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Volkswagen ID.4
VW colleu a boa senda

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
Santiago de Compostela
www.yanez.es
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Cando falamos da evolución actual do
sector da automoción pensamos basicamente nos fabricantes e nos concesionarios. Pero a industria auxiliar e dos
recambios tamén van ter unha transformación profunda nos vindeiros anos.
A revolución do coche eléctrico impón
un novo modelo para moitos sectores asociados á automoción, como é o da industria de compoñentes. As empresas que ata
agora fabricaban pezas para motores, sistemas de alimentación ou de escape ou
caixas de cambios, entre outros elementos
asociados aos propulsores de combustión,
están condenadas a reestruturarse urxentemente. Incluso os que fabricaban depósitos de gasolina terán que producir algo
que precisen os novos vehículos eléctricos.
Toda esta revolución terá que ser nun período breve para os prazos que necesita
unha empresa para cambiar o seu modelo produtivo. Doutra forma estará abocada ao fracaso.
As marcas de lubricantes tamén entran
dentro desta revolución, pois os eléctricos,
con moitas menos friccións, non precisan
de tanta variedade destes produtos.
Polo que respecta a nós, en Galicia esta
transformación cara ao coche eléctrico,
que está claro que xa non ten volta atrás,
incluso nos afecta máis que a outras autonomías por toda a industria instalada
na nosa terra. Principalmente na comarca
de Vigo, onde o grupo Stellantis ten a factoría de automóbiles máis produtiva de
España. Esta planta industrial do automóbil, antes Citroën, creou dende hai décadas
un sistema de empresas auxiliares de automoción con gran peso no PIB de Galicia.
Máis de cen provedores que facturan preto
de 2.000 millóns de euros ao ano. Moitos
deles terán que cambiar as súas liñas de
fabricación. Como, por exemplo, os que
producen sistemas de escape, radiadores,
algunhas pezas para os motores, caixas
de cambio e outras pezas indispensables

nun automóbil propulsado por un motor
de combustión. Agora todo isto desaparece na produción dos coches eléctricos,
que incorporan de media un corenta por
cento menos de pezas que un vehículo de
combustión.
Para moitas empresas desta industria
auxiliar a transición vai ser moi complexa,
pois os clientes van seguir demandando
pezas para os coches con motor de combustión. Isto implica que teñen que seguir
fabricando pezas “obsoletas” en pouco
tempo e á vez comezar a planificar os novos aprovisionamentos para os automóbiles eléctricos. Un equilibrio moi difícil e que
nalgúns casos levará a algunhas empresas
ao peche definitivo.
Os talleres e os recambistas, por suposto que tamén entran de cheo nesta transformación histórica da automoción e da
mobilidade. Moita da maquinaria utilizada polos primeiros e vendida polos segundos irá para o taller de despezamento. Así
e todo, haberá que proverse e dominar a
nova ferramenta que precisarán os automóbiles eléctricos. Evidentemente pasaremos de ver os talleres cheos de cabalos
a velos cheos de kWh. Isto require de investimentos e dunha nova formación que
nalgúns casos será inalcanzable. Por outra
banda, os establecementos de recambios
verán como os seus estantes cambian de
inquilinos, cambiando carburadores e kit
de distribución por cables e novo material
para vehículos eléctricos.
Un novo tempo que requirirá dun
grande esforzo por parte de todas as empresas do sector da automoción, grandes
e pequenas. Algunhas serán capaces de
subirse a este tren de modernidade automobilística, pero moito tememos que haberá moitas que sexan incapaces de unirse
a esta nova etapa da mobilidade e novas
tecnoloxías. O esforzo vai ser, xa está sendo, moi grande e duro.
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Dúas rodas
Seis galegos competiron no Campionato de Europa de Ciclocrós
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e Foto

Máis dun terzo da selección española, que disputou
o Campionato de Europa de

Ciclocrós, estivo formada por
galegos.
Dos dezasete ciclistas que
compuxeron a selección, seis
foron galegos. As júniors Laura
Mira (Supermercados Froiz) e
Uxía Soto (Supermercados
Froiz), o júnior Ricardo Buba
(Coruxo), a Sub23 Carla
Fernández (Team Farto - BTC),
o Sub23 Miguel Rodríguez
(Supermercados Froiz) e o elite
Iván Feijoó (BH Templo Cafés)
representaron ao combinado

A NT1100 estará á venda en xaneiro
A nova Honda
NT1100 pertence a
unha nova xeración
Touring cómoda e divertida. Utiliza como base o bastidor e o motor bicilíndrico
da CRF1100L Africa Twin de
1.084 cc (102cv). O nivel de
equipamento de serie é bastante completo, incluíndo
maletas laterais, puños calefactables, control de cruceiro
e cabalete central. O piloto
ten unha ampla protección
aerodinámica grazas á pantalla do parabrisas regulable.
O paquete electrónico incorpora 5 modos de condución,

Control de Par Seleccionable
Honda e Control de Wheelie.
A exclusiva transmisión de
dobre embrague de Honda
é unha opción para a súa
caixa de cambios de 6 velocidades. Permite a selección
de cambio de marcha manual mediante os pulsadores
do manillar ou seleccionando
o modo de cambio de marcha
totalmente automático.
A NT1100 estará dispoñible en xanerio a un prezo de
14.400 € (15.400 € con cambio automático).

nacional a fin de semana do 6
e 7 de novembro, na provincia
neerlandesa de Drenthe.
A media ducia de ciclocrosistas de Galicia citada polo seleccionador Pascual Momparler
brillou nos dous eventos internacionais que a nosa comunidade acolleu durante o mes
de outubro, o Gran Premio
Cidade de Pontevedra e o
XaxanCX.
Pero en troques non mostraron a súa mellor versión no

Macbor Eight Mile 500
Macbor presentou
a Eight Mile 500, que
vén ampliar a gama
de media cilindrada con esta
naked en dúas versións.
Esta moto destaca pola súa
imaxe, onde se aprecia dende o seu dobre tubo de escape no lateral inferior dereito,
o basculante monobrazo, os
freos de disco lobulados ata o
minimalista portamatrículas
de estilo flotante sobre a roda
traseira.
O motor é un bicilíndrico de
471 cc multiválvula con inxección electrónica que desenvolve 47cv a 8.500 rpm. Un
propulsor que, como bo bicilíndrico, sobresae pola súa rápida capacidade de reacción

Campionato de Europa, onde
os resultados non acompañaron. Feijoó tivo problemas
mecánicos, cando rodaba nas
primeiras prazas, e tivo que
abandonar. Miguel Rodríguez
rematou no posto 43º, Carla
Fernández rematou no posto
29º, Ricardo Buba rematou no
posto 53º, Laura Mira rematou no posto 44º e Uxía Soto
no 45º, nas súas respectivas
clasificacións.

e o baixo nivel de vibracións,
con dúas tecnoloxías craves no
seu funcionamento como son:
a inxección electrónica Bosch
(EFI) e o Dual Oxygen Sensor,
que axusta continuamente a
mestura aire/gasolina nos cilindros para obter o máximo
rendemento cando a carga é
moi alta e o menor consumo
no resto de circunstancias.

Gama de cadeados para scooter Shad Locks

Acerbis Krapon
O Krapon é un casco integral realizado
en fibra composta,
material que aporta lixeireza
e confort. A pantalla exterior
é regulable realizada en policarbonato e cun tratamento
anti-raiaduras, tamén incorpora una pantalla solar que
se pode regular.
O interior está confeccionado con material hipoalerxénico e transpirable, á súa vez

extraíble e que se pode lavar. Está dispoñible en Gris/
Negro, Vermello/Negro e
Amarelo Flúor/Negro en talles
dende a XS á XXL a un prezo
de 200 €.

Shad lanzou unha
nova liña de produtos para a seguridade
da moto: os novos cadeados
de guiador para scooters Shad
Locks, unha solución rápida,
práctica e segura para protexer a moto e o casco. A nova
liña componse de dúas opcións de cadeado a elixir, Serie
3 e Serie 2, a combinar coa fixación especifica de cada modelo
de moto.
Estes cadeados permiten
aparcar a moto de forma rápida (3”) e con total seguridade,
sen necesidade de utilizar as rodas do scooter ou os discos de
freo nin de estar en contacto
co chan. Está solución permite
asegurar tamén un casco integral, ao pasar a cadea do cadeado polo seu interior.

Para mercar o cadeado correcto hai que fixarse cal é o
modelo que precisamos. Cada
moto ten unha fixación específica e a cada unha dela correspóndelle un tamaño de
cadeado concreto (3, 5 ou 7).
Unha vez comprobado, débese adquirir a fixación e o cadeado por separado e montar
o conxunto no scooter. Os prezos oscilan entre os 31,50 e os
50 €, dependendo da medida.

ai163663137490_PCL_UX250h_Aurora_269X333mm_Galicia.pdf
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A edición limitada DS 3 Crossback Faubourg
Parte do acabado Bastille e dá un
paso máis no luxo
e na tecnoloxía. Sobre unhas lamias “Madrid”, de 17
polgadas, esta edición limitada do DS 3 Crossback
preséntase con oito opcións de cor para a carrozaría: Azul Millenium, Crystal
Pearl, Branco Perla Nacarado,
Vermello Rubí, Negro Perla,
Gris Platino, Gris Artense e
Branco Banquise, con catro
personalizacións de cor de
teito. Chama a atención o
traseiro polo detalle cromado da marca Crossback e as
molduras cromadas rematadas no seus extremos co logotipo DS. Mentres, baixo

esta cuberta, o interior amosa refinamento cuns asentos
en coiro granulado Negro
Basalto que se poden combinar ben cun teito claro ou
escuro. Unha pantalla táctil
HD de 10,3’’ pon a disposición do usuario sistemas de
navegación e conectividade
completando a oferta informática con sistemas de asistencia á condución e portos
USB para móbiles ou outros
dispositivos.
A gama consta de motores
PureTech 130 Automático
e BlueHDi 130 Automático.
O DS3 Crossback Faubourg
prodúcese na fábrica de
Poissy, rexión de París, e está
dispoñible por 32.650 €.

Arrinca a Operación Rush:
o idilio Bugati-Rimac
Con sede en Sveta
Nedelja (Croacia),
arranca a colaboración entre as dúas marcas,
na que se chama Operación
Rush. Rimac foi, pouco a pouco, acción a acción, caendo
nas mans de Porsche, que
controla agora a maior parte do accionariado da empresa. Mate Rimac, o fundador
da compañía que leva o
seu nome, será o líder desta
nova aventura comercial con
Bugati e baixo o paraugas
de Porsche. O atractivo desta unión de casas estará na
tecnoloxía de electrificación
que Rimac pode aportar xunto ao patrimonio e artesanía
de Bugati. O nome de Rush

(carreira, presa, acelerón…
en inglés) é moi apropiado
para unha operación desenvolvida moi rápido e que
pretende comezar a producir tamén en pouco tempo,
grazas en parte ao proceso
de fabricación de Rimac.
Deste idilio cabe esperar cousas interesantes no
mundo da automoción, así
haberá que ter os ollos postos en Croacia, onde por
agora empezan os traballos con 435 empregados.
Mentres, a fábrica de Bugati
en Molsheim seguirá producindo os modelos da marca
con normalidade.
unha transmisión manual
de seis velocidades.

Luxoso e deportivo, o novo AMG SL
BREVES
❱❱
Porsche presentará no Salón do Automóbil de
Los Ángeles que se celebrará este mes, o novo modelo
da familia 718, o 718 Cayman
GT4 RS.
❱❱
Volvo fai un chamamento a líderes mundiais e provedores enerxéticos para que aumenten de
forma significativa os investimentos en enerxías limpas
para que os coches eléctricos
ofrezan todo o seu potencial
dende o punto de vista climático.
❱❱
DS lanzou no mercado nacional o seu novo
modelo DS 4, que se ofrece dende o seu lanzamento
cunha variante híbrida enchufable e que tamén contará con propulsores diésel e
de gasolina.
❱❱
Skoda
mostrou
dous bocetos que ofrecen un
pequeno adianto do deseño

do novo Slavia para o mercado indio. O segundo modelo
do proxecto India 2.0 chega
tralo lanzamento do Kushaq
este ano.
❱❱
Mopar presenta o
primeiro patinete eléctrico,
inspirado no Novo Fiat 500.
Cunha autonomía de ata 30
km e unha velocidade máxima de 25 km/h. O seu prezo
de lanzamento é de 699 €.
❱❱
Subaru desvelou o
seu primeiro modelo totalmente eléctrico, denominado Solterra, que ofrece unha
potencia de 160cv e unha
autonomía de ao redor de
460 quilómetros.
❱❱
Entre xaneiro e outubro de 2021, vendéronse
706.998 turismos, un 5,6%
máis que nos dez primeiros
meses de 2020 pero un 33%
menos que no mesmo período de 2019.

Unha arquitectura
de roadster, de 2+2
asentos, completamente nova e composta por
unha estrutura de aluminio,
así loce a nova edición da
icona de Mercedes: o AMG
SL. Coa capota pechada, o
estilo deportivo e unha impresión purista marcan a
aparencia do SL. Estética a
parte, os deseñadores do
AMG SL procuraron darlle
unha estrutura aerodinámica
que consegue un coeficiente de 0,31. A capota é lixeira
e ten o centro de gravidade baixo, ademais péchase
en 15 segundos, podendo
efectuar o pechado ata os
60 km/h do auto. Fiel á súa
tradición, o interior mantén
unha conxunción entre os

atributos deportivos co luxo
característico de Mercedes.
Materiais nobres e acabado
detallista postos ao servizo
do confort do usuario.
Ao saír ao mercado, o novo
SL ten un motor AMG V8 biturbo de 4 litros en dos niveis
de potencia: o propulsor incorporado ao SL 63 4MATIC
aporta 585cv e un par máximo de 800 Nm, acelera de
0 km/h a 100 km/h en 3,6
segundos e chega aos 315
km/h de velocidade máxima;
o impulsor do SL 55 4MATIC
ofrece 476cv e un par máximo de 700 Nm, acelera de
0 km/h a 100 km/h en 3,9
segundos e alcanza os 295
km/h. Unha motorización
híbrida está por chegar para
o novo AMG SL.
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Galicia
“Xuntos, o camiño máis seguro”

Facendo 4.0
Facendo
4.0
(Competitividade
Industrial
e
Electromobilidade a través da Innovación e a
Transformación Dixital) é o
proxecto posto en marcha
por Stellantis Vigo, no marco da cuarta convocatoria
de axudas do Programa da
Fábrica Intelixente da Xunta
de Galicia, co obxectivo de
contribuír a incrementar
a competitividade e reforzar o tecido empresarial do

Sector de Automoción de
Galicia. Coa participación de
CTAG, Gradiant, Aimen e
a Universidade de Vigo,
Facendo 4.0 prevé un investimento de 22,3 millóns de euros na investigación de novas
solucións tecnolóxicas para a
fábrica do futuro, o vehículo do futuro e a conectividade, que permitirán situar a
Stellantis Vigo na vangarda
das últimas tecnoloxías e da
eficiencia enerxética.

“Xuntos, o camiño máis seguro” é a campaña de
concienciación viaria que o
RACE en colaboración con
Hyundai Motor España
puxo en marcha no Camiño
de Santiago con motivo da
celebración do Xacobeo. O
convoi saíu de Santiago de
Compostela escoltado pola
gama ECO de Hyundai e continuou o seu percorrido por
Sarria, Astorga, León, Burgos,
e terminou o día 5 deste mes
en Logroño. Este programa
conta con talleres e charlas que teñen por obxectivo
promover actitudes responsables ao volante que garantan un escenario viario seguro
para todos os condutores.
Ademais os peregrinos atoparon en diferentes treitos

do Camiño a exposición dos
vehículos da gama ECO de
Hyundai que lles proporcionou unha zona de descanso
e avituallamento, con bebida
e comida. Ademais, grazas aos
sistemas de conectividade do
vehículo, que actúa como repetidor WIFI, os peregrinos
tiveron a posibilidade de conectarse á rede de Internet do
vehículo.

Acción solidaria de Toyota
Tralo éxito da iniciativa solidaria levada a cabo en centros
da Rede de Concesionarios
de Toyota España, a campaña solidaria chegou á cidade herculina da man de
Grupo Breogán en colaboración coa Axencia de
Doazón de Órganos e
Sangue de Galicia (ADOS).
Toyota Breogán Motor,

no marco do seu compromiso cos aspectos sociais e
medioambientais, sumouse
á iniciativa de Toyota España
en colaboración con ADOS,
poñendo a disposición de
ADOS as súas instalacións
de Toyota en Perillo para dar
resposta á demanda hemoterápica de todos os hospitais de Galicia.

Visita real á planta de Stellantis Vigo
O rei Filipe visitou
o Centro de Vigo de
Stellantis, onde coñeceu e probou as novas
versións 100% eléctricas dos
vehículos comerciais e polivalentes Citroën Berlingo e
Berlingo Van, Opel Combo
Life e Cargo e Peugeot
Partner e Rifter.
Stellantis é o único fabricante que produce un turismo 100% eléctrico en cada
unha das súas tres plantas

españolas (Madrid, Vigo e
Zaragoza), aos que se engaden agora estes seis novos
vehículos comerciais 100%
eléctricos, dirixidos a clientes tanto profesionais como
particulares.
Para poñer en práctica a súa
estratexia verde, Stellantis
planea investir máis de
30.000 millóns de euros ata
2025 en electrificación e desenvolvemento de software.
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O A8, a nave capitana de Audi
Xa temos con nós o
último da serie de Audi,
que é o buque insignia da marca: o A8,cun deseño
máis aerodinámico que esconde novas funcionalidades e tecnoloxías dixitais. Mentres o seu
perfil dianteiro é máis afiado,
os laterais amosan unhas liñas
alongadas sen interromper polo
teito plano do coche. Pola contra, o traseiro está dominado por
elementos cromados que terminan de debuxar a forma do
A8. Esta berlina premium pode
completarse cun paquete exterior cromado e co paquete exterior S Line, o cal ten un frontal
máis dinámico e diferenciado. A
carrozaría do A8 está dispoñible
en once cores.

A navegación e os sistemas
de asistencia e confort poden
manexarse comodamente con
pantallas táctiles (10,1’’ e 8,6’’)
e recoñecemento por voz. A
instrumentación dixital e o
head-up display completan a
tecnolóxica interface de manexo do auto, que ademais dispón
dos sistemas de conectividade
como os que estamos vendo
nos vehículos modernos.
En canto a motorizacións temos os bloques V6 3.0 TDI e 3.0
TFSI; o V8 4.0 TFSI, e o híbrido
enchufable TFSIe, que combina
o 3.0 TFSI cun un motor eléctrico. O 3.0 TDI propulsa o Audi A8
50 TDI quattro e o A8 L 50 TDI
quattro, e desenvolve 286cv de
potencia. O 3.0 TFSI impulsa o

Chega o Marvel R Electric
Xa está á venta
no mercado español o novo de MG:
o Marvel R Electric, un SUV
totalmente eléctrico destacable polo seu equipamento
tecnolóxico e deseño futurista. A súa gama inclúe dúas
configuracións mecánicas,
AWD e RWD, e tres acabados de luxo, Comfort, Luxury
e Performance. Os dous primeiros están dispoñibles en
tracción traseira e aportan
unha potencia de 132 kW
cunha autonomía de 402 km.
A versión máis premium, de
tracción total, está dispoñible
para o acabado Performance
e consta dun sistema de tres
propulsores que conseguen
unha potencia combinada
de 212 kW e unha autonomía de 370 km. Todas as versións constan dunha batería

de 70 kWh, que co cargador
rápido trifásico de 11 kW de
abordo pode encher a batería do 30 ao 80% en 30 minutos, 45 se queremos cargalo
do 5 ao 80%.
O Marvel R Electric vén de
serie cunha pintura exterior
Prism Blue, cun sobrecusto adicional de 1.000 € para
elixir outra cor. Está dispoñible dende os 39.900 € para
a versión Comfort, a Luxury
por 45.300 € e a Performance
por 49.300 €. Descontos establecidos polo Goberno para
coches eléctricos poden aplicarse dentro do Plan Moves
III para todos os acabados
deste modelo, 4.500 € ou
7.000 € se o comprador entrega un vehículo de máis de
sete anos de antigüidade.

Audi A8 55 TFSI quattro e o A8 L
55 TFSI quattro cunha potencia
de 340cv.

Volkswagen actualiza o Multivan
Por primeira vez
estará
dispoñible, dentro das tres
motorizacións posibles, un
Multivan híbrido enchufable que terá unha autonomía en modo 100% eléctrico
de entre 46 e 50 km, en ciclo
WTLP. A potencia combinada dos dous propulsores será
de 218cv ou 160 kW, mentres
a capacidade da batería de
ións de litio será de 10,4 kWh.
O Multivan eHybrid ten un
consumo de combustible e
potencia NEDC de 1,6 a 1,5
l/100 km e de 14,6 a 14,5
kWh/100 km. As outras dúas
opcións de propulsión son
de gasolina TSI, de 136cv e
204cv, ademais dunha cuarta posibilidade TDI de catro

cilindros e 150cv que chegará en 2022.
Con sete prazas e tres liñas
de equipamento, Multivan,
Life e Style, o novo modelo
pon a súa énfase na versatilidade, grazas a súa capacidade de 4.053 litros de volume
e 2.000 kg de carga que o fan
apto para diferentes estilos
de vida. O estilo exterior é inconfundiblemente Multivan,
podendo modelalo con carrozaría bicor, e trae a novidade duns faros matriciais LED.
O interior conta con asentos
configurables e sistemas dixitais de confort e conectividade, subliñando a esencia
de versatilidade e comodidade que definen o Multivan. O
seu prezo é de 48.700 €.
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A nova serie Beyond Zero de Toyota
O BZ4X é o primeiro modelo da serie Beyond Zero de
Toyota, que estará composta
de BEV (Batery Electric Vehicles)
e é froito dunha colaboración
con Subaru e completa a oferta electrificada da marca nipoa.
O BZ4X é un todocamiño amplo e cómodo, con tracción total e motores eléctricos en cada
eixo. O seu deseño exterior procura a unión do estilo urbano
dun eléctrico xunto á aparencia típica dun todoterreo, coas
modificacións adecuadas para
facelo máis aerodinámico e mellorar a autonomía do coche. O

habitáculo fai fincapé na sensación dun salón de estar, coa comodidade e a amplitude como
conceptos rectores do deseño.
Mentres o modelo de tracción
total xera 217,5cv e 336 Nm de
par, o BZ4X de tracción dianteira
aporta 205cv e 265 Nm de par.
Este motor eléctrico de 150 kW
está alimentado por unha batería de ión de litio de alta densidade e unha capacidade de 71,4
kWh que ten unha autonomía
de 450 km en ciclo WTLP. Un
sistema de carga rápida de 150
kW enche a batería ata o 80% en
media hora. A autonomía pode
mellorarse co emprego dun

panel solar no teito que segundo os cálculos de Toyota pode
acumular suficiente enerxía

durante un ano como para propulsar o BZ4X durante 1.800 km.

A familia ID medra cun SUV cupé eléctrico

Novo Kangoo Furgón E-Tech eléctrico

O novo ID.5 é o primeiro SUV cupé eléctrico de Volkswagen,
supón o seguinte chanzo na
estratexia Accelerate e baséase sobre a plataforma de propulsión eléctrica MEB da marca
alemán. O deseño exterior pretende transmitir deportividade e innovación nunha forma
coupé influenciada polo concepto espacial tipo “lounge”
que procura obter dinamismo sen renunciar ao espazo.
O ID mantén a característica
familiar da tecnoloxía LED no
traseiro e opcionalmente tamén na parte dianteira. Unha
interesante novidade deste novo modelo é o software
3.0 que realiza actualizacións
“over the air”, o que permite
engadir novas funcionalidades
como os sistemas de asistencia

Trátase dunha furgoneta cunha nova
batería de litio de 45
kWh e unha autonomía de 300
km en ciclo WTLP, que non resta espazo de carga, o que fai
do Kangoo E-Tech unha destacable opción como vehículo comercial nos tempos
da mobilidade limpa. Consta
dun motor eficaz de 90 kW
e 245 Nm de par que xeran
unha condución fluída e serena e que co modo Eco limita a
potencia e velocidade máxima
pero optimiza a autonomía e é
adecuada cando o vehículo vai
pouco cargado.
As posibilidades de condución adaptativa crecen coas leis
de freado rexenerativo: Sailig,
un modo limitado, adaptado

á condución que xa ten e que
fan a experiencia ao volante
máis cómoda e segura. En xeral todo o concepto do Digital
Cockpit presenta unha experiencia informatizada e intuitiva con novas melloras como o
recoñecemento por voz, complementada con detalles estéticos como unha iluminación
interior dispoñible ata en 30
cores.
Mentres o ID.5 contará cun
motor eléctrico no eixe traseiro, o seu xemelgo, o ID.5 GTX
terá un motor dual, un en cada
eixo, que lle dará unha tracción
total. Estarán dispoñible en tres
motorizacións en 2022 e todas
estarán alimentadas por unha
batería de gran autonomía,
axudada pola baixa resistencia
aerodinámica de 0,26 (ID.5) e
0,27 (ID.5 GTX).

á condución por autoestradas
e vías rápidas; Drive, un modo
rexenerativo por defecto para
unha utilización polivalente,
con sensación ao levantar o pé
do pedal do acelerador; Brake,
modo rexenerativo máximo
para unha utilización nos atascos e na montaña. Navegar entre estas opcións faise a través
dunha cabina completamente
dixitalizada.
Tres cargadores para a batería están dispoñibles para diferentes situacións, incluído
un cargador rápido de 80 kW
de corrente continua capaz de
encher suficiente poder como
para darlle ao Kangoo unha
autonomía de 170 km en 30
minutos.
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Melloras nos Audi RS 3
Sportback e RS 3 Sedan

Kia EV6, eléctrico con dúas motorizacións
O novo crossover
de Kia é o primeiro en ser construído
sobre a base da arquitectura
E-GMP de vehículos eléctricos
con batería. Cunha capacidade de carga de 800 V pasa do
10% ao 80% da carga da batería en tan só 18 minutos. Unha
carga completa concede unha
autonomía de 528 km de cero
emisións. Na súa versión GT
pasa de 0 km/h a 100 km/h en
tan só 3,5 segundos e alcanza
unha velocidade máxima de
260 km/h. O GT conta con motores duais que achegan unha
potencia de 430 kW (585cv) e
un par máximo de 740 Nm,
acompañados dunha batería

de longa duración de 77,4 kW.
Na versión de catro rodas motrices (AWD) o EV6 achega un
par máximo de 605 Nm e acelera de 0 km/h a 100 km/h en
5,2 segundos. Tendo a mesma
batería que o GT o seu motor achega unha potencia de
229cv.
Mentres outros BEV están baseados en estruturas pensadas
para motores de combustión,
este dende o primeiro momento foi concibido para unha
propulsión eléctrica, o que significa que todas as prestacións
e funcionalidades do EV6 están presentes sen limitacións
ou sen comprometer outros
aspectos do coche.

Con cinco cilindros
e mellores prestacións no motor, o RS
3 Sportback e o RS 3 Sedan de
Audi teñen agora un mellor
rendemento e par de motor,
que chega aos 500 Nm de par
máximo, 20 Nm máis que o seu
predecesor. A 5.600 rpm entregan unha potencia de 400cv, e
aceleran de 0 km/h a 100 km/h
en 3,8 segundos, mentres a velocidade máxima está limitada
aos 250 km/h, que poden ser
290 km/h se o comprador inclúe un parquete opcional. O
consumo medio segundo o ciclo WLTP é de 9,0-9,1 l/100 km

para o RS 3 Sportback, e de 8,99,0 l/100 km para o RS 3 Sedan.
O deseño exterior está renovado para darlle un look máis
dinámico e rechamante cun
frontal máis deportivo e un
traseiro que quere lembrar os
coches de competición. Faros
LED planos en forma de cuña
e unhas lamias de 19 polgadas
están entre outros cambios na
cuberta do RS 3. O interior tamén bebe deste estilo deportivo, dende os asentos ata a
cabina dixitalizada ou as luces
empregadas no habitáculo.

A eficiencia híbrida do Honda
HR-V e:HEV 2021
Honda dá un paso
máis ao conseguir
que toda a súa oferta europea inclúa propulsores eléctricos ou híbridos. Este
modelo do HR-V é un SUV
compacto que procura a comodidade, funcionalidade e
desexo dos consumidores.
A carrozaría coupé moderna
esconde un interior versátil e
confortable, grazas ao deseño
dos propulsores concentrados
na zona central. Os asentos
configurables reforzan este aspecto de adaptabilidade que
impregna o HR-V dende fóra
ata dentro. O habitáculo ten un
estilo minimalista e moderno

con materiais de calidade e
tacto suave, ademais de liñas
e superficies despexadas ata
a cabina. Aspectos de conectivade e interface dixital están
dispostos de tal forma que sexan sinxelos de empregar para
o usuario, e completan a experiencia no interior do vehículo.
A propulsión híbrida deste
modelo ofrece 96 kW, 131cv,
e un par máximo de 253 Nm.
O HR-V, en ciclo WLTP, produce
unhas emisións de CO2 a partir
de 122 g/km, proporciona un
aforro de combustible de 5,4
l/100 km e acelera de 0 a 100
km/h en 10,6 segundos.

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
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Porsche lanza a Platinum
Edition do Panamera
Porsche lanza o
Platinum Edition, variante do Panamera
4 e do Panamera 4 E-Hybrid
cun selo elegante e exclusivo
que se identifica claramente
dende o exterior polas aplicacións de cor platino nas
molduras de saída do aire
detrás das rodas dianteiras,
o logotipo Porsche co nome
do modelo na parte traseira
e, nas versións híbridas, as
letras “e-hybrid” dos laterais.
O luxo dos acabados continúa no interior como aprezamos no volante deportivo
GT que manexa a dirección
Power Steering Plus, os protectores dos limiares das
portas en aluminio cepillado de cor negra co logotipo

Platinum Edition, o reloxo
analóxico do cadro de mandos, os asentos traseiros calefactados e os dianteiros
Confort con memoria e axustables en catorce posicións.
As versións do Platinum
Edition están dispoñibles en
Europa para o Panamera 4 e
o Panamera 4 E-Hybrid, incluídas as versións Panamera
Sport Turismo.
Os prezos finais son de
124.660 € para o Panamera
Platinum Edition; 132.400 €
o Panamera Sport Turismo
Platinum Edition; 128.639 €
para o 4 E-Hybrid Platinum
Edition, e 131.785 € para o
Panamera 4 E-Hybrid Sport
Turismo Platinum Edition.

Zity empregará un Renault 4L eléctrico
Cúmprense
60
anos da chegada a
España duns dos automóbiles míticos na historia
do noso país, o Renault 4L.
Económico e fiable foi unha
das mellores opcións para a
nacente clase media e traballadora da década dos sesenta do século pasado. Por
esas características Zity elixiuno para o seu modelo de
negocio de carsharing, tranformándoo ás necesidades
urbanas dos novos tempos,
facéndoo 100% eléctrico e
con cero emisións.

Zity contribúe a eses obxectivos usando unicamente
vehículos 100% eléctricos
e plantexando proxectos
como o presentado no pasado South Summit de Madrid
para a condución con vehículos tele-operados. A visibilización deste compromiso
por parte de Zity concrétase
na versión deste clásico francés que percorrerá as rúas de
Madrid para a gravación dun
spot publicitario a finais deste mes.

Así é o novo Aygo Cross
O novo Toyota
Aygo Cross é un
crossover deseñado
e producido en Europa coa
mirada posta nas demandas
da vida urbana e interurbana
das cidades do continente. O
enxeñoso deseño do espazo
dos asentos traseiros permite
unha capacidade de carga do
maleteiro de ata 231 litros. A
suspensión TNGA é perfectamente acorde coas lamias
e pneumáticos de maior tamaño, mentres que o uso
de materiais illantes acústicos da lugar a un habitáculo
máis silencioso. Dotado dunha gran conectividade a través de Toyota Smart Connect
e a aplicación smartphone
MyT articulados nunha pantalla táctil de alta definición

de 9”, os clientes poderán
estar sempre conectados co
seu Aygo Cross.
A seguridade ten como
referente o sistema Toyota
Safety Sense, con sensor de
cámara modular e radar de
ondas milimétricas, Sistema
de Seguridade Precolisión,
detección de peóns de día
e noite, detección de ciclistas, freado de emerxencia, Control de Cruceiro
Adaptatativo Intelixente,
Sistema de Mantemento
de Traxectoria e Dirección
Asistida de Urxencia. No corazón do Aygo Cross encóntrase o motor 1KR-FE dun
litro e tres cilindros, cuns elevados niveis de fiabilidade e
rendemento, cun consumo
previsto de 4,7 l/100 km.
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Talleres

ÉXITO
■ Texto: MANUEL BÁEZ
COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES

Que significa ter éxito? Un
amplo abano de respostas
serían válidas para definilo,
por exemplo para min sería
un éxito poder celebrar os
50 anos que xa levo ás miñas costas cos catro amigos
da miña xeración, dos de verdade, non os que che din as
redes sociais que tes, ou os
nosos aniversarios que en
2020 non puidemos celebrar.
Mencionada a miña idade
se eu quixese ter éxito nunha
carreira de 100 metros lisos
contra o campión olímpico,
credes que podería conseguilo? Pois claro! O único que
preciso é saír un minuto antes
que el. A isto chámase anticiparse ou adiantarse.

Obxectivos
Se levamos estes dous
exemplos mencionados ao
ámbito profesional poderíao
traducir en:
- Fixa obxectivos
- Anticípate
Para ter éxito en algo, o primeiro que hai que ter moi claro é ese algo. Por exemplo, se
alguén me dixese que o seu
éxito sería aumentar os seus
ingresos, diríalle que iso non
é un obxectivo, senón un
desexo.
Se dis “quero aumentar os
meus ingresos un 10%”, iso si
sería un obxectivo.
Os obxectivos teñen que
estar cuantificados, que sexan medibles e accesibles.
O problema que observo
no taller, que non ten punto de partida nin referencia
á hora de fixar un obxectivo; salvo o diñeiro que entra
en caixa (creo que algún xa
me leu ou escoitado iso de

“economía de caixón”). Por
que ocorre? Porque o taller
non soe medir (ollo que estou xeneralizando), uns porque ninguén lles ensinou

Os
obxectivos teñen
que ser medibles e
accesibles
cando lles “soltaron” o programa de xestión, tampouco
se preocuparon por aprender, e outros polo mero feito
de que van gañando diñeiro.

Anticipación
Agora falarei do segundo
exemplo, “anticiparse”. Hai un
taller por cada 674 habitantes. Parácheste a pensar por
que os teus clientes cómpranche a ti? Se ti es igual
de guapo que o teu
veciño?

Refírome co de “guapo” a
que tanto ti como a túa competencia tedes un nivel técnico excelente, que tanto ti
como a túa competencia tedes o mesmo prezo de man
de obra… Buf! que erro, iso
de que “poño a 40” porque
o meu veciño tena a 39 € e
o outro a 41. Conclusión: nin
para ti nin para min, 40 €. Só
lles fago unhas preguntas
moi concretas os que me dan
esta resposta:
- Pagas o mesmo de salarios que os teus veciños?
- Pagas polo teu local o
mesmo que os teus veciños?
- Tes máis ou menos elevadores, equipos de diagnoses,
alineador, descarbonizadora
e outra maquinaria que os
teus veciños?
Non podo escribir un artigo sen facer referencia á importancia da

man de obra, punto e separadamente, continúo coa
anticipación.
Seguro que se pensas atoparás o “valor diferenza” do
teu taller con respecto á competencia. Quizais será algo insignificante para ti e algo no
que non penses en que poida
resultar diferencial.

Se pensas,
atoparás o “valor
diferenza” do teu
taller con respecto á
competencia
En canto entro nun taller
e póñome en modo cliente,
debe ser que pisei moitos,
enseguida sei por que cousas iría a ese establecemento e por cales non.
Cando o atopes non o cales, comunícao ao mundo. Si,
si, ao mundo.
- Taller: Como?
- Eu: Fai falta que responda?
- Taller: Xa, pero é que eu
non creo nas redes sociais nin
na Internet.
- Eu: Pois se quedas quieto
e non te anticipas (aínda estás a tempo) o campión olímpico gañarache a carreira dos
100 metros.

Observa e pensa
Resumo do meu artigo:
“non traballes tanto e pensa máis”. Busca un obxectivo e lánzate a por el. Coida a
imaxe do teu negocio (quizais
ese sexa un valor diferencial).
Pensa, observa e pensa… e
chegará o éxito.

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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Volkswagen ID.4
VW colleu a boa senda
■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía

Coa liña ID a marca xermana colleu o camiño correcto.
Unha mágoa que non lanzase estes vehículos dez anos
antes. Este é un eléctrico
dende a mesa de debuxo
ata o final da liña de produción. Acabáronse os aproveitamentos, feitos por moitos
fabricantes, de chasis e bastidores de vehículos deseñados para incorporar motores
de combustión adaptados a
eléctricos. Isto soa a chapuza
pouco crible.
Pero o automóbil que
traemos a estas páxina é un
traballo ben feito. Ten tecnoloxía de abondo, autonomía
e unhas liñas agradables. O
seu talón de Aquiles como
todos os coches eléctricos
está no prezo. Falta un empurrón potente das administracións para que se poñan
ben a tiro.
O grupo alemán fixo un
investimento de 46.000 millóns en electromobilidade
e dixitalización. A idea é que
en 2025, o 30% das vendas
sexan vehículos eléctricos,
que en 2030 esa cifra aumente ata o 70% e que todos os segmentos conten
con, polo menos, un produto cen por cento eléctrico.

Exterior e liñas
O ID.4 ten unha lonxitude
de 4,58 metros e o primeiro que amosa esteticamente é un carácter moi persoal.
O seu deseño é claro, fluído e robusto. Combina as
calidades dun SUV cunha
aerodinámica moi ben desenvolvida; o seu coeficiente
aerodinámico é de só 0,28.
Ademais da forma básica
fluída da carrozaría, presenta moitos detalles que contribúen a este resultado de

“produto xermano”. A combinación do grupo traseiro
e o grande spoiler do borde do teito garanten que o
fluxo de aire se interrompa
limpamente.
As liñas do ID.4 marcan o
comezo dunha nova era de
mobilidade. Non hai grella
do radiador porque o motor
eléctrico non o precisa. Os
característicos faros e a firma luminosa que se estende
entre eles achéganlle á parte frontal un carácter actual.
A carrozaría ten un aspecto robusto e aparencia de
estar fabricada nunha soa
peza, mentres que as grandes láminas danlle ínfulas
de deportividade ao ID.4.
A forte liña da cintura outórgalle inercia á carrozaría
do coche; o arco do teito favorece a estética alongada
deste eléctrico. Termina en
piares planos e cunha forma
de deseño marcado na parte
traseira. A carrozaría presenta solucións complexas para
reducir o peso: os faldróns
laterais, por exemplo, están
feitos de aluminio e aceiro
ultrarresistente.
No apartado luminoso, o
ID.4 utiliza novos tipos de
tecnoloxías. Entre elas inclúense os faros Matrix LED
IQ.Light interactivos (de serie
no ID.4st Max), que saúdan
o condutor ao facer pivotar
os seus módulos de lentes
cando se abre o vehículo.
Irradian unha luz de estrada
continua con control intelixente que ilumina a estrada
de forma brillante sen cegar
o resto de usuarios. O grupo óptico traseiro LED 3D
(tamén de serie no ID.4 1st
Max) integra un intermitente
dinámico que vai do interior
ao exterior. A súa luz traseira
ten un efecto particularmente homoxéneo e plástico, xa
que a emiten uns innovadores LED 3D, que se colocan

de forma individual e libre.
A luz de freo brilla formando unha “X”. para dar a benvida e despedirse do condutor,
acciónanse funcións dinámicas nas luces; o cliente pode
elixir entre dous deseños.
or outra banda, os picaportes das portas do ID.4
están integradas a ras da carrozaría e ábrense electricamente de serie. O condutor e
os pasaxeiros sentan comodamente nunha posición

elevada, típica dos SUV.
Grazas aos curtos beirís e a
longa batalla de 2,77 metros,
o habitáculo é tan espazoso
coma o dun SUV convencional dun segmento superior. Forma un “Open Space”,
como en todos os modelos
ID. do fabricante alemán. O
teito de cristal panorámico
(de serie no ID.4 1st Max),
que ocupa practicamente
todo o teito, achégalle moita luz ao coche. A consola
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central, de configuración
flexible non ten conexión
co taboleiro de instrumentos. O airbag central entre
os asentos dianteiros, que
se desprega ao producirse
unha colisión lateral, mellora aínda máis o nivel de seguridade pasiva.
As cores e materiais do
interior son modernos e
atractivos. Os tapizados
dos asentos de dous tons
están confeccionados en

gran parte con microvellón
“ArtVelours” en Platinum
Grey. Os gornecidos das portas e o taboleiro de instrumentos tamén presentan o
mesmo ton de gris. Pola súa
banda, os asentos e as portas
inclúen toques de Florence
Brown.

Maleteiro
Mención á parte merece o espazo de carga deste

eléctrico, amplo, modulable
e xeneroso. O maleteiro ten
unha capacidade de 543 litros e pode ampliarse ata
1.575 litros se se pregan os
asentos traseiros. No ID.4 st
Max hai un portón traseiro
de accionamento eléctrico,
que se abre co movemento
dos pés. Tamén conta cunha rede para equipaxes, un
panel de separación e unha
versátil superficie de carga
variable.

Propulsión e batería
Inmediatamente diante
do eixe traseiro do ID.4 hai
un motor eléctrico que impulsa as rodas a través dunha caixa de cambios dunha
marcha. Trátase dun propulsor síncrono activado por
imán permanente (PSM)
compacto, lixeiro e altamente eficiente. Nos dous
modelos de First Edition,
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proporciona unha potencia
de 150 Kw (204cv), e ofrece 310Nm de par dende o
arrinque. A aceleración de
0 a 100 km/h require de tan
só 8,5 segundos.
Este modelo conta coa
suspensión adaptativa DCC
a bordo, que está acoplada á selección do perfil de
condución cos modos Eco,
Confort e Individual, de maneira que ambos os sistemas
logran que a gama entre comodidade e deportividade
sexa aínda máis ampla. O
xestor da dinámica de condución conecta en rede os
amortecedores adaptativos
co bloqueo electrónico do
diferencial e xestiona a súa
interacción con gran precisión. Outro sistema estándar
no ID.4 1st Max é a dirección
progresiva. A súa relación
de transmisión vólvese máis
directa canto máis se xira o
volante.

A carrozaría
presenta solucións
complexas para
reducir o peso
Este eléctrico é un SUV capaz de percorrer longas distancias sen problemas. Nos
modelos ID.4 1st, unha batería cun contido de enerxía neta de 77 kWh serve
como acumulador de enerxía. Pesa 493 quilogramos e
ten unha autonomía de ata
520 km (WLTP). Nós puidemos constatar na proba
que se dosificamos o pedal do acelerador e aproveitamos a rexeneración de
enerxía a autonomía é moi
satisfactoria.

O novo ID.4 obtivo 5 estrelas na proba de seguridade Euro NCAP

A carcasa da batería, que
está composta por perfís
de aluminio e está protexida por un marco resistente,
contén doce módulos de batería. Cada unha delas integra 24 células Pouch cunha
cuberta exterior flexible. Así
mesmo, inclúe unha placa
base con condutos de auga
integrados para regular a súa
temperatura. Para iso, o fabricante xermano garante
que, despois de oito anos ou
160.000 quilómetros percorridos, a batería aínda teña
como mínimo o 70 por cento
da súa capacidade orixinal.
Este modelo ten un poderoso sistema de recuperación de enerxía. O condutor
utiliza o selector de marchas para decidir se o vehículo debe recuperar enerxía
ao soltar o pedal dereito.
Case podemos conducir só
co pedal dereito, sobre todo
na cidade, se somos previsores. Se o nivel de marchas
D (Drive) está inserido, na
maioría de situacións, desprázase por inercia, o motor
eléctrico xira libremente. No
nivel de marchas B (Brake),
o propulsor eléctrico, como
xerador, recarga a batería.

Ao realizar múltiples manobras de freado lixeiro en
situacións cotiáns, o motor
eléctrico leva a cabo a desaceleración por si mesmo; só
por enriba deste punto entran en xogo os freos de roda
hidráulicos.

Arrincamos!
Unha vez aberto o vehículo co mando a distancia
entramos e xa está arrincado, non temos que premer
ningún botón de Start/Stop.
Unha vez situados no asento do piloto eliximos a D no
selector de marchas situado
á dereita da pantalla que fai
de cadro de instrumentos e
comezamos a ruta. A pantalla móvese á vez que o volante, polo que en ningún caso
será tapada polo aro, como
ocorre noutros vehículos da
competencia. Se eliximos no
mando das marchas a posición B o ID.4 recargará a batería sempre que sexa posible.
Unha elección bastante recomendable se queremos
contar co máximo de autonomía. Cunha carga completa poderemos percorrer
arredor duns 500 km, todo
depende do percorrido que
fagamos e do que pisemos
o acelerador. A estratexia de
planificación da condución
xoga moito. Así e todo, temos que dicir que nós nos
encontramos moi cómodos
neste apartado e sen estrés.
O coche cumpriu co prometido polo fabricante.
Nada máis pisar o acelerador este eléctrico entréganos satisfactoriamente os

seus 204 cabalos. O motor
vai situado no eixe traseiro, un propulsor síncrono
que só pesa noventa quilos
e que polo seu tamaño podería caber nunha bolsa de
deporte. Decidiuse esta distribución para conseguir un
repartimento de pesos de
50/50.
Os seus 204cv e 310 Nm
moven con soltura os 2.124
kg do ID.4, facendo de 0 a
100 km/h só 8,5”. Ademais de
ser rápido en recta, tamén o
é, sorprendentemente polo
seu tamaño e peso, en curva. Incorpora unha dirección
rápida e moi directa. E é que
o coche se desenvolve realmente ben, virando bastante
plano e sen cabeceos pronunciados nas freadas. Uns
freos que, por certo, son de
tambor no eixe traseiro pero
que cumpren sen problemas
co seu cometido.
Podemos cambiar a personalidade do vehículo cos
catro modos de condución
dispoñibles ‒Eco, Confort,
Sport e Individual‒; a retención rexenerativa varía
dependendo do escollido.
Ademais, como xa mencionamos, existe a condución
rexenerativa, que se activa
poñendo o selector en B,
desta maneira cando soltamos o pedal dereito, as deceleracións son moi acusadas,
tanto que se pode realizar a
condución a un pedal. Isto é
recomendable, por exemplo,
para o seu uso en cidade.
Tamén na urbe se desenvolve con lixeireza grazas ao
seu diámetro de xiro de tan
só 10,2 metros.
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o
ID.4 inicia a
f r e a - da rexenerativa, pero
aínda deberemos poñer o pé
no pedal do freo para unha
parada total.

Proba Euro NCAP

O maleteiro ten unha capacidade de 543 litros (1.575 cos asentos traseiros pregados)

O ID.4 condúcese como
un SUV compacto medio, é
bastante rápido para os estándares dos SUV. Nas curvas é estable e cómodo, pero
non pretendamos que sexa
un modelo deportivo. A comodidade de condución é
boa, pero o axuste da suspensión é bastante suave

para o noso gusto, significa
que sentiremos algúns movementos pronunciados da
carrozaría cara arriba e cara
abaixo cando conducimos
sobre fochancas.
O rendemento da freada
é excelente en situacións
potentes. Ademais ao levantar o pé do acelerador

O novo ID.4 obtivo uns
bos resultados na proba de
seguridade Euro NCAP. Con
cinco estrelas, este eléctrico
de VW obtivo a máxima puntuación. Os auditores outorgáronlle boas puntuacións
en todos os criterios: tanto
en protección dos ocupantes adultos, nenos e usuarios vulnerables da vía, como
en materia de sistemas de
asistencia.

Este eléctrico
é capaz de percorrer
longas distancias
sen problemas
A avaliación da protección dos adultos ocupantes
baséase en factores como
as probas de impacto frontal, impacto lateral e “lategazo cervical”. Baseándose

nestas probas de choque, na
avaliación das medidas para
garantir que o rescate e a extracción sexan o máis rápidos posible, o ID.4 obtivo o
93% dos puntos dispoñibles
con relación aos condutores
e os pasaxeiros adultos. Para
os nenos determinouse un
resultado do 89%.

Conclusión
A ausencia de caixa de
cambios e túnel de transmisión, ao ser un eléctrico, contribúen ao aproveitamento
máximo do espazo. Este modelo ofrece unha capacidade
de habitáculo equivalente a un SUV dun segmento
superior.
O VW ID.4 ten un duro camiño por diante ao competir
con rivais de última xeración, pero ten todo o necesario para ser unha elección
acertada para un SUV eléctrico. É unha proposta moi interesante para un vehículo
práctico orientado a coidar o
medio natural, e co paso dos
quilómetros para lles axudar
aos nosos petos.
O prezo do ID.4 parte dos
36.000 euros, con campañas
incluídas.

20

Novas

G01 e G01 F, xa están á venda

A Soulfuel de BMW Motorrad

Os G01 e G01 F, SUV
compacto de 5 prazas da marca italiana
SWM, xa está á venda. O interior do SWM G01 destaca
pola calidade e variedade do
equipamento; así podemos
apreciar os acolchados no cadro de mandos e paneis das
portas, a tapizaría italiana,
dúas pantallas para instrumentalización e infoentretemento. Incorpora chave
mans libres, portos USB nas
prazas traseiras e dianteiras
e posavasos dianteiros que
permiten quentar bebidas.
Un amplo abano de axudas
á condución aumentan a seguridade, como o aviso de
colisión frontal (FCW), de vehículos en ángulo morto dos
retrovisores, de abandono de
carril (LDW), de proximidade
ao vehículo que vai por diante, cámara de aparcamento

O
personalizador xaponés Shinya
Kimura, en colaboración co equipo de desenvolvemento da BMW Motorrad
R 18 en Alemaña, leva a termo o proxecto “The Wall”,
que transforma a R 18 nun
exemplar único para a serie “SoulFuel”. Deste xeito
Kimura deseña un guiador
8 polgadas máis estreito e
6 polgadas máis abaixo; un
depósito de combustible
alargado e asento acolchado feito a man por Backdrop
Leathers en Xapón e que
crea un fluxo natural dende
o sillín á luz traseira redonda; semicarenado para unha
condución cómoda a alta velocidade; acabado de pintura

e de arranque en pendente,
entre outros sistemas.
Na súa fase de lanzamento
o SWM G01 conta cunha única opción mecánica, o propulsor de gasolina con catro
cilindros en liña de 1,5 litros,
sobrealimentado por un turbocompresor que desenvolve 131cv e 215 Nm de par. O
cambio pode ser manual ou
automático, en ambos casos
con seis relacións e estará
dispoñible en versión gasolina ou bifuel con gasolina
ou Gas Licuado de Petróleo
(GLP), neste caso coas etiquetas ECO da DXT.
Os prezos varian dende os
22.095 € do G01MT Basic, os
23.495 € do G01 MT Elite, os
25.995 € do G01AT Elite, os
25.095 € do G01 F MT Luxury
e os 28.095 € do G01 F At
Premium.

con capa de po de bronce sobre unha superficie golpeada
con martelo para crear textura. Respecta as cubertas laterais para manter o aspecto
do chasis orixinal así como a
forma do sistema de escape,
pero pintándoo de cor negra.
Criado no seo dunha familia
dona dunha pequena fábrica
de remaches, Kimura saltou
á fama na década de 1990
coa súa personalización da
Harley-Davidson, a “Samurai
Chopper”, dando o salto a
Azusa (California) onde creou
Cabott Engineering en 2006.
Na actualidade fabrica só un
pequeno número de motos
ao ano, sen presión de tempo e para clientes exixentes

Un “Huracán” con firma de artista
Paolo Troilo nace en Tarento
un 27 de marzo de 1972 e
mostra dende moi temperá idade un enorme talento
e creatividade para o deseño e o debuxo. Estudante no
Instituto Europeo de Deseño
de Roma e na Facultade
de Artes e Arquitectura da
Universidade de Florencia,
non chegou a completar
ningún destes estudos, inclinándose claramente pola
publicidade, o que lle levou a
ser nomeado como o Mellor
Director Creativo Italiano en
2007. Xa no 2005 decidiu
deixar o debuxo pola pintura,
na que prescinde dos pinceis
e opta polo uso dos dedos
como ferramenta de traballo.

Sobre el dixo Cristian
Mastro,
Director
de
Marketing de Automobili
Lamborghini: “Foi inspirador coñecer a Paolo Troilo
e a súa expresión artística”.
Froito desta colaboración é a
homenaxe que o artista rende ao Huracán EVO coa pintura alcumada “Minotauro”,
executada nos laterais dun
destes modelos de Lambo.
Trátase dunha representación da fusión entre o home
e o símbolo do touro de
Automobili Lamborghini, e
o concepto de mito expresado na forza indomable,
case animal, que desprenden os antebrazos da figura
do home pintada nos laterais

do coche, así como os puños
pechados no capó dianteiro
e que lembran os cornos dun
touro. A obra é unha expresión do dinamismo, potencia
e emoción profunda que experimenta o artista ao tempo de conducir o Huracán
EVO e que quedan plasmados nos poderosos trazos do
corpo do home que trazan

as xemas dos dedos de Paolo
Troilo.
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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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Vespa Primavera 125 S
O mito italiano continúa crecendo
■ XOSE ARUFE | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía
https://motospruebas.blogspot.com
motospruebas@gmail.com

Conducir unha Vespa sempre ten un encanto especial.
Poida que sexa pola súa historia ou por esa carrozaría
de aceiro que leva cambiando as súas liñas dende 1946,
pero que sempre mantivo
o seu deseño característico.
Un deseño que segue sendo
a día de hoxe único entre os
scooters. A Vespa segue sendo un obxecto de desexo por
dereito propio.
Unha “moto” que fará felices aos que queren un vehículo non só para moverse
pola cidade, senón tamén
para presumir desta moto
capaz de transmitir alegría.
Imaxínome que moitos
xa coñecedes a historia de
Vespa, pero polo si ou polo
non aquí déixovos un breve
resumo no seu 75 aniversario.

Un pouco de historia
A Segunda Guerra Mundial
supuxo un duro revés para
Piaggio, xa que, ao ser un
dos principais fabricantes
de avións civís e militares
italianos, as súas fábricas foron bombardeadas e quedaron nunha situación moi

A Primavera
debutou no
mercado o ano
1968
ruinosa logo da guerra. É
neste contexto cando os fillos de Rinaldo, Enrico e
Armando, inician a reconversión industrial. Foi Enrico
concretamente quen tivo a
privilexiada visión de crear
un vehículo de baixo custo.

Enrico Piaggio deuse conta
de que para crear algo realmente innovador tería que
elixir a un deseñador cunha
mente despexada de calquera concepto de construción
de motocicletas, así que
confiou o deseño ao enxeñeiro aeronáutico Corradino
D'Ascanio, deseñador dalgúns modelos de helicópteros experimentais, a persoa
ideal para inventar algo completamente novo.
D'Ascanio odiaba ter que
subirse a unha motocicleta
para sentarse nela, así que
utilizou os seus coñecementos de deseño aeronáutico
para inventar a primeira motocicleta con carrozaría portante, sen estrutura tubular
de aceiro e, grazas a iso, sen
túnel central. Adoptou unha
suspensión dianteira inspirada na do tren de aterraxe
dos avións e creou un motor
conceptualmente derivado
dos motores de arrinque dos
avións. Trasladou a caixa de
cambios ao manillar, por considerala moito máis práctica
de utilizar, cubriu o motor co
chasis para remediar as frecuentes fugas de aceite que
manchaban os pantalóns, engadiu a roda de reposto porque a maioría das estradas da
época estaban sen asfaltar e
os motoristas víanse obrigados a remediar as frecuentes picadas con pegamento
e parches.
Modelou a posición de
condución en torno ao deseño dun home comodamente
sentado nun sillón, para que
a condución prolongada fose
o menos esgotadora posible.
Coa axuda de Mario D'Leste,
o seu deseñador de confianza, Corradino D'Ascanio só necesitou uns días para afinar a
súa idea e preparar o primeiro deseño, que se fabricou en
Pontedera en abril de 1946. A
primeira Vespa nacera.

O 23 de abril de 1946,
Piaggio & C. SpA. presentaron as patentes da primeira
Vespa 98 cc Nun curto espazo de tempo foi mostrada ao
público, pero provocou reaccións non moi alentadoras. Con todo, Enrico Piaggio
non dubidou en lanzar a produción en fábrica de dúas
mil unidades da Vespa 98 cc.
Ao ano seguinte apareceu a
Vespa 125, un modelo máis
grande que pronto se estableceu firmemente como o
sucesor da primeira Vespa 98.
O milagre Vespa converteuse en realidade e a produción
medraba constantemente;
en 1946, Piaggio puxo 2.484
scooters no mercado, estes
convertéronse en 10.535 ao
ano seguinte e en 1948 a produción chegaba a 19.822,
en 1950 superou os 60.000
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vehículos e só tres anos máis
tarde 171.200 vehículos saíron das fábricas do construtor italiano.

Vespa Primavera 125
En 1968, co fin da produción da Vespa Nuova
125, debutou no mercado
a Primavera: a mesma liña
que marcara o grande éxito
de toda a gama, pequena e
áxil, cun motor de 125 cc de
maiores prestacións, a Vespa
Primavera permaneceu no
catálogo ata 1982.
En 2013 a Primavera volve a producirse 45 anos despois. O seu debut no Salón
do Automóbil de Milán de

hai uns anos debeu provocar un sorriso nos rostros daqueles que soñaban con esa
fermosa moto co colín levantado dos anos 70. Si, porque
o primeiro que saltaba á vista era precisamente iso: a
cola, un pouco pesada nos

Este scooter
é sempre rápido nos
xiros e estable na
súa trazada
últimos modelos, daba paso
a unha liña limpa e esvelta,
como un auténtico aguillón
que fai xustiza ao seu nome.

Nos primeiros nove meses de 2013 vendéronse
146.600 unidades de Vespa
Primavera en todo o mundo. En 2015 renóvase e incorpora luces de posición
LED melloras no motor e versión ABS. Dous anos despois
(2017) monta un novo motor
I-GET, versión Euro 4 e ABS
de serie.
Este ano incorporou un
novo motor I-GET, versión
Euro 5, cun mellor rendemento a todos os niveis, e un
menor consumo. Ademais
do seu encanto a Primavera
2021 é unha das mellores
Vespas da historia polo seu
equilibrio e a calidade de
construción.
Ten unha posición de condución que se adapta a todo
o mundo e condúcese moi
facilmente. No tráfico é áxil,
doada de manobrar e moi
cómoda, ata en parella, grazas á boa forma do asento. A
capacidade de carga é boa
cun amplo espazo baixo o
asento e tamén hai unha
portaequipaxes dianteira ou
traseira opcional. O motor de
125 é moi equilibrado para
moverse rapidamente cun
baixo consumo. A Primavera
é boa para todos e para todas as idades.
A gran diferenza da
Primavera S con respecto á
estándar é a incorporación
dun panel de instrumentos
con pantalla TFT a toda cor
de 4.3”. É unha verdadeira revolución para Vespa, que por
primeira vez na súa historia

conta cun formato completamente dixital a cor para o
taboleiro de instrumentos.
Mostra toda a información
necesaria no día a día, como
velocidade, a quilometraxe, a temperatura ambiente e o nivel de combustible,
pero ademais é a interfaz
coa VMP (Vespa Multimedia
Platform). Descargas a aplicación no móbil, conéctala
á túa Vespa e poderás ver
cantidade de información
enviada sobre o estado do
vehículo e a ruta que se está
seguindo, inclinacións, velocidades máximas e todo tipo
de curiosidades. Tamén, co
teléfono conectado, permite usar os botóns do guiador
para responder chamadas e
usar os comandos de voz do
teléfono para facer chamadas ou reproducir música.

Práctica
O estilo non o é todo. Moita
practicidade cun baixo asento, que se abre pulsando un

A Vespa
Primavera é
cómoda incluso con
acompañante
botón na parte traseira ou co
mando a distancia, capaz de
albergar un casco jet. O repousapés, malia a presenza
do túnel central -de poucos
centímetros de altura- que
o divide en dúas porcións, é
apropiado para gardar unha
mochila, suxeitándoa ao gancho para bolsas situado no
extremo do asento. O compartimento detrás do escudo
é de tamaño modesto, pero
permite colocar, no lado esquerdo, un smartphone que
se pode recargar grazas á
toma USB estándar.
A parte traseira fíxose única
cun gráfico que reproduce en
serie, cunha perspectiva óptica, o nome Primavera. Os
acabados cromados do marco dos faros, a portaequipaxes e a barra de suxeición do
pasaxeiro completan o traballo. Ao final, mírese como
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PREZOS

O display mostra toda a información que precisamos

•
•
•

Primavera 125: 4.199 €
Primavera S 125: 4.699 €
Máis uns 250 € de gastos
de matriculación

SEGURO

Terceiros con asistencia en estrada,
seguro de condutor: 175 €/Ano
Tamén hai a posibilidade de
engadir roubo, incendio ou
perda total (Todo Risco)

MANTEMENTO

Baixo o asento podemos gardar un casco jet

O escape está en harmonía coas liñas da Primavera

se mire, esta Primavera sorprende e chama a atención
en cada semáforo.
Con respecto ao motor, xa
falamos noutras probas dos
motores de Piaggio, inicialmente denominado Leader.
Os enxeñeiros da marca mellorárono ano tras ano con
novas tecnoloxías como o
sistema de inxección i-get;
posiblemente este propulsor de 125 refrixerado por
aire forzado sexa dos máis
fiables do mundo.

Arrincamos!
No momento da arrincada
establécese unha gran sensación, a posición de condución
é cómoda, o espazo para as

pernas é máis que suficiente,
a baixa altura do asento permite tocar o chan cos pés de
forma segura, a Primavera é
cómoda ata en parella, e aborda pavimentos irregulares
con facilidade malia as rodas
baixas e o reducido percorrido
da suspensión.
Áxil e manobrable, este
scooter é sempre rápido nos
xiros e estable na súa trazada, os freos teñen unha resposta rápida, e en particular
o disco dianteiro, ten moi bo
grip. Dispón de ABS na roda
dianteira, novamente teño
que destacar o sistema de
freos, exercendo a presión
necesaria fun capaz de deter esta primavera 125-S en
moi poucos metros con total

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: 60 €
Cambio de pneumáticos
cada 12.500 km
Prezo aproximado: 135 €
seguridade, crucial en situacións de urxencia.
Destacar tamén o traballo dos Pirelli Anxo Scooter,
na miña opinión os mellores
pneumáticos de scooter pola
seguridade que transmiten,
superando ata aos consagrados Michelin City Grip.
O áxil motor vai acompañado dunha transmisión moi
suave, precisa e extraordinariamente elástica. O consumo
de combustible é máis que
bo e na cidade, ata cun estilo de condución dinámico, a
Primavera nunca baixa dos 30
km/l. En canto a velocidade de
cruceiro móvese entre os 100
e os 120 km/h con bo aplomo
e estabilidade.
Elixir unha Vespa, significa
decidirse a comprar algo único, ou máis ben... obxecto de
coleccionista.
Dende 1946, ano en que
debutou o scooter máis famoso do mundo, vendéronse
18 millóns de Vespas, moitas
das máis antigas continúan en
circulación.

• Prazas: 2
• Fabricante: Piaggio & C. S.p.A.
• Importador: Piaggio España
MOTOR E TRANSMISIÓN:
• Cilindrada exacta: 124 cc
• Tipo: monocilíndrico de 4 tempos
• Distribución: SOHC
(unha árbore de levas)
• Válvulas por cilindro: 3
• Alimentación:
inxección electrónica
• Refrixeración: aire forzado
• Potencia: 11cv a 8.000 rpm
• Par máximo: 10.4
Nm a 6.750 rpm
• Combustible: gasolina
sen chumbo 95
• Normativa
anticontaminación: Euro5
• Aceso: Electrónico C.D.I.
• Transmisión secundaria: correa
• Embrague: automático
centrífugo en seco con
topes amortecedores
CHASIS:
• Tipo de chasis: bastidor en
láminas de aceiro con reforzos
estruturais soldados
• Suspensión dianteira:
monoamortecedor
de dobre efecto
• Percorrido: 70 mm
• Suspensión traseira:
tipo basculante motor
conectado ao chasis
• Percorrido: 78 mm
• Regulacións: precarga
en 4 posicións
• Freo dianteiro: disco
ABS (200 mm)
• Pinza: 2 pistóns
• Freo traseiro: tambor (140 mm)
• Roda dianteira: lamia
de aluminio de 12"
• Roda traseira: lamia
de aluminio de 12"
DIMENSIÓNS E PRESTACIÓNS:
• Lonxitude máxima: 1.870 mm
• Anchura máxima: 735 mm
• Distancia entre
eixes: 1.340 mm
• Altura de asento: 790 mm
• Capacidade do depósito:
8 litros
EQUIPAMENTO
• Oco baixo o asento: si
(un casco integral)
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Retro visor

Medio século de Rekord D de Opel
supoñían un novo desenvolvemento sobre as xa probadas
unidades que contaban con
máis de dous millóns de unidades fabricadas no momento
do seu lanzamento. O chanzo
de acceso estaba representado por un motor de 1,7 litros
con 66cv, o motor S desenvolvía 83cv e a unidade de 1,9 litros alcanzaba 97cv. O Rekord
D tamén é o primeiro turismo
de Opel con motor diésel.
■ ANDRÉS REY | Texto
■ SPRINT MOTOR| Fotos

O Opel Rekord D, que celebrará o seu 50º aniversario en
xaneiro, tiña ante si un listón
difícil de superar. Do seu predecesor fabricáronse máis de
1,2 millóns de unidades, unha
oitava parte de todos os coches que Opel producira nos
seus 70 anos de fabricación de
automóbiles. No seu momento, o comunicado de prensa de

O Opel GT
Diésel estableceu
dezaoito récords
internacionais
Opel dicía que o mercado “non
podía permitirse perder un coche como o Rekord”. Polo que
o papel decisivo que desempeñou no sector da automoción
trasladaríase ao seu sucesor,
que entrou en produción en
decembro de 1971.
Este modelo seguiu as grandes pegadas dos seus predecesores, pero iso non lle
impediu tomar a súa propia
dirección. As súas liñas claras

e funcionais, as superficies lisas, as súas grandes superficies
acristaladas e a súa baixa liña
de cintura definen un estilo exterior atemporal.
Características técnicas
Do mesmo xeito que no seu
predecesor, permitía elixir entre tres tipos de carrozaría: a
clásica berlina con dúas ou
catro portas, unha deportiva
de tipo cupé e unha familiar
con tres ou cinco portas. Para
unha utilización comercial, na
mellor tradición do lendario
“Schnelllieferwagen” dos anos
50 e 60, Opel tamén ofreceu a
versión Rekord van (un familiar de tres portas coas xanelas laterais traseiras paneladas).
O Rekord D (coñecido como
Rekord II para evitar a confusión coa “D” de diésel) tamén
decidiu superar ao Rekord C
en canto a seguridade pasiva.
Os reforzos nos laterais e o teito ofrecían protección en caso
de impactos laterais e envorcaduras, mentres que as zonas
de deformación programada
protexían aos ocupantes ante
as colisións frontais.
Os motores de gasolina do
Rekord D, de catro cilindros,

O historial
O Opel GT Diésel estableceu 18 récords internacionais e dous mundiais no
circuíto de probas de Opel
en Dudenhofen. No Rekord o
novo motor de aceso por compresión, en lugar de por faísca
como nos gasolina, desenvolvía 60cv, cun consumo medio
de 8,7 l/100 km e unha velocidade máxima de 135 km/h. O
Rekord 2100 D recoñecíase facilmente polo abombamento
do seu capó, debido á árbore
de levas na cabeza e á culata
modificada que configuraban
un conxunto máis alto que o
dos motores de gasolina.
O Commodore B, irmán
do Rekord
Dende marzo de 1972 o
Commodore B ampliou a
gama cara arriba, situándose
entre o Rekord e os Admiral e
Diplomat, de superior categoría. O Commodore B compartía carrozaría co Rekord, pero
cun equipamento máis luxoso que este e só estaba dispoñible con motores de seis
cilindros. As evolucións foron
rápidas: ao Commodore S de

2,5 litros e 115cv seguiulle o GS
de 130cv e, posteriormente, o
GS de 2,8 litros con dobre carburador e 142cv. Finalmente,
en setembro de 1972, apareceu o Commodore GS/E como
tope de gama. O seu motor de
2,8 litros con inxección electrónica e 160cv ofrecía unhas
prestacións impresionantes.
O cupé alcanzaba unha velocidade de 200 km/h e a berlina de catro portas de 195. Por
todo iso, non sorprende que o
Commodore GS/E tamén demostrase ser un forte rival en
competición, tanto en circuítos como nos ralis. En 1973
un mozo Walter Röhrl competiu por primeira vez cun Opel
no Rali de Montecarlo. Foi un
éxito, aínda que a falta da homologación correspondente
levou ao Commodore GS/E
cupé preparado por Irmscher
a competir na clase do Grupo
2 para vehículos modificados.
O legado
A principios de setembro de
1976, un Rekord D con carrozaría berlina pintado en dourado saíu da liña de produción
como a unidade un millón
da serie, confirmando que o
mercado realmente “necesita
ao Rekord”. Para conmemorar este éxito lanzouse unha
edición limitada denominada “Millonaire”; con motor S
de 2,0 litros con 100cv e acabado “Berlina”. Cando se presentou a última xeración do
Rekord, en setembro de 1977,
saíran da liña de produción de
Rüsselsheim 1.128.196 unidades do Rekord D e 140.827 do
Commodore B.
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Retro visor

O Maserati Mexico, icona italiana

■ ANDRÉS REY | Texto
■ SPRINT MOTOR| Fotos

O 6 de outubro de 1966
tivo lugar a inauguración da
53 edición do Mondial de l'
automobile de Paris, onde
o Maserati Mexico, considerado un dos GT italianos

O Mexico,
deseñado por
Vignale, foi
un automóbil
exquisito...
máis elegantes de todos os
tempos, foi presentado. Con
nome americano, pero de
esencia modenesa, o Mexico,
deseñado por Vignale, foi un
exquisito automóbil cunha
liñas pulcras e inmaculadas.
Tratábase dun elegante cupé

2+2 de puro estilo Maserati,
pero cun corazón poderosamente deportivo. De feito, baixo o seu capó estaba
oculta a versión de estrada do
motor de carreiras derivado
do 450 S. Foi o terceiro modelo de Maserati en utilizar
esta unidade de propulsión,
despois do Quattroporte e o
5000 GT.
A lenda do nome
Entre as hipóteses de por
que este automóbil foi nomeado como o país centroamericano, cóntase que un
importante cliente mexicano comprara un 5000
GT Allemano que pertenceu ao presidente mexicano Adolfo López Mateos en
1961, e levouno a Módena
para ser reparado despois
dun accidente. Mentres visitaba a histórica planta de

Viale, Ciro Menotti, o cliente, quedou aparentemente
tan impresionado polo prototipo deseñado por Vignale
que insistiu inmensamente en compralo. Di a lenda
que tal foi a súa insistencia
que a carrozaría se montou
no chasis do seu 5000 GT.
Dise que esta serie de coincidencias levou á elección do
nome “Mexico” para o futuro
modelo.
O expediente
Dende o seu lanzamento, o
vehículo estaba dispoñible
con dous motores V8: un 4.2
litros de 260cv cunha velocidade de 240 km/h, e un 4.7
litros de 290cv que alcanzaba os 255 km/ h. O Maserati
Mexico impresionaba tanto
polo seu estilo como polo
seu equipamento, que incluía de serie asentos de

coiro, ventás eléctricas, cadro de mandos de madeira,
aire acondicionado e discos
de freos dianteiros ventilados e servoasistidos. O cambio automático, a dirección
asistida e a radio estaban dis-

O interior
era descrito como
“un salón italiano”
poñibles como opcionais. O
interior era descrito como
“un salón italiano”, expresando a identidade italiana
e a artesanía característica
de Maserati.
O Maserati Mexico representaba a excelencia, o deseño e a potencia, valores que
seguen vixentes en todos
os modelos da marca do
Tridente.
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Competición
43º Rali San Froilán – Campionato de Galicia de Ralis

Estrea ben completa
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ | Foto

Porque o experimentado piloto Alberto Meira acadou
un éxito a tres bandas no asfalto da provincia de Lugo,

Clasificación xeral

escenario da penúltima proba
do galego de ralis. Estreaba o
de Vincios unidade –un Fabia
Skoda EVO 2– e copiloto na

Posto

Piloto

Vehículo

1º

Alberto Meira

Skoda Fabia R5

2º

Jorge Pérez

Skoda Fabia R5

3º

Adrián Díaz

Ford Fiesta N5
VW Polo GTI R5

4º

Francisco Dorado

5º

Celestino Iglesias

Ford Fiesta N5

6º

Koke Garnelo

Nissan Micra N5

7º

César Gonzalves

Mitsubishi Lancer EVO 9

8º

Rubén López

Peugeot 208 R2

9º

Antonio Fernández

Volkswagen Polo N5

10º

Fernando Rico

BMW M3

persoa de Ezequiel Salgueiro.
Sumando a iso que no 2020
e neste exercicio aínda non
vencera, o San Froilán foi

a estrea vitoriosa no historial de triunfos do piloto de
Gondomar.

Ausente Víctor Senra, xa campión e vencedor das seis carreiras anteriores, o abano de candidatos á vitoria no veterano San
Froilán era amplo. Dende o primeiro treito Meira buscou esa primeira praza, aínda que tivo que pelexar nas seccións matinais.
Pola tarde o seu rápido andar cimentou unha vitoria traballada e máis que merecida, a primeira dende que xustamente...
gañase esta mesma carreira en 2019.

Ata 58 clasificados

Abonado á segunda praza este curso, tanto en ralis do CERA como do certame galego, Jorge Pérez
volveu a asinar outra gran carreira, resultado da súa madurez como piloto, un afinado Skoda Fabia
e o bo feeling co seu navegante, Avelino Martínez. O de Salceda de Caselas mantívose nos postos de
honra, para na derradeira sección asaltar a medalla de prata e facela súa.

Partía co número 1 nas portas do seu Polo. E tamén coa particularidade de ser o único piloto que lle
discutiu a Senra algún triunfo neste exercicio. Pero quizás a presión poido co local Francisco Dorado
ademais dunha picada, erros de elección de gomas e problemas de interfonos. Ao final, tras unha
carreira que non foi a que buscaba, o de Volkswagen foi finalmente cuarto.

Mantívose moi preto de Meira dende o inicio da carreira. E todos os seus seguidores agardaban que
Adrián Díaz fixese da noite unha aliada para repetir de novo primeira praza en Lugo. Pero o local,
cun Fiesta N5 e Mario González Tomé no asento da dereita, tivo que contentarse con ser finalmente
terceiro no rali de casa, onde sempre brilla moito.

Como ven sendo habitual, o piloto de Ribadumia Tino Iglesias completou un bo rali, desta volta
contando con Vanessa Maquieira como copilota. O do Fiesta acadou finalmente a quinta praza final,
liderando o apartado Top Ten Pirelli B.

Competición
Sabedor de que a primeira praza entre os N5 ía estar complicada neste rali, Koke Garnelo volveu a realizar un rali ao seu estilo, atacando o máximo posible para emprazar moi arriba o seu
Nissan. Un palier traizoou a súa performance, aínda que non lle impediu ser sexto absoluto e
segundo do citado grupo.

Máis afeito xa ao seu novo 208 R2, o piloto sarriao Rubén López rubricou unha gran proba. Foi
quen de vencer entre os coches de dúas rodas motrices e liderar igualmente a xeral da variante
Top Ten Pirelli C.
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Regresou á competición co seu habitual Mitsubishi Lancer. Moi acertada actuación a do piloto
de Castroverde, César Gonçalves. Pese a dispor dun coche inferior aos habituais do certame
galego, coa súa veterana unidade nipoa asinou unha brillante sétima posición na xeral final.

Neste rali podían quedar sentenciadas outras ofertas promocionais. Así foi, no que atinxe a variante AMF. O piloto de Caldas de Reis Daniel Álvarez foi o máis rápido, o que lle permitiu levar
para as súas vitrinas a recompensa, lograda aos mandos dun efectivo 205 Rallye.

Sufriu diversos problemas aos mandos do seu BMW. Pero o naronés Fernando Rico sumou de
novo eficacia e espectáculo, liderando coa unidade xermana entre os coches de propulsión.
Xa acadara o título do Volante FGA e a beca PXP para o 2022. Pero Pablo Blanco volveu a liderar
esas dúas modalidades nas estradas do interior da provincia de Lugo, co seu coñecido e efectivo
Peugeot 106.
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Dakar

Un Audi seguro para o Dakar

■ REDACCIÓN

Moito antes de que Audi
presentase ao público o RS
Q e-tron en 2021, o equipo de enxeñería do departamento de competición xa
estaba completamente involucrado no proxecto do Dakar.
Minimizar os riscos nas carreiras off-road era unha das prioridades para a marca á hora
de desenvolver un sofisticado concepto de seguridade.
Dende o sistema eléctrico de
alta voltaxe á protección óptima dos pasaxeiros en caso
de accidente, o departamento de deseño afrontou moitos
desafíos.
A estrutura básica de protección e de carga do Audi RS
Q e-tron consiste nun bastidor tubular que, por normativa, debe estar fabricado en

materiais metálicos. Audi optou por un aceiro templado
e resistente ás altas temperaturas procedente da industria aeroespacial, que contén
cromo, molibdeno e vanadio
(crMov) como elementos de
aliaxe. Ademais, Audi protexe
aos ocupantes do vehículo con
paneis de materiais compostos
nos espazos situados entre o
chasis. Estes compoñentes de
material plástico reforzado con
fibra de carbono (CFRP), e nalgúns casos complementados
con Zylon, que presenta unha
gran resistencia á rotura, impiden a posible penetración de
obxectos afiados e puntiagudos dende o exterior. Ademais,
protexen ao piloto e ao copiloto de calquera problema relacionado co sistema de alta
tensión.
A marca dos catro aros benefíciase da súa grande experiencia na competición
para aplicala neste
vehículo. En función do compoñente,
a ca-

rrozaría está fabricada de CFRP,
de Kevlar ou dunha construción composta, nalgúns casos
complementada por unha estrutura interna de panal. En
aras dunha alta resistencia aos
rabuñazos, o RS Q e-tron utiliza un parabrisas de vidro laminado procedente do Audi A4,
mentres que os vidros laterais
son de policarbonato, moito

O
encapsulado da
batería de alta
voltaxe está
formado por
estruturas de CFRP
reforzadas con
Zylon
máis lixeiro. O amplo campo
de visión e o selado contra o
po diminúen ao máximo o estrés dos ocupantes, que se sintan en baquets especiais con
carcasas de CFRP de deseño
similar aos utilizados nos coches do DTM e nos prototipos
LMP. Unha das poucas diferenzas atópase na capacidade de deformación
que, por regulamento, deben presentar
na zona dos ombreiros. Aínda que as carcasas dos asentos son
idénticas, un revestimento de escuma especial e as banquetas
inflables, adaptadas á

morfoloxía individual do piloto
e do copiloto, encárganse de
exercer de elementos amortecedores de impactos.
O circuíto de alta tensión do
sistema de propulsión eléctrica
co seu convertedor de enerxía
necesita unha protección especial. O encapsulado da batería de alta voltaxe, situada
no centro do vehículo nunha
posición especialmente segura, está formado por estruturas
de CFRP, algunhas delas reforzadas con Zylon. A protección
dos baixos do vehículo é especialmente complexa. Neste
tipo de competicións off-road
trátase dunha zona sometida a
tensións extremas, como saltos
que poden alcanzar un metro
de altura, pedras ou ramplas
con grandes ángulos de ataque. A capa inferior está formada por unha placa de aluminio
resistente á abrasión e absorbe parcialmente a enerxía en
caso de impacto con obxectos duros. A capa de escuma
absorbente situada inmediatamente por encima tamén se
encarga de mitigar os impactos, distribuíndoos á estrutura
de tipo sándwich realizada en
CFRP e situada nun nivel superior. Esta terceira estrutura protexe a batería de alta voltaxe e
o depósito de gasolina do sistema convertedor de enerxía,
realizando dúas tarefas principais: por unha banda, a absorción da carga superficial, que
se transmite dende a placa de
aluminio a través da escuma;
por outra, a disipación de enerxía por aplastamento cando se
supera a carga superficial. Este
aplastamento controlado protexe a batería, que se atopa situada por encima. En caso de
danos excesivos, o conxunto
pode substituírse facilmente
durante o servizo nocturno
no vivac do rali.
En caso de accidente, as luces
da carrozaría e un sinal acústico serven de aviso de perigo
ao exterior. O illamento óptimo do sistema contra a auga
durante os vadeos e un axente illante da electricidade no
sistema de extinción de incendios a bordo protexen aos
pasaxeiros nestas situacións físicas extremas.

