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Novo Skoda Fabia TSI 95cv
Máis grande e tecnolóxico

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.
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Unha das causas de falecemento nun accidente de tráfico sinaladas polos estudos
da Dirección Xeral de Tráfico é non levar
posto o cinto de seguridade. Parece incrible pero aínda son moitas as persoas que
prescinden deste elemento que salva vidas
cando viaxan nun vehículo. As investigacións dos sinistros por parte da Garda Civil
de Tráfico indican que en moitos casos os
ocupantes poderían ter salvado a vida, ou
diminuirían as súas lesións, se o utilizasen
correctamente.
Proximamente vanse endurecer as sancións por non utilizar o cinto de seguridade, pero nós deberiamos ser conscientes
da necesidade de levalo posto sempre
que viaxemos nun vehículo, independentemente do asento que ocupemos. Temos
que ser responsables e pensar que non só
evitariamos unha sanción por levalo posto.
Para comprender a importancia de levar
abrochado o cinto de seguridade é necesario coñecer que ocorre no interior dun
coche en caso de accidente. No momento
que hai un choque, no vehículo prodúcense dous impactos: o primeiro é a colisión
en si e, o segundo é o choque dos ocupantes co coche mesmo que pode arroxalos
fóra deste. Pensemos que cando se produce unha colisión, o automóbil se detén
bruscamente pero os pasaxeiros seguen
viaxando á mesma velocidade e o impacto
pode chegar a ser mortal. As inercias neste caso funcionan segundo as leis da física e son moi complexas as consecuencias.
Todas as investigacións e estudos realizados ata o momento amosan que usar o cinto de seguridade no vehículo evitaría unha
alta porcentaxe de mortes causadas por
accidentes de tráfico. Demostrouse que
o cinto é un bo elemento de seguridade
e eficaz para previr as consecuencias de
calquera accidente de tráfico.
O cinto de seguridade ten como función principal suxeitar e manter o ocupante dun vehículo no seu asento, minimizar

as feridas en caso de colisión, evitar que a
persoa saia despedida, que se golpee con
elementos duros do interior e se desprace
dentro do vehículo.
Indistintamente de se imos facer un traxecto de curta, media ou longa distancia,
urbano ou por autoestrada é obrigatorio
levar sempre posto o cinto de seguridade, a maioría de accidentes de tráfico que
ocorren son impredicibles, non sabemos
se nos imos atopar nesa situación en calquera momento.
O uso do cinto de seguridade é igual de
importante nos asentos dianteiros e traseiros dun vehículo. Levar o cinto nos asentos
de atrás non só protexe a eses pasaxeiros
se non que reduce o risco de morte do condutor e o copiloto nun accidente. Está demostrado que un pasaxeiro cun peso de
cincuenta quilogramos que viaxa na parte
traseira dun vehículo que circula a 50 km/h
pode producir unha forza de tres toneladas
sobre o asento dianteiro no seu desprazamento, suficientes para esmagar o condutor e o copiloto.
Antes de poñer en marcha o vehículo, é
moi importante dedicar uns segundos a
colocarnos o cinto de seguridade correctamente. A parte de abaixo do cinto sempre
debe quedar por encima das coxas e nunca
no abdome. Tamén é importante axustar a
altura da ancoraxe superior do cinto para
que non sexa demasiado elevada nin excesivamente baixa, o correcto é situalo de
tal xeito que o cinto quede apoiado lixeiramente sobre o ombreiro e ben centrado.
Por todo iso, o uso do cinto de seguridade é imprescindible para protexer as nosas
vidas ao volante e a de todos os ocupantes
dun vehículo.
Sexamos responsables e levémolo sempre posto, protexeremos a vida na estrada e evitaremos peores consecuencias en
caso dun accidente. Ademais de protexer
a nosa vida e a dos demais non seremos
sancionados. Todo son vantaxes.
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Dúas rodas
Alfonso Blanco, youtuber
■ MIGUEL DEL MORTIROLO

no Supermartes, aí facía de actor nas cámaras ocultas que formaban unha parte importante
do programa. Todo isto unido
á miña formación artística en
Belas Artes, onde tamén tiñamos materias relacionadas co
audiovisual, e o meu vínculo coa
escola de Teatro“Espazo Aberto”
en Compostela… desembocou
nesta canle de Youtube.
Alfonso Blanco é o creador da canle de Youtube
“Lagrancosaverde”, que trata varios temas de ciclismo amateur,
profesional e histórico. A súa
canle conta con máis de trinta e
dous mil seguidores.
Miguel del Mortirolo: Para
todos os que non coñezan a túa
canle de Youtube, que nos atoparemos nela?
Alfonso Blanco: Atoparanse
a un tolo de Padrón apaixonado do ciclismo que tenta que a
súa canle sexa distinta ao resto de canles que hai sobre este
deporte. É unha canle moi persoal no que “Lagrancosaverde”,
ese personaxe que se apodera

Katana 2022

Suzuki ha evolucionado a Katana
cunha nova edición
2022. Cun maior rendemento aumentou o pracer da súa
condución nesta actualización coa adopción de asistentes electrónicos e tecnoloxía
avanzada. Ademais do cambio
de imaxe incorpora novas cores. Chegará en maio.
Mantén o catro cilindros
en liña DOHC de 999 cc, cun

de Alfonso en cada vídeo, tenta
que pases dez minutos entretidos co ciclismo como escusa…
e sobre todo o ciclismo vintage,
que é o que máis me apaixona.
MdM: Ademais os teus vídeos
gozan de moita calidade, tanto
de edición como de desenvoltura pola túa banda diante da cámara, tiñas algún coñecemento
a priori sobre edición de vídeo?
A.B.: Si, sempre me gustou. A
miña primeira cámara compreina con 16 anos, xuntando todos os meus aforros, valeume
80.000 pesetas, case nada…
Gravaba curtos cos meus amigos, festas… o típico. Máis tarde
traballei durante 5 anos na TVG,

rendemento mellorado. Dá
152cv a 11.000 rpm e ofrece
unha utilización da gama de
revolucións máis ampla que
no modelo anterior.

MdM: Como empezou a túa
afección o ciclismo?
A.B.: O ser de Padrón, ter
paixón polo ciclismo era moi fácil. Crieime con Blanco Villar no
punto máis álxido da súa carreira, que tamén é de aquí e para a
min velo pola rúa era como ver
a Maradona, era o meu ídolo. En
Padrón xa había equipo, había
moitas carreiras e esa é a razón
pola que neste pobo sexa normal atopar discusións sobre
ciclismo.
MdM: A que vídeo lle tes un
agarimo especial?
A.B.: Teño dous. Ao primeiro documental que fixen sobre
Blanco Villar (Suso), o que agora

teño como amigo, abriume a
porta da súa casa e nunha charla moi íntima ensinoume todos
os seus trofeos e camisolas. O outro é o da contrarreloxo final da
última Vuelta a España de 2021.
Que saíu de Padrón e finalizou
en Santiago.
Foi un día máxico con amigos
nas curvas de Quintáns… un vídeo que fixen dende o mesmo lugar onde estiven en 1993 cando
a Vuelta a España rematou cunha
etapa practicamente igual.
MdM: Algún soño por cumprir
na túa canle?
A.B.: Non. A canle lévame.
Fago o que quero, non me ato a
patrocinios, non teño inquietude por meterme no interior de
grandes carreiras, nin coñecer
persoalmente a ciclistas ilustres,
xa me pasou esa febre.
Gústame o pelotón elite e
Sub23 e vou cando quero ás
súas carreiras a beira do meu ídolo, que segue sendo Blanco Villar,
no coche de Aluminios Cortizo.
Danme igual as visualizacións,
non vivo disto. Eu só quero divertirme e gozar coa canle.

SYM presentou os 4MICA de 125 e 150
SYM deseñou o
scooter multifuncional 4MICA para distintos estilos de vida. O 4MICA
(Formica), formiga en italiano, posúe un simpático
deseño con múltiples
posibilidades.
O 4MICA ten un
monocilíndrico
de 4T refrixerado por aire

cunha cilindrada de 125 cc
(9,6cv) ou de 150 (11,4cv); ambos poden dispoñer de ABS.

Honda ADV350!
O novo scooter
premium está dispoñible por 6.250 €.
Incorpora o motor de 330cc
do ADV350 que desenvolve
unha potencia de 28,8cv e
31,5Nm de par. A parte ciclo
incorpora horquilla USD (tipo
moto), bastidor de aceiro tubular, amortecedores traseiros

de depósito separado e unha
ampla distancia libre ao chan.
As rodas, de 15” (dianteira) e
14” (traseira), montan pneumáticos tubeless mixtos.
Cores:
Prata
Spangle
Metalizada, Gris Carbonium
Mate Metalizada e Vermello
Carnelian Metalizada.
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Ferrari Daytona SP3, nado dunha
lenda de competición
Tres prototipos inspirados no 330 P3, o
330 P3/4, o 330 P4 e
o 412 P, lograron para Ferrari
unha sonora vitoria nas 24h
de Daytona en 1967, colocándose no podio da competición na casa do seu rival,
Ford. O Daytona SP3 é unha
homenaxe a ese fito e únese ao segmento “Icona” cos
Ferrari Monza SP1 e SP2. O
deseño mestura superficies
sensuais con plásticas perfiladas con liñas aerodinámicas propias dos coches de
carreiras dos sesenta.
Os aspectos técnicos tamén
beben dese legado dos autos
de competición, coma o motor V12 en posición central
traseira, que aporta 840cv

de potencia, 697 Nm de par
e unhas revolución máximas
de 9500 rpm. As melloras da
aerodinámica conseguen
ademais que o SP poida acelerar de cero a 100 km/h en
2,85 segundos e de cero a
200 km/h en 7,4 segundos.
O luxoso interior, ademais
das altas prestacións, ten un
aire minimalista, mantendo a filosofía dos Prototipos
Deportivos que priman funcionalidade e estética. Os
asentos integrados no chasis, a parte de facer o peso
máis lixeiro, son ergonómicos e poden axustarse cunhas pancas. O ambiente xeral
da cabina procura o estilo deportivo que está no ADN do
Daytona SP3.

Toyota presentou o GR Supra no Jarama
Tomando o nome
da pista, o GR Supra
Jamara Racetrack
Edition é unha serie limitada
de 90 unidades para Europa,
das cales só dúas chegarán
a España, unha para Toyota
España e outra para ser posta á venda. O novo GR destaca pola pintura especial Azul
Horizon, as lamias de aliaxe de
19 polgadas en negro mate e
a tapizaría Alcantara negra
con costuras en azul, ademais dunha placa conmemorativa no cadro de mandos. O
GR Supra pode acelerar de 0

a 100 km/h en so 4,3 segundos. A experiencia ao volante
resulta aínda máis intensa co
par máximo de 500 Nm, que
se pode alcanzar entre 1.600
e 4.500 rpm. Noutros aspectos, ao GR Supra non lle faltan
sistemas de conectividade
e multimedia, entre os que
destaca un sistema de navegación de cartografía en 3D.
Tamén conta con sistemas de
asistencia á condución e seguridade, como os incluídos
dentro do Paquete GR Supra
Safety Sense+.

O novo Kia Sportage

BREVES
❱❱
O rendemento do
Dacia Spring é "francamente
problemático", segundo Euro
NCAP, cun alto risco de lesións
mortais no peito do condutor
e a cabeza do pasaxeiro traseiro nas probas de choque frontal e unha protección marxinal
do peito no impacto lateral.
❱❱
Máis de 40 ONG pediron aos ministros de Medio
Ambiente da UE que axuden a
garantir que as normas respecto da creación dunha industria
europea de baterías se adopten e apliquen o máis rapidamente posible.
❱❱
A Federación de
Asociacións de Concesionarios da Automoción (Faconauto) avisa de que os vehículos se
encarecerán entre 800 e 1.000
€ de media coa entrada en vigor, efectiva dende o 1 de xaneiro de 2022, da nova taxa de
matriculación.
❱❱
Case dous terzos

dos automóbiles probados o
ano pasado (7 de 11 vehículos)
polo programa de seguridade Euro NCAP obtiveron unha
cualificación de 5 estrelas, a valoración máis alta; só un non
obtivo ningunha estrela (Renault ZOE).
❱❱
O Tesla Model 3 foi
o coche eléctrico máis vendido
no noso país no mes de novembro, tras matricular 248 unidades e rexistrar un crecemento do 477% con respecto ao
mesmo período de 2020, ademais no acumulado do ano, tamén repite no alto do podio,
con 2.420 unidades (161%).
❱❱
Os concesionarios
nacionais acumulan ao redor
de 250.000 pedidos embalsados ata final de ano con motivo
do atraso na entrega dos vehículos provocado pola crise de
abastecemento de microchips,
segundo estimacións de Faconauto.

O novo Sportage
de Kia, que chegará en xaneiro, é o resultado da aplicación dun
programa de enxeñería que
procurou mellorar a experiencia da condución, do confort
e a eficiencia da mecánica do
coche. Unha das novidades é
a asistencia mediante motor
á dirección, que gaña en resposta directa e bo tacto. Unha
mellora na suspensión logrou
que o Sportage sexa máis cómodo e dinámico de manexar.
O sistema opcional de Control
Electrónico da Suspensión
proporciona un confort e uns
niveis de seguridade mellores
grazas ao axuste continuo do
amortecemento.

Aos modos de condución,
Drive, Eco, Sport ou Confort,
súmase o Terrain, especialmente deseñado para o estilo de vida orientado ao ocio
en superficies como barro,
neve ou outros terreos difíciles. O resto dos modos de
condución permiten ao usuario adaptarse ás necesidades
que o traxecto lle impoña ou
ás súas preferencias ao volante. O novo Sportage tamén
conta cun sistema de tracción
total controlado electronicamente que distribúe a potencia de forma óptima entre as
rodas dianteiras e as traseiras, mellorando seguridade e
eficiencia.
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Galicia
Presentación do Novo Lexus NX

Presentación do Kia EV6
Compostela
Concesionario presentou o día 15 deste mes, no Hotel Puerta del
Camino, o novo Kia EV6. Un
coche eléctrico que ten tres
versións con potencias que
comezan con máis de 210
cabalos. Segundo a versión
conta con tracción traseira e
ás catro rodas.
O EV6 foi presentado por
Miguel Pérez e Manuel
Lorenzo, xerente e director
comercial de Compostela

Concesionario respectivamente, despois dela tivemos a oportunidade de ter
unha pequena toma de contacto polos arredores da capital galega. As sensacións
foron moi positivas. En concreto puidemos conducir o
EV6 con tracción traseira e
unha autonomía de 528 km.
Agardamos traer en breve a
proba deste modelo a estas
páxinas. Unha nova dimensión automobilística.

O Novo Lexus NX
chegou por primeira vez a Galicia nunha presentación exclusiva
nas instalacións de Lexus
Breogán en Vigo e A Coruña.
O pasado 17 de novembro, os clientes e amigos
da marca, puideron descubrir o novo SUV premium
de Lexus nas instalacións
de Grupo Breogán Vigo.
O Novo NX foi recibido por
todo o equipo de vendas e
posvenda acompañados por
Óscar Pereiro, embaixador
de Grupo Breogán. O 18 de

novembro, o Novo Lexus
chegou ás instalacións de
Lexus Breogán A Coruña.
O equipo Lexus, encabezado polo xefe de tenda Rafael
Míguez, foi o encargado de
realizar o primeiro pedido do
novo NX a nivel mundial.
Co novo NX comeza o seguinte capítulo para a marca
Lexus. Con el preséntase un
novo deseño, novas motorizacións, novas tecnoloxías
de conectividade e seguridade, así como un rendemento dinámico completamente
mellorado.

Un cuarto de século de revolución en Vigo
En 1996, o Centro
de Produción de
Vigo viviu un momento crave na historia do
automóbil: a industrialización dos Peugeot Partner e
Citroën Berlingo, dous modelos que levan 25 anos
abrindo camiño no universo dos vehículos comerciais
e polivalentes. Deseñados
como vehículos totalmente

independentes, e non como
derivados dun turismo, ofrecen a polivalencia e a capacidade de carga que necesitan
profesionais e familias co
confort dun automóbil de
gama media.
Aos Partner e Berlingo sumáronselles o Peugeot Rifter
e o Opel Combo na factoría
viguesa. Todos contan con
versións 100% eléctricas.

Compostela Monumental
sortea un Dacia Sandero
O agasallo estrela da campaña de Compostela
Monumental, en colaboración con M. Caeiro, ata o 14
de febreiro será o novo Dacia
Sandero. Será o décimo

oitavo automóbil que a patronal do casco histórico sortea de forma consecutiva.
Na foto o Sandero sorteado na anterior campaña de
Nadal.
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Ford anuncia o próximo Ranger
Os pedidos abriranse a finais de
2022 e as primeiras
entregas chegarán a principios de 2023, pero Ford xa
avisou ao mundo das pickup
que a familia dos Ranger ten
un novo membro, que nace
dun proceso de escoita dos
clientes da marca americana.
Das opinións dos usuarios
quedou claro que o aspecto do Ranger debía ser duro,
audaz e seguro, e nesa dirección dirixiron os deseñadores os seus lapis. O público
tamén expresou que quería
máis potencia para poder levar carga pesada e atreverse
co road-off extremo, así que
en Ford decidiron poñer un

motor V6 turbodiésel de 3,0
litros dentro das opcións de
motorizacións. Este propulsor engádese a unha oferta
composta ademais por motores diésel Single-Turbo e
biturbo de 2,0 litros e catro
cilindros en líña.
Máis de 150 accesorios homologados estarán dispoñibles para a personalización
do novo Ranger, xa sexa para
traballo, urbano ou aventura. Dentro deste catálogo
inclúense os deseñados en
colaboración con ARB 4x4
Accessories, unha icona do
mundo do off-road. A partir
de 2022, os Ranger comezarán a saír das fábricas de
Sudáfrica e Tailandia.

Chega o S-Cross de Suzuki
Este robusto SUV
conta cunha novidosa tecnoloxía de
condución híbrida do sistema Strong Hybrid, que combina o motor de combustible
turbo 1.4 Boosterjet de inxección directa cun motor-xerador MGU (Motor Generator
Unit) de 48V. O sistema permite alternar entre un modo
estándar no que o MGU asiste ao de combustible para
unha condución máis enérxica e un modo Eco no que a
propulsión eléctrica aumenta para mellorar a eficiencia de consumo. O motor
eléctrico é capaz de arrincar
suavemente o coche dende
parado ademais de poder

propulsalo en solitario, ideal
para manobras como aparcar
ou dar marcha atrás.
Baixo un deseño agresivo, o
S-Cross esconde un interior
espazoso para cinco ocupantes e un maleteiro de 430 litros, versátil para diferentes
estilos de vida e lecer, e un
teito solar panorámico. En
canto a tecnoloxías informáticas, non lle faltan servizos
de entretemento a bordo,
accesibles dende unha pantalla de nove polgadas, e de
seguridade e asistencia á
condución. O novo S-Cross
fabrícase en Hungría e chegará ao mercado europeo a
finais deste ano.

Renault ZOE, o peor da clase:
cero en seguridade

Renault remata da
peor maneira o ano.
Se xa o seu máximo
dirixente, Luca de Meo, leva
unha boa tempada chorando por todas as esquinas do
Vello Continente para que
non o apuren co tema dos
eléctricos agora lle aparece
un fillo coa peor nota da clase. Un cero rotundo foi o que
sacou o Renault ZOE nas probas de choque de Euro NCAP.
Estas probas de seguridade
deixaron un resultado pésimo para o renovado ZOE: o
utilitario eléctrico non conseguiu ningunha estrela, o
peor resultado en anos, debido ás súas carencias en
equipamento de seguridade activa e pasiva.
O renovado ZOE que recibiu
varias melloras na súa batería, non engadiu seguridade.
O airbag lateral montado no

asento, que antes protexía a
cabeza e o tórax, foi substituído por un airbag menos
eficaz que só protexe o tórax, o que supón "unha degradación da protección dos
ocupantes".
"Estes decepcionantes resultados do ZOE e do Dacia
Spring (unha estrela) demostran que a seguridade converteuse nun dano colateral
na transición do grupo cara
aos coches eléctricos", comentou o secretario xeral
de Euro NCAP, Michiel van
Ratingen.
Euro NCAP é tallante e asegura que o ZOE non só non
ofrece ningunha seguridade
activa apreciable de serie, senón que a súa protección dos
ocupantes é «peor que a de
calquera vehículo que vexamos en moitos anos».

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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Toyota T-Mate: nova xeración
de sistemas de seguridade
Toyota agrupa todos os seus sistemas
de seguridade e asistencia á condución baixo o
paraugas de T-Mate. Estas
tecnoloxías empregan cada
vez máis sensores, radares
e cámaras para axudar ao
condutor na súa experiencia ao volante, recollendo
datos da estrada, do tráfico e a contorna. Co T-Mate
Toyota espera presentar estes sistemas dun xeito máis
sinxelo e comprensible para
o usuario, que agora inclúen
o Toyota Safety Sense, que
trae melloras e innovacións.
Cambios como o Sistema
de Seguridade Precolisión

que incorpora Supresión da
Aceleración a baixa velocidade e Asistencia ao Tráfico de
entrada en cruces, así como
unhas funcións melloradas
de Detección do Tráfico en
sentido contrario e Asistencia
ao xiro en cruzamentos.
O desenvolvemento destas tecnoloxías e a agrupación baixo o T-Mate forman
parte da filosofía e do compromiso de Toyota de reducir
os accidentes de tráfico e posicionarse como unha marca
que valora a seguridade, tanto dos condutores coma do
resto de ocupantes e usuarios da vía.

Skoda actualiza o Karoq
O fabricante checo vén de actualizar
o afamado Skoda
Karoq cunha nova linguaxe
de deseño que lle proporciona unha rechamante
aparencia e unha mellor aerodinámica que reduce as
emisións de CO2. A grella
hexagonal é máis ancha e
os faros traseiros e os dianteiros, full-LED Matrix, máis
estilizados. Por outra banda as lamias de aliaxe Aero,

optimizadas cunha franxa
negra de plástico, crean rechamantes efectos visuais.
O interior conta con nova tapizaría coa opción do uso na
mesma de materiais sostibles.
As opcións dos dous motores diésel e tres motores
de gasolina, pertencentes
á eficiente xeración EVO do
Grupo Volkswagen, ofrecen
potencias que van dende os
110cv aos 190cv do motor
TSI 2.0 do Karoq Sportline de

tracción total, mentres que o
motor TDI 2.0 de 150 cabalos

está dispoñible con tracción
dianteira ou total.

BMW presenta o Concept XM
No salón Art Basel
2021 de Miami Beach
o público coñeceu
o Concept XM, un anticipo
do BMW M, que será o máis
potente producido en serie
pola marca alemá ata a data.
Baixo un atrevido deseño exterior que quere transmitir

axilidade, dinamismo e precisión, atópase un salto adiante
en electrificación da automoción. Cunha autonomía totalmente eléctrica de 80 km,
o sistema M Hybrid do BMW
Concept XM combina un motor V8 cun motor eléctrico de
altas prestacións para ofrecer

unha potencia máxima de
550 kW, 750 cabalos e un par
máximo de 1.000 Nm.
A finais de 2022 comezará a
produción do BMW M na planta de Spartanburg (USA) no
país que representa o maior
mercado para este tipo de vehículos de altas prestacións.

O XM estará dispoñible unicamente en versión híbrida
enchufable e exclusivamente
como modelo M. Estes modelos son un paso máis no
proceso de electrificación da
marca cara ao futuro.
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Chega o novo Volkswagen T-Roc
A primeira actualización deste crossover,
que saíra en 2017, trae
novidades como un deseño renovado, sistemas de asistencia
e servizos dixitais. Baixo unhas
liñas exteriores moi marcadas,
que lle dan ao T-Roc un perfil afiado, ocúltase un interior
sofisticado con revestimento
de espuma e costuras elegantes na tapizaría, que alcanza
máis detalles nos paquetes de
equipamento Style e R-Line.
Pantallas de infoentretemento

e instrumentalización na cabina dan ao usuario unha interface que se completa co
volante multifución. Cinco motorizacións están dispoñibles
no novo T-Roc, tres TSI e dous
TDI: un tres cilindros TSI de 1.0
litros que aporta unha potencia de 110cv; dous catro cilindros TSI que ofrecen 150cv
(1,5 litros) e 190cv (2,0 litros); e
dous TDI de 2,0 litros que achegan unha potencia de 115cv e
150cv. O T-Roc R, pola súa conta, ten un motor catro cilindros

de 300cv, mentres os usuarios
do T-Roc Cabrio poden elixir entre dous TSI, un de 1.0 litros de
110cv e outro de 1.5 litros de
150cv. Esta actualizada gama

de Volkswagen estará dispoñible en 2022 a partir de 23.495 €,
T-Roc, e ata os 31.850 € no caso
do Cabrio.

O Abarth F595: da pista á estrada

Novos LC 2022 de Lexus

O Abarth F595 é
unha homenaxe á
Fórmula Italia. O exterior trae adicións de pura estética racing co logo “F595” na
parte traseira, cun novo tubo
de escape “Récord Monza
Sovrapposto” con terminais
verticais, e unha nova cor Azul
Rally nos retrovisores e o DAM
traseiro e dianteiro que combina perfectamente coas outras
cores de Abarth dispoñibles
neste modelo: Branco Race,
Gris Campovolo, Gris Track,
Negro Scorpion, Gris Record
e Gris Tarmac. Esta deportiva
carcasa elévase sobre unhas
lamias Sport de 17” en negro
mate. O interior non se queda

A nova gama presenta importantes
avances en condución
dinámica e un novo acabado
a pego coa sofisticación de
Lexus. O manexo dos modelos
LC e LC Cabrio 2022 está inspirado na filosofía Lexus Driving
Signature, que trae melloras
técnicas para potenciar a sensación de contacto coa estrada,
a resposta lineal e a eficacia da
dirección. Isto tradúcese nunha mellora da suspensión que
aporta un manexo máis preciso
e unha conexión máis estreita
entre o vehículo e o condutor.
Os modos de condución complementan estes aspectos ao
facer o mando máis cómodo
e un rendemento máis estimulante, e unha reestruturación dos asentos fainos máis
cómodos. Por outra banda,

atrás: volante de pel, asentos
Abarth con remates exclusivos, detalles en negro mate e
unha ambientación en xeral
que transmite deportividade
e luxo.
Baixo esta cuberta de competición escóndese unha maquinaria cunhas prestacións
que están á altura da estética.
O motor do F595 ofrece unha
potencia de 165cv, un par
máximo de 230 Nm a 2250
rpm, e propulsa o coche ata
os 218 km/h, acelerando de
0 km/h a 100 km/h en 7,3 segundos co cambio manual. O
Abarth F595está dispoñible
dende 20.200 €.

dispoñemos do novo acabado
Bespoke cun deseño exterior
chamado “Pack Black” exclusivo. Esta carrozaría con acabados en negro, que lle dan ao
LC unha aparencia rechamante digna de Lexus, elévase sobre o chan cunhas lamias de
21 polgadas de cinco radios. O
interior do auto transmite luxo
coa cor branca mariña inspirada na edición limitada Regatta
Edition que combina con tons
azuis para darlle ao LC un estilo
de porto deportivo.
Dentro da gama os prezos
van da seguinte maneira: o
LC 500h Hybrid 2022 custa
128.000 € no acabado Luxury
e 148.000 € no Sport +; mentres o LC 500 Cabrio 2022 está
dispoñible por 156.500 € no
acabado Luxury e 159.000 no
acabado Bespoke.

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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Primeiro híbrido enchufable de Lexus

Novo Dacia Jogger

O novo NX vén en
dous modelos. Por
unha banda, o primeiro híbrido enchufable de
Lexus, o 450h+, ten unha autonomía en modo eléctrico
de 70-74 km en ciclo de proba combinado WLTP, e sobe
ata os 89-96 km en percorridos urbanos, para o que este
modo é particularmente útil.
O seu consumo de combustible é de 1,0-1,1 l/100 km,
cunhas emisións oficiais de
22-25 g/km de CO2. Coa
propulsión totalmente eléctrica pode chegar á velocidade máxima de 135 km/h. O
sistema híbrido enchufable
combina un motor de combustión de 2,5 litros e ciclo
Atkinson cun motor-xerador
eléctrico e unha batería de
ión de litio recargable. A batería ten unha capacidade de

Mestura dun SUV
coa habitabilidade
dun combi e o volume de carga dun familiar,
o novo Dacia Jogger chegará en abril de 2022 cun prezo único no seu segmento,
14.990 €.
Tres niveis de acabados,
Essential, Comfort e a superequipada Serie Limitada
Extreme, e cores variadas
dende a cor opaca Branco
Glaciar ás metalizadas Azul
Raio, Laranxa Terracota, Gris
Cometa, Gris Lúa e Negro
Nacarado. Motores de gasolina Tce110 cun par de 200
N-m e caixa manual de seis

18,1 kWh, e pódese recargar
completamente en dúas horas e media mediante unha
estación de 32 A e o cargador
integrado de 6,6 kW.
Por outra banda, o NX 350h
(híbrido) é o seguinte paso
ao NX300h, sendo un 24%
máis potente cos seus 244cv,
acelerando de 0 a 100 km/h
en 7,7 segundos. Tamén reduciron as emisións de CO2
un 20%, partindo de 135 g/
km en ciclo WLTP no modelo 4x4 e chegan aos 129 g/km
na versión de tracción dianteira, cun consumo de combustible a partir de 5,7 l/100
km. Como non podía ser
doutra maneira, ambos modelos, o 450h+ e o 350h, son
dous SUV de deseño atrevido
e artesanía de luxo “takumi”
que son inherentes á marca.

relacións, ou ben a bicarburación gasolina-GLP, 100
ECO-G, cun custo de mantemento e capacidade do maleteiro idénticos á versión de
gasolina e autonomía de ata
1.000 km.
Cinco ou sete prazas, e ata
60 configuracións posibles
na versión de 7 prazas grazas
aos asentos desmontables
da fila 3. Con 5 prazas o volume do maleteiro é de 70’8
dm3 VDA e de ata 1819 dm3
VDAQ coa fila 2 abatida. Na
versión de 7 prazas o volume
é de 160 dm3 VDA e de 506
dm3 VDA coa fila 3 abatida.

Opel Astra Sport Tourer
O Astra Sport Tourer
é o primeiro familiar
electrificado da marca alemá. Cunhas dimensións
de 4.642 x 1.860 x 1.480 mm
(longo x ancho x alto), unha
altura de carga de 600 mm e
unha distancia entre eixos de
2.732 mm, a súa lonxitude total é 60 mm menor que a do
modelo anterior. No maleteiro, o sistema “Intelli-Space”,
opcional, optimiza o espazo
ao permitir colocar o piso de
carga nas posición alta e baixa
ou en ángulo de 45º, ao tempo que permite o acceso aos
kit de reparación e primeiros
auxilios dende o maleteiro ou
os asentos traseiros.
Ademais da propulsión electrificada estará dispoñible con

motores de gasolina e diésel
de elevada eficiencia, cunhas potencias que abarcan
dende os 110 aos 130cv nas
versións gasolina e diésel,
e ata os 225cv nas híbridas
enchufables.
A caixa de cambios de serie
de 6 velocidades é manual cos
motores de gasolina e diésel,
e automática de 8 velocidades nos híbridos. Se no exterior destaca o novo frontal da
marca, o Opel Vizor, integrando á perfección tecnoloxías
como os faros adaptativos
Intelli-Luz LED Pixel e a cámara
frontal, no interior encontramos a interface home-máquina (HMI) do Pure Panel,
cadro de instrumentos totalmente dixitalizados nunha

pantalla extra-ancha, de manexo intuitivo. Os asentos ultra-ergonómicos tapizados en
coiro Nappa, ventilados e calefactados, son os mellores da
súa categoría. Os condutores

dispoñen ademais de sistemas de axuda de última xeración así como o sistema de
detección de mans no volante que mantén a atención do
condutor en todo momento.

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

Isto aquí non serve, non funciona…
■ Texto: MANUEL BÁEZ
COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES

Aquí os clientes non están
por estes temas, quizais en
Madrid ou Barcelona… Nun
concesionario claro, pero aquí,
aquí isto é inviable. Non teñen
correo electrónico…
Estas frases non son argumentos, son escusas que
xustifican a falta de ganas
ou o medo a evolucionar.
Poñémolas tanto se estamos
nun pobo de cincocentos
habitantes como nunha poboación de sesenta mil. Pobos
anexos a cidades ou afastados
delas. Ata en cidades como as
anteriormente citadas.
Por que utilizamos estes
pretextos, non será por comodidade nosa? Cambiar
os nosos hábitos é custoso,
pero non hai que durmirse
dado que xa hai moita xente por diante de nós que nos
leva vantaxe. Moita vantaxe.
Reflexionemos sobre os
hábitos dos nosos clientes, independentemente de
onde habiten. Algúns deles, moitos, estou seguro de
que compran en Amazon
ou outras plataformas similares de ecommerce. Os nosos clientes están moito máis
dixitalizados do que nos supoñemos ou cremos.
Todos os que acoden
á Delegación da Axencia
Tributaria ou da Seguridade

Social, sen excepción, piden
a cita por Internet.
Para ir ao médico de cabeceira máis do mesmo,
tarxeta sanitaria e acceder
a Internet, salvo que queiras
dar un paseo gratuíto ata o
teu Centro de Saúde.
E á ITV? Hai moitos clientes
que queren que lla pasemos.
Paréceme perfecto, pero cobrando o servizo!

Redes Sociais e TV de
pago
Oh, as Redes Sociais!
Cantos dos nosos clientes teñen Facebook ou Instagram?
Probablemente máis dos
que nos imaxinamos.

… escusas
que xustifican a
falta de ganas ou o
medo a evolucionar
Preguntámoslles como
contratan o seguro do seu
vehículo ou vivenda? Estou
completamente seguro que
moitos deles fan o trámite
por Internet.
Whatsapp? Non respondo
sobre isto, pero estou seguro de que moitos dos nosos
clientes utilizan habitualmente o correo electrónico
nos seus postos de traballo.

Vemos a televisión como
o faciamos hai dez anos?
YouTube TV,
Amazon
Premium, Netflix ou HBO?
Claro que non. Estou seguro de que ao meu pai (teño
50 anos) non o vou cambiar,
pero non deixemos que os
clientes da miña xeración
e os que veñen actúen nos
nosos negocios como o farían os nosos pais ou avós.
Porque a vida evoluciona,
non podemos seguir vivindo
como viviamos hai 10 anos,
ou o tren dos novos tempos
nos arrolarán.
É necesario reinventarse
cada día en vez de escusarnos a cada momento.

O Alfa Romeo 8C cumpre 90 anos
8C foi o nome utilizado
polo fabricante italiano
Alfa Romeo para bautizar toda unha xeración de
automóbiles de gama alta,
deportivos e de carreiras
entre 1931 e 1939. O seu
trazo en común: equipar
un motor de oito cilindros
en liña deseñado polo mítico enxeñeiro de orixe
húngara Vittorio Jano.
O Alfa Romeo 8C foi tanto o vehículo dos grandes nomes da aristocracia
e o mundo dos negocios

como un mito na competición, con fazañas como a
“Vitoria Imposible” de Tazio
Nuvolari en Nürburgring
ou catro triunfos consecutivos en Le Mans entre
os anos 1931 e 1934.
Entre 2007 e 2010, a
marca homenaxeou a estes automóbiles co Alfa
Romeo 8C Competizione,
un superdeportivo capaz
de desenvolver 450 cabalos de potencia e de pasar de 0 a 100 km/h en 4,2
segundos.

Agora esta denominación 8C cumpre os 90 anos
pero segue plenamente

vixente no corazón desta
marca deportiva.

Entrevista
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Pablo Alvela, director-xerente de Grupo Vayper

“Escoitar” o coche pode salvarnos de quedar tirados na estrada
■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA| Fotos

A última vez que trouxemos a estas páxinas a Pablo
Alvela, director-xerente de
Grupo Vayper, foi hai dez
anos. Así e todo, parece que
foi onte. Porque este home
segue presentando o mesmo
talante cordial e amable de
entón. Disposto a contestar
as nosas preguntas igual que
hai unha década, iso si, cunha experiencia moi superior
á de entón.
A súa empresa continúa ampliándose e mellorando os
seus procesos, incorporando
a última maquinaria da automoción chegada ao mercado
e formando convenientemente a todo o seu cadro de traballadores. Unha maneira de
afrontar o futuro coas mellores perspectivas.
Sprint Motor: Como se
organiza o traballo diario
nun taller multimarca que
abrangue todas as especialidades e vende vehículos de
ocasión?
Pablo Alvela: Contando
cun equipo humano cunha
formación continua e unha
alta responsabilidade, como
o de Vayper Automoción.
Tamén con provedores eficaces, como por exemplo Bosch,
que é un dos nosos grandes
aliados. O especialista xermano resólvenos dúbidas
técnicas puntuais e achéganos formación constantemente. Partindo desta
sólida base, organizar o traballo diario é bastante máis
sinxelo.

SM: Como afronta Vayper
a formación dos seus traballadores de cara ao tránsito
do motor de combustión ao
eléctrico?
P.A.: Para nós este apartado
é moi importante e témolo
moi presente, tanto nas nosas
reunións de empresa como
nos nosos plans de futuro. A
formación é algo no que traballamos incesantemente, e
podemos dicir que estamos
a día de hoxe totalmente actualizados. Este ano o persoal
de taller leva realizados case
unha ducia de cursos sobre diversos temas da electrificación
dos automóbiles. Seguiremos
evolucionando neste terreo,
onde somos conscientes de
que queda moito por facer,
apoiados principalmente por
unha grande empresa como
é Bosch.
SM: Como cres que será
a transición cara ao coche
eléctrico?
P.A.: A transición creo que
chegará dunha maneira
máis paulatina do que
n u n

principio se cre, será lenta
pero chegará. A nivel profesional teremos que evolucionar tanto a nivel de útiles de
maquinaria como de métodos de traballo. Nós queremos estar á altura para lles dar
plena satisfacción aos nosos
clientes nestas novas tecnoloxías do automóbil. Para iso
xa estamos poñendo en marcha un plan de vehículos eléctricos na nosa empresa.
SM: Como coñecedor dos
automóbiles eléctricos que
opinión tes deles?
P.A.: Creo que esta tecnoloxía aínda ten moito camiño
por percorrer. A recarga das
baterías, que está nunha evolución permanente, será un
dos factores a ter en conta. A
rapidez de recarga e a eficacia destas creo que aínda está
moi por debaixo do que nos
deparará o futuro. Por outra
banda, a autonomía tamén
vai avanzar dunha forma notable. Xa o estamos vendo
nos últimos modelos presentados este ano.
Cunha autonomía por
riba dos 500 quilómetros
e con máis postes de recarga rápida ao longo
do noso país a viabilidade dos eléctricos
empeza a tomar
outra cor.
SM: Volvamos
ao motor de combustión que é o
maioritario na
actualidade. Que
consello nos dás
para manter o noso
automóbil nas condicións axeitadas?
P.A.: O primeiro é que
non esperemos a que o
noso vehículo nos deixe
tirados na estrada por
falta dun mantemento
adecuado. O servizo de
mantemento regular é
imprescindible para un
coche. Ademais debemos “escoitalo”. Calquera
ruído que notemos deberá ser revisado por un especialista, facer isto pode

salvarnos de quedar parados
en calquera vía pública.
SM: Cal é o pecado capital
que cometemos os usuarios
dun vehículo, no que se refire ao seu coidado?
P.A.: Non podemos xeneralizar, pero hai algúns usuarios
que son bastante descoidados e non toman medidas a
pesar de escoitar un ruído estraño. Agardan a que este vaia
in crescendo ata ter unha avaría custosa que podería implicar graves consecuencias para
a seguridade viaria. O mellor
no caso de notar algunha anomalía no vehículo é intentar
solucionalo á maior brevidade posible, non esperar a que
vaia a máis e logo a solución
sexa máis cara.
Hai condutores que non
se preocupan nunca de levar a presión correcta dos
pneumáticos, unha cuestión
sinxela que leva aparellados
problemas de desgaste anómalo e de perda de adherencia principalmente.
Nós temos clientes de todo
tipo. Tanto os que se adiantan
ao servizo ordinario de cambio de aceite e revisión de
niveis, coma os que se desentenden totalmente ata o
punto de chegar, nalgúns casos, a romper a correa de distribución. Así e todo, a maior
porcentaxe dos nosos clientes
realizan correctamente os períodos de revisión que marcan
os fabricantes respectivos.
SM: Ante este futuro tecnolóxico tan aberto da automoción, que lle dirías a un
estudante desta especialidade de cara ao seu futuro?
P.A.: Que se lle gusta, siga
formándose e avanzando,
que trate de estar o máis actualizado posible e que teña
presente que a formación
continua é indispensable.
Que sexa consciente de que
as novas tecnoloxías están e
seguirán avanzando con pasos de xigante de cara a un
futuro-presente.
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Novo Skoda Fabia TSI 95cv
Máis grande e tecnolóxico
■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía

Skoda ten grandes esperanzas postas no novo
Fabia. Un modelo que se
encadra nun segmento tremendamente competitivo
e moi importante para as
marcas polo volume de vendas. Por este motivo, o fabricante do Grupo Volkswagen
deu un paso adiante facendo un coche con máis capacidade que incorpora un
gran paquete tecnolóxico.

A cuarta xeración do
Fabia medrou e utiliza a linguaxe de deseño actual.
Cunhas liñas marcadas e
uns faros dianteiros e traseiros equipados con tecnoloxía LED, o novo Fabia ten
unha aparencia máis dinámica que o seu antecesor.
Baseado na plataforma modular MQB-A0 do Grupo VW,
este modelo é máis grande
por dentro e por fóra. O seu
maleteiro, que con 330 litros xa era o máis grande do
segmento, gañou cincuenta
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litros adicionais ata alcanzar
os 380.
O novo Fabia conta cun nivel extremadamente alto de
rixidez torsional, o que aumenta a seguridade, mellora o manexo e garante unha
boa durabilidade. Para conseguir estes resultados mantendo o peso practicamente
igual que o do seu predecesor, o fabricante deseñou
a carrozaría baseada no
MQB-A0 segundo os últimos
estándares, utilizando un
número significativamente maior de compoñentes
de aceiro de alta resistencia que no modelo anterior.
Utilízanse principalmente
nos alicerces A e B, o anteparo e o túnel de transmisión. A proporción dos tres
tipos de aceiro máis duros
(aceiros avanzados de alta

resistencia, aceiros de ultra
alta resistencia e aceiros endurecidos a presión) aumentou dun 15% a un 40%. En
total, case o 80% da carrozaría deste Fabia está formada
por compoñentes de aceiro
de alta resistencia.

Exterior
Este novo Fabia incorpora un deseño moderno grazas a sofisticados detalles.
Adicionalmente, elementos
como as lamias optimizadas e as cortinas de refrixeración axustables na entrada
de aire inferior da defensa
dianteira danlle un excelente coeficiente de resistencia
aerodinámica (0,28).
No frontal, os faros con
tecnoloxía LED de serie esténdense ata a nova grella.

As variantes full-LED ofrecen
unha maior intensidade lumínica nas luces de cruzamento e de estrada, así
como funcións de iluminación en curva e adaptativa.
Tampouco faltan en opción,
depende do acabado, os faros traseiros full-LED.
No extremo inferior destaca unha segunda entrada
de aire onde situar os faros
antinéboa opcionais. Pola
súa banda, o marcado capó
dá paso a unha lúa que nos
ofrece boas dimensións e
unha gran visibilidade.
Este novo Skoda é máis
grande en todos os aspectos. En comparación coas
tres primeiras xeracións, medra tanto por dentro como
por fóra. Ten unha lonxitude de 4,11 metros, é 111
milímetros máis longo co
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O marcado capó dá paso a unha lúa que nos ofrece boas dimensións e unha gran visibilidade

seu antecesor. Con 1,78 m,
é 48 mm máis ancho, mentres que a altura é de 1,46
metros. Na vista lateral, destacan un total de nove deseños de lamias que van de 15
a 18 polgadas.

Este modelo
é máis grande co
seu antecesor por
dentro e por fóra
A superficie das portas
queda libre de ornamentacións, botamos de menos
o paraugas de cortesía na
porta, e a área acristalada é
xenerosa, e ofrécelle boa luminosidade ao interior e boa
visibilidade ao condutor. En
total hai unha selección de
nove cores de carrozaría, con
tons alegres e acabado sólido, perlado e metalizado.
Na traseira observamos
que a horizontalidade está
moi presente. Son protagonistas a denominación da
marca en posición central
e os novos faros de maior
tamaño. O toque deportivo póñeno a marcada defensa inferior e o alerón de
teito acabado en negro situado sobre a xenerosa lúa
posterior e coa luz de freo
integrada.

Interior
O interior supón un avance claro respecto do seu antecesor, tanto en amplitude
como en tecnoloxía. As características de confort que
se atopan en vehículos de

maior nivel, como o parabrisas e o volante calefactados,
son algunhas das opcións
que se estrean nesta xeración. Por suposto tamén se
incrementa a seguridade.
O Fabia incorpora a última xeración de sistemas de
infoentretemento xunto a
un total de ata 43 solucións
Simply Clever.
A nivel de materiais a sensación de calidade é boa. A
maioría dos elementos son
de plástico ríxido, aínda que
ofrecen bo resultado tanto
ao tacto como á vista. Os
axustes e unións dan sensación de consistencia. Pode
equipar ata nove airbags, incluídos de xeonllo, de cabeza e laterais diante e detrás,
dependendo da versión.
A parte inferior do salpicadeiro está tapizada en tea
e loce costuras en contraste, o que crea unha plácida
sensación. Os elementos decorativos de cor, a iluminación ambiental específica e
as aplicacións cromadas engádenlle carácter ao Fabia.
Os asentos presentan un
esponxamento moi cómodo para viaxar. Dispoñen
dalgunhas comodidades
de serie ou en opción como
o axuste de altura, axuste
lumbar, calefacción e axuste eléctrico memoria.
O cadro de instrumentos
pode ser de dous tipos: tradicional nos básicos ou o novo
Virtual Cockpit de 10,25 polgadas. No noso coche de
probas atopamos o cadro dixital con ata cinco deseños
básicos. A clásica baséase
no estilo dos instrumentos
redondos analóxicos. A ela

únense a Moderna, Reducida
e Ampliada. Como parte do paquete opcional
Dynamics inclúese a disposición Deportiva, na que
o contarrevolucións é o
protagonista.
Todos os equipos son
compatibles con Android
Auto e Apple CarPlay (con
conexión sen cables opcional), polo que moitos usuarios non verán necesario o
feito de contar cun navegador integrado. Un pouco
máis abaixo atopamos os
mandos da climatización bizona (por primeira vez neste
modelo).

O maleteiro,
que con 330
litros xa era o
máis grande do
segmento, agora
cubica 380
O Fabia dispón de abundantes ocos de almacenamento, dos que o máis
grande é o da consola central. Conta con base forrada
de goma, dúas tomas USB-C
e pode equiparse con carga
sen cable para o móbil.
Os cintos poden regularse
en altura. Na consola central
atopamos a panca de cambios, seguida de varios botóns, dous pousavasos, un
repousabrazos fixo que alberga unha guanteira e o
freo de man.
Os asentos traseiros son a
mellor resposta deste segmento en canto espazo para

as pernas. Tamén destaca o
espazo para a cabeza, polo
que alguén de ata 1,85 metros podería viaxar comodamente. Como xa é habitual
nos modelos actuais as prazas traseiras son cómodas
para viaxar dous adultos.
O maleteiro, como xa
mencionamos ao principio,
cubica un total de 380 litros, cincuenta máis que o
seu predecesor. Abatendo
os asentos alcanzamos os
1.190 litros, sendo dos máis
grandes. No maleteiro hai
ganchos de diferente tamaño e formas, arandelas para
suxeitar unha rede e unha
toma de 12 volts. As formas
son moi regulares e destaca
a altura da base á bandexa.

MOTOR E TRANSMISIÓN:
• Unidade de proba: 1.0 TSI
Sport - 3 cilindros en liña
• Cilindrada: 999 cm³
• Potencia: 95cv (70 kW)
@ 5.000/5.500 rpm
• Par: 175 Nm @
1.600/3.500 rpm
• Peso: 1.142 quilogramos
• Dimensións Lar/An/Al:
4.108 / 1.780 / 1.459 mm
• Volume maleteiro:
380 (1.190) litros
• Aceleración 0 a 100
km/h: 10,6 segundos
• Recuperación 80 a 120
km/h: 7,2 segundos
• Emisións CO2 por km:
116 g/km de CO₂ (Euro 6)
• Adhesivo da DXT: C
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Os asentos dianteiros tipo baquet son cómodos e suxeitan ben

A
RRIN
CAMOS !
A nosa unidade de probas, cedida por Bonaval Móvil, incorporaba
o motor 1.0 TSI, unha motorización
moi equilibrada para este modelo.
É un bloque tricilíndrico de aluminio que, cunha cilindrada de 999
cc, dúas árbores de levas na culata,
inxección directa, turbo, intercooler
e Start/Stop, desenvolve unha potencia total de 95 cabalos entre as 5.000
e as 5.500 rpm.

En canto abrimos a porta do piloto
sorpréndennos uns asentos dianteiros
tipo baquet e un volante deportivo coa
parte inferior achatada. A versión que
probamos é a Sport. Nada máis sentarnos a sensación é de encontrarnos
nun coche deportivo. Acomodámonos
pronto e sentímonos moi a gusto neste
baquet e co volante deportivo, a impresión foi moi agradable. Durante a proba
confirmouse en treitos de curvas, a suxeición do asento foi perfecta.
O propulsor sorprende dende o
abaixo que é capaz de reaccionar sen
apenas vibracións (unhas 1.500 revolucións), aínda que a maior parte da potencia entrégase a partir das
1.800/2.000 rpm.
En autoestradas e estradas este
Skoda reacciona ben ás ordes do

acelerador, sempre que sexamos conscientes de que levamos 95cv. Se queremos apurar un pouco en estradas
teremos que xogar co cambio. Con este
motor faremos de 0 a 100 km en 10,6”
e teremos que subir a case 3.000 rpm
se queremos facer unha condución áxil.
O tacto da panca de cambios, ao
igual ca dos pedais, é moi agradable.
En xeral a condución do novo Fabia
é precisa e suave. Os desenvolvementos
do cambio e o escalonamento resultan
equilibrados. Ademais a sonoridade,
para ser un tricilíndrico, podemos definila cun notable.
O Fabia enlaza as curvas sen defraudar. Os cambios de apoio son rápidos e a carrozaría non balancea en
exceso. Transmite confianza porque a
precisión de todos os mandos é boa en

termos xerais e, ao buscarlle as cóxegas, sempre nos mostra reaccións dóciles e naturais.
A dirección filtra todo o que ocorre
entre as rodas dianteiras e o asfalto. É
máis que correcta en rapidez e precisión
se non imos buscando os límites de adherencia dos pneumáticos.
O funcionamento dos freos é moi
bo nunha condución sosegada e ata un
pouco máis deportiva, cun tacto e asistencia agradables do pedal.
Este Fabia sen sorprendernos dinamicamente ofrécenos unha boa dose de
practicidade e habitabilidade. As súas
dimensións son suficientes para ofrecernos un amplo espazo para catro
adultos e de carga. A súa manobrabilidade na cidade é máis que correcta.
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Novas

“SocAlty”, un estudo de Audi
Vén de publicarse, pola iniciativa
de Audi, o estudo
“SocAlty” que recolle as conclusións dun grupo de científicos, políticos e expertos
en economía, sobre o futuro da condución autónoma.
Abórdanse tres cuestións
clave: “Dereito e progreso”,
“Relacións de confianza entre o ser humano e a máquina” e “Seguridade en Red”.
Tanto Markus Duesmann,
CEO de Audi AG como Saskia
Lexen, Directora de Proxectos
de Initiative&Audi, sinalan un
futuro no que a condución
autónoma é clave para facer
o tráfico máis seguro, cómodo e inclusivo.
O estudo di que no 2030 aumentará a micromobilidade
nas cidades, cun tráfico mixto de vehículos autónomos
compartindo espazo cos conducidos por persoas. No novo
paradigma cultural será doado

crear un marco de confianza.
Neste senso Hiltrud Werner,
responsable de Integridade e
Asuntos Legais de Volkswagen
AG, afirma “só o aumento que
esperamos do confort, seguridade e dispoñibilidade, xustificará a aceptación da nova
tecnoloxía”, pois para moitos
usuarios conducir o seu propio
coche e sinónimo de liberdade
e flexibilidade, e necesitarán
experimentar persoalmente
as vantaxes da condución autónoma. Esta é eficiente, ecolóxica e, ao basearse na rede,
pode xerar un enorme impacto social, con novos servizos
orientados ás persoas, é dicir,
unha mobilidade máis inclusiva e social. Con referencia aos
dilemas nas situacións de accidente, os expertos coinciden
na importancia de definir con
claridade os fundamentos éticos e legais a partir de situacións realistas.

Air4, un showcar voador
inspirado no Renault 4L

O DS Crossback mellora a súa autonomía
A estratexia de
electrificación de
DS Automobiles acelerase a partir do 2024, ano
no que todos os seus vehículos serán 100% eléctricos.
Á venda dende 2019, o DS
3 Crossback E-Tense chega
agora aos 341 km de autonomía en ciclo combinado
WLTP, é dicir, un aumento
de case un 7%. Isto é posible polo desenvolvemento
de varias melloras na tecnoloxía de elementos clave
do vehículo. Así a bomba de
calor conta cun sensor de

humidade que aumenta a
súa eficiencia, ao xerar aire
quente e reducir o consumo
de enerxía. Tamén, resultado da experiencia da marca
na Fórmula E, a relación de
transmisión optimízase para
mellorar deste xeito a eficiencia. Por último, os novos
pneumáticos de 17” clase A
Continental EcoContac TM
6 Q con medidas de 215/60
R17 96H, contan cun composto de sílice para mellorar
a resistencia á rodadura e reducir os ruídos.

O 60º aniversario do Renault 4L é
o motivo da marca
francesa para colaborar con
TheArsenale e crear un showcar futurista inspirado na
icona que se produciu entre
1961 e 1992. O novo vehículo, de fibra de carbono, conserva as liñas e volumes do
4L orixinal, realizando melloras de deseño grazas ao emprego de técnicas de deseño
xerativo e intelixencia artificial, para someter a proba ao
deseño antes que no mundo
real. Pero o máis rechamante do Air4 é o feito de que en

vez de rodas, ten catro dobres
hélices que elevan o showcar,
o cal conserva o chasis do 4L
adaptado á nova estrutura.
O Air4 está alimentado por
unhas baterías de polímero
de litio de 22.000 mAh que
xeran unha capacidade total de 90.000 mAh. O showcar pode alcanzar os 26 m/s
e pode voar ata os 700 m de
altitude cunha velocidade de
despegue de 14 m/s (limitada
a 4 m/s por seguridade) e de
aterraxe de 3 m/s.
e os 28.095 € do G01 F At
Premium.
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Suzuki GSX-S950
Unha configuración perfecta A2

23
■ XOSE ARUFE | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía
https://motospruebas.blogspot.com
motospruebas@gmail.com

Suzuki é unha marca que
sempre me sorprendeu, auténtica, innovadora e atrevida
cos seus modelos, sen seguir
as pautas de ningunha outra
marca, neste caso, boas noticias para os que soñan cunha
1000 pero só teñen o carné

da categoría A2, Suzuki preparou unha versión especial
do seu modelo GSX-S1000
para satisfacer a crecente
demanda desta categoría en
Europa.

Orientación deportiva
Orientada a aqueles clientes que queren unha moto
deportiva de gran porte e personalidade, que se

Traza cunha
facilidade absoluta,
só con pensalo
estás entrando en
curva
adapta perfectamente ao
día a día cun comportamento sobresaínte para gozar en estrada, está limitada
a 35 kW (47,5cv a 6.100 rpm)

para adaptarse ás especificacións do carné A2.
A Suzuki GSX-S950 é o último modelo incorporado á
gama da marca xaponesa, a
estética é rompedora, presenta un aspecto futurístico
único, unha streetfighter total, (aínda que Ducati apoderouse deste nome na súa
nova Naked V4), combinouse
á perfección co ADN deportivo do motor e a axilidade
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casco jet. O repousapés, malia a presenza do túnel central -de poucos

Axudas

dunha moto deseñada para
a condución diaria.
Os enxeñeiros de Suzuki
puxeron gran énfases no
axuste da curva de potencia
para que a condución diaria
da moto sexa fácil, agradable e confortable.
A construción desta máquina baséase no mesmo
bastidor de aluminio que o
modelo máis potente, chasis de aluminio alixeirado
de dobre viga ou perimetral e un basculante tamén
de aluminio reforzado, que
combinado cunha horquilla
dianteira investida Kayaba
de 43 cm e unha suspensión
traseira tamén KYB derivada
da categoría de superbike,

garántennos unhas prestacións de condución ao máis
alto nivel.
Un manillar case recto, unhas pinzas de freo dianteiras
radiais Tokico en lugar de
Brembo, instálanse no novo
modelo S950, os pneumáticos Dunlop Roadsport 2,
o depósito de combustible
de 19 litros, o asento e a posición de condución mantéñense sen cambios respecto
da GSX-S1000.
O motor, un 4 cilindros
de un litro derivado das
GSXR1000 K5 16 V con dobre árbore de levas, é unha
garantía de éxito que en
combinación cun conxunto de sistemas electrónicos

de asistencia proporciona un alto nivel de confort,
seguridade e goce na condución diaria, independentemente das condicións da
estrada ou da habilidade do
piloto.

Indicadores
Unha pantalla retroiluminada LCD negativa daranos
toda a información necesaria. Nos bordos esquerdo e
dereito instálanse diferentes testemuñas luminosas,
punto morto, mantemento,
intermitentes e outras informacións. Na franxa superior
iluminación configurable de
luz de corte de inxección; na
parte central esquerda, tacómetro, información dos
3 modos de control de tracción, seleccionable no pulsador MODE dende a piña
de luces esquerda. Na parte
dereita, temperatura de motor, nivel de combustible e
velocidade na que estamos
circulando. Na parte inferior
un reloxo horario, odómetro
total e dous parciais e datos
de consumos, seleccionables dende a piña de luces
esquerda.

Práctica
O estilo non o é todo.
Moita practicidade cun
baixo asento, que se abre
pulsando un botón na parte
traseira ou co mando a distancia, capaz de albergar un

O paquete electrónico inclúe o sistema de control de
tracción ASR de Suzuki, que
pode funcionar nun dos tres
modos, ou tamén podemos
desconectalo.
O sistema Suzuki Easy Start,
permite ao piloto arrincar o
motor cunha soa pulsación
do botón de arrinque e sen
ter que premer a maneta do
embrague.
O control electrónico do
acelerador Ride By Wire, proporciona unha resposta instantánea e lineal do motor á
orde do piloto.

Está
limitada a 47,5cv
para adaptarse ás
especificacións do
carné A2
Boas novas: non se cala ao
arrincar. O asistente de arrinque a baixas revolucións Low
RPM Assist eleva suavemente
o réxime do motor ao arrincar ou ao conducir a baixas
velocidades para evitar que
se cale de forma incontrolada nos atascos.
Tamén conta co embrague
asistido antirrebote Slipper
Clutch.
Este conxunto de asistentes está deseñado para facilitar o día a día do piloto, para
que a moto sexa máis predecible, máis fácil de controlar
e menos cansa de conducir.

Arrincamos!
A posición de condución é
moi cómoda tratándose dun
puro sangue.
O primeiro que podo apreciar con gran satisfacción é a
súa altura, co meu 1,75 chego perfectamente ao chan
coa planta dos dous pés, o
seu estreito asento na parte
dianteira favorece moito esta
posición.
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• MOTOR
• Tipo: 4 tempos, 4 cilindros,
DOHC, 16 válvulas
• Refrixeración: líquida
• Capacidade do motor: 999 cc
• Relación de
compresión: 12.2 : 1
• Alimentación: inxección
• CICLO
• Aceso: electrónico transistorizado
• Arrinque: eléctrico
• Sistema de lubricación:
cárter húmido
• Transmisión: 6 velocidades
• SUSPENSION
• Dianteira: Horquilla investida,
compresión, retorno de aceite
• Traseira: brazo oscilante
• Ángulo da dirección:
25° / 100 mm
• FREOS
• Dianteiros: dobre disco,
pinzas de 4 pistóns
• Traseiros: disco
• DIMENSIÓNS
• Lonxitude: 2.115 mm
• Ancho: 810 mm
• Alto: 1.080 mm
• Distancia entre
eixes: 1.460 mm
• Distancia ao chan: 140 mm
• Altura do asento: 810 mm
• Peso en orde de
marcha: 214 kg
• Depósito de
combustible: 19 litros
• Capacidade de aceite: 3,4 litros

O seu ancho manillar facilita o manexo por cidade entre
coches. A posición de condución cómoda, un pelín inclinada, ao tratarse dunha pura
Naked, a protección para o
vento é nula, gozaremos e
soportaremos todas as condicións climatolóxicas.
Unha vez máis me dirixo
dende Redondela cara a
Serra do Cando. Unha paraxe de montaña perfecta, con
sinuosas estradas que farán
as delicias de calquera afeccionado á moto e á natureza;

Grazas á
axuda do asistente
de arrinque Low
RPM Assist non se
cala ao arrincar
estradas con pouco tráfico e
quilómetros de diversión asegurada nos que poderemos
sacar o máximo rendemento
a esta pura japo.
Nas primeiras curvas trazo con cautela porque, aínda
que a moto me ofrece toda a
confianza do mundo, noutros
tempos fun un probador impulsivo e xa paguei os pratos
rotos en varias ocasións… O
seu reparto de pesos, os seus
desprazamentos laterais e
inclinacións transmítenme
moita seguridade, aos poucos vou collendo confianza
e móvome con máis soltura,
traza cunha facilidade absoluta, só con pensalo estás entrando en curva. O paso por
curva é seguro, estable e mantén toda a súa rotundidade
ata nestas estradas irregulares.

MANTEMENTO
SEGURO

Terceiros con asistencia en estrada,
seguro de condutor (prezos
estimados para tomadores de seguro
maiores de 25 anos): 275 €/Ano
Tamén hai a posibilidade de
engadir roubo, incendio ou
perda total (Todo Risco)

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: 99 €
Cambio de pneumáticos
cada 12.500 km
Prezo aproximado: 295 €

O
tacto en
ral é moi
x e s u a - ve, o acelerador electrónico sensible, preciso e
progresivo. A maneta de
embrague é suave, e ao accionar a panca do pé esquerdo, o cambio engrena cada
marcha con total suavidade.
As suspensións tamén están
perfectamente equilibradas
e os freos deteñen a moto
de xeito imperativo en calquera momento. A aceleración é máis que suficiente, e
a velocidade punta tamén.
Nunha boa recta púxenme
nun momento a máis de centocinc… Unha besta moi ben
domesticada.
Destacaría a perfecta configuración de parámetros seleccionados no motor para

lograr este equilibrio, a limitación a 35 kw apórtalle tres
novos adxectivos: equilibrada, segura e razoable.
Calculei un consumo medio de 5,5 litros aos 100 km,
non está nada mal para unha
moto de 1.000cc.
Moto cedida por MOTOS
PONTE, concesionario Suzuki
en Vigo.
Dispoñible en tres opcións
de cor diferentes: Azul Tritón
Metalizado (YSF), Negro
Mate Metalizado nº2 (YKV)
e Branco Brillante Perlado
(YUH).
O prezo da Suzuki GSX
S950 A2 é de 10.815 €. A este
prezo teremos que sumar
250 € (aprox.) de gastos de
matriculación.
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Reportaxe

Unha ollada á arte dos Posche
■ ANDRÉS REY | Texto
■ SPRINT MOTOR| Fotos

Recollemos aquí unha selección de catorce Art Cars de
Porsche que vai dende o psicodélico 356 dunha estrela
do rock ata un Taycan floralmente decorado, para render homenaxe aos brillantes
creadores que os converteron en realidade.
Con motivo do lanzamento
do impresionante 968 L'ART,
facemos un repaso dalgúns
dos mellores exemplos de
art cars (coches artísticos) de
Porsche, dende o 911 ata o
Taycan e o 356. Con esta panorámica, descubrimos que
para facer unha obra de arte
do mundo automobilístico
fai falta moito máis cunha
capa de pintura.

911 Carrera por Nelson Makamo
O artista surafricano
Nelson Makamo sempre
soubo que tería un Porsche,
pero nunca anticipou como
se convertería en posuidor
dun. Tras fantasiar dende
rapaz co que sentiría ao
ter as chaves dun destes
automóbiles de luxo, foi
un encontro azaroso cun
exemplar moderno durante unha estancia en Cidade
do Cabo o que reavivou o
seu soño infantil. Isto cimentou o seu compromiso de posuír finalmente
unha 911 Carrera en cor
negra acibeche. Makamo
encargou o seu primeiro Porsche coa intención
de deixar a súa pegada no
seu lenzo máis estraño ata

a data. Pintou a man varios
elementos do seu Porsche,
dende o paragolpes traseiro ata os asentos, pasando
polas insercións nos paneis
das portas e as carcasas dos
retrovisores laterais. Se nos
fixamos ben, atoparemos
tres letras "Mma" no panel

da porta esquerda, que significa "nai" na súa lingua
materna. Para Makamo, este
art car é o reflexo do seu éxito e da esperanza de que a
súa obra esperte a imaxinación dos nenos de todo o
continente africano.

só algúns dos exemplos
de como Arthur e Adrien
se inspiraron nos coches
clásicos que aman para

transformalo nunha declaración contemporánea.

968 L’ART por L’Art de L’Automobile
Encarnando o vínculo entre os vehículos e a
moda este coche redeseñado, obra de Arthur Kar e
Adrien Leborgne, de L'Art
de L'Automobile, transporta un aspecto vintage á era
moderna. Presentado na
Semana da Moda de París de
2021, xunto cunha colección
cápsula a xogo, os asistentes viron como os mundos
da moda, a arte e os coches
se unían para celebrar o 30º

aniversario do 968. O modelo cobra vida nunha cor
verde perla, co encanto engadido de que parece ter
outras tres tonalidades, dependendo do ángulo dende o que se mire. TAG Heuer
creou un cronógrafo a xogo
para acompañalo. A eliminación do teito, os asentos
Recaro, o coiro gráfico que
combina coa cor exterior ou
un sistema de audio a medida deseñado por BOSE son

Taycan Artcar por Richard Phillips
Este é o tipo de obra
de arte que fai que ver
como se seca a pintura
sexa un pasatempo autenticamente divertido.
O seu autor é o artista
estadounidense Richard
Phillips, que plasmou a
súa visión nesta segunda pel para o Taycan.
A obra cobrou vida en
Zúrich, creada en directo
no restaurante Leuehof,
na Bahnhofstrasse de
Zúrich, en decembro
de 2020. Para esta obra
Phillips aplicou o seu cadro de 2010 “Queen of the

Night” sobre a carrozaría
dun Porsche Taycan 4 S,
onde a exuberante peza
estende a súa frondosa e
floral disposición dende o
capó dianteiro ata a parte traseira. Inspirado na
beleza da contorna natural xunto coa evocadora
silueta do coche, Phillips
conseguiu outorgar un
vínculo coa natureza a
este eléctrico. A principios deste ano puxouse e
todo o recadado doouse
a unha organización sen
ánimo de lucro.
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Cisne 996 por Chris Labrooy
Taycan Artcar por Dale Chihuly
Outra obra de arte electrizante que cobrou vida
en 2021: o oasis hortícola dos Xardíns da Baía de
Singapur non só alberga
unha variada colección de
máis de 1,5 millóns de plantas, tamén se converteu
no fogar temporal deste
Taycan decorado con pétalos. Con Porsche como
socio automobilístico oficial da exposición "Vidro
en flor", do artista estadounidense Dale Chihuly,
o público puido apreciar

un deportivo máis aló da
necesidade de velocidade.
Envolvido na extraordinaria
decoración da serie “Persas
de Chihuly”, composta por
flores ultra brillantes nunha paleta diversa, o coche
estivo máis que á altura
da súa frondosa contorna.
Sobre un pedestal, co pano
de fondo futurista do SG50
Lattice, reflectía de forma
harmoniosa o ADN sostible
do Taycan no medio dun
oasis verde orgánico.

Porsche ofreceu ao artista dixital escocés Chris
Labrooy a oportunidade de trasladar unha das
súas obras de arte dixitais ao mundo real por primeira vez. O resultado é o
Cisne 996, que foi deseñado para o aniversario "20
anos de Porsche en China".

O Porsche 911 da xeración
996 foi o primeiro vehículo vendido en China hai
dúas décadas. Neste país,
o cisne representa a felicidade. O art car fixo a súa
primeira aparición pública
en Shanghái a principios de
novembro.

Taycan Artcar por SUMO!
Con motivo da inauguración do Porsche
Centre Roost, Porsche
Luxemburgo decidiu crear
unha obra de arte única sobre o tema do "Futuro" en
colaboración co recoñecido artista luxemburgués
SUMO!. Primeiro desmontouse o coche coa axuda do
equipo do Centro Porsche

da capital; logo, as pezas
foron transportadas a un
lugar onde SUMO! podería comezar o seu traballo.
Tamén se pintaron o habitáculo, o interior das portas, as lamias e as chaves do
coche. O art car agora exhibirase en eventos en todo
o mundo.

Taycan Artcars por Megan
Claire Keho e Rei Misiri
Nunha rolda sen precedentes da Art Battle
Canada 2021, convidouse a dous talentos locais
da arte urbano moderno a
crear deseños únicos para
o Taycan. E fixérono fronte
a unha audiencia en directo,
sobre a carrozaría do propio

automóbil. Ao final da “batalla”, que durou só dúas
horas, Rei Misiri impúxose
coa súa interpretación de
“diferentes culturas e elementos estéticos da natureza” (Taycan negro) fronte
a Megan Claire Keho, quen
pintou o modelo branco

356 C de Janis Joplin por Dave Richards
Janis Joplin cantou "Todos
os meus amigos conducen
Porsches", pero en realidade ela mesma tiña uns cantos. Comprou este coche
en 1968, en cor Gris Delfín
(un dos nove dispoñibles
naquela época). Describir
o 356 SC de 1964 como
un coche cunha pintura
moi colorida non é facerlle
xustiza. Janis pagou ao seu
axudante, David Richards,
500 dólares para que plasmase no coche a "Historia
do Universo" con case todos os tons posibles. Unha
historia que incluía imaxes
da súa banda, Big Brother
and the Holding Company,
paisaxes californianas e
moito máis. O resultado é
un vehículo que pide a berros ser visto. Chegou a ser
tan identificativo da súa
dona que os fans lle deixaban notas baixo o limpaparabrisas. Cando o roubaron,
en 1969, o ladrón tratou
de ocultar o seu delito

pintándoo con spray, pero
a policía atrapouno.
Afortunadamente,
Richards puido eliminar esa
pintura sen danar apenas
a obra de arte. Joplin faleceu en 1970, á idade de 27
anos, só dous anos despois
de mercar o coche. O seu
querido Porsche acabou en
mans dos seus irmáns e un
deles, Michael, restaurouno para devolvelo o seu estado orixinal, o Gris Delfín.
Logo, nos anos 90, decidiuse darlle de novo a gloria
psicodélica: a súa familia
encargou ás artistas Jana
Mitchell e Amber Owen
que replicaran o mural anterior. Despois de percorrer
museos durante décadas,
finalmente púxose a poxa
para apoiar a organizacións benéficas en nome
da súa irmá por 1,76 millóns de dólares, que bate
todos os récords de venda
dun Porsche 356 en poxa
pública.
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911 RSR Le Mans por Richard Phillips
Este Porsche 911 RSR é
máis que unha obra de
arte: converteuse no primeiro art car de Porsche
que gañou as 24 Horas de
Le Mans, dentro da categoría GTE Am, en 2019. Naceu
da estreita relación entre
o artista, Richard Phillips e
o piloto oficial de Porsche,
Jörg Bergmeister, para o
que Richard pintara un casco en 2013. Isto deu lugar,
seis anos despois, a deseñar este modelo, no que
o artista utilizou parte do
seu traballo existente para
proxectar unha intricada
decoración en 2D sobre o

coche. Os detalles sobredimensionados e as atrevidas
cores contrastadas fixeron
que non fose necesario estar preto para apreciar o
deseño completo: os espectadores podían seguilo facilmente de lonxe. E o 911 RSR
devolvería a mirada, grazas
ao par de "ollos" pintados
no seu flanco.

911 S de 1970 por Ornamental Conifer
O artista británico Nico
Sclater (alias Ornamental
Conifer) ten unha marabillosa tipografía a man alzada. E
de todo o que pintou, os coches de Porsche están entre
os máis destacados. As obras
de Ornamental Conifer recoñécense pola súa característica combinación de rótulos
de estilo pop art, impregnados de humor e combinados
cun intelixente uso de xogo

de palabras e xiros. Ata a data,
tres Porsche foron adornados
co seu estilo: un 911 de 1977
reconstruído para parecerse
a un Carrera 3.0 RS de 1974,
un 935 exhibido no Salón
do Automóbil SEMA de Las
Vegas, e este, o primeiro art
car de Ornamental Conifer,
deseñado para un cliente de
Texas, a mensaxe deste 911 S
é:“Queda lonxe para sempre”.

911 Carrera 996 por Biggibilla
Pintado a man (1998)
na sala de exposicións
do Centro Porsche de
Melbourne polo artista australiano Graham J Rennie
(alías Biggibilla), este 911
Carrera (996) exponse agora de forma permanente no Museo Porsche de
Stuttgart (Alemaña).

Cando se trata de coches
artísticos, esta lista demostra que nunca se ten demasiado de algo bo. Aquí está
o pasado, o presente e o
futuro dos coches artísticos de Porsche que inspiran e alimentan o lume da
paixón no mundo da arte e
a automoción.

Unha distópica beleza, 911
por Daniel Arsham
Coñécese ao artista visual
contemporáneo Daniel
Arsham por dar vida a
obxectos inanimados e xogar co futurismo deconstruído. Tras debuxar coches
de Porsche dende a súa infancia, en 2019 vinculou
parte da súa propia historia
coa da marca ao crear este
911 (992) único e erosionado. O aspecto distópico
conseguiuse incrustando vidros na carrozaría, creando

un vehículo que non desentoaría nun mundo postapocalíptico. A peza, que
se pode conducir, expúxose no Selfridges de Londres
en 2019, antes de emprender unha xira por Asia. Cos
obxectos contemporáneos
suxeitos á transitoriedade,
di Arsham, esta peza única
evoca unha sensación de
deterioración xustaposta á
decadencia.

"Fat car“ NFT por Erwin Wurm
Coñécese ao escultor e pintor austríaco Erwin Wurm polas súas obras de arte máis
grandes que a vida: durante
dúas décadas, a temática da
súa colección de enormes esculturas inclúe as casas e os
coches. No 20º aniversario do
seu icónico Fat Car, en 2021,
a peculiaridade de Wurm
saíu a relucir unha vez máis
para dar vida ao seu primeiro token non funxible (NFT),

titulado "Breathe in, breathe
out" (Inspira, expira). O vídeo
mostra a súa interpretación
de como se vería un 911 inhalando e exhalando. Coñecido
xa polas súas excéntricas representacións da vida cotiá, e
cunha chiscadela característica ao mirar de esguello á sociedade de consumo, o estilo
desfigurado que se amosa
aquí é un exemplo do estilo
de Wurm.
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Javier Pardo Siota, campión de Europa de Ralis ERC 2

Seguirei con Suzuki e se podo facer algo a nivel
privado cun vehículo máis grande, benvido sexa
■ UNHA REPORTAXE DE MIGUEL CUMBRAOS ■ FOTOS: TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ E MCA

Dende que se iniciou
no mundo da competición, no ano 2014, o protagonista desta reportaxe
deixou claro moi boas maneiras ao volante. Ese saber

posibilitoulle subir chanzos, ter o apoio de sólidos
patrocinadores e contar
coa fidelidade dunha marca. Unha traxectoria que
non debe rematar aquí,

de momento saldada con
diversas recompensas estatais e, sobre todo, o título de campión de Europa
de ralis na categoría ERC2
na tempada que ven de

rematar. Sabemos máis
nestas páxinas de Javier
Pardo Siota, o piloto ourensán de Suzuki Motor Ibérica.

Pardo e Pérez en acción no rali disputado en Fafe, que contaba por segunda vez para o Europeo

Sprint Motor : Que supón aos vinte cinco
anos ser xa campión de
Europa de ralis?
Javier Pardo: Supón moitas más cousas das que
un mesmo pode imaxinar. Pero principalmente
orgullo de equipo, satisfacción polo traballo que
fixemos Adrián e eu, e sobre todo agradecemento a Suzuki, Rallycar e
Ourense Termal por apostar por min desde 2018 e
conseguir este título entre todos.
•
SM. Un triunfo
no 30º aniversario do
pasamento de Reverter,
pai do automobilismo
galego e nacional.

•
JP: Non me considero e non creo que estea
nunca a altura dun referente como é Estanislao.
Pero sen lugar a dúbidas é
un orgullo poder presumir
de Ourense como patrocinador e como referente
do automobilismo. Ogallá
os meus logros podan ser
recordados e animen a
tanta xente como animaron os de Reverter.
•
SM: A quen hai
que dedicar e agradecer
este título?
•
JP: Primeiro aos
meus patrocinadores que
o fixeron posible, logo o
meu copiloto e aos afeccionados. tamén a miña
familia que sempre está
presente e traballando

para que eu poda competir, e en especial o meu
avó, quen axudou nun
primeiro momento para
que meu pai competise e seguro que estaría
moi orgulloso do que dimos conseguido. Tamén, a
meu tío Pepe que faleceu
hai pouco.
•
SM: Seis ralis do
Europeo, seis triunfos na
categoría ERC2. Foi doado? Houbo sorte tamén?
Cales foron os principais
rivais?
•
JP: Fácil non é nin
estar na lista de inscritos,
cousa que debo agradecer
de novo a Suzuki. Sorte,
toda a do mundo, sen dúbida tamén. En seis ralis hai aproximadamente

1.200 km cronometrados
onde hai un montón de
variables. Dificultade de
ataque e ter que saír á décima en cada tramo non
tivemos, pero si e difícil
facer unha etapa enteira
dun rali do campionato de
Europa sabendo manexar
a distancia, sabendo coidar a mecánica e sobre
todo sabendo que non
podíamos fallar porque o
noso rival directo non ía
facelo. Rival destacado é o
equipo que forman Vinyes
e Mercader, dous grandes
compañeiros de equipo
que sempre dan o 200%
en cada rali. Non foi o seu
ano de sorte.
•
SM. Con que carreiras queda Pardo

30
das seis disputadas en
Europa?
•
JP: Polonia e
Azores. Polonia, polo diferente que é ir por unha
pista de terra case medio
minuto ao corte e saltando. Azores, polos treitos
espectaculares e unha contorna de soño.
•
SM: Que valoración facemos das probas do SCER de Ourense
e Ferrol?
•
JP: Ourense, o rali
da casa, doíame non facelo. Este ano, por motivos de calendario. Suzuki
non podía ter o Rally2kit
aquí, polo cal buscamos
a maneira de estar na saída e de novo Suzuki axudounos. Aproveitamos así
para probar novas configuracións no Suzuki da copa,
quedei gratamente sorprendido. Un coche espectacular e que os tempos o
demostran, é moi rápido,
chegando a estar preto ou
gañando aos Rally5. Ferrol,
o rali de Suzuki, é un dos
meus preferidos, con estradas estreitas, sucias, fochancas, pedras, cruces…
Demostramos un ritmo incrible e rodamos en case
toda a carreira a un segundo/km do scratch e incluso
nalgunha especial baixando esa marca.
•
SM: Dende varias
tempadas Adrián Pérez,
copiloto de La Espina
(Asturias) é o seu copiloto. Defínalo.
•
JP: A definición
de Adrián sería profesionalidade, vontade e exactitude. Podería escribir mil
detalles sobre el, dende
que empezamos xuntos
no Rali Sierra Morena de
2017. Demóstrame dar o
100% en cada proba, nunha constante evolución.
Sen dúbida o considero
un dos mellores copilotos
nacionais e internacionais.
O que máis valoro e a súa
forma de ser, discreto, disciplinado e involucrado ata
o final. Só dicir que cos milleiros de quilómetros que
levamos feitos dentro dun
coche, onde hai tensión,
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nervios, malos momentos
ou euforia xamais houbo
nin a primeira mala palabra. Incluso cando algún
dos dous cometía un erro.
•
SM: Tras pilotar diversas unidades
de Suzuki (Laboratorio,
S1600, N5), chegou o
R4llyS. Falemos deste
coche.
•
JP: Tiven a sorte
de montar en varios modelos Suzuki e como sempre intentou a marca, eran
e son coches competitivos
nas súas respectivas categorías. O rally2kit e de
todos eles o máis traballado e o máis competitivo.
Sen dúbida un coche fiable e robusto, moi fácil de
conducir e moi divertido.
Como pros a fiabilidade, a
robustez, a facilidade de
conducilo, o divertido que
é. Como contras o motor,
que é de serie, faltándolle máis potencia, e tamén
que non haxa máis unidades competindo para ter
unha categoría con máis
vehículos.
•
SM: Á espera de
ver as categorías, repetiría experiencia europea
con Suzuki e o mesmo
coche?
•
JP: Repetiríao con
calquera coche, preferiblemente con Suzuki. Senón
fose posible, facelo cun
Rally2, sería un soño.
•
SM: Futuro.
•
JP: A día de hoxe
aínda non sabemos nada
seguro. O que si sei e que
seguirei con Suzuki aló
onde compita e se a maiores podemos facer algo a
nivel privado cun vehículo
máis grande benvido sexa.
Aínda e cedo.
•
SM: Que supón a
figura de Francisco, o seu
pai, na súa carreira?
•
JP: Todo para min,
na vida diaria de empresarios que somos e na vida
das carreiras. Sen dúbida
si el non me apoiase tanto dende que era pequeno
nada disto sería posible. O
mellor pai, amigo e profesor que puiden e poderei
ter sempre.

EN PRIMEIRA
PERSOA
• Nome e apelidos: Javier
Pardo Siota
• Data e lugar de nacemento: 01-10-1996
(Ourense)
• Profesión: Empresario
• Comida: Cocido
• Bebida: Auga
• Cidade: Ourense

•
•
•
•
•
•
•
•

Libro: Calquera de ralis
Película: Sherlock Holmes
Cantante: Michael Jackson
Piloto, que non sexa o
seu pai: Petter Solberg
Rali: Ourense
Treito cronometrado:
Canón do Sil e Irixoa
Coche de carreiras pilotado ata agora: Peugeot
208 R2
Soño: Facer o Dakar nun
camión co meu pai

Pardo, á dereita da imaxe, co noso colaborador Tomás Cumbraos

Principais logros en
competición
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campión de Europa de Ralis ERC2 (2021)
5º posto absoluto no Nacional de Asfalto (2020)
Campión España Junior Ralis de Asfalto (2020)
Subcampión de España de Ralis de Terra (2019)
Campión de España Junior Ralis de Terra (2019)
Primeiro podio absoluto no nacional de asfalto – Rali
do Cocido (2019)
Subcampión de España de Ralis de Terra (2018)
Campión de España Junior Ralis de Asfalto (2018)
Campión de España N5 Ralis de Terra (2018)
Campión de España Junior Ralis de Terra (2018)
Subcampión de España de Ralis de Terra 2017
Campeón España 2RM Ralis de Asfalto (2017)
Campeón España R2 Ralis de Asfalto (2017)
Campeón España Junior Ralis de Asfalto (2017)
Campeón España Junior Ralis de Terra (2016)
Campeón España 2RM Ralis de Terra (2016)
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Rachando fronteiras

Facendo historia
No eido das catro rodas
a nivel máis aló da extinta
fronteira cos Pirineos hai certos nomes moi galegos que
subliñar. Principalmente o
de Luis Rodríguez Moya,
o copiloto coruñés que
obtivo dúas coroas mundialistas acompañando a
Carlos Sainz. Ambas acadadas coas cores do equipo Toyota, unha co Celica
Four e a outra co Celica
Turbo 4WD, en 1990 e 1992
respectivamente.
Outra “fariña” é a nivel europeo, onde os resultados
acadados polos nosos son
escasos. O certame continental é unha opción anterior ao mundial que pasou
por fases moi diversas na
súa existencia, nalgunhas
de alto nivel tanto en probas como pilotos, outras

con demasiadas carreiras e
un seguimento escaso.
Quen mellores resultados
ten entre os galegos e o vigués Beny Fernández, nuns
intres da súa carreira chamado “o panadeiro voador”,
entre os mellores na época
de “Reverter Competición”
(1976 e 1977, con Ford Escort
e BMW 2002 Tii) e posteriormente na estrutura Opel
España (1986, Opel Manta
Grupo B). O pasado 2020 o
coruñés Iván Ares, brillante
campión de España de ralis
de terra este ano, con tan só
dúas participacións –Fafe e
Canarias– foi quen de clasificarse na xeral absoluta en
cuarta posición, aos mandos
do seu coñecido Hyundai R5.
Agora, o éxito do alaricano
Pardo é o primeiro absoluto
dun galego a nivel continental, aínda que non sexa na

categoría raíña, onde reinou
o noruegués Mikkelsen. De
momento, visto que Suzuki
non dispón dun coche R5,
tan só nos queda agardar
que o ourensán poda repetir
outra coroa a nivel continental na citada ERC, onde nun
principio repetiría programa
no 2022 coa mesma unidade
que no presente curso.

De paellas e freadas

■ TEXTO: MIGUEL CUMBRAOS

Necesaria progresión
Pese a ter tan so 25 anos,
o alaricano Javier Pardo
atesora un considerable
palmarés nas catro rodas.
Lonxe queda o mundo do
karting, o seu berce no motor, ou os primeiros pasos
cun Punto ou un Toyota
Aygo. Todo o que vén despois, dende que empezou
a atesorar méritos co 208
R2 xa é ben coñecido do
afeccionado.
O galardón acadado polo
ourensán no exercicio que
agora remata é a ter moi
en conta, na súa primeira campaña continental,
vencendo en todas as citas
nas que competiu na súa
categoría (Hungría, Roma,
Açores, Fafe, Polonia e
Gran Canaria). Máis non

se pode pedir nun certame onde facía equipo co
veterano piloto andorrano Joan Vinyes e onde en
diversas funcións hai coñecidas caras galegas do
automobilismo de sempre.
Agora, que nos despachos xa se traballan
proxectos e buscan patrocinadores de cara a un
2022, só queda pedir que
o bravo piloto de Allariz
poida facer realidade un
dobre envite. Un parece
asegurado, que sería repetir no europeo coas cores
de Suzuki á espera de que
o novo organizador defina ben as diferentes categorías. E a outra, que Don
Dinero, poderoso caballero como dicía Quevedo, le

permita subirse a un coche
de máis prestacións, é dicir

un R5. Así o desexamos todos e todas.

