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

Yáñez 
Viaducto de la Rocha, 30 
Tel. 981 530 366 
Santiago de Compostela 
www.yanez.es

100% Volkswagen

Hasta 7.000 € del plan  
de ayudas del Gobierno**

100% SUV. 100% eléctrico
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O automóbil eléctrico xa se converteu nun-
ha realidade, aínda que haxa moitos negacio-
nistas del. Tal vez por falta de información, por 
nostalxia ou porque lles custa moito adaptarse 
ás novas tecnoloxías. É unha realidade nuns 
países máis que noutros. Pero o ano pasado 
xa se venderon uns catro millóns de unida-
des no mundo, e todas as grandes marcas xa 
teñen algún modelo na súa gama. Algunhas 
consultoras automobilísticas cifran as vendas 
para este ano en preto de dez millóns de uni-
dades. Veremos o que sucede realmente ao 
finalizar 2022.

A realidade é que as baterías comezan a ser 
máis económicas, grazas ás últimas investiga-
cións e á economía de escala, e as autonomías 
aumentaron notablemente. Na actualidade 
xa hai moitos modelos que poden percorrer 
cincocentos quilómetros ou máis cunha soa 
carga. Ademais a recarga da batería cada vez 
é máis rápidas. Mellorando moito os tempos 
grazas aos cargadores de última xeración. Por 
outra banda, a rede de cargadores cada vez é 
maior. Un “plus” do eléctrico é que socialmen-
te se ve como un vehículo ecolóxico é máis 
tecnolóxico que os seus colegas de combus-
tión, deixando a estes últimos como máquinas 
obsoletas destinadas a desaparecer no obs-
tracismo dalgún taller de despezamento ou 
dun museo.

Neste novo partido da automoción mundial 
hai un continente que vai gañando por golea-
da na electrificación, Asia. Se exceptuamos a 
marca americana Tesla, os maiores gañadores, 
ata o momento, son marcas de países asiáticos.

 O xigante chinés é indubidablemen-
te o número un nesta competición ecolóxica 
e tecnolóxica. O gran mercado interior deste 
país fai que poida ir tranquilamente por libre 
sen necesitar de ningún outro actor. Ademais 
o apoio do seu Goberno fai que teñan moitas 
cousas ao seu favor, como diversas subven-
cións ou axudas económicas e fiscais de distin-
tos tipos. Durante os tres primeiros trimestres 
do ano pasado as fabricas chinesas vende-
ron un 45 por cento dos coches eléctricos 

matriculados a nivel mundial, segundo un es-
tudo da consultora Jato. Outro país asiático 
que está nos postos de cabeza na electrifica-
ción do automóbil é Xapón. Un exemplo cla-
ro é o do xigante Toyota que fixo dos híbridos 
a súa bandeira. Ademais acaban de presen-
tar un programa de eléctricos tremendamen-
te ambicioso para os vindeiros anos. De feito, 
anunciaron a previsión de chegar a vender tres 
millóns e medio de automóbiles cen por cento 
eléctricos para 2030 en todo o mundo. Ata ese 
ano poñerán á venda trinta novos modelos a 
pilas a nivel mundial sumando Toyota e Lexus.

O terceiro país deste continente que está de-
mostrando os seus avances no campo da elec-
trificación do automóbil é Corea do Sur. Marcas 
como Kia e Hyundai presentaron o pasado ano 
modelos eléctricos de última xeración con au-
tonomías moi interesantes e avances técnicos 
vangardistas. En concreto estes dous fabrican-
tes que hai uns anos eran descoñecidos no 
noso país cunhas vendas anecdóticas, o pa-
sado exercicio quedaron en vendas no noso 
país por riba de fabricantes europeos xene-
ralistas, como Renault e Citroën, que hai uns 
anos estaban no “Top Ten” das vendas de co-
ches en España.

E mentres tanto que fan os fabricantes euro-
peos. Pois as marcas europeas están intentan-
do non perder este tren, iso si coa desvantaxe 
de saír da estación máis tarde que os seus co-
legas asiáticos. Podemos dicir que agardaron 
ata o último momento para desenvolver o ve-
hículo eléctrico. Comezando por reutilizar os 
seus vellos, pero rendibles, modelos de com-
bustión incorporándolles a tecnoloxía de pila, 
na crenza de que isto non ía ir nin tan rápido 
nin tan en serio. Agora están “poñéndose as 
pilas” para pasar dunha tecnoloxía de combus-
tión que dominaron durante moitas décadas á 
electrificación, anunciando investimentos tre-
mendos, como o caso do grupo Volkswagen 
de 90.000 millóns de euros para a electromo-
bilidade. A ver se así polo menos empatamos.

EDITORIAL
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A moitos rapaces os Reis 
Magos trouxéronlle a súa pri-
meira bici, pero ás veces esqué-
cense de traerlle un casco, algo 
moi necesario. En cidade non é 
obrigatorio o seu uso, pero en 
terreo interurbano si, ademais 
aínda que non sexa obrigatorio 
en cidade sempre nos protexe 
dunha caída inoportuna.

Debemos ter en conta que 
se acostumamos aos nenos 
dende pequenos a usar o cas-
co, fará que o usen por rutina 

cando sexan adultos. Tamén 
temos que ser precavidos se 
os rapaces saen pola tarde en 
bici, porque ágora no inverno 
escurece antes e tamén se re-
comenda levar algún reflector. 
O máis importante non só e 
que nos vexamos, cun sistema 
de luz, senón que tamén nos 
vexan dende lonxe, para que 
así nos adianten sen perigo.

Algo do que non se fala moito 
é do timbre, algo que é obriga-
torio por lei, deberíano xa traer 

de fábrica todas as bicicletas, 
ao ser obrigatorio. E non com-
prendo como non o traen... 
Hoxe en día coa tecnoloxía que 
hai sería moi fácil facelos case 
imperceptibles, pero útiles en 
varias ocasións.

E outra cousa que lles temos 
que recordar aos máis cativos e 
que temos que circular o máis 
preto posible a dereita na es-
trada, para facilitar os adianta-
mentos dos outros vehículos.

Na bici hai que ser precavidos
■ MIGUEL DEL MORTIROLO

Alforxas de aventura de Shad
En Milán, na fei-

ra EICMA, a gran 
cita do mundo da 

moto, a marca de equipaxe 
de motocicleta, Shad, pre-
sentou para 2022 a am-
pliación da gama de Terra, 
entre a que se encontra a 
TR40, un conxunto de bol-
sas laterais impermeables 
fabricadas en materiais 
de alta calidade á exposi-
ción UV é á abrasión cun-
ha bolsa interior extraíble 

incluída. Tamén mostrou 
novidades no sector sport-
touring coa ABS hardshell 
E48 SR e un compartimento 
para gardar o móbil.

Para as motos Naked e 
Sport-Turing Shad pre-
sentou unhas alforxas cun 
deseño moderno e lixei-
ro e algún detalle estético. 
Están fabricadas en ABS 
(hardshell) e utilizarán o 
sistema integrado de fixa-
ción SR de Shad.

Xa hai gañador do Honda 
Garage Dreams Contest

Nesta terceira edi-
ción do concurso 
gañou o concesio-

nario Akaimoto de Sant Boi 
de Llobregat, Barcelona, coa 
personalización da Rebel 
CMX1100, unha das dúas 
opcións desta edición, xun-
to coa CMX500.

A idea dos barceloneses, 
que competían con todos 
os concesionarios oficiais da 
marca en España e Portugal, 
foi representar o concepto de 
deportividade, e chegaron a 

un estilo neosport clásico. A 
moto gañadora foi nomea-
da Mikuniguro, na honra do 
cabalo do samurai Honda 
Tadakatsu, protagonista de 
varias lendas. Mestura as in-
fluencias das motos Brat style 
e Bobber niponas así como 
a da Honda D-Type dos años 
50, unha mítica de estilo retro.

Todas as customizacións 
participantes no concurso 
pódense ver na web honda-
garagedreamscontest.com

A primeira moto cibersegura é de Vitoria
A motocicleta 

eléctrica NUUK 
Cargopro, coa co-

laboración da empresa 
tecnolóxica Eurocybcar, 
superou o test segundo a 
normativa europea UNECE/
R155 e a metodoloxía ESTP. 
Aenor acreditará e certifica-
rá os resultados da proba, 
asegurando ás autorida-
des e os usuarios, que a un 
hacker seralle difícil tomar 
o control do vehículo sen 
permiso do propietario.

Eurocybcar é unha em-
presa de Vitoria-Gasteiz 
baixo o paraugas do Centro 
Vasco de Ciberseguridade, 
que analiza e prevén os ris-
cos da ciberseguridade de 
vehículos, xestión de frotas 
e infraestruturas de teleco-
municacións. O seu test é o 
primeiro do mundo en po-
der valorar estes aspectos, 
e Nuuk Mobility Solutions 
o fabricante da primeira 
moto en superala proba.
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Bronze Collection
Range Rover terá 

agora a edición 
Bronze Collection, 

baseada na versión S do 
Evoque. Existen variadas op-
cións de cores da carrozaría: 
Carpathian Grey, Santorini 
Black e SeoulPearl. O teito pa-
norámico escorregante mello-
ra o habitáculo, mentres que o 
sistema de infoentretemento 
asegura a conectividade cun-
ha pantalla táctil de 10 polga-
das. O Bronze Colection está 
dispoñible coa gama de mo-
tores Ingenium de gasolina 
e diésel. Os modelos D165 e 
D200 contan con tecnoloxía 
eléctrica Mild-Hybrid (MHEV) 
de 48 volts e sistema motor 

eléctrico-xerador accionado 
por correa (BiSG). Pode op-
tarse polo propulsor eléctri-
co híbrido enchufable (PHEV) 
P300e, con motor Ingenium 
de gasolina de 3 cilindros e 
1,5 litros combinado con mo-
tor eléctrico (44g/km de CO2 
e consumo de 2,0 l/100km).

O Range Rover Evoque P300 
HST é o único que conta cun 
motor de gasolina Ingenium 
de 2.0 litros e 300cv, caixa de 
cambios automática de nove 
velocidades e o innovador sis-
tema Terrain Response 2 de 
Land Rover de tracción total, 
pasando de 0 a 100 km/h en só 
6,8”.Cunha aparencia sobria e 
deportiva, témolo dispoñible 

en once opcións de cor exte-
rior. O Range Rover Evoque 
Bronze Collection está xa dis-
poñible nos concesionarios 

Land Rover por un prezo den-
de 61.550 €; o Range Rover 
Evoque P300 HST dende 
78.850 €.

Cayenne Platinum Edition
Esta edición espe-

cial caracterízase 
por incorporar unha 

combinación de exclusivos 
elementos de deseño acaba-
dos en cor platino satinado, 
así como por un equipamen-
to de serie máis completo. As 
variantes Platinum Edition es-
tán dispoñibles tanto para os 
Cayenne, Cayenne E- Hybrid e 
Cayenne S como para as ver-
sións Coupé equivalentes.

A refinada e exclusiva apa-
rencia dos Cayenne Platinum 
Edition débese principalmen-
te a eses numerosos detalles 
en ton platino satinado. As 
incrustacións nas lamas das 
tomas de aire do frontal, as le-
tras Porsche integradas na tira 
de luces LED traseira, o nome 
do modelo na parte posterior 
e as lamias RS Spyder Design 
de 21” que leva de serie (só 
para esta edición especial) 
están pintadas nesta cor. As 
saídas de escape e as moldu-
ras das ventás laterais en ne-
gro salientan aínda máis ese 
aspecto elegante e depor-
tivo dos modelos Platinum 
Edition. O novo Cayenne pó-
dese pedir nunha combina-
ción de cores branco e negro 
sólidos, ademais de con aca-
bados metalizados en negro 
Jet, branco Carrara, caoba, 
azul Moonlight e no ton es-
pecial crayón.

Os Platinum Edition tamén 
contan cun equipamento de 
serie ampliado, que inclúe 
os faros de LED con Porsche 
Dynamic Lixeiro System, o 
sistema de teito panorámi-
co, os cristais de privacidade, 
un equipo de son envolvente 
Bose, iluminación ambiental, 
asentos deportivos de coiro 
con oito reglaxes, un reloxo 
analóxico no cadro de man-
dos e o logotipo Porsche nos 
repousacabezas dianteiros e 
traseiros. Ademais, Porsche 
Exclusive Manufaktur ofre-
ce unha ampla gama de 
opcións para o interior e o ex-
terior, que van dende peque-
nos retoques a modificacións 
profundas.

Modelo Prezo

Cayenne Platinum Edition (340cv/250 kW) 103.855 €

Cayenne Coupé Platinum Edition (340cv/250 kW) 106.730 €

Cayenne E- Hybrid Platinum Edition (462cv/340 kW) 106.718 €

Cayenne E- Hybrid Coupé Platinum Edition (462cv/340 kW) 106.838 €

Cayenne S Platinum Edition (440cv/324 kW) 122.856 €

Cayenne S Coupé Platinum Edition (440cv/324 kW) 124.142 €

Empezarán a entregarse a partir de maio. Os prezos finais son:
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Seat León Híbridos 
Enchufables para a 
Xunta de Galicia

Compostela Motor, 
concesionario Seat e 
Cupra para Santiago 

de Compostela e A Coruña, 
entregou 37 novos Seat León 
Híbridos Enchufables e 16 
estacións de carga eléctri-
ca repartidas por toda a xeo-
grafía galega á Consellería 
de Infraestruturas e 
Mobilidade da Xunta de 
Galicia.

O acto de entrega tivo lugar 
nas instalacións de Compostela 
Motor, no Milladoiro, coa pre-
senza do Secretario Xeral 

Técnico da Consellería, 
Joaquín Macho Canles, e 
o Vicesecretario Xeral, José 
Antonio Domínguez Varela, 
responsables de Flotas de Seat 
e o xerente de Compostela 

Motor, Francisco Pérez, e o 
Xefe de Vendas, Juan Crego.

Este modelo de Seat permiti-
rá un rendemento de alta po-
tencia con menos emisións de 
CO2 e un maior aforro de com-
bustible. Ofrece unha maior 

autonomía eléctrica e permi-
te coa función híbrida inte-
lixente optimizar a carga da 
batería. Ademais dispoñen de 
etiqueta 0 emisións que per-
mite o acceso a zonas urbanas 
restrinxidas.

O copiloto galego Diego Vallejo rematou o Dakar con Óscar Fuertes
Óscar Fuertes e 

Diego Vallejo alcan-
zaron a meta do Rali 

Dakar 2022, tras catorce xor-
nadas de competición e pre-
to de 8.400 quilómetros en 
total, 4.250 dos cales se dis-
putaron contra o cronóme-
tro por algunhas das paraxes 

máis esixentes, e á vez fasci-
nantes, da península arábi-
ga. Fixérono a lombos do seu 
Astara 01 Concept, un proto-
tipo que exhibiu unha gran 
fiabilidade e que cumpriu coa 
súa misión de competir contra 
os mellores e facelo en clave 
sostible.

Paula Uría presentou o Renove Automoción da Xunta en Breogán Motor
A directora xe-

ral de Planificación 
Enerxética e Recursos 

Naturais, Paula Uría, visitou 
as instalacións de Breogán 
Motor en Oleiros, onde comu-
nicou a apertura, dende o 17 
de xaneiro, do prazo ao pro-
grama Renove Automoción 
da Xunta. Os galegos autó-
nomos, particulares e em-
presas poderán acceder aos 
apoios de ata 4.600 € por ve-
hículo adquiridos dende o 1 
de xaneiro.

A Xunta abre o prazo de so-
licitudes para acceder ás axu-
das do programa Renove 

Automoción, o plan gale-
go de transición cara a unha 
mobilidade eficiente. Paula 
Uría, dende as instalacións de 
Toyota na Coruña, anunciaba 
que na xa 3º edición desta ini-
ciativa, o Goberno autonómi-
co destina 2,5 M € para apoiar 
a adquisición duns 1.100 ve-
hículos  enerxeticamente 
eficientes.

Estas axudas oscilan entre os 
3.000 e os 4.000 € dependen-
do do tipo de vehículo, dos ca-
les a Xunta achegará ata 3.000 
€, e o concesionario 1.000. A 
contía increméntase no 20% 
para as familias numerosas, 

polo que as axudas ascende-
rían ata 3.400 e 4.600 €.

O programa inclúe a ad-
quisición de vehículos no-
vos cun custo menor ou igual 
a 40.000 € e será requisito 

imprescindible que o titular 
do vehículo novo acredite a 
baixa dun vehículo para acha-
tarrar de, polo menos, 10 anos 
no caso dos turismos e de cin-
co no das furgonetas.

Paula Uría e José Ramón Ferreiro, director xeral de Grupo Breogán
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Actualízase o Invicta Electric D2S
O Invicta Electric 

D2S é un pequeno 
utilitario urbano de 

dúas prazas e tracción dian-
teira con 2,81 mm de lonxitu-
de, 1.449 de anchura e 1.555 
de altura; 865 kg de peso e 
100% eléctrico. Este urba-
nita ten un custe de uso en 
enerxía de apenas 0,96 €/100 
km e unha grande axilidade 
e manobrabilidade, grazas 
ás súas reducidas dimen-
sións e a un motor de 36 kW 
(49cv) que lle permite alcan-
zar unha velocidade limitada 
a 105 km/h. A batería de ións 
de litio ofrécese con dúas ca-
pacidades: 17 kWh cunha 
autonomía de 150 km e re-
carga de seis horas en enchu-
fe doméstico, o 27 kWh con 
250 km de autonomía e oito 

horas de tempo de recarga, 
en ambos casos a 3,75 kW.

Agora un novo sistema 
multimedia vén completar o 
equipamento interior, cunha 
pantalla que, mantendo as 9” 
da anterior versión, mellora 
notablemente a calidade da 
imaxe, cunha interfaz intuiti-
va, máis opcións de interac-
ción e maior celeridade de 
resposta do sistema. A mar-
ca aproveita para modernizar 
os gráficos e datos da panta-
lla de instrumentación dixi-
tal así como os mandos do 
volante multifunción. O D2S, 
co desconto da marca, a fi-
nanciación e Plan Moves III, 
ten un prezo de 8.995 € coa 
batería de 17kWh e de 12.995 
€ coa de 27kWh.

Novo eléctrico de BMW, o IX M60
Sen emisións e 

consumindo 7 kWh 
cada 100 km en ci-

clo WLTP, así se despraza o 
IX M60, o novo buque insig-
nia da mobilidade eléctrica 
de BMW. Chegará ao merca-
do en xuño, e nese momen-
to converterase no coche 
máis potente da marca ale-
má, con 619cv (455 kW). Este 
novo eléctrico alcanza os 250 
km/h, acelerando de 0 km/h 
a 100 km/h en 3,8”, conta cun 
par de máis de 1.000 Nm e 
ten unha autonomía de ata 
566 km (WLTP).

Esta potente e rápida ma-
quinaria está alimentada por 
unha batería de 111,5 kWh. 

Grazas á unidade combina-
da de carga, o coche pódese 
cargar con corrente alterna 
de ata 11kW e con corrente 
continua de ata 200kW. Con 
10 minutos enchufado o IX 
M60 consegue unha autono-
mía de 150 km. O novo eléc-
trico goza dunha suspensión 
configurada para un manexo 
máis equilibrado, con dous 
eixos con amortecedores 
adaptativos, mentres a trac-
ción eléctrica é total. Ao IX 
M60 non lle faltan sistemas 
informáticos e tecnolóxi-
cos de última xeración que 
o usuario pode esperar da 
aposta innovadora do fabri-
cante xermano.

Jeep Wrangler 4xe
O Jeep Wrangler 

4xe consta de dous 
motores eléctri-

cos combinados cun motor 
I-4 de 2.0 litros, cambio au-
tomático de 8 velocidades, 
dous avanzados sistemas 
de tracción ás catro rodas 
permanentemente activos 
ondemand, eixos Dana de 
última xeración, bloqueo de 
eixes dianteiros e traseiros 
Tru-Lock e bloque electró-
nico de barra estabilizadora 
dianteira. O Wrangler acele-
ra de 0 a 100 km/h en só 6,4 
segundos e desenvolve uns 
380cv de potencia combi-
nada e 637 Nm de par. Os 50 

km de autonomía en modo 
totalmente eléctrico (WLTP) 
mantendo a tracción ás ca-
tro rodas fano perfecto para 
a cidade, pero tamén para o 
goce da natureza. A función 
Max Regen carga as baterías 
grazas ao movemento das 
rodas e, a 7,4 kWh, a recarga 
faise en menos de 3 horas.

O Wrangler 4xe inclúe no-
vidades como o parabri-
sas Gorilla Glass de Jeep 
Perfomance Parts, resisten-
te, livián e duradeiro; pintu-
ras metalizadas Silver Zynith 
e High Velocity, e a nova ca-
pota branda sobre a primeira 
fila Surider Flip Top.
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Audi RV10 Performance RWD
O R8 V10 

Performance RWD 
(Rear Wheel Drive) su-

pón a vangarda dos deporti-
vos Audi de serie. O seu motor 
central V10 FSI atmosférico de 
5,2 litros ten unha potencia de 
570cv e un par máximo de 550 
Nm que transmite ás rodas tra-
seiras cun cambio S tronic de 
sete velocidades, acelerando 
de 0 a 100 km/h en 3,7” cun-
ha velocidade máxima de 329 
km/h e un peso de só 1.590 kg, 
grazas ao aluminio e material 
plástico con fibra de carbono. 
Conta con dirección asistida 
electromecánica e lamias de 
aluminio ultralixeiras de 19 e 
20 polgadas. Opcionalmente 

lamias Cup con pneumáticos 
245/30 R20 diante e 305/30 
R20 detrás. Presenta un sistema 
de freado de alto rendemento 
de 18 polgadas con discos de 
aceiro ondulado, opcionalmen-
te pode equipar un sistema de 
19” e discos de freo cerámicos.

No seu deseño destaca a am-
pla e plana grela Singleframe en 
cor negro mate co emblema R8 
flanqueado polas tomas de aire, 
o splitter dianteiro e a reixa de 
saída de aire traseira, así como 
os tubos de escape ovalados. 
No interior o máis rechaman-
te é o “Monoposto”, un grande 
arco pronunciado recordando o 
cockpit dun coche de carreiras e 
a instrumentación Audi Virtual 

Cockpit, cunha pantalla de 12,3 
polgadas e con volante de coi-
ro multifunción. Os asentos es-
tán tapizados en coiro negro 
con costuras en azul. O prezo 
do Audi R8 V10 Performance 
RWD parte dos 179.000 €.

Lexus actualiza a gama RX
O novo Lexus RX 

Style dota ao emble-
mático modelo da 

marca dunha imaxe máis de-
portiva grazas a unha grella 
frontal e carcasas dos retrovi-
sores acabadas en cor negra, 
facendo xogo coas lamias de 
aliaxe de 50,8 cm e a cuberta 
inferior frontal tamén negra 
que subliña a condición de 
todoterreo do vehículo.

No interior domina a tapiza-
ría de coiro branco cinza e ne-
gro con costuras en gris claro, 
mesma cor que presentan as 
superficies da consola cen-
tral, paneis das portas e cos-
tura  na panca de cambios. 
O volante destaca nun aca-
bado de coiro e nogueira ne-
gra. De calquera xeito sempre 
pode optarse por unha tapi-
zaría de cor branca óso. O RX 
Style conta cun equipamento 

superior: cargador móbil sen 
cables, portón traseiro eléctri-
co, sistema multimedia e na-
vegación con pantalla táctil 
de 12,3 polgadas, son Pioneer 
con 12 altofalantes, sensores 
de aparcamento dianteiros 
e traseiros con Intelligence 
Clearence Sonar (ISC) e sis-
tema de detección de ángu-
lo morto. A versión Executive 
engade o sistema Lexus Safety 
System+, sistemas de asisten-
cia á condución, retrovisores, 
asentos calefactados e faros 
frontais Multi-LED con fun-
ción Cornering. O novo mode-
lo ofrece dez cores de pintura 
exterior con dúas novas op-
cións, Iridio Sonic e Gris Sonic 
produto da tecnoloxía de pin-
tura sónica cunha excepcional 
profundidade de brillo e con-
trastes de luces e sombras.

Nos importa tu tiempo!

Especialistas en coches de ocasión

Rúa María de los Ángeles de la Gandara, nº24 Pol. de Boisaca - 15890 Santiago - Tel.: 881 956 626 
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Infoentretemento da man de Volvo e Qualcomm
Unha alianza entre 

Volvo e Qualcomm 
Technologies permi-

tirá ao fabricante sueco equi-
par aos seus coches, e os de 
Polestar, coas plataformas de 
Snapdragon Cockpit para xe-
rar un sistema de infoentre-
temento baseado no Google 
Android Automobile. A tec-
noloxía de Qualcomm dará 
aos automóbiles un centro 
de computación de alto ren-
demento, que logrará mello-
res niveis gráficos, audio e 

intelixencia artificial nos vin-
deiros SUV Polestar 3 e os fu-
turos SUV eléctricos de Volvo, 
coa vantaxe dun consumo 
eléctrico moi baixo.

A parte da ambición da em-
presa escandinava de con-
verter a súa oferta en 100% 
eléctrica en 2030, Volvo ta-
mén quere garantir a conec-
tividade das súas máquinas, 
mantendo a seguridade que 
se asocia á marca. Para lo-
grar os seus obxectivos, re-
corre á colaboración con 

outras empresas tecnolóxicas 
líderes, que poidan ofrecer 

aos usuarios unha mellor ex-
periencia ao volante.

O Hilux GR Sport, fillo do Dakar
Dos éxitos de Toyota 

Gazoo Racing no 
Dakar naceu o Hilux 

GR Sport, o novo acabado de-
portivo da gama pickup. Ten 
un deseño exclusivo, suspen-
sións e unha posta a punto 
que engade novas caracterís-
ticas. O propulsa un motor de 
2,8 litros con 204cv e 500 Nm 
de par, permitindo á camio-
neta levar unha carga neta 
dunha tonelada e remolcar 
outras 3,5. Novos amortece-
dores monotubo e resortes 

dianteiros conseguen unha 
mellora da suspensión. O ex-
terior amosa unha grella ne-
gra cos detalles da letra G e 
o nome de Toyota inscritos 
que coroa o potente dese-
ño frontal, amplificado polos 
novos faros antinéboa. Os re-
trovisores tamén son negros, 
coma o resto dos detalles da 
carrozaría, así coma o acaba-
do contrastado das lamias de 
17 polgadas. Os amortecedo-
res vermellos destacan sobre 
o conxunto. 

Baixo esta superficie atopa-
mos un habitáculo con novos 
asentos dianteiros deporti-
vos de coiro negro e material 

sintético con perforacións e 
costuras vermellas. O anagra-
ma de GR Sport decora varios 
detalles do interior.

Mercedes aposta polo 
eléctrico Vision EQXX

Os enxeñeiros de 
Mercedes ansían fa-
cer a experiencia do 

pracer das viaxes por estra-
da compatible coa mobili-
dade eléctrica e sostible, e o 
novo Vision EQXX existe para 
ese obxectivo coas súas me-
lloras en autonomía e eficien-
cia. Incluso os materiais que 
o compoñen son sostibles 
e reducen a pegada de car-
bono do proceso produtivo. 
As simulacións dixitais deste 
proxecto lograron unha au-
tonomía de 1.000 km grazas 
ao seu extraordinario consu-
mo de enerxía de menos de 
10 kWh por cada 100 km. O 

seu motor ten una potencia 
de 150 kW. Ademais do lixei-
ro deseño, este novo mode-
lo conta con servizos dixitais 
para ofrecer unha innovadora 
tecnoloxía non só na técnica 
senón nos sistemas informá-
ticos. O Vision EQXX supón o 
intento de Mercedes de su-
perar o reto de facer unha ba-
tería suficientemente grande 
para alimentar a máquina pero 
non tanto coma para que pese 
demasiado. Os enxeñeiros do 
fabricante alemán traballa-
ron nesa cuestión para poder 
conseguir a eficiencia que este 
proxecto,aínda en desenvolve-
mento, require.

BREVES

❱❱ Lamborghini fina-
lizou 2021 cun récord: 8.405 
coches entregados en todo o 
mundo, o que permitiu á com-
pañía lograr as mellores cifras 
da súa historia. As vendas in-
crementáronse o 13% con res-
pecto a 2020.
❱❱ Lexus exporá por 
primeira vez o prototipo de 
NX OffRoad híbrido enchufa-
ble así como o prototipo ROV 
no Salón do Automóbil de To-
kio 2022, que se celebrará en 
Makuhari este mes.
❱❱ Este mes cúmpren-
se 79 anos da morte (1943) do 
enxeñeiro e físico serbio Niko-
la Tesla, inventor do motor de 
corrente alterna. Grazas ás súas 
investigacións e o seu traballo 
na actualidade é unha realida-
de o coche eléctrico.
❱❱ En decembro incor-
porouse á frota de autobuses 
de Transportes Metropolitanos 
de Barcelona o primeiro auto-
bús de hidróxeno de última xe-

ración, fabricado por Caetano 
Bus con tecnoloxía de pila de 
combustible de Toyota.
❱❱ Michelin presen-
tou o prototipo de pneumáti-
co radial sen aire X Tweel para 
vehículos de repartición no Sa-
lón da Electrónica de Consumo 
CES 2022 (en Las Vegas), equi-
pado nun triciclo eléctrico de 
Coaster Cycles.
❱❱ Ante os novos tra-
mos impositivos do imposto 
de matriculación para os mo-
delos con máis de 120 g/km 
de CO2 (1 de xaneiro de 2022), 
os renovados Seat Ibiza e Aro-
na actualizaron a súa oferta 
de equipamento de serie para 
manter a exención do pago.
❱❱ A nova serie limi-
tada Duster Extreme atópase 
dispoñible a partir de 20.000 € 
co motor gasolina TCe 130cv e 
150 EDC (caixa automática) e 
en diésel 4x4. O Extreme é un 
vehículo cun look exclusivo e 
completo en equipamentos.
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Un novo cargador para os eléctricos de VW
Efectivamente, os 

modelos Volkswagen 
con motor eléctrico 

xa se poden cargar comoda-
mente no garaxe de casa co 
ID Charger, a estación de car-
ga doméstica da marca Elli, 
cunha versión básica e dúas 
interconectadas e controla-
das coa aplicación para smar-
phone WeConnect. Ademais 
Volkswagen ofrece un contra-
to de subministración eléctrica 
con “Volkswagen Naturstrom” 
que garante o uso dunha elec-
tricidade totalmente verde.

Coa traxeta WeCharge os 
clientes da marca teñen ac-
ceso a unha das maiores re-
des de carga de Europa, case 
270.000 puntos de carga pú-
blica. Antes do ano 2025 VW 
instalará 18.000 estacións de 
carga rápida, complemen-
tadas con aproximadamen-
te 35.000 puntos de carga 
doutros socios minoritarios. 
A partir de 2022 os modelos 
ID de Volkswagen virán cun-
ha nova función que facilita 

o proceso de autentificación 
e facturación, grazas ao con-
trato WeCharge. Neste ano a 
tecnoloxía Plug & Charge será 
posible nas redes Ionity, Aral, 
bp e EON.

Unha innovadora tecnoloxía 
de carga bidireccional permi-
tirá aos coches transferir a 
electricidade que non necesi-
ten á rede eléctrica domésti-
ca. Dispoñerán dela todos os 
modelos de ID cunha bate-
ría de 77 kWh e dotados dun 
Wallbox DC BiDi especial.

Nun futuro os modelos ID 
terán unha potencia de bate-
ría de 125 a 135 kW (o 150 kW 
para o ID.5 GTX) que reducirá 
os tempos de carga en nove 
minutos. A función de cálculo 
online da ruta do sistema de 
navegación realizará unha pla-
nificación intelixente, avalian-
do dinamicamente as paradas 
en función das capacidades 
das estacións de subministro e 
suxerindo como deben ser as 
operacións de carga da viaxe.

Audi TT con dúas mecanizacións
Simplificase a gama 

Audi TT con dúas 
versións mecánicas: 

o 40 TFSI S tronic con 197cv 
e o 45 TFSI quattro S tronic 
con 245cv.O Audi TT Coupé 
Tourist Trophy destaca polo 
seu deseño deportivo no que 
apenas queda lugar para as 
opcións. Chaman a atención 
as lamias Audi Sport de 19 
polgadas, opcionalmente 
de 20, de 5 brazos con aca-
bados en cor negro antracita, 
o spoiler traseiro, as carcasas 
dos espellos retrovisores, as 
saídas de escape en negro e 
as pinzas de freo de cor ver-
mella. Tamén son de serie os 
faros Audi Matrix LED, o pa-
quete deportivo S line exte-
rior e o paquete óptico negro 
plus. Os clientes poden elixir 
entre tres cores metalizadas: 
vermello tango, gris cronos e 
branco glaciar.

No interior destacan os 
asentos deportivos plus ta-
pizados en Alcántara e coiro 
con costuras en contraste. 
Volante forrado de Alcántara 
con marcas ás 12h, e inser-
cións de aluminio de cor gris 
lousa na consola e nas por-
tas. A dotación de elemen-
tos funcionais e de confort 
no pode ser máis completa: 
Instrumentación dixital Audi 
Virtual Cockpit, cámara de vi-
sión traseira Sound System, 
Smartphone Interface, 
control de cruceiro e Audi 
Parking e Stemplus. A sus-
pensión S line vén de serie, 
e o equipamento pode com-
pletarse co MMI Navegación 
Plus.O prezo do TT Coupé 40 
TFSI S tronic Tourist Trophy 
arrinca nos 56.260 €, mentres 
que a versión 45 TFSI quattro 
S tronic Tourist Trophy ten un 
prezo de 65.230 €.

Un furgón confortable, o novo Scudo
Baseado na plata-

forma Mid-Van de 
Stellantis, o novo 

Scudo ofrece un sistema de 
propulsión 100% eléctrico, 
cun motor de 100 kW (136cv), 
dous tamaños de batería, 50 e 
75 kWh con capacidade de re-
carga en CA de ata 11 kW e  de 
100 kW en CC, cargando a ba-
tería ao 80% en só 45 minutos. 
Ten a mellor autonomía da súa 
gama con ata 330 km (WLTP). 
Ademais presenta catro moto-
rizacións diésel de última xe-
ración: 1,5 litros en versión de 
102 ou 120 cabalos e cambio 
de 6 velocidades, e 2.0 litros 

con versión manual ou auto-
mática de 8 velocidades e 145 
cabalos. É un vehículo comer-
cial pero coas prestacións dun 
turismo, con ata nove prazas e 
asentos abatibles para aumen-
tar a capacidade de carga. Ten 
unha altura de 1,90 metros, 
lonxitude de 5 m (5,3 na ver-
sión Maxi e 4,6 na S) e volume 
de carga de 4,6 m3, 5,3 m3, ou 
6,1 m3 en función da distancia 
entre eixos. O posto de condu-
ción ten unha posición eleva-
da e a pantalla de visualización 
no parabrisas ofrece a informa-
ción clave sen distraer ao con-
dutor. O modelo ofrece máis 

de catorce sistemas de seguri-
dade e sistemas de asistencia á 
condución: Recoñecemento de 
sinais de tráfico, freado automá-
tico de urxencia, aviso de cam-
bio de carril, alerta de ángulo 

morto, sistemas de alerta antici-
pada de obstáculos no sentido 
da marcha, alarma de colisión 
frontal e cámara panorámica de 
visión traseira.
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¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

Sprint
Axenda



■ TexTo: MANUEL BÁEZ
COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES
■ Imaxe: ANTÓN PEREIRA

Ano 2022. Espero que to-
dos esteades xa no camiño de 
conseguir o primeiro obxecti-
vo do mes.

Se fixestes os deberes, 
ao acabar xaneiro podere-
des analizar se alcanzastes o 
obxectivo fixado.

Ou non fixeches os debe-
res? Se non foi así é que se-
gues traballando como hai 
vinte anos e vaiche ben, para-
béns! Aínda que non sei can-
to durarás, pero de momento 
aproveita.

Para marcar obxectivos o 
primeiro que tes que saber é 
sobre que os vas marcar. Eu 
diríache que o fagas sobre o 
que vendes, que analices o 
que fixeches en 2021 e fixes 
un obxectivo alcanzable, me-
dible e flexible para este novo 
ano.

Aínda que xa vas tarde, por 
que isto o deberías facer du-
rante outubro ou novembro 
do 2021, pero mellor tarde 
que ir a cegas, como van moi-
tos da túa competencia.

O meu coñecemento sobre 
o taller multimarca invítame 

a publicar este artigo. Tiven 
contacto cuns poucos de vós 
no último trimestre de 2021 
e son moi poucos os que me 
amosaron o seu orzamento 
anual, é dicir a súa previsión 
de ingresos-custos, e os seus 
obxectivos para o 2022.

Polo que podo asegurar 
que a maioría de talleres neste 
país van ir outro ano a cegas.

Recomendacións para 
heroes

A miña vocación de ser-
vizo fai que vos queira axu-
dar; quero cooperar con 
eses “heroes”. Si por que 
sodes uns heroes, así vos 
vexo eu, reparades e coida-
des da seguridade viaria, 
do medio natural, tócavos 
xestionar, delegar, facer de 
administrativos, de comer-
ciais e psicólogos.

As miñas recomendacións, 
as que vos quero trasladar 

dende esta sección, desexo 
e agardo que vos sexan de 
utilidade:

- Calcular cantas horas ne-
cesitades facturar para que 
esas horas máis as pezas aso-
ciadas á facturación de horas 
vos permitan atopar o punto 
de equilibrio.

- Fixádevos obxectivos en 
base á vosa eficacia, é dicir á 
vosa facturación sobre a pre-
senza produtiva.

Son uns exercicios que vos 
custarán máis ou menos de-
pendendo de como alimen-
tedes ao voso programa de 
xestión, pero crerme, son 
exercicios totalmente rea-
lizables. E se non podedes, 
non sabedes ou simplemen-
te credes que é mellor deixar 
esta tarefa para un externo, 
non dubidedes en buscar so-
lución porque a hai.

Sen obxectivos vas a cegas

 Fixádevos 
obxectivos en base 
á vosa eficacia

O Euro NCAP metrallou ao novo Dacia Spring
O Euro NCAP, o progra-

ma de seguridade de re-
ferencia para automóbiles 
apoiado por gobernos 
e fabricantes europeos, 
puntuou cunha soa estre-
la (5 é o máximo) ao novo 
#DaciaSpring no seu test 
de choque. Un resultado 
tremendamente malo para 
a súa imaxe e a seguridade 
viaria. O Dacia Spring ob-
tén un 49% en protección 
de adultos, o 56% en pro-
tección de nenos, un 39% 
en protección de peóns 
e só un 32% en axudas á 
condución. Neste último 
punto, a falta dun siste-
ma de asistencia de man-
temento de carril e o mal 
funcionamento do siste-
ma de freado automático 

de urxencia contribuíu 
a afundir a puntuación. 
Paradoxalmente o xurado 
de AUTOBEST, composto 

por xornalistas de 32 paí-
ses europeos, outorgou 
ao Dacia Spring o galar-
dón de Best Buy Car Of 

Europe 2022. En que an-
daría pensando o tribunal 
de “especialistos”?
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SprintTalleres

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

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

Bosch Car Service

Talleres Bastón

Salvadas, 23
15705 SANTIAGO 

(A Coruña)
Tel.: 981 58 56 27

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

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



Ao gusto do consumidor

Toyota Yaris Cross Electric Hybrid

■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTograFía

Se hai unha marca au-
tomobilística que apostou 
por incorporar a electrici-
dade á tracción dos seus 
coches está claro que é 
Toyota. Ademais puxo todo 
da súa parte, desenvolven-
do o concepto “híbrido” ata 
o extremo cando moitos ou-
tros fabricantes non o tiñan 
nada claro. Agora tócalle re-
coller os froitos daquela se-
mente de hai xa uns cantos 
lustros. Falar de coches hí-
bridos é falar de Toyota.

Precisamente un híbrido é 
o que traemos a estas páxi-
nas, ademais con tracción ás 
catro rodas, unha calidade 
exclusiva e que achega un 
plus de seguridade. O Yaris 

Cross Hybrid é o único to-
doterreo híbrido eléctrico 
do segmento B en ofrecer 
tracción total, que se bene-
ficia da experiencia do fabri-
cante nipón tras idear este 
concepto hai xa 25 anos, co 
RAV4 e máis recentemente 
coa produción do C-HR.

Dispón do sistema de 
tracción total intelixente 
“intelligent All-Wheel Drive 
(AWD-i)” de Toyota, que al-
terna automaticamente a 
tracción ás rodas dianteiras 
ou ás catro rodas en función 
das condicións da vía, ofre-
cendo así maiores cotas de 
seguridade.

Por outra banda, o sis-
tema de tracción total in-
telixente leva de serie un 
selector manual do modo 
de condución, podendo 
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elixir entre Trail (pista) e 
Snow (neve).

Este novo modelo desen-
volveuse sobre a nova pla-
taforma GA-B, que monta o 
novo Yaris Hybrid de cuarta 
xeración.

Motorización

O novo Toyota Yaris Cross 
Hybrid conta coa motoriza-
ción híbrida eléctrica que 
caracteriza os modelos des-
ta marca, cunha unidade de 
tecnoloxía Toyota Electric 
Hybrid de cuarta xeración, 
cun motor 1.5 litros de ciclo 
Atkinson e un motor eléc-
trico que, en conxunto, ren-
den 116 cabalos. O consumo 
combinado baixo ciclo de 
homologación WLTP é de 
4,6-5,0l/100km (datos da 
marca), en función do aca-
bado que se elixa.

En canto a nivel de emi-
sións, convértese no úni-
co modelo do segmento 
B-SUV que xera unhas emi-
sións de CO2 por baixo dos 
120 g/km -103 g/km nas va-
riantes de tracción diantei-
ra e 112 g/km nos modelos 
con tracción total eléctrica 
intelixente (AWD-i)-, o que 
significa que este Yaris está 
exento do pago do imposto 
de matriculación.

Exterior

O deseño deste vehículo 
resúltanos agradable e ac-
tual. Quizais a parte máis 
polémica sexa o frontal, pero 
en conxunto é un SUV re-
chamante. Utiliza novas co-
res exclusivas, con opcións 
bitón que van máis aló dun 

simple teito e piares en cor 
negra. Tamén ten novos 
deseños de lamias de 16 a 

18 polgadas e teito solar pa-
norámico en opción. O novo 
Yaris Cross caracterízase pola 
forma de diamante da carro-
zaría, audaces gardalamas e 
musculosos pasos de roda, 
unha maior distancia ao 
chan e un potente eixe ho-
rizontal que lle confire equi-
librio e robustez.

O frontal ten o podero-
so ADN da gama de todo-
terreos da marca xaponesa, 
pero á súa vez dota o Yaris 
Cross dunha identidade pro-
pia. Destaca o marcado e 
curto capó, a grella de dese-
ño único, a gran toma de aire 
inferior de ancho completo 
coas luces antinéboa inte-
gradas, as entradas laterais 
que dirixen o aire cara aos 
pasos de roda e os faros LED 
de gran tamaño.

Lateralmente é facilmente 
recoñecible como un todo-
terreo grazas aos marcados 
nervios e á protección plás-
tica inferior que percorre a 
carrozaría. As lúas traseiras 
poden ser tintadas, como na 
unidade da nosa da proba.

Interior

Este SUV é tan espazoso 
como práctico. Con todos 
os asentos levantados e a 

bandexa traseira colocada xa 
ofrece un maleteiro de gran 
capacidade. Así e todo, se 
necesitamos máis espazo, o 
sistema de asentos traseiros 
pregables 40:20:40 permite 
modular as necesidades de 
carga con distintas opcións. 
Ademais, conta cun portón 
eléctrico, moi útil cando se 
teñen as mans ocupadas xa 
que podemos actuar co pé 
por debaixo da defensa tra-
seira. Un detalle que cada 
día é máis valorado polos 
usuarios, deixando o típi-
co portón traseiro manual 
obsoleto.

Seguridade

A dotación de sistemas 
de seguridade é a máis am-
pla do seu segmento grazas 
á última versión do siste-
ma Toyota Safety Sense, o 
conxunto de sistemas de 
seguridade e axuda á con-
dución de Toyota, como 
Sistema de Seguridade 
Precolisión con detección 
de vehículos, detección de 
peóns (de día e de noite), de-
tección de ciclistas (de día), 
detección de obstáculos en 
interseccións (vehículos e 
peóns) e asistencia á direc-
ción de urxencia, Control 
de Cruceiro Adaptativo 

Intelixente (dende 0 km/h), 
Recoñecemento de Sinais de 
Tráfico, Avisador de Cambio 
Involuntario de Carril con 
asistente activo e sistema 
de mantemento da traxec-
toria e Control Intelixente de 
Luces de Estrada, entre ou-
tros sistemas.

Por outra banda, o novo 
Yaris Cross estrea nos seus 
acabados máis altos o novo 
Sistema Multimedia Toyota 
Smart Connect, novidade 
dentro da gama Toyota, e 
ofrécelles aos clientes unha 
conectividade total con dis-
positivos móbiles. A tra-
vés da gran pantalla táctil 
de alta definición de nove 
polgadas, o novo Sistema 

 O Yaris Cross 
conta con 16,5 cm 
de altura libre ao 
chan

 O frontal 
ten o poderoso 
ADN da gama de 
todocamiños da 
marca xaponesa

• Motorización: 120H AWD-i - 3 
cilindros en liña + 2 eléctricos

• Cilindrada:1.490 cc
• Potencia: 116cv (85 kW)
• Par: 120 Nm
• Peso: 1.260 quilogramos
• Dimensións Lar/An/Al (en 

mm): 4.180 / 1.765 / 1.560
• Volume maleteiro: 320 litros
• Aceleración 0 a 100 

km/h: 11,8 segundos
• Recuperación 80 a 120 

km/h: 9 segundos
• Velocidade máxima: 

170 km/h
• Consumo homologado: 5,1 

l/100 km en ciclo combinado
• Emisións CO2 por km:  

115 g/km de CO₂ (Euro 6)
• Adhesivo da DXT: Eco
• Prezo dende: 33.700 euros 

(sen descontos promocionais)
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Multimedia Smart Connect 
permite unha conectivida-
de sen cables ao vincular o 
smartphone mediante Apple 
CarPlay ou Android Auto de 
forma moi sinxela e median-
te un código QR.

Así, o condutor poderá via-
xar comodamente grazas a 
un avanzado sistema de na-
vegación con actualizacións 
de mapas dende a nube, in-
formación de tráfico e aler-
tas de estradas en tempo 

real. O novo Smart Connect 
tamén permite recibir re-
comendacións para unha 
mellor condución e aforro 
de combustible. Con Smart 
Parking, notificarase a dispo-
ñibilidade de aparcamento, 
tanto na rúa como en apar-
cadoiros privados (servizo li-
mitado inicialmente a certas 
zonas que irá ampliándose 
progresivamente).

O acceso ao posto do piloto é 
cómodo. A postura é a típica dun 
SUV, ou sexa algo máis elevada ca 
do seu irmán o Yaris. A visibilidade é 
moi boa. O asento do condutor ten a 
banqueta un pouco xusta para o noso 
gusto. O posto de condución é cómo-
do, en liñas xerais, e os acabados que 
se aprecian alcanzan unha boa nota, 
co que este modelo é un dos mellores 
SUV urbanos neste sentido. É certo 
que a ergonomía dalgúns ocos por-
taobxectos, como o situado debaixo 
da pantalla multimedia flotante, 
podería mellorar en termos prácti-
cos, pero tendo en conta a categoría 
da que falamos e que é un vehícu-
lo máis capaz que o Yaris, tampouco 
sería xusto penalizar este apartado.

O Yaris Cross só ofrece unha 
versión de motorización. Trátase da 
cuarta xeración do sistema híbrido de 

Toyota, composto por un bloque de 
gasolina tricilíndrico, cunha poten-
cia de 93cv e 120 Nm de par motor, 
que está asociado a un motor eléc-
trico capaz de xerar 79cv e 141 Nm 
de par. Este motor aliméntase dunha 
batería de ións de litio. A novidade é 
que agora en modo eléctrico (EV), 
sen que interveña o motor térmico, 
pódese alcanzar unha velocidade 
máxima de 130 km/h. En conxunto, o 
Cross dispón dunha potencia de 116 
cabalos e 120 Nm de par motor máxi-
mo. Outra das novidades é a incorpo-
ración dun segundo motor eléctrico, 
no eixe posterior, capaz de xerar 3,9 
kW (5cv) e 52 Nm de par motor, ade-
mais de poder mandar ata o 60 por 
cento do par ao eixe posterior en caso 
de necesidade. Grazas a este sistema 
AWD-i, o Cross pode conducirse por 
terreos non aptos para outros rivais, 
cando falamos de corredoiras.

Arrincamos co típico toque 
de botón e colocamos a panca de 
cambios na posición D e iniciamos 
a marcha. Nada máis acelerar para 
comezar a ruta notamos a doce sen-
sación do motor eléctrico, cero son, 
mais cando prememos o pedal do 
acelerador con algo máis de presión 
o motor de combustión fai a súa 

aparición, como é costume, cunha 
sonoridade máis elevada.

O propulsor de tres cilindros é 
rápido, mais nunca intrusivo, senón 
que sobe tranquilamente de voltas. 
É máis axeitado para moverse pola 
cidade, pero se prememos o pedal 
do acelerador responderá sen titu-
beos. Soa ben e rara vez delata que 
estamos conducindo empregando 
un caixa de cambios E-CVT. Nos qui-
lómetros que percorremos por au-
toestrada, cunha boa velocidade de 
cruceiro, obtivemos un consumo de 
5,5 litros aos 100 km.

A nosa ruta de probas tamén 
tivo algún treito por corredoiras non 
moi abruptas que superamos sen 
ningunha dificultade. E nas que fi-
xemos uns pracenteiros quilómetros 
grazas a que o Yaris Cross conta con 
16,5 centímetros de altura libre ao 
chan. Ademais a súa tracción total 
axuda a que percorrer este tipo de 
treito sexa doado. En xeral as sensa-
cións tanto en estrada como fóra dela 
foron agradables.

Grazas a súa tracción total en 
asfalto aumenta a súa capacidade 
de tracción, sobre todo con estra-
da esvaradía, mollada ou xeada. O 
sistema dispón de dous programas 

predeterminados “Snow” e “Trail”, 
que modifican o funcionamento do 
control de tracción, para adaptarse 
mellor ás circunstancias do terreo 
polo que circulemos.

O Yaris Cross é un vehículo moi 
agradable de conducir na maioría 
das ocasións, sempre que non pre-
tendamos facer unha condución máis 
alegre do necesario. Se é así pode-
remos apreciar un ruído aerodiná-
mico superior ao recomendable e 
cun aumento do balanceo do coche. 
Tamén incrementaremos o consumo. 
Dato este último que xoga normal-
mente ao seu favor. Nós logramos 
na nosa proba un consumo medio 
algo inferior aos seis litros aos cen 
quilómetros. A suspensión está máis 
orientada ao confort que a ter unha 
gran rotundidade nos pasos por cur-
va. Cremos que podería ser un pouco 
máis dura sen ter que perder moito 
confort. Aínda así, a entrada en curva 
é áxil, cunha dirección que ten unha 
resposta fluída.

En liñas xerais podemos dicir 
que o Yaris Cross é un SUV agradable 
de conducir e cunhas posibilidades 
off-road superiores aos doutros rivais 
neste segmento.

A
RRIN
CAMOS !

O maleteiro ten unha capacidade de 320 litros
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Foi na pasarela de Cernobbio, 
na primavera de 1949, onde 
o 6C 2500 capturou as mira-
das do público, que viu nel ao 
gañador da Copa de Ouro. A 
súa orixinalidade e a clase das 
súas liñas eran tan abafadoras 
que parecía natural outorgar-
lle “adhonorem” o nome do 
Concurso de Elegancia máis 
importante do mundo. Pero o 
6 C 2500 Villad’Este non só re-
presentou o esplendor da be-
leza estilística. Este automóbil 
foi un punto culminante da 
forma artesanal de fabricar co-
ches e, ao mesmo tempo, un 
punto de inflexión que anun-
ciou unha organización de 
produción máis moderna.

A orixe en Portello

Pero a nosa historia comeza 
dez anos antes, nunca Europa 
a piques da guerra, cando se 
creou o 6 C 2500, en 1939. O 
enxeñeiro Ugo Gobbato xa le-
vaba seis anos ao mando da fá-
brica de Portello achegando a 
súa ampla experiencia indus-
trial a Alfa Romeo. Despois de 
graduarse en Alemaña, dirixiu 
os talleres Marelli e o Lingotto 
de Turín, e foi un dos principais 
artífices do proxecto integral 
de construción da primeira e 

inmensa fábrica de rodamen-
tos na Unión Soviética.
Un home que se movía como 
na casa nos talleres, paseando 
polos departamentos, conver-
sando cos seus empregados e 
sempre trataba de descubrir 
como mellorar a eficiencia. 
Dende a súa chegada, o máis 
importante para comprobar 
que todo fose rodando na fá-
brica. Partindo desta análise, 
Gobbato comeza o seu traba-
llo. Expuxo os seus métodos 
en dous manuais publicados 
en 1932, co título “A organiza-
ción dos factores de produ-
ción”. Dedicouse a  teorizar e 
aplicar unha síntese ben pla-
nificada entre as necesidades 
dun sistema industrial moder-
no e a tradición da precisión ar-
tesanal que caracterizara a Alfa 
Romeo ata entón. O obxectivo 
era “a racionalidade de produ-
ción non estándar”, que toma 
forma principalmente median-
te a contratación dunha nova 
xeración de novos enxeñeiros. 
E con eles, chegaron á fábrica 
novas regras e métodos mo-
dernos, que derivarían nunha 
xerarquía máis claramente de-
finida, tarefas precisas e sala-
rios proporcionais.
Como parte desta ampla reor-
ganización de Portello, mon-
touse un campo de fútbol 
nunha área adxacente, xun-
to cunha pista de atletismo 

e unha pequena tribuna. En 
1938, o equipo de fútbol da 
empresa, o Gruppo Calcio Alfa 
Romeo, ía ascender á serie C ao 
gañar o campionato rexional o 
ano anterior. É por esa razón, 

que se contrata a un mozo e 
prometedor xogador, que ta-
mén se sentiu atraído pola 
perspectiva dun traballo fixo 
como mecánico en Portello. 
Chamábase Valentino Mazzola 

e máis tarde converteuse en 
capitán da selección italiana 
e do lendario equipo Grande 
Torino. Quen sabe se a futura 
icona algunha vez traballou 
como mecánico no 6 C 2500? 
O que si sabemos é que estaba 
a traballar en Portello en 1939, 
cando se produciron os primei-
ros coches da nova serie.

Os primeiros pasos

Evolucionado directamente do 
6 C 2300 e o 2300 B que o pre-
cederon, o 6 C 2500 herdou al-
gunhas innovacións técnicas 
importantes, como as sus-
pensións traseiras de barra de 
torsión con amortecedores te-
lescópicos e os freos hidráuli-
cos en lugar de mecánicos. As 
prestacións melloráronse: os 
niveis de potencia chegaron 

O 6C 2500 Villad’Este, un fénix nado das cinzas da guerra

 A potencia 
chegou ata 
os 110cv do 
SuperSport, capaz 
de alcanzar 170 
km/h
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ata os 110cv do SuperSport, 
capaz de alcanzar 170 km/h. 
O coche debutou nas carrei-
ras gañando a Tobruk-Trípoli 
de 1939 cunha carrozaría de 
“á grosa”, que integraba os pa-
rachoques na mesma. Unha 
vez máis, a singularidade 
técnica do modelo e os seus 
éxitos deportivos converté-
ronse na clave para chamar a 
atención. A produción come-
zou coas versións Turismo de 
cinco ou sete prazas, Sport e 
Super Sport con distancia en-
tre eixos curta, que levarán a 
cabo carroceiros externos. A 
pesar do prezo (que oscilaba 
entre 62.000 e 96.000 liras), a 
reacción do mercado foi moi 

positi-
v a . 

E 

converteuse nun grande éxi-
to de facturación con 159 uni-
dades vendidas.
Despois da Segunda Guerra 
Mundial, había que recon-
verter a produción bélica das 
fábricas á produción civil e a 
de Portello fora gravemen-
te bombardeada en 1943 e 
1944. Volver a fabricar coches 
non foi sinxelo e case inevita-
blemente implicou revivir o 
último modelo da empresa, 
sobre todo porque se salva-
ron algunhas existencias de 
pezas mecánicas do 6 C 2500. 
En 1945 só foi posible ensam-
blar un puñado de unidades 
do 6 C 2500 Sport. Máis aló 
da fábrica de Portello, Milán 
e moitas outras cidades italia-
nas habían quedado reduci-
das a entullos, e a economía 
do país tamén: as empresas 
tiñan que comprar o com-
bustible e os materiais nece-

sarios para as súas fábricas 
directamente no mercado 
negro.
En 1946, a produción xa 
aumentara a 146 uni-
dades, entre vehículos 
terminados e chasis en-
tregados a carroceiros. 
Un destes últimos con-
verteuse nunha versión 
convertible e foi ao Salón 
do Automóbil de París. 
Pero como nación derro-

tada, Italia foi excluída do 
evento e, por ese motivo, 

o emprendedor  carroceiro 
decidiu estacionar os seus 
vehículos fronte á entrada 
do Gran  Palais, desprazán-
doos todas as noites á Place 
de L’Opéra. Isto foi suficien-
te para garantir o éxito do 
modelo e do seu creador, 
Battista “Pinin” Farina.
Tamén en 1946, fabricou-
se en Portello o orixinal 

Frecciad’Oro sobre un chasis 
Sport. Presentaba unha parte 
traseira curta e redondeada 
que reflectía os últimos avan-
ces en aerodinámica. A partir 
deste modelo crearíanse nu-
merosas e importantes ver-
sións. PininFarina creou un 
elegante cupé de liñas inno-
vadoras e unha galardoada 
berlinetta para o Concurso de 
Cernobbio. AchilleCastoldi, o 
campión de lancha motora, 
comprou un cupé Touring 
e usou a mesma táctica 
no Salón do Automóbil de 
Xenebra que Farina utilizara 
en París.

Unha montura da realeza

Tyrone Power conduciu o 
seu Alfa Romeo 6 C 2500 
por toda Roma, Juan Perón 
e a súa muller Evita des-
filaron con el por Milán. 
Comprárono persoas tan 
coñecidas como o rei Faruk 
de Exipto e Rainiero III de 
Mónaco. O 27 de maio de 
1949, cando Rita Hayworth 
chegou para casar co prín-
cipe Alí Khan no concello de 
Cannes, fíxoo a bordo dun 6 
C 2500 Cabriolet PininFarina 
que acababa de recibir como 
agasallo de vodas. Este mo-
delo lucía unha elegante 
carrozaría gris, con capo-
ta e interiores azul escuro 

perfectamente a xogo co 
vestido da noiva. O enlace 
estaba inicialmente planea-
do para principios de maio, 
pero pospúxose a vontade 
expresa do príncipe, nado en 
Turín e grande entusiasta do 
fútbol, debido á traxedia aé-
rea de Superga, na que fale-
ceu todo o equipo de fútbol 
Grande Torino. Pechouse así 
o círculo aberto en 1939 co 
nacemento do primeiro 6 C 
2500 en Portello, onde ades-
traba o mozo e aínda desco-
ñecido Valentino Mazzola.
O 6 C 2500 SS “Villad'Este” foi 
un dos últimos modelos Alfa 
Romeo que se construíu cun 
bastidor portante separado 
da carrozaría. Só se fixeron 
36 exemplares, todos eles 
creacións únicas, seguindo 
os desexos dos seus propie-
tarios e a inspiración dos 
seus carroceiros. Partindo do 
6 C 2500 SS Coupé, realiza-
do pola súa propia empresa 
Touring, Bianchi Anderloni 
introduciu cambios impor-
tantes: redeseñouse o fron-
tal, cos catro faros mellor 
integrados na carrozaría, e 
agregáronse dúas tomas de 
refrixeración alongadas e su-
perpostas. O parabrisas esta-
ba dividido en dous partes 
e inclinado. A parte trasei-
ra era moi baixa e pronun-
ciada, con dous pequenos e 
elegantes pilotos redondos 
perfectamente visibles. Na 
edición de 1949 do Concurso 
de Elegancia de Villad’Este, 
este automóbil gañou o 
“Gran Premio Referendo”, o 
galardón outorgado directa-
mente polo público, e sem-
pre se lle vinculará co nome 
do evento que o consagrou.

 Comprárono 
famosos como o 
rei Faruk de Exipto 
e Rainiero III de 
Mónaco
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Royal Enfield, que este 
ano celebra o seu 120 ani-
versario de funcionamento 
ininterrompido, está es-
pecializada en motocicle-
tas de tamaño pequeno 
e mediano. Durante anos 
foi máis coñecida pola súa 
icónica Bullet de estilo clá-
sico, cun motor de 500 cc, 
as súas Continental GT 650 
propulsadas por un bicilín-
drico en paralelo de 648 cc e 
a Himalayan 400 unha moto 

de aventura monocilíndrica 
que xa probamos hai uns 
anos.

Todos os propulsores es-
tán refrixerados por aire e 
están deseñados para ofre-
cer unha gran fiabilidade e 
un discreto rendemento.

Virtudes das 350

Agora a familia Royal 
Enfield recibe unha nova in-
corporación, a Meteor 350, 
unha cruiser lixeira e acce-
sible que toma o seu nome 
dos modelos dos anos 50 e 
60, como a Meteor Minor ou 
a Super Meteor.

Desenvolvida conxun-
tamente nos centros téc-
nicos de Royal Enfield en 
Bruntingthorpe (Inglaterra) 
e Chennai (India).

Hoxe en día, as motocicle-
tas de pequena cilindrada 
clasifícanse con demasia-
da frecuencia como motos 
de iniciación, o que é unha 
pena ou un erro. Aínda que 
as motos lixeiras, económi-
cas e accesibles son unha 
mellor opción para os con-
dutores noveis, tamén te-
ñen moito que ofrecer aos 
condutores experimenta-
dos, ao eliminar unha chea 
de características non ne-
cesarias, o que queda é a 
esencia da condución, cou-
sas como a simplicidade e a 
pureza.

En calquera caso, a em-
presa India, co seu segundo 

centro técnico en Gran 
Bretaña, pensa agora de 
forma global. A empresa 
afirma que na actualidade 
é líder do mercado mundial 
no segmento de entre 250 
e 750 centímetros cúbicos. 
Unhas cantas vendas máis 
ou menos na clase media 
baixa dalgúns países euro-
peos non deberían supoñer 
unha gran diferenza, pero 
no país de orixe, recibíronse 
24.000 pedidos da Meteor 
nun mes. Fabricaranse 
10.000 unidades ao mes.

Cousas da Meteor 350

Cun estilo chopper suave e 
lixeiro a Meteor 350 preten-
de ser ante todo unha moto 
sen complicacións.

A Meteor 350 logra un 
equilibrio entre a herdanza 

Inglesa, India, Impresionante

Royal Enfield Meteor 350
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británica e a mestizaxe india 
da marca. Todos os modelos 
teñen ABS de dúas canles 
de serie, lamias de aluminio 
fundido con pneumáticos 
sen cámara, cabalete cen-
tral, un porto de carga USB e 
o innovador sistema Tripper 
Navigator.

A Meteor 350 dispón de 
serie do sistema de navega-
ción Tripper, que conecta o 
smartphone coa motocicle-
ta. O Tripper é unha sofisti-
cada solución de navegación 
a través de Bluetooth, con-
trolado por Google Maps e a 
App de Royal Enfield. Mostra 
as direccións nun intuiti-
vo sistema de display que 
dispón dun porto de carga 

adicional USB. Unha vez em-
parellado coa aplicación do 
smartphone, permite nave-
gar, mostra as indicacións 
xiro a xiro nunha pantalla ex-
clusiva xunto ao gran cadro 
de instrumentos analóxico/
dixital.

O escape, os retrovisores 
e o bisel do faro son clási-
cos e auténticos, mentres 
que as lamias de aliaxe ne-
gras con bordos mecani-
zados engaden un toque 
moderno.

Motor e consumo

O motor que impulsa o 
voo da Meteor é un sinxelo 
cilindro de 349 cc refrixerado 

por aire con SOHC que accio-
na dúas válvulas.

No banco de probas, o 
propulsor rende 18cv a 6.200 
rpm e 18 Nm de par a 3.500 
rpm, co límite de revolu-
cións xusto logo das 6.500 
rpm (non hai tacómetro no 
cadro). As súas cifras son 
modestas en calquera caso, 
pero a modestia é unha das 
maiores virtudes da Meteor. 
Ao ralentí o motor vira a tan 
baixas revolucións que pare-
ce que quere apagarse, pero 
ao máis mínimo acelerón fai 
que apareza o seu caracterís-
tico "golpe". Sentar, relaxar-
nos e gozar da viaxe.

Do tubo de escape cro-
mado emerxe un recóndito 
ronquido, nunca ofensivo, e 
a resposta do motor podería-
se describir como elegante; 
mesmo crea unha banda so-
nora suave mentres se pon 
en marcha de forma segura 
e predecible. O eixe de equi-
librio mantén a suavidade de 
todo o funcionamento, den-
de as baixas ata as altas re-
volucións. Un toque de par a 
baixas revolucións, un pouco 
de ruxido a medio réxime e 
estarás rodando cun sorriso 
na cara antes de dicir “amén”.

Esta máquina non está 
pensada para ir rápido polas 
autoestradas. O que lle fal-
ta á Meteor en canto a velo-
cidade máxima compénsao 
co aforro de combustible. 
Conseguín unha media de 
3,8 l/100 km, o que lle outor-
ga unha autonomía de 420 
km co depósito de 15 litros.

Características

As estribeiras anchas fan 
que o cambio sexa un pou-
co incómodo, a caixa de cam-
bios de cinco velocidades ten 
un tacto suave e preciso, o 
equipamento de serie inclúe 
unha panca de cambios de 
punta/talón, un bonito guiño 
ás cruisers pesadas america-
nas. A maneta de embrague 
é un chisco recia, pero a co-
nexión é boa e todo funcio-
na ben.

Esta é unha desas motos 
que inspiran confianza, o 
seu amplo asento é cómodo 
e está situado a unha altu-
ra media de 76,5 centíme-
tros. Os mandos centrais e o 
guiador de tipo pullback es-

tán perfectamente situados 
e permiten unha postura er-
gueita e cómoda.

As súas modestas propor-
cións, que inclúen unha dis-
tancia entre eixes de 1.399 
mm, un peso en baleiro de 
190 kg e un centro de gra-
vidade baixo, contribúen a 
unha manexabilidade neu-
tra da Meteor. Suavemente 
e con pouco esforzo entra-
remos nas curvas de forma 
predicible, permitindo unha 
condución moi dócil.

As rodas dianteiras de 19 
polgadas e as traseiras de 
17 encaixan á perfección co 
tema cruiser e non dificultan 
a trazabilidade nas curvas. A 
máis velocidade, a parte ciclo 
transmítenos unha boa sen-
sación de estabilidade, gra-
zas en parte ao seu robusto 
chasis de aceiro de dobre 
berce e ao parabrisas, que 
desvía a corrente de aire sen 
problemas.

Unha horquilla de 41 mm 
ben afinada e dobre amor-
tecedor traseiro, estes últi-
mos con precarga axustable 
en seis posicións, fan o só-
lido traballo de silenciar as 

 Na India 
recibíronse 24.000 
pedidos da Meteor 
nun mes
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irregularidades da estrada 
sen transferir demasiado ao 
piloto. Os freos da Meteor 
traballan ben, pero non son 
especialmente potentes. 
Diante, unha pinza flotante 
Bybre de dous pistóns mor-
de un disco de 300 mm, e de-
trás unha pinza flotante dun 
pistón morde un disco de 270 
mm; o ABS engade un valioso 
“plus” de seguridade.

Recomendo utilizar os 
freos dianteiros e traseiros á 
vez para obter toda a poten-
cia da freada, cunha presión 
firme tanto na maneta como 
no pedal.

Arrincamos!

Guau! que cómoda, unha 
moto para gozar en todo tipo 

de estradas, no meu caso 
elixín unha ruta de monta-
ña cunhas vistas incribles, 
unha máquina sen demasia-
das pretensións, pero sobre 
todo sinxela de conducir e 
resultona, si, resultona, esta 
é a palabra. Moi bonita, moi 
bos acabados, mandos sua-
ves en xeral, pouco consumo, 
tecnoloxicamente bastante 
ben equipada.

A Meteor 350 de Royal 
Enfield ten o tipo de actitude 
acolledora e despreocupada 
que seguramente deixará pe-
gada, grazas ao seu manexo 
suave, a súa potencia accesi-
ble e o seu bo aspecto, lém-
brame á miña Yamaha SR 250 
Special de 1985.

Logo dun percorrido có-
modo por varias estradas de 

montaña, fixen unha proba 
de velocidade punta, cústa-
lle chegar a 135 km/h, hai 
que espremela, pero tendo 
en conta as limitacións ac-
tuais isto non debería de ser 
un problema.

A Meteor é máis pesada 
que outras cruisers de peque-
na cilindrada (como a Honda 
Rebel 300 e a Yamaha V Star 
250). Se buscas unha moto 
cómoda e fácil de usar na que 
perfeccionar as túas habilida-
des, esta moto fará chiribitas 
nos teus ollos.

Como todas as Royal 
Enfield, están apoiadas por 
unha garantía de tres anos 
sen límite de quilometraxe 
con asistencia en estrada. 
Constrúense nunha factoría 
de última xeración con certi-
ficación ISO-9001 en Chennai 
(India).

A Meteor 350 ten un prezo 
de 4.099 euros máis 250 de 
gastos de matriculación.

SEGURO
Terceiros con asistencia en 
estrada, seguro de condutor, 
indumentaria do condutor, 
seguro de pneumáticos, perda 
de chaves e avaría mecánica: 175 
€/Ano Tamén hai a posibilidade 
de engadir roubo, incendio 
ou perda total (Todo Risco)
MANTEMENTO
Revisións de mantemento 
recomendadas:
1ª 1.000 km
2ª 5.000 km ou un ano
Seguintes cada 5.000 km ou un ano
Prezo aproximado de 
cada revisión: 99 €
Cambio de pneumáticos 
cada 12.500 km
Prezo aproximado: 295 €

• Modelo: Meteor 350
• Tipo de carné: A-2
• Ano: 2021
• Prazas: 2
• Fabricante: Royal Enfield
• Motor e transmisión:
• Cilindrada: 349 cc
• Tipo: 4 tempos
• Distribución: SOHC
• Cilindros: 1
• Válvulas por cilindro: 2
• Alimentación: 

inxección electrónica
• Refrixeración: aire/aceite
• Compresión: 9.5 :1
• Potencia máxima: 

20,2cv a 6.100 rpm
• Par máximo: 27 Nm a 4.000 rpm
• Combustible: Gasolina 

sen chumbo 95/98
• Normativa 

anticontaminación: Euro5
• Aceso: electrónico EFI
PARTE CICLO:
• Transmisión secundaria: cadea
• Embrague: multidisco 

en baño de aceite
• Número de marchas: 5
• Chasis:tubular de aceiro
• Suspensión dianteira: 

horquilla telescópica
• Diámetro de barras: 41 mm
• Percorrido: 130 mm
• Suspensión traseira: 

dobre brazo
• Tipo: dous amortecedores
• Regulacións precarga: 

6 posicións
• Freo dianteiro: 1 disco, 

ABS dobre canle
• Diámetro: 300 mm, pinza 

flotante (2 pistóns ByBre)
• Freo traseiro: disco de 270 mm, 

pinza flotante (1 pistón ByBre)
• Roda dianteira: lamia 19"
• Roda traseira: lamia 17"
DIMENSIÓNS E PESO:
• Largo: 2.140 mm
• Ancho: 845 mm
• Alto: 1.140 mm
• Distancia entre 

eixes: 1.400 mm
• Altura asento: 765 mm
• Capacidade do 

depósito: 15 litros
• Peso: 191 kg
EQUIPAMENTO:
• Reloxo horario
• Nivel de gasolina
• Indicador de marcha engrenada
• Testemuña de reserva
• Toma de corrente
• Pata de cabra

 O sistema 
de navegación 
Tripper conecta o 
smartphone coa 
motocicleta
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Denomínase “última milla” 
o derradeiro tramo que ten 
que percorrer un paquete 
para a súa entrega ao clien-
te. Un treito urbano que os 
profesionais que reparten 
os envíos realizan en furgo-
netas lixeiras ou noutro tipo 
de vehículos que lles faci-
liten a tarefa de aparcar, o 

máis comodamente, preto 
do lugar de entrega. Algo que 
non é nada doado para estes 
profesionais.

Cun prazo de entrega 
cada vez máis reducido e 
un cliente cada vez máis an-
sioso e exixente, a última 
milla é o treito máis compli-
cado en todo o traxecto da 

paquetería, dende o almacén 
de orixe ata o domicilio final.

Probablemente a última 
milla sexa o punto crítico en 
todo este proceso de distri-
bución chegado coa revolu-
ción do comercio electrónico.

Vehículos

Nestas entregas utilízan-
se diversos vehículos, de-
pendendo do tamaño dos 
paquetes que haxa que trans-
portar. No caso de paquetes 
pequenos o emprego de bi-
cicletas, ciclomotores, motos 

ou motocarros dálles moita 
axilidade e marxe aos profe-
sionais para moverse e apar-
car nos centros das cidades.

Diferenzas

Pois si, tamén nesta “última 
milla” podemos ver claramen-
te a diferenza entre o desen-
volvemento dos países. Nas 
fotos podemos observar un 
vello motocarro cun motor 
chinés utilizado para a última 
milla en Marrocos e un triciclo 
eléctrico de última xeración 
utilizado nas urbes europeas. 
A fiabilidade, a comodidade 
e a seguridade dun e doutro 
deixan claro que a tecnoloxía 
empregada polos riders é moi 
distinta segundo o país no 
que traballen. Incluso en de-
talles como o da “última milla” 
o progreso, desgraciadamen-
te, é diferente.

Diferenzas na “última milla”
Unha rápida transición para uns e moi lenta para outros

 A tecnoloxía 
empregada polos 
riders é moi distinta 
segundo o país no 
que traballen

Motocarro empregado polos riders nos envíos urbanos en Marrocos

Triciclo eléctrico de última xeración empregado polos mensaxeiros europeos
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Dúas plantas, máis dunha vida

Viaxe ao legado do pai
Museo del Automóvil – Fundación Estanislao Reverter

■ UNHA REPORTAXE DE MIGUEL CUMBRAOS DÍAZ  
■ FOTOS: TOMÁS CUMBRAOS, MCA, JORDI VIÑALS, MPIB, FUNDACIÓN ESTANISLAO REVERTER

Para quen pinta canas, ou 
aínda non, falar de Estanislao 
Reverter Sequeiros é dicir 
historia da competición so-
bre catro rodas – aínda que 
tamén fixera cousas sobre 

dúas – a nivel internacional, 
nacional e, por suposto, ga-
lego. Recordos, trofeos, histo-
rias do polifacético ourensán 
están ben custodiados no 
seu museo. O pasado verán, 

dentro aínda das limitacións 
que COVID19 impón, tive-
mos a ocasión de saber máis 
e mellor dunha peza clave no 
automobilismo deste currun-
cho atlántico. É tempo agora 

de pasar ao papel de Sprint 
Motor o que descubrimos 
aquela tarde, de tan produti-
va “excursión”.

Unha vez flanqueada a por-
ta de entrada, percorremos a 
planta baixa, que como logo 
acontecerá coa superior es-
tán cheas de toda unha serie 
de detalles que, dun xeito ou 
outro, van lembrando a pro-
lífica e polifacética personali-
dade de “Lalao” Reverter, nun 
percorrido vital-profesional-
deportista iniciado en 1929 
e rematado en 1991, cando 
faleceu de repente  o 3 de 
febreiro por unha doenza 
cardíaca.

No piso inferior os diver-
sos andeis amosan feitos da 
vida de Reverter fora da súa 
faceta propiamente de pilo-
to. Así, dedícanse espazos á 
creación do rali de Ourense 
e da escudería da vila das 
Burgas, feitos acontecidos 
respectivamente en 1967 e 

1968. Unha entidade depor-
tiva que organizou diversas 
probas na súa traxectoria e 
que hoxe en día concentra 
todas as súas forzas nun rali 
asentado no panorama espa-
ñol e que pasou polo certa-
me galego, a Copa de España, 
o europeo da modalidade, o 
campionato estatal e actual-
mente o Supercampionato.

Vitrinas tamén nestes an-
dar están pensadas para 
falar dun equipo históri-
co. “Reverter Competición”, 
nado en 1975, cun plantexa-
mento formativo, desenvolto 
con talleres modernos e con 
miras máis aló dos Pirineos. 
Recorrendo inicialmente a 
coches das marca BMW e pos-
teriormente ao Escort e Fiesta 
de Ford – por ser Reverter 
dono do concesionario da 

marca do óvalo en Ourense 
– permitiu a pilotos como 
Beny Fernández, Pablo de 
Sousa, Pio Alonso, “Peitos” 
ou “Ventura” competir por 
España e Europa adiante, lo-
grando o citado Beny dous 
subcampeonatos de España 
en 1976 e 1977, outro con-
tinental en 1977 e sendo 
terceiro a nivel español Pio 
Alonso en 1978. Estrutura de-
portiva que viuse abocada a 
súa desaparición ao non con-
tar con apoio oficial de Ford.

Dous detalles sobrancei-
ros completan os metros in-
feriores do museo. Dunha 
banda un Goggomobil, po-
pular automóbil dos anos 
60 en Europa e España, a 
mesma unidade que utili-
zou Reverter no Rallye de 
España RACE de 1963, marca 

que utilizou tamén en probas 
como a Volta ao Minho, Rali 
da Toja (1963) e Rali Rias Bajas 
(1964). E por suposto un lu-
gar especial para falar do 
Alpinche ou REALPOR, coche 
que marcou unha época no 
mundo dos ralis e subidas en-
tre 1971 e 1975 e do que fa-
lamos noutro apartado desta 
reportaxe. Maquetas dos 
seus vehículos, cascos, revis-
tas, libros, así como as distin-
cións do Mérito Deportivo e 
ao Mérito Constitucional dan 
merecido realce igualmente 
a esta planta.

Piloto, coches, méritos

Subir as escaleiras do co-
queto espazo museístico 
dedicado ao deportista ou-
rensán é percorrer outros 
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metros onde respírase 
competición pura e dura. 
Destacan de saída os planos 
dun proxecto pioneiro, que 
non foi finalmente comple-
ta realidade. Estamos a fa-
lar da maqueta restaurada 
por Marcial López do cha-
mado Circuíto del Noroeste, 
unha idea que debía ocu-
par moitas hectáreas no 
monte de A Pousa, no con-
cello de Cea, e completar 
así a oferta en materia de 
pistas en España, que na-
queles intres limitábase aos 
circuítos permanente do 
Jarama (Madrid) e Calafat 
(Tarragona) e aos trazados 
urbáns de Alcañiz (Teruel)  
e Montjuich (Barcelona). 
Desgraciadamente, este 
proxecto, en terreos 
propiedade da familia 
Reverter, quedou limita-
do a unha pista de auto-
cross, onde disputáronse 

intensas carreiras dunha 
modalidade incipiente na 
Galicia de finais dos 70 e 
principios dos 80.

Neste andar hai moito de 
carreiras. Grandes amplia-
cións fotográficas das prin-
cipais “armas sobre catro 
rodas” de Reverter, trofeos, 
placas de ralis – destacan-
do de sobremaneira as do 
chamado rali de ralis, o 
Montecarlo – regulamen-
tos, rutómetros. Un intenso 
percorrido, que nace na pri-
meira carreira do ourensán 
(1955, Trofeo Fasa Renault, 
Renault 4/4, 15º clasificado) 
e remata na derradeira (Rali 
Rias Baixas 1986, Fiat Uno 
Turbo i.e, abandono por 
avaría), mesturando vinte 
anos de intensa actividade 
deportiva en ralis, subidas 
de montaña e probas de 
velocidade en circuito

DATOS DE CONTACTO:
Museo del Automóvil – Fundación Estanislao Reverter

Estación de Santa Cruz de Arrabaldo – Rúa dos Campos, 7 – 32990 Ourense
Visitas previa cita: Teléfono 988 31 79 30/ inorde@inorde.com 
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Estacións do tren ou 
apeadeiros en desuso, 
modernidade obriga. É o 
que aconteceu en Santa 
Cruz de Arrabaldo, no 
concello de Ourense, a 
poucos quilómetros da 
capital. Sen servizo na 
liña férrea O Carballiño-
Santiago, pasou a for-
mar parte dun programa 
desenvolto polo INORDE 
(Instituto Ourensano 
de Desenvolvemento 
Económico, dependente 
da Deputación Provincial) 
bautizado como 
“Estaciones Vivas”. Neste 
espazo, composto por 
dous restaurados edificios 

de pedra, conviven o 
Museo do Traxe Tradicional 
Galego, o Centro de 
Interpretación do Lino e 
o Museo do Automóvil 
Estanislao Reverter, este úl-
timo o santa santorum da 
prolífica personalidade do 
coñecido persoeiro ouren-
sán. Aínda que o proxecto 
xa viña de moito atrás, non 
chegou a  ser realidade ata 
o 11 de xuño de 2014, día 
no que familiares, polí-
ticos, amigos e xente do 
motor, vidos dende pro-
cedencias moi dispares, 
inauguraron tal merecido 
e necesario recinto. 

En competición entre 
1955 e 1975 – cunha espo-
rádica participación cun Fiat 
Uno Turbo no Rías Baixas de 
1986, co gallo de atopar me-
lloras no coche da Rede de 
Concesionarios da marca 
italiana en Galicia – “Lalao” 
foi quen de utilizar como 
vehículos de ralis, subidas e 
circuítos unha moi variada 
selección de coches, reco-
rrendo o ourensán a todas 
as “armas” posibles nesas 
catro lustros competindo. 
Así, polas súas mans e pes 

pasaron unidades tan dis-
pares como o Renault 4/4, 
o Fiat 1400 ou o Saab 93. 
Posteriormente, entre ou-
tros, o popular Goggomobil 
450, coche que marcou 
unha época, o  Ford Lotus 
Cortina, o Austin Cooper 
S 1300 ou o Alfa Romeo 
Giulia Sprint A GTA. Non es-
quecemos diversos e com-
petitivos modelos da firma 
BMW, como o 2002 tii en 
grupos 2,4 e 5, así como de 
Seat, o 124 Sport 1600 ou de 
Porsche, o 911 R.

Porque algúns dos nave-
gantes que acompañaron a  
Reverter nos seus diferentes 
coches pasaron logo a com-
petir como pilotos. Foi o caso 
de Manolo Sanjurjo, José 
Pavón ou Antonio Fernández 
“Ventura”, que despuntaron 
logo tanto en ralis como en 
pista o montaña. O ouren-
sán, pioneiro no sistema das 
notas a principios dos anos 
60, arte que se foi pulindo 
co paso do tempo, transmi-
tiu toda a súa experiencia a 
un total de preto de 30 “co-
pis” diferentes. Destacan, 
nesta singular nómina, 

nomes como José Luis Sala, 
Antonio “Ñete” Doural, ou 
Francisco González “Facas”, 
que logo continuaron tra-
xectoria con outros pilotos 
na escudería “Reverter 
Competición” e ta-
mén fora dela. No 
chamado “asento 
do medo” hou-
bo tamén fa-
miliares, como 
foi o seu ir-
mán Toñín ou 
o seu sobriño 
Tucho.

Recuperando espazos

Variedade entre décadas

Da “Dereita” a “Esquerda”
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Aos mandos dun Ford Lotus Cortina, no rali Dos Cataluñas 1965, na especial celebrada no circuíto de 
Montjuich

Reverter, co seu sobriño Tucho de copiloto, camiño da terceira praza no Rali Race de 1974
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Laranxa, azul e branco

Empresario, formador, político

Como o Ave Fénix, que necesita rexurdir
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Dende finais da década 
dos 60, os coches de Reverter 
luciron unha característica 
cor laranxa, que posterior-
mente pasou a ser a cor de 
Escudería Ourense. Pero ese 
amor pola súa terra, Galicia, 
fixo que a bandeira branca e 

azul tamén destacara nas ca-
rrocerías, como claro quedou 
en coches como o popular 
Alpinche ou nas diferen-
tes unidades que formaron 
parte do posterior equipo 
“Reverter Competición”. 

Nado o 1 de outubro de 
1929, Estanislao “Lalao” 
Reverter Sequeiros sempre 
destacou por ter unha per-
sonalidade emprendedora, 
amosando dende moi pe-
queno interese pola veloci-
dade, a técnica, a mecánica 
e a construción. Iniciou es-
tudos de enxeñería de ca-
miños, que non rematou 
por males no oído esquerdo. 
Dirixiu empresas de trans-
porte de peixe e polos, así 
como as concesións de Land 

Rover, Goggomobil, BMW, 
Ford e Toyota para Ourense, 
en diversas fases da súa vida. 
Polas súas mans e cabeza pa-
saron igualmente o control 
de empresas moi variadas 
(aceites, maquinaria agrí-
cola, bicicletas con motor, 
aluguer de coches sen con-
dutor da marca Simca, etc.). 
De forma sobranceira desta-
cou a empresa Resfré, berce 
de tantos e tantos chapistas 
e mecánicos, que aprende-
ron con el non so a traballar.

Esta personalidade em-
presarial e a súa enorme 
capacidade de entrega fixo 
que a política puxera nel as 
súas miras. Foi elixido depu-
tado por Unión de Centro 
Democrático nas Cortes 
de 1977, no momento que 
España aproba a vixente 
Constitución. Reverter, nes-
te mesmo eido, participou 
igualmente no anteproxec-
to do actual Estatuto de 
Autonomía de Galicia.

Como moitas veces na 
vida, o azar, neste caso des-
graciado, prende como 
unha luz para parir algo di-
ferente, novo, incluso nes-
te caso rachador. No Rali 
de Orense de 1970, José 
Pavón destrozaba no treito 
do Rodicio un Porsche 911 
R. Un ano despois, co gallo 
de recuperar a mecánica da 
unidade xermana, Reverter 
pensou na opción de inseri-
la na carrocería dun Alpine 
A110 de 1300 cm3.

Este enxendro ía debu-
tar no Rias Bajas do citado 
1971, pero un incendio pre-
vio no que Estanislao sufriu 
diversas queimaduras case 
o impide. Finalmente foi po-
sible, coa dificultade enga-
dida dunha estrutura moi 
lixeira e demasiada potencia 
no motor, o que complicaba 
en exceso a súa condución e 
as consabidas perdas de ad-
herencia. Empezaba a lenda 
dun coche bautizado como 
REALPOR (acrónimo de 

Reverter, Alpine e Porsche), 
pero que os afeccionados 
chamaron dende o inicio 
Alpinche.

Un vehículo curioso, que 
profesaba admiración e que 
foi evolucionando mecani-
camente. No seu palmarés, 
entre 1971 e 1975,  as vito-
rias en ralis como Rias Bajas, 
Luis de Baviera, Ciudad de 
Oviedo- o que hoxe é o Rali 
Princesa de Asturias, Dos 
Pazos, en subidas como 
Almofrey, San Antoniño ou 
Manzaneda, sempre con 
Reverter aos mandos, e 
na cita de A Estrada, desta 
volta con Beny Fernández 
pilotando.

Pero a fortuna non ía es-
tar do lado deste especial 
híbrido. Tres accidentes moi 
seguidos ían marcar o seu 
devenir. O primeiro con José 
Pavón, na ourensá subida a 
Castro de Beiro (1974) e o 
segundo co propio Reverter, 
no Rali Vasco Navarro de 
1975. Avatares das carreiras 

que obrigaron a refacer un 
coche que foi modificando 
a súa configuración exter-
na. Pero o máis grave es-
taba por chegar, cando no 
Rali del Sherry de 1975 Beny 
Fernández destrozouno na 
primeira cronometrada, non 
sendo reparado por incum-
prir a regulamentación que 
se ía a establecer a partires 
de 1976.

Ilusión, cartos, avances

Esquecido, abandonado, 
o Alpinche morou durante 
máis de corenta anos no es-
quecemento.  Pero a ilusión 
da familia do seu propieta-
rio, as achegas económicas 
públicas e privadas, anó-
nimas ou públicas, foron 
pouco a pouco obrando o 
milagre.  O coñecido pre-
parador local Marvic Sport 
fixo un enorme traballo de 
restauración nos derradei-
ros seis anos que xa deu 
os seus consabidos froitos. 
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Ante todo, valores

De “Lalao” a “El Doctor... en ouro, prata e bronce
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Guíanos Luis polas insta-
lacións do museo. É un dos 
fillos do finado deportista. 
Explica con detalle, paixón, 
cariño todo o que hai á vis-
ta. Non tira de “chuleta” para 
lembrar datas, feitos, anéc-
dotas, todo está na súa ben 
amoblada cabeza. Vive o au-
tomobilismo dende o tributo 
ao pai así como das súas fun-
cións no aparello organizati-
vo de Escudería Ourense, á 
que pertence dende fai anos.

Preside unha Fundación, 
dentro das de Interese 
Galego, sen ánimo de lucro, 
que viu a luz o 7 de xuño de 
2012, na que os restos dos 
cargos os ocupan os seus ir-
máns Santiago, Rosa María, 
Estanislao “Lan” e Óscar, 
así como Amando Prada e 

Manuel Sanjurjo, persoas 
vencelladas ao mundo do 
automobilismo. Creada para 
preservar o magnífico legado 
deixado por “El Doctor”, ten 
como obxectivo, entre outros 
moitos, promover o deporte 
en xeral e o automobilismo 
en particular, non esquecen-
do apartados tan necesarios 
na nosa vida como a educa-
ción da sociedade e o fomen-
to da solidariedade. 

Conta con entidades 
colaboradoras diversas 
(Deputación de Ourense, 
Escudería Ourense, Real 
Federación Española de 
Automobilismo, Federación 
Galega de Automobilismo, 
xornal “La Región”). De for-
ma privada, dispón dun 
completo listado de amigos, 

admitindo doazóns de todo 
tipo que contribúan a am-
pliar dignamente o legado 
do finado Reverter.

A curto prazo, a Fundación 
de Reverter pretende un feito 
sobranceiro, que como ben 
quedou claro nesta reportaxe 
está máis ca avanzado. Non 
é outro que a recuperación 

total do Alpinche e que o 
lexendario Alpine con mo-
tor Porsche ocupe o espazo 
que merece nun museo tan 
cargado de recordos a data 
de hoxe que quizás nece-
site nun futuro traslado a 
outro lugar máis grande e 
apropiado.

Dende que, subido a un 
Renault 4/4, tomou parte 
nun rali Madrid-Valladolid, 
Estanislao “Lalao” Reverter 
iniciou unha enorme tra-
xectoria como piloto, cen-
trando as súas miras en tres 
especialidades con similitu-
des, pero tamén diferenzas, 
como son os ralis, as subidas 
de montaña e as probas de 
circuítos. Nese percorrido, 
formativo aos inicios, expe-
rimentado co paso dos anos, 
houbo momentos de infor-
tunio, pesar, pero tamén le-
dicia, reflectido en máis de 
50 vitorias absolutas en pro-
bas galegas e estatais, así 
como numerosos postos de 

“prata” e “bronce” nos po-
dios dunhas cantas carrei-
ras. Probas deportivas que 
superaron, sobre todo na-
queles anos 60 e 70, as te-
midas fronteiras da Canda 
e do Padornelo, así como 
dos Pirineos, nun momento 
da historia de España onde 
as comunicación estaban a 
anos luz das do século XXI. 
Participar en competicións 
moi alonxadas de Galicia, 
tanto por España adiante, 
como en Francia, Portugal, 
Italia, Polonia, Alemania, 
Mónaco, era un enorme de-
safío vital, económico, de 
saúde, de tempo. Un sinxelo 
botón de mostra son os doce 

ralis de Montecarlo nos que 
tomou parte o ourensán.

“El Doctor”, como moitos 
lle chamaban por experien-
za e coñecementos, tamén 
prolongou a súa faceta de 
condutor a outros aparta-
dos necesarios no mundo da 
competición. Organizador 
de probas, creador da es-
cudería local, comisario de-
portivos en carreiras de 
puntuabilidade diversa, 
Presidente da Federación 
Galega, Vicepresidente 
da nacional, Vocal da 
Internacional, creador dunha 
asociación de pilotos. Toda 
unha serie de méritos que ti-
veron non so a recompensa 

de gozar co que facía, senón 
de recibir a Medalla de Prata 
ao Mérito Deportivo (1965) 
e a Distinción ao Mérito 
Deportivo de Galicia, a títu-
lo póstumo. 

Así, o pasado dezasete de 
setembro – corenta e seis 
anos despois do citado ac-
cidente de Beny no asfalto 
andaluz–o Alpinche vol-
veu a rodar, conducido por 
Jorge González “Rantur” 
ante a atenta mirada dos 
cinco  fillos de Estanislao e 
algúns privilexiados máis, 
curiosamente en terras 
de Cea, desta volta nas 
instalacións do circuíto 

Choqueiro. Aínda quedan 
diversos axustes, melloras, 
detalles, para que o sin-
gular híbrido creado polo 
“Doutor” ourensán volva a 
ser unha recuperada rea-
lidade e loce como Deus 
manda, mellor dito como 
o automobilismo manda, 
iso si con aquela matrícu-
la tan popular e coñecida: 
OR-31516.  

Luis Reverter, fillo do finado Estanislao, e presidente da Fundación, ensinounos con cariño e 
dedicación o museo dedicado ao seu pai.

Reverter, xunto ao autor desta reportaxe 
e Pepe Alfaro, do xornal “La Región”, nos 
prolegómenos do Rali de Noia de 1990 
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