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   Honda ADV 350: Unha acertada mestizaxe
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A agresión rusa a Ucraína é unha devastadora 
guerra que, ademais do drama humano, leva im-
plícita unha devastación para a economía mun-
dial. Está claro, porque xa o estamos padecendo, 
que as repercusións económicas impoñerán cus-
tos severos a todos os países. A cuestión é a canto 
ascenderá a contía económica. As variables son 
moitas, dende as flutuacións das principais mo-
edas coas que se xestiona o comercio mundial, 
ata as das materias primas. Pasando por unha se-
rie de elementos da economía que farán que os 
vindeiros meses sexan totalmente imprevisible.

Centrándonos no sector da automoción e no 
enerxético as consecuencias desta guerra van 
ter moito que dicir. Verémolo nos vindeiros me-
ses con maior amplitude. Agora xa o estamos 
vivindo os condutores, principalmente, nas ga-
solineiras. As variacións, sobre todo a suba, dos 
combustibles derivados do petróleo son tremen-
das. Impensables a comezos deste ano.

A electricidade, parece ser que por causa do gas 
ruso, tamén tivo unha alza maior da agardada. 
Aínda que xa levaba un tempo en suba libre.

Se os fabricantes de automóbiles xa o estaban 
tendo complicado, agora a confusión é maior. 
Nun momento onde tiñamos unha transición 
cara ao eléctrico con moitas dúbidas e atrancos, 
agora os últimos acontecementos non axudan 
neste cambio de modelo.

Mentres que Rusia e China establecen un ma-
trimonio de conveniencia, probablemente con 
data de caducidade, os europeos construímos o 
noso futuro sobre unha especie de amnesia, des-
prezando a memoria. Así e todo, a historia pesa, 
e pesa moito. Infravalorar a nosa historia é unha 
aptitude errónea que fai que vexamos o futuro 
entre brétemas. Todo isto fai que os que manexan 
os fíos da macroeconomía cambien as regras e os 
prezos da enerxía como e cando lles pete.

Na Unión Europea vivimos nun mundo burbulla, 
baixo asuncións idealistas, desprezando ou dando 
por suposta a seguridade enerxética e a axenda 
verde. Está moi ben, mais resulta que o que nos 
ensinan estes últimos meses é que hai que contar 
con outros factores, que, por suposto, se obviaron.

Probablemente a guerra, e as súas consecuen-
cias, vainos obrigar a frear un pouco a transición 

enerxética cara ao coche eléctrico. Como míni-
mo alongar os prazos para súa incorporación 
definitiva.

De acordo coas proxeccións da Axencia 
Internacional da Enerxía, a substitución do gas 
ruso é difícil, e aínda que non nos guste proba-
blemente haberá que volver ao carbón. Esa idea 
de que podemos crear, xa, un mundo exclusiva-
mente de renovables comeza a parecer máis unha 
ilusión que unha realidade, polo menos a curto 
prazo. Voces cualificadas xa dixeron con antela-
ción, a estes últimos feitos mundiais, que o cam-
bio pasa polo hidróxeno. Esa proposta está aí, pero 
queda por resolver a ineficiencia e o custo. Hai 
que poñela en marcha, desenvolvela e facela co-
mercial sen máis demora. Temos que aproveitar 
todas as posibilidades que se nos brindan no te-
rreo da enerxía.

Agora a crise ucraína parece que nos abriu os 
ollos co tema enerxético, do que tanto depende 
o sector do motor. As complicidades europeas 
destes últimos anos xa non son as mesmas. Por 
exemplo, Alemaña ata ben entrada a reunifica-
ción buscou o seu interese no interese europeo. 
Con Angela Merkel, claramente muda e se em-
peza a converter nun Estado membro normal 
que prima ante todo os seus intereses, e cam-
bia o xeito de formulalos. A Europa da enerxía 
non foi posible por unha sinxela razón de peso. 
Porque nin a Francia nin a Alemaña, pola súa 
aposta nuclear, lles interesaba. Tradicionalmente, 
o país xermano quixo establecer estreitos lazos 
con Rusia, na crenza de que así evolucionaría 
cara a Europa. Logo, a presidenta Merkel tomou 
a decisión de abandonar a nuclear e fialo todo a 
Rusia apostando por unha subministración ba-
rata e continua. Para garantía de continuidade, 
sen posibilidade de interrupción en países de 
tránsito, constrúe os gasodutos mariños directos 
dende Rusia. Alemaña, pensando en Alemaña, 
contribúe a impedir unha verdadeira Europa da 
enerxía.

Todo isto nos leva a que na actualidade a se-
guridade enerxética, no seu sentido clásico, sexa 
tan importante como a Axenda Verde. Outra vez 
máis confusión.
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Outra vez máis confusión para o eléctrico
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Por segundo ano conse-
cutivo Pontevedra acolleu 
a Copa de España feminina, 
máis de trescentas mulleres 
entre cadetes, júniors, Sub23, 
elites e másters percorreron 
as rúas de Pontevedra e as 
súas inmediacións tendo 
o Alto de a Porteliña como 
a zona máis esixente do 
percorrido.

A proba cadete estivo mar-
cada pola actuación da na-
varra Paula Ostiz (Lacturale 
Ermitagaña), que conse-
guiu a segunda vitoria na 
Copa, tras marcharse en so-
litario no alto da Porteliña. 
Cabe salientar a segunda 

praza obtida pola galega 
María Filgueiras (Río Miera 
– Meruelo Cantabria), e a 
súa regularidade o longo de 
todo o ano, xa que práctica 
tamén ciclocrós e mountain 
bike.

A carreira júnior estivo 
marcada pola longa fuga 
protagonizada por Lukene 
Trujillano. A ciclista do equi-
po Arabarrak chegou a ter 
ata dous minutos de vanta-
xe respecto ao pelotón, pero 
o alto da Porteliña acabou 
atragoándoselle e foi supe-
rada nas súas ramplas. Ao fi-
nal un grupo de oito ciclistas 
xogouse o triunfo o sprint e 

a gañadora foi Laia Bosch 
(Ataraxia).

A proba elite/Sub23 esti-
vo marcada negativamente 

pola caída que se produciu 
na segunda volta, que fixo 
que varias corredoras tive-
sen que abandonar. Esta 
proba tivo continuos ata-
ques e non foi ata a primeira 
ascensión a Porteliña onde 
dezaoito ciclistas tomaron a 
dianteira. Na última ascen-
sión tres ciclistas, Nadine 
Gill (Sopela Women’s Team), 
Ricarda Bauerfeind (Canyon 
Sram Generation) e a nava-
rra Idoia Eraso (Laboral Kutxa 
Fundación Euskadi), fóronse 
en solitario e disputaron a vi-
toria o sprint, recaendo esta 
na alemá Bauerfeind.

Pontevedra acolleu a 2ª proba da Copa de España de Ciclismo feminina
■ MIGUEL DEL MORTIROLO |. TexTo e FoTos  

Rockster 125, liberdade 
para os carnés A1

A nova Rockster 
125 é a evolución 
da Euro 4, o mo-

delo best seller da súa cate-
goría en 2021. Unha moto 
custom de 125 cm3 pen-
sada para condutores co 
carné A1 e que se postu-
la como boa opción tanto 

para cidade como para pe-
quenas viaxes.

Destaca un deseño to-
talmente renovado e cun 
novo motor homologado 
Euro 5. Esta nova versión 
da Rockster 125 incorpora 
un dashboard dixital e ilu-
minación full LED.

Vespa ten un novo escape Polini
Vespa ten un novo 

escape Polini
A relación de Polini 

coa icónica Vespa renóvase 
co lanzamento do novo es-
cape “Orixinal”. Concibido 
para mellorar as presta-
cións ao tempo que redu-
ce o ruído, o silenciador é 
compatible tanto con mo-
tores orixinais como con kits 
básicos.

Deseñado e elaborado para 
integrarse perfectamente co 
deseño das míticas Vespas, a 
súa forma e as letras Polini en 
relevo lembran os icónicos 
escapes Polini, unha marca 
distintiva para xeracións de 
fans das motos italianas.

O escape é perfectamente 
intercambiable co orixinal, 
e o seu prezo para todas as 
versións é de 193 euros.

Django Shadow, con cores aventureiras
Django Shadow 

chega aos con-
cesionarios de 

Peugeot Motocycles en 
dúas motorizacións: 50 
e 125 centímetros cúbi-
cos, adecuadas á normati-
va Euro5. Co deseño máis 
“arty” da súa categoría e 
agora, ademais, o máis 
atrevido grazas ao ton 
“Adventure Green”, entre o 

gris e o verde escuro, ideal 
para combinar cos tons ca-
mel, e que, doutra banda, 
lembra tamén aos 4x4 e ve-
hículos off-road que se usan 
en contornas selváticas ou 
desérticas. Un modelo de 
inspiración neo-retro con 
detalles vintage, como a 
reixa dianteira inspirada 
na herdanza histórica de 
Peugeot, moi rechamante.

A galega María Filgueiras acadou a 2ª praza da 
categoría cadete

Dúas rodas4
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Todas as motorizacións do Peugeot 3008 Hybrid
Dispoñible con mo-

tor gasolina, diésel 
ou híbrido enchufa-

ble. A liberdade de elección 
concrétase nunha gama que 
se compón de motores dié-
sel BlueHDi eficientes e de 
altas prestacións e motores 
de gasolina PureTech, am-
bos de 130cv e dispoñibles 
con cambio manual de 6 ve-
locidades ou automático EAT8 
de 8 velocidades. A oferta hí-
brida enchufable do Peugeot 
3008 comeza unha nova era, 
na que o motor de gasolina 
convive cun motor eléctri-
co para unha potencia total 
de 225cv. Con outro motor 
eléctrico adicional na parte 

traseira obtéñense os 300cv 
do Hybrid4, que ademais ofre-
ce tracción ás catro rodas.

Co acabado Active Pack o 
usuario pode complementar 
a súa compra con lamias de 
aliaxe de 18 polgadas, frea-
da de urxencia con vídeo e 
radar, navegación conectada 
3D con información de tráfi-
co en tempo real, asentos con 
tea “colyn” con axuste lumbar 
manual nos do condutor, pa-
neis de porta con decoración 
carbono e repousabrazos TEP. 
A gama Peugeot 3008 parte 
de 33.050 € para a versión ga-
solina PureTech 130 e 34.400 
€ para o BlueHDi Diesel da 
mesma potencia, mentres que 

as motorizacións híbridas en-
chufables parten de 44.700 

€ para a nova versión Hybrid 
225 Active Pack.

O primeiro RS eléctrico, o Enyaq Coupé IV
Cun deseño depor-

tivo e aerodinámico 
e moito espazo inte-

rior, así é o novo Enyaq Coupé 
IV de Skoda. A versión RS é a 
primeira desa gama de Skoda 
en ser completamente eléc-
trica, contando cunha batería 
de 80 kWh e potencia de car-
ga de 135 kW, potencias entre 
150 kW e 220 kW con tracción 
traseira ou total, un par motor 
de 460 Nm e unha autonomía 
de 540 km (WLTP). Esta última 
garantida polo baixo coefi-
ciente aerodinámico de 0,234. 
O Enyaq Coupé IV acelera de 
0 a 100 km/h en 6,5”, che-
gando ata unha velocidade 

máxima de 180 km/h, limita-
da electronicamente.

As lamias de aliaxe, de 19 ou 
21 polgadas, realzan a elegan-
cia do deseño exterior, que 
consta dunhas liñas acentua-
das polo teito panorámico 
pintado. Baixo a pel do co-
che atopamos un interior dis-
poñible en varias seleccións 
inspiradas en ambientes mo-
dernos e coherentes co esti-
lo e os materiais empregados. 
Ao Enyaq Coupé IV non lle fal-
tan sistemas de conectividade 
e infoentretemento, así como 
diversos sistemas de asisten-
cia á condución.

O pedido do Porsche Club of America
A petición do histó-

rico club americano, 
o fabricante Porsche 

Classic creou un automóbil 
único, baseado no 911 Carrera 
e coa tecnoloxía do GT3. O re-
sultado de dous anos e medio 
de desenvolvemento foi o 911 
Classic Club Coupé. Algunhas 
das características especiais 
deste vehículo son a pintura 
gris Sport metalizada, o tei-
to de dobre cúpula, as lamias 
Fuchs e o alerón traseiro fixo 
estilo “cola de pato”. Moitos 
dos detalles exteriores e in-
teriores están personalizados 
en cor azul Club. As seccións 

centrais dos asentos deporti-
vos, do mesmo xeito que os 
paneis das portas, están ta-
pizados en coiro cun estam-
pado Pebida de Pata de Galo. 
Tecnicamente o coche modi-
ficouse ata se converter nun 
911 GT3 da xeración 996, in-
cluíndo o seu motor 3.6 de 
381cv, os seus freos e outros 
elementos do chasis.

Como o produto final debe 
ser totalmente único e exclusi-
vo, o vehículo de probas, que 
foi testado en circuítos como 
Weissach (Alemaña), Nardò 
(Italia) e IDIADA (España), foi 
destruído tras cumprir o seu 

propósito. O vehículo final foi 
sometido a proba na estrada 
aberta polos profesionais do 
Centro de Desenvolvemento 
de Weissach.

Novas6



A Xunta de Galicia entregou dezanove pick-up
O vicepresidente 

primeiro da Xunta, 
Alfonso Rueda, 

acompañado do director xe-
ral de Urxencias e Interior, 
Santiago Villanueva, fixo 
entrega na praza do Obradoiro 
de dezanove vehículos tipo pick 
up a agrupacións de volunta-
rios de Protección Civil das ca-
tro provincias galegas.

Alfonso Roda indicou que 
“esta achega forma parte da 

orde de axudas da Xunta do 
ano pasado, destinada a ma-
terial para as Agrupacións de 
voluntarios de Protección Civil, 
cun importe de un millón de 
euros, pola que tamén se está 
facendo entrega de 26 tendas 
de campaña para urxencias, 8 
esparcidores de sal e 8 cuchi-
llas para a retirada de neve para 
as actuacións en concellos máis 
afectados polas nevadas, 6 re-
molques de urxencias e estes 

19 vehículos para que os ope-
rarios de Protección Civil poi-
dan moverse en todo tipo de 

terreos e así facilitar as actua-
cións que habitualmente reali-
zan na axuda da veciñanza”.

A “Feira do Automóbil 
TeoAuto” consolídase

No Milladoiro vol-
veu a celebrarse a 
“Feira do Automóbil 

TeoAuto”, este ano foi a se-
gunda edición.

O acalde de Teo, Rafa 
Sisto, xunto con empre-
sarios da organización de 
TeoAuto 2022 foi o encarga-
do de cortar a cinta da inau-
guración deste evento con 
Francisco Pérez, xerente de 
Compostela Motor (ambos 
na foto). Este salón do auto-
móbil multimarca ofreceu ao 
longo de tres días (8, 9 e 10 
de abril) unha ampla expo-
sición de coches con gran-
des ofertas. Participaron 
neste evento: Milladoiro 

Cars, Compostela 
Móvil, Minoautos 
Multimarca, Compostela 
Motor, Dimonorte, 
V-AutoMultimarca e 
Sibuscascoche. As sete em-
presas do automóbil están si-
tuadas no Milladoiro.

Na feira realizáronse máis 
dun centenar de operacións 
de venda, algo considera-
do por todos os participan-
tes como un éxito, dando 
por conseguido o obxectivo 
deste ano.

Con esta segunda edición a 
Feira do Automóbil TeoAuto 
consolídase como un dos 
eventos estrela do automóbil 
en Santiago de Compostela.

Citroën volve ter concesionario 
en Compostela

Citroën, despois de 
dous anos sen ter 
presenza na capi-

tal de Galicia, volve a ter un 
concesionario oficial que re-
presente á marca. Desta vol-
ta da man do grupo ourensán 
Pérez Rumbao.

As novas instalacións están 
situadas na rúa do Cruceiro da 
Coruña, o concesionario com-
parte a nave de Bétula Cars 
coa súa marca irmá Opel (am-
bas pertencentes ao grupo 
Stellantis).

Ao longo deste mes come-
zarán a chegar unidades do 

fabricante francés, posto que 
neste momento a produción 
está baixo mínimos por mor 
da falta de subministros, os 
problemas cos microchips e a 
guerra de Ucraína, que com-
plicaron moito a normalidade 
do sector.

Na actualidade o novo con-
cesionario xa conta con todos 
os servizos posvenda, onde os 
usuarios de Citroën poden le-
var a cabo as revisións oficiais 
ou calquera reparación do seu 
vehículo coa garantía oficial da 
marca gala.

Galicia 7



Kia Niro, un paso máis á mobilidade sostible
O novo Kia Niro con-

ta con tres posibles 
sistemas de propul-

sión: híbrido eléctrico (HEV), 
híbrido enchufable (PHEV) e 
eléctrico de batería (BEV). As 
versións HEV e PHEV teñen 
incorporado o motor Kia de 
gasolina Smartstream de 1,6 
l GDI. O Niro eléctrico con ba-
tería ofrece vantaxes ambien-
tais e prácticas, como unha 
autonomía de 463 km (WLTP), 
mentres ofrece unha potencia 
de 150 kW e un par motor ins-
tantáneo de 255 Nm. Cunha 
velocidade máxima de 167 
km/h e unha aceleración de 

0 km/h a 100 km/ h de tan só 
7,8”.

No HEV, a combinación da 
unidade de catro cilindros 
co motor eléctrico síncrono 
de imáns permanentes de 
32 kW produce unha poten-
cia máxima combinada de 
141cv. Un motor eléctrico de 
62 kW na versión PHEV 
dá como resul-
tado unha 
potencia 
máxima 
combi-
nada de 
183cv e 
propor-

ciona unha autonomía eléc-
trica sen emisións de ata 65 
km (WLTP combinado, con ro-
das de 16 polgadas).

Fiat asóciase para combater pandemias
O último Fiat 

Panda é produto 
da asociación en-

tre a marca italiana e Red, 
unha organización interna-
cional especializada na loita 
contra urxencias sanitarias, 
fundada por Bono e Bobby 
Shriver. Sobre unhas lamias 
de 15 polgadas, e recoñeci-
ble polo logo de Red, o novo 
Panda conta cunha carroza-
ría e detalles vermellos, a 
cor da urxencia, aínda que 
tamén pode comprarse nas 
cores Gris Colosseo, Branco 
Gelato e Negro Cinema. O in-
terior dispón de asentos de 
tecido negro co monograma 
Fiat bordado e pespuntes en 

vermello realizados nun teci-
do sostible e nun 100% con 
plástico procedente de ma-
res e océanos. As alfombriñas 
están personalizadas co logo 
desta edición especial.

O habitáculo conta cun sis-
tema de climatización con 
filtro de aire, tratado cunha 
substancia biocida de ac-
ción altamente eficaz contra 
as bacterias, evitando o risco 
de aerosolización. Ademais, 
o volante e os asentos tamén 
se someteron a un tratamen-
to cun biocida de alta efica-
cia. O Panda está propulsado 
por un motor de tecnoloxía 
híbrida lixeira (MHEV) 1.0 
GSE de 70cv.

O DS 4 Cross Rivoli, luxo na 
cidade e no campo

Nomeado así por 
unha das rúas máis 
emblemáticas e lu-

xosas de París, a Rue de 
Rivoli, o DS 4 Cross postú-
lase como un vehículo vá-
lido para o tráfico na vila 
pero tamén para todo tipo 
de terreos, adaptado para 
un estilo de vida urbanita e 
aventureiro. A versatilidade 
na circulación vén axuda-
da polo sistema Advanced 
Traction Control, un dispo-
sitivo intelixente que permi-
te adaptar a motricidade das 
rodas dianteiras en función 
da superficie sobre a que se 
atopa e da súa adherencia.

O deseño exterior con-
ta cun acabado exterior 
negro que inclúe detalles 
SUV como as barras de tei-
to en ton negro brillante, as 

insignias CROS nas portas, os 
paragolpes ou as rodas gran-
des e as lamias de aliaxe de 
19” Sapporo. O interior, pola 
súa banda, ten unha tapiza-
ría de coiro Negro Basalto, de 
serie no DS 4 Cross Rivoli, co 
coiro granulado envolven-
do os asentos de alta den-
sidade e pel “Plena Flor” con 
insercións en negro ao re-
dor do volante. Na cabina, 
o usuario ten ao seu alcan-
ce servizos de asistencia á 
condución, conectividade 
e infoentretemento accesi-
bles coas pantallas dixitais 
de 5 e 10 polgadas respec-
tivamente. Coa disposición 
dos sistemas e o control por 
voz, o condutor pode mani-
pulalos sen apartar a vista da 
estrada.
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Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

981 549 531
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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



Presentado o novo Maserati Grecale
Dende o Maserati 

Innovation Lab de 
Módena, sae este SUV 

cunha variada oferta de mo-
torizacións; tres versións para 
o seu lanzamento: GT, co seu 
motor microhíbrido de 4 ci-
lindros e 300cv; Modena, con 
motor microhíbrido de catro 
cilindros e 330cv, e o potente 
Trofeo, cun motor gasolina V6 
de 3 litros e 530cv. O Grecale 
tamén está dispoñible en 

Prima Serie Launch Edition, 
unha edición limitada. Para 
completar a gama, chegará 
o Grecale Folgore, a versión 
100% eléctrica con tecnoloxía 
de 400 V. Na versión Trofeo, o 
Maserati Grecale alcanza os 
285 km/h, acelerando de 0 a 
100 km/h en 3,8”.

Cunhas formas sinuosas e 
fluídas, o Grecale adopta a 
nova identidade visual de 
Maserati, dándolle un aspecto 

deportivo. Baixo esta cuberta 
atopamos un interior cunha 
tecnoloxía táctil e de control 
por voz, aportando conecti-
vidade e infoentretemento. 
Pero o máis destacado 
do habitáculo 
percíbese a 
través dos 
oídos, co 
s i s t e m a 
de son 
e n v o l -

vente Sonus faber 3D, acom-
pañado polo ruxido do motor 
do Grecale. Os enxeñeiros do 
Maserati Innovation Lab tra-
ballaron directamente con 

Dardust para deseñar 
a sonoridade do 

automóbil.

A110 Sastruga, unha ponte entre a modernidade e o patrimonio
Con motivo do 

Art Paris 2022, o 
colectivo artísti-

co Obvious traballou coa 
marca Alpine para realizar 
un art car: o A10 Sastruga, 
unha obra orixinal que 
mestura tecnoloxía con 
arte. Sobre a carrozaría do 
A110 debuxouse un circuí-
to imaxinario, xerado gra-
zas á intelixencia artificial. 
A súa estilización inspírase 
no fenómeno da “sastruga” 
(sastrugi/zastrugi), unha 
palabra rusa para as ondu-
lacións creadas pola ero-
sión da neve baixo a acción 
do vento, que traza ondula-
cións xeométricas no chan. 
Este modelo cuestiona a 

relación da sociedade coas 
novas tecnoloxías. A obra, 
a través da creación do cir-
cuíto imaxinario, explota 
as capacidades da apren-
dizaxe automática, que 
consiste en permitir que 
os computadores "apren-
dan" dos datos, e dos GAN, 
unha clase de algoritmos 
de aprendizaxe non super-
visada. Segundo o colecti-
vo Obvious: “Esta obra é o 
resultado dun longo pro-
ceso creativo durante o cal 
tratamos de imaxinar un 
obxecto único que comu-
nique tecnoloxía e saber 
facer deportivo, inspirán-
dose no patrimonio des-
ta marca histórica. Alpine 

deunos unha gran liberda-
de creativa, e este logro é 
unha demostración do seu 

desexo de conquistar novos 
territorios”.

Tecnoloxía da Fórmula 1 no novo SL 43 de Mercedes
O turbocompre-

sor eléctrico no SL 
43 deriva directa-

mente da técnica utiliza-
da dende hai anos polo 
Mercedes-AMG Petronas F1 
Team. A nova tecnoloxía de 
sobrealimentación garante 
unha resposta especialmen-
te espontánea ao longo da 
escala completa de núme-
ro de revolucións e brinda 
así unha sensación de con-
dución moito máis dinámi-
ca, aumentando ao mesmo 
tempo a eficiencia. O siste-
ma é accionado pola rede de 
a bordo de 48 volts, que ali-
menta así mesmo ao alter-
nador arrincador accionado 
por correa (RSG). Como re-
sultado, o SL 43 entrega 
unha potencia de 381cv e 

un par máximo de 480 Nm, 
que pode aumentarse breve-
mente en determinadas si-
tuacións de marcha cos 14cv 
adicionais do RSG.

O motor de combustión 
reacciona con maior espon-
taneidade ás ordes do acele-
rador, e a sensación xeral de 
condución é máis dinámica. 
Ao mesmo tempo, a electri-
ficación do  turbocompresor 
fai posible alcanzar un par 
motor máis elevado a baixas 
revolucións, o que aumenta 
así mesmo a axilidade e op-
timiza a capacidade de ace-
leración ao poñer en marcha 
o vehículo. A tecnoloxía do 
turbocompresor eléctrico 
está en condicións de man-
ter a presión de sobreali-
mentación, mesmo no caso 

de que o condutor retire o 
pé do acelerador, ou mes-
mo pise o freo. Dese modo 
garántese unha resposta di-
recta en todo momento. O SL 
43 acelera en tan só 4,9” de 

0 a 100 km/h e alcanza unha 
velocidade máxima de 275 
km/h.
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Os tres acabados do novo Aygo X Cross
Este crossover com-

pacto e espazoso ba-
séase sobre a Nova 

Arquitectura Global de Toyota, 
que. entre outras cousas, me-
llora o confort de marcha atrás 
do coche. A gama do novo 
Aygo X Cross está formada 
por tres acabados, denomi-
nados Play, Trendy Edition e 
Limited Edition, unha edición 
especial de lanzamento. Aygo 
X Cross Play é o acabado máis 
equilibrado da gama na re-
lación prezo-equipamento, 
incluíndo prestacións como 
sistemas de infoentretemen-
to e asistencia á condución. 
Trendy Edition é a edición 

máis rechamante grazas á 
súa carrozaría bitón con tei-
to Negro, en Vermello Chilli 
ou Azul Florida, as súas lamias 
de aliaxe de 18 polgadas, ta-
mén bitón, os seus faros LED 
adaptativos (AHB) e os seus vi-
dros traseiros escurecidos. O 
Limited Edition leva as pres-
tacións máis exclusivas, como 
a cor mandarina con negro 
mate das lamias ou a tapizaría, 
ou detalles como unha panta-
lla máis grande (9’’) ou servizos 
dixitais incorporados adicio-
nalmente. A gama completa 
do novo Aygo X Cross xa está 
dispoñible dende 13.600 €.

Alfa Romeo presenta a serie “Estrema”
O Giulia e o Stelvio 

“Estrema” son as no-
vidades da marca ita-

liana, e veñen cun claro ADN 
deportivo. A nova serie inclúe 
dous niveis de equipamento, o 
Super e o Ti, ademais de dous 
paquetes, o Sprint e o Veloce, 
enfocados na velocidade. No 
exterior, a “Estrema” sobresae 
polo seu revestimento de fibra 
de carbono nas carcasas dos 
retrovisores e na V dianteira. 
Tons escuros para o logo es-
pecífico no paragolpes, as la-
mias de aliaxe, de 19" no Giulia 
e 21" no Stelvio, e as pinzas de 
freo. O mesmo aspecto depor-
tivo pódese ver no interior con 
acabados en fibra de carbono 

e asentos de Alcántara, un ma-
terial único que combina tanto 
estética como funcionalidade. 
As costuras vermellas no cadro 
de mandos, os asentos, o vo-
lante e a panca de cambios 
realzan aínda máis a exclusi-
vidade e o aspecto deportivo 
do modelo.

O Giulia e o Stelvio “Estrema” 
equípanse cun motor 2.0 tur-
bo gasolina de 280cv ou un 
motor 2.2 turbodiésel de 
210cv, ambos en combina-
ción cun cambio automático 
de 8 velocidades e a tracción 
total Q4. O nivel de equipa-
mento complétase cun siste-
ma de audio de 14 altofalantes 
Harman Kardon.

A Edition 55 celebra o aniversario de AMG
Por mor do 55 ani-

versario de AMG, 
Mercedes presen-

ta, dentro da clase G, o G 63 
Edition 55, un modelo exclusi-
vo que estará á venda ata ou-
tubro. Está dispoñible en cor 
Obsidian Black metalizado 
ou no brillante G Manufaktur 
Opalite White. As cores de am-
bos os lados do vehículo están 
harmonizados co emblema 
AMG, mentres as lamias forxa-
das AMG son de 22 polgadas 
con deseño de radios cruza-
dos, e están pintadas en gris 
tantalio mate co reborde da 
lamia de alto brillo. Ademais, 
o Paquete Nocturno AMG e 
o Paquete Nocturno AMG II 

aportan un forte contraste 
visual.

No interior a sensación visual 
está marcada tamén por un 
contraste, entre vermello e ne-
gro, nos detalles e superficies 
do habitáculo. O volante AMG 
Performance de microfibra 
Dinamica tamén conmemo-
ra o aniversario cos distintivos 
"AMG" e "55", convertendo 
este modelo especial nunha 
exclusiva peza de coleccionis-
ta. Os asentos AMG de deseño 
específico están tapizados en 
coiro napa bicor en cor verme-
lla/negro clásico. O ambiente 
exclusivo do interior complé-
tase cos elementos de adorno 
AMG en carbono mate.
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Audi presenta un concept car 
de propulsión eléctrica

O A6 Avant e-tron 
é o último concept 
car desenvolvido por 

Audi e conta cun sistema de 
propulsión eléctrica basea-
do na Plataforma Eléctrica 
Premium (PPE) da marca ale-
má. As liñas do deseño ex-
terior do coche non son só 
elegantes e deportivas, senón 
que ademais amosan o feito 
de que o A6 Avant e-tron foi 
deseñado no túnel de vento. A 
aerodinámica das formas ga-
rante unha menor resistencia 
e consumo de enerxía, o que 
se traduce nunha maior au-
tonomía deste vehículo eléc-
trico, un máximo de 700 km 
en ciclo WLTP. A potencia de 
carga de 270 kW pode encher 

en 10 minutos a batería, sufi-
ciente para un percorrido de 
300 km, nun punto de carga 
rápida.

A potencia deste concept car 
é de 350 kW, cun par de 800 
Nm, propulsando o A6 Avant 
e-tron sobre as súas rodas con 
lamias de 22 polgadas, que 
contan cunha suspensión 
pneumática optimizada e un 
amortecemento adaptativo. 
Grazas ás melloras técnicas, en 
motorización e aerodinámica, 
a aceleración deste automó-
bil chega de 0 a 100 km/h en 
7”. Audi amplía así a súa ofer-
ta electrificada, que xa em-
peza a superar aos coches de 
combustión.

Chega a Europa o novo Toyota bZ4X
A familia Beyond 

Zero, ou bZ, de vehí-
culos eléctricos de ba-

tería, chega na forma do bz4X 
ao mercado europeo. En ciclo 
WLTP ten unha autonomía de 
516 km no modelo de trac-
ción dianteira, e 470 km coa 
tracción total, tendo ademais 
unha batería de 71,4 kWh. A 
introdución dun novo sistema 
de tracción total, que se vale 
duns motores eléctricos inde-
pendentes nos eixos diantei-
ro e traseiro, permite ao novo 
bZ4X ofrecer un bo rende-
mento, tal e como se manifes-
ta na cifra de aceleración de 0 
a 100 km/ h de 6,9 s, fronte aos 

7,5 s na variante de tracción 
dianteira. Este rendemento 
é posible grazas á experien-
cia acumulada por Toyota nos 
últimos 25 anos producindo 
case 20 millóns de vehículos 
electrificados. Para asegurar 
aos clientes o nivel de calidade 
da batería, o novo bZ4X ofre-
cerá unha garantía de 10 anos 
ou 1 millón de quilómetros a 
todos os clientes que cumpran 
co programa de mantemen-
to de calquera Taller Oficial 
Toyota. O novo bZ4X poderá 
reservarse a partir de finais do 
vindeiro mes de abril, sendo as 
primeiras entregas, por orde 
de reserva, a final de ano.

Novo Honda Civic e:HEV
A undécima entre-

ga do Civic é híbrida 
e ofrece unha nova 

forma de deseño. A silueta 
do e:HEV mestura elegancia 
e deportividade, cunha ca-
rrozaría que destaca por un-
has superficies máis  pulcras 
e refinadas, coas liñas centrais 
e a liña de cintura máis defini-
das, para destacar detalles cla-
ve. Fronte a outras edicións do 
Civic, o e:HEV goza de máis es-
pazo interior, nun habitáculo 
cuberto de materiais de cali-
dade. A través das pantallas, 
o usuario pode interactuar de 
xeito intuitivo co variado siste-
ma de infoentretemento, á vez 
que existen compatibilidades 
para as aplicacións do teléfo-
no móbil, co que permanecer 
conectado sempre.

O propulsor, dous motores 
eléctricos compactos, está 
alimentado por unha batería 
de ións de litio, e coa adición 
dun motor de ciclo Atkinson 
de inxección directa de 2.0 li-
tros, achega unha potencia to-
tal de 184cv (135 kW) cun par 
de 315 Nm. Este conxunto é 
capaz de cambiar de manei-
ra fluída e automática entre 
o modo eléctrico, híbrido e 
por combustión sen a inter-
vención do condutor, quen 
pode elixir entre catro modos 
de condución, os modos Eco, 
Normal, Sport e o novo modo 
Individual, que permite o con-
trol independente do motor, a 
transmisión e o panel de ins-
trumentos para adaptar a res-
posta do vehículo segundo 
sexa necesario.

❱❱ Mercedes acaba de 
inaugurar unha nova planta 
de baterías en Alabama, uns 
meses antes do inicio da pro-
dución de vehículos Merce-
des-EQ totalmente eléctricos 
en EEUU.

❱❱ Mini lanzou a edi-
ción Resolute do Cooper S 
Cabrio. Conta cun propul-
sor de 4 cilindros de 2.0 li-
tros (178cv) con tecnoloxía 
Mini Twin Power Turbo que 
permite acelerar de 0 a 100 
km/h en 7,2”.

❱❱ Toyota e ENEOS asi-
naron un acordo de colabora-
ción para explorar sistemas de 
produción e uso de hidróxeno 
sen CO2 en Woven City, a ci-
dade prototipo do futuro que 
empezou a desenvolver Toyo-
ta en Susono City (Xapón).

❱❱ Glencore asinou un 
acordo de abastecemento de 
cobalto durante varios anos 
con General Motors, que usará 
esta materia prima para a pro-
dución de baterías de vehícu-
los eléctricos.

BREVES
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Unhas entran e outras saen

Cantas horas ides permi-
tir que saian e a cambio de 
que? Antes de responder a 
esta pregunta, poderiades 
cuantificar cantas entran e 
cantas saen?

Pois permitirme que sexa 
crítico convosco, creo que 
sobre a segunda pregun-
ta poucos poderían res-
ponderme con certeza e 
de forma rápida as horas 
que facturan e as que se 
deixan de facturar. Por su-
posto, xa non digo cobrar, 
que iso é outra cuestión a 
tratar. Polo tanto, vouvos a 
intentar axudar dende es-
tas liñas.

Tres cuestións 
evidentes

Antes de que vos perda-
des co meu artigo, estoume 
referindo á vosa rendibili-
dade, á vosa facturación de 
horas, vou contar tres cues-
tións evidentes que intento 
sempre recordarvos co fin 
de axudar:

1ª/ Montastes un taller 
para gañar diñeiro.

2ª/ O diñeiro gáñase a 
través de dar beneficios 
ao voso cliente.

3ª/ O beneficio ao clien-
te dálo a través do voso 
coñecemento, non ven-
dendo produtos, senón 
ofrecendo servizos.

Despois destas tres cues-
tións elementais que to-
dos vós coñecedes, a día 
de hoxe sorprenderme xa 
non me sorprende nada, 
ou case nada, sigo sen en-
tender como algúns non 
me saberían responder 
a segunda pregunta que 
formulei. Poderiades cuan-
tificar cantas horas factu-
rades e cantas deixades de 
facturar?

Tanto vos custa anali-
zar? Pois se é así, debe-
riades pensar o porqué. 
Repetireino outra vez, e 
non me cansarei de facelo. 

Se controlades e analizades 
ides mellorar. E se non sa-
bedes como realizalo pero 
queredes facelo, pide axu-
da, hai xente que nos dedi-
camos a iso, só tedes que 
chamar ou contactar co 
voso provedor, seguro que 
el ten algunha solución 
para vós.

Outra evidencia. Moitos 
de vós nacestes para ser 
mecánicos, levádelo no 
sangue, apaixónavos e 
chegastes onde estades 
porque sodes moi bos re-
parando e algúns tamén 
xestionando. Os que tedes 
ambas actividades contro-
ladas, a de reparar e a de 

xestionar seguro que non 
estades “sufrindo” polo pre-
sente e futuro inmediato, 
para empezar por que sa-
bedes cantas horas saen e 
cantas entran.

E o resto? O resto con-
ducen a cegas de noite 
por unha estrada sen ilu-
minar, como xa dixen nal-
gún artigo nestas páxinas 
de SPRINT MOTOR.

Tarefa

Póñovos deberes por 
se os queredes poñer en 
práctica.

Para coñecer o voso po-
tencial produtivo tan só de-
bedes multiplicar horas de 
convenio por número de 
técnicos, ao resultado res-
tarlles as horas que estime-
des que estarán de baixa, as 
que asistirán a formación e 
as que che farás cargo ti, xa 
sexa por retornos por falta 
de calidade ou por garan-
tías de pezas, así como as 
que ti queres destinar a ac-
cións comerciais. Unha vez 
realizadas estas operacións 
matemáticas xa saberedes 
o potencial produtivo do 
voso taller.

Se sodes dos que factura-
des ben, é dicir non camu-
flades a man de obra no 
PVP do produto e non fac-
turades man de obra como 
pezas (polos carroceiros e a 

súa “facturación sobre peri-
taxe”), só teredes que sacar 
un informe do voso progra-
ma de xestión e obteredes 
as horas facturadas.

E agora facede unha 
resta, entre o potencial e 
as horas facturadas e ob-
teredes as horas que se 
perderon.

Se a parte de facturar 
ben, tamén levades o con-
trol de horas improdutivas, 
é dicir das horas de aten-
cións comerciais (OT inter-
nas ou aplicando 100% de 
desconto) e abrides ordes 
de traballo para o control 
de garantías e retornos, te-
redes o coñecemento dun-
ha porcentaxe das horas 
que se perderon.

Se volvedes facer unha 
resta das que se perderon 
e as improdutivas, obte-
redes a cifra de horas que 
perdidas.

Co control de presenza 
poderedes saber se se per-
deron porque tivestes paro 
ou porque os vosos opera-
rios destinan moito tempo 
a mover coches ou outros 
actos improdutivos. E o 
máis importante, coñece-
redes as que perdestes por 
falta de xestión. Se quere-
des actuar aínda máis rápi-
do, multiplicade esas horas 
polo voso prezo de venda 
da hora.

Non creo haber posto de-
beres moi complexos nes-
te artigo.

Se o facedes e vedes que 
tedes moitas horas perdi-
das por falta de xestión, 
parar a pensar; desapare-
cer un día do taller e cando 
regresedes será con solu-
cións para corrixir esa fuga 
de horas.

■ MANEL BÁEZ | COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES | TexTo

 Se vedes que 
tedes moitas horas 
perdidas por falta 
de xestión, parar a 
pensar

 É importante 
que coñezades o 
potencial produtivo 
do voso taller
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Un SUV cupé con pretensións

Volkswagen Taigo
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■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTos

Volkswagen está fa-
cendo ben os seus debe-
res. Por unha banda está 
acertando coa súa gama 
de eléctricos ID, e por ou-
tra continúa desenvolven-
do os seus novos modelos 
de combustión segundo 
os gustos actuais. Este é o 
caso do vehículo que nos 
ocupa nesta proba, o Taigo. 
Cun novidoso formato SUV 

cupé, o Taigo achega unha 
proposta diferente no seg-
mento de maior crecemen-
to no noso país.

Este novo Volkswagen 
xunta a versatilidade dun 
SUV e o deseño depor-
tivo dun cupé nun novo 
concepto de SUV urbano 
que atraerá novos clientes 
para a marca grazas á súa 
moderna carrozaría tipo 
crossover e a un interior 
completamente dixitaliza-
do que incorpora a última 

tecnoloxía en asistentes 
de condución e conectivi-
dade, ofrecendo unha boa 
seguridade e comodidade 
para os ocupantes.

Os SUV transformaron 
os segmentos tradicionais 
do mercado no noso país 
e, en xeral, en toda Europa, 
onde tradicionalmente os 
vehículos urbanos e com-
pactos lideraron as prefe-
rencias dos consumidores.

En 2016 consolidouse a 
tendencia de crecemento 

que foran rexistrando este 
tipo de modelos e, por pri-
meira vez, os SUV supoñen 
xa un 30% do total de ma-
triculacións. Con incre-
mentos constantes dende 
hai máis dunha década, o 
segmento dos SUV alcan-
zou a súa madurez cunha 
cota de mercado que no 
noso país alcanzou o 55% 
en 2021. Unha tendencia 
que se ve reflectida tamén 
no subsegmento dos SUV 
urbanos, que multiplicou 
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case por dez o seu peso 
no mercado nos últimos 
dez anos. En concreto, pa-
sou dunha cota dun 2,6% 
en 2012 a preto dun 22% 
o ano pasado.

O Taigo está dispoñi-
ble en Yáñez, concesiona-
rio oficial Volkswagen en 
Santiago de Compostela, 
a partir de 24.690 € para 
a versión Life 1.0 TSI 95cv 
con cambio manual de cin-
co velocidades, e 31.830 € 
para unidade da proba, o 
R-Line 1.5 TSI de 150cv e 
cambio automático DSG.

Crash test

O Taigo obtivo moi boas 
puntuacións sobre todo na 
categoría «Protección dos 
ocupantes adultos». Nesta 
categoría, o Taigo alcan-
zou ata unha puntuación 
do 94 por cento. A avalia-
ción baséase en factores 
como as probas de impac-
to frontal, impacto lateral e 
de lategazo cervical. O bo 
resultado se obtivo sobre 
a base das probas de cho-
que e unha avaliación das 
medidas para o rescate e a 
recuperación máis rápidos 
posibles. Outro elemento 
de seguridade importante 
é o airbag central para os 
asentos dianteiros, instala-
do no modelo testado. En 
caso de colisión lateral, este 
airbag pode axudar a evitar, 
ou polo menos reducir, o 
posible impacto na cabeza 

entre as persoas da primeira 
fila de asentos.

Este modelo conseguiu 
a máxima cualificación po-
sible cunha puntuación de 
cinco estrelas. Os examina-
dores deron puntuacións 
excelentes a este SUV cupé 
con motor de combustión 
nos catro criterios examina-
dos: a protección dos ocu-
pantes adultos, dos nenos 
e dos usuarios vulnerables 
da estrada (peóns e ciclis-
tas), ademais dos sistemas 
de asistencia que veñen de 
serie.

Exterior

Este SUV cupé presenta 
un deseño actual e robus-
to, que lle outorga persona-
lidade urbana e un extra de 
espírito deportivo. A nivel 
de deseño exterior, destaca 
o seu característico frontal 
dominado por unha am-
pla grella, luces antinéboa 
e faros LED de serie que, no 
caso do R-Line, pasan a ser 
faros LED Matrix en combi-
nación coa inconfundible 
Face Light, unha franxa LED 
que une os faros dianteiros 
e que fai unha chiscadela 

ao deseño do novo Golf. 
Ademais, o acabado R-Line 
incorpora de serie o paque-
te R-Line interior e exterior 
cunha grella sobredimen-
sionada e molduras e em-
belecedores cromados 
como principais signos de 
identidade.

No seu perfil lateral des-
prega a súa característica 
silueta cupé que o diferen-
cia dos outros SUV de VW. 
O contraste que proporcio-
nan as molduras dos gran-
des pasos de rodas en cor 
negra acentúan o seu carác-
ter todoterreo facendo refe-
rencia á súa versatilidade. A 
parte traseira destaca pola 
súa robustez e polo conxun-
to de iluminación LED das 
ópticas traseiras, cunha 
liña vermella que percorre 
todo o portón atravesando 
o logo e aportando un ele-
mento diferencial dentro da 
gama SUV.

Dimensións

A posición elevada dos 
seus asentos, un amplo in-
terior e unha capacidade 
do maleteiro de 440 litros, 
1.222 litros contando cos 
asentos abatibles (60/40), 
contribúen a unha excep-
cional funcionalidade para 
o uso diario.

Con 4.271 mm de lonxitu-
de e unha batalla de 2.566 
mm sitúase como o SUV 
compacto máis longo da 
marca (15 cm máis co T-Cross 

e tres máis co T-Roc). Ten un 
ancho de 1.757 milímetros é 
unha altura de 1.515 (1.529 
con barras de teito). O fei-
to de ser máis baixo que o 
T-Cross e o T-Roc non con-
diciona en ningún caso a 
facilidade de acceso ao ha-
bitáculo, o espazo para a 
cabeza nas prazas traseiras, 
ou o acceso ao maleteiro, 
que segue tendo unha boa 
altura para a carga de vul-
tos. Ofrécese como opción 
unha bola de remolque 
desmontable.

Acabados e equipamento

O Taigo vén de serie com-
pletamente dixitalizado, e os 
seus acabados Life e R-Line 
reafirman a súa gran com-
petitividade grazas ao seu 
amplo e destacado nivel de 
equipamento de serie.

Este novo modelo conta 
coa maior seguridade e con-
fort e ofrece de serie sete air-
bags incluído o central entre 
os asentos (tan ben valorado 
polo EuroNCAP), o sistema 
Travel Assist, que combina o 
Lane Assist de guiado lateral 
co ACC de guiado lonxitudi-
nal, o sistema de freada an-
ticolisións múltiples, cámara 
traseira (de serie en R-line), 
Light Assist, Park Pilot e Side 
Assist.

O acabado Life conta ade-
mais con Digital Cockpit 
de oito polgadas, faros 
LED, Wireless App Connect, 
Park Pilot, control de pre-
sión de pneumáticos e la-
mias Belmopan de dezaseis 
polgadas.

No caso do acabado 
R-Line, o equipamento de 
serie amplíase co paque-
te R-Line interior e exterior, 
así como con elementos 

 As súas 
dimensións son 
xeitosas, nin moi 
pequeno nin grande

 Co formato 
SUV cupé achega 
unha proposta 
diferente no 
segmento de maior 
crecemento no noso 
país
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propios de segmentos su-
periores como, por exem-
plo, o acceso sen chave 
Keyless Access, os faros LED 
Matrix, luces ambientais in-
teriores, Digital Cockpit Prol 
de 10,25”, cámara traseira, 
Bloqueo de Diferencial XDS 
e lamias de aliaxe Valencia 
de 17 polgadas con opción 
de lamia de 18”.

Ofrécense oito cores de se-
rie, e o R-Line permite unha 
personalización maior cun 
acabado bicolor negra, que 
combina a pintura exterior 

seleccionada co teito e as 
carcasas dos retrovisores en 
cor negro. Tamén de forma 
opcional ofrécese teito pa-
norámico; o sistema de son 
Beats audio de 300W; e o 
Paquete Black Style.

Para facilitar a elección ao 
cliente tamén se ofrecen os 
paquetes de equipamento 
Ola Confort e Ola Seguridade 
que reúnen o equipamento 
destacado.

Motorizacións

O Taigo ofrece unha selec-
ción de tres motorizacións 
distintas, dous dispoñibles 
no acabado Life: con dous 
motores de 3 cilindros 1.0 
TSI (95cv) asociado a un 
cambio manual de cinco 
velocidades e outro 1.0 TSI 
(110cv), neste caso pode-
remos equipar unha caixa 
automática de dobre embra-
gue DSG de sete velocidades 
ou ben optar por unha caixa 
de cambios manual de seis 
velocidades.

O acabado R-Line ofrece as 
dúas opcións de 110 cabalos 
e engade un motor de catro 
cilindros 1.5 TSI (150cv) con 
cambio automático DSG de 
sete velocidades.

MOTOR
• Cilindrada: 1.498 cc
• Cilindros: 4 en liña
• Potencia máxima: 150cv 

/ 5.000 – 6.000 rpm
• Par máximo total: 250 

Nm / 1.500 – 3.500 rpm
ALIMENTACIÓN
• Tipo: Inxección directa, turbo
TRANSMISIÓN
• Caixa de Cambios: Automática, 

7 velocidades. Dobre embrague
• Tracción: Dianteira
SUSPENSIÓN
• Dianteira: McPherson. Resorte 

helicoidal. Barra estabilizadora
• Traseira: Roda tirada 

con elemento torsional. 
Resorte helicoidal

FREOS
• Dianteiros: Discos ventilados
• Traseiros: Discos macizos
DIMENSIÓNS
• Lonxitude: 4.266 mm
• Anchura: 1.757 mm
• Altura:1.515 mm
• Distancia entre 

eixes: 2.554 mm
MALETEIRO
• Volume: 440 – 1.222 litros
PESO
• Peso: 1.304 kg
PRESTACIÓNS (Datos do fabricante)
• Velocidade máxima: 212 km/h
• Aceleración 0-100 

km/h: 8,3 seg
CONSUMO (Datos do fabricante)
• Combinado: 6,1 l/100 km
EMISIÓNS (Datos do fabricante)
• Emisións de CO2: 138 g/

km Euro 6 – Etiqueta C

A posición de condución do Taigo é 
bastante cómoda, o grupo alemán ten 
moi ben traballado este punto. A altu-
ra da posición do condutor está a me-
dio camiño entre a altura dun SUV e a 
dun turismo da gama de vehículos de 
tamaño medio de Volkswagen.

Sen máis dilación prememos o 
botón de contacto e comezamos a 
nosa ruta. O noso Taigo é un modelo 
de gasolina de 150 cabalos e cambio 
automático DSG (sete marchas) ce-
dido por Yáñez, concesionario ofi-
cial de Volkswagen en Santiago de 
Compostela.

Este TSI acelera con decisión dende 
a zona de abaixo do contarrevolucións 
grazas aos 250 Nm dispoñibles den-
de as 1.500 voltas, aínda que o mellor 
chega ao subir das 2.000 rpm, entón 
é cando se nota que se incrementa 
a forza do propulsor dunha maneira 
apreciable.

Iniciamos a marcha por estradas 
secundarias. Ímonos adaptando facil-
mente a este cupé. Percibimos que as 
súas dimensións son xeitosas, nin moi 
pequeno nin grande, isto favorece que 
sexa máis manexable.

Hai catro modos de condución (Eco, 
Normal, Sport e Individual) cos que se 
pode variar, basicamente, a resposta 
da dirección e do motor. Unha vez que 
comezamos a rodar por unha estra-
da de montaña, cambiamos a modo 
Sport para aproveitar todo o dinamis-
mo deste Volkswagen, móstrase áxil 
e moi dinámico pero o consumo sobe 
considerablemente. A diversión non 
sae precisamente barata. Pero isto 
ten solución, cambiamos a modo Eco, 

aproveitamos as baixadas da monta-
ña, e adoptamos un ritmo tranquilo. 
Os consumos volven a cifras razoables. 
Durante a proba conseguimos consu-
mos medios de 6,7 l/100 km.

Este Taigo pode acelerar de 0 a 100 
km/h en 8,3”, grazas a súa rápida trans-
misión automática. Tamén podemos 
subir ou baixar de marcha dende as 
levas do volante ou dende a panca do 
cambio.

A suspensión absorbe ben as irregu-
laridades do terreo e mantense firme 
sen balanceos acusados, algo que se 
agradece nas curvas. Ademais, ao ter o 
centro de gravidade máis baixo que un 
todoterreo supera as viraxes con algo 
máis de axilidade.

En fin, estamos falando dun coche 
máis familiar que deportivo, pero so-
bre todo, cómodo. A súa sonoridade é 
bastante correcta, e a rotundidade en 
estrada é boa, incluso a altas velocida-
des. Cómpre destacar tamén o seu inte-
rior coidado e a súa boa habitabilidade.

A
RRIN
CAMOS !

O maleteiro goza dunha capacidade de 1.222 litros cos asentos abatidos

O Taigo ten un coidado interior e un bo nivel de dixitalización
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■ SPRINT MOTOR | FoTos

Hai 75 anos naceu un 
modelo cun espírito revo-
lucionario, precursor de co-
ches nunca vistos antes, 
o Maserati A6 1500, desti-
nado a seguir influíndo no 
sector da automoción a ni-
vel mundial e nas sucesivas 
xeracións de automóbiles de 
estrada de Maserati. Acollido 
con entusiasmo tanto polos 
profesionais como polo pú-
blico, o Tipo A6 representou 
o primeiro paso dunha his-
toria que viu como Maserati 
renovou a tecnoloxía e o 
deseño. A marca mantívo-
se fiel aos seus acenos de 
identidade de elegancia e 
altas prestacións, omnipre-
sentes en todos os modelos 
da gama e que veranse no 
próxima xeración do Gran 
Turismo, o primeiro coche 

100% eléctrico da marca do 
Tridente, que se lanzará ao 
mercado no ano 2023.

A orixe

A semente do A6 1500 re-
móntase a 1941, seis antes 
do seu lanzamento, na for-
ma dun deseño dun sedán 
cun motor de culata fixa e 
dobre árbore de levas, que 
debía ser un descendente do 
6CM, pero revisado co con-
cepto de Gran Turismo. O 
resultado foi un motor que 
desenvolvía unha potencia 
de 65cv e era capaz de alcan-
zar o 150 km/ h. Utilizaba un 
único carburador Weber 36 
DCR. O proxecto nomeouse 
A6, pola inicial de Alfieri e os 
seis cilindros do motor.

Destinado ao Salón do 
Automóbil de Xenebra, o 
primeiro modelo foi pro-
ducido en febreiro de 1947 

polo taller de carrozaría 
Pininfarina, cos seus carac-
terísticos faros interiores 
retráctiles accionados me-
canicamente. En marzo, os 
asistentes en Xenebra fo-
ron testemuñas do primei-
ro Gran Turismo da historia: 
o Tipo A6 (tomando o nome 
do proxecto), máis coñecido 
como A6 1500 Gran Turismo. 
Con todo, a innovación máis 
clara respecto ao pasado foi 
o seu chasis  tubular con 
compoñentes de sección 
circular, para adoptar algun-
has das tendencias máis de 
moda naquela época. Os fa-
ros retráctiles e o chasis non 
foron o único que atraeu 
a atención do público de 
Xenebra, tamén o teito co-
rredizo de plexiglás e un 
capó que podía erguerse por 
ambos os lados ou quitarse.

A produción

A gran cantidade de 
eloxios e recoñecemen-
tos recibidos motivou rapi-
damente a decisión de dar 
luz verde á produción, aín-
da que con certos cambios 
con respecto ao prototipo. 
Entre eles, inclúese a recupe-
ración duns grupos ópticos 
máis convencionais, que ían 
rodeados por un marco  cro-
mado. A versión Extra Lusso 
tamén presentaba unha gre-
lla nova e máis moderna, así 
como unhas xanelas laterais 

máis grandes. A produción 
do A6 1500 Gran Turismo 
continuou ata 1950, cun-
ha actualización estética 
en 1948. Pininfarina tamén 
aplicaría máis cambios na 
carrozaría, eliminando o fri-

so en relevo do gardalamas 
dianteiro e incluíronse dous 
asentos traseiros no habi-
táculo. A pesar do número 
relativamente limitado de 
unidades producidas, 58 du-
rante 4 anos, o A6 1500 su-
puxo un fito na historia de 
Maserati.

O legado

A partir de entón, a mar-
ca comezou a consolidarse 
como fabricante de automó-
biles de estrada de alta cali-
dade, feitos a medida e que 
levaban a deportividade no 
seu ADN. A carrozaría dese-
ñada por Pininfarina serviría 
de inspiración ás xeracións 
de modelos de Maserati: 
un deseño atemporal e ele-
gante que continúa a día de 
hoxe na gama actual.

 O proxecto 
nomeouse A6, pola 
inicial de Alfieri e os 
6 cilindros do motor

A icona dos Gran Turismo
Maserati A6 1500
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No Salón do Automóbil de 
Detroit, en 1992, había tres 
ausentes na cita do mun-
do da automoción nortea-
mericana: o presidente de 
Chrysler Corporation, Bob 
Lutz, o alcalde de Detroit, 
Coleman Young, e o Jeep 
Grand Cherokee, o modelo 
que a marca ía desvelar nes-
te evento. Ao mesmo tempo, 
un cortexo saía da planta de 
Jefferson na capital do mo-
tor estadounidense, cos tres 
que faltaban escoltados pola 
policía de Detroit. Ao chega-
ren a Cobo Hall, o seu desti-
no, un SUV tan diferente non 
podía conformarse con en-
trar polo garaxe, polo que 
o Gran Cherokee ascendeu 
por unhas escaleiras de ac-
ceso ao pavillón e atravesou 
unha ventá acristalada. Ante 
a sorpresa dos asistentes do 
Salón, o novo modelo de 
Chrysler demostraba as súas 
capacidades off-road e a súa 
robustez.

As craves do seu éxito

Esta entrada explosiva no 
mundo do automóbil é a 
mellor carta de presentación 
do Grand Cherokee, un mo-
delo que rachou moldes ao 
unir o equipamento de con-
fort, a tecnoloxía e os aca-
bados das berlinas de luxo 

coa polivalencia e a solidez 
que caracterizan aos SUV. 
Gozar de tracción total e de 
lamias de aliaxe, elevavidros 
eléctricos, airbags, ABS nas 
catro rodas, asentos e espe-
llos calefactados, climatiza-
ción automática, tapizaría de 
coiro… deixaba de ser unha 
utopía.

En 1998, chegaba a se-
gunda xeración, unha to-
tal renovación, se se ten en 
conta que só mantiña 127 
pezas do modelo orixinal. A 
súa maior innovación era a 
tracción total Quadra Drive, 
con tres diferenciais auto-
blocantes que permiten mo-
verse con só unha roda con 
tracción. Gañaba en espazo 
interior nas fila traseira coa 
roda de reposto baixo o chan 
do maleteiro. O seu chasis 
Uniframe limitaba ao máxi-
mo as vibracións e ruído.

En 2005 viu a luz a terceira 
xeración do Grand Cherokee, 
un vehículo que ofrecía un 
mellor rendemento na es-
trada e unha excelen-
te capacidade todoterreo. 
Comparado co modelo an-
terior, esta versión transmi-
tía ao condutor aínda menos 

ruído e vibracións, era máis 
suave e contaba cunha sus-
pensión de dobre brazo.

O Gran Cherokee nos 
últimos anos

A cuarta xeración do 
Grand Cherokee aterrou en 
2010, profundando na mo-
dernización da transmisión 
grazas ao sistema electróni-
co Select Terrain e a reduto-
ra Quadra Drive II. Ademais, 

incorpora a regulación en al-
tura das suspensións Quadra 
Lift permite modular a dis-
tancia libre ao chan, con cin-
co posibilidades entre os 16 
cm para o estacionamento 
e os 28 cm para tramos off-
road. No restyling de 2013, 
fixeron a súa aparición a pan-
talla táctil de 8,4”, o sistema 
de son Harman/Kardon e a 
caixa de cambios automáti-
ca de 8 velocidades. A tracción 

total Quadra Drive 
apareceu en 1998

Un modelo que rompeu moldes
Jeep Gran Cherokee

1993 Jeep Gran Cherokee Laredo

Gran Cherokee 2010

Gran Cherokee 1998
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Unha acertada mestizaxe

Honda ADV 350
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Cando Honda presen-
tou o crossover X-ADV en 
2016, foi un experimento 
extremadamente audaz. 
Europa nin sequera sabía 
que quería un modelo así, 
que combinase unha ca-
dea cinemática de moto e 
unha transmisión automá-
tica cun deseño e un reves-
timento máis ou menos de 
scooter. O risco mereceu a 
pena e a demanda do mo-
delo foi moi satisfactoria, o 
que animou á marca xapo-
nesa a producir un modelo 
máis sinxelo pero que com-
binase a practicidade do 
scooter urbano co robusto 
deseño todoterreo tomado 
do X-ADV.

De maneira que a gama 
de scooters todoterreo 
Honda ADV, encabezada 
polo buque insignia X-ADV, 
ampliouse coa incorpora-
ción do modelo 350, coas 
características de deseño 
do modelo anterior e un 
chasis de tubos de aceiro 
reforzado máis sinxelo e 
lixeiro.

Deseño e detalles

Xa só polo seu aspecto, 
a Honda ADV350 destaca 
entre a multitude homoxé-
nea, e o seu revestimento 
que tanto me recorda ao 
equipamento dun vehícu-
lo militar, insinúa inequivo-
camente a finalidade deste 
modelo para as condicións 
máis duras. O seu estilo 

off-road vese acentuado 
polo frontal de dobre faro 
rasgado con tecnoloxía 
LED.

A pantalla de cristal lí-
quido LCD no salpicadei-
ro incorpora controis de 
smartphone activados por 
voz (Honda Voice Control) 
e toda a conectividade que 
necesitas a través da aplica-
ción Honda Road Sync.

O acceso sen chave 
Smart Key fai que a viaxe 
sexa máis cómoda ao des-
bloquear automaticamen-
te a pechadura centralizada 
e a apertura do asento can-
do o propietario está pre-
sente e bloquealos cando 
o propietario estaciona o 
scooter, tamén nos permi-
te activar as luces para lo-
calizala nun garaxe ou nun 
lugar con condicións lumi-
nosas limitadas.

O parabrisas é axustable 
en altura, grazas a un me-
canismo manual esvarante 
que se pode bloquear en 4 
posicións, toda a ilumina-
ción é de díodos de LED, o 
oco do asento de 48 litros 
ten capacidade para dous 
cascos integrais e a guan-
teira ten unha toma USB 
Type-C para cargar ou uti-
lizar aparellos multimedia.

Robustez

A ADV350 está construí-
da sobre un chasis de tu-
bos de aceiro resistente 
e duradeiro. Conta cun-
ha distancia entre eixes 
de 1.520 mm, un ángulo 
columna de dirección de 
26,5 graos e un ángulo de 
ataque de 89 mm. O peso 
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en baleiro do conxunto é de 
186 kg, notablemente máis 
lixeiro que moitos scooters 
da mesma clase.

A robusta horquilla inves-
tida (USD) de 37 mm de tipo 
motocicleta ten 125 mm de 

percorrido e está monta-
da sobre unha tija de dobre 
viga, o que aumenta a fiabili-
dade na suspensión diantei-
ra. Os dous amortecedores 
traseiros, equipados con 
portos progresivos de dife-
rente rixidez e botella sepa-
rada ofrecen unha magnífica 
resposta da suspensión nun-
ha gran variedade de terreos 
e baixo distintas cargas. A 
suspensión traseira conta 
con 130 mm de percorrido.

As lamias de aliaxe de alu-
minio da ADV 350 son exclu-
sivas dunha serie de scooters 
Honda, teñen 6 radios en 
forma de X e están pinta-
das dunha cor negra mate, 
veñen calzadas cos sorpren-
dentes Metzeler Karoo Street 
120/70-15 diante e 140/70-
14 detrás. O conxunto de 
freo dianteiro está equipa-
do cun disco de 256 mm, 
mentres que o traseiro ten 
un disco de 240 mm, e am-
bos circuítos teñen ABS de 
dobre canle.

Este modelo está equipa-
do co innovador control de 

t r a c c i ó n HSTC 
para super- ficies todote-
rreo ou esvaradizas.

A transmisión do varia-
dor con embrague cen-
trífugo automático está 
axustada para unha resposta 
rápida a baixas revolucións 
e unha aceleración segura. 
Ademais, o control de trac-
ción de dúas etapas HSTC 
supervisa a diferenza de ve-
locidade entre as rodas dian-
teiras e as traseiras, e limita 
a tracción para evitar que a 
roda traseira patine e recu-
pere a tracción (co indicador 
T parpadeando na pantalla). 
O HSTC pode desactivarse, 
se o condutor o elixe, pre-
mendo un botón na piña 
esquerda.

Motor

O novo motor Smart 
Power mellorado (eSP ) de 
330cc, catro válvulas e unha 
soa árbore de levas, desen-
volve unha potencia de 21,5 
Kw (28cv) e un par máximo 
de 31,5 Nm a 5.250 rpm; 
ten unha relación de com-
presión de 10,5:1. É pouco 
esixente coa octanaxe do 
combustible. A árbore de 
levas, o cigüeñal e os coxi-
netes están revestidos con 
material antifricción e o cár-
ter vén selado, o que nos ga-
rante unha longa vida útil do 
conxunto térmico e un alto 
rendemento.

A refrixeración do pistón 
realízase segundo o mes-
mo principio que na com-
petitiva Honda CRF450R, 
con chorros de aceite dirixi-
dos ao interior do pistón. O 

eixe equilibrador atenúa as 
vibracións, proporcionando 
unha condución silenciosa e 
agradable.

Este propulsor está englo-
bado no plan estratéxico de 
Honda polo cal se compro-
meteu voluntariamente no 
ano 2000 a reducir nun 30% 
as emisións de CO2 de toda a 
súa gama de produtos. Que 
cracks!

Esta marabilla de scoo-
ter equipa unha Alerta de 
Freada de Urxencia (ESS), 
que avisa ao vehículo que lle 
segue coas luces de urxencia 
se o condutor ten que reco-
rrer a unha freada brusca.

O prezo é desta Aprilia é 
de 11.999 € (a edición espe-
cial, incrementa o seu prezo 
en 700 €). Gasto de matricu-
lación: 250 €.

Accesorios e cores

A ADV350 dispón de ac-
cesorios de fábrica, ademais 
do xa mencionado maletín 
central de 50 litros con sis-
tema de pechadura sen cha-
ve, tamén está dispoñible un 
baulete traseiro, bolsa inte-
rior do baulete, puños cale-
factados e antirroubo.

Este scooter está dispoñi-
ble nas seguintes cores: Gris 
Metalizado Spangle, Gris 
Mate Carboniun Metallic e 
Vermello Mate Carnelian 
Metalizado.

Arrincamos!

Agora vén o máis intere-
sante a ADV350 é realmen-
te un scooter todoterreo?

A posición de condución 
proporciona un manexo na-
tural e intuitivo, as suspen-
sións co chasis ofrecen unha 
condución lixeira e sensible 

e moi boa información do 
terreo.

En estrada é impresionan-
te, o seu comportamento po-
deríase comparar co da súa 
irmá xemelga, a Forza 350, 
impecable, a súa xeometría 
e centro de gravidade están 
estratexicamente conecta-
dos e a sensación de segu-
ridade é altísima. Discreta 
e silenciosa, un pracer de 
condución absoluto, no mo-
mento que inicias a marcha, 
xa non quererás chegar ao 
teu destino, os pneumáticos 
Karoo de Metzeler impresio-
náronme, non atopei o límite 
nas inclinacións. E crédeme 
que inclino!

A ADV350 ten unha ex-
celente aceleración, o que 
permite ao viaxeiro mover-
se con soltura tanto no tráfi-
co urbano coma en estrada.

Tendo en conta que monta 
unhas suspensións de longo 
percorrido ideadas para to-
doterreo lixeiro, o seu com-
portamento en estrada é 
moi confortable, sen vibra-
cións nin titubeos, a freada, 
impresionante, podemos de-
tela ao instante en calquera 
situación coa súa conseguin-
te activación das luces de 
urxencia e a súa testemuña 
luminosa no cadro.

Alcanza os 120 km/h con 
facilidade e mantense nes-
tes termos sen dificultades, 
o consumo é moi baixo, 
3.4 l/100 km ou 29,8 km/l 
(WTMC), co seu depósito de 

 As 
suspensións co 
chasis ofrecen unha 
condución lixeira e 
sensible

 O seu estilo 
off-road vese 
acentuado polo 
frontal de dobre 
faro
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once litros poderemos per-
correr ata 350 quilómetros.

Aproveitei a miña pro-
ba, para percorrer algún ca-
miño da costa na zona de 
Pontedeume, realmente é 
unha moto para gozar da 
paisaxe e a natureza, capaz 
de soportar un pavimen-
to irregular ou un lixeiro 

off-road, en camiños con 
fochancas a suspensión 
dianteira avisaranos con fre-
cuencia de que chegou ao 
seu límite. Resumindo, pa-
réceme unha moto perfec-
ta para o día a día, preciosa, 
ben equipada, “todocamiño”, 
fácil, cómoda, sinxela e lixei-
ra. Ademais, creo que non se 
pasaron nada co prezo: 6.250 
euros máis 250 de gastos de 
matriculación.

Coma sempre agrade-
cer a Júnior de MOTOR 7 
(Concesionario Honda máis 
antigo de España), a cesión 
desta moto para a proba.

SEGURO
Terceiros con asistencia en estrada 
e seguro de condutor: 175 €/
ano (maiores de 25 anos)

MANTEMENTO
Revisións de mantemento 
recomendadas:
1ª 1.000 km

2ª 5.000 km ou un ano
Seguintes: cada 5.000 km ou un ano
Prezo aproximado de 
cada revisión: 80 €
Cambio de pneumáticos: 
cada 13.000 km
Prezo aproximado: 230 €
(É posible, que os períodos de 
mantemento que recomendo 
nesta sección, non coincidan cos 
recomendados pola marca en 
moitas ocasións. Considero que 
son os ideais para manter a túa 
moto en perfectas condicións)

• Tipo de carné: A - A-2
• Ano: 2022
• Prazas: 2
• Motor e transmisión:
• Cilindrada exacta: 330cc
• Tipo: 4 T
• Distribución: SOHC
• Cilindros: 1
• Válvulas por cilindro: 4
• Alimentación: inxección 

electrónica PGM-FI
• Refrixeración líquida
• Compresión 10.5 :1
• Potencia máxima: 

29,2cv a 7.500 rpm
• Par máximo: 31.5 Nm a 5.250 rpm
• Combustible: gasolina 

sen chumbo 95
• Normativa 

anticontaminación: Euro5
• Aceso: dixital transistorizado 

con avance electrónico
• Batería: 12V-8.6 AH
• Transmisión secundaria: correa
• Embrague: automático 

centrífugo en seco
CHASIS
• Tipo de chasis: tubular de aceiro
• Suspensión dianteira: 

horquilla telescópica investida
• Percorrido: 125 mm
• Suspensión traseira: 

tipo basculante
• Tipo: 2 amortecedores con 

depósito de gas separado
• Percorrido 130 mm
• Freo dianteiro: disco, 

diámetro 256 mm
• Pinza Nissin de 2 pistóns (ABS)
• Freo traseiro: disco, 

diámetro 240 mm
• Pinza 1 pistón (ABS)
• Roda dianteira: aluminio, 

diámetro de lamia 15"

• Roda traseira: aluminio, 
diámetro de lamia 14"

DIMENSIÓNS E PESO:
• Lonxitude: 2.200 mm
• Ancho: 896 mm
• Altura: 1.430 mm
• Distancia entre eixes: 1.520 mm
• Altura de asento: 795 mm
• Capacidade do 

depósito: 11,5 litros
• Peso: 186 kg
• Consumo: 3,3 l/100km
EQUIPAMENTO:
• Oco baixo o asento (dous 

cascos integrais)
• Guanteira
• Inmovilizador eléctrico
• Arrinque eléctrico
• Sistema Keyless
• Warning
• Toma de corrente USB
• Puños calefactables (opcional)
• Pantalla regulable manual
• Regulación de maneta de freo
• Caballete central
• Pata de cabra
• Baúl traseiro (opcional)
• Cubremans
INSTRUMENTACIÓN:
• TFT
• Contarrevolucións
• Reloxo
• Ordenador de a bordo
• Nivel de gasolina
• Temperatura de refrixerante
• Temperatura ambiente
• Testemuña de reserva
• Recordatorio de revisións
• Conectividade smartphones
• Bluetooth
• Aplicación smartphones
• Electrónica
• Control de tracción
• ABS
• Selector intervención ABS
• Selector intervención 

control tracción
• Iluminación full-LED

 Os 
pneumáticos 
impresionáronme, 
non atopei o límite 
nas inclinacións
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Leva nos ollos o amor polo ci-
clismo, ao longo da súa con-
versa así nolo confirma. Xosé 
Manuel Oliveira é un profesional 
do ciclismo en todas as súas fa-
cetas, pero sobre todo un namo-
rado deste deporte. Comezou 
dende neno con esta afección 
ata chegar a ser un corredor 
profesional aos vinte anos.
Dentro da súa carreira deporti-
va participou, entre outras pro-
bas, na Volta a España (1988), 
no Giro de Italia (1989) e no Tour 
de Francia (1991). A súa carrei-
ra profesional truncouse aos 26 
anos por mor dunha grave le-
sión que o obrigou a retirarse.

SPRINT MOTOR: Como foi 
o salto do asento da bici a de 
empresario?
José M. Oliveira: O ano 1992 
tiven que deixar o ciclismo pro-
fesional por unha lesión. Tiven 
que reformularme a miña vida. 
Eu coñecía moi ben o sector da 
bicicleta, ademais tiña unhas 
boas relacións con provedores 
e posibles clientes e amigos que 
confiaban na miña experiencia.
Así foi como en 1993 comecei 
a miña andaina empresarial 
cunha pequena tenda na rúa 

Doutor Maceira, en Santiago 
de Compostela. Posteriormente 
cambiamos de local para un 
máis grande, para darlles un 
mellor servizo aos nosos clien-
tes. Pasamos dun local de 40 
metros cadrados ao actual que 
ten 300. Na actualidade a vista 
da empresa está en comezar a 
rodar forte pola Internet.

SM: Como se atopa nestes mo-
mentos o mercado da bicicleta?
J.M.O.: Agora mesmo o merca-
do da bici goza de boa saúde. 
Cada vez véndese máis. Pero 
hai un problema de subminis-
tración. É moi difícil conseguir 
recambio, accesorios e certos 
tipos de bicicletas. Un pedido 
dun accesorio que antes che 
levaba 15 ou 20 minutos, ago-
ra lévache dous días. Hai que 
buscar en moitos provedores 
para dar con el. Coas bicicletas 
ocorre algo similar ou peor. Nós 
traballamos moito con Orbea, 
Specialized e Lapierre, antes 
faciamos unha programación 
anual de entre 200 e 250 bici-
cletas, agora estamos recibindo 
unhas 30 ou 35 ao longo dun 
ano e medio.

SM: Os vosos clientes son 
máis profesionais, amateur ou 
infantil?

J.M.O.: Nós dedicámonos prac-
ticamente a todos os nichos da 
bici. Dende hai uns cinco anos 
notamos que a xente se coi-
da máis e quere facer algo 
de deporte. A pena é que en 
Galicia utilizamos a bicicleta 
fundamentalmente para facer 
deporte. Así e todo, é un ve-
hículo válido para o noso día 
a día. Estamos aproveitando 
moitas boas cousas de utilizar 
habitualmente a bici.
Penso que a xente ten unha 
maior sensibilidade coa bici, 
xa que a ve como un instru-
mento ecolóxico e saudable. 
Tamén é unha axuda para a 
economía doméstica utilizán-
doa de forma habitual nos 
desprazamentos cotiás. A in-
corporación da bici eléctrica 
ao mercado pode ser un gran 
revulsivo para incrementar o 
número de ciclistas urbanos.

SM: Podemos dicir entón que 
as bicicletas non son só para 
o verán?
J.M.O.: En países como 
Alemaña, Bélxica ou Holanda, 
por poñer só algúns exemplos, 
onde chove moito máis que en 
Galicia, os usuarios son mul-
titude. Alí a xente anda todo 
o día en bicicleta dende que 
se levantan e saen de casa 

para facer os seus labores ata 
que regresan. Van ben prepa-
rados coa súa roupa de chu-
via, normalmente de Goretex, 
e utilízana para todos os seus 
desprazamentos.

SM: Cal foi a evolución desta 
máquina con respecto ás de 
hai trinta anos?
J.M.O.: Cando eu corría unha 
bicicleta pesaba uns dez ou 
doce quilos, hoxe en día té-
ñenas que lastrar, porque hai 
bicicletas que só pesan cinco 
ou seis quilos. Téñenas que 
lastrar porque a UCI (Unión 
Ciclista Internacional) non as 
deixa competir con tan pouco 
peso. Os materiais cambiaron 
dunha maneira espectacular.
En canto as bicis de paseo 
a maior transformación vén 
dada da incorporación da 
electricidade. As bicicletas 
eléctricas aínda van transfor-
mar moito máis o panorama. 
Grazas a elas calquera pode 
saír a dar unha volta sen que-
dar atrasado. Sempre terá a 
baza de utilizar a asistencia do 
motor eléctrico e igualarse cos 
seus compañeiros de ruta. Son 
bicis con catro ou cinco veloci-
dades moi cómodas e sinxelas 
de utilizar.

SM: Que autonomía adoitan 
ter os motores eléctricos que 
levan incorporados?
J.M.O.: Nas de gama alta adoi-
tan ter entre 120 e 130 quiló-
metros de autonomía.

SM: Como é o proceso de re-
carga das baterías?
J.M.O.: Recárganse exacta-
mente igual que un móbil, só 
tes que conectala nun enchufe 
doméstico. É moi sinxelo.

SM: Fálanos de prezos.
J.M.O.: Tanto as bicicletas 
como os accesorios, nestes 
dous últimos anos, subiron 
preto dun 30%. A oferta é moi 
inferior á demanda, por todos 
os problemas de loxística e 
distribución que arrastramos 
dende a pandemia, isto pro-
vocou parte desta suba. Eu 

Xosé Manuel Oliveira, xerente de Bicicletas Oliveira

"Hai que lembrar que a bicicleta é un 
vehículo saudable e ecolóxico"

Xosé Manuel Oliveira nas instalacións do seu establecemento
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calculo que ata principios de 
2024 isto non estea equili-
brado. Chegados a ese punto 
espero que os prezos baixen 

lixeiramente.
SM: Un mantemento axeitado 
contribúe a unha mellor vida 
da nosa máquina.
J.M.O.: Normalmente, os afec-
cionados das bicicletas son 
bastante coidadosos co seu 
mantemento. O primeiro pun-
to é unha boa limpeza de can-
do en vez. Os que a usan con 
certa frecuencia preocúpanse 
cada dous ou tres meses de 
observar como están as partes 
máis delicadas, normalmen-
te as partes con algún tipo de 
fricción. Como por exemplo: as 
zapatas dos freos, os pneumá-
ticos ou os piñóns do cambio. 
Revisar cables e fundas, tamén 
é importante. Revisar as rodas 

para ver que están ben equili-
bradas é obrigado, é un labor 
que facemos moito nas nosas 
instalacións.
As eléctricas xa teñen outro ca-
pítulo á parte. Son bicis máis 
pesadas e, ademais da revisión 
das baterías e dos motores, te-
mos máis desgaste de zapatas 
e outros elementos que unha 
convencional. Unha eléctrica 
pesa uns 21/23 quilos, unha es-
tándar de montaña pode estar 
entre os 10/12 quilos. Estamos 
a falar de vehículos que roldan 
entre os 4.000/5.000 euros ou 
máis.

SM: Se imos a algo máis econó-
mico, que podemos encontrar 
no voso establecemento?
J.M.O.: Se falamos dunha 
eléctrica con certas presta-
cións e calidades empeza-
riamos nuns 2.000 euros. Se 
imos a unha mountain-bike 
sinxela comezariamos por 
unha duns 500 euros. Estas 
últimas son bicicletas de 
montaña con freo de disco hi-
dráulico, coa garantía de que 
a vas desfrutar de moitas ex-
cursións e perfectamente vá-
lida para facer deporte.

SM: Que lle recomendarías a 
alguén que queira iniciarse no 
mundo do ciclismo?
J.M.O.: Comezar cunha bicicle-
ta cunhas características míni-
mas de robustez e comodidade, 
por suposto, con freos de disco 
hidráulico. Evidentemente de-
beremos coñecer a normativa 
para circular polas vías públi-
cas, sobre todo na estrada, que 
é onde máis expostos estamos.
A bici é unha máquina moi 
sinxela de utilizar, é para todos 
os públicos. Só temos que ter 
ganas de andar nela e pouco 
máis.

SM: En marzo entrou en vigor 
a nova lei de tráfico. Con ela in-
creméntase a seguridade dos 
ciclistas facendo obrigatorio, 
en vías con máis dun carril por 
sentido, cambiar por comple-
to de carril cando se proceda 
a adiantar a ciclistas. Ademais, 
agora detraeranse seis puntos 
cando se adianta poñendo en 
perigo ou entorpecendo a ci-
clistas sen deixar a separación 
mínima obrigatoria de 1,5 m. 
Que che parece?
J.M.O.: Paréceme moi ben. 
Creo que agora vannos res-
pectar moito máis na estrada, 
algo que o noso colectivo viña 
solicitando dende hai anos. 
Pelexouse moito, e estou con-
vencido que esta normativa vai 
aforrar moitas vítimas nas es-
tradas. Necesitabamos desta 
nova lei.

SM: Realmente son poucos os 
ciclistas que se ven nas rúas das 
urbes galegas. Que lle pedirías 
aos responsables políticos para 
que favorecesen a utilización 
da bicicleta nas cidades?
J.M.O.: Que fagan máis ca-
rril bici. Precisamos de moitos 

máis quilómetros para circu-
lar con comodidade e seguros. 
Ademais, que estes estean lim-
pos e ben sinalizados. Teño que 
lembrar que agora coa entrada 
en vigor da nova lei de tráfico 
tamén se prohibe parar ou es-
tacionar en carril bici ou en vías 
ciclistas. Isto é moitas veces un 
grave atranco para os ciclistas, 
os condutores de coches non 
son conscientes do que nos di-
ficulta á hora de circular polas 
cidades. Engadiría que cando 
constrúan unha nova vía dei-
xen un metro a cada lado para 
poder facer un carril bici.
Hai que lembrar que a bicicleta 
é un vehículo saudable e ecoló-
xico. A súa utilización é positiva 
para toda a sociedade.

SM: Como ves o futuro do ci-
clismo de estrada no noso país?
J.M.O.: Teño que dicir que hai 
canteira. Detrás da marcha de 
Contador, Indurain xa nos que-
da algo lonxe, veñen novas 
promesas. Agora temos a Juan 
Ayuso, que é un ciclista moi 
prometedor, que creo que ten 
moito que dicir neste deporte. 
Tamén está Xosé Rodríguez. 
Ambos son moi novos, 19 e 20 
anos, pero creo que teñen moi-
to futuro no ciclismo.
Aquí quero falar da miña locali-
dade (Padrón), e teño que dicir 
que dende hai cinco anos, e co 
respaldo de Aluminios Cortizo, 
está creándose unha cantei-
ra formidable no Club Ciclista 
Padronés. Encabezado polos 
seus directores, Xesús Blanco 
e Marcos Serrano, estase facen-
do unha gran canteira de cade-
tes, xuvenís e infantís. Creo que 
de aquí en dous ou tres anos 
comezaremos a ver os resulta-
dos deste club.

 A maior 
transformación 
vén dada pola 
incorporación das 
bicis eléctricas

Lapierre é unha das marcas que comercializa Oliveira

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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26º Rali da Coruña / 36º Rali Berberecho de Noia- Campionato de Galicia de Ralis 

Lóxicos repartos

O sempre agardado cam-
pionato de Galicia de ralis 
–nesta tempada con me-
nos coches de pedigrí nos 
postos cabeceiros– alzou 
o seu telón no presente 
exercicio, con quince días 
de diferenza entre as dúas 

primeiras probas. Ambas 
na provincia da Coruña, 
en estradas preto da capi-
tal na primeira, en asfalto 
da Ría de Noia a segunda. 
Reparto de vitorias, cunha 
alta porcentaxe de previa 
lóxica neses dous triunfos.

A estrea en asfalto do novo Hyundai de Iván Ares situaba ao de Cambre como candidato princi-
pal ao triunfo na Coruña. E pese a algún toque, outra picada e a lóxica adaptación ao tipo de chan, 
o local fíxose cun anunciado triunfo. Un I20 Rally 2 que lle permitiu ao coruñés pasar a liderar o 
SCER días despois, trala cita de Sierra Morena.

A Coruña e Noia outorgaron a Alberto Nimo postos sobranceiros co Polo de AR Vidal Racing. 
Na primeira carreira do ano foi cuarto, mentres que na manga do Barbanza acadou o terceiro 

chanzo do podio final.

Tanto na Coruña como en Noia o actual campión galego de ralis, Víctor Senra, que estreaba co-
piloto na persoa do asturiano Jandrín López, tivo que correr... e moito. Na manga inaugural para 
estar preto do seu amigo e rival Iván Ares, ao que acabou talonando dende o segundo posto. E en 
Noia, para vencer, tras esforzarse ao máximo en superar a un combativo e veloz Alberto Meira.

Reparto de primeiras posicións na opción Top Ten Pirelli B e Gara N5. O melidense Alberto Otero 
foi o mellor na Coruña, correspondéndolle dita honra ao coruñés Pérez Orozco –na foto– nas 
estradas noiesas.

Mentres que o local Pérez Abeijón vencía en Noia na promoción Pirelli AMF MS, Marcos Maceiras 
–na imaxe– a lideraba na Coruña.

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo ■ TOMÁS CUMBRAOS | FoTos
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Adaptándose ao seu novo navegante, Avelino Martínez, Alberto Meira soubo xogar as súas ba-
zas neste inicio de tempada. Amarrou os puntos da Coruña, sabedor da súa situación. E pelexou 
bravamente en Noia pola vitoria, que se lle escapou por pouco, rematando brillantemente segun-
do, tras un rali moi intenso.

Tamén houbo reparto de prazas de honra 
na opción Top Ten Pirelli C. Así, David Rivas 
–na imaxe– levou o seu C2 ao primeiro 
posto do podio coruñés. No noiés foi o pon-
tevedrés Antonio López Lence quen situou 
o seu 106.

Dobre vitoria no Volante FGA e na PXP22 para o Saxo de Álvaro Castro e Isidro Rey

Posto Piloto Vehículo
10 Iván Ares Hyundai i20 Rally2
20 Víctor Senra Skoda Fabia Rally2 EVO
30 Alberto Meira Skoda Fabia Rally2
40 Alberto Otero Ford Fiesta N5
50 Alberto Nimo Volkswagen Polo R5
60 José M. Lista Mitsubishi Lancer EVO I
70 Celestino Iglesias Ford Fiesta N5
80 Antonio Pérez Hyundai i20 N5
90 José M. Lamela Citroën DS3 R3T

100 David Rivas Citroën C2R2 MAX

Posto Piloto Vehículo
10 Víctor Senra Skoda Fabia Rally2 R5
20 Alberto Meira Skoda Fabia Rally2 R5
30 Alberto Nimo Volkswagen Polo GTI R5
40 Javier Ramos Volkswagen Polo GTI R5
50 Antonio López Peugeot 106 XS
60 Antonio Pérez Hyundai i20 N5
70 Pablo Blanco Citroën C3 N5
80 Celestino Iglesias Ford Fiesta N5
90 Abel Pampillón Mitsubishi Lancer EVO IX

100 Adrián Campaña BMW M3 E46

26º Rali da Coruña - Clasificación Xeral

Ata 80 Clasificados

36º Rali Berberecho de Noia - Clasificación Xeral

Ata 83 Clasificados
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Intelixencia artificial
Peugeot Sport asi-

nou un acordo de 
colaboración plu-

rianual co líder mundial 
en transformación dixital 
Capgemini, para o submi-
nistro de ferramentas dixi-
tais avanzadas ao equipo do 
programa do Campionato do 
Mundo de Resistencia FIA do 
Peugeot 9X8.

O equipo Peugeot Sport 
está listo para volver ás ca-
rreiras de resistencia de 
máximo nivel este verán e 
aproveitará a experiencia de 
Capgemini en aplicacións de 
datos e intelixencia artificial 
para facer mellorar o rende-
mento do seu revolucionario 
Hypercar híbrido, tanto no si-
mulador coma no circuíto.

Jean-Eric Vergne líder da Fórmula E
A 5ª proba desta 

tempada do campio-
nato do mundo ABB 

FIA de Fórmula E disputouse 
en Roma o pasado día dez. 
Nun circuíto esixente tanto 
para os coches como para 
os pilotos, Jean-Éric Vergne 
logrou unha magnífica pole 
position. Para o bicampión 
da Fórmula E (tempadas 4 
e 5), foi a 14ª carreira nesta 
categoría.

Ao volante dun DS E-Tense 
FE 21, o piloto francés con-
firmou o seu bo estado de 

forma e o do seu monopraza 
durante unha espectacular 
carreira pragada de adian-
tamentos, algo característi-
co da Fórmula E. Ao final dos 
50 minutos (dúas neutraliza-
cións por Safety Car que obri-
garon a un tempo engadido 
de 5 minutos e 15 segun-
dos), JEV logrou un segundo 
posto, que foi tamén o seu 
segundo podio esta tempa-
da. Con este posto, Jean-Éric 
Vergne faise co liderazgo do 
campionato do mundo ABB 
FIA de Fórmula E.

O Seat 124-1800 segue triunfando
Seat Históricos 

conseguiu a vitoria 
no 6º Rali Catalunya 

Històric, disputado este mes 
en Salou. Mia Bardolet e o 
seu copiloto Carles Jiménez 
lideraron a proba de princi-
pio a fin na modalidade de 
Regularidade, ao volante 
do Seat 124 D Especial 2000 

de Grupo 2. Este coche é o 
proxecto máis recente reali-
zado por Seat Históricos na 
Nave A122, a sede do equipo 
en Barcelona.

Foi a 3ª vitoria de Seat 
Históricos nas seis edicións 
da proba organizada polo 
RACC.

Reunión en Goodwood
Durante a Reunión 

de Socios de 
Goodwood, na cos-

ta sur de Inglaterra, reuníron-
se 21 exemplares de Porsche 
956 e 962, oficiais e privados, 
para conmemorar o 40º ani-
versario do histórico prototi-
po do Grupo C.

A principios da década de 
1980, o mundo foi testemu-
ña dunha revolución nas ca-
rreiras de sport prototipos. 

A chegada do Grupo C deu 
paso a unha era na que a efi-
ciencia do combustible resul-
taba primordial e os avances 
aerodinámicos, co efecto de 
ala investida, cambiaron 
para sempre o establecido 
no deseño e no rendemen-
to. Na vangarda deste novo 
mundo atopábase Porsche 
que, co 956 e o seu sucesor 
o 962, creou un modelo que 
batería récords.
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Dacia continúa cara ao 
abismo da inseguridade

O Dacia Jogger, ir-
mán do Sandero 
Stepway, só conse-

guiu unha estrela nas pro-
bas de choque de Euro NCAP.

O Dacia Jogger, que com-
parte a mesma plataforma 
que o modelo de dúas es-
trelas Sandero Stepway pro-
bado por Euro NCAP o ano 
pasado, cae tristemente a 
unha estrela. O automóbil 
ofrécese con cinco asentos 
(dúas filas) ou sete asentos 
(tres filas); o recordatorio do 
cinto de seguridade non está 
dispoñible nos asentos da 

terceira fila. Inevitablemente, 
o Jogger perde unha fracción 
de punto en comparación co 
seu modelo asociado e esgo-
ta a pequena marxe que tiña 
o Sandero para permanecer 
en dúas estrelas.

Euro NCAP organiza probas 
de choque en vehículos no-
vos e proporciona aos con-
sumidores unha evaluación 
realista e independente do 
rendemento de seguridade 
de algúns dos automóbiles 
máis populares vendidos en 
Europa.

Prodrive Hunter, 600cv de todoterreo
Prodrive presentou 

o Hunter, un vehícu-
lo de aventuras todo-

terreo con tracción nas catro 
rodas e 600 cabalos cunha 
capacidade e un rendemen-
to inigualables en calquera 
terreo.

Nado do coche de compe-
tición Bahrain Raid Xtreme 
conducido polo nove veces 
campión mundial, Sebastien 
Loeb, para competir na ca-
rreira máis dura do mundo, o 

Dakar, avanza sen deterse na 
area do deserto, as dunas e as 
pistas de montaña acciden-
tadas. De feito, este Hunter é 
ata máis extremo que o que 
conducía Loeb, cun aumento 
do 50% de potencia do mo-
tor biturbo V6 de 3,5 litros e 
máis percorrido da suspen-
sión para absorber os terreos 
máis duros.

Todo o vehículo foi deseña-
do para minimizar o peso total 
e optimizar a distribución do 

peso e o centro de gravidade. 
Toda a carrozaría está feita de 
composto de carbono lixeiro, 

que inclúe materiais recicla-
dos producidos por Prodrive 
Composites.

Urbet Lora
A marca andaluza 

Urbet Electric Motors 
desvelará a Lora o 

vindeiro mes de maio. A nova 
Urbet Lora será unha motoci-
cleta eléctrica de tipo naked 
con influencias neoretro.

Entre outros aspectos, na fi-
cha técnica de Lora destacará 
a presenza dun motor eléctri-
co central que renderá unha 
potencia máxima de case 25 
cabalos de potencia.

Haberá dúas versións: Lora 
e Lora S, ambas catalogadas 
como L3e, e por tanto ap-
tas para o permiso de tipo 
A1 ou o B con tres anos de 
antigüidade.

Cunha carga completa da 
súa batería, a Lora S amosará 
máis de 300 quilómetros de 
autonomía real, mentres que 
a velocidade máxima será de 
150 km/h.
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