento
para os rápidos cambios
de peso. Arrinco e aproveito a ocasión para percorrer
un bo número de quilómetros e achegarme ata a Finca
Montesqueiro (Oleiros) para
facer a sesión fotográfica.
Cunha curta distancia entre eixes de 1.401 milímetros e un ángulo de xiro de
65,4 grados, a esta máquina
é todo axilidade. O seu peso

de só 189 quilogramos pódese inclinar sen esforzo e trazar as curvas cunha precisión
milimétrica. A posta a punto
en xeral, máis ben axustada,
ofrece suficientes reservas
para corrixir calquera erro,
moitas máquinas moito
máis potentes teñen que
renunciar a isto. Harmoniza
perfectamente cos pneumáticos Michelin Pilot Road
5 de serie - 120/70-17 diante
e 180/55-17 detrás e é marabillosamente áxil en estradas
sinuosas.

As válvulas
en ángulo dos
pneumáticos
facilitan o control
da presión de aire
O acelerador electrónico é instantáneo e cando
se alcanza o rango de par
máximo e os cabalos se
desbocan, o motor vólvese
máis velenoso e revoluciónase con furia ata o rango dos
cinco díxitos. Isto non é necesario para conducir a gran
velocidade, pero resulta ser
moi divertido, pode alcanzar unha velocidade punta
de 195 km/h.
Grazas a unha relación
de marchas curta, a Trident
660 tamén se pode conducir a baixas revolucións, a
50 km/h en sexta marcha o
motor empuxa, iso si, con algúns tiróns.
O cambio é preciso pero
bastante ruidoso, o “clonck
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SEGURO
•

•

Terceiros con asistencia en
estrada, seguro de condutor,
indumentaria do condutor,
seguro de pneumáticos,
perda de chaves e avaría
mecánica: 275 € / ano
Tamén hai a posibilidade
de engadir roubo, incendio
ou perda total (Todo Risco)

MANTENEMENTO
•
•
•
•
•
•
•

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: 97 €
Cambio de pneumáticos
cada 12.500 km
Prezo aproximado: 275 €

(É posible, que os períodos de
mantemento que recomendamos
nesta sección, non coincidan
cos recomendados pola marca
en moitas ocasións, pero
consideramos que son os
ideais para manter a túa moto
en perfectas condicións)
Moto cedida por MOTO
PASIÓN STORE, concesionario
Triumph na Coruña.

clonck”, acompañaranos nos
percorridos urbanos.
A suspensión está asinada
por Showa, a estabilidade e
o manexo son moi convincentes. A horquilla investida
de 41 milímetros non é axustable e o amortecedor só se
pode regular en precarga,
ambos compoñentes cumpren perfectamente.
O rendemento da freada dos tres discos tamén
é fantástico; o ABS regúlaa
coidadosamente. Os dous

freos dianteiros de pinza
flotante de dobre pistón de
Nissin non teñen problemas
para manter a esta moto en
posición vertical en todo
momento.

Conclusión
Polo seu prezo, a Trident
660 representa unha oferta
moi completa: tecnicamente
actualizada, visualmente moi
atractiva cunha serie de valiosos detalles e, sobre todo, fácil

de conducir, preferiblemente
nun clima agradable e cálido.
Como nova moto de iniciación de Triumph, a Trident
660 tamén está dispoñible
con limitación como opción
e pódese actualizar facilmente a plena potencia máis
adiante, co que o rango de
posibles compradores co A2
se multiplica.
Podemos escoller entre catro opcións de cores:
Branco, Vermello, Gris-Negro
e Negro-Branco.
Cunha garantía de catro
anos e un prezo de 8.345
euros (gastos de matriculación 250 €), temos que dicir
que é unha oferta para ter en
conta.

MOTOR E TRANSMISIÓN:
• Tipo: tricilíndrico en liña
e dobre árbore de levas
na cabeza (DOHC)
• Refrixeración: líquida
• Número de válvulas: doce
• Cilindrada: 660 cc
• Relación de
compresión: 11,95:1
• Potencia máxima CE: 81cv
(60 kW) a 10.250 rpm
• Par máximo CE: 64
Nm a 6.250 rpm
• Alimentación: inxección
de combustible electrónica
secuencial multipunto con
acelerador electrónico
• Escape: colector 3 en 1 con
silenciador, todo o conxunto
de aceiro inoxidable
• Transmisión final:
cadea de reténs X-ring
• Embrague: multidisco bañado
en aceite, asistido (Anti-Rebote)
• Caixa de cambios:
6 velocidades
PARTE CICLO:
• Chasis: perimetral
en tubo de aceiro
• Basculante: dobre
brazo de aceiro
• Suspensión dianteira:
horquilla investida
Showa SFF de 41 mm
• Suspensión traseira: monoamortecedor traseiro Showa
con axuste de precarga
• Freo dianteiro: pinzas
esvarantes Nissin de 2 pistóns
e dobre disco de 310 mm, ABS
• Freo traseiro: pinza
esvarante Nissin mono-pistón
e disco de 255 mm, ABS
• Panel de instrumentos:
multifunción con
pantalla TFT en cor
DIMENSIÓNS PESO:
• Anchura do guiador: 795 mm
• Altura (sen espellos): 1.089 mm
• Altura do asento: 805 mm
• Distancia entre
eixes: 1.401 mm
• Lanzamento: 24,6º
• Avance: 107,3 mm
• Capacidade do
depósito: 14 litros
• Peso en orde de
marcha: 189 kg
SERVICE INTERVAL:
• 16.000 km ou 12 meses,
o que antes ocorra.
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Catalunya

Vitoria de Neuville en Catalunya, todo por decidirse en Monza
■ NACHO CARBALLEIRA | Texto e Fotos

Thierry Neuville

O RallyRACC Catalunya Costa Daurada regresaba ao
calendario mundial de ralis,
esta vez sobre asfalto tras un
ano de obrigado parón pola
pandemia. E a súa volta non
puido ser máis emocionante,
cunha batalla constante nas
dúas primeiras etapas entre o
belga Thierry Neuville e o galés Elfyn Evans, finalmente sería o de Hyundai o que levaría
o gato ao auga, sumando o
seu segundo triunfo da tempada, e o terceiro do fabricante coreano nun ano no que a
marca xaponesa, Toyota, foi
a gran dominadora, con oito
triunfos dos seus pilotos.
O galés Evans, que ademais
da súa segunda praza na

xeral sumou o terceiro mellor
crono na Power Stage conseguiu reducir a vantaxe do líder, o francés Sebastien Ogier
dos case corenta puntos a tan
só dezasete en só dúas probas, polo que o Campionato
do Mundo se volverá a decidir dentro dun mes na cita
italiana de Monza.
O podio completouno Dani
Sordo, que realizou unha segunda metade de carreira
realmente espectacular para
acabar superando a Ogier e
sumando así o que supón o
primeiro podio absoluto do
copiloto galego, Cándido
Carreira. O piloto cántabro
foi ademais o máis rápido da
Power Stage, o que celebraba

Clasificación xeral
Posto

Piloto

Vehículo

Tempo

1º

T. Neuville

Hyundai i20 Coupe WRC

2:34:11.8

2º

E. Evans

Toyota Yaris WRC

+24.1

3º

S. Ogier

Toyota Yaris WRC

+35.3

4º

D. Sordo

Hyundai i20 Coupe WRC

+42.1

5º

K. Rovanperä

Toyota Yaris WRC

+1:31.8

6º

G. Greensmith

Ford Fiesta WRC

+4:17.3

7º

O. Solberg

Hyundai i20 Coupe WRC

+4:26.7

8º

N. Solans

Hyundai i20 Coupe WRC

+4:34.9

9º

E. Camilli

Citroën C2 Rally2

+9:49.4

10º

N. Gryazin

Skoda Fabia Evo

+10:05.9

na asistencia, encabezada
polo xefe de equipo Andrea
Adamo, por sumar un importante botín de puntos na súa
loita polo título de marcas.
Ademais de Dani Sordo, tamén hai que destacar a actuación de Nil Soláns, quen
finalizou na oitava posición
final co Hyundai I20 WRC de
2C Competición, que non
conta con todas as evolucións, e que na súa primeira
cita mundialista cun vehículo da categoría Rally 1, tivo
unha emocionante pelexa
con Oliver Solberg e Gus
Greensmith.
Beca RTS Júnior
A cita catalá non só puntuaba
nesta ocasión para o certame
mundialista, senón que as copas promocionais tamén estiveron moi presentes coas
novas promesas do panorama nacional demostrando o
bo nivel actual deste deporte
no noso país.
Na Beca RTS Júnior, o triunfo foi para o arteixán Roberto
Blach Jr. que non deu opción
aos seus rivais, impoñéndose
en todos os treitos disputados, o que lle deixa a tan só un
punto do liderato, que actualmente ocupa Óscar Palomo.

Blach Jr. acabou ademais, na
segunda posición da Peugeot
Rally Cup Ibérica, que coroou
aquí ao seu novo campión o
asturiano Alejandro Cachón,
por parte dos galegos; Santi
García finalizou a cita na cuarta posición dentro da Beca
RTS, o que lle serve para manterse en postos de podio por
diante de Iago Gabeiras, que
completou o caixón no trofeo
promocional.
Outras categorías
En canto á copa Suzuki, o ourensán David Cortés sumou
a vitoria, pero non puido alzarse co ansiado título, que
foi parar a mans do asturiano Diego Ruiloba que tamén
se proclamou esta tempada
campión do certame monomarca no apartado Júnior.
Ademais destes dous campións, o RallyRACC Catalunya
- Costa Daurada tamén serviu
para que o piloto noruegués
Andreas Mikkelsen se proclamase campión na categoría WRC2 sen participar ao
non conseguir o seu compatriota Mads Ostberg os puntos necesarios. Mentres que
no J-WRC, o finlandés Sami
Pajari fíxose co título mundial Júnior.
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Dany Sordo

David Cortés

Diego Ruiloba

Elfyn Evans

Iago Gabeiras

Nils Solans

Roberto Blach

Santi García
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FAFE
Rali Serras de Fafe e Felgueiras – Campionato de Europa de Ralis

Mikkelsen, un pouco máis preto
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ | Foto

O piloto de Skoda acadou a súa segunda vitoria
do exercicio, curiosamente a segunda en Portugal
despois da obtida nas illas
Açores. Cun ritmo altísimo

dende o primeiro treito, o
noruegués deu un paso
moi importante para levar
o europeo de ralis, a falta
tan só das citas de Hungría
e Canarias.

Sabedor das súas opcións a nivel continental, Mikkelsen rodou moi forte en cabeza dende a
primeira cronometrada. Tivo un importante pulso con Dani Sordo e foi quen de mantela primeira
praza o domingo pese aos iniciais ataques de Lukyanuk, liderando a falta de dous ralis a xeral
provisional do ERC.

Clasificación xeral
Posto

Piloto

Vehículo

1º

Mikkelsen Andreas

Skoda Fabia Rally2 evo

2º

Lukyanuk Alexey

Citroën C3 Rally2

3º

Araújo Armindo

Skoda Fabia Rally2 evo

4º

Magalhaes Bruno

Hyundai i20 N Rally2

5º

Solans Nil

Skoda Fabia Rally2 evo

6º

Herczig Norbert

Skoda Fabia Rally2 evo

7º

Cais Erik

Ford Fiesta Rally2

8º

Bonato Yoann

Citroën C3 Rally2

9º

Marczyk Mikolaj

Skoda Fabia Rally2 evo

10º

Guerra jr. Benito

Skoda Fabia Rally2 evo

Ata 33 clasificados

Despois dos erros das probas precedentes, o ruso Lukyanuk sabía que non podía marchar de Fafe
sen puntos no seu marcador. Mantívose tralo dúo cabeceiro, para manter a presión a Mikkelsen o
domingo e ceder tempo finalmente, rematando nunha merecida segunda praza final.

FAFE
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Gran rali do local Armindo Araújo. O piloto de Skoda soubo xogar as súas cartas e
cun axeitado coñecemento do terreo rematar terceiro, tendo igualmente a honra de
ser o mellor representante luso na clasificación absoluta.

Tralo rali de Fafe, o polaco Marcyzk é o vencedor da opción Michelin Talent Factory, o
que lle permite correr as seguintes citas do europeo, Hungría e Canarias.

Dobrete para o catalán Pep Bassas. Foi o mellor no apartado ERC3 e liderou con moita marxe
na Peugeot Rally Cup Ibérica.

Ninguén parece tusir a Javier Pardo entre os pilotos RC2. O ourensán acadou o seu
cuarto triunfo da tempada, aos mandos do seu coñecido Suzuki Swift R4allyS.

Especialistas en coches de ocasión

Nos importa tu tiempo!
Rúa María de los Ángeles de la Gandara, nº24 Pol. de Boisaca - 15890 Santiago - Tel.: 881 956 626

Esteas onde
esteas

codigocero.com
D I A R I O D E N O VA S T E C N O LÓ X I C A S D E G A L I C I A
Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i.
O noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia, tal como
o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu correo electrónico un
resumo de xeito gratuíto do máis destacado en materia de novas tecnolóxicas.
A que agardas? Subscríbete XA! É de balde.
Síguenos en:

www.codigocero.com
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FIA Hill Climb Masters – Braga (Portugal)

Espectáculo, emoción, milésimas
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ | Foto

Nestas tres palabras poderíamos resumir o singular evento vivido en Braga, aprazado no 2020 por mor da pandemia. O “Mundial
de Montaña” visitou a cidade do norte de Portugal e no escenario da coñecida “rampa da Falperra” proporcionou unha fin de semana de carreiras ao máximo nivel. Texto e imaxes para lembrar o acontecido na histórica vila lusa.

Clasificación xeral
Posto

Piloto

Vehículo

1º

Christian Merli

Osella FA30 Zytek

2º

Geoffrey Schatz

Nova NP01-2 Oreca

3º

Simone Faggioli

Norma M20 FC Zytek

4º

Alex Summers

DJ Firestorm Cosworth

5º

Wallace Menzies

Gould GR59 M Cosworth

6º

Petr Trnka

Norma M20 FC Mugen

7º

Fabien Bourgeon

Revolt 3P0 Cosworth

8º

Joseba Iraola

Nova NP01-2 Honda

9º

Domenico Cubeda

Osella FA30 Zytek

10º

Sébastien Petit

Nova NP01-2 Zytek

Era un dos favoritos e fixo realidade esa aposta. O italiano Cristian Merli voou na Falperra, acadando un rexistro de 1’02”033, a
unha media de 172 km/h. O transalpino xa vencera hai dous anos en Gubbio, tamén aos mandos dunha Osella Zytek.

Ata 151 clasificados
Quizais foi a sorpresa da fin de semana, pois non entraba nas quinielas. Pero o francés Geoffrey
Schatz foi quen de meterse na batalla pola vitoria, rematando segundo coa súa Nova Oreca, a menos
de 300 milésimas do gañador.
Pelexou todo o que poido, pero Simone Faggioli tivo que contentarse coa medalla de bronce, despois de ser segundo na edición precedente e vencer hai catro anos. A menos de 600 milésimas do vencedor, pilotando a súa
coñecida Norma Zytek.

Despois de levar un tempo sen competir, o portugués Pedro Salvador volveu a subirse ao Silver Car con
motorización Suzuki para rematar no posto 17º e ser o mellor piloto luso na xeral final.

Ronald Garcès, aos mandos do seu Audi R8, foi un dos membros do equipo de Francia. O seu resultado, xunto
aos de Petit, Bourgeon e Schatz permitiulle á estrutura gala levarse a Copa de Nacións, por diante de Eslovaquia e
Bélxica, sendo España quinta.
O piloto ourensán César Rodríguez, que formaba parte do equipo de España, foi o primeiro dos pilotos
da nosa autonomía, clasificándose finalmente no posto 38º coa súa Osella PA 21.
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Pilotando o seu coñecido Ginetta G50, o lucense Alonso Liste rematou a carreira lusa no posto 80.

Gran fin de semana para o vasco Joseba Iraola. Foi o mellor dos pilotos españois, rematando
nunha brillante oitava praza coa súa coñecida barqueta Nova.

A clasificación destinada aos pilotos de menos de 25 anos foi liderada polo italiano Luigi Fazzino,
pilotando unha Osella Peugeot.

Entre as mulleres presentes, a máis veloz resultou ser a británica Olivia Cooper, cun Force TA Suzuki.

Espectacular planta do Mercedes que pilotou o checo Reto Meisel, sen rival na categoría 1.

Dentro dos coches da categoría 3 o máis rápido foi o Lancer EVO V do polaco Lukaszczyk.

Braga
ENTRE RAÍS

Máster, máster
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto

Fíxose esperar, pero finalmente foi
realidade. Aprazado un
ano por culpa do COVID19,
foi finalmente realidade.
Falperra, ese lugar que soa
a subida de verdade, veloz,
de corte europeo, recibiu
o que poderíamos chamar
“Mundial de montaña”.
Máis de 150 pilotos, de nacionalidades moi diversas,
con coches de categorías
e marcas moi diferentes.
Todo un espectáculo a poucos quilómetros de Galicia,
ao que realmente valeu a
pena acudir.
Como reflexión, varias
cousas sinxelas. O altísimo

nivel da maioría dos participantes, seleccións de moitos países, que apuraban
ao máximo cada centímetro do asfalto bracarense.
Doutra, a perfecta simbiose entre participantes
e afeccionados, con moita
proximidade por parte dos
primeiros, e máxima entrega por parte dos segundos.
E tamén a delicia de ver as
dotes de pilotaxe, sobre
todo dos pilotos que contaban pola vitoria final. Que
en pouco máis de tres quilómetros de ascensión tres
superpilotos – dous ben coñecidos na esfera europea,
un terceiro pouco habitual
do certame continental –
se separen por 517 milésimas entre os tres, rodando
a unha media superior a
170 km/h é algo sublime,
impoñente... sinxelamente
mundial!!!
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