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Citroën ë-C4 100 kW Shine
Unha boa alternativa

100% SUV. 100% eléctrico

100% Volkswagen

Hasta 7.000 € del plan
de ayudas del Gobierno**

Volkswagen ID.4 100% eléctrico. Consumo combinado (kWh/100 km) WLTP: de 16,8 a 18,3.
Emisiones CO2 (g/km) WLTP: 0. Autonomía desde 341 km hasta 521 km de autonomía eléctrica
según el ciclo WLTP. Modelo visualizado ID.4 1ST Max. Consumo combinado (kWh/100 km) WLTP
de 18,3. Emisiones CO2 (g/km): 0. Autonomía eléctrica de hasta 501 km según el cicló WLTP.
Los valores reales de autonomía WLTP pueden variar en función del equipamiento, el estilo
de conducción y las condiciones reales de conducción. Para otras versiones o equipamientos
consulta en tu concesionario Volkswagen. **Hasta 7.000€ de subvención plan MOVES III condicionados
al achatarramiento por parte del cliente de un vehículo usado de su propiedad con una antigüedad
mínima de 7 años.
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Viaducto de la Rocha, 30
Tel. 981 530 366
Santiago de Compostela
www.yanez.es
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Usamos como encabezamento deste editorial o título dun dos grandes temas de B.B.
King, The Thrill Is Gone, que traducido quere
dicir “A emoción foise”.
Si, parece que a emoción foise ou non está
presente nos novos deseños de coches eléctricos que se están a comercializar na actualidade. Ninguén arrisca, todos van na mesma
dirección, e iso produce unha certa frustración
entre os amantes dos automóbiles. Dá a sensación de que non hai apetito polos deseños
actuais. A paixón que nos producían algúns
deseños dos coches de combustión está ausente nos modelos eléctricos. Fáltalles encontrar as súas liñas específicas, as dunha nova
era. Os famosos Tesla poderán ser coñecidos
como os primeiros eléctricos comercializados,
pero non serán recordados no futuro por un
deseño atractivo. As liñas dos seus modelos
actuais están lonxe de emocionar.
Resulta significativo que mentres os perfís
dos coches “convencionais” se volveron nos
últimos anos máis agresivos vemos que nos
eléctricos se avanza na dirección oposta, con
formas sinxelas que suxiren economía de recursos, amabilidade e lixeireza, pero cunha carencia tremenda de emoción. Doutra banda, a
simplicidade dos seus deseños tamén lle resta
poderío e personalidade á imaxe destes.
O italiano Walter de Silva, un dos deseñadores máis importantes do pasado século,
comentou recentemente que “o automóbil
eléctrico ten que atopar aínda a súa propia
morfoloxía e tipoloxía, que serán diferentes
ás do coche de combustión”. Por outra banda,
comentaba “o eléctrico converteuse nun aburrimento absoluto, todos os coches se parecen.
Como non hai líderes claros, os novos modelos
son copias de copias e iso o notan os profesionais e os clientes”.
Hai que rachar cos deseños coñecidos ata
a actualidade. A estrutura do eléctrico é moi
diferente á dun coche convencional. As entradas de aire, os grandes ocos para os motores de combustión e outra serie de elementos
que eran necesarios con este tipo de vehículos

MARINEDA MOTOR
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agora xa non se precisan. Os coches a pilas
teñen máis habitabilidade e menos volume
exterior que os de combustión, grazas a que
o volume do seu propulsor é moi inferior con
respecto aos vellos convencionais.
Coa electrificación desaparecen diferenzas
como a que achega a colocación do motor
(transversal, lonxitudinal, central, posterior ou
anterior). Nos eléctricos hai unha única plataforma coas baterías e logo uns propulsores
que actúan sobre eixes ou rodas.
Os usuarios, coma sempre, serán os que
aproben ou suspendan os futuros deseños
dos eléctricos. Pero estes terán que tomar o
seu propio camiño, que non é outro que o de
ter a súa personalidade propia, iso implica un
deseño disruptivo e emocionante. Algo na liña
actual que indique dixitalización, conexión e
unha nova mobilidade.
As marcas teñen un gran reto por diante para
manter a súa personalidade neste cambio de
modelo automobilístico. Porsche está nesa tesitura, cun grande esforzo por manter o seu
carácter, como é no caso das liñas do seu eléctrico Taycan.
Os chineses, pola súa banda, só dan importancia como estratexia, porque hai que facer
algo que sorprenda, pero nunca é un valor da
marca ou do produto. Iso queda reflectido en
todos os seus modelos de pilas, sen dúbida os
seus deseños non provocan emocións. Os fabricantes deste xigantesco país seguen a máxima de Tesla copiar liñas xa vistas, nada de crear
novos bosquexos que cren imaxe de marca.
As marcas europeas teñen unha grande
oportunidade se buscan novos conceptos
para o automóbil eléctrico. En Europa sempre tivemos grandes deseñadores de coches,
auténticos referentes no mundo do deseño.
Como por exemplo: Pininfarina, Giugiaro,
Porsche o Bertone, entre outros. Agora, a través desta creatividade, sería unha boa maneira para tratar de ti a ti a firmas como Tesla e ás
chinesas que nos levan bastante vantaxe neste tema dos eléctricos, pero sen emocionar.
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Dúas rodas
Alejandro Valverde conseguiu o triunfo no Gran Camiño
■ MIGUEL DEL MORTIROLO

Dende o 24 o 27 de febreiro
disputouse O Gran Camiño,
a volta ciclista a Galicia profesional. A carreira constaba
de catro tiradas, unha por
provincia.
A primeira tirada entre O
Porriño e Vigo rematou ao
sprint, onde o gañador foi o
danés Magnus Cort Nielsen.
A segunda etapa era de
media montaña, entre
Bertamiráns e a subida o miradoiro do Ézaro, o gañador
foi Michael Woods.
A terceira tirada disputouse
entre Maceda e Luintra, era

de montaña, o gañador foi
Alejandro Valverde.
A cuarta etapa, unha contrarreloxo, discorreu polas
rúas de Sarria, o gañador foi
o ucraíno Mark Padun, foi
moi emotivo o xesto realizado por el cando subiu o podio, o lembrar a guerra entre
Rusia e Ucraína.
O gañador final do Gran
Camiño, grazas en parte
as bonificacións, foi o murciano Alejandro Valverde.
Valverde tivo unha regularidade asombrosa durante as
catro etapas, onde sempre

Novo DTX 125/350
O novo Crossover
Adventure
de
Kymco chega en
dúas cilindradas (125 e 350
cc), catro cores e co maior
catálogo de accesorios
dispoñibles: defensas laterais, cúpula, cubremáns,

rematou entre os tres primeiros. Pero Michael Woods non
llo puxo nada fácil, ata os últimos metros da contrarreloxo
Valverde non puido saborear
o triunfo. Valverde só logrou
avantaxar a Woods en sete
segundos. O terceiro clasificado, grazas a súa boa contrarreloxo, foi Mark Padun.
Iván Ramiro Sosa gañou a
camisola da montaña, Igor
Arrieta gañou a camisola dos
máis novos, o mellor equipo
foi o Movistar Team e o ciclista máis combativo foi o galego Carlos Canal.

O Gran Camiño deixou bo
sabor de boca, grazas en parte a que o bo tempo acompañou e o público saíu as
beirarrúas a recibir o pelotón.

Invicta Electric JS2A Lerma
respaldo para o pasaxeiro,
soporte para o móbil, repousapés superiores e inferiores, o baúl KY30... É unha
grande aposta da marca
para espremer ao máximo
todas as posibilidades deste novo modelo.
O DTX 125 pódese adquirir por 4.699 € e o DTX 350
por 5.599 €.

O novo Invicta
Electric JS2A Lerma
pódese conducir
dende os 16 anos co carné A1
ou co B (con tres anos de antigüidade). Tecnicamente sobresae polas súas solucións
para reducir o mantemento e
a complexidade técnica, cun
motor eléctrico de 4 kW de
potencia que se empraza no

interior da roda traseira. Ten
unha batería extraíble con ata
75 km de autonomía e dispón de tres modos de uso e
marcha atrás.
Ten un prezo de 2.995 €
(descontos da marca e Plan
Moves III con achatarramento xa incluídos).
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Jet Vintage

O novo Jet
Vintage
de
Garibaldi é un casco cun deseño moderno
cunha calota alongada aerodinámica en fibra de vidro e de peso lixeiro (1 kg),
visor solar antirraias de fácil accionamento e con distintas posicións de axuste.
As almofadillas internas
son extraíbles, facilitando
a limpeza e mantemento do casco. A pechadura
micrométrico é rápida e
de fácil uso e ademais atopamos un espazo específico na calota interior para

colocar un intercomunicador bluetooth.
As talles van da XS á XXL.
Ten un prezo de 150 €.

Rieju E-City

A Rieju E-City comercialízase en
dúas versións; ciclomotor L1 (cunha ou
dúas baterías) e motocicleta L3 (con 2 baterías).
Cada batería pesa 12 kg,
é facilmente extraíble do
compartimento do asento
para recargar por toma doméstica e tamén ten a posibilidade de ser recargada

directamente sobre o vehículo na súa toma de carga.
Está equipada cun motor
Bosch con control FOC integrado na roda traseira. O
sistema de carga EBS ofrécelle unha carga rexenerativa da batería durante a
freada. Teñen unha autonomía de 140 km.

¿Dónde te ves en 10 años?

NUEVO LEXUS NX
HASTA 10 AÑOS DE GARANTÍA
Con Lexus Relax, por cada revisión periódica que realices en nuestros
talleres oficiales, disfrutarás de un año más de Garantía, hasta 10 años.
Un plus de tranquilidad que sentirás al conducir tu Lexus.

LEXUS GALICIA-BREOGAN AUTOLUX S.L.
Avda. das Mariñas, 288 - Perillo - Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444
Ctra. de Camposancos, 141. Nave 3 - Vigo - Tel. 986 203 320
Ctra. de la Coruña, Km. 36/38 - Lugo - Tel. 982 264 246
www.lexusauto.es/lacoruna
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Lexus publica imaxes do seu novo SUV eléctrico
Trátase do concept
car Lexus Electrified
SUV, presentado o
pasado mes de decembro. A
través do desenvolvemento
de vehículos eléctricos puros, Lexus evolucionará cara
a unha marca que ofrece unha
gama de experiencias de condución, aproveitando as súas
capacidades únicas de desenvolvemento de rendemento
e perfeccionando o seu oficio de facer produtos que son
cada vez máis personalizados

no seu rendemento, calidade
e atractivo.
A marca ten como obxectivo aproveitar ao máximo o
potencial da electrificación
para aumentar o pracer de
conducir para todos os seus
clientes. E tamén ofrecerá
as virtudes do Lexus Driving
Signature, unha experiencia
de condución única baseada
en respostas lineais do vehículo que son completamente
fieis ás intencións do condutor, cunha conexión perfecta

de desaceleración, dirección e
aceleración en todo momento. Este novo SUV totalmente
eléctrico formará parte dunha

completa gama BEV Lexus,
dispoñible en 2030 baixo a
súa visión de marca Lexus
Electrified.

sen emisións de CO2. Segundo
Carsten Intra, presidente do
Comité Executivo da marca Volkswagen Vehículos
Comerciais: “As dúas versións
do ID. Buzz son pioneiras en
canto á súa sustentabilidade:

a súa fabricación e envío teñen unha pegada de carbono neutra. Tamén estamos a
usar materiais sintéticos reciclados e o interior do vehículo non está tapizado con coiro
animal”.

de autonomía eléctrica. Pola
outra banda, temos un motor PureTech de gasolina de
150cv (110 kW) conxuntado
cun motor eléctrico de 81 kW
para unhas emisións a partir

de 25 g de CO2 por km e ata
60 km de autonomía 100%
eléctrica. O novo Peugeot 308
Hybrid está dispoñible dende
34.250 euros.

O ID Buzz, herdeiro eléctrico do Bulli de VW
O novo ID Buzz é a
consecuencia das cinco décadas de Bulli
levadas ao mundo da dixitalización e o software. A última versión achega á gama
sistemas de asistencia de última xeración como o “Travel
Assist” baseado en datos de
intelixencia de enxame e o
estacionamento automatizado. O ID Buzz pode cargarse
facilmente fóra do fogar coa
tecnoloxía Plug & Charge, con
ata 170 kW, mentres a carga
bidireccional Vehicle to Home

permite integralo sen problemas coa rede doméstica.
No interior ten espazo para
cinco persoas e os seus 1.121
litros de equipaxe, ademais
de dous europalets na versión Cargo, e se se encartan
os asentos da segunda fila, a
capacidade de carga aumenta
ata os 2.205 litros. Coa primeira gama de vehículos tanto de
pasaxeiros, como de repartición, completamente eléctricos de Europa, Volkswagen
ofrece unha solución máis
para a mobilidade sostible e

O novo Peugeot 308 Hybrid
Este novo modelo
incorpora un deseño
dinámico e espírito innovador asociado ás berlinas
medias da compañía francesa, e está dispoñible en dúas
versións de distintas motorizacións, ambas coa etiqueta
Cero da DXT. O estilo exterior,
desta nova opción da oferta de Peugeot, quere manter
a deportividade e atractivo
doutras edicións previas, con
detalles como os faros en

forma de cabeiros. O espazo
interior é amplo, especialmente nos asentos traseiros, froito do deseño compacto do
habitáculo.
En canto ás motorizacións,
por unha banda temos un
propulsor PureTech gasolina de 180cv (132 kW) acompañado dun eléctrico de 81
kW, axustado a unha caixa
automática e-EAT8. Esta forza combinada logra 26 g/km
de CO2 e ata 59 quilómetros

BREVES
❱❱
O presidente de
Seat e Cupra, Wayne Griffiths,
defendeu que "o coche eléctrico implica menos traballo,
pero a alternativa é desaparecer", polo que aboga por democratizar a electrificación.

❱❱
Triplete nas probas
de seguridade Euro NCAP: todos os novos modelos de VW,
o ID.5, o Polo e o Taigo, conseguiron a máxima cualificación posible cunha puntuación de cinco estrelas.

❱❱
Preto da metade
dos españois (un 42%) pensou
cambiar do transporte privado
de combustión polo uso dalgún medio de transporte de
mobilidade urbana como a bicicleta ou o patinete eléctrico.

❱❱
A calidade e o servizo ao cliente de Lexus, converxen en Lexus Relax, un
plan de garantía cunha cobertura para o vehículo de
ata 10 anos ou 160.000 km,
sen custo adicional.
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Galicia
Tumosa coa mobilidade eléctrica

O Sandero de Compostela
Monumental foi para Boqueixón
Ofelia Cacho, veciña de Boqueixón
e clienta habitual do
casco histórico de Santiago, é
a gañadora do Dacia Sandero
do Grupo M. Caeiro que
sorteou a Asociación de
Comerciantes, Empresarios e
Profesionais CCA Compostela
Monumental.
Ofelia puxo no boleto gañador o teléfono da súa filla,

Natalia, quen saltou de alegría ao coñecer a noticia
transmitida por teléfono polo
presidente de Compostela
Monumental. Natalia agradeceu a José Manuel Bello
o labor que dende hai anos
leva a cabo a asociación para
evitar que o casco histórico
e o seu comercio tradicional
desapareza.

Peugeot Tumosa,
concesionario
do
Grupo
Dimolk
(Perillo), realizou un seminario
B2B para dar a coñecer máis
sobre a evolución cara á mobilidade eléctrica en Galicia grazas ao PERTE.
Carlos Lourido, director comercial de IBIL-Repsol
Electricidade, e Carmelo Díaz,
director xeral de Pansogal

Enerxías Renovables, falaron
da importancia e da inminente chegada do eléctrico a un
punto tan estratéxico da nosas
economía como é a automoción. O moderador, Marcos
Díaz, xerente de Tumosa
Peugeot, explicou como o sistema eléctrico ademais de sostible é rendible, e contou a súa
experiencia persoal cos coches
eléctricos.

Cupra Garaxe no centro de Santiago
Compostela
Motor inaugurou na
rúa Montero Ríos a
exposición e venda de toda a
gama de automóbiles Cupra.
Jesús Sabucedo, Cupramáster, e Elena Pazos, xefa
de vendas de Compostela
Motor, foron os encargados

de ensinarnos as novas instalacións. A nova Flagship
Store de Cupra, máis aló dun
simple lugar de venda, amósase como un centro de captación de tendencias e novas
necesidades, tanto da comunidade de usuarios de Cupra
como dos seus admiradores.

Breogán Motor presentou o
seu novo equipo de Ralis
Breogán Motor
presentou, ante xornalistas e amigos do
mundo do motor, o Toyota
GR Yaris RZ co que competirá
na primeira edición da Toyota
Gazoo Racing Iberian Cup, con
4 probas sobre terra e outras
4 sobre asfalto. Tamén competirán en ralis do nacional,
que se celebren en Galicia e

en probas do Campionato
Galego de Ralis 2022. Daniel
Berdomás, piloto de Breogán
Motor, estará acompañado no
GR Yaris RZ por Brais Mirón.
Na foto: Daniel Berdomás
con Jesús Somorrostro e
Alejandro e Fernando, xefe
de vendas e asesores comerciais de Breogán Motor.
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O retorno de Hispano Suíza a EEUU
Despois do regreso da compañía en
2019, Michael Fux é
o primeiro propietario norteamericano dun Hispano
Suíza Carmen Boulogne,
unha unidade personalizada ao gusto do multimillonario. Leva a cor favorita
de Fux, o Ocean Song Rose,
un ton morado da flor favorita do rico empresario, a
rosa Ocean Song, unha pintura feita exclusivamente
para el. Esta cor do exterior

contrasta perfectamente co
branco Birkigt White da pel
de alta calidade que decora
o interior do coche de luxo. O
nome do modelo, Boulogne,
está bordado nos asentos deportivos, completando o luxoso estilo do coche.
Michel Fux, o afortunado
empresario, é dende neno un
admirador dos automóbiles,
e coa súa fortuna colecciona
coches de luxo coma se fosen
obras de arte, e o seu garaxe,
unha galería.

Austral, o novo SUV electrificado
É parte da “Nouvelle
Vague” de Renault,
unha nova era da
marca na que pretende ser
referente en modernidade,
tecnoloxía e enerxía limpa.
Por iso a nova linguaxe de
deseño do fabricante francés
chámase, “sensual tech”, que
se ve nas formas xenerosas
e sensuais que se combinan
con liñas dinámicas e detalles
moi precisos e estruturados,
como os faros traseiros de
LED con tecnoloxía microóptica ou os debuxos en forma

de diamante integrados nas
súas luces dianteiras. Con sete
posibles cores de carrozaría,
en xeral, a aparencia exterior
amosa un estilo elegante que
lle dá ao novo Austral unha rechamante presencia sobre as
súas lamias diamantadas de
17 ou 18 polgadas.
Baixo a carrozaría, atopamos un habitáculo tecnolóxico, con un gran cadro de
mandos, de 12,3 polgadas,
acompañado dunha pantalla
de 12 polgadas, que se completa co heads-up display de

O EUNIQ 5, un familiar eléctrico
Maxus é unha marca pertencente ao
grupo asiático SAIC
Motor, e ás súas furgonetas
eléctricas, e-Deliver 3 e eDeliver 9, súmase agora un
familiar de sete prazas completamente eléctrico. Trátase
dun vehículo de 4,87 m de
estilo moderno, elegante e
formas estilizadas, que se
eleva sobre o chan coas súas
lamias de aliaxe de 18 polgadas. O seu teito panorámico,
de funcionamento eléctrico
é o seu portón traseiro confírenlle unha personalidade propia. O espazo interior
procura a comodidade, con
sete asentos calefactables de
xenerosas dimensións, feitos
de coiro microperforado, e
regulables electronicamente. Ademais, a luminosidade, garantida polo teito
panorámico, axuda a crear

esa sensación de amplitude. Dentro do habitáculo, o
usuario pode gozar dun sistema de infoentretemento accesible a través dunha
pantalla de 12,3 polgadas.
Toda esta maquinaria está
propulsada por un motor
eléctrico de 130 kW (177cv)
e un par motor de 310 Nm.
A batería ten unha capacidade de 52,5 kWh, que
facilita unha autonomía
eléctrica en ciclo urbano
de 356 km. Incorpora, ademais, dous cables de carga
tipo 2 (Mennekes): modo 2
de carga lenta Schuko e outro modo 3 de carga rápida.
O prezo do novo EUNIQ 5
é un dos seus principais reclamos, xa que estará dispoñible dende 39.900 €,
incluíndo a axuda máxima
do Plan Moves III.

9,3’’. En canto a motorizacións,
está dispoñible unha e-Tech
híbrida, cun motor de gasolina, combinado cun motor
eléctrico, unha batería de ións
de litio de 1,7 kWh e 400 volts,

que achegan unha potencia
combinada de ata 200cv. O
motor Mild Hybrid, pola súa
conta, ofrece unha potencia
de 140cv ou 160cv.
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Edición S Line Plus para o e-Tron
e o e-Tron Sportback

Novo deportivo eléctrico de Lexus
Lexus publica imaxes do seu novo modelo, parte da gama
completa de BEV Lexus, dispoñible en 2030 baixo o paraugas de Lexus Electrified. A
través disto último, a marca
ten o obxectivo de aproveitar
a electrificación para ofrecer
o maior pracer de condución
aos seus clientes con esta tecnoloxía. Tamén ofrecerán as
vantaxes de Lexus Driving
Signature, unha experiencia
de condución excepcional
baseada en respostas lineais
do vehículo que son completamente fieis ás intencións
do condutor, cunha conexión de desaceleración, dirección e aceleración en todo
momento. A marca nipoa fai

desta nova presentación o
seu símbolo para o que quere que sexa o seu futuro, coa
conxunción de proporcións
e baixo centro de gravidade
necesarias para un automóbil
de altas prestacións, ao tempo que fai unha homenaxe ao
Lexus LFA. Acelera de 0 a 100
km/h en aproximadamente
dous segundos, e terá máis de
700 km de autonomía, unha
marca posible grazas ás batería de estado sólido. O desenvolvemento de vehículos
100% eléctrico é o camiño
que Lexus segue para manter unha ampla oferta de modos de condución mantendo
as esixencias de rendemento,
prestacións e atractivo dunha
marca de luxo.

A última versión
destes dous modelos de Audi engade elementos de confort e
asistencia á condución. A
edición S Line Plus conta de
serie cos faros Matrix LED, o
teito panorámico, a chave
Audi connect key, os asentos
calefactables, a cámara de
contorna 360 graos, portos
USB C nas prazas traseiras, o
paquete de iluminación ambiental plus, a segunda toma
de carga para corrente alterna no lado do acompañante e o paquete de asistentes
City. Este último incorpora
distintas tecnoloxías de asistentes de condución na contorna urbana, como o aviso
de cambio de carril, o Audi

pre-sense 360, o asistente
de tráfico cruzado traseiro,
asistente de interseccións e
o aviso de perigo ao saír do
vehículo.
O sobreprezo do acabado S Line é de 5.600 €, Audi
Financial Services tamén
ofrece un financiamento especial para a edición S Line
Plus, cunhas atractiva cotas
de renting que se viron substancialmente melloradas: o
Audi e-Tron 55 Quattro S Line
Plus está dispoñible dende
unha cota mensual de 936
€ (prezo sen IVE para renting de 36 meses/15.000 km
anuais sen entrada) e dende 956 € no caso do e-Tron
Sportback 55 Quattro S Line
Plus.

táctil de 9” e conexión sen cable vía Apple CarPlay.
Xa se comercializa por
23.150 €. Tamén é posible por
173 € ao mes se se opta polo
programa de financiamento

con Toyota Easy, ou 185 € ao
mes con Toyota Easy Plus, o
programa de financiamento
de Toyota España con 4 anos
de garantía e 4 anos de mantemento incluídos.

Edición limitada Yaris GR SPORT GT7
Toyota presenta a que será
unha nova edición limitada
de tan só 100 unidades. Tan
só está dispoñible nunha motorización: 1.5 Dynamic Force
de 85 kW/116cv. Parte do acabado GR SPORT Plus e está
dispoñible en cor bi-tón Gris
Ascari con teito negro.
Son características deste
Yaris as súas lamias de aliaxe
de 18 polgadas con segmentos en vermello mecanizado,
a grella frontal de deseño de
panal de abella con logotipo

GR, o difusor traseiro exclusivo
para a gama GR SPORT, os cristais traseiros escurecidos e as
ópticas dianteiras e traseiras
LED. O interior do GR SPORT
GT7 destaca polos asentos
deportivos GR SPORT con tapizaría de coiro e Alcántara,
cos pespuntes en vermello e
o logo GR, e volante de tres
radios de coiro perforado
con pespuntes en vermello.
No que respecta ao sistema
multimedia, equipa Toyota
Smart Connect con pantalla

Especialistas en coches de ocasión

Nos importa tu tiempo!
Rúa María de los Ángeles de la Gandara, nº24 Pol. de Boisaca - 15890 Santiago - Tel.: 881 956 626
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Volvo actualiza o C40 Recharge
Entre as novidades
de Volvo destaca especialmente a última versión do C40 Recharge.
Todos os cambios inclúen un
modo de compra e distribución a través de Internet máis
sinxelo para facilitar o proceso. A nova variante do C40 é
totalmente electrificada cun
só motor con accionamento
nas rodas dianteiras, que amplía a catro a gama de modelos eléctricos da marca e
supón un paso máis cara ao
seu obxectivo de vender unicamente vehículos eléctricos puros en 2030. Ten unha

batería de 69 kWh e unha autonomía aproximada de 434
km cunha soa carga (WLTP).
Cun sistema de carga rápida, o
nivel da batería pode pasar do
10 ao 80% nuns 32 minutos.
Agora, e dende Internet, os
compradores de Volvo terán a
posibilidade de elixir entre diferentes niveis de equipamento e adaptando o seu coche
ás necesidades concretas e individuais que teñan. A oferta
está estruturada de xeito que
sexa o máis transparente posible nos prezos e nas opcións
preseleccionadas.

Jeep e a electrificación off-road
Os novos Jeep
Compass
e
Renagade incorporan a tecnoloxía e-Hybrid,
unindo dous conceptos, as
baixas emisións e un 4x4,
que polo xeral non se ven
ao mesmo tempo. Con esta
implementación, os modelos de Jeep reducen o consumo de combustible e as
emisións ata un 15%. A maquinaria ten a potencia e a
axilidade dun motor turbo
1.5 gasolina de 130cv e catro cilindros coa suavidade dun propulsor eléctrico
de 15 kW (20cv), todo iso

xestionado eficientemente
por unha caixa de cambios
de dobre embrague de sete
velocidades.
Coa función Silent Start, o
vehículo arrinca sen necesidade de acender o motor de
gasolina, utilizando un modo
de condución silencioso, puramente eléctrico. Por outra
banda, o Energy Recovery recupera a enerxía que doutro
xeito se desperdiciaría cando o vehículo desacelera (eCoasting) e durante a freada
(Regenerative
Braking).
Como calquera híbrido, o
modo Electric Drive permite

circular en silencio, en unha
función totalmente eléctrica, mentres o motor de gasolina permanece apagado.
Estas tecnoloxías achegan o

Jeep Compass e o Renegade
á experiencia de condución
silenciosa, confortable e sostible dos coches eléctricos.

de aceleración dun iate. U6ion
dispón dunha pantalla táctil
independente de 14,6 polgadas no centro do cadro de
mandos. Ademais inclúe unha
interface home-máquina con
recoñecemento de voz que
pode falar e escoitar aos ocupantes e controla numerosas

funcións do vehículo e de
entretemento.

Arrinca a produción do próximo Aiways U6ion
Na
cidade
de
Shangrao, China, comeza neste 2022 a
produción no novo modelo
de Aiways, un SUV cupé eléctrico. Con liñas deportivas
e vigorosas, ten un teito de
estilo fastback cunha superficie acristalada en forma de
cúpula e unha parte traseira
acampanada. Un deseño aerodinámico que incorpora,
en elementos como o gardalamas traseiro ou o paso
de roda, conceptos de enxeñeira pneumática. Cara á parte traseira do vehículo hai un
alerón curvado en dous tons.
As lamias deportivas de 21
polgadas, en dous tons e de
baixa resistencia ofrecen unha

excelente disipación da calor
e rendemento aerodinámico,
todo iso cun peso relativamente baixo.
O deseño do interior é minimalista, mantendo un alto
nivel de equipamento, combinando materiais de calidade e
detalles interesantes, e en xeral recalcando o estilo deportivo do coche. Consta de varios
elementos destacables, coma
o volante deportivo multifunción de forma cuadrangular
detrás do cal atopamos un
cadro de mandos flotante de
sete polgadas, que proporciona información esencial sobre
a condución. O grip shift, situado xunto ao condutor, é un
selector inspirado na panca

Talleres

Sprint
Bosch Car Service

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

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

Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela
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Nova tecnoloxía de recarga Volvo

Audi actualiza o Q4 e-tron

Durante tres anos, a
compañía nórdica de
taxis, Cabonline, empregará unha frota de Volvo
XC40 Recharge totalmente eléctricos na cidade sueca
de Gothenburg, a segunda
en tamaño no país, que conta cunha rede de puntos de
carga para tal propósito. Este
plan de proba enmárcase dentro da estratexia Gothenburg
Green City Zone, que precisamente procura atopar novas
formas de mobilidade sostible,
servindo de ensaio destas tecnoloxías tanto en Suecia como
en Europa.
Os puntos de carga son obra
de Momentum Dynamics,
unha empresa líder neste

As melloras focalízanse na tecnoloxía
de recarga e nas opcións de conectividade do
vehículo. Agora, toda a gama
poderá cargar a batería cunha potencia de ata 135 kW.
O tempo de carga para pasar
dun 5% ao 80% de capacidade
da batería redúcese a 29 minutos para o Q4 40 e-tron e o
Q4 Sportback 40 e-tron, mentres que para o Q4 50 e-tron
quattro e o Q4 Sportback 50
e-tron quattro pasa a ser de 36
minutos.
Por outra banda, a marca
alemá integra o asistente de
Amazon, Alexa, no software
do coche, permitindo ao usuario dar comandos de voz ao
seu vehículo, ou mesmo xestionar electrodomésticos da
casa dende a comodidade do
asento do condutor. Tamén, a

sector, e funcionan cando un
vehículo compatible aparca
sobre unha plataforma de recarga integrada na calzada,
polo que a máquina se recarga
sen necesidade de que o condutor se baixe. Para os modelos XC40 Recharge totalmente
eléctricos, a potencia de recarga sen cables será de máis de
40 kW, co que as velocidades
de recarga serán catro veces
máis rápidas que cun cargador
CA de 11 kW con cable e case
tanto como as dun cargador
rápido CC de 50 kW con cable.
A iniciativa Gothenburg Green
City Zone ten o obxectivo de
conseguir que en 2030 o transporte estea libre de emisións.

Subaru actualiza o Forester
no seu 25 aniversario
Celebrando o cuarto
de século de Forester
nas estradas, Subaru
presenta o MY22, a última versión do modelo. Construído
sobre a Plataforma Global de
Subaru, ofrece un desempeño dinámico que resulta nunha condución e estabilidade
superiores, unhas prestacións
melloradas, unha dirección
máis sensible e vibracións
baixas. Os resortes helicoidais
renovados e os amortecedores da suspensión dianteira
e traseira brindan unha comodidade de condución áxil.
Está propulsado por un sistema e-Boxer que consiste nun
motor de dous litros de inxección directa e catro cilindros,

acompañado por un motor
eléctrico dentro da transmisión Lineartronic, logrando
unha aceleración máis suave,
un 30% máis lineal e un par altamente sensible.
O novo Forester MY22 ten
tres modos de condución:
con motor, eléctrica e con
asistencia do motor. Dende
parado ou a baixa velocidade, o motor eléctrico só alimenta o vehículo, para unha
condución silenciosa e sen
emisións. Dependendo do
estado da batería, o modelo
pódese conducir de forma totalmente eléctrica distancias
de ata aproximadamente 1,6
km e alcanzar velocidades de
ata 40 km/h.

través da aplicación MyAudi,
o cliente tamén poderá acceder a opcións de carga diferentes, ademais doutras funcións
como planificar as rutas con
antelación, establecendo previamente onde terá lugar a parada de recarga, por exemplo.
O paquete óptico negro plus
permite acentuar e personalizar aínda máis o aspecto dinámico do Audi Q4 e-tron. Os
acentos negros na zona do
Singleframe resaltan o frontal mentres os paragolpes
dianteiros e traseiros tamén
inclúen elementos en cor negra, do mesmo xeito que as
molduras das ventás laterais.
Ademais, todos os modelos
Q4 e-tron están dispoñibles
agora coa carrozaría en cor
negra, unha posibilidade reservada ata o de agora á edición One.
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Talleres

Cómpranche pola túa forma de ser
■ Texto: MANUEL BÁEZ
COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES
■ Imaxe: ANTÓN PEREIRA

O Título é moi significativo, ao final, trátase de relacións. E no caso dun taller
ou calquera empresa, tense
relacións principalmente cos
empregados e cos clientes.
Os clientes, acoden ao
“Taller Assistec” ou veñen
ver a Manel?
Eu creo que veñen ver a
Manel, o dono do taller. Os
clientes desexan falar con
el, ata para pedir unha cita,

salvo en concesións considerables ou estruturas grandes.
Se esta circunstancia do taller multimarca afecta á calidade de vida do propietario
do taller e colateralmente á
rendibilidade do negocio,
como afrontar esta situación
sen que afecte á relación cos
clientes será un factor para
analizar. Porque é evidente
que isto non axuda.
Neste articulo poñerei enriba da mesa dúas opcións
e dependerá das características do taller e de sopesar onde se vai a sentir máis

cómodo o propietario do taller, se como mecánico ou
como xestor.

Unha opción
Se no taller temos
a figura do Asesor/
Recepcionista/Oficinista e/
ou Administrativo, a miña
recomendación, é formar, en
caso de necesidade, en técnicas de venda a esta figura.
Dado que a función principal deste perfil é comercial, asesorando ao cliente,
xestionando e planificando
citas e a recepción activa.
Entón, son necesarios coñecementos técnicos? Pois si,
sexan benvidos, pero non
son imprescindibles; polo
menos baixo o meu criterio.
Evidentemente hai que formalo en xestión de taller, coñecer que KPIS debe analizar
para informar á Propiedade
do Taller.
Se óptase por esta vía ao
contar cos recursos humanos, tocará traballar na educación ao cliente (quererán
ir ver ao dono) e en formar a
esta figura, darlle todo o poder relacionado a este perfil,
co obxectivo de que o propietario se poida dedicar ao
seu, é dicir, a rendibilizar as
súas horas produtivas. A consecuencia e unha mellora da
rendibilidade e da calidade
de vida laboral.

Outra opción
A outra opción é un cambio de rol, pasar de mecánico a xestor. Neste caso os
seus coñecementos técnicos
son un valor engadido, pero
sobre todo será necesaria
unha dose moi alta de actitude ante o cambio a probar
cousas diferentes.
Non é saudable que nas
oito horas laborables só consiga facturar dúas e ter que
seguir reparando unha vez
todo o mundo está nas súas
casas. Entón, que se fai coas
horas produtivas do propietario do taller? Alguén as terá
que producir, e aquí aflora
outro problema, atopar a un
técnico.
O efecto será o dunha mellor rendibilidade e de calidade de vida laboral. Vaia,
os mesmos que na primeira
opción.
Ver e non visionar non
axuda á xestión. Se só nos
fixamos en hoxe e non planificamos a máis longo prazo levar a cabo cambios faise
difícil, e a eficacia non estará
sempre asegurada.
Se vos vedes reflectidos
neste escenario, invito dende estas liñas a visionar e non
tan só a ver, e que o cerebro
pense en “como o fago” e non
se deteña coa escusa de “non
podo”.

O ZOE zozobra
Si, zozobra e de que maneira. Este Renault é o peor da
clase dos coches eléctricos:
cero en seguridade.
O fabricante galo ten que
coller pasantías rapidamente. Se xa o seu máximo dirixente, Luca de Meo, leva
unha boa tempada chorando por todos os currunchos
de Europa para que non o
apuren co tema dos eléctricos agora aparécelle un fillo
coa peor nota da clase. Si, un
cero rotundo foi o que sacou
o Renault ZOE nas probas de
choque de Euro NCAP. Estas
probas de seguridade deixaron un resultado pésimo

para o renovado ZOE: o utilitario eléctrico non conseguiu ningunha estrela, o
peor resultado en anos, debido ás súas carencias en
equipamento de seguridade activa e pasiva.
O Zoe que recibiu varias
melloras na súa batería,
non engadiu seguridade. O
airbag lateral montado no
asento, que antes protexía
a cabeza e o tórax, foi substituído por un menos eficaz que só protexe o tórax,
o que supón "unha degradación da protección dos
ocupantes", segundo os
examinadores.

"Estes decepcionantes resultados do ZOE demostran
que a seguridade se converteu nun dano colateral
na transición do fabricante francés cara aos coches
eléctricos", comentou o secretario xeral de Euro NCAP,
Michiel van Ratingen, despois das probas de choque.
Euro NCAP é tallante e asegura que o Renault ZOE non
só non ofrece ningunha seguridade activa apreciable
de serie, senón que a protección que lles ofrece aos
ocupantes é «peor que a de
calquera vehículo que vexamos en moitos anos».

Este superdeportivo producirase nunha edición limitada de só 112 unidades,
todas elas xa vendidas antes
da súa presentación. As entregas comezaron este mes.

Axenda

Sprint

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

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

Esp ecialidad en Motos de Trial
Avda. de Cepeda Oza - C.P. 15886 Teo - A Coruña
Telf.: 981 80 70 27 - Telf/Fax: 981 80 67 46 - Movil: 696 62 72
Moto93@telefonica.net
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Citroën ë-C4 100 kW Shine
Unha boa alternativa

■ RAMIRO SANTOS | Texto e Fotos

Poñemos a proba en
condicións reais ó Citroën
ë-C4 (100% eléctrico), que
anuncia máis de 350 km
de autonomía, mantén a
novidosa silueta crossover-cupé. No número 290

de SPRINT MOTOR (xullo
de 2021) cubrimos a estrea desta 3ª xeración C4
probando a versión térmica diésel máis potente.
Cumpríu coas nosas expectativas e convenceunos
en practicamente todos os
apartados. Dende aquela

está a acumular moi boas
cifras de vendas. De feito,
a variante eléctrica ë-C4
ven de liderar en xaneiro
as vendas de eléctricos na
súa categoría.
Mais antes, queremos
agradecer ó concesionario
Stellantis & You de Perillo

(A Coruña) a cesión da unidade de probas.

Case indistinguibles
O deseño desta versión
eléctrica do C4 non difire do
resto da gama: trazas de SUV
mesturadas cunha silueta de
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baixos, as diferen- zas limítanse ó logotipo “ë” nas portas e na tapa
do maleteiro.
Uns elementos decorativos substitúen as saídas do
inexistente escape; e outros, os airbump, adornan
portas e paragolpes dianteiros (aquí, en cor gris texture). Tamén específicas, as
lamias de aliaxe Crosslight,
de 18 polgadas, cun estudado deseño aerodinámico e
montadas en pneumáticos
con menor resistencia á rodadura en prol da meirande
eficiencia.

O miolo eléctrico do ë-C4

corte deportivo. Posúe liñas
que o fan inconfundible: os
finos LED diúrnos sobre os
bloques lumínicos LED poligonais, que alumean permanentemente nun patrón
en forma de “><”. Iso diante,
pero tamén atrás, onde tamén mostra personalidade

cun alerón e unha banda en
negro, facendo de ponte entre os grupos ópticos.
É un deseño unificado no
que non se procuran grellas nin aditamentos exclusivos que delaten á versión
eléctrica. E salvando o carenado aerodinámico dos

A plataforma e-CMP do
ë-C4 é adoptada -de modelos eléctricos de Stellantis
do segmento inferior- e
adaptada -ás proporcións
do que remata por ser un
compacto do segmento C-.
Coa que lle correspondería
lexitimamente non pasaría
de híbrido enchufable. En
2024 chegará unha segunda xeración da plataforma, con autonomías máis
próximas ós 500 km, grazas a unha batería de máis
capacidade e un conxunto
propulsor cunha meirande
eficiencia. O actual tamén é
compartido: é de 136cv (100
kW) e 260 Nm de par máximo. En prestacións, acelera
ata 100 km/h en 9,7” e a velocidade máxima limítase a
150 km/h.
A batería de ións de litio
ten refrixeración líquida,
conta con 50 kWh brutos de
capacidade (uns 46 kWh netos). Reparte o seus case 220
kg ó longo da base do vehículo, aproveitando tamén
o espazo baixo os asentos e
no oco da pequena roda de
reposto.
O maleteiro do ë-C4 mantén os mesmos 380 litros de
capacidade da gama e nel
atoparemos un cable de
recarga con toma doméstica (schuko). O de tipo 2
(Mennekes) é opcional. O
conector de recarga agóchase trala mesma tapa que
acolle a boca do depósito
nas versións térmicas.

O ë-C4 incorpora un cargador embarcado de 7,4 kW
(monofásico), podendo escoller en opción outro de
11 kW (trifásico). Para cargar a batería por completo
requírense entre 15 e 24 horas nun enchufe doméstico.
O cargador que instalariamos no garaxe empregaría
de 5 a 7:30 horas en enchela. Cando vos sirvades dun
punto de carga dos rápidos
(ata 100 kW) abondará media hora para completar o
80% (ralentizándose no tramo final).
A garantía da batería asegura que a súa capacidade non baixará a menos
do 70% da orixinal nos oito
primeiros anos de uso (ou
160.000 km, o que antes
aconteza).

No modo
Sport disporemos
da potencia máxima
(136cv)
O incremento de autonomía anunciado neste 2022,
de 350 a 357 km (WLTP), é
froito de melloras na transmisión e na bomba de calor. Mais a marca fala de
materializar case 30 km reais máis. Realmente vai depender moito da contorna e
das condicións ambientais
nas que circulemos e, en
boa parte, da nosa habilidade para xestionar a enerxía,
combinando axeitadamente os modos de condución:
Normal, ECO ou Sport.

Habitable e cómodo
No Citroën ë-C4 tódalas
prazas contan cun espazo
xeneroso para as pernas. A
caída do teito pode causar a
única incomodidade para os
pasaxeiros altos que viaxen
atrás, onde dous irán mellor
que tres. A habitabilidade
interior vese reforzada polo
“efecto luz” do outro teito: o
panorámico con apertura.
A filosofía da marca é
fiel á comodidade de marcha: os recoñecidos asentos
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Advanced Confort contan
con acolchamentos de diversas densidades que aseguran viaxes descansadas.
Nesta unidade (acabado Shine) atopamos o coiro “Hype Black” (opcional)
e calefacción nas butacas
dianteiras, con regulación
eléctrica e masaxe.
O conxunto do salpicadeiro transmite harmonía ó
conservar a altura en toda a
súa extensión. Diante do pasaxeiro se sitúa unha guanteira inmensa e un caixón
pensado para gardar unha
tablet (disponse dun enxeñoso soporte escamoteable).
Contamos con moitos ocos,
conexións USB, Android
Auto e Apple Car e, nesta versión, carga sen cables para o
móbil. En xeral, o interior faise acolledor e agradable.

Ó volante
O posto de condución é
o mesmo das versións térmicas. Temos un volante
practicamente redondo, de
bo tacto, que conta coas
botoneiras habituais onde
regular a multimedia e o relativo ó control de cruceiro
adaptativo. Repite tamén a
"minipantalla” da instrumentación, que mostra información da carga e autonomía
restante. Un truco: configurade o head up display para
que emerxa da base do parabrisas; a súa presencia

delatará cando o coche está
acendido (algo moi interesante nun silencioso coche
eléctrico).
Polo demais, a pantalla
central é mais xenerosa (10
polgadas), conta con dous
botóns de acceso directo
e aglutina as funcións de
multimedia, navegador e
axustes do coche, principalmente. Tamén a xestión
da climatización, aínda que
Citroën dispón acertadamente controis manuais con
ruletas, máis intuitivos, que
non distraen da condución.
Existe outro botón específico para acceder a un menú
de estatísticas, xestión da
enerxía, e programación da
carga (en combinación coa
app MyCitroën).

Primeiras sensacións
Agora que sabemos que
está acendido, desprazamos
o selector do cambio á posición “D”. Apreciamos certa
lentitude no funcionamento, que non experimentamos nas versións térmicas.
Aceleramos, desactívase o
freo de man e notamos a dirección moi asistida. Indo
amodiño, o coche emite un
son de “coche futurista” para
ser percibido polos peóns da
contorna. En ruta, a inexistencia de ruído do motor fai
doado manter unha conversación por enriba do son de
rodadura e o ar nos espellos.

Faise agradable de conducir
este ë-C4!

Suspensións e freos
O
exclusivo
Amortecemento Progresivo
Hidráulico do que presume
Citroën ten un reto extra:
as baterías levan ó conxunto ata ós 1.616 kg e alteran
o centro de gravidade. Mais
esta suspensión conta de
por si cunha maior resisten-

Conta cunha
xenerosa pantalla
central de dez
polgadas
cia que as convencionais.
Na nosa experiencia, a sensación de confort e flotabilidade mantense, segue
illando satisfactoriamente
do firme irregular. Ese peso
extra aporta, por un lado, un
maior asentamento e apoio
xeral no chan: así, nas curvas sentímolo máis rotundo
no asfalto e obedece mellor
e máis directamente ó xiro,
carecendo de tendencia á
subviraxe; e por outro, implica meirandes inercias, e
iso notámolo á hora de deter o coche en determinadas
situacións. Os freos transmiten correctamente o proceso
pero teremos que habituarnos a un dobre tacto. Aínda

que unha condución eficiente aforraranos ter que abusar deles.
Na versión eléctrica non
hai marchas nin levas no
volante coas que cambiar
manualmente; polo tanto,
carecemos do botón M no
selector. No seu lugar, o botón B (Bracke) activa unha
freada rexenerativa que intensifica a recarga de enerxía
cando soltamos o acelerador. Se somos algo hábiles
na condución, chegaremos
a moderar a marcha ou practicamente deter o coche,
prescindindo en gran medida do freo, co beneficio que
implica en contornas urbanas. Pretiño del, o selector de
modos de condución, cada
un co seu carácter. O coche
iníciase no Normal, dispoñendo 107cv (80 kW) para a
meirande parte das circunstancias, estradas, autovías…;
o modo ECO propiciará consumos máis axustados, especialmente en rutas urbanas e
interurbanas, con 80cv dispoñibles; no modo Sport
disporemos do par e potencia máximos (136cv), por se
imos cargados, afrontamos
un adiantamento ou nos animamos a espremelo a conciencia en prestacións… e
en enerxía!, porque veredes
diminuír a autonomía de xeito notable. Outro factor que
entraría na ecuación xeral é
a dispoñibilidade de puntos
de carga cando encaremos
unha viaxe longa.

Experiencia de recarga
Cun coche eléctrico, cómpre contar cun cargador
particular no garaxe. Nesta
semana de probas co ë-C4
dispuxemos de praza con cargador, e alternamos recargas
en enchufes estándar, cargadores gratuítos e tamén de
pago. Xogamos con desprazamentos habituais, combinando medias de 140 km
diarios por estrada, autovías
e traxectos urbanos diversos.
Tanto procuramos consumos
mínimos como experimentamos co peor dos escenarios
(temperaturas de 5 graos,
modo Sport e climatización activada). Vimos que o
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marcador da autonomía
baixaba a un ritmo preocupante! En conxunto, movémonos nuns consumos de
entre 13 e 19 kW/h.

Conclusións
O Citroën ë-C4 é un coche
atractivo e moi actual, amplo e seguro, cun marcado
matiz de confort de marcha
máis que prestacional. Esta
versión eléctrica revélase
como unha alternativa plenamente válida para o día a
día e á que nos habituamos
máis axiña do agardado. E
aínda que de inicio botamos
en falla o ruído do motor, foi
ó volver á mecánica de combustión cando reparamos no
outro factor: o coche “normal”
vibra! Crédenos que foi o que
máis nos chamou a atención.
Vaiámonos acostumando, é o
que nos agarda para xa.

Prezos e equipamento
Segue vixente o Plan Moves
III, mais consultade todos os
descontos posibles no voso
concesionario de confianza.
Dende a versión Feel (33.900
€), pasando polo acabado
Feel Pack (35.500 €) ata o
Shine desta unidade de probas (36.600 €) dispoñemos
dun interesante equipamento de confort e seguridade,
con sensores, cámaras e asistentes, que interveñen nas 20
axudas á condución dispoñibles. Elementos vistos neste
ë-C4, como os asentos en pel
ou o teito practicable, teñen
sobrecuste.

Apreciamos:
•
•
•

O silencio interior de marcha
A resposta, a comodidade e o espazo, similares
ó térmico
Plenamente válido para a maioría dos usos
cotiáns

A mellorar:
•
•
•

Indicador de nivel da batería, mellor en
porcentaxe
Máis autonomía, por tranquilidade e versatilidade
Irase facendo algo máis “económico” co tempo?

• Cilindros: dous en liña
(catro tempos)
• Carrozaría: Crossover Cupé, 5 p
• Cor: Azul Iceland
• Acabado: Shine
• Motor: Eléctrico
• Potencia: 136cv / 100 kW
• Par máximo: 260 Nm
• Tracción: Dianteira

• Capacidade batería: 50 kW
• Refrixeración: Por líquido
• Autonomía: 357 km (WLTP)
• Cambio: Automático
• Medidas longo/ ancho/ alto
(mm): 4.360 / 1.800 / 1.525
• Peso:1.616 kg
• Capacidade maleteiro:
380 / 1.250 litros
• Prestacións: 150 km/h
vel. máx. limitada
• Aceleración ata 100
km/h: 9,7 segundos
• Consumo medio WLTP:
15,4 kWh/100 km
• Etiqueta medioambiental: Cero
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Accesorios
Alfredo “Fredi” López, xerente de D´Auto

"Hai que distinguir entre un detector
e un localizador de radares"

■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotos

Alfredo López de la Iglesia, máis coñecido como “Fredi” no mundo de motor
compostelán, é un home especializado
no sector dos accesorios. É o director-xerente da empresa D´Auto. As súas mans,
e a súa experiencia, son moi solicitadas
polos sibaritas dos automóbiles que
queren incorporar algún detalle ao seu
vehículo, tanto pode instalar uns sensores acústicos de aparcamento como un
sistema de axuda a condución.
SPRINT MOTOR: Cales son os accesorios que máis vos solicitan na actualidade a D´Auto?
Alfredo López: A día de hoxe o máis demandado probablemente sexan os distintos sistemas multimedia, como por
exemplo: o Car Play ou o Android Auto.
O primeiro é específico do fabricante
Apple, para o seu sistema de telefonía
(Iphone), e o segundo é para teléfonos
que incorporan o software Android,
practicamente o resto de marcas de
móbiles.
Os navegadores tamén son un tema que
lles preocupa moito aos usuarios.
SM: Cales son as necesidades dos vosos
clientes cando falamos de navegadores?

A.L.: O que realmente prefire a xente é utilizar o navegador do seu móbil, xeralmente o de Google, a través
dun dos sistemas que acabamos de
falar. Deste xeito van dispor comodamente dun navegador actualizado
continuamente.
SM: E os navegadores que veñen instalados de fábrica?

O software
será unha das
liñas de negocio
máis rendibles das
marcas de coches
A.L.: Outra cousa son os navegadores que veñen montados polas compañías nos vehículos actuais. A maior
parte destes esixen unhas certas claves
ou códigos, que os xera a propia marca,
para poder ser actualizados. Ou sexa terás que pagar polo código que che dea
o fabricante.
Para entendernos cada vez é máis difícil poder “piratealos”. Isto ímolo ver cada
vez máis a miúdo. Os fabricantes saben
que o software será unha das súas liñas de negocio máis rendibles no futuro.

Como é normal trataran de rendibilizar
ao máximo este capítulo.
SM: Os sistemas de axudas á condución
seguen sendo demandados?
A.L.: Neste tema houbo moita confusión nos últimos anos. Por exemplo,
hai que distinguir entre un detector e
un localizador de radares. Así como o
primeiro sería ilegal o localizador non.
Este último indícanos onde están, ou
poden estar, os radares fixos ou de tramo. Tamén nos avisan onde están os semáforos con cámara. O localizador é un
dos accesorios estrela neste momento.
Practicamente, todos os fabricantes os
actualizan gratuitamente.
SM: Segue habendo furor polos equipos de audio digamos
sobredimensionados?
A.L.: Ese mundo decaeu moitísimo.
Os coches actuais traen equipos moi
superiores aos de hai un par de décadas e ademais todos están integrados.
Melloraron moito en xeral, incluso os altofalantes. Cada vez temos menos marxe os especialistas no tema do Car Audio.
Neste tema quédanos unha parcela cos
altofalantes. Algún cliente exquisito encárganos uns altofalantes moi especiais,
incluso algún subgrave que realce e matice certos sons.

SM: Os sensores acústicos de aparcamento son case imprescindibles. Tamén
os montades na vosa empresa?
A.L.: Hai moita demanda de sensores
de aparcamento. Curiosamente hai coches de exposición ou de existencias
que non traen este elemento e o cliente quere incorporalo. É case necesario
para moitos condutores. Incluso algún
usuario cun coche con cámara traseira
nos pediu o sensor acústico para orientarse mellor.
SM: Que é o máis “especial” que instalastes no vehículo dun cliente de D´Auto?
A.L.: Probablemente fose un sistema
de escape completo en titanio dun
dos mellores especialistas mundiais,
Akrapovic. Unha marabilla que instalamos nun automóbil deportivo de
gama alta.
SM: Cales son os plans de futuro a curto
prazo de D´Auto?
A.L.: Estamos estudando a posibilidade de mellorar e aumentar as nosas instalacións e de facer unha tenda
especializada cara ao público. Isto último é unha demanda que nos están
facendo a diario moitos dos nosos
clientes e amigos.

Presentación
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Novo Kia Sportage
Pensado para Europa

■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ KIA PRESS | Fotos

O novo Sportage de Kia é o
resultado do esforzo da marca surcoreana por presentar
o modelo ao mercado europeo adaptando as dimensións e proporcións para as
estradas deste continente.
Trátase dun SUV, dispoñible

Conta
cun sistema de
son totalmente
envolvente Harman
Kardon
en diferentes motorizacións
híbridas e nunha de gasolina, que combina un deseño
exterior elegante e musculoso cun interior vangardista e
dotado coas últimas tecnoloxías e conectividade. Entre
as melloras dinámicas, cabe
destacar o modo Terrain, o
adecuado para actividades
de ocio ao aire libre, válido para condución off-road.
Kia, ademais, desenvolveu
unha nova suspensión controlada electronicamente e
un sistema de tracción total,
tamén baixo control electrónico, que distribúe a potencia de forma óptima entre

as catro rodas do Sportage.
Estas novidades repercuten
no aumento da seguridade e
na comodidade dos usuarios
abordo do coche.
No que respecta ás motorizacións, este Kia ten seis variantes, todas con propulsores de
1,6 litros, catro cilindros e turboalimentados. Primeiro, temos un T-GDi Plug-in Hybrid,
que desenvolve 265cv con
350 Nm de par, acompañado
dun motor eléctrico de batería de ións de litio e polímero
de 91cv e 304 Nm de par. Por
outra banda, temos unha versión híbrida de gasolina, un
motor T-GDi Hybrid que entrega 230cv de potencia coa
axuda dun motor eléctrico de
60cv e 264 Nm de par. Outras
opcións, mild hybrid gasolina,
son dous propulsores turboalimentados de T-GDi, de
150cv con 250 Nm de par e
180cv con 265 Nm de par. Na
variante de motor de gasolina atopamos un T-GDi que
entrega 150cv de potencia
con 250 Nm de par. Por último, o Sportage conta cunha
motorización diésel de 115cv
e 280 Nm de par.
O novo Sportage presenta
unha fervenza de liñas tensas
e nítidas, que xera superficies
limpas pero musculosas. O
concepto de deseño que impera é a nova linguaxe visual

de Kia “Opposites United”, ou
Opostos Unidos. Esta baséase en cinco piares: “Alegría
dende a razón”, “Poder do
progreso”, “Tecnoloxía para

Este Kia
dispón de seis
motorizacións,
todas de catro
cilindros
a vida”, “Tensión para a serenidade” e “Audacia por natureza”. Erguendo sobre o chan
todos estes conceptos estéticos abstractos, atopamos unhas moi concretas lamias de
aliaxe de 17, 18 ou 19 polgadas, con diferentes opcións
de cor e acabados.

Baixo esta cuberta exterior, o
novo Sportage amosa un habitáculo de estilo atrevido e
moderno, con moita tecnoloxía, pero de texturas suaves. Unha pantalla táctil de
12,3” funciona como centro
neurálxico da condución,
presentando as opcións de
conectividade, funcionalidade e usabilidade. Ademais,
o interior conta cun sistema
de son totalmente envolvente Harman Kardon.
En canto a medios de asistencia á condución, o
Sportage non se queda atrás
dos seus competidores, incluíndo un control intelixente de cruceiro baseado
na navegación, que axuda
ao usuario empregando información do tráfico na estrada e autoestrada.
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Aprilia Tuareg 660 2022
Desert Spirit
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■ XOSE ARUFE | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía
https://motospruebas.blogspot.com
motospruebas@gmail.com

Nos últimos anos Aprilia
estivo completamente envorcada nas motos de asfalto. As máquinas deseñadas
polos enxeñeiros de Noale
non tiñan previsto saír da
cinta negra, con todo, os
directivos da marca decidiron volver ás súas raíces
off-road, ben arraigadas
en Aprilia. Só tiveron que
remontarse a un pasado
non tan afastado, a mediados dos anos 80, para atopar a herdanza do Espírito
do Deserto, a Aprilia Tuareg
600 Wind.
Podería parecer moi
sinxelo, xa que a plataforma ideal para a nova moto
estaba lista en forma dun lixeiro motor bicilíndrico en
liña de 658,8cc, con pedigree e aspiracións deportivas. Esta unidade térmica
xa impulsa dous modelos
do catálogo de Aprilia, as
deportiva RS 660 e Tuono
660 de carreiras de rúa.
Vale, pero non é tan fácil
crear unha moto tan diferente baseándose só neste motor.
Volvemos ao off-road
logo de tantos anos. Esta
moto tiña que ser rompedora, competitiva, e ata
claramente superior agora
que a marca está nun momento sublime.
Aprilia tivo que construír
unha moto completamente nova para competir cos
vehículos deste segmento
que xa estaban no mercado. Como facelo? Pois observando e imitando as
solucións técnicas doutros
modelos como a Yamaha
Ténéré 700, KTM 890,
Triumph Tiger ou BMW,
estudar as solucións, sacar conclusións e, en base
a elas, construír a súa propia. Unha máquina nova
e mellor, desafiando ata
á Raíña de África. http://
www.motospruebas.com/
search?q=AFRICA+TWIN

Desenvolvemento
En primeiro lugar, houbo que reconstruír o propio motor, adaptándoo
ás novas condicións de
uso off-road. Optouse por
un aumento lineal do par
motor en detrimento da
potencia máxima, entre
outras cousas cambiando
as árbores de levas, 80cv a
9.250 rpm e 70 Nm a 6.500
rpm da Tuareg a 100cv a
10.000 rpm e só 67 Nm a
8.500 rpm da deportiva RS
660.
As modificacións fixeron
que o motor gañase moito na parte baixa e media
da gama de revolucións,
e aínda que lle gusta subir de voltas, conducindo
a Tuareg non sentes en absoluto a necesidade de enroscar o puño dereito ata
o corte. Tamén se fixeron
modificacións no sistema
de aceite, houbo que adaptarse á posición máis vertical da moto. Na caixa de
cambios, trocouse a relación da primeira marcha,
que se acurtou notablemente para conseguir máis
dinamismo, tan necesario
cando se conduce fóra da
estrada.
O motor pesa 56 kg, e
está aparafusado ao bastidor tubular de aceiro alixeirado, que forma unha
unidade co subchasis non
desmontable, fixado con
barras planas de aluminio
en seis puntos. O basculante é unha potente peza de
aluminio alixeirado. A moto
pesa 187 kg en seco e 204
kg en estado de marcha. As
suspensións, que permiten
ata 240 mm de percorrido
(o maior da categoría), están fabricadas por Kayaba
e a súa efectividade nótase
nos primeiros metros que
circulas con esta moto, a
flotabilidade é impresionante. O deseño das lamias
de radios perimetrais, permite o uso de pneumáticos sen cámara, podemos
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reparar unha picada sen necesidade de desmontar.

Deseño e tecnoloxía
O primeiro que diría ao
observar esta moto é que é
moi bonita, así de sinxelo, as
súas liñas esveltas fana moi
atractiva e os seus compoñentes irradian calidade e
tecnoloxía.
Outra cousa que chama
poderosamente a atención,
é a nova pantalla TFT de 5”
de alta visibilidade, diferente ás que ata agora se atopaban nas motos da marca. É
xenial, temos toda a información dunha ollada, cun prác-

Esta Aprilia
manéxase de forma
intuitiva
tico parasol e unha barra de
suxeición para un navegador ou un móbil integrada
na súa estrutura. O paquete electrónico APRC (Aprilia
Performance Ride Control)
non foi adaptado directamente das motos de estrada,
prescindíronse de funcións
innecesarias na nova contorna, e mellorou notablemente o control da electrónica.
Agora todo é intuitivo, fácil
de lembrar e moi sinxelo de
aprender e utilizar.
Temos á nosa disposición catro mapas de motor (Urban e Explore non

modificables e
Individual e Off-road, estes dous últimos podemos
configuralos e adaptalos ao
noso estilo de condución).
Por outra banda, incorpora ATC -control de tracción
de catro etapas coa opción
de desactivalo-, AEB -control retención de motor de
tres etapas-, ACC -control
de cruceiro- e por suposto,
ABS (non de curva como o
Cornering de Ducati) coa opción de desactivalo por completo só no modo Off-road,
ou de desactivar a súa acción
sobre o freo da roda traseira. Ademais, esta beduína do
deserto memoriza nosa configuración electrónica, logo
de apagar a moto e volver
arrincala temos os mesmos
axustes que deixamos configurados, control de tracción
desactivado, mapa individual modificado… isto fai o
seu uso moito máis doado.
Os seus potentes discos
dianteiros de 300 mm de
diámetro con pinzas de dobre pistón e un traseiro de
260 mm con latiguillos metálicos, garántennos unha
freada instantánea (firmados por Brembro). Conta
con embrague antirrebote e iluminación Full LED, o
rechamante sistema de iluminación frontal dálle un
aspecto único e inconfundible. O fabricante dotouna
dun potente e rechamante
protector de cárter.
O tapón de gasolina fai
unha ollada ás antigas Trail

que nos namoraron nos 90,
un clásico de plástico negro
coa súa cerradura metálica
sen bisagra.

Arrincamos!
Premo o botón de arrinque e o motor da Tuareg cobra vida inmediatamente.
Selecciono o delicado
modo Urban e saio á rúa. O
tacto do acelerador electrónico é moi fino, responde
milimetricamente á miña
demanda. O asento corrido é fabulosamente longo
en ambas direccións, o que
permite sentarse tan comodamente como se queira, e
en terreos fóra da estrada ou
en curvas pechadas poder
achegarse o máis posible ao
seu depósito (18 litros) para
sentirse totalmente conectado coa máquina.
O asento tamén é estreito, algo que agradecerá calquera que conduza a Tuareg
fóra do asfalto. O asento de
serie está a 860 mm do chan.
No catálogo de accesorios
de Aprilia podes atopar un
2 cm máis alto e outro 2 cm
máis baixo, o denominado
Confort, porque en lugar de
espuma utilízase Látex-Gel
na súa fabricación.
A moto arrinca con bastante dinamismo e manéxase de forma intuitiva.
Teño a impresión de que
non pesa máis de 200 kg.
Tamén me parece que está
moi ben equilibrada, co centro de gravidade moi baixo,
isto xogará un papel importante cando se conduza fóra da estrada. Os Pirelli
Scorpion STR Rally móstranse cómodos sobre o asfalto, aínda que, por suposto,
estou conducindo de forma conservadora. O cambio ben, ás veces, e sobre
todo en parado, cústame

un pouco engrenar o punto neutro, espero que co uso
se normalice.
O parabrisas non é demasiado alto, o que se agradece cando a usamos fóra de
estrada, no asfalto permite circular ata 130 km/h en
relativo silencio. Se queres
viaxar sen que o vento e a
chuvia acariñen a túa cara,
terás que adquirir o modelo máis alto que se vende
como accesorio da marca.
É hora de abrir o gas.
Malia a roda de 21 polgadas,
entra soa en curvas, isto é
grazas ao seu reparto de pesos, móvese perfecta, manéxase como unha enduro, ten
unha marcada tendencia

O parabrisas
non é demasiado
alto, agradécese
cando a usamos
fóra de estrada
off-road, é alta e estreita, ten
estribos metálicos estriados,
a posición de condución é
moi dominante, manillar
alto e ancho, o seu motor
empúrraa ata alcanzar velocidades de cruceiro máis
que suficientes. En estrada aberta nótanse os seus
pneumáticos mixtos. Non é
necesario xogar demasiado
co cambio, o rango de par e
velocidade é amplísimo nas
marchas longas, tamén dispón de control de cruceiro,
encántame. Perfecta para
viaxes de aventura.
Cambiando rapidamente o mapa a off-road o ABS
deixa de funcionar na roda
traseira, e mantendo pulsado o botón do control
de cruceiro desactivo completamente o control de
tracción.
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No xusto
percorrido que a rodei por
camiños destacaría de novo
o traballo das suspensións,
absorben todo sen protestar, tracciona dende abaixo

Cambiando
o mapa a off-road
o ABS deixa de
funcionar na roda
traseira
de forma contundente. A
suspensión é totalmente axustable, podemos
adaptala en poucos minutos para campo ou estrada, son impresionantes.
Aprilia fixo un bo business
con Kayaba, con rodas de
puro taco poderiamos case
practicar enduro, por certo,
moi prácticos os asideiros
laterais baixo o asento.
Comentar que as luces
longas actívanse facilmente de forma accidental, o interruptor está demasiado
exposto, un detalle que terán que revisar, non ten demasiada importancia, isto é

MANTEMENTO

PREZO

O prezo é desta Aprilia é de
11.999 € (a edición especial,
incrementa o seu prezo en 700 €).
Gasto de matriculación: 250 €.

SEGURO

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

Revisións de mantemento
recomendadas:
1ª 1.000 km
2ª 5.000 km ou un ano
Seguintes: cada 5.000 km ou un ano
Prezo aproximado de
cada revisión: 120 €
Cambio de pneumáticos:
cada 10.000 km
Prezo aproximado: 300 €
(É posible, que os períodos de
mantemento que recomendo
nesta sección, non coincidan cos
recomendados pola marca en
moitas ocasións, pero considero
que son os ideais para manter a
moto en perfectas condicións)

MOTOR
• Cilindros: dous en liña
(catro tempos)
• Refrixeración: líquida
• Distribución: dúas árbores
de levas en culata (DOHC)
• Número de válvulas:
catro por cilindro
• Cilindrada: 659 cc
• Relación de compresión: 13,5:1
• Potencia máxima: 80cv
(59 kW) a 9.250 rpm
• Par máximo do cigüeñal:
70,0 Nm a 6.500 rpm
• Arrinque: eléctrico
• Lubricación: cárter húmido
• Caixa de cambios: 6 velocidades
• Embrague: multidisco húmido
con sistema antiescorregante
• Transmisión: por cadea,
relación 15/42
SISTEMAS ELECTRÓNICOS
• Sistemas: APRC que xestiona o ATC
(control de tracción), o AEB (forza de

todo... non hai moito máis
que criticar.
Sen dúbida, o máis importante nesta moto son,
as suspensións, o reparto
de pesos e o par motor. É
unha máquina estupenda,
tecnolóxica, ben pensada e
deseñada, que vale o que
vas pagar.
Aprilia dispón dunha ampla gama de accesorios para
este modelo, entre outros:
Alarma, Top Case, Caballete
Central, Defensas Motor,
Parabrisas Touring, Asento
Confort, Maletas Laterais
de Aluminio e Plataforma
Piaggio Mia para funcións
de conectividade.
Dispoñible tamén en versión A2 para condutores
noveis. As cores dispoñibles
son: Acid Gold, Martina red
(Proba), Indaco Tagelmust.
Moto dispoñible para
proba en moto BRAVE,
concesionario Aprilia para
Pontevedra.
O prezo é desta Aprilia é
de 11.999 € (a edición especial, incrementa o seu prezo
en 700 €). Gasto de matriculación: 250 €.

freado do motor), o AEM (mapa do
motor) e o ACC (control de cruceiro)
• Modos de condución: 4 (2
fixos e 2 personalizados)
• Chasis: Bastidor tubular de
aceiro e subchasis integral
• Suspensión dianteira:
Horquilla investida Kayaba de
Ø43 mm totalmente regulable
• Suspensión traseira: Basculante
de aluminio. Monoamortecedor
Kayaba totalmente axustable
• Freo dianteiro: flotante,
dobre disco de 300 mm,
pinzas flotantes Brembo de
dous pistóns (Ø30/32 mm)
• Freo traseiro: disco de 260 mm,
pinza flotante Brembo (Ø34 mm)
• ABS: si
• Distancia entre eixes: 1.525 mm
• Lonxitude: 2.220 mm
• Anchura: 965 mm
• Altura do asento: 860 mm
• Peso en orde de marcha: 204 kg
• Consumo (ciclo
WMTC): 4 l/100km
• Emisións de CO2: 99 g/km
• Capacidade do depósito:
18 litros (3 litros de reserva)
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Walter Röhrl cumpre 75 anos, á vez que
a súa vitoria co Ascona 400

■ ANDRÉS REY | Texto
■ SPRINT MOTOR| Fotos

Opel e os ralis levan percorrendo xuntos a mesma estrada dende hai moitos anos. O
Corsa e-Rally que hoxe derrapa na ADAC Opel e-Rally Cup
é o herdeiro dos coches que
o facían nos 70 e 80. Despois
dos éxitos co Kadett GT/E e o
Ascona A, o máis importante
chegou na tempada de 1982,
cando Walter Röhrl gañou
o Campionato Mundial de
Ralis para pilotos co Ascona
400 de tracción traseira fronte a unha forte competencia
con tracción ás catro rodas. A
pesar do grande avance tecnolóxico da época, fixo falta
o talento individual do piloto para chegar ata o máis
alto. Agora, exactamente 40
anos despois de lograr os
seus éxitos co Opel Ascona
400, o famoso piloto bávaro pode celebrar outro gran
aniversario. O 7 de marzo de

2022, Walter Röhrl, definido
na "Historia do rali de Opel"
como "estratego táctico, loitador e duro, adorado polos seus seguidores e temido
polos seus rivais", cumpriu 75
anos!
As orixes
Röhrl naceu en Regensburg
en 1947, dende a súa infancia demostrou interese polo
deporte, practicando fútbol,
remo, esquí e finalmente automobilismo. "Rali mellor que
carreiras" esa foi a decisión do
mozo bávaro. Xa en 1973, o
entón piloto de 26 anos conducía para Opel con Jochen
Berger como copiloto, e xuntos gañaron o Campionato
de Europa de Ralis só un ano
despois. O coche gañador foi
un Opel Ascona A de fábrica.
Ao ano seguinte, Röhrl deu
a Opel a primeira vitoria no
campionato do mundo, que
ao mesmo tempo foi o seu

primeiro triunfo na especialidade. En 1977 o mozo e talentoso piloto deixou a marca
alemá para ir pola súa conta,
pero nese momento ninguén
podía pensar que os maiores
triunfos xuntos estaban aínda
por chegar.
Walter Röhrl volveu a Opel en
1982. Onde o agardaba o seu
ex copiloto, Jochen Berger,
entón director de competición de Opel. Comezou a
traballar cun novo copiloto,
Christian Geistdörfer, que foi
decisivo no éxito da "Misión
Montecarlo". O Ascona 400,
recoñecida como unha das
máquinas máis fiables da
época, foi deseñado polo
enxeñeiro xefe Karl-Heinz
Goldstein. Aquel automóbil
de tracción traseira tiña unha
potencia de 260 cabalos e os
enxeñeiros puxérono perfectamente a punto para que
Röhrl demostrase as súas calidades fronte ao Audi Quattro
de tracción total na 50ª edición do Rali de Montecarlo.
Harmonía
home-máquina
Na biografía de Röhrl
“Aufschrieb”, Goldstein describe como a combinación
dun automóbil moi fiable e
ben posto a punto para un
piloto moi decidido nunca
funcionou tan ben. “Antes da

última noite, tiña unha vantaxe de só 31 segundos sobre Hannu Mikkola, de Audi.
Entón Walter elixiu o Col da

Röhrl
(Ascona 400) e
Michèle Mouton
(Audi Quattro)
mantiveron un
duelo de titáns
Madonne como o punto
onde decidir o rali. Esa noite
apostou todo e pilotou na estrada da Madonne ao límite
absoluto. Esa exhibición esnaquizou o espírito de loita
de Hannu”. Röhrl gañou o lendario Monte por segunda vez
e por primeira vez con Opel.
A tempada de 1982 comezaba dun xeito moi optimista.
O Campionato do Mundo
de Ralis de 1982 converteuse nun verdadeiro suspense
nas seguintes probas, nun
evento gravado na memoria
de moitos. O duelo de titáns
foi entre o Opel Ascona 400,
pilotado por Röhrl, e Michèle
Mouton ao volante dun Audi
Quattro. Mentres que os coches de rali con tracción ás
catro rodas tiñan vantaxe
sobre neve, grava e superficies soltas, Röhrl, un estratego con nervios de aceiro,
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Röhrl é un piloto idolatrado polos afeccionados ao automobilismo

esperaba os momentos e
lugares adecuados para recuperar progreso, amosando coñecemento da súa
máquina.
O cálculo deu os seus froitos. A penúltima proba
do campionato, o Rali de
Costa do Marfil cos seus
5.000 quilómetros de lonxitude (que ademais non era
unha das probas preferidas
por Walter), decidiu o título
mundial de pilotos. Mentres
que o Ascona 400 funcionou como un reloxo e soportou o duro percorrido, os
vehículos rivais tiveron moita menos fortuna. Como comenta Klaus Buhlmann en
“The Opel Rally Story”: “O
resultado deste campionato mundial, con todo, parecía xusto. Opel logrou dous
triunfos e Audi sete no
campionato mundial. Pero
mentres Mikkola e Mouton
a miúdo fallaban espectacularmente, Röhrl sumou
puntos coa regularidade e
a precisión dunha computadora. Logrou terminar no
podio en oito das dez carreiras que correu, con só
un abandono e un cuarto
posto. Esa regularidade de
récord mereceu o máis alto
recoñecemento. Sen dúbida
foi o éxito dun piloto diferente, pero sen dúbida tamén foi debido ao mérito

dun bo equipo e ao Ascona
400, probablemente o coche de rali máis fiable da súa
época!”. Con esta combinación perfecta, Opel e Röhrl
alcanzaron o éxito fronte ao Quattro con tracción
total e aseguraron o título

Walter Röhrl,
foi nas carreiras,
un estratego con
nervios de aceiro
do Campionato Mundial de
Pilotos con 109 puntos.
Legado
Röhrl é famoso por ser un
perfeccionista, sobre todo
por non andarse con rodeos.
A súa fixación era demostrar
que era o mellor piloto de
ralis do mundo, en calquera coche. Mentres outros
pilotos charlaban ou fumaban nunha área de servizo,
el permanecía no seu coche
estudando as notas para a
seguinte etapa. Como piloto, Walter Röhrl é idolatrado polos afeccionados
ao automobilismo de todo
o mundo. Como deportista intransixente, sen medo
a expresar a súa opinión,
goza do maior respecto dos

seus compañeiros. Quizais
un dos seus contemporáneos resúmao mellor; John
Davenport, ex copiloto de
ralli e director deportivo
en British Leyland, escribiu
na revista británica “Motor
Sport” en 2002 describindo
a Röhrl como unha mestura
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explosiva: “Unha combinación moi especial de talento
sublime, moral inquebrantable e honestidade brutal.” Walter Röhrl entra nos
75 anos cunha historia de
superación e un legado
indeleble na historia do
automobilismo.
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Competicións automobilísticas – Tempada 2022

Oferta, oferta, oferta!
■ MIGUEL CUMBRAOS | Texto ■ TOMÁS CUMBRAOS | Fotos

Tanto en Galicia, como no
pais veciño, Portugal, así
como nas comunidades limítrofes. Agora que imos

pouco a pouco recuperando a normalidade, as carreiras volven tamén a formar
parte de calendarios máis

completos. Iso si, haberá
que agardar como evoluciona a economía e como pode
afectar ás listas de inscritos

neste 2022. Analicemos pois
as principais modalidades
que ofértanse na nosa autonomía e terras colindantes.

A nosa autonomía será o epicentro da Copa de España de Ralis de Asfalto, cun total de catro citas
entre primavera, verán e outono. Cocido (abril), Narón (xuño), Ferrol (agosto) e Rías Baixas (que
podería pasar de maio a outubro).
Ourense será a única proba que Galicia aporte ao Supercampionato de España de Ralis. Finalmente
a cita das Burgas, con diversos cambios no seu rutómetro, segue sendo en asfalto, volvendo ás
habituais datas de mediados de xuño.

Como vén sendo habitual as estradas coruñesas verán no mes de outubro, unha edición máis do
Rali Rías Altas, cita que tamén conta para o nacional de Vehículos Históricos.

No que atinxe á Copa de España de Ralis de Terra, os afeccionados galegos disporán da habitual
Terras da Auga-Comarca de Arzúa, no que Santiago de Compostela gaña protagonismo, co parque
de traballo nas proximidades do estadio de San Lázaro. A manga coruñesa dispútase a primeira fin
de semana do mes de maio.

O nacional de autocrós visitará dúas veces a nosa comunidade. Será, como é habitual, nos meses
estivais por excelencia. Será cousa de Carballo, no seu trazado de Bértoa en xullo, e de Arteixo, na
pista José Ramón Losada, en agosto.

A montaña terá moita presencia galega con validez nacional. Dunha banda Chantada repetirá experiencia no campionato de España, a carreira da Ribeira Sacra a finais de xullo. E doutra, A Saleta,
Poio, O Barco e Vilar de Barrio contarán para a Copa de España, entre os meses de maio e novembro.
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Comunidades limítrofes
Tanto Asturias como
Castela-León,
facendo
fronteira con Galicia, ofrecen interesantes carreiras,
a distancias quilometricamente salvables nos seus
respectivos
certames
autonómicos.
Por outra banda, a nivel
europeo, o Principado
oferta a subida ao Fito e
os ralis Princesa e Asturias
Histórico.
O
citado

Princesa, así como Llanes,
valen igualmente para o
SCER, como Avilés para o
nacional de históricos.
En terras castelán-leonesas, as probas de maior
puntuabilidade son o Rali
Reino de León, contando
para a Copa de España de
Ralis de Terra, e o autocrós de Miranda de Ebro,
válida para o nacional de
autocrós.

Portugal: Variedade máis alá da “raia”
Porque o pais veciño ten unhas cantas carreiras moi a tiro
de pedra. Sen falar do pasado Rali de Fafe e Felgueiras,
que abriu o Europeo de Ralis

a principios deste mes, a cita
por excelencia será o Rali de
Portugal, que en maio conta para o WRC. Non esquecemos a Rampa da Falperra,

tamén en maio, sendo válida
para o europeo de montaña,
e Vila Real, que recibe nas súas
rúas no mes de xullo a Copa
Mundial de Turismos. E sen

falar dos diversos certames
nacionais e rexionais de ralis,
rampas ou pericia, con boa
parte das súas citas a distancias razoables dende Galicia.

www.codigocero.com
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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Galicia: Na liña de sempre...
...é dicir seis especialidades
e unha morea de probas inicialmente calendadas, outra
cousa e que logo sexan realidade... ou modifiquen as
súas datas iniciais.
No mundo dos ralis, un total de nove citas e ningunha inédita. O calendario
ábrese este mes na Coruña,
para pecharse en novembro en asfalto de RibeiraRía de Arousa. Polo medio
sete carreiras máis, as coñecidas Noia, Mariña Lucense,

Pontevedra,
Salvaterra,
Surco, Pazo Tizón (como se
denomina agora o veterano carballinés rali Lacón)
Ourense-Ribeira Sacra e San
Froilán.
Outra especialidade moi
popular como é a montaña fixa un total de dez
mangas, sendo inéditas as
que abren e pechan o calendario, Lalín e Máster de
Ourense respectivamente. Polo medio Celanova-A
Bola, Oia, A Pontenova,

Pontevedra-Almofrei,
A
Estrada,
Pontecaldelas,
Cidade de Vigo e Taboadela.
Autocrós e rallymix reparten probas polas provincias da Coruña, Pontevedra
e Ourense. Na primeira especialidade seis probas, distribuídas nos circuítos de
Carballo, Rianxo e Arteixo.
Na opción mixta, asfalto-terra, sete carreiras nos concellos da Estrada, Touro, Piñor,
Ribadumia, Portas, Cuntis e
Barbadás. No que atinxe ao

slálom, oito marcas, nos municipios lucenses de Guitiriz
e Monterroso, no ourensán
de Amoeiro e nos coruñeses de Oroso, Moeche, As
Pontes, Rianxo, Somozas,
Touro e Fene. Finalmente
o berce do karting, visitará os trazados permanentes das Pontes, Outeiro de
Rei, Forcarei e A Pastoriza,
configurando entre os catro sete carreiras entre abril
e decembro.
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X-Trial Niza 2022

Toni Bou logra a súa 70ª vitoria no Mundial X-Trial
■ REDACCIÓN| Texto

O piloto do Repsol Honda
Trial Team iniciou a defensa do título conseguindo
un gran triunfo no X-Trial
de Niza, primeira cita do
Campionato do Mundo
2022.
O Palais Nikaïa de Niza
(Francia) alzou o telón da
nova tempada do Mundial
de X-Trial, onde Toni Bou
logrou a súa 70ª vitoria na modalidade indoor.
Defendendo a súa condición de campión, o piloto
empezou esta nova edición
do campionato tal e como
concluíu a tempada pasada,
no máis alto do podio.
Na primeira fase clasificatoria do novo formato da competición, Toni Bou dominou
a súa manga con comodidade e logrou ser o mellor piloto da primeira rolda con só
un punto de penalización.
Na segunda fase clasificatoria, Bou demostrou unha
vez máis a súa gran técnica
e dominio, volvendo sumar
soamente un punto de penalización. Xa na final, Bou
protagonizou unha excelente actuación na que só foi
penalizado con dous puntos, polos trece do segundo clasificado. Un resultado
máis que suficiente que lle
valeu para facerse coa vitoria
en Niza, por diante dos seus
rivais Adam Raga e Matteo
Grattarola.
Tras esta vitoria, Toni Bou
é o líder provisional do

Campionato do Mundo FIM
X-trial. O piloto acumula un
total de 22 puntos na xeral,
tras sumar tamén os 2 puntos adicionais que lle acreditan como dominador das
dúas primeiras voltas ao
percorrido.
Reaccións
Toni comentou despois da
proba “estou moi contento
por como foron as cousas.
Co novo regulamento, sabiamos que se nos podían
escapar puntos e na final, a
6 zonas, sempre pode pasar calquera cousa. Así que
empezar o ano gañando os
2 puntos extra da primeira
e a segunda rolda, e gañar a
final é, simplemente, xenial.
Ademais, sentinme moi ben
na moto. Quero agradecer
ao equipo todo o traballo
realizado durante o inverno
xa que, sen eles, nada disto
sería posible. Séntome moi
motivado e espero seguir
nesta liña”.
Por outra banda, á pregunta dun xornalista deportivo sobre a súa motivación
despois de tantos primeiros
postos, dixo “está intacta, é
moi difícil porque son moitos anos (15) e durante todo
este tempo pasan moitas
cousas, pero este ano empezo fisicamente moi ben e
iso é o principal. Imos ver se
continuamos así, pero estou
moi contento. Como sempre
digo, encántame o que fago
e iso é a clave da motivación,

que o día a día non me custe e que vaia con ganas ás
carreiras”.
Segunda proba
A próxima proba do
Mundial X-Trial terá lugar

o próximo 25 de marzo en
Le Colisée de Chalon-surSaône, Francia. A segunda
cita do campionato contará coa presenza do Repsol
Honda Trial Team ao completo co debut de Gabriel
Marcelli co equipo.
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