
Kia EV6
Espectacular e totalmente eléctrico !
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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 tránsito do motor de combustión ao eléc-
trico pódelle traer graves problemas á indus-
tria do automóbil de Galicia, e en consecuencia 
a súa economía.

Máis da metade dos 23.123 millóns de euros 
que vendeu a nosa comunidade en 2021 fo-
ron dos dous xigantes empresariais galegos, 
o téxtil e o motor.

Centrémonos no último sector. A gran multi-
nacional Stellantis, con factoría na cidade olí-
vica, aglutina ao seu redor a case duascentas 
empresas que fabrican diversos compoñentes 
para este grupo. Entre todas facturaron 6.608 
millóns de euros, case un 42 por cento máis 
que en 2019. Unhas cifras que mostran cla-
ramente a importancia deste sector e a de-
pendencia que a economía galega ten del, e 
máis concretamente a da área metropolitana 
de Vigo.

Os expertos en macroeconomía da automo-
ción comezan a dicir claramente que de nada 
serve a reutilización das factorías de automó-
biles de combustión en plantas construtoras 
de eléctricos. Segundo eles é mellor construír 
unha fábrica nova específica para automóbiles 
eléctricos que transformar as vellas, e obsole-
tas, de coches de combustión. Isto supón un 
fortísimo investimento, sobre todo se falamos 
de xigafactorías (fábricas moito máis grandes 
que as actuais, ao estilo das que construíu 
Tesla en distintos países), pero todo apunta 
que non queda outra. Reformar as factorías 
actuais é inviable de cara ao futuro.

Repasemos algunhas cifras. En España ven-
déronse 67.137 turismos eléctricos e híbridos 
enchufables en 2021, o que supón un oito por 
cento do total das vendas. Os eléctricos puros 
totalizaron 23.889 entregas, un 2,78 por cento 
do total, e foron 43.235 os restantes, un 5,03 
por cento, vendas de híbridos enchufables. 
Estas cifras, supoñendo un aumento expo-
nencial respecto de 2020, vólvense a quedar 
lonxe de Europa, onde un 9,1 por cento dos 
turismos vendidos foron a pilas e un 8,9 por 
cento, híbridos enchufables. En China, as ven-
das ascenderon a 171.676 vehículos, un 3,0 

por cento máis que o ano anterior, mentres 
que o mercado estadounidense é o que máis 
medrou con 122.173 vehículos entregados e 
un incremento dun 11 por cento respecto ao 
exercicio de 2020.

En canto aos enchufables, malas noticias. 
Se temos en conta que os Países Baixos pe-
nalizaron os híbridos enchufables porque os 
seus donos non utilizaban practicamente o 
modo eléctrico, gravando con máis impostos 
esta tecnoloxía. Por este mesmo motivo, un 
informe suízo cualifica a estes coches como 
unha fraude. Isto pon a estas motorizacións 
con data de caducidade. Por outra banda, a 
Unión Europea está estudando como endu-
recer as probas de emisións dos enchufables 
cunha autonomía eléctrica homologada no 
ciclo WLTP de ao redor de cincuenta quilóme-
tros. No noso país contan coa mesma vantaxe 
que os 100% eléctricos no etiquetado ambien-
tal CERO, aínda que cargan un depósito de 
carburante e as asociacións ecoloxistas con-
sidéranos “falsos eléctricos”.

Cada día se impón máis o eléctrico puro. Pero 
fabricar automóbiles 100% eléctricos ten os 
atrancos que comentamos ao principio; fábri-
cas novas especializadas na produción destes 
vehículos e investigación e innovación, algo 
que require de investimentos xigantescos.

Investimentos para a mobilidade 100% 
eléctrica como os que ten previstos o grupo 
Mercedes-Benz para electrificar a súa gama de 
vehículos, 60.000 millóns de euros ata 2026. 
Ou o grupo Volkswagen, 52.000 millóns de eu-
ros tamén ata 2026. Estes son só dous exem-
plos das cifras que se manexan ao redor da 
evolución da electrificación do automóbil.

Por todo isto, queda claro que se a planta de 
Stellantis en Vigo no quere perder o tren da in-
dustria automobilística do futuro, haberá que 
dotala de investimentos millonarios que re-
quiriran do esforzo do propio grupo e de dis-
tintas Administracións nacionais e europeas. 
Senón é así, a economía galega pode ter un 
grave problema.

EDITORIAL

A automoción galega na encrucillada
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O exciclista profesional 
Ezequiel Mosquera recupe-
rou a Volta Ciclista a Galicia 
profesional, que dende o ano 
2000 non se disputaba nesta 
categoría, senón que se viña 
disputando na categoría eli-
te/Sub23. Esta proba deno-
minarase O Gran Camiño, e 
contará con catro tiradas que 
percorrerán as catro provin-
cias galegas, dende o 24 o 27 
de febreiro. Disputarase unha 
tirada íntegra en cada provin-
cia. Onde haberá todo tipo de 
terreo para todos os ciclistas. 
A primeira tirada discorrerá 

entre O Porriño e Vigo. Será 
practicamente chan, só terra 
e dous pequenos portos de 
terceira categoría nos quiló-
metros finais  Posiblemente 
a tirada se resolva ao 
sprint. A segun-
da tirada dis-
correrá entre 
Bertamiráns 
e o Mirador 
do Ézaro. 
Será unha 
tirada “rom-
p e p e r -
nas” onde na 
parte final se 

encadearan dous portos, o 
Alto de Ameixenda e a su-
bida ao Mirador do Ézaro. A 
terceira etapa terá saída en 

Maceda e o final será 
en Luintra. Será 

a tirada raíña 
ao contar 

con catro 
p o r t o s , 
dous de 
pr imei-
ra cate-
goría, un 

de segun-
da e outro 

de terceira. 

A cuarta terá a Sarria como 
protagonista, xa que será co-
mezo e fin da contrarreloxo 
de 15,8 quilómetros, das 
rúas de Sarria sairá o vence-
dor da proba.

Esta proba disputarana to-
dos os equipos nacionais: 
Movistar Team, Burgos-BH, 
Caja Rural-Seguros RGA, Kern 
Pharma, Euskaltel-Euskadi 
e o Manuela Fundación. 
Tamén virán equipos de va-
rios países: Portugal, Estados 
Unidos, Italia, Francia, Israel 
e Rusia.

A Volta Ciclista a Galicia profesional disputarase en febreiro
■ MIGUEL DEL MORTIROLO

G80 Fly-R
O Garibaldi G80 

FLY-R é un cas-
co de policarbo-

nato (1.450 gr) de deseño 
moderno pensado para 

aportar un alto nivel de 
protección e unha grande 
aerodinámica. A súa gráfi-
ca sinxela confírelle unha 
personalidade única. Está 
optimizado para ofrecer en 
tempo de calor unha maior 
entrada do fluxo de aire, 
ofrecendo así unha boa 
ventilación xeral do casco.

Vén preparado cun es-
pazo específico na calo-
ta interior para colocar 
un intercomunicador 
Bluetooth. Dispoñible en 
varias cores e en talles da 
XS á XXL. Prezo: 150 €.

Nova Honda CB300R 2022
A CB300R 2022 

pesa 144 kg en 
orde de marcha e 

incorpora un motor mono-
cilíndrico DOHC de 286cc, 
4 válvulas e refrixeración 
líquida; desenvolve 22,9 
kW de potencia. A incor-
poración dun embrague 
anti-rebote permite uns 
cambios de marcha suaves 

e controla os rebotes da 
roda traseira en reducións 
rápidas e freadas fortes.

As especificacións técni-
cas destacan pola incor-
poración dunha horquilla 
dianteira Showa SFF-BP 
de 41 mm e un sistema de 
freos ABS controlado por 
IMU.

X-Duro WaterProof
Acerbis X-Duro 

WaterProof é unha 
equipación especi-

fica para o Enduro.
A chaqueta (820 gr) está 

totalmente selada, é im-
permeable e está dese-
ñada para usala con e sen 
proteccións. Dispón de 
dous petos con cremallei-
ra, no peito e nas costas, 
xunto a outro impermea-
ble na parte interior. Leva 
partes reflectantes no fron-
tal, as mangas e as costas. 

Os pantalóns impermea-
bles de X-Duro (800 gr), 
van a xogo coa chaqueta e 
están estudados para usar 
con todo tipo de xeonllei-
ras, dispoñen dun peto con 
cremalleira na perna derei-
ta. Está reforzado nos xeon-
llos con pel sintética, e nas 
costas con Nylon Cordura 
500D.

Ambas prendas están dis-
poñibles en varias cores e 
talles.
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Cupra no corazón de Santiago
Nun escaparate da 

rúa Montero Ríos 
(nº 34), colga un car-

tel de Cupra. Na actualidade 
está sendo reformado polo 
concesionario Compostela 
Motor, que posúe a exclu-
siva dos modelos Cupra na 
provincia da Coruña, e que 
destinará o baixo á primeira 
boutique Cupra de Galicia, 
baixo o nome de Garaxe 
Cupra. Nel expoñerase toda 
a gama Cupra, cun sitio espe-
cialmente reservado para o 
novo modelo 100% eléctrico 
da marca, o Born.

  Segundo Wayne Griffiths, 
CEO de Seat e Cupra, "cando 
creamos Cupra queriamos 
crear unha marca non con-
vencional que fóra máis aló 
da industria do automóbil, e 
os Cupra City Garages son ele-
mentos crave nesta estratexia. 
Queremos xerar experiencias 
únicas e emocionais, e ter a 
nosa propia casa en puntos ex-
clusivos e icónicos das princi-
pais cidades do mundo, como 
Santiago de Compostela, de-
mostra que estamos trans-
formando a nosa ambición 
nunha realidade”.

Volven os Clásicos á praza do Obradoiro
A asociación 

de comercian-
tes Compostela 

Monumental solicitou a co-
laboración do Concello de 
Santiago e do Automóbil 
Club de Galicia para poder 
levar a cabo o 24 de setem-
bro na Praza do Obradoiro a 
"X edición da Concentración 
de Vehículos Históricos 
Xornadas de Patrimonio”.

Os comerciantes do casco 
histórico confían en poder 

retomar un evento xa con-
solidado na cidade, e que 
por culpa do Covid 19 tivo 
que ser suspendido en 2020 
e 2021.

Como novidade e coinci-
dindo co Ano Santo, desta-
car a presenza de máis de 55 
coches dos modelos Citroën 
Dyane 6 e 2CV que chega-
rían o día 23 dende distintos 
puntos de Portugal, Francia e 
España, percorrendo os dis-
tintos Camiños de Santiago.

Breogán Motor entregou unha frota 
de Yaris á Xunta de Galicia

A Xunta de 
Galicia volve apos-
tar pola mobilidade 

sostible coa incorporación 
ao seu parque móbil de 95 
unidades do modelo Yaris 
electric hybrid de Toyota, 
de Breogán Motor. Marta 
Allegue, responsable de fro-
tas de Grupo Breogán, foi a 
encargada de realizar a entre-
ga á Administración Pública 
Galega en Compostela.

A frota entregada dispón 
do máis completo equipa-
mento e a última tecnoloxía 
da marca nipoa. O mode-
lo Yaris 120H Business Plus 
e-CVT, pertence á cuarta 
xeración híbrida eléctrica 

de Toyota e conta co me-
nor consumo de combusti-
ble (3,7 l/10 km) e emisións 
de CO2 (85 g/Km) do seu 
segmento.

Coa incorporación desta 
frota de vehículos híbridos, 
a Xunta de Galicia, consoli-
da a súa aposta por un futu-
ro máis eficiente a través da 
marca pioneira motorización 
híbrida.

A Illa de San Simón incorpora 
un vehículo eléctrico

A Illa de San Simón, 
dependente da 
Secretaría Xeral 

de Cultura da Xunta de 
Galicia, confiou en Movelco 
para buscar unha solución 
de mobilidade que dese res-
posta ás súas necesidades de 
loxística e, ao mesmo tempo, 
respectase o medio natural.

Optouse por un bug-
gie 100% eléctrico marca 
Teycar, con dúas prazas e 
un caixa traseira cunha capa-
cidade de carga de máis de 
600 kg, con usos moi versá-
tiles, e unha autonomía de 90 
km, máis que suficiente para 
este escenario.

Galicia 5



Na súa intervención destacou a importancia da formación e da educación viaria

A solución da pandemia das vítimas do tráfico é tarefa de todos

Luís Montoro no Congreso dos Deputados

ANTÓN PEREIRA | TexTo

UXÍA QUEIRUGA/SPRINT MOTOR | FoTograFía

O catedrático de seguri-
dade viaria, Luís Montoro, 
destacou a importancia 
da formación e da educa-
ción viaria como eixe ver-
tebrador para o éxito do 
obxectivo cero vítimas, du-
rante a súa intervención no 
Congreso dos Deputados, 
nun acto no que se pre-
sentaba o informe sobre as 
propostas realizadas polos 
comparecentes na Comisión 
sobre Seguridade Viaria, con 
ocasión do programa de tra-
ballo sobre a “Estratexia es-
pañola de seguridade viaria 
2021-2030”.

No documento, presen-
tado o pasado vinte de 
xaneiro no Congreso dos 
Deputados, tratáronse con 
rigor e profundidade os 
catro fundamentos da se-
guridade viaria: vehículos, 
infraestruturas, factor hu-
mano e a vixilancia e o con-
trol policial para garantir e 
recordar o cumprimento da 
norma.

Para o catedrático de se-
guridade viaria “a educación 
e a formación é un dos ci-
mentos da prevención que 
menos evolucionou nos úl-
timos trinta anos. A educa-
ción viaria xa era obrigatoria 

dende 1934 onde o primeiro 
Código da Circulación espa-
ñol o recollía no seu artigo 7, 
aínda que despois viñeron 
unha chea de leis que fra-
casaron estrepitosamente”.

“A formación é un elemen-
to transversal fundamental 
que quero poñer no punto 
de mira das súas señorías. De 

pouco nos van a servir gas-
tos millonarios en mellorar 
estradas e crear rotondas 
con criterios de seguridade 
se non ensinamos a circular 
por elas. De pouco nos van a 
servir os sistemas avanzados 
de asistencia ao condutor e 
as medias de seguridade 
activa e pasiva, se o condu-
tor non sabe para que son e 
como funcionan”, apuntou 
Montoro.

Segundo unha enquisa, o 
70 por cento dos condutores 
non saben como funciona o 
ABS, o ESP ou o ASR. Por iso 
o catedrático preguntaba “de 
que serven estas tecnoloxías 

se non formamos aos condu-
tores sobre elas?”

O profesor Montoro sina-
lou tamén que “o mesmo 
ocorre coas multas e san-
cións. De que nos serven se 
os condutores non coñecen 
as normas? Por moito que se 
multe, será inútil. Segundo 
un estudo que realizamos, 
unha porcentaxe significati-
va de condutores descoñe-
cen os límites de velocidades 
xenéricas das diferentes vías, 
ou cando pode ir un me-
nor no asento dianteiro ou 
como se chega á taxa máxi-
ma de alcohol permitida”. 
Continuou a súa exposición 
dicindo “de pouco serve pro-
hibir o uso e manipulación 
do teléfono móbil ou a ne-
cesidade de utilizar o cinto 

de seguridade, se os condu-
tores por falta de formación 
non coñecen os riscos que 
hai”. O catedrático de segu-
ridade viaria ten claro que a 
solución da pandemia das ví-
timas do tráfico é tarefa de 
todos.

A Organización Mundial 
da Saúde (OMS) dio claro. Os 
sinistros viarios son explica-
bles e previsibles. A explica-
ción vén dende o estudo e a 
investigación.

“Agardemos que os tra-
ballos realizados nesta 
Comisión sirvan para expli-
car e previr os sinistros de 
tráfico porque non hai nada 
tan absurdo nin estúpido 
como perder a vida nun ac-
cidente que pode evitarse” 
concluíu Luís Montoro.

 De pouco 
serve investir en 
mellorar estradas e 
crear rotondas se 
non ensinamos a 
circular por elas

O catedrático de seguridade viaria, Luís Montoro, durante a súa intervención

Seguridade viaria6



O T 33 de Gordon Murray Automotive
É o segundo depor-

tivo da compañía, un 
bipraza de 4,40 m de 

longo, 1,85 de ancho e 1,13 
metros de alto. ten un chasis 
monocasco de fibra de car-
bono ultralixeiro. Segundo o 
fabricante, estas proporcións 
son as axeitadas para obter o 
equilibrio entre a rixidez tor-
sional e a lixeireza.

Conta cun motor V12 atmos-
férico de catro litros desen-
volvido en colaboración con 
Cosworth. Entrega 615cv a 
10.500 rpm e consegue 451 
Nm de par a 9.000 revolucións. 

A suspensión tamén é resulta-
do da observación e imitación 
do mundo da competición, 
con dobres triángulos su-
perpostos. Ademais, o eixo 
dianteiro conta cunha barra 
estabilizadora en aluminio e 
o posterior engade uns bra-
zos supletorios que van uni-
dos directamente á caixa de 
cambios. A dirección, pola súa 
banda, conta cunha bomba 
hidráulica.

Aínda que é unha máquina 
pensada para a pilotaxe com-
petitiva, pode empregarse no 
día a día. Chegará ao mercado 

en 2024, será unha edición li-
mitada a 100 unidades. O seu 

prezo é de 1,7 millóns de eu-
ros, sen impostos.

Maserati presenta unha serie especial
A MC Edition céntra-

se nas versións equipa-
das co motor V8 para 

subliñar o seu concepto de 
“pracer de condución sen com-
promisos”: Os Ghibli, Levante e 
Quattroporte máis potentes 
convértense nas estrelas dun-
ha nova edición cunha estéti-
ca cativadora. Témolos en dúas 
cores: Giallo Corse e Blu Vittoria, 
que vén sendo tons de amare-
lo e azul, respectivamente, as 
cores da cidade de Módena, o 
fogar de Maserati.

No exterior, os modelos MC 
Edition presentan detalles 

distintivos en Piano Black e un 
logotipo específico no garda-
lamas traseiro e o piar central. 
O Levante MC Edition equipa 
lamias de 22”, mentres que o 
Ghibli e o Quattroporte con-
tan con lamias de 21 polgadas. 
O acabado negro brillante das 
lamias e as pinzas de freo azuis 
completan o deseño. O equi-
pamento desta serie especial 
complétase cun teito retráctil 
electrónico, o sistema de son 
Bowers & Wilkins e o paque-
te Driver Assistance. O espíri-
to de competición e o ADN de 
Módena vénse no interior cos 

compoñentes de fibra de car-
bono azul do habitáculo. As 
costuras dos asentos son de 
cor amarela e azul, que se es-
tenden ao longo da pel natural 
Nero Pienofiore e combínanse 

con insercións Denim. Os re-
pousacabezas están adornados 
co logo da MC Edition e inclúe-
se unha insignia dedicada no 
centro da consola.

Prototipo DS E-Tense Performance
Este prototipo está 

deseñado como un 
laboratorio de altas 

prestacións destinado a ace-
lerar o desenvolvemento de 
tecnoloxías para aplicar nas 
vindeiras creacións de DS. 
Deseñado e desenvolvido por 
DS Performance tras gañar os 
títulos de equipos e pilotos du-
rante dous anos consecutivos 
na Fórmula E; está formado por 

unha carrozaría de carbono, un 
motor eléctrico dobre de 600 
kW (815cv) e unha transmisión 
ás catro rodas motrices. Utiliza 
unha cédula de carbono cos 
eixes rodantes extrapolados 
dun monopraza de Fórmula E. 
A xeometría das suspensións 
ofrece a mellor adherencia po-
sible en calquera estrada e en 
circuítos urbanos.

Novas 7



Taycan Sport Turismo
A finais de febrei-

ro chega ao mer-
cado esta versión 

que procura axuntar o di-
namismo do Taycan orixi-
nal cunha practicidade de 
uso diario. Estará dispoñi-
ble en cinco motorizacións: 
O Taycan Sport Turismo base 
terá ata 408cv/300 kW, trac-
ción traseira e custará 88.779 
€; o 4S Sport Turismo con ata 
530cv/390 kW, tracción in-
tegral por 110.031 €; o GTS 
Sport Turismo con 598cv/440 
kW, tracción integral por 
un prezo de 136.232 €; o 
Turbo Sport Turismo con ata 
680cv/500 kW, tracción inte-
gral que custa 157.342 euros 
€; e o Taycan Turbo S Sport 

Turismo cunha potencia de 
ata 761cv/560 kW, tracción 
integral por 191.222 €. Este 
último acelera de 0 a 100 
km/h en 2,8 segundos e al-
canza os 260 km/h.

A pesar da súa silueta de-
portiva, o novo Taycan con-
ta cun deseño funcional, que 
vemos, por exemplo, no seu 
maleteiro de 405 ou 446 li-
tros (dependendo do nivel 
de equipamento), que ao en-
cartar os asentos pasan a ser 
1.171 ou 1.212 litros. Outras 
características inclúen ele-
mentos de confort e conec-
tividade, tanto co sistema de 
Android Auto ou Apple Car 
Play.

Un actualizado Range Rover
A marca inglesa 

ten varias novidades 
que van dende me-

lloras técnicas, ata o primeiro 
eléctrico da marca que che-
gará ao mercado en 2024, 
sumándose aos híbridos en-
chufables actuais. Estes ofre-
cen unha potencia de 510cv 
e 440cv cunha autonomía 
eléctrica e silenciosa de 113 
km, mentres a propulsión a 
base de combustión emite 
18 g/km de CO2, manten-
do unha condución eficien-
te e tranquila. O novo motor 
de gasolina V8 de dobre tur-
bo e 530cv ofrece a condu-
ción característica de Range 
Rover, e a función Dynamic 

Launch permite pasar de 0 a 
100 km/h en 4,6 segundos.

Agora o Range Rover con-
tará coa asistenta de voz de 
Amazon, Alexa, para asistir 
na condución, ao recoñe-
cer comandos verbais máis 
intuitivos, reducindo as dis-
traccións e centrando a aten-
ción do usuario na estrada. 
Ademais, o novo modelo virá 
cun sistema de purificación 
do aire con filtrado no habi-
táculo, que tamén combaterá 
os cheiros, bacterias e alérxe-
nos, incluído o virus causante 
do Covid-19. O novo Range 
Rover xa está dispoñible a 
partir de 135.550 € (PHEV 
P440e con acabado SE).

Astra Sports Tourer
A nova xeración 

coroase como o pri-
meiro Opel familiar 

electrificado. As liñas da súa 
forma danlle un aspecto de-
portivo e alongado, co frontal 
marcado polo Opel Vizor, que 
lle da presenza nesa parte, 
mentres os laterais transmi-
ten sensación de dinamismo. 
Todo isto ocupando unhas di-
mensións compactas de 4.642 
x 1.860 x 1.480 milímetros. A 
mentalidade minimalista e 
funcional trasládase ao inte-
rior do coche, onde a ampla 
zona para a instrumentación 
conta con dúas pantallas de 
10 polgadas integradas xun-
to ás saídas de ventilación ao 
lado do condutor nun forma-
to horizontal.

O usuario recibe toda a infor-
mación necesaria e as opcións 
de funcionamento útiles, pero 
sen que iso supoña unha 

carga de información ou fun-
cións superfluas. Cos mandos 
físicos reducidos ao mínimo 
no Pure Panel, conséguese o 
equilibrio óptimo entre dixi-
talización e manexo intuiti-
vo, desprovisto de irritantes 

estímulos visuais e compli-
cados submenús. No novo 
Astra Sports Tourer non é ne-
cesario o emprego de cables 
para a conectividade, dado 
que a nova xeración de sis-
temas de infoentretemento 

multimedia de serie en todas 
as versións pode enlazarse a 
Apple CarPlay e Android Auto 
sen cables cos smartphone 
compatibles.
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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



Chegou o Duster Extreme
Dacia sacou ao 

mercado o novo 
Duster Extreme, 

unha serie limitada de gama 
alta baseada no ben acollido 
acabado Prestige e dispoñi-
ble por 20.000 € por pedido. 
O máis atractivo do Duster 
é a aparencia externa e o ni-
vel de equipamento. O seu 
exterior amosa detalles la-
ranxas na carrozaría, a calan-
dra, os retrovisores, as barras 
do teito, e a porta do male-
teiro, mentres as lamias de 

aliaxe están lacadas en cor 
negra. O habitáculo está re-
cuberto cunha tapizaría de 
tecido TEP con pespuntes la-
ranxas, e na mesma cor ato-
pamos outros elementos do 
interior, coma as contornas 
de aire, o repousabrazos cen-
tral, os tiradores das portas e 
os laterais da consola central 
inferior.

Todos os equipamentos, 
coma no acabado Prestige, 
veñen de serie. Das seis cores 
dispoñibles deste modelo, a 

Gris Urban é a elixida para o 
lanzamento. Este exclusivo 
automóbil está propulsado 

por un motor gasolina TCe 
130cv e 150cv EDC (caixa 
automática) e en diésel 4x4.

Novo Aston Martin DBX707
O último SUV de 

luxo da casa británi-
ca supón un incre-

mento en potencia respecto 
aos seus predecesores, cos 
707cv e 900 Nm de par que 
o seu motor de 8 cilindros bi-
turbo de 4 litros ofrece. Tamén 
incorpora a transmisión auto-
mática de dobre embrague 
húmido e nove velocidades, 
o que posibilita cambios moi-
to máis rápidos. Estas mello-
ras técnicas fan que o Aston 
Martin DBX707 acelere de 0 
a 100 km/h en 3,3” e alcance 
a súa velocidade máxima de 
310 km/h.

Esta potente maquinaria 
xace baixo unha cuberta de 
deseño digna dun fabricante 
de luxo. Presenta unha reixa 

frontal máis grande, que ten 
un acabado cromado e sati-
nado, e serve para mellorar a 
refrixeración. Doutra banda, 
estrea unhas luces diúrnas 
redeseñadas e un paragolpes 
máis prominente. No lateral 
destacan as novas lamias e os 
estribos en negro brillante, a 
xogo co  difusor traseiro, que 
acolle catro saídas de escape 
circulares. No interior atopa-
mos asentos Sport de serie, 
coas súas reglaxes eléctricas 
en 16 direccións, ademais 
de calefacción. Pódense es-
coller co acabado Accelerate 
de serie e as opcións Inspire 
Comfort e Inspire Sport (en pel 
semianilina co logo bordado e 
un patrón especial). Os man-
dos van en cromado escuro, 

aínda que hai opción a fibra 
de carbono. Tamén pode ad-
quirirse unha personalización 

máis exhaustiva da man de Q 
by Aston Martin.

O 718 Cayman GT4 RS, e o seu combustible sintético
Despois da súa 

presentación en Los 
Ángeles (California) 

o Porsche 718 Cayman 
GT4 RS preséntase no Vello 
Continente. Como novida-
de, funciona con combusti-
ble sintético, que ademais 
consegue baixas emisións 
de CO2. Trátase dunha ga-
solina renovable baseada 
nun biocombustible avan-
zado, que foi creado a par-
tir de residuos de alimentos. 
Este invento probou previa-
mente a súa idoneidade para 
o uso en motores Porsche de 
alto rendemento na Porsche 
Mobil 1 Supercup, onde se 
utilizou en todos os 911 

GT3 Cup durante a tempa-
da 2021.

Os combustibles sintéti-
cos créanse utilizando elec-
tricidade xerada mediante 
enerxía eólica. A auga des-
componse nos seus compo-
ñentes, hidróxeno e osíxeno, 
mediante electrólise. Logo, o 
hidróxeno procésase con CO₂ 
extraído do aire para pro-
ducir metanol. No seguinte 
paso, coñecido como síntese 
de metanol a gasolina, con-
vértese en gasolina sintéti-
ca, que á súa vez se procesa 
ata converterse finalmente 
nun combustible que cum-
pre cos requisitos necesa-
rios para poderse utilizar en 

todos os motores de gasoli-
na. A planta piloto vai pro-
ducir 130.000 litros deste 
e-fuel ao ano, empezando 
neste 2022, e Porsche planea 
empregar esta cantidade nas 

competicións, e de cara ao 
futuro, abrir a posibilidade 
ao seu uso en modelos vellos 
de motor de combustión.
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Novas cores para o acabado mate dos Audi
O Gris Daytona e o 

Prata Florete comple-
tan a oferta de cores 

de Audi para o TT, o TTS, TT 
RS, Q3 e RS Q3. Ademais, o TT 
RS está dispoñible en Amarelo 
Python e o RS Q3 en Prata 
Florete. Un acabado mate re-
salta a silueta dun vehículo, 
destaca o seu deseño e a súa 
elegancia deportiva e outor-
ga unha aparencia distintiva. 
Para satisfacer aos seus clien-
tes, o fabricante ten un equi-
po de “Color & Trim” de Audi 
Desing traballando en cola-
boración co Departamento 
de Márketing de Produto, 
que son os encargados de 
presentar estas cores. Á hora 

de nomealas, os deseñado-
res buscan ser precisos, aínda 
que Audi ten preferencia polas 
verbas que evoquen o mundo 
natural.

Os acabados mate están au-
mentando a súa popularidade, 
e veñen sendo os preferidos 
polos clientes de coches de-
portivos, especialmente os RS. 
En Alemaña, tres de cada catro 
compradores elixe o seu Audi 
en cor branca, negra ou gris/
prata. As novas tecnoloxías de 
deseño permiten crear cores 
que brillan de xeito diferente 
dependendo de como lles gol-
pee a luz, creando tons que va-
rían segundo a perspectiva do 
observador.

Novo HR-V de Honda
O HR-V e:HEV é a cul-

minación da experien-
cia híbrida de Honda, 

que baixo as formas de SUV 
cupé moderno, compacto e 
minimalista agocha unha ma-
quinaria mellorada, en termos 
de propulsión e eficiencia. O 
novo H-R consta de dous mo-
tores eléctricos potentes que 
funcionan xunto cun motor de 
gasolina DOHC i- VTEC de 1,5 
litros, unha batería de ións de 
litio e unha innovadora trans-
misión de engrenaxe fixa axus-
tada a unha unidade de control 

de potencia. Este equipo propul-
sor aporta unha potencia total 
de 131cv, 96 kW, e un par de 253 
Nm. O HR-V xera unhas emisións 
de CO2 a partir de 122 g/km 
(WLTP), proporciona un aforro 
de combustible de 5,4 l/100 km 
( WLTP) e acelera de 0 a 100 km/ 
h en 10,6 segundos.

Tres modos de condución po-
sibilitan adaptarse ás necesida-
des da estrada e do usuario: o 
Sport aporta unha resposta máis 
precisa do acelerador, mentres 
o Econ axusta o sistema de aire 
acondicionado e a resposta do 

acelerador para favorecer o afo-
rro do combustible. Por último, o 
modo Normal ofrece o máximo 
equilibrio entre ambos mundos, 
e con este sistema os conduto-
res poden cambiar entre todos 
os modos de condución coa pul-
sación dun interruptor.

Un Lexus UX rueiro
O UX Sticker Bomb 

está inspirado na arte, 
deseño e contempo-

raridade da cidade, ao be-
ber das influencias diarias do 
mundo urbano. O seu nome, 
“Sticker Bomb”, tómao dun es-
tilo de arte rueiro popular nos 
80, consistente en deixar ad-
hesivos, stickers, pola rúa. Con 
esta inspiración, Lexus xunta 
tecnoloxía e un equipamen-
to completo neste crossover 
de luxo. Os máis de 3.457 stic-
kers enchen a superficie des-
te UX, con temas pop, como 
series, películas, animes, de-
portes, música ou partes da 
cultura xaponesa. Algúns dos 

adhesivos tamén fan referen-
cia á historia de Lexus. Con 
este modelo Lexus quere man-
ter o seu vínculo co mundo da 
arte e a cultura, continuando 
o labor feito con artistas pro-
fesionais nos seus Proyect Art 
Cars, empregando os coches 
como lenzos en branco e par-
tindo de aí crear obras cheas 
de significado e emoción. Así, 
a idea é unir os automóbiles á 
experiencia das persoas, e no 
caso do UX Sticker Bomb, coas 
vivencias diarias da vida urba-
na. Arte, cidade e tecnoloxía 
xuntadas nun coche de luxo, 
esa é a óptica coa que Lexus 
presenta este novo coche.

❱❱ A previsión do ve-
hículo de ocasión marca boas 
oportunidades para 2022, se-
gundo o marketplace de VO 
Niw.es, que asegura que o mer-
cado de VO se beneficiará este 
ano do novo imposto de matri-
culación e da crise de submi-
nistro de microchips.
❱❱ Volvo e Northvolt, 
fabricante de baterías, pecha-
ron un acordo para a instala-

ción dunha planta de produ-
ción de baterías en Göteborg 
(Suecia), cun investimento de 
2.900 millóns de euros.
❱❱ Mazda iniciou a co-
mercialización no noso país 
das versións renovadas dos 
seus modelos CX-5 e Mazda2, 
que contan con novidades de 
deseño e cun maior contido 
tecnolóxico e de asistencia á 
condución.

❱❱ Dende o 1 de xanei-
ro Alfa Romeo ofrece, en todos 
os automóbiles da súa gama, 5 
anos de garantía, que inclúen 
os 3 anos de garantía legal e 
unha extensión de 2 anos to-
talmente gratuíta.
❱❱ Mediante un proxec-
to piloto levado a cabo na fac-
toría de Neckarsulm, Audi, xun-
to con Siemens e Amazon Web 
Services, utiliza a intelixencia 

artificial para controlar a calida-
de das soldaduras por puntos 
na produción a gran volume.
❱ IonQ e Hyundai 
anunciaron un acordo de co-
laboración para desenvolver 
novos algoritmos de “Eigen-
solver Cuántico Variacional” 
para estudar os compostos de 
litio e as súas reaccións quími-
cas implicadas na química das 
baterías.

BREVES
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Novo Aygo X Cross
Toyota presenta 

esta actualización 
do modelo, cun mo-

tor de 1 litro de tres cilindros 
e 53 kW/72cv, asociado a 
unha transmisión manual ou 
a unha nova caixa automáti-
ca S-CVT, comercialízase con 
tres niveis de equipamen-
to diferentes: un acabado 
base (Play), e dúas edicións 
especiais, Trendy Edition e 
Limited Edition.

O acabado X Cross Play con-
ta cunhas lamias de 17”, faros 
halóxenos de tipo proxector, 
luz diúrna e pilotos LED, faros 
antinéboa, volante de coiro, 
retrovisores con axuste eléc-
trico, aceso automático de 

faros e elevavidros eléctri-
cos dianteiros. Ademais ven 
cun sistema de infoentrete-
mento, conectividade e asis-
tencia á condución. É nestes 
últimos sistemas informáti-
cos que o acabado Aygo X 
Cross Trendy Edition amosa 
unha maior especialización, 
co Pack Connect. Por último, 
o Limited Edition distínguese 
pola súa carrozaría verde bi-
tón con teito negro, as súas 
lamias de aliaxe de 18” en ne-
gro mate con detalle en cor 
mandarina, e o seu abun-
dante equipamento de se-
rie, incluído o Toyota Smart 
Connect. O Aygo X Cross está 
dispoñible dende 13.500 €.

Bosquexo do novo Fabia Monte Carlo
Skoda ensina o aspec-

to deportivo da nova 
versión do Fabia Monte 

Carlo, cunha grande estética de-
portiva, tanto no exterior coma 
no interior. Na súa pel, o novo 
modelo terá o marco da grella 
co mesmo acabado en negro 
que o bordo do alerón do ex-
clusivo faldón dianteiro, que se 
caracteriza por unha gran toma 
de aire. O difusor no faldón tra-
seiro deportivo e a inscrición de 
Skoda no portón traseiro teñen 
acabados en negro, do mesmo 

xeito que os retrovisores exterio-
res, os marcos das portas, os fal-
dóns laterais e o alerón traseiro.

No habitáculo domina a cor 
negra. Os asentos deportivos de 
altura regulable contan cun re-
pousacabezas integrado, men-
tres que o volante deportivo 
multifunción de tres radios leva 
a insignia “Monte Carlo”. Os re-
vestimentos de coiro do aro do 
volante, o freo de man e a panca 
de cambios presentan costuras 
de cor negra. Hai toques verme-
llos no tapizado dos asentos e 

no revestimento horizontal do 
cadro de mandos, na consola 
central e nos rechamantes tira-
dores das portas. Os elemen-
tos con efecto carbono realzan 
os repousabrazos das portas 
dianteiras.

Renovación do deseño da Serie 8
Os Serie 8 Coupé, 

Cabrio e Gran Coupé 
sofren unha renova-

ción de deseño, tanto ex-
terior coma interior. BMW 
incorpora novidades coma 
as lamias de aliaxe de 19” 
e sistema de freos M Sport 
nos modelos de 6 cilindros, 
mentres os V8 contan agora 
con lamias de 20” de aliaxe, 
e os mesmos freos pero 
máis potentes. A pintura ex-
terior agora é posible que 
sexa nas cores metalizadas 
Skyscraper Grey, San Remo 
Green, Portimao Blue e BMW 
Individual Frozen Tanzanite 
Blue. Os modelos de 8 cilin-
dros contan agora con retro-
visores exteriores de serie ao 

estilo dos modelos M8, mol-
duras exteriores en negro bri-
llo Shadow Line, pinzas de 
freo negras, faros M en negro 
Shadow Line e spoiler trasei-
ro M en negro (no 8 Coupé) 
como parte do novo Paquete 
M Sport Prol para os mode-
los de 6 cilindros e do novo 
Paquete M Performance para 
os modelos de 8 cilindros.

A renovación do interior vai 
dende un volante de coiro 
negro, asentos multifunción 
e outros detalles exclusivos. 
Prestacións como asisten-
tes á condución ou sistemas 
de infoentretemento tamén 
forman parte desta actualiza-
ción. A nova Serie 8 chegará 
en marzo.

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

A planificación das citas é 
clave para unha boa rotación 
de vehículos, reducir os tem-
pos de permanencia deste no 
taller e a para a calidade do 
servizo.

Quería tratar a fondo este 
tema dado que vexo que non 
se lle dá a importancia que 
realmente ten.

A primeira pregunta que 
fago sería: é necesario ter en 
taller un coche 8 horas can-
do a reparación será de unha 
hora e media?

Modo usuario

Levamos, de media, ao ta-
ller o coche menos de dúas 
veces ao ano e unha, normal-
mente, o coche xa nos vai avi-
sando, e ata hai talleres que 
nolo recorda un mes antes. 
Queremos moito ao noso au-
tomóbil, pero acordámonos 
del cando ten que pasar a re-
visión, por que sempre habe-
mos de ir con présas?

Modo taller

Para empezar deberiamos 
esquecernos das axendas de 

papel, estas son útiles pero 
non para a planificación de 
entradas a taller.

Para unha correcta planifi-
cación de citas habemos de 
utilizar o programa de xes-

tión, ter claro que capacida-
de de horas podes axendar e 
o criterio de tempos por tipo 
de cita.

Revisar o programa que 
tedes no taller e vos dare-
des conta de que hai un mó-
dulo chamado “Axenda” ou 
“Calendario de Citas”. Hai que 
ver ao programa de xestión 
como un aliado, xamais coma 
un enimigo.

Planificación

Conscientes de que acertar 
na planificación é misión case 
imposible, non todo depen-

de de ti, hai factores como os 
clientes e os recambios que 
ás veces, pero só ás veces, 
fan que a nosa planificación 
se derrube. Pero non debería 
ser escusa para deixar de uti-
lizar ferramentas dixitais ver-
sus ferramentas do pasado.

Coñecemos o noso po-
tencial, número de técnicos 
por horas por xornada. Resta 
as horas en curso, esas que 

imos arrastrando do día an-
terior, fai unha estimación da 
media. Deixa un espazo para 
aqueles coches que entran 
sen cita ou en guindastre. O 
mesmo do punto anterior, es-
timación dunha media.

Para rematar temos os 
tempos de reparación, cada 
avaría ou sinistro ten un tem-
po. Ata para as avarías tipo: 
“dáme tiróns”, “faime un ruí-
do” ou “testemuña fallo mo-
tor”, deberíamos planificar 
a entrada ao local co tem-
po que cada taller designe á 
diagnoses.

Carrozaría

Os baremos, dános a solu-
ción. E, para carrozaría? Para 
carrozaría dou dúas solu-
cións, unha o tempo medio 
de reparación e a segunda o 
cálculo de tempos segundo 
pezas danadas.

O que está claro é que se 
teño unha capacidade de 
22,5 horas ao día non podo 
dar citas para 25 horas. Se 
fago isto estarei dando mal 
servizo. O 82 por cento dos 
clientes pérdense pola mala 
atención, e o cumprimento 
de prazos é un dos aspec-
tos máis valorado polos 
clientes.

Planificar citas, o principio de todo

O Countach LPI 800-4 xa está na estrada
O Lamborghini Countach 

LPI 800-4 que dá unha po-
tencia total de 814 cabalos, 
xa comezou a circular po-
las estradas italianas. Este 
Lambo está propulsado por 
un motor V12 de 6.5 litros 

que proporciona 780cv, 
combinado cun motor 
eléctrico de 48 volts mon-
tado directamente na caixa 
de cambios, que proporcio-
na 34cv adicionais para dar 
unha resposta instantánea 

e un maior rendemento. 
O motor eléctrico está ali-
mentado por un supercon-
densador que proporciona 
tres veces máis enerxía que 
unha batería de ións de litio 
de igual peso.

Este superdeportivo pro-
ducirase nunha edición li-
mitada de só 112 unidades, 
todas elas xa vendidas antes 
da súa presentación. As en-
tregas comezaron este mes.
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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



Espectacular e totalmente eléctrico!

Kia EV6
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■ LUÍS RIVERO DE AGUILAR | TexTo

■ MARÍA F. ZANCA | FoTograFía

Esta vez eliximos a Cidade 
da Cultura para facer as fo-
tos deste novo vehículo, 
eléctrico 100%, do fabrican-
te surcoreano. A ocasión así 
o requiría, un recinto cultu-
ral que mira cara adiante e 
que foi e é -ademais- o lugar 
onde miles de galegos se 

vacinan diariamente contra 
o Covid-19, coa esperanza 
dun futuro libre da enfermi-
dade, máis san e limpo. E aí 
xogan tamén un papel im-
portantísimo os vehículos 
eléctricos que non conta-
minan, que respectan o pla-
neta e que non dependen 
de enerxías contaminantes 
e perigosas para o medio 
natural.

Nos últimos anos Kia con-
verteuse nun dos grandes 
fabricantes mundiais de tu-
rismos modernos, fiables e 
seguros. É a segunda fábri-
ca de automóbiles de Corea 
do Sur, o quinto maior fa-
bricante de coches a escala 
mundial e comparte inves-
tigación e intereses econó-
micos con Hyundai Motor 
Group. Foi fundada en 1944 

e desde entón fabrica máis 
de 1,4 millóns de vehículos 
ao ano en 14 plantas de fa-
bricación e montaxe de oito 
países.

Medidas e deseño

O modelo que probamos 
foi cedido por Compostela 
Concesionario, concesio-
nario oficial Kia en Santiago, 
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vía Isaac Peral 4 (Polígono 
do Tambre). O novo Kia EV6 
mide 4,680 metros de lon-
go, 1,880 metros de ancho 
e 1,550 metros de alto. A 
distancia mínima ao chan é 
de 16 centímetros. Para que 
nos fagamos unha idea é 
un pouco máis longo que o 
seu irmán o Sportage e algo 
máis baixo.

De entrada, impresiona o 
seu aspecto, tanto o exterior 
como o interior. Un deseño 
totalmente novo, supermo-
derno, superespazoso e su-
percómodo. Destaca polos 
seus voladizos curtos, coas 
rodas situadas moi nos ex-

tremos e unha distancia en-
tre eixes considerable. No 
frontal sorprende o novo lo-
gotipo da marca con letras 
grandes. Os rechamantes 
faros LED son de serie e es-
tán unidos por unha grella 
frontal bastante pequena e 
as lamias van dende 19 ata 
21 polgadas, en función do 
nivel de equipamento: AIR, 
GT LINE e GT. As ventás te-
ñen unha liña ascendente 

e os laterais teñen certo 
aire crossover. A parte tra-
seira ten o vidro inclinado 
e un portón traseiro cónca-
vo vertical. Os grupos ópti-
cos baséanse nunha liña que 
percorre a parte traseira de 
lado a lado estando curvada 
nos laterais. Na zona inferior 
destaca unha liña cromada 
que rodea o portón todo ao 
ancho.

Motorización e baterias

Cun motor eléctrico que 
vai dende os 170 cabalos 
na versión Standar Range 
ata os 585 na versión Long 
Range, unha aceleración 
brutal (no EV6 GT ponse de 
0 a 100 km/h en tan só 3,5 
segundos) e unha autono-
mía de máis de 500 km, pó-
dese pasar do 10% ao 80% 
de carga en menos de 18 
minutos. Isto quere dicir 
que nos podemos despra-
zar de Santiago a Madrid 
dun tirón e só nos detere-
mos a recargar baterías e to-
mar un café uns 15 minutos, 
para chegar á capital cheos 
de potencia e sensacións. E 
se non queres saír do coche 
mentres está enchufado, 
non tes máis que reclinar o 
asento e botar unha cabe-
zada. Unha pasada! Tamén 
podes utilizar o teu vehículo 
coa función de carga. É dicir, 

podes -por exemplo- recar-
gar unha bicicleta eléctrica 
coa enerxía acumulada no 
teu EV6.

Os motores son síncro-
nos de imán permanente. 
Segundo versión, son de 
124,9 kW, 168,1 kW, 239,3 
kW e 430 kW.

As baterías son políme-
ros de ións de litio con ca-
pacidade enerxética que 
van dende 58 kWh ata 77,4 
kWh. Os tempos de car-
ga varían en función da 
toma de enerxía: en car-
ga doméstica, 24 horas 40 
minutos, tempo de carga 
estándar (11 kW trifásico), 
5 horas 55 minutos e tempo 
de carga ultrarrápida (10% 
ao 80%), 18 minutos.

A velocidade máxima, se-
gundo motores, é de 185 
km/h ata 260 km/h. O con-
sumo eléctrico, na versión 
Air é de 11,3 kWh/100 km 
en cidade e 16,6 kWh/100 
km en ciclo combinado e na 
de máis potencia (versión 
GT) é de 22,7 kWh/100 km 
en ciclo combinado.

A tracción pode ser, segun-
do modelos, RWD (tracción 
traseira) ou AWD (tracción 
total permanente ás catro 
rodas). Así, por exemplo, a 
versión EV6 AWD, ten dous 
motores eléctricos que mo-
ven os eixes dianteiro e tra-
seiro e producen 239 kWh 
que se traducen en 325cv.

Plataforma e interior

Este é o primeiro vehículo 
eléctrico desenvolvido sobre 
a nova plataforma de piso 
plano para vehículos eléctri-
cos E-GMP, compartida con 
Hyundai (é a mesma que 
leva o Ioniq 5). Proporciona 
un espazo interior incrible, 
a citada carga ultrarrápida, 
cero contaminación e unha 
grande autonomía. Partindo 
de cero, os enxeñeiros da 
marca crearon unha plata-
forma chea de tecnoloxía e 
sofisticación.

O interior sorpréndenos 
cun amplo espazo futurista 
con dúas prazas dianteiras 
calefactadas cheas de con-
fort, o máis parecido á mellor 
butaca que podamos ter na 
nosa casa. Unha pantalla xi-
gante (en realidade son dúas 
pantallas unidas de 12,3 pol-
gadas cada unha) que nos 
facilita toda a información 
para unha condución se-
gura e pracenteira. Aí verás 
a información do tráfico en 
tempo real, a previsión me-
teorolóxica, os aparcadoi-
ros dispoñibles, as estacións 
de recarga e poderás con-
trolar a distancia a climati-
zación. Os plásticos son de 
excelente calidade fabrica-
dos con material reciclado e 
a tapizaría é de pel sintética. 
Os asentos traseiros teñen 
practicamente a mesma co-
modidade. Espazo máis que 
suficiente para as pernas, re-
cunchos de almacenamento 
e saídas de aire frío ou quen-
te que crean un ambiente 
moi confortable.

Tecnoloxía e maleteiro

O head-up display proxec-
ta sobre o parabrisas toda a 
información que necesitas 
para chegar ao teu destino: 

 A autonomía 
vai dende 394 
km ata 528 km, 
segundo versións

 A dirección 
é moi precisa en 
curva e moi rápida 
de resposta
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velocidade, adiantamentos, 
navegación, límites de velo-
cidade, etc. Ten avisadores 
luminosos e pantalla onde 
vemos os coches que nos 
están adiantando por am-
bos lados (o coñecido como 
ángulo morto). Se vas por 
unha autoestrada, o novo 
EV6 coidará que non cam-
bies de carril por despiste e 
manterache a unha distan-
cia prudente do coche que 
levas diante.

O espazo interior é bastan-
te grande, cun amplo male-
teiro de 490 litros (que se 
pode ampliar ata os 1.300 
litros abatendo os asentos 
traseiros), con diversos ocos 
repartidos por todo o inte-
rior e ata cun compartimen-
to baixo o capó dianteiro 
con ata 20 litros de capaci-
dade nos modelos con trac-
ción ás 4 rodas e ata 52 litros 
nos modelos de tracción ás 
dúas rodas. Por certo, o por-

tón traseiro pódese abrir au-
tomaticamente ao quedarse 
quedo detrás do coche du-
rante 3 segundos.

Segundo as diversas ver-
sións e os packs adquiri-
dos, podemos contar cuns 
asistentes marabillosos de 
seguridade: asistente de 
prevención de colisións no 
ángulo morto, asistente de 
saída segura ou a asisten-
cia de prevención de coli-
sión frontal con función de 
cruzamento ou xiro en in-
terseccións, asistencia ao 
aparcamento remoto inteli-
xente, visión da contorna e 
un longo etcétera de enxe-
ños que coidarán de nós e do 
noso coche.

En marcha

Temos que insistir na co-
modidade do noso EV6 á 
hora de circular por cidade 
ou por estrada. Totalmente 
automático, ponse en 

marcha virando o selector do 
sistema de cambio: marcha 
atrás, punto morto e marcha 
adiante. Con varios tipos de 
condución (Normal, Sport 
ou Eco) segundo quéiramos 
aforrar enerxía, en plan eco-
lóxico, ou non. Para gustos 
píntanse cores.

A dirección é moi preci-
sa en curva e moi rápida de 
resposta, cun radio de xiro 
aceptable. Nada que obxec-
tar cos freos xa que compren 
á perfección, incluso cando 
lle esiximos un pouco máis. 
Para rexenerar a batería leva 
unhas levas no volante que 
farán que podamos elevar 
ou diminuír a retención do 
motor ao levantar o pé do 
acelerador e podamos re-
cargar máis ou menos a ba-
tería, segundo as condicións 
do tráfico en cada momento. 
Este sistema é moi práctico e 
proveitoso ao circular pola 
cidade, con retencións, se-
máforos, arrinques e paradas.

A suspensión filtra moi ben 
as irregularidades da estrada 
e leva elementos de illamen-
to acústico no chan, nos pa-
sos de roda, nas portas e no 
portón traseiro que minimi-
zan os ruídos procedentes do 
exterior.

A autonomía vai dende 
394 km ata 528 km, segundo 
versións. Hai que ter en conta 
que inflúe nestas cifras, a po-
tencia do motor, o estilo de 
condución, o tráfico e outras 
variables.

Prezo

Os prezos van dende os 
46.450 € (versión EV6 RWD) 
ata os preto de 67.000 € que 
custa a versión máis alta de 
gama (EV6 GT AWD Long 
Range). De todos os xeitos, 
entre os descontos directos 
do concesionario e os da 

propia marca e as axudas da 
Xunta de Galicia, podemos 
obter unha boa rebaixa á 
hora de mercar este Kia.

Resumindo, o novo Kia 
EV6 é un coche 100% eléc-
trico, de gran capacidade, 
amplo e cómodo, con moi-
ta autonomía e con estéti-
ca vangardista. Merece un 
aplauso!

 O head-up 
display proxecta 
sobre o parabrisas 
toda a información 
que se necesita

Os plásticos son de excelente calidade fabricados con material reciclado

O maleteiro, de 490 litros, pódese ampliar ata os 1.300 litros abatendo os asentos traseiros
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Porsche avanza na seguridade 
da condución autónoma

A través da redun-
dancia coa implemen-
tación de sistemas en 

paralelo, Porsche Engineering 
está levando un dos concep-
tos, presente na aviación, á es-
trada. Ademais da duplicidade 
de sistemas, é importante que 
os compoñentes estean illa-
dos, para asegurar a indepen-
dencia dos mesmos, e se falla 
un, que non falle outro. Incluso 
os datos recollidos polas dife-
rentes fontes de información, 
como os sensores, son proce-
sados de forma separada.

Para predicir situacións no 
tráfico con suficiente antela-
ción requírese unha progra-
mación moi complexa, con 
miles de parámetros. Téñense 
en conta, entre outras cousas, 

a velocidade, a superficie da 
estrada, as condicións me-
teorolóxicas, o rexistro do 
movemento que tiveron ou-
tros usuarios próximos da vía 
e os vehículos parados. Esta 
previsión constitúe a base 
da decisión que se tomará 
a continuación. Os sistemas 
redundantes e estritamente 
separados fan seguras ás fun-
cións de circulación altamente 
automatizada, xa que permi-
ten elixir entre diferentes tra-
xectorias. Nos aparcamentos 
automatizados, a instalación 
pode asumir o control. Pero 
mesmo neste caso, os siste-
mas de urxencia do vehículo 
garanten a seguridade en to-
dos os casos.

O Proace City, agora eléctrico
Chega esta varian-

te do Toyota Proace 
City, cun motor eléc-

trico de 100 kW/136cv ali-
mentado por unha batería 
de ión-litio de 50 kWh. A au-
tonomía homologada (WLTP) 
alcanza os 280 km. Conta cun 
cargador a bordo de 11 kW, 
capaz de encher a batería en 
50 minutos nun poste de car-
ga rápida e entre 5 e 7,5 horas 
nun cargador convencional. A 

mobilidade eléctrica non su-
pón unha perda de capacida-
de de carga respecto ao resto 
da gama Proace, mantendo os 
750 kg (carrozaría longa) ou os 
800 kg (carrozaría media).

O Proace City Electric está 
dispoñible dende 25.155 € nas 
versións comerciais, con axu-
das de 5.000 €, e dende 39.000 
€ nas versións para particula-
res, con axudas de 7.000 €.

Novo híbrido enchufable, A8 60 TFSIe quattro
Audi completa a súa 

gama predilecta cun 
coche que combina 

un motor 3.0 TFSI cun motor 
eléctrico; cunha potencia to-
tal de 340 Kw/462cv. Grazas á 
nova batería de 17,9 kWh de 
capacidade, a autonomía en 
modo eléctrico aumenta ata 

os 59 km (WLTP). O Audi A8 60 
TFSIe acelera de 0 a 100 km/h 
en 4,9 segundos, e conta cun 
consumo homologado com-
binado WLTP de entre 1,8 l e 
2 l/100 km (A8 L 60 TFSI quat-
tro: 1,9–2,1 l/100 km), equi-
valente a unhas emisións de 
entre 42 e 45 g/km en ambas 

as variantes de carrozaría. O 
equipamento de serie inclúe 
as lamias de aliaxe de 19 pol-
gadas, suspensión pneumá-
tica adaptativa, climatizador 
de confort de catro zonas, 
cabina dixitalizada e asisten-
tes á condución, entre ou-
tros elementos. Ademais das 

posibilidades de personali-
zación que permite o catálo-
go de opcións e o programa 
Audi exclusive, como elemen-
tos de alta tecnoloxía, o A8 
TFSIe pode equipar a direc-
ción dinámica ás catro rodas 
e faros HD Matrix LED dixitais, 
entre outras tecnoloxías.
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O deseño definitivo do Alfa 
Romeo Tonale é fiel ao con-
cept car no que se basea, cor-
tesía do traballo levado a cabo 
polo Centro Stile Alfa Romeo.
Este modelo ofrece un dese-
ño distintivo con lamias de 5 
orificios, pantalla no cadro de 
instrumentos «telescópico», 
volante deportivo de 3 radios 
e faros con curva sinusoidal. As 
súas dimensións son:4,53 me-
tros de longo, 1,84 m de ancho 
e 1,6 m de alto.
Os faros dianteiros «3+3» matri-
ciais adaptativos Full-LED evo-
can o aspecto do SZ Zagato ou 
o do concept car Proteo. Os pi-
lotos traseiros adoptan os mes-
mos detalles de deseño que os 
faros dianteiros e forman unha 
curva sinusoidal que envolve 
completamente a parte tra-
seira do coche, converténdose 

nunha firma de luz realmente 
distintiva.
O interior está enfocado ao 
condutor, cun acceso doado 
a todos os controis para unha 
experiencia de condución se-
gura. O mesmo coidado se 
reserva para os pasaxeiros, a 
quen se lles brinda un espa-
zo para viaxar comodamente.

Electrificación e tradición

Alfa Romeo fai co Tonale unha 
aposta por unha mobilidade 
sostible orientada ao futuro, 
sen deixar de ser fiel aos seus 
valores fundacionais.
Dous niveis de electrificación, 
Híbrido (MHEV) e Híbrido 
Enchufable: o Tonale estrea o 
motor Hybrid VGT (Variable-
Geometry Turbo) de 160cv, 
exclusivo de Alfa. O seu tur-
bocompresor de xeometría 
variable combinado co cam-
bio de dobre embrague TCT 

de 7 velocidades e o motor 
eléctrico «P2» de 48 volts, 15 
kW e 55 Nm fai posible que o 
motor de gasolina de 1.5 litros 
propulse as rodas ata cando 
o motor de combustión inter-
na se apaga. A marca optou 
por esta solución técnica para 

ofrecer unha experiencia elec-
trificada. A transmisión permi-
te arrincar e viaxar en modo 
eléctrico a baixas velocidades, 
a velocidade de cruceiro e ao 
estacionar. No lanzamento, ta-
mén está dispoñible a versión 
Híbrida de 130cv, de novo en 
combinación co TCT de 7 ve-
locidades e o motor eléctrico 
«P2» de 48 volts.

As boas prestacións están ga-
rantidas pola exclusiva ver-
sión Q4 Híbrida Enchufable 
de 275cv, que acelera de 0 a 
100 km/h en tan só 6,2”.
A gama de motores compléta-
se co novo motor diésel de 1.6 
litros (130cv), combinado cun 
cambio automático de dobre 
embrague TCT de 6 velocida-
des e tracción dianteira.
A conectividade do Tonale é 
de primeiro nivel, incorporan-
do un sistema de infoentrete-
mento completamente novo, 
deseñado para ofrecer actua-
lizacións sen cables e integra-
ción con Amazon Alexa. Cun 
total de 22,5", as dúas gran-
des pantallas Full TFT son 
as mellores da súa clase no 
segmento.
Os pedidos abriranse en abril, 
inicialmente coa exclusiva edi-
ción de lanzamento “Edizione 
Speciale”.

Alfa Romeo Tonale

 A versión Q4 
Híbrida Enchufable 
rende 275cv
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Eezon é un innovador 
vehículo eléctrico de tres 
rodas que representa un 
novo concepto de mobi-
lidade urbana, máis segu-
ra, eficiente e sostible. Este 
triciclo está fabricado en 
Vigo, e máis do 90% dos 
compoñentes desta moto 
son de deseño e produción 
nacional ou europeo.

O Eezon o produce VMS 
Automotive, empresa per-
tencente ao Grupo Marsan, 
un referente no sector da 
automoción dende hai 
máis de 70 anos, tanto en 
España como en Portugal 
e México.

Un triciclo eléctrico, lim-
po e silencioso, que ofrece 
solucións de mobilidade e 
transporte urbano inteli-
xente, cun mínimo impacto 
no medio natural. Facilita 
o acceso a zonas de circu-
lación restrinxida e pódese 
conducir en calquera tipo 
de vía, incluso autovías e 
autoestradas, xa que su-
pera os 90 km/h.

Tecnoloxía

O seu enxeñoso sistema 
basculante traseiro, paten-
tado pola marca, aporta 
unha grande estabilidade 
á condución, permitindo 
desprazamentos sen difi-
cultade por todo tipo de 
vías, sorteando ao tráfi-
co e podendo chegar an-
tes que outros vehículos 
de maior tamaño ao seu 
destino. Outra importan-
te novidade é que conta 
con sistema de freos rexe-
nerativo KERS.

O seu sistema de esta-
bilidade vertical avanza-
do garante o equilibrio 
sen necesidade de apoiar 
os pés no piso nos semáfo-
ros ou breves paradas sen 
ningún esforzo por parte 

do condutor, ata en con-
dicións difíciles, como con 
cargas pesadas ou parada 
en pendentes.

Este modelo dispón de 
marcha atrás, o que lle per-
mite ampliar a súa capaci-
dade de manobra, algo 
moi interesante á hora de 
moverse pola urbe. Os ve-
hículos Eezon teñen unha 
capacidade de carga es-
calonable en volume, top 
case, caixa de carga, ata 
con opción isotérmica e 
maleteiro inferior.

Última milla

O Eezon e3 Cargo está di-
rixido a autónomos, comer-
cios e empresas con frotas 
de servizo, tanto públicas 
como privadas. Trátase dun 
vehículo homologado na 
categoría L5e, polo que só 
é necesario o carné de co-
che para o seu manexo en 
vías públicas.

O modelo Cargo conta 
cunha capacidade de carga 
equivalente á dun maletei-
ro de coche convencional. 
É ata catro veces maior ca 
outras motos do mercado, 
ata cincocentos litros, com-
binando os catrocentos da 
caixa de carga e os cen do 
maleteiro inferior situado 
entre as rodas traseiras, 
ofrece unha gran versati-
lidade para adaptarse ás 
necesidades de calquera 
negocio ou servizo público.

Unha ferramenta de 
traballo, que combina as 
vantaxes dunha moto de 
reparto coas dunha pe-
quena furgoneta eléctrica. 
Accede a todo tipo de vías 
e pódese aparcar na beir-
arrúa, reducindo custos e 
tempos de entrega. As fro-
tas de delivery de Eezon 
poden realizar o dobre de 
entregas por unidade de 
tempo que outros vehícu-
los de última milla.

Polas súas características 
técnicas Eezon e3 permite 
o acceso a zonas coas que 
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é difícil acceder con outros 
vehículos, como zonas de ca-
tástrofe natural e accidentes, 
o que lle converte nun vehí-
culo idóneo para os corpos 
de seguridade ou urxencias.

Conectividade

Conta cun sistema de co-
nectividade deseñado e 
supervisado por Vodafone 
que permite que os vehícu-
los que compoñen a frota 
estean sempre localizados 
e emitindo información 

actualizada sobre o seu 
estado.

Este eléctrico é menos 
proclive a sufrir avarías e o 
seu mantemento é sinxelo e 
económico, a marca ten un 
acordo cunha ampla rede 
de concesionarios e talle-
res de toda España para dar 
servizo de mantemento e de 
postvenda.

Como vehículo homologa-
do na categoría L5e, Eezon 
e3 é un vehículo susceptible 
de ser incentivado coas axu-
das do Plan Moves III con ata 

1.100 e 1.300 euros, incluín-
do o achatarramento doutro 
vehículo.

Arrincamos!

Recollín este triciclo nas 
instalacións da fábrica en 
Vigo, logo dunhas breves 
explicacións por parte de 
Federico Baeza, director co-
mercial de Eezon, saio á estra-
da e o primeiro que busco é 
unha boa rotonda para afinar 
este instrumento. Non atopo 
unha, moito mellor, encontro 

dúas unidas. Paso uns minu-
tos repetindo este bucle e aos 
poucos voulle collendo o tru-
quiño. Fantástica, non ten lí-
mites, podes tombar, frear 
tombado, acelerar tombado, 
cambios de dirección rápidos 
e o que te propoñas.

Unha vez afinada, saio a 
estrada de montaña e circu-

lo de forma natural e intuiti-
va. Acelera progresivamente, 
o seu potente motor de 9 kW 
empurra sen problemas en 
costas; a estabilidade é total 
grazas á súa planta de estru-
tura triangular e ao seu peso, 
desprázase cunha gran sen-
sación de rotundidade. Logo 
de varios quilómetros diríxo-
me a unha zona urbanizada 
e busco a irregularidade do 
terreo para probar o seu siste-
ma de inclinación e bloqueo. 
Nas paradas curtas é moi có-
moda e estable, mantendo o 
freo traseiro pisado, a moto 
mantense perfectamente 
estable sen necesidade de 
quitar os pés da súa platafor-
ma nin de activar o bloqueo. 
Para deixala estacionada te-
remos que activar o bloqueo 

 Conta cunha 
capacidade de 
carga de ata 500 
litros
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para que se manteña estable 
ata en solos irregulares con 
pendente, como podemos 
apreciar nas fotos. A marcha 
atrás facilita moito as mano-
bras tendo en conta que este 
vehículo pode cargar ata 50 
quilos nos seus dous compar-
timentos de carga.

Despois destes exercicios 
de habilidade volvo á estra-
da e comprobo a súa veloci-
dade punta, paseina de 100 
km/h de marcador, cumpre 
perfectamente.

Destacaría o seu potente 
motor de 9 kW, entrega todo 
o seu par dende cero, o que 

permite iniciar a marcha con 
máis facilidade e ofrecer un 
control suave e progresivo 
a baixa velocidade. A sensa-
ción de condución é única, 
transmitindo máis confort e 
máis seguridade, sen perder 
a velocidade e axilidade dun-
ha moto convencional.

Só hai dúas cousas que 
na miña opinión se pode-
rían mellorar; a posición de 
condución que non é moi 
ergonómica, a caixa de car-
ga superior obrígache a ir co 
lombo demasiado recto. A se-
gunda é o sistema de freos, 
nas probas de freada extrema 

pareceume un pouco xusto, 
un vehículo destas caracte-
rísticas necesita unha po-
tente freada. Debería ser un 
tema a revisar por parte do 
fabricante. De feito despois 
de comentar estes dous deta-
lles con Federico, díxome que 
tratarán de optimizalo.

Tamén puiden visitar a fá-
brica, unhas modernas e 
amplas instalacións. Unha 
sinxela cadea de montaxe con 
persoal especializado que 
supervisa minuciosamente 
todo o proceso de ensam-
blaxe. Ademais mostráronme 
os novos proxectos e outros 
vehículos Eezon pensados 
para lecer e rúa, cun dese-
ño innovador e espectacu-
lar que nun breve espazo de 
tempo veremos nas nosas 
rúas contribuíndo ao desen-
volvemento dun ecosistema 
de mobilidade tan necesario 
para o noso futuro.

PREZO
Eezon e3 Cargo: 13.915 €
A este prezo teremos que 
engadir os gastos de xestoría 
e matriculación (250 €)

SEGURO
175 € (ano)
Tamén podemos engadir 
roubo e incendio ou perda 
total (Todo Risco)

MANTEMENTO
1ª Revisión: 1.000 km
2ª Revisión: 5.000 km 
e sucesivamente cada 
5.000 km ou ao ano
Prezo: 85 €
Cambio de pneumáticos: 
cada 12.000 km
Prezo: 265 €

• MANTEMENTO
• Scooter de tres rodas eléctrico 

(homologación L5e)
• Sistema de control de tracción 

(TCS): sistema de control de par 
electrónico en cada roda traseira

• Permiso: carné de coche B
MOTOR E PRESTACIÓNS
• Tipo de motor: Dous 

motores (nas rodas traseiras), 
tipo imán permanente, sen 
escobillas, refrixerado por aire

• Control electrónico de 
estabilidade (ESC): sistema 
electrónico de estabilidade 
controlado por Torque Vectoring.

• Modos de condución: 
Eco / Performance

• Potencia máxima: 9 kW
• Par máximo: 272 Nm
• Velocidade máxima: 90 km/h
• Autonomía en cidade: 145 km
BATERIA
• Tipo de batería: ións de 

litio; 7,4 kWh con celas LG
• Extraíble: non
• Tipo de carga / Tempo: 

100% / 3,5 horas
• Enchufe: convencional tipo F
PARTE CICLO
• Marco: marco de aceiro tubular
• Sistema de inclinación: 

sistema de inclinación e 
amortiguación inercial dinámica

SISTEMA DE SUSPENSIÓN
• Suspensión dianteira: 

horquilla estándar
• Suspensión traseira: 

basculante dobre con resorte 
/ amortecedor central con 
sistema de inclinación inercial

SISTEMA DE FREO
• Freo dianteiro: disco
• Freo traseiro: dobre 

disco en eixe traseiro
• Pedal de freo: segundo 

homologación L5e
DIMENSIÓNS, PESO 
E CAPACIDADES
• Longo: 2.175 mm
• Distancia entre 

eixes: 1.437 mm
• Altura: 1.757 mm
• Altura do asento: 775 mm
• Ancho total: 727 mm
• Peso en baleiro: 276 kg
PNEUMATICOS
• Traseiros: 110/80/14
• Dianteiro: 120/70/14

 O sistema 
basculante traseiro 
aporta unha grande 
estabilidade á 
condución
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No londiniense barrio de 
Surbiton, entre chatarra, pe-
zas de coches e pneumáticos, 
un pai traballaba remendan-
do automóbiles e motos, 
nunha Inglaterra que acaba-
ba de saír da Segunda Guerra 
Mundial. Nese ambiente, un 
mozo John Cooper, con tan 
só 23 anos, comezou a súa 
carreira como deseñador au-
tomobilístico, e acabaría aso-
ciando o seu nome a unha 
das marcas máis recoñecidas 
do mundo da automoción: o 
Mini Cooper.

Un mozo con talento

Mentres Gran Bretaña volvía á 
normalidade despois do bru-
tal conflito, o interese polas 
carreiras de coches erguíase 
do seu sono, coa marcación 
de pistas e a celebración de 
competicións, e John e o seu 
pai creaban en 1946 a Cooper 
Car Company, que empezaría 

a súa andadura deseñando 
automóbiles de Fórmula 2 e 
Fórmula 3. A creatividade do 
novo enxeñeiro sublimou-
se coa creación do primeiro 
coche de Fórmula 1 que tiña 

o motor detrás do piloto, e 
non diante como era costu-
me. Esta máquina conseguiu 
vitorias en 1958, e nos dous 
anos seguintes o piloto Jack 
Brabham converteuse en 
campión do mundo ao bordo 
do invento de Cooper. O mo-
tor en posición central fíxo-
se un membro permanente 
das competicións dos gran-
des premios internacionais. 
Baixo o equipo de Cooper 

pilotarían personalidades 
coma Sir Stirling Moss, Bruce 
McLaren e Jochen Rindt.

Das pistas ás estradas

As innovacións deste enxe-
ñeiro pasaron á historia, pero 
o seu nome mantívose vivo 
no mundo deportivo e mes-
mo nos coches de produción, 
un sector que vería outra 
gran innovación revolucio-
naria. Mentres John Cooper 
estaba ocupado coas carrei-
ras de Fórmula 1, o enxeñeiro 
Alec Issigonis desenvolvera 
un novo coche pequeno para 
a British Motor Corporation. 
Cunha lonxitude exterior de 
pouco máis de tres metros, 
o Mini clásico ofrecía un es-
pazo asombroso para catro 
pasaxeiros e a súa equipaxe. 
Issigonis dispuxera o motor 
transversalmente na parte 
dianteira, coa caixa de cam-
bios xusto debaixo. As rodas 
situadas moi lonxe e os fal-
dóns curtos facían o resto. 
Co seu motor de catro cilin-
dros en posición transversal 
e a súa tracción dianteira, o 
Mini clásico sentou as bases 
dun deseño para coches pe-
quenos e compactos que foi 
completamente novo no seu 
momento e que segue vixen-
te hoxe en día.
Partía dun motor de 34cv, 
pero era lixeiro e mostra-
ba unha sorprendente axi-
lidade nas curvas grazas á 

tracción dianteira, unha vía 
ancha e unha carrocería ríxi-
da. Mentres que Issigonis tiña 
en mente principalmente un 
vehículo económico e de 
baixo prezo para todo o mun-

do, John Cooper recoñeceu 
inmediatamente o potencial 
deportivo do Mini clásico. 
Os dous enxeñosos enxeñei-
ros xa se coñeceran duran-
te as actividades conxuntas 
en carreiras, posteriormente 
tamén cultivaron relacións 
comerciais e desenvolve-
ron unha íntima amizade 
co tempo. Con todo, necesi-
touse moita persuasión para 
elevar o temperamento de-
portivo do Mini clásico. Por 
iso, co beneplácito da direc-
ción de BMC, John Cooper 
mandou construír inicialmen-
te unha pequena serie de mil 
vehículos, cun motor modifi-
cado, ampliado na súa cilin-
drada a algo menos de 1,0 
litro, xeraba 55cv, suficientes 
para alcanzar unha velocida-
de máxima de 135 km/h. Así, 

 Con 
23 anos John 
Cooper comezou 
a súa carreira 
como deseñador 
automobilístico

 Cun motor 
de 34 cv, era lixeiro 
e mostraba unha 
sorprendente 
axilidade nas curvas 
grazas ao seus 
chasis

Un nome gravado na competición e na estrada

Mini Cooper
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o primeiro Mini Cooper che-
gou ao mercado en setem-
bro de 1961.

Perfección e éxito

As reaccións foron de euforia 
e só o único que o público 
demandaba era máis poten-
cia. Cooper e Issigonis, que 
se convenceron do talento 
deportivo do Mini clásico, 
aumentaron a capacidade 
do motor a 1.071 cc. Isto au-
mentou a potencia a 70cv. A 
tecnoloxía do chasis supuxo 
outro importante impul-
so para a carreira deportiva 
do Mini clásico: Issigonis ta-
mén abrira novos camiños 
nos ámbitos da dirección e 
a suspensión das rodas, sen-
tando así as bases da sensa-
ción de karting que segue 
sendo famosa hoxe en día. O 
Mini Cooper tivo un éxito in-
mediato nos circuítos de ca-
rreiras e de rali. Converteuse 
nunha lenda coas súas apari-
cións no Rali de Montecarlo. 
En 1963, o finlandés Rauno 
Aaltonen conseguiu a pri-
meira vitoria na categoría. 
Ademais dos trofeos, o Mini 
Cooper gañou máis e máis 
popularidade ano tras ano 
durante as súas aparicións. 
O seu éxito na competición 
con numerosos rivais moi-
to máis grandes e potentes 
converteuno no favorito do 

público. Os puntos culmi-
nantes foron as vitorias xe-
rais logradas co Mini Cooper 
S no Rali de Montecarlo en 
1964, 1965 e 1967. Só entón 
chegou ao seu fin a carreira 
do Mini clásico nos ralis.
O novo Mini era máis grande, 

máis elegante, máis colorido 
e, por suposto, tecnicamente 
actualizado. Ademais, trasla-
daba a típica sensación de 
karting do Mini clásico á era 
moderna. Ao mesmo tempo, 
o Mini producido en Oxford 
presentábase como o pri-
meiro vehículo premium no 
segmento dos coches pe-
quenos. A diferenza do clá-
sico, o Mini Cooper pasou a 
formar parte inmediatamen-
te da gama de saída. Cunha 
potencia máxima de 115cv, 
facía honra ao seu nome. O 
deseño do motor e do cha-
sis formaron inmediatamen-
te unha harmoniosa alianza 
para lograr o máximo pracer 

de condución. O motor de 
catro cilindros, de novo mon-
tado transversalmente na 
parte dianteira, tiña agora 
unha cilindrada de 1,6 litros. 
A súa potencia permitía ao 
Mini Cooper acelerar de 0 ata 
o 100 km/h en 9,2” e alcanzar 
unha velocidade máxima de 
197 km/h..

O Mini moderno

O desexo de ter aínda máis 
potencia tamén se cumpriu 
co Mini moderno. O Mini 
Cooper S de 163cv chegou 
xa no outono de 2001. En 
novembro de 2006 lanzou-
se a nova edición do Mini 
moderno cun desenvolve-
mento evolutivo do deseño 
e unha revisión técnica fun-
damental. “Do Orixinal ao 
Orixinal”, o aspecto visual do 
Mini que recibiu as máis altas 
valoracións, perfeccionou-
se en numerosos detalles, 
que acentuaron aínda máis 
as virtudes deportivas do 
compacto nas curvas. O Mini 
Cooper con 88 kW/120cv e 
o Mini Cooper S con 128 
kW/175cv, que estaban dis-
poñibles no momento do 
seu lanzamento ao merca-
do, impresionaron inmedia-
tamente polas súas maiores 
prestacións e a redución 

significativa do consumo 
de combustible e emisións. 
Dous anos máis tarde, as ca-
racterísticas deportivas dun 
Mini Cooper tamén puide-
ron experimentarse por pri-
meira vez cun motor diésel 
altamente eficiente. No Mini 
Cooper D, 110cv, e no Mini 
Cooper SD, que se introdu-
ciu pouco despois, 170cv 
proporcionaron unha con-
dución moi potente.
Cando se desenvolveu o Mini 
moderno en torno ao cam-
bio de milenio, Mike Cooper 
xa achegara ao proxecto os 
coñecementos técnicos re-
unidos na súa familia. O fillo 
de John Cooper dedicouse 
con paixón ás versións es-
pecialmente deportivas do 
Mini. Nos anos seguintes, a 
conexión coa tradición fíxo-
se aínda máis estreita. A 
principios de 2007, o Grupo 
BMW adquiriu os dereitos 
de marca de John Cooper 
Garages. Como resultado 
deste acordo, a marca John 
Cooper Works é parte oficial 
da marca Mini dende 2008. 
Dese tempo a esta parte, os 
modelos extremadamen-
te destes deportivos repre-
sentan a máxima potencia e 
rendemento que se pode ex-
perimentar nun Mini.

 O aspecto 
visual do Mini 
perfeccionouse en 
numerosos detalles 
para acentuar 
aínda máis as súas 
virtudes deportivas
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Cando tiña once anos Xiana 
Hombre descubriu a súa 
paixón polo trial. Grazas a 
unha moto que lle regalou 
Pepe Bastón ao seu irmán 
ela namorouse das dúas ro-
das. Agora, aos seus tre-
ce anos, acaba de gañar o 
Campionato Galego de Trial 
2021, na categoría xuvenil.

Isto é unha mostra de que 
o deporte do trial tamén é 
para as mulleres. A ela ade-
mais gustaríalle ter máis rivais 
femininas. Agardamos que só 
sexa cuestión de tempo, de 
pouco tempo.

Sprint Motor: Como co-
mezaches neste deporte?

Xiana Hombre: Por un ca-
sual, regaláronlle unha moto 
ao meu irmán e ademais meu 
pai mercou unha. A partir de 
aí aprendín a andar en moto e 
deime de conta que era algo 
que me gustaba moito.

SM: Con que moto come-
zaches a túa andaina no trial?

X.H.: Empecei a adestrar e 
a coñecer o trial, sen compe-
tir, cunha Gas Gas 300. Pero 
inmediatamente démonos 
conta de que era moito para 
min. Eu a cualificaría como 
unha “besta”.

SM: Con que máquina 
compites actualmente?

X.H.: Neste momento es-
tou participando cunha 
Sherco de 125 centímetros 
cúbicos. É un modelo co que 
me encontro moi cómoda. 
Ten unha condución dócil e 
bastante nobre.

SM: Como é o teu plan de 
adestramento?

X.H.: Todos os domingos 
desprázome para adestrar a 
Arteixo. Teño un gran moni-
tor, Alén Damil, que é un expi-
loto do nacional de trial.

O equipo de Alén márca-
nos zonas escollidas especi-
ficamente para cada sesión, 
con percorridos e pasos com-
plicados. O tempo de ades-
tramento está ao redor das 
catro horas. Case podería 
dicir que noto a evolución 
como piloto despois de cada 
sesión.

SM: Quedas cansa ou abu-
rrida do trial ao final da xor-
nada de adestramento?

X.H.: Non ho! Por min aín-
da estaría máis tempo. Todo 
o que facemos é diferente. 
Non se fai aburrido en nin-
gún momento. Esta é unha 
especialidade que engancha 
moitísimo.

SM: Hai moitas rapa-
zas nesta especialidade 
deportiva?

X.H.: Realmente somos 
poucas rapazas. Gustaríame 
que houbese máis. Así e 
todo, mozas e mozos le-
vámonos estupendamen-
te. Hai moi bo ambiente de 
compañeirismo entre todos 
nós.

SM: As características do 
terreo onde se desenvolven 
as probas é moi importante 
para os pilotos. Cal é o tipo de 
terreo que menos che gusta 
cando compites?

X.H.: As zonas de area e con 
pedras soltas non son as mi-
ñas preferidas. As favoritas son 
as que teñen rochas, co chan 
seco e plano. Encóntrome moi 
a gusto nos treitos onde aga-
rra ben a moto.

SM: De todas as probas nas 
que levas competido, cal foi a 
que máis che gustou?

X.H.: Polo tipo de zonas e 
as características delas gus-
toume moito a proba de 
Carballo.

SM: Con que moto 
che gustaría competir 
proximamente?

"Se dominas o trial podes practicar calquera outra especialidade"
Xiana Hombre Troiteiro, campioa xuvenil de trial de Galicia 2021

 Adestro 
todos os domingos 
en Arteixo catro 
horas

 Coa Sherco 
125 encóntrome 
moi cómoda
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X.H.: Sen dúbida cunha 
Sherco 250. Sei que é unha 
moto brava, pero creo que 
me adaptaría ben a ela. Non 
a descarto a medio prazo.

SM: Quen son as persoas 
que conforman o teu equipo?

X.H.: O meu pai e o meu 
irmán. Ambos veñen comi-
go ás probas como mochi-
leiros. Con eles síntome moi 
apoiada, co meu irmán sin-
tonizo deportivamente moi 
ben. Ademais da axuda do 
meu equipo, tamén me gus-
ta moito o apoio do público. 

Os afeccionados ao trial son 
persoas que coñecen ben 
esta especialidade e as súas 
dificultades técnicas.

SM: Falemos de colegas. 
Cal é o teu piloto preferido 
de trial?

X.H.: Sen ningunha dúbi-
da Toni Bou, para min é todo 
un referente. Un mestre. No 
ámbito feminino gústame 
moito Berta Abellán.

SM: Laia Sanz xa forma par-
te da historia do deporte do 
motociclismo do noso país. 
A súa última participación no 
Dakar ratifícao. A ti gustaría-
che seguir os seus pasos e fa-
cer o Dakar algún día?

X.H.: Si, por suposto. Pero 
son consciente de que é moi 
complicado e moi difícil che-
gar a ese nivel de competi-
ción. Para min sería todo un 

reto deportivo que estaría 
disposta a afrontar.

SM: Cónstanos que este 
deporte xa tivo épocas me-
llores na nosa terra. Que bo-
tas de menos no trial actual 
en Galicia?

X.H.: Boto en falta clubs 
que organicen carreiras. 
Tamén estaría ben que hou-
bese máis participantes, 
mais recoñezo que é un de-
porte custoso con moi pou-
cas axudas. Isto é un gran 
hándicap para moita xen-
te que lle gustaría compe-
tir nesta especialidade do 
motociclismo.

SM: A parte económica xa 
dixeches que é complicada 
para practicar o trial de com-
petición, contas con algún 
patrocinador para poder 
completar o teu orzamento?

X.H.: Si. Afortunadamente 
teño dous grandes patro-
cinadores que me facilitan 
bastante o poder contar cun 
presuposto para a tempa-
da. Neste sentido estou moi 
agradecida ás dúas empresas 
compostelás que me apoian: 
Talleres Bastón e D´Auto.

SM: Ti es de Compostela. 
Que lle falta a esta cidade para 
ser unha potencia no trial?

X.H.: Precisariamos unha 
área de trial específica onde 
poder adestrar tranquilamen-
te, apoiada por pilotos vete-
ranos e monitores que nos 
ensinen aos xoves novas téc-
nicas e tácticas para desta 
maneira poder aproveitar o 
seu bo facer. Creo que, desta 

forma, habería máis mozas 
e mozos que se animarían 
a comezar a dar os seus pri-
meiros pasos nun deporte 
moi atractivo, que ademais se 
desenvolve en plena nature-
za. Poderían ver algo diferente 
doutros deportes, algo atípico 
que, sen lugar a dúbidas, cha-
ma moito a atención da xente.

SM: Moitas persoas can-
do escoitan falar de motoci-
clismo off-road rapidamente 
pensan en velocidade pura, 
como son as especialidades 
de enduro e motocrós. Así e 
todo, hai moita xente coma ti 
que vos decantades por unha 
especialidade de destreza e 
habilidade como é o trial.

X.H.: O motocrós encán-
tame. É un deporte onde 
xoga moito a adrenalina. Os 
saltos combinados coa velo-
cidade e a pericia na pilotaxe 
fan que esta especialidade 
sexa moi rechamante. Por 
suposto que me gustaría, 
pero teño claro que a base 
de todo é o trial. Se domi-
nas o trial podes practicar 
calquera outra especialida-
de. Temos un bo exemplo 
coa catalá Laia Sanz.

SM: Cales son os plans de 
competición do voso equipo 
para este ano?

X.H.: As nosas expecta-
tivas para esta tempada 
son facer o Campionato 
Galego. Ademais tamén 
temos pensado competir 
nalgunhas probas do na-
cional. Inicialmente o noso 
equipo ten calendadas as 
probas de Arteixo, Madrid e 
Pobladura de las Regueras.

 O Dakar 
sería todo un reto 
deportivo que 
estaría disposta a 
afrontar

w w w . c o d i g o c e r o . c o m
D I A R I O  D E  N O VA S  T E C N O L Ó X I C A S  D E  G A L I C I A

Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i. 
O  noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia, 
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu 
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto do máis destacado 
en materia de novas tecnolóxicas. 
A que agardas? Subscríbete XA!

Síguenos en:
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Un panorama prometedor cun bo ambiente

Quentando motores
■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo  ■ TOMÁS CUMBRAOS E SPRINT MOTOR| FoTos

Lóxico. Que o Rali de Ourense, única proba galega válida para el SCER 2022, 
siga disputándose neste exercicio en asfalto. As intencións federativas era que 
a emblemática proba da nosa provincia interior fose sobre terra, pero de mo-
mento mantense na súa habitual superficie, incluíndo, entre outras cousas, 
unha especial inédita no concello de Barbadás.

Sitio. O que atopou finalmente o Rali de Ferrol. A cita da vila departamental, que se 
caeu do SCER para que o viña contando nas derradeiras tempadas, tiña clara a súa cele-
bración neste curso, aínda que sen saber para que certame puntuar. Finalmente contará 
para o CERA a terceira fin de semana do mes de agosto.

A experiencia. Atesorada no derradeiro Rali Dakar, tanto nas dúas como nas ca-
tro rodas, fai que os lucenses Eduardo Iglesias e Diego Vallejo impartan un curso de na-
vegación avanzada con road-book. A cita que impartirán o monfortino e o meirense será 
os vindeiros 18, 19 e 20 de marzo no hotel Porta do Camiño de Santiago de Compostela.

Oficial. Ese será o status que terá o piloto de Cangas del Narcea, Alejandro Cachón, 
no ano actual. O asturiano, que no 2021 venceu a Peugeot Rally Cup Ibérica, disporá 
do C3 Rally 2 no SCER, collendo o relevo de Pepe López e Jan Soláns, que en exercicios 
precedentes correron coa marca do dobre chevron.

30 Competición



Competir. É o que busca seguir facendo o piloto de Tui, Diego Vila. 
Tras participar brillantemente co Clio N5 durante a tempada pasada, o 
pontevedrés non poido reunir o presuposto suficiente para continuar con 
dita unidade. Debido a iso volverá ao seu coñecido Saxo, mellorado meca-
nicamente, sendo un dos favoritos en levar a opción AMF do galego de ralis.

Nova era, “vello” vencedor. Porque Montecarlo abriu 
a chamada era da hibridación nos coches de ralis. E no derradeiro 
suspiro, unha picada de Ogier, que ía camiño dunha nova vitoria nas 
estradas dos Alpes Marítimos, deu o triunfo a Sébastien Loeb. O de 
Ford, aos mandos dun novidoso Puma, marcou tamén un récord de 
lonxevidade, ao vencer con 48 anos.

Reivindicando. Buscando tender pontes de comu-
nicación entre os practicantes de todas as modalidades 
automobilísticas e a Federación Española, naceu a Asocia-
ción de Pilotos e Copilotos de España, que foi presentada 
días atrás na localidade asturiana de Llanes. O presidente 
da mesma é o lucense Luís Vilariño, que na xunta directiva 
está acompañado, entre outros, de Alberto Iglesias “Pin”, 
José Antonio “Cohete” Suárez, Iván Ares, Joan Vinyes, Da-
vid Vázquez, Alba Sánchez ou Enma Falcón.
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