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Si, con este, xa son 300 os números publicados 
de SPRINT MOTOR. Vinte e sete anos tardamos 
para chegar a este fito. Un momento moi emotivo 
para todos os que percorremos este longo treito.

Cada número foi un traballo colectivo cheo de 
esforzo e ilusión. Todo para chegar as mans dos 
nosos lectores coa mellor calidade posible. Coa 
perspectiva que dá o tempo vemos que non foi en 
balde. Temos unha publicación consolidada que 
recolleu informacións e arelas a partes iguais para 
chegar a convertela nun referente da comunica-
ción do motor na área metropolitana de Santiago 
de Compostela.

Sempre coa máxima do “pasiño de boi”, curto 
pero potente. Por iso comezamos cun formato ta-
bloide en branco e negro ata chegar ao actual en 
A4 e a toda cor. Tamén a distribución e a tirada se 
foron mellorando co pasar dos anos ata estar na 
actualidade nun estado óptimo. Onde o equilibrio 
entre tirada e difusión o consideramos correcto.

Tamén ao longo deste camiño organizamos e 
gozamos de máis dunha ducia de galas do motor, 
onde repartimos máis de cen premios a vehículos, 
deportistas, empresas e personaxes representati-
vos deste sector tan apaixonante. Un evento úni-
co que xa está, por mérito propio, nas páxinas da 
historia do motor galego.

Mais remontémonos por un intre a aqueles pri-
meiros meses de xestación en 1995, onde un pu-
ñado de xornalistas, fotógrafos e entusiastas nos 
fundimos nunha arela para iniciar a andar este 
proxecto. Eran outros tempos, onde a dixitaliza-
ción facía unha tímida aparición.

Por exemplo, as fotografías eran totalmente ana-
lóxicas na nosa redacción. Facer unha sesión fo-
tográfica dun vehículo de probas necesitaba de 
bastante máis tempo e cartos que na actualidade. 
Ademais de montar o carrete na cámara e des-
montalo unha vez tomadas as fotos, operación 
que tiña que facerse con mimo para non estra-
gar as fotos, tiñamos que levalo ao laboratorio 
a revelar. O tempo de laboratorio normalmente 
era de dúas horas. Todo isto encarecía unha sim-
ple sesión fotográfica tanto a nivel económico 
como de tempo. Agora este proceso simplificou-
se e abaratouse tanto que o problema que temos 

na redacción actualmente é o de escoller as fotos. 
Ás veces unha sesión dun vehículo de probas che-
ga ata as preto de sesenta fotos. Hai colaborado-
res que realmente se emocionan cando comezan 
a disparar a súa máquina. Cómpre dicir que en 
modo analóxico unha sesión constaba normal-
mente dunha ducia de fotos.

Pero onde máis cambiaron as cousas foi na nosa 
redacción. Da máquina de escribir Olivetti pasa-
mos aos Mac e os PC, todo isto unido pola Internet 
que revolucionou totalmente a forma de elaborar 
a revista. Evidentemente todo foi a mellor.

O que sempre tivemos claro foi que na nosa co-
municación tiña preferencia o próximo. A nosa 
prioridade son todos eses personaxes, tanto do 
deporte como da empresa, que están preto de 
nós. Xente que probablemente nunca estarán no 
papel impreso dos medios de comunicación na-
cionais. Por iso SPRINT MOTOR quere continuar 
dando voz a todos eles, e confiamos en darlla moi-
tos anos máis.

Para chegar a este número 300 tamén foi moi 
importante, por non dicir imprescindible, o apoio 
dos nosos anunciantes. Foron moitos os empre-
sarios que nolo deron. Para nós son máis mece-
nas que clientes, hoxe amigos. Dende o primeiro 
contacto que tivemos con eles entenderon per-
fectamente que ter un medio de comunicación 
local especializado no seu sector nos apoderaba 
a todos. Grazas.

Así e todo, a partir deste número temos as 
mesmas incertezas de todos os nosos colegas 
dos medios de comunicación escritos. Morrerá 
o papel? Acabaranse os medios locais? O futu-
ro será en inglés? Ou, só sobrevivirán os grandes 
emporios mediáticos? Todas esas preguntas te-
rán contestación ao longo desta década. Temos 
claro que a transformación dos medios de comu-
nicación continúa. Nós continuaremos estando 
presentes mes a mes nas rúas da área metropo-
litana de Santiago de Compostela mentres teña-
mos folgos e ilusión, e vós estimados lectores nos 
sigades apoiando incondicionalmente como o 
fixestes ata este número 300. Moitísimas grazas 
de todo o equipo que conforma a redacción de 
SPRINT MOTOR.
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O corredor do Aluminios 
Cortizo, Eric Fagúndez, ga-
ñou a Clásica de Pascua - 
Ruta Xacobea, con inicio e 
chegada en Padrón.

Eric deulle o Aluminios 
Cortizo o primeiro triunfo 
da súa historia na Copa de 
España Elite -Sub23, ade-
mais a alegría foi dobre xa 
que o equipo Aluminios 
Cortizo foi o mellor equipo 
da proba.

A proba comezou moi ani-
mada con varios ataques 
pero non foi ata a subida a 

Aguasantas onde se deci-
diu a proba.

Vicente Hernáiz (Vigo - 
Rías Baixas) chegaba a esta 
subida escapado, pero foi 
cazado por Andrea Montoli 
(Eolo - Kometa) e por Eric 
Fagúndez. Eric atacou aos 
compañeiros de fuga e foi-
se en solitario, por detrás 
non había un equipo que 
traballase o unísono e to-
dos se vixiaban, o que pro-
piciou que Eric se plantase 
en Padrón como vencedor 
da proba.

Cole Davis rematou se-
gundo (Vigo - Rías Baixas), 
o lograr ser o máis rápido 

no sprint do grupo, o tercei-
ro foi Javi Serrano (Eolo 
- Kometa).

O equipo Aluminios Cortizo foi profeta na súa terra
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo  ■ JOSÉ GARCÍA | FoTo  

Urbet Lora
As dúas versións 

son: Lora e Lora S.
A Lora ten unha 

potencia máxima de 11 kW 
(14,95cv) e unha velocida-
de de 120 km/h. A súa au-
tonomía é de 180 km.

A Lora S ten unha po-
tencia de 19 kW (25,8cv) e 
unha velocidade punta de 
150 km/h. Ten unha auto-
nomía de 240 km.

Os clientes tanto da Lora 
como da Lora S poden ac-
ceder ao Plan Moves III e os 
seus 1.100 € mínimos de 
axuda que o Estado apor-
ta a modo de devolución 
logo da compra. Antes de 
axudas o prezo da Lora será 
de 8.000 €, mentres que a 
Lora S partirá dos 11.500 €.

Novo soporte universal Shad para móbil
Shad lanzou ao 

mercado o seu 
novo soporte uni-

versal, para moto ou scoo-
ter, para móbiles X-FRAME; 
que permite axustar rapi-
damente e de forma segu-
ra o smartphone sendo apto 
para a maioría de tamaños 
do mercado.

O X-FRAME conta co sis-
tema de fixación universal 
Shad Quick Click System 
que permite colocar e qui-
tar o móbil de xeito rápido 
e sinxelo. Ofrécese en dúas 

versións distintas: sopor-
te de manillar, que se pode 
adaptar a guiadores de mo-
tos, quads, bicicletas ou pa-
tinetes cun grosor de entre 
20 e 40 mm; e soporte para 
espello retrovisor.

Este sistema de fixación 
permite unha rotación do te-
léfono de 360º para axustalo 
ás necesidades do usuario e 
ás características do vehícu-
lo, podendo situalo en hori-
zontal ou vertical en función 
da situación. Ambos sopor-
tes teñen un prezo de 40 €.

Produtos By City para mulleres
By City presen-

ta dous produtos 
para as mulleres 

moteiras.
- Casco The Rock, para as 

que lles gusta o estilo clási-
co, ventilado e lixeiro. Cun 
deseño moi compacto e 
refinado, con interiores e 
acabados en pel, conta 
con sistema de fixación de 
dobre argola fácil de usar 

e para un axuste perfecto. 
(Talles: XS-XL). Ten un pre-
zo de 220 €.

- Chaqueta técnica 
Summer Route lady, que 
combina cordura e malla 
de alta resistencia, sendo a 
combinación perfecta para 
os meses cálidos. (Talles: 
XS-XXL). O seu prezo é de 
113€.
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O Rosalía visitou o Cupra Garaxe
Con motivo da 

clasificación para 
o Campionato de 

España de clubs, o equipo 
cadete feminino de balon-
cesto do Instituto Rosalía 
visitou as novas instala-
cións de Cupra Garaxe que 
Compostela Motor ten na 
rúa Montero Ríos de Santiago 
de Compostela.

Francisco Pérez e Elena 
Pazos, xerente e xefa de 
vendas de Cupra, recibi-
ron á expedición encabe-
zada por Ubaldo Rueda e 

Kiko Montero, os adestra-
dores Chiqui e Jesús, a de-
legada Vero e as xogadoras 
Lourdes, Beatriz, Doval, 
Sabela, Claudia, Andrea, 
Paula, Sofía, Noa, Inés, 
Sara, Noelia e Daniela.

Nesta visita puideron ver 
de preto os modelos da mar-
ca e todo o seu merchandi-
sing, ademais de recibir todo 
o apoio do seu patrocina-
dor. Despois deste encontro 
viaxaron a Cataluña para en-
frontarse a distintos equipos 
de baloncesto.

Volkswagen actualiza o Amarok
Volkswagen presen-

ta o novo modelo da 
súa camioneta tipo 

pick-up, a Amarok. Deseñada 
en Alemaña e Australia, e fa-
bricada en Sudáfrica, incor-
pora un novo motor, deseño 
e tecnoloxías. Os propulso-
res estarán dispoñibles nun 
de gasolina e ata catro diésel 
diferentes de catro a seis ci-
lindros e cunha cilindrada de 
2,0 a 3,0 litros, e o vehículo 
terá tracción traseira ou trac-
ción permanente ás catro ro-
das. Conta cunha variedade 
de modos de condución pre-
definidos con múltiples niveis 

de axuda ao condutor, mesmo 
en situacións pouco habituais. 
Ademais, a seguridade refor-
zouse con 30 sistemas de asis-
tencia á condución, dos cales 
máis de 20 son completamen-
te novos para a Amarok.

Grazas aos controis intuiti-
vos, a cabina dixital e a panta-
lla de infoentretemento estilo 
tablet, o interior do Amarok 
presenta un aspecto funcional 
e ben acabado. O sistema de 
son, as superficies de aspec-
to coiro do grupo de instru-
mentos e os paneis das portas 
con pespuntes decorativos ta-
mén contribúen a iso, incluso 

como opción. A nova Amarok 
terá cinco niveis de acabado: a 

variante de entrada, “Amarok” 
e as variantes “Vida” e “Estilo”.

O 296 GTS, o novo Ferrari Spider
O automóbil utiliza 

o novo motor V6 tur-
bo a 120° de 663cv 

axustado a un propulsor eléc-
trico capaz de entregar 122 
kW (167cv) adicionais que 
se presentaron no 296 GTB. 
Este é o primeiro 6 cilindros 
nun deportivo Spider de es-
trada co logotipo do Cavallino 
Rampante. Os seus 830cv 
aseguran un bo rendemen-
to, mostrando un son inno-
vador, emocionante e único, 
mellorado aínda máis pola po-
sibilidade de gozalo tamén ao 
descuberto.

O sistema eléctrico enchufa-
ble (PHEV) do 296 GTS garan-
te usabilidade, unha resposta 
inmediata ao pedal e 25 km 
de autonomía eléctrica . A 
compacidade do automóbil e 

a introdución de innovadores 
sistemas de control dinámico, 
así como unha aerodinámica 
refinada en todas as súas par-
tes, permiten que o cndutor 

senta inmediatamente a axi-
lidade e rápida resposta aos 
seus mandos. O deseño de-
portivo e sinuoso, xunto coas 
súas dimensións compactas, 

subliñan visualmente a gran 
modernidade do 296 GTS, 
que atopa referencias válidas 
en coches como o 250 LM de 
1963.

Novas6





SPRINT MOTOR é a mellor pu-
blicación do sector da automo-
ción da historia do xornalismo 
en Galicia. Isto pode parecer 
esaxerado ou alguén podería 
pensar que teño unha certa 
obriga de dicilo como antigo 
colaborador e amigo do seu 
editor, Xurxo Sobrino. Abofé 
que nada diso hai. Coñezo ou-
tros proxectos do xornalismo 
do motor en Galicia. Todos moi 
interesantes e de enorme mé-
rito, pero a revista que vostede 
ten nas mans é unha publica-
ción diferente.

Diferente porque é a que 
máis temas abrangue. Desde 
a análise e información de-
tallada da marcha do nego-
cio comercial da automoción 
ata a competición. A atención 
xornalística aos concesiona-
rios e grupos empresariais 
de Santiago e do conxunto 
de Galicia é un sinal de iden-
tidade da revista. A proba 
mensual das páxinas centrais 
é xa un clásico imprescindi-
ble para coñecer como son 
os novos modelos que saen 
ao mercado. As entrevistas 
tamén achegan un toque de 
distinción. Entrevistas con per-
soas do sector que achegan 

coñecementos valiosos so-
bre o presente e o futuro des-
ta industria. Un sempre pode 
sacar algo de todas esas con-
versas, que non son buscadas 
ao chou para encher unhas 
cantas páxinas.

Tamén é unha revista dife-
rente porque no xornalismo é 
importante o contido, pero ta-
mén a estética. Estamos ante 
unha publicación cunha pre-
sentación atractiva, que evo-
lucionou ao longo destes 27 
anos de existencia. Podo ase-
gurar que buscar unha “pre-
sentación bonita” supuxo, e 
imaxino que aínda supón, 
moitas horas de reflexión ao 
seu editor e aos seus colabora-
dores pasados e actuais.

Así mesmo, SPRINT MOTOR é 
un proxecto diferente por es-
tar escrita en idioma galego. 
Este aspecto é crucial. Dálle 
alma á revista. Achega unha 
proximidade ao lector da que 
– na miña opinión – carecen 
outras publicacións semellan-
tes en Galicia. Achega tamén 
un pequeno e valioso gran de 
area ao dimensionar a nosa 
lingua nun segmento habi-
tualmente dominado por ou-
tras formas de expresión.

Finalmente, esta publica-
ción é diferente polo seu 
editor. Sen a perseverancia, 
dedicación e esforzo de Xurxo 
Sobrino todo isto sería imposi-
ble. Tamén pola súa intelixen-
cia para absorber ideas alleas 
que axudaron a estar nun 
permanente percorri-
do de mellora da revis-
ta. Sen esquecer a súa 
calidade xornalística. 
Porque un pode ter 
moita intención, pero 
é necesario dispoñer 
de coñecemento e ex-
periencia para sacar 
adiante unha publica-
ción como esta. SPRINT 
MOTOR chega aos 300 
números na rúa. Algo 
case impensable nunha 
revista de periodicida-
de mensual porque son 
moitos meses dándolle 
á manivela. Son 300 nú-
meros, pero sobre todo 
son 300 grandes histo-
rias do motor en Galicia.

Un proxecto con alma
■ EMILIO BLANCO|. TexTo 

Ferrari SP48 Unica
Ferrari presentou 

o SP48 Unica, o úl-
timo modelo da se-

rie one-off. Este deportivo 
pasa a formar parte do gru-
po máis exclusivo de toda a 
liña de produción da empresa 
de Maranello, é dicir modelos 
únicos que se deseñan en fun-
ción dos desexos dun só clien-
te. O SP48 Unica incorpora o 
mesmo motor V8 biturbo que 
o F8 Tributo (720cv a 8.000 
rpm). Creado no Centro Stile 
Ferrari baixo a batuta do dese-
ñador xefe Flavio Manzoni, é 
unha berlinetta deportiva bi-
praza que toma como base a 
plataforma do F8 Tributo.

Un dos puntos principais do 
deseño é a utilización intensi-
va de técnicas de modelado 
paramétrico-procedimentais 
e da creación de prototipos 

3D (fabricación aditiva) que 
permitiron aos deseñado-
res de Ferrari e os enxeñeiros 
de Maranello, redeseñar por 
completo a forma da grella e 
as tomas de aire do motor. Os 
cambios máis obvios en com-
paración co F8 Tributo son as 
entradas de aire no paracho-
ques dianteiro e debaixo do 
spoiler traseiro para refrixerar 
o motor.

Saúdas8



Celebralos 27 anos de vida 
dun proxecto non é algo que 
un adoite facer todos os días. 
Un fito no que a ledicia e o or-
gullo se multilpican por dous 
cando é o aniversario dunha 
revista como Sprint Motor, re-
ferente no eido do automóbil 
a nivel autonómico e escrita 
integramente en galego.

Quen o ía imaxinar no ano 
95, cando un grupo de xorna-
listas decidiu arrincar cunha 
proposta destinada ás persoas 
amantes do motor. Ao longo 
destes anos, aquela semente 
desenvolveuse e deu lugar as 
páxinas desta publicación. 

Nesta revista recóllense as 
principais novidades comer-
ciais e de competicións do 
eido do automóbil, sendo de 
enorme interese para as e os 
afeccionados, así como para 
os profesionais do sector.

Co seu número 300, Sprint 
Motor afiánzase como unha 
opción informativa de ca-
lidade e proximidade, que 
goza do recoñecemento da 
provincia coruñesa. Agardo 
que estes 27 anos sexan só o 
principio dun longo camiño. 
Moitos parabéns!

Valentín González Formoso
Presidente da Deputación 

da Coruña

Debo confesar que acostu-
mo clasificar as celebracións 
en dous tipos, semellantes, 
segundo o meu entender, a 
dúas accións moi comúns (e 
de moi recomendable exe-
cución) durante a condución 
dun vehículo. Ao igual que 
marcamos co intermitente 
os cambios de sentido nun-
ha vía, festexamos unha mu-
danza importante nas nosas 
vidas, sexa o casamento coa 
persoa amada, sexa ir mo-
rar a esa nova vivenda que 
supón a realización dunha 
aspiración longo tempo frus-
trada ou a compra da moto 
ou o coche soñados. As ce-
lebracións do segundo tipo 
parécense máis, pola contra, 
á habitual ollada ao retrovi-
sor, porque son lembranza 
do pasado, daquilo que xa 
foi, pero que traemos á me-
moria ao tempo que temos 
un ollo posto no futuro, xa 
que, á fin e ao cabo, se tra-
ta de festexar a vida, tanto a 
pasada por tela vivido como 
a que está por vir.

En algo disto último con-
siste esta celebración na que 
festexamos a publicación do 
número 300 deste marabi-
lloso proxecto editorial cha-
mado Sprint Motor, que leva 
máis dun cuarto de século in-
formando con rigor e éxito 

sobre o sector do motor en 
Galicia. Para min é ademais 
un motivo de intensa ale-
gría, porque Sprint Motor é 
unha marca consolidada que, 
desde o primeiro día, elixiu a 
lingua galega como instru-
mento de comunicación cos 

seus numerosos lectores, de-
mostrando de paso, en todos 
estes anos, ao igual que moi-
tas outras empresas dos máis 
diversos sectores, que o gale-
go constitúe unha aposta em-
presarial segura que achega 
un valor engadido a calquera 
emprendemento.

Coincide a saída deste nú-
mero 300 de Sprint Motor coa 
estación da primavera, fei-
to que me lexitima a botar 
man das fermosas palabras 
de Álvaro Cunqueiro e, des-
te xeito, desexarlle á familia 
de Sprint Motor, con Xurxo 
Sobrino á cabeza, que celebre 
no futuro moitas primaveras 
máis (e que nós as poidamos 
ler en lingua galega). Grazas 
polo voso gran traballo e moi-
tos parabéns.

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política 

Lingüística da Xunta de 
Galicia

Moitos parabéns por estes 300 números

Moitas primaveras máis para Sprint Motor
Saúdas 9



Un Born con máis autonomía
O Cupra Born en-

gade a nova versión 
con e-Boost Pack + 

Battery Pack, que xera unha 
potencia pico de 231cv, e in-
clúe unha batería de 77 kWh 
de capacidade neta. Esta ver-
sión ofrece 121 km máis de 
autonomía respecto ao Born 
de 204cv, e alcanza unha 
autonomía total de ata 546 
km. Con só 7 minutos bas-
ta para obter 100 km de au-
tonomía nun punto de carga 
de 135 kWh. O novo Cupra 
Born ofrece un rendemento 

electrizante e unha experien-
cia de condución emocional 
grazas ao DCC Sport e ESC 
Sport, dirección progresiva, 
equipo de freos sobredimen-
sionado e os pneumáticos de 
grande anchura montados 
en lamias opcionais de 20”. A 
versión do Born con e-Boost 
e Battery Pack está dispoñible 
dende 44.770 €, e pode aco-
llerse ás axudas do Plan Moves 
III. O Born é un modelo CO2 
neutral neto no proceso de 
produción, e inclúe de serie 
asentos Bucket fabricados a 

base de plásticos mariños re-
ciclados a través da iniciativa 

Seaqual, e outros materiais 
sostibles.

Tonale, o primeiro C SUV electrificado da marca
O Alfa Romeo 

Tonale é un híbrido 
que quere represen-

tar a metamorfose da marca 
italiana de cara ao futuro da 
electrificación e a mobilidade 
sostible. Agora debuta a mo-
torización Hybrid co inédito e 
exclusivo sistema de propul-
sión 48V Hybrid VGT (Variable 
Geometry Turbo) de 160cv, 
específico para Alfa e capaz 
de transmitir movemento ás 
rodas mesmo co motor de 
combustión interna apaga-
do. O equipo de deseñadores 
mellorou aspectos técnicos 
como a dirección, a máis di-
recta do seu segmento, un sis-
tema de freo por cable para a 

freada rexenerativa, “Dynamic 
Torque Vectoring” e suspen-
sións electrónicas “Alfa Active 
Suspension”, con xeometría, 
ángulos característicos e rixi-
dez especifica.

O Tonale está dispoñible en 
catro acabados distintos, catro 
nomes arraigados na tradición 
Alfa Romeo: Super, Sprint, Ti e 
Veloce. Cada versión respon-
de ás necesidades dun cliente 
que busca unha auténtica sim-
biose co seu coche. O Tonale 
marca o debut dunha nova 
lóxica de gama simple e moi 
distintiva. Só durante a fase 
de lanzamento, o Tonale ta-
mén estará dispoñible na ver-
sión exclusiva de lanzamento 

“Edizione Speciale”, con conti-
dos tecnolóxicos e de conec-
tividade, caracterizada pola 
deportividade típica da marca 

italiana e se ofrecerá en am-
bos os niveis de potencia, 130 
e 160 cabalos.

Honda Civic e:HEV
O novo Civic equi-

pará a versión máis 
avanzada do reco-

ñecido conxunto propulsor 
full hybrid e:HEV de Honda. 
Esta combina unha batería 
de ións de litio de gran den-
sidade de potencia e dous 
motores eléctricos compac-
tos e potentes cun motor de 
gasolina de ciclo Atkinson 
de 2.0 litros de novo desen-
volvemento, que inclúe un 
sistema de inxección directa 
optimizado para proporcio-
nar unha combustión máis 
eficiente e unha maior cifra 
de par.

Este modelo logra unha ci-
fra de emisións combinadas 
de CO2 de tan só 108 g/km 

(WLTP), e un consumo de 
combustible de 4,7 l/100 km 
(WLTP). Todo iso combina-
do cunha potencia máxima 
de 184cv e 315 Nm de par 
máximo que sitúan ao novo 
Civic como un sólido com-
petidor do segmento C. Ten 
catro modos de condución: 
Eco, Normal, Sport e o novo 
modo Individual, que per-
mite o control independen-
te do motor, a dirección e o 
panel de instrumentos para 
adaptar a resposta do vehí-
culo segundo sexa necesario. 
O novo Civic é un paso máis 
na electrificación da marca e 
chegará ao noso mercado en 
outubro de 2022.
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Blue & White, edición limitada do Swift
Tan só 70 unidades 

serán postas á venda 
da nova edición Blue 

& White do Suzuki Swift, que 
presenta unha cor branca per-
lada e os detalles en azul na 
grella frontal, os espellos re-
trovisores e o spoiler do teito. 
Este modelo equipa o motor 
1.2 Mild Hybrid de 83cv, que 
ofrece uns consumos baixos 
(4,7 litros/100km en ciclo mix-
to WLTP). Grazas á tecnoloxía 
que propulsa o novo Swift, 
este conta coa etiqueta ECO 
da DXT. O sistema SHVS con-
verte a enerxía cinética xera-
da durante a desaceleración 
en enerxía eléctrica que se 
carga na batería e é utilizada 
polo motor/xerador eléctrico 
ISG para axudar ao motor de 

combustión en grandes de-
mandas de aceleración. A hi-
bridación outorga ao Swift 
unha resposta máis rápida ao 
acelerador, un maior empu-
rre e un superior agrado de 
condución.

Entre o seu equipamento de 
seguridade destacan os seis 
airbag e o paquete completo 
DSBS de sistemas de asistencia 
á condución, que inclúe con-
trol preditivo de freada, aler-
ta de cambio de carril, alerta 
antifatiga, asistente de luces 
de longo alcance, asistente 
de cambio de carril , recoñe-
cemento de sinais de tráfico, 
detección de ángulo morto e 
alerta de tráfico posterior. O 
prezo é de 17.525 € e de 16.586 
€ suxeito a financiación.

EQS SUV: condución intelixente e eléctrica
Tras o EQS e o EQE, a 

gama alta electrifica-
da de Mercedes ten 

unha nova adición: o EQS SUV, 
que ofrece unhas proporcións 
amplas, un deseño aerodiná-
mico e unha condución 100% 
eléctrica. Baixo o concepto 
“Purpose-Design”, ou deseño 
orientado polo uso, con baixos 
do vehículo lisos e persiana 
do radiador pechado maiori-
tariamente durante a circula-
ción, construíuse a base para 
as medidas aerodinámicas no 
EQS SUV. A optimización dos 
elementos de condución do 
aire típicos dun SUV permitiu 
configurar unha combinación 
equilibrada de habitabilidade 
e eficiencia aerodinámica.

Se ao miralo dende fóra, al-
guén no se decata de que é un 
coche de luxo, o interior lém-
brano deseguida, coa mestura 
de tecnoloxía de conectivida-
de e dixitalización ou asisten-
cia á condución. Incluído un 
sistema de infoentretemento 
con software de aprendizaxe, 
que presenta opcións perso-
nalizadas aos usuarios. A ca-
lidade do aire do habitáculo, 
que conta cun sistema de fil-
trado, está controlada por sen-
sores e a posibilidade de tratar 
o aire. Tamén, sendo un coche 
eléctrico, o propio automóbil 
intelixente lembra ao condu-
tor cando debería volver a 
cargar a batería que propulsa 
a máquina.

BMW presenta o novo Serie 7
No mes de decem-

bro chegará o BMW i7 
M70 xDrive, o futuro 

buque insignia da marca. O 
seu sistema de propulsión 
totalmente eléctrico destaca 
cun consumo eléctrico com-
binado de entre 26,4 e 21,2 
kWh/100 km, e polas súas 
nulas emisións. O sistema hí-
brido enchufable, pola súa 
parte, ofrece un consumo de 
combustible combinado de 
entre 1,2 e 1,1 litros por 100 
km. Dispón de dous moto-
res eléctricos cunha poten-
cia conxunta do sistema de 
544cv e un sistema de trac-
ción total eléctrica. Consegue 
unha aceleración de 0 a 100 
km/ h en 4,9”, chegando a 

unha velocidade máxima de 
240 km/h.

En canto a outras facultades 
do novo modelo temos que 
destacar unha banda sonora 
emocionante para o sistema 
de propulsión grazas ao lco-
nicSounds Electric de serie. O 
novo Serie 7 pode configurar-
se con portas de apertura e 
peche automático como op-
ción. Non lle faltan elemen-
tos de confort, como control 
climático por catro zonas ou 
calefactor nos repousabrazos. 
O habitáculo está completa-
mente conectado e dixitaliza-
do con diferentes funcións e 
sistemas de infoentretemen-
to que procuran aumentar o 
goce dentro do vehículo.

❱❱ Polestar iniciou 
este mes a súa actividade co-
mercial en España, co lanza-
mento do seu primeiro mo-
delo, o Polestar 2, aínda que 
as primeiras entregas se pre-
vé que teñan lugar en setem-
bro.
❱❱ As furgonetas e 
camións eléctricos puros a 
batería e os camións pre-
parados para facer uso das 
estradas eléctricas non se-
rán competitivos en compa-
ración con vehículos de com-
bustión interna ata 2025, 
segundo Cambridge Econo-
metrics.
❱❱ O banco BEI apro-
bou un préstamo de 40 mi-
llóns de euros á empresa Ca-
bify para a compra de 1.400 
coches eléctricos nos vindei-
ros anos en España.
❱❱ VW incorporará o 
visor de realidade mixta de 
Microsoft (HoloLens 2) nos 

seus vehículos. O obxectivo 
é utilizar esta tecnoloxía para 
proxectar información de in-
terese dentro dos coches, é 
dicir, hologramas que mos-
tren información de tráfico, 
condicións climáticas ou re-
comendacións de traxecto 
mentres se conduce.
❱❱ Volvo adquiriu 
unha participación minorita-
ria estratéxica en carwow, un 
dos principais mercados on-
line de compravenda de au-
tomóbiles, a través da súa fi-
lial de capital risco Volvo Cars 
Tech Fund.
❱❱ O límite de 30 km/h 
en vías urbanas dun úni-
co sentido reduciu un 14% 
o número de falecidos de 
maio a decembro de 2021, o 
que supón 38 mortes menos 
fronte ao mesmo período de 
2029 --ano de referencia--, 
segundo datos da DXT.

BREVES
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Lexus RZ 450e
O RZ 450e é un 

novo SUV eléctrico 
de batería, o primei-

ro vehículo de Lexus que se 
desenvolveu dende cero para 
ser exclusivamente eléctri-
co. O novo automóbil conta 
cunha transmisión avanza-
da denominada Direct4, que 
combina a utilización de dúas 
e-Axle nos eixos dianteiro e 
traseiro, cun control do par 
independente en cada unha 
das catro rodas. Conta tamén 
de forma opcional co sistema 
One Motion Grip, que com-
bina o volante Steering Yoke, 
cun sistema de dirección 
Steer-by-wire.

No exterior reinterpreta a ca-
rrozaría co concepto “Spindle 
Body”, deixando ver a evolu-
ción da grella de dobre punta 

de frecha característica de 
Lexus, agora aplicada a toda a 
carrozaría do vehículo; men-
tres que o interior é un espa-
zo minimalista e aberto, ao 
tempo sinxelo e luxoso, que 
expresa a hospitalidade mo-
tenashi de Lexus e a artesanía 
takumi. A pretensión de Lexus 
é converterse nunha compa-
ñía 100% eléctrica para 2035, 
procurando ese obxectivo cin-
co anos antes en Europa. Con 
todo, a marca mantén unha 
diversidade tecnolóxica nas 
opcións de mobilidade, ofre-
cendo vehículos eléctricos, hí-
bridos e híbridos enchufables 
entre as diversas motoriza-
cións dos seus novos modelos. 
Os usuarios xa poden mercar o 
novo Lexus RZ 450e e telo en-
tregado a finais de 2022.

Aventuras en familia no Mercedes clase T
O clase T é un mo-

novolume compac-
to, unha “small van” 

con tres asentos na parte tra-
seira, portas corredoiras que 
se abren e pechan facilmente 
e espazo de carga para levar 
a toda a tropa a aventuras de 
ocio e deporte. O novo mo-
delo combina a multifuncio-
nalidade e a gran cantidade 
de espazo cun nivel de equi-
pamento moderno, dende o 
sistema de infoentretemen-
to MBUX de serie e o freo de 
estacionamento eléctrico, ata 
as lamias de activación de 17 
polgadas opcionais, o siste-
ma “keyless go” ou a ilumina-
ción de ambiente, o tapizado 
do respaldo do asento en sí-
mil e diversos elementos de 

adorno. En canto a segurida-
de, conta con sete airbag e 
numerosos sistemas de asis-
tencia á condución.

Ofrécese cun motor diésel 
e outro de gasolina con dous 
niveis de potencia cada un. 
Os motores de catro cilindros 
caracterízanse pola súa gran 
potencia mesmo a baixas re-
volucións. A curto prazo, acti-
varanse ata 89 kW de potencia 
e 295 Nm de par. Todos os mo-
tores combínanse cunha fun-
ción de parada/arrinque ECO. 
Ademais do cambio manual 
de seis marchas, para os dous 
modelos diésel e o potente 
motor de gasolina ofrécese 
tamén un cambio de dobre 
embrague de sete marchas.

Ford Pro E-Transit Custom, 100% eléctrica
Deseñada dende 

o principio para en-
caixar perfectamen-

te no ecosistema Ford Pro, a 
E-Transit Custom estará apoia-
da polo software, os servizos e 
as solucións de financiamen-
to de Ford Prol a través dunha 
plataforma integral para axu-
dar a aumentar o tempo de 
actividade e reducir os custos 
operativos. A arquitectura to-
talmente eléctrica da E-Transit 
Custom axuda a ofrecer unha 
autonomía de condución de 
ata 380 km, carga rápida DC e 
capacidade total de remolque. 
Ademais, a nova furgoneta 

axudará a elevar a produtivi-
dade a novos niveis utilizando 
unha sofisticada conectivida-
de que permitirá unha rela-
ción sempre activa.

A principios deste ano, Ford 
anunciou que, para 2024, ou-
tros catro novos vehículos to-
talmente eléctricos uniranse 
á E-Transit de dúas toneladas 
como parte da gama Transit, 
incluíndo as Custom e Courier, 
así como os Tourneo Custom 
e Tourneo Courier. A E-Transit 
Custom totalmente eléctrica 
comezará a produción na se-
gunda metade de 2023.
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Jaguar actualiza a gama R Dynamic Black
O XE e o XF teñen 

novas versións, ade-
mais de que a marca 

incorpora en toda a gama o 
asistente de voz de Amazon, 
o famoso Alexa. As novas ver-
sións destes modelos están 
dispoñibles agora cun motor 
diésel Ingenium de catro cilin-
dros con tecnoloxía microhí-
brida (MHEV), que xera unha 
potencia de 204cv cun par de 
430 Nm, mentres que o seu 
refinamento e capacidade de 
resposta optimízanse grazas á 
esta tecnoloxía.

Trátase do motor máis rendi-
ble da gama de modelos XE e 
XF, xa que consegue que o XE 

con tracción traseira ofreza un 
consumo de combustible de 
ata 4,8 l/100 km e emisións de 
CO2 desde 127 g/km. Na ber-
lina XF de tracción traseira, as 
cifras son de 4,9 litros por 100 
km e 129 g/km.

Tamén se ofrece a versión de 
motor de gasolina turbo 2.0 de 
catro cilindros de 250cv, trans-
misión automática e tracción 
traseira. Todos os modelos 
poden especificarse na gama 
completa de cores lisas e me-
talizadas, incluídas dúas pin-
turas metalizadas premium: 
Carpathian Grey e Silicon 
Silver.

Novo AMG C 43 4MATIC
Dispoñible en ver-

sión berlina, cun con-
sumo de combustible 

no ciclo mixto de 9,1-8,7 l/100 
km, e Estate cun consumo de 
combustible no ciclo mixto 
de 9,2-8,8 l/100 km. O novo 
Mercedes AMG C 43 4MATIC 
incorpora tecnoloxía adop-
tada directamente dos bó-
lidos de Fórmula 1 e define 
un novo estándar no campo 
dos conceptos avanzados de 
propulsión. O conxunto do 
motor achega unha poten-
cia de 408cv, cun “boost” de 
14cv para determinadas si-
tuacións da condución, e un 
par de 500 Nm. Este modelo 
acelera de 0 a 100 km/h en 
4,6” (4,7” na versión Estate), 

chegando á velocidade máxi-
ma de 250 km/h, limitada 
electronicamente. No exte-
rior podemos atopar detalles 
como a calandra do radiador 
específico de AMG con perfís 
verticais cromados, o faldón 
dianteiro AMG con flics, as to-
mas de aire deportivo e un 
elemento de adorno croma-
do, así como embelecedores 
laterais a xogo, o faldón trasei-
ro en efecto difusor e os dous 
embelecedores redondos da 
saída dobre de escape. O C 43 
4 MATIC calza de serie lamias 
de amplificación AMG e pneu-
máticos en formato de 18 pol-
gadas, que poden substituírse 
opcionalmente por pneumá-
ticos de 19 e de 20 polgadas.

O esvelto Peugeot 308 SW
Cun deseño fluído e 

aerodinámico de liñas 
esveltas, así se presen-

ta o novo modelo do segmen-
to C de Peugeot, o 308 SW. O 
novo coche integra, ademais 
de motores gasolina PureTech 
de 110cv e 130cv e diésel 
BlueHDi de 130cv, dúas alter-
nativas híbridas enchufables 
que se benefician da etique-
ta “Cero” da DXT e completan 
a gama, ao ofrecer, respecti-
vamente, unha potencia de 
180cv e 225cv.

O novo 308 SW tamén con-
ta coa evolución do posto de 
condución Peugeot i-Cockpit 
que, xunto a un novo volante 

compacto, incorpora unha 
pantalla de 10” integrada no 
cadro de mandos, que se com-
plementa cunhas i-toggles 
virtuais. Ante o condutor se 
presenta un cadro de instru-
mentación dixital de 10” den-
de o acabado Active Pack, que 
adopta visualización en 3D. Ao 
Peugeot 208 SW non lle fal-
tan sistemas de conectivida-
de, asistencia á condución e 
infoentretemento dispoñi-
bles no espazoso habitáculo 
do vehículo. O novo modelo 
da marca do león está dispo-
ñible por 24.950 €, na versión 
de gasolina, e por 35.480 € na 
híbrida.
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Novo Huracán GT3 EVO2
Baseado no Huracán 

STO, Squadra Corse 
desenvolveu este 

novo modelo de Lamborghini 
para o mundo da competición. 
Baixo unha carrozaría de fibra 
de carbono de deseño mus-
culoso, atopamos unha ma-
quinaria equipada cun motor 
V10 atmosférico de 640cv de 
potencia, con tracción trasei-
ra. Os novos splitters, o difusor 
e os baixos do vehículo mello-
ran a súa eficiencia aerodinámi-
ca. Os baixos carenados de fibra 

de carbono, revestidos con fi-
bra de Zylon de alta resistencia, 
garanten, xunto ao novo difu-
sor, unha maior carga aerodi-
námica respecto ao actual GT3 
EVO. As innovacións chegan 
tamén ao alerón traseiro, que 
vai fixado sobre elementos de 
realce de aluminio (Ergal 7075 
T6), inspirados nos do Sto. Os 
novos soportes permiten maior 
precisión na regulación do pro-
pio alerón respecto aos do mo-
delo EVO. Tamén se actualizou 
o sistema de freos, con novas 

pinzas e pastillas deseñadas por 
Squadra Corse para mellorar as 
prestacións, tanto nas carreiras 
de resistencia como ao sprint. 
Estas solucións, combinadas 

cos sistemas de control da trac-
ción (TCS) e antibloqueo (ABS), 
desenvolvéronse para facilitar 
o control do vehículo en situa-
cións de baixa adherencia.

Nun Taycan pola Selva Negra
Co nome de Porsche 

Roof Tent Experience, 
preséntanse unha se-

rie de actividades en torno 
á condución dun Taycan e o 
contacto coa natureza po-
las rexións da Selva Negra 
e Rin-Hesse, no suroeste de 
Alemaña. Son viaxes por es-
trada, coidadosamente se-
leccionadas, que animan a 
participar en novas e emo-
cionantes experiencias para 
rematar o día durmindo nun-
ha tenda de campaña, baixo 
as estrelas e nun Porsche. En 
grupos de oito como máximo, 
e de dous por coche e tenda, 
Porsche guía aos participantes 
nunha viaxe de tres días nun 
Taycan Turbo S Cross Turismo 

debidamente equipado. No 
percorrido pola Selva Negra, 
ademais de conducir na natu-
reza polas súas sinuosas estra-
das, o programa inclúe unha 
tirolina en Hirschgrund, unha 
excursión ao amencer con 
almorzo en Feldberg e, por 
suposto, tempo libre para ac-
tividades individuais de lecer, 
como sendeirismo, paseos en 
bicicleta eléctrica ou paddle 
surf. Pola súa banda, a opción 
de Rin-Hesse explora a enocul-
tura da rexión alemá, cunha 
viaxe polo Roteiro do Viño de 
Alemaña, con paradas gastro-
nómicas gourmet, como unha 
barbacoa sobre a neve, e unha 
noite en tenda de campaña ro-
deado por viñas.

Luxo certificado como económico e eficiente
O novo Flying Spur 

Hybrid, o segundo 
gran turismo electri-

ficado da marca, obtivo o cer-
tificado como o Bentley máis 
económico e eficiente xamais 
producido. O novo tren motriz 
combina un motor de gasolina 
V6 de 2.9 litros cun motor eléc-
trico avanzado, que entrega un 
total de 544cv e 750 Nm de par 
motor, 95cv adicionais en com-
paración co Bentayga Hybrid. O 
novo Flying Spur convértese no 
Bentley máis eficiente, coa ca-
pacidade de ter unha autono-
mía de máis de 800 quilómetros.

Os clientes poden escoller 
para o seu vehículo entre a 
gama de pintura ampliada adi-
cional de máis de sesenta cores 

exteriores, incluídos Mulliner e 
encargo persoal. A especifica-
ción Blackline ofrece unha al-
ternativa contemporánea aos 
elementos luminosos exteriores, 
incluída unha versión escura do 
Flying B eléctrico iluminado op-
cional. Tamén utilizando a am-
pla oferta de especificacións, os 
clientes poden elixir entre unha 
selección de quince cores de 
coiro e oito revestimentos dife-
rentes para crear unha especifi-
cación individual. O lanzamento 
do Flying Spur Hybrid é só un 
dos vindeiros pasos de Bentley 
no seu camiño Beyond100 para 
converterse na marca de auto-
móbiles de luxo máis sostible 
do mundo.
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Consumo combinado (l/100 km) 5,4. Emisiones CO2 (g/km) 122.

Nuevo

Híbrido autorrecargable

Ven a Galcar y conoce todos los detalles del nuevo SUV compacto de Honda.

El nuevo HR-V con la avanzada tecnología  
Full Hybrid de Honda ya está aquí.

Vive la experiencia en 
realidad aumentada

GALCAR. Concesionario Oficial Honda en Galicia.
Avda. Finisterre, 331. Tel. 981 27 04 05*. La Coruña. - Vía de la Cierva, 2-4. (Pol. Ind. Del Tambre). Tel. 981 52 17 70*. Santiago de Compostela.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.

ID.5, un SUV cupé premium 100% eléctrico
Volkswagen conti-

núa coa súa estratexia 
“Accelerate”. Despois 

do ID.3 e do ID.4, é a quenda do 
ID.5, o primeiro SUV cupé eléc-
trico da gama que presenta un 
deseño e acabado premium. 
Grazas á súa aerodinámica, de 
tan só 0,26 cx, pode percorrer 
longas distancias coa súa au-
tonomía de 514 km. O seu ir-
mán, o ID.5, con apelido GTX, 
reinterpreta as siglas GTI ofre-
cendo deportividade co seu 
potente motor dual de 299cv 
e tracción total.

Acabados, potencia e 
batería

Ten tres niveis de acabado: 
Prol, Prol Performance e GTX e 
tres opcións de motorización 
de 174cv, 204cv e 299cv.

O ID.5 Prol e Prol Performance 
contan cun motor eléctrico na 
parte traseira que se encarga da 
propulsión, no GTX, un motor 
eléctrico funciona no eixe dian-
teiro e outro no traseiro ofre-
cendo tracción total. Acelera 

de 0 a 100 km/h en 6,3” e ten 
unha velocidade máxima limi-
tada de 180 km/h.

Equipa de serie o selector de 
perfís de condución que per-
mite ao condutor influír no 
funcionamento e entrega dos 
motores eléctricos, así como 
na recuperación e a dirección, 
que pode ser progresiva e cada 
vez máis directa a medida que o 
ángulo de xiro aumenta. Como 
opción pode equipar a regula-
ción electrónica da amortigua-
ción da suspensión adaptativa 
(DCC), que amplía aínda máis 
o rango entre o movemento 
suave e o pracer da condución 
deportiva.

Todos os motores do ID.5 uti-
lizan unha batería de ións de li-
tio que pode almacenar 77 kWh 
de enerxía. Con ela, o ID.5 Prol 
e o Prol Performance alcanza-
rán ata 514 km de autonomía. 
O ID.5 GTX con tracción total 
ten unha autonomía de 490 
km. Coa batería de 77 kWh, o 
ID.5 pode cargar nunha esta-
ción de carga de corrente con-
tinua cun máximo de 135 kW 

en lugar de 125 kW, aforrando 
ata nove minutos de tempo de 
carga cando se carga do 5 a un 
80%. Isto fai que o ID.5 se car-
gue en 29 minutos e o ID.5 GTX 

en 36, para percorrer 390 km e 
320 km respectivamente.

A versión Prol (174cv) ten un 
prezo, sen descontos nin axu-
das, de 50.020 €.
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Superando ao seu antecesor

Novo Kia Sportage
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■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTos

O Sportage é un dos mo-
delos de Kia que máis ale-
grías lle leva dado a esta 
marca. Un SUV que en to-
das as súas xeracións ante-
riores presentou unha boa 
relación calidade/prezo 
e unha estética acertada. 
Agora chegou o momen-
to de ver como se defende 
nunha época moi comple-
xa para o automóbil.

Nada máis velo na ex-
posición do conce-
sionario oficial Kia en 
Santiago, Compostela 

Concesionario, temos 
que dicir que a marca co-
reana volve ter co novo 
Sportage un todocamiño 
gañador. Polo menos esa 
sería a nosa aposta.

Cunha estética total-
mente renovada segun-
do os canons actuais, e 
as tendencias dixitais, o 
novo Sportage figurará 
nas listas de moitos futu-
ros compradores dun SUV. 
Na parte dianteira, presen-
ta un atrevido deseño, cun 
gráfico de grella negra que 
resalta os detalles e abar-
ca todo o ancho do fron-
tal. Este modelo combina 

un deseño exterior ele-
gante e musculoso cun 
interior vangardista, do-
tado dunha pantalla cur-
va integrada que alberga 
as últimas tecnoloxías de 
conectividade.

A gama conta con ca-
tro niveis de equipamen-
to, denominados Concept, 
Drive, Tech e GT-Line.

Interior

Este fabricante asiáti-
co volveu, una vez máis, 
poñer moito coidado na 
elaboración do habitácu-
lo do Sportage. Podemos 

observar un espazo orien-
tado ao condutor que 
xoga cun carácter atrevi-
do e tecnolóxico. O habi-

táculo está realizado para 
fusionar a tecnoloxía máis 
avanzada con elemen-
tos de calidade e un estilo 
moderno. No centro deste 
atopamos unha pantalla 

 A posta a 
punto do chasis é 
superior a do seu 
antecesor
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curvada integrada cun pa-
nel de pantalla táctil, así 
como unhas saídas de aire 
personalizadas. A panta-
lla esténdese pola zona 
frontal, o que dá ao inte-
rior unha grande anchura 
e profundidade.

A pantalla táctil e o con-
trolador avanzado inte-
grado actúan como centro 
neurálxico para que o 
condutor e o pasaxeiro 
controlen as funcións de 
conectividade. Ambos sis-
temas son fáciles de usar, 
moi intuitivos e suaves ao 
tacto. O cadro de instru-
mentos de 12,3 polgadas 
está equipado cunha pan-
talla de cristal líquido TFT 
de última xeración, que 
xera uns gráficos precisos 
e claros. O Sportage ten a 
capacidade de recibir en 
liña os últimos mapas ou 

actualizacións de soft-
ware. Ademais dispón dun 
equipo de son totalmente 
envolvente grazas a un sis-
tema Harman Kardon cuns 
altofalantes premium.

A ergonómica consola 
central está disposta de 
forma óptima para o con-
dutor e o pasaxeiro dian-
teiro e ofrece un espazo 
de almacenamento flexi-
ble. Por exemplo, con só 
pulsar un botón, os porta-
vasos situados na conso-
la central préganse cando 
non se necesitan, e ofré-
celles aos ocupantes unha 
área máis ampla e funcio-
nal onde gardar obxectos. 
A consola central tamén 
alberga un compartimen-
to para smartphones que 
ofrece unha carga sen ca-
bles de alta velocidade (15 
watts).

Os asentos do condutor 
e do acompañante combi-
nan comodidade e dese-
ño. Albergan portos USB 
de carga rápida e, para 
mellorar aínda máis a co-
modidade dos pasaxeiros, 
na parte posterior dos re-
pousacabezas están inte-
grados uns ganchos, útiles 

para colgar roupa ou bol-
sos de forma fácil.

A capacidade do male-
teiro alcanza os 591 litros. 
Para maximizar a como-
didade, os asentos trasei-
ros poden abaterse nunha 

proporción de 40:20:40, o 
que permite que o espazo 
de carga chegue a 1.780 li-
tros. Os asentos traseiros 
abátense con só tirar dun-
ha panca.

Motorizacións

Esta quinta xeración do 
Sportage pode escollerse 
con dúas versións con selo 
C, o gasolina 1.6 T-GDI de 
150 cabalos e o diésel 1.6 
CRDi de 115, ambos con 
caixa manual de seis rela-
cións e tracción dianteira. 
De aí damos o salto xa aos 
propulsores microhibrida-
dos, todos con selo ECO e 
unha rede de a bordo de 
48 volts.

O de 150 cabalos conta 
coa transmisión manual 
de seis relacións (esta foi a 
motorización da nosa pro-
ba) ou coa automática, así 
como coa tracción 2WD ou 
4WD. Fronte ao seu homó-
nimo, rebaixa o consumo 
en tres décimas e as emi-
sións de CO2 en 4 gr/km, 
segundo o fabricante. Por 
enriba sitúase o de 180 
cabalos a combinar uni-
camente coa caixa automá-
tica e a tracción 4WD. No 
apartado diésel, o MHEV 
chega ata os 136 cabalos.

Entrando nunha maior 
carga electrificada, no pri-
meiro chanzo sitúase o hí-
brido completo, HEV con 
230cv, un consumo medio 
de 5,6 l/100 km, caixa auto-
mática de seis relacións e 
a posibilidade de elixir en-
tre 2WD ou 4WD. A máxi-
ma potencia chega co 
PHEV que proporciona un 

 A 
capacidade do 
maleteiro alcanza 
os 591 litros

Situámonos no asento do condutor 
e xiramos a chave, o motor comeza a 
xirar tranquilamente. Comezamos a 
nosa ruta.

O primeiro que notamos é que a 
posta a punto do chasis é infinita-
mente mellor que a do seu antecesor. 
Nótase tanto na comodidade da sus-
pensión como no guiado da dirección, 

precisa e comunicativa. Notaremos un 
pouco de balanceo se conducimos en 
plan deportivo, así si que botariamos 
de menos un pouco máis de dureza 
dos amortecedores. Así e todo, come-
zamos ben.

O Kia Sportage 2022 ten un bo equi-
librio entre confort de marcha e com-
portamento dinámico. Os freos (discos 
ventilados nas catro rodas), incluso 
exixíndolles en estradas reviradas se-
cundarias, teñen un bo tacto e son su-
ficientemente potentes.

O bo rendemento do motor 1.6 de 
150 cabalos está plenamente demos-
trado. Un propulsor que tira dende 
abaixo sen ningún problema, e que 
nos levará comodamente a unha ve-
locidade de cruceiro legal. Este é un 
propulsor moi elástico e cunha boa ca-
pacidade de resposta. Na nosa proba, 

con tres persoas e algo de equipaxe, 
portouse con axilidade incluso en es-
tradas secundarias. Evidentemente, 
hai que estar atento a ter engrenada 
a marcha adecuada en cada momen-
to. Algo que nos facilita enormemente 
unha caixa de cambios manual cun bo 
tacto e percorrido.

Os tres modos de condución (Eco, 
Normal e Sport) máis a forma de ma-
nexar do piloto inflúen notablemente 
no resultado final do consumo. Nós le-
vándoo no modo Normal o oitenta por 
cento do noso percorrido de probas ob-
tivemos un consumo medio duns 7,8 
litros aos 100 quilómetros. Algo que 
consideramos bastante razoable. Isto é 
posible porque o motor de gasolina do 
Sportage MHEV, grazas á tecnoloxía de 
microhibridación, reduce as emisións e 
mellora o consumo.

A
RRIN
CAMOS !
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rendemento conxunto de 
265cv e 350 Nm froito de 
unir o 1.6 T-GDI de 180cv 
e un motor eléctrico de 91 
cabalos cunha batería de 
13,8 kWh.

Seguridade, DriveWise

Este Kia conta coas últi-
mas tecnoloxías de seguri-
dade pasiva, activa e ADAS. 
Baixo o seu deseño exterior 
escóndese unha estrutura 
de carrozaría reforzada e 
lixeira, cunha gran rixidez 
torsional. O novo Sportage 
conta con diferentes siste-
mas estruturais e disposi-
tivos de seguridade, como 
o airbag do condutor, o do 
pasaxeiro, os laterais de 

cortina, o central dos asen-
tos dianteiros e os laterais 
baixos.

A tecnoloxía recoñecida 
dos sistemas avanzados 
de asistencia á condución 
(ADAS) de Kia, tamén co-
ñecida como DriveWise, 
contribúe a que este mo-
delo evite perigos, protexa 
os ocupantes e a outros 
usuarios da estrada en 
cada traxecto. Como par-
te do seu conxunto de sis-
temas DriveWise ADAS, o 
Sportage conta con asis-
tencia para evitar colisións 
coa funcionalidade de xiro 

en interseccións. Este siste-
ma axuda a evitar colisións 
con coches, peóns ou coas 
bicicletas que se aproxi-
man ao virar á esquerda ou 
á dereita nos cruzamentos.

O sistema de asistencia 
para a condución en au-
toestrada (Highway Driving 
Assist HDA) mantén unha 
distancia e unha veloci-
dade determinada con 
respecto ao vehículo pre-
cedente en vías de sentido 
único e pode centrar no seu 
carril ao novo Sportage. O 
HDA tamén fai posible que 
o vehículo axuste a súa ve-
locidade segundo o límite 
establecido.

O control de cruceiro in-
telixente baseado na nave-
gación (Navigation-based 
Smart Cruise Control NSCC) 
axuda a conducir o novo 
Sportage a unha veloci-
dade segura na autoes-
trada, utilizando datos de 
navegación en tempo real. 
Ampliando aínda máis o al-
cance do NSCC, é capaz de 
reducir automaticamente a 
velocidade antes de chegar 
a unha desviación ou unha 
curva. Ao volver á recta da 
autoestrada, o NSCC resta-
blece o límite de velocida-
de seleccionado.

Ao accionar o intermiten-
te para cambiar de carril, se 
existe risco de colisión cun 
vehículo que se aproxima, 
un novo sistema de asisten-
cia para evitar colisións no 
ángulo morto (Blind-Spot 
Collision-Avoidance Assist 
BCA) avisará ao condu-
tor. Tras ese aviso, se o ris-
co de colisión aumenta, o 
BCA controla activamente 

o Sportage para axudar a 
evitala. O BCA tamén está 
activo en situacións como 
as manobras de estacio-
namento en paralelo, para 
evitar unha eventual coli-
sión traseira. O monitor de 
ángulo morto (Blind-Spot 
View Monitor BVM) tamén 
se inclúe e mellora aínda 
máis a seguridade e a vi-
sibilidade do condutor ao 
cambiar de carril: mostra 
na instrumentación unha 
vista traseira en tempo real.

O asistente de aparca-
mento remoto intelixen-
te (Remote Smart Parking 
Assist RSPA) facilita entrar 
ou saír dunha praza de 
aparcadoiro, a distancia e 
dende o exterior do vehí-
culo. As manobras de apar-
camento melloran aínda 
máis coa incorporación da 
tecnoloxía de monitor da 
contorna (Surround View 
Monitor SVM), que mostra 
imaxes de vídeo en tem-
po real do vehículo e a súa 
contorna.

Conclusións

O Sportage que é o mo-
delo “best seller” da histo-
ria de Kia quere recuperar 
a súa posición de campión 
dentro da marca, tempo-
ralmente arrebatada polo 
seu irmán o Stonic. Para 
volver a ser o número un 
de Kia, este SUV desprega 
todo un abano de calida-
des que van engaiolando 
o condutor a medida que 
o vai descubrindo.

Con este modelo, o fabri-
cante coreano superou de 

longo ao seu antecesor. É 
un pequeno revoluciona-
rio tanto por equipamen-
to como por dixitalización 
e comodidade, pero o 
Sportage vai máis aló e con-
segue satisfacer tanto en 
eficiencia como en diná-
mica de condución. Por iso, 
tamén teremos que paga-
lo algo máis caro que o seu 
antecesor.

Se vostede, amigo lector, 
está pensando en mercar 
un SUV deste segmento di-
cirlle que é imprescindible 
ter esta opción na súa lista 
de favoritos.

• Cilindrada: 1.598 cc
• Potencia: 150cv a 5.500 rpm
• Transmisión: manual
• Nº de marchas: seis
• Tracción: dianteira
• Combustible: gasolina 

sen chumbo
• Dirección: asistida eléctrica
• Número de prazas: cinco
• Capacidade do 

maleteiro: 591 litros
• Ángulo de ataque: 17,0º
• Ángulo de saída: 26,4º
• Ángulo ventral: 16,7º
• Lonxitude: 4.515 mm
• Ancho: 1.865 mm
• Alto: 1.650 mm
• Distancia mínima 

ao chan: 170 mm
• Peso: 1.595 kg
• Capacidade do 

depósito: 54 litros

 Este Kia 
conta coas últimas 
tecnoloxías de 
seguridade pasiva, 
activa e ADAS

O Sportage pode recibir en liña os últimos mapas ou actualizacións de software
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Antonio “Toño” Villar Costoya, CEO de Ausavil by Stark 

Aos galegos nos gusta ter o noso automóbil impecable

■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

Toño Villar é unha persoa moi 
coñecida no automobilismo 
deportivo galego, tanto como 
deportista como por ser un im-
portante patrocinador, a través 
da súa empresa Stark.

Un home de fala tranquila e di-
recta, que tamén sabe escoitar. O 
seu tempo está medido, é cons-
ciente da importancia do cro-
nómetro tanto na competición 
como na vida da empresa. Nós 
intentamos descubrir algo máis 
do seu universo empresarial e os 
seus plans de futuro nesta entre-
vista. Comezamos, que o cronó-
metro, como nos box de Stark, xa 
empezou a correr.

Sprint Motor: Como defini-
rías a túa empresa?

Toño Villar: Definiríaa como 
una compañía que está con-
tinuamente emprendendo 
proxectos novos. Cando come-
zamos no ano 2002 seguimos 
os pasos doutra que tiñamos 
anteriormente, que se dedica-
ba á importación e distribución 
de produtos, pero rapidamen-
te empezamos a desenvolver 
e producir máquinas de lava-
do a presión. Posteriormente 
fabricamos produtos quími-
cos profesionais, con moi-
ta ilusión e coa visión de que 

existía un mercado potencial 
moi interesante.

SM: Nesta nova andaina em-
presarial que comezades no 
ano 2002, cal foi a vosa idea de 
partida?

T.V.: O noso punto de saída 
foi unha gama de xardinería e 
outra de produto de limpeza de 
importación. No inicio fabricá-
bamos moi poucas unidades, 
pero rapidamente empezamos 
a producir unha gama comple-
ta de máquinas de lavar a pre-
sión e box de lavado.

SM: Unha empresa destas 
características require de I+D, 
contades cun departamento 
propio?

T.V.: Por suposto. Temos un 
departamento noso, compos-
to por unha oficina técnica que 
integra a catro especialistas e 
ademais contamos co apoio de 
colaboradores externos, para 
reforzar os nosos proxectos de 
enxeñería. Cando temos ideas 
onde os compoñentes electró-
nicos son imprescindibles te-
mos o apoio dunha firma de 
primeiro nivel. O I+D ten un 
peso moi importante na nosa 
actividade empresarial, é máis, 
diría que imprescindible.

SM: A vosa empresa está 
situada en Matalobos, unha 

parroquia da Estrada, é fá-
cil xestionar e operar dende 
un pequeno lugar coma este 
cara ao mercado nacional e 
internacional?

T.V.: Hai un hándicap sobre 
todo a nivel de persoal, evi-
dentemente o acceso non é tan 
doado como se estivésemos si-

tuados nunha gran cidade. Así 
e todo, eu que nacín preto de 
aquí (na parroquia de Lamela, 
en Silleda), síntome moi orgu-
lloso como galego que a cen-
tral de Ausavil/Stark estea na 
miña terra. Creo que temos que 
ter ilusión por facer cousas en 
Galicia, aquí temos moito po-
tencial e capital humano. 

Por outra banda, o mundo 
dixital nos facilita bastante as 
cousas, é un paso moi grande 
para nós en moitos sentidos.

SM: Ti es unha persoa moi 
vencellada ao automobilismo 
deportivo, un namorado dos 
coches, esta paixón dá un va-
lor engadido a Stark?

T.V.: Creo que si. Eu nacín, 
non sei moi ben porque, coa 
ilusión dos coches. Sempre es-
tiven a gusto coas catro rodas, 
é o que me gusta e apaixo-
na. Sen dúbida a miña inten-
ción é permanecer nel. Desta 
ilusión saíron as máquinas de 
lavar a presión e os produtos 
químicos.

SM: Precisamente falando 
das máquinas de lavar a pre-
sión, que son o voso buque in-
signia, aos galegos gústanos 
ter limpo o coche?

T.V.: A min persoalmente en-
cántame limpalo e telo limpo, 
e creo que en xeral aos galegos 
nos gusta ter o noso automó-
bil impecable. Chega con ver 
como están os box de lavado 
de toda Galicia unha fin de se-
mana calquera. O que non dis-
pón de tanto tempo, ou non 
ten ganas de dobrar o lombo, 
utiliza os túneles de lavado. 
Será dunha ou doutra manei-
ra pero o coche ten que brillar.

SM: Tedes pensado fabricar 
túneles de lavado?

T.V.: Temos un proxec-
to avanzado e bastante des-
envolvido. Así e todo, nestes 
momentos está un pouco apar-
cado, pois temos outras prio-
ridades no noso catálogo de 
produtos.

SM: Precisamente falando 
de túneles de lavado, é certo 
ese ruxe-ruxe de que raian os 
coches?

T.V.: Se introducimos un ve-
hículo moi sucio, con po e te-
rra, o raialo é case inevitable. 
O aconsellable, e de sentido 
común, é que se está moi su-
cio antes de metelo no túnel 
debemos darlle un lavado rá-
pido cunha hidrolimpadora au-
xiliar, que podemos atopar nos 
principais centros de lavado. O 
que se di vulgarmente darlle un 
mangueirazo.

SM: Imaxina que estamos 
nun box de lavado Stark, como 
debemos proceder?

T.V.: Se é a primeira vez que 
imos, é recomendable ler un 

 Estamos 
preparando un 
centro integral de 
lavado no polígono 
de Costa Vella
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Nos importa tu tiempo!
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sinxelo manual de instrucións 
que ten a máquina e operar se-
gundo nos indica este. Nós pro-
curamos non dixitalizar moito 
o manexo da máquina para 
que sexa máis fácil para todos 
os usuarios, pois somos cons-
cientes de que hai persoas que 
lles custa máis cando as cou-
sas están moi dixitalizadas. Por 
iso utilizamos botóns e letras 
grandes, cantas menos compli-
cacións mellor; isto é algo que 
xa nos teñen comentado que 
se agradece.

SM: Cal é o perfil do cliente 
dun box de lavado?

T.V.: Polo que nós temos re-
collido, o perfil do cliente está 
principalmente entre os 18 e 
os 45 anos. Mulleres e homes, 
indistintamente. Son persoas 
que incluso fan quedadas no 
box e poñen música para facer 
máis ameno o lavado e secado. 
Estes o utilizan como un pun-
to de encontro. Ademais deste 
perfil podemos encontrar xen-
te de todas as idades. O detalle 
fundamental é que son persoas 
que lles gusta mimar ao seu ve-
hículo. Ir nun coche limpo sem-
pre é apetecible.

SM: Ademais de lavalo e se-
calo tamén é interesante aspi-
ralo. Que ofrecedes vós?

T.V.: Dentro da gama de 
aspiradores, temos unhas 
máquinas de aspiración, de 
fabricación propia, que teñen 
moi boa aceptación no merca-
do polo seu bo resultado. Nós, 
despois de desenvolver o noso 
equipo de técnicos a máquina, 
compramos a provedores espe-
cializados certas pezas ou pla-
cas electrónicas.

A nosa empresa intenta que 
a maioría de provedores sexan 

de Galicia. Aínda que as ve-
ces temos que recorrer, por 
razóns obvias, a provedores 
estranxeiros.

Actualmente estamos mon-
tando nos aspiradores turbinas 
de 3 kw, as máis grandes que 

hai para este tipo de usos. Na 
nosa gama de produtos para 
limpeza do automóbil, tanto 
interior coma exterior, conta-
mos cunha ampla variedade. 
Por exemplo: limpa-lamias, lim-
pador de salpicadoiros, limpa-
tapizarías… intentamos ter os 
mellores compoñentes e a me-
llor materia prima para que o 
resultado final teña unha alta 
calidade.

SM: Que estades desenvol-
vendo actualmente?

T.V.: Na actualidade estamos 
moi centrados en seguir des-
envolvendo os nosos produtos 
químicos e máquinas grandes 
de lavar de 1.500 bares, equi-
pos especiais para desatascos 
de tubaxes e fregasolos para 
edificios institucionais e de 
grandes empresas, queremos 
entrar de cheo nun sector máis 
industrial. Hoxe en día todo 
este tipo de maquinaría está 
vindo de Alemaña, Holanda 
ou Xapón, entre outros países. 
Nós estamos convencidos que 
temos capacidade para poder 
competir con eles.

SM: Con toda esta tecnoloxía 
nas vosas máquinas, estades 
sufrindo os problemas actuais 
de subministracións?

T.V.: Si. Neste momento es-
tamos con cinco box de lava-
do parados por falta de pezas 
de importación, en concreto 
por unha placa estándar que 

se adapta a distintos usos. 
Levamos máis dun mes inten-
tando conseguilas en varios 
países sen éxito.

SM: Cal é o proxecto máis 
inmediato que ten Stark na 
actualidade?

T.V.: Neste momento esta-
mos preparando un centro 
integral de lavado no polígo-
no de Costa Vella, en Santiago 
de Compostela. Imos montar 
tres novidosas pontes de lava-
do diferentes de fabricación 
alemá. Ademais contaremos 
con seis box de lavado ma-
nual, dous de aspirado e un 
máis para lavados manuais 
con persoal propio da nosa 
empresa. Tamén haberá unha 
instalación de lavandería para 
roupa (lavado e secado) e 
cunha novidosa instalación 
específica para lavado e se-
cado de mascotas. Cremos 
que vai ser un centro integral 
de lavado que será un modelo 
futuro neste sector.

 Síntome moi 
orgulloso que a 
central de Ausavil/
Stark estea na miña 
terra

Stark desenvolve e fabrica os seus centros de lavado con tecnoloxía propia
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Os grandes fabricantes 
contratan a deseñado-
res de fama mundial para 
que debuxen unha bonita 
silueta, contan con enxe-
ñeiros de deseño para que 
equipen e calculen a aero-
dinámica desa silueta, que 
fagan os cambios necesa-
rios, calculen cargas ae-
rodinámicas, consumos, 
rendemento e prestacións, 
entre outros datos.

Estaba convencido 
de que Honda, Yamaha, 
Suzuki, Kawasaki, BMW 
ou ata o grupo Piaggio fa-
ríano realidade nuns anos; 
pero saltou a sorpresa, 
realmente non me podía 
imaxinar que algo así po-
dería fabricarse tan rapida-
mente como xurdiu esta 
moto ante os nosos ollos. 
O nivel de pensamento e 
execución da Zero SR/S 
é o que se agardaba dos 
xigantes da enxeñería de 
motos, non dunha peque-

na empresa de Scotts 
Valley, California.

Zero Motorcyles, 
é unha empre-

sa nada hai moi 
poucos anos 
en California. 
Nos seus ini-
cios presen-
tou algúns 
innovadores 
modelos de 
enduro que 
p r o b a m o s 
en SPRINT 

MOTOR (abril 
2011).

Vendo crecer 
a Zero ao longo 

dos anos, dende un 
pequeno fabrican-

te de motos de monta-
ña ata o que temos agora, 
compráceme admitir que 
o seu lugar no mercado é 
moi merecido, veremos o 
que nos depara o futuro.

No caso da nova Zero 
SR/S, esta pequena empre-
sa de motos eléctricas deu 
un paso de xigante para de-
finir a esencia das súas mo-
tos e mostrou o camiño das 
motos deportivas eléctricas 
aos demais fabricantes..

A idea

Estamos ante a moto 
eléctrica máis moderna 
do mercado, seguramente 
non se fabrique nada igual 
nuns anos. Ademais do as-
pecto de deseño puramen-
te estético, aplicouse unha 
modelización informática 
da dinámica do vento para 
optimizar o fluxo de aire por 
enriba e ao redor do piloto. 
Zero afirma que a autono-
mía da SR/S incrementouse 
nun 13% a velocidades de 
autoestrada grazas a este 
deseño, e o que é igual de 
importante, o motor e a ba-
tería reciben o mesmo fluxo 
de aire.

Por suposto, a esencia 
do modelo está definida 
polo carenado completo. 
Normalmente considera-
mos as motos co carena-
do completo como motos 
deportivas (Zero consi-
dera exactamente o mes-
mo), pero inicialmente o 
obxectivo deste modelo 
non estaba pensado para a 
condución puramente de-
portiva, senón para a co-
modidade do piloto.

Isto hai que agradecelo 
ao departamento de des-
envolvemento de acciona-
mentos eléctricos de Zero, 
de feito, a maior división da 
empresa, non só son enxe-
ñeiros, tamén son moto-
ristas, o que lles dá unha 
vantaxe innegable e ao 
mesmo tempo unha opor-
tunidade única, experimen-
tar o que acaban de idear 
e crear.

A calidade do traballo no 
carenado é sorprenden-
te, observando con deta-
lle destaca a precisión do 
axuste dos elementos, a 
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calidade da pintura e os so-
portes ocultos. Está á altura 
dos mellores modelos das 
mellores marcas.

O rechamante faro des-
taca para diferenciarse das 
demais motos de estrada. E 
efectivamente, é o que máis 
afecta á imaxe da moto ata 
máis que o carenado, os mó-
dulos de díodos están dis-
postos nunha combinación 
impresionante..

Innovación e 
equipamento

Este modelo dispón de 
sistemas de seguridade de 
ultimísima xeración, em-
pezando polo ABS de cur-
va, Cornering, control de 
tracción (imprescindible co 
piso mollado) suspensións 
Showa estupendamente 
equilibradas con regulación 

en compresión e extensión, 
un freo motor rexenerador 
progresivo que funciona de 
marabilla, en función da ve-
locidade á que circules ou o 
nivel de inclinación, obtés 
unha retención proporcional 
moi ben calculada en cada 
momento.

Ademais do control de 
tracción e o ABS Cornering, 
o equipo desenvolveu o 
chamado sistema operativo 

de a bor- d o 
Cypher III, un paquete 
de software que supervisa a 
batería, o motor, o controla-
dor e o dispositivo de medi-
ción inercial IMU de Bosch 
(xunto con todas as funcións 
que proporciona), imple-
mentando a comunicación 
co teléfono, o diagnóstico 
OBD II, etc. Tamén podemos 
compartir detalles da viaxe, 
configurar a moto, compro-
bar o estado da batería, pro-
gramar un horario de carga 
ou saber se alguén está to-
cando a túa moto, todo a tra-
vés dunha aplicación no teu 
teléfono.

Marabilloso, e mostrando 
de novo o camiño, o sistema 
de transmisión por correa, 
por que non o implantan o 
resto de fabricantes? Limpo, 
sinxelo e silencioso. Xenial, 
perfecto.

A batería de Z-Force ten 
unha capacidade máxima 
de 14,4 kWh (e 12,6 kWh no-
minais), alimenta un motor 
ZF75-10 refrixerado por aire 
a través do controlador tri-
fásico de 900 amperes. Zero 
afirma que produce 190 Nm 
e 110cv., está equipada cun 
cargador de kit de 6 kW de 
serie, é capaz dun total máxi-
mo de 12kW de potencia 
cando se carga.

Versións e prezos

Co tempo, se o desen-
volvemento dos vehícu-
los eléctricos non se volve 
máis lento, o problema da 
autonomía e a carga deixa-
rá de ser grave. Zero tóma-
se moi en serio a súa tarefa, 

os seus produtos parecen 
cada vez menos de lecer 
e máis como un transpor-
te do futuro. Para aqueles 
que necesiten unha moto 
así no presente, a Zero SR/S 
está dispoñible en dúas 
configuracións: Standar e 
Premium. A primeira está 
equipada cun cargador de 3 
kW, mentres que a segunda 
ten un cargador de 6 kW, así 
como puños calefactados e 
contrapesos de aluminio 
no manillar. A unidade des-
ta proba é unha Premium, 
os puños calefactados son 
moi fáciles de usar, teñen 
6 niveis e toda a informa-
ción pódese ver no cadro 
de instrumentos.

Persoalmente gustaríame 
que trouxese de serie cha-
ve electrónica, intermiten-
tes LED e algún tipo de freo 
para poder estacionala en 
pendente descendente sen 
riscos.

Ambas variantes están 
dispoñibles en dous aca-
bados de pintura: Skyline 
Silver e Cerulean Blue.

 O prezo da Zero 
SR/S Standar é de 22.500 
euros, e o da Premium é de 
24.870. A estes prezos hai 
que engadirlle o importe 
dos gastos de xestoría e ma-
triculación, uns 300 euros.

Arrincamos!

O manillar é ancho e cun-
ha altura suficiente para 
sentirche moi cómodo nes-
ta moto, unha condución 
máis ergueita e natural. As 
estribeiras están baixas, o 
que permite que as pernas 
adopten unha posición de 
condución máis relaxada.

En cidade é cómoda e ma-
nexable, ten un grande án-
gulo de xiro e o peso non é 

un problema, cos controis 
de seguridade como o ABS 
en curva ou o control de 
tracción, conduces máis re-
laxado, estes “anxos da gar-
da” actúan no momento que 
o necesitas.

Para os que xa están fa-
miliarizados cos vehículos 
eléctricos, xa sexan coches 
ou motos, o potente tirón 
dun motor eléctrico non é 
nada novo. Esta caracterís-
tica destácase en todos os 
materiais promocionais, e 
con razón, a aceleración é 
bestial e o son electrizante, 
abres o acelerador e despe-
gas do chan. Aceleración de 
0-100 km/h en 4”.

Aínda máis impresionante 

é a súa velocidade punta e a 
precisión da tracción, unha 
conexión case telepática en-
tre a man dereita e o pneu-
mático traseiro.

Conducín a SRS por estra-
das de montaña con asfal-
to ondulado durante unha 
chea de quilómetros, a ver-
dade é que non che apetece 
parar unha vez que arrincas, 
onde máis gocei desta moto 
foi neste tipo de estradas, as 
sensacións son moi positi-
vas, os meus movementos 
son totalmente discretos, 
enlazar curvas con esta ace-
leración é unha gozada, os 
amortecedores fan un tra-
ballo marabilloso, só podo 
falar ben deles.

Os axustes da suspen-
sión para o meu gusto son 

 Abres 
o acelerador e 
despegas do chan 
(0-100 km/h en 4”)

 Estamos 
ante a moto 
eléctrica máis 
moderna do 
mercado
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perfectos, algo terán que 
ver tamén os Pirelli Diablo 
III. O Control Cruiser vén de 
serie, o máis sinxelo e xenial 
que usei ata agora nunha 
moto.

Os freos da empresa es-
pañola J. Juan son impresio-
nantes, recoñezo que non 
me inspiraban moita con-
fianza pero comprobei a súa 
efectividade nesta proba.

Rotundidade e estabilida-
de son as súas credenciais 
de presentación, estética, 
calidade e prestacións su-
bliñan a súa personalidade.

A 110 km/h ten unha au-
tonomía de 150 quilóme-
tros. Se a usamos en cidade 
a modo dunha moto de 
125cc, creo que o poderia-
mos estirar ata os 200 km.

Vivo en Santiago de 
Compostela, esta autono-
mía bastaríame tanto para 
ir e volver ao traballo como 
para ir e volver a algún lugar 
tranquilo de montaña.

A Zero tamén afirma ter 
unha autonomía máxima 
de 300 km, pero para iso 
hai que ter unha paciencia 
sobrehumana.

SEGURO
Terceiros con asistencia en 
estrada e seguro de condutor: 
275 €/ano (maiores de 25 anos). 
Tamén temos a posibilidade 
de engadir roubo, incendio 
o perda total (Todo Risco)

MANTEMENTO
Revisións de mantemento 
recomendadas:

1ª 1.000 km
2ª 5.000 km ou un ano
Seguintes: cada 5.000 km ou un ano
Prezo aproximado de 
cada revisión: 45 €
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. Considero que 
son os ideais para manter a túa 
moto en perfectas condicións)

MODELO: ZERO 
MOTORCYCLES SR/S 2022

• Tipo de carné: A
• Prazas: 2
• Garantía: 3 anos (batería 5 anos)
• Motor e transmisión
• Tipo: eléctrica
• Refrixeración: aire forzado
• Potencia: 110cv a 5.600 rpm
• Par máximo: 190 Nm
• Transmisión secundaria: correa
• Número de marchas: 1

CHASIS

• Tipo: tubular de aceiro
• Suspensión dianteira: 

horquilla investida Showa
• Diámetro de barras: 43 mm
• Percorrido: 120 mm
• Regulacións: precarga, 

compresión e rebote
• Suspensión traseira: tipo 

basculante dobre brazo
• Material: aluminio
• Tipo: 1 amortecedor 

(percorrido de 140 mm)
• Regulacións: precarga, 

compresión e rebote
• Freo dianteiro: pinza radial 

J.Juan (dobre disco, 320 mm)
• Pinza: 4 pistóns
• Freo traseiro: pinza flotante 

J.Juan (disco, 240 mm)
• Pinza: 1 pistón
• Diámetro de lamias: 17"
• Pneumáticos Pirelli Diablo Rosso III

DIMENSIÓNS E PESO

• Distancia entre eixes: 1.450 mm
• Altura de asento: 787 mm
• Avance: 94 mm
• Ángulo de dirección: 24.5º
• Peso en orde de marcha: 235 kg
• 
EQUIPAMENTO

• Arrinque eléctrico
• Toma de corrente
• Puños calefactables (opcional)
• Pata de cabra
• Horquilla regulable

INSTRUMENTACIÓN

• TFT
• Reloxo
• Ordenador de a bordo
• conectividade smartphones
• Mans libres
• Bluetooth
• Aplicación smartphones

ELECTRÓNICA

• IMU
• Control de tracción
• Control de tracción en curva
• ABS
• ABS en curva
• Modos de motor
• Regulador electrónico do freo motor
• Iluminación full-LED
• Luz DRL

BATERÍAS

• Tipo de baterías: ión-litio
• Tempo de carga: 4,5 horas
• Cargador: Mennekes

 Marabilloso, 
e mostrando de 
novo o camiño, 
o sistema de 
transmisión por 
correa
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Este ano cómprense catro 
décadas dende o lanzamen-
to, en 1982, do Opel Corsa, á 
vez que a marca alemá cele-
bra os 160 anos de existencia 
(dende 1862). Tras seis xera-
cións de modelos revolucio-
nando o sector dos vehículos 
pequenos, o Corsa ten no seu 
haber 14 millóns de exempla-
res vendidos. Pero para chegar 
a comprender a popularidade 
do Corsa dende o seu debut, 
primeiro é necesario ver ou-
tro modelo de éxito co Blitz, 
o Opel Kadett. Un coche pe-
queno pensado e deseñado 
para achegar a mobilidade a 
máis persoas nunha época na 

que conducir un coche aínda 
era un auténtico luxo. Máis 
tarde, xa o longo das déca-
das, os clientes rapidamente 
volvéronse máis esixentes a 
medida que melloraba o seu 
nivel adquisitivo. O pequeno 
Kadett fíxose máis grande e 
potente na segunda metade 
do século XX, achegándose ao 
segmento compacto en cada 
unha das súas novas versións. 
Isto deixou un baleiro no que 
era o modelo habitual de acce-
so á gama de Rüsselsheim. En 
outono de 1982, sairía da plan-
ta de Zaragoza, recentemente 
construída, o novo modelo de 
vehículo pequeno e inmedia-
tamente iniciou o camiño para 
converterse nun éxito de ven-
das para Opel.

A crave do éxito

Este fito débese en gran par-
te aos numerosos avances en 
tecnoloxía punta que se intro-
duciron nas distintas xeracións 
do Corsa e que anteriormente 
só estaban dispoñibles en ve-
hículos de segmentos supe-
riores. Isto inclúe sistemas de 
seguridade e asistencia como 
o ABS e os airbag, así como a 
cámara frontal con indicador 
de distancia, recoñecemento 
de sinais de tráfico e axuda ao 
mantemento de carril, e máis 
recentemente a luz matricial 
adaptativa Intelli- Lux LED sen 
cegamento. Agora na súa sex-
ta xeración, dende 2019, ofré-
cese libre de emisións por 
primeira vez, co Corsa-e.

Este urbano presentaba pro-
porcións axustadas cunha lon-
xitude de só 3,62 metros. Tiña 
rechamantes e alongados pa-
sos de roda como un coche de 
ralis e un coeficiente  aerodiná-
mico excepcionalmente baixo 
de 0,36 que posiblemente ba-
tía récords no seu segmento. O 
deseñador xefe Erhard Schnell 
creara un automóbil pequeno 
deportivo con liñas nítidas e 
cinceladas. O máis destacado 
foi o Corsa GSi de 100cv, e ta-
mén se lle incorporou un mo-
tor diésel. As carrozarías de 

dúas portas e tres volumes 
ampliáronse en 1985 coa in-
corporación do popular mo-
delo de cinco portas. O Corsa A 
converteuse nun éxito de ven-
das moi aclamado, con 3,1 mi-
llóns de unidades construídas.

Mellorando o Corsa

O lendario deseñador da 
marca, Hideo Kodama, creou 
un Corsa moito máis redondo 
e suave, con atractivos faros 
en forma de "prato volante". 
O Corsa B era dez centímetros 
máis longo e moito máis es-
pazoso por dentro que o seu 
predecesor. Tamén presenta-
mos estándares de seguridade 
máis altos no seu segmento, 
como os freos ABS, a protec-
ción contra impactos laterais 
e os airbag dianteiros. Para al-
gúns mercados, xunto ao dous 
volumes Opel volveu ofrecer 
un tres volumes , así como va-
riantes familiares e pick-up. 
Para aquelas os motores de 
gasolina xa teñen tecnoloxía 
de inxección de combustible 
e catalizadores, mentres que 
o GSi incorpora 16 válvulas e 
o diésel un turbo. O segun-
do Corsa tivo éxito en todo o 
mundo e as vendas superaron 
os catro millóns.

Coa filosofía de non cambiar 
nunca o que gaña, pedíuselle 

O pequeno Opel xa ten 40 anos
O Corsa está de celebración

O Corsa comezou a producirse en 1982
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 A primeira 
xeración foi un éxito 
de vendas con 3,1 
millóns de unidades 
vendidas
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novamente a Hideo Kodama 
que deseñase o Corsa C. 
Novamente este urbano vol-
veu medrar dez centímetros 
de lonxitude, era máis ancho 
e con maior distancia entre 
eixos, o que aumentou con di-
ficultade o espazo interior. Por 
primeira vez, a carrozaría es-
taba completamente galvani-
zada. Os sofisticados motores 
de gasolina ECOTEC de catro 

válvulas e os novos propulso-
res turbodiésel de inxección 
directa garantiron unha gran 
potencia, baixo consumo de 
combustible e emisións máis 
baixas: todas as variantes xa 
cumpriron cos estándares de 
emisións Euro 4. Vendéronse 
del 2,5 millóns de unidades.

Dende ese momento, as 
versións de tres e cinco por-
tas irían por camiños sepa-
rados: o Corsa de tres portas 

cun estilo único, parecido a un 
cupé, dirixido a clientes depor-
tivos, do mesmo xeito que o 
Corsa A orixinal. A variante de 
cinco portas converteuse nun 
espazoso vehículo familiar. O 
Corsa D tiña algo menos de ca-
tro metros de longo, chegan-
do exactamente ata os 3,999 
metros.

Coa tecnoloxía ecoFLEX, este 
urbano contaba con sistemas 
Start/Stop de aforro de com-
bustible e motores altamente 
eficientes. A versión 1.3 CDTI 
ecoFLEX consumía só 3,3 l/100 
km en ciclo combinado e emi-
tía só 88 g/km de CO 2 (NEDC). 
Desta cuarta xeración vendé-
ronse máis de 2,9 millóns de 
unidades. Dinámico, práctico 
e elegante, o Corsa E tamén 
foi un éxito de vendas con ao 
redor de 1,3 millóns de uni-
dades vendidas. A quinta xe-
ración tamén se fabricou nas 
plantas de Opel en Zaragoza e 
en Eisenach. Por primeira vez, 
a pequena estrela superou os 
catro metros, ofrecendo un 
alto confort e as mellores tec-
noloxías cunha lonxitude de 
4,02 metros. Ademais, ofre-
ceuse con volante calefacta-
ble, calefacción nos asentos 

e climatizador automático, 
cunha cámara frontal con in-
dicador de distancia, recoñe-
cemento de sinais de tráfico e 
axuda ao mantemento de ca-
rril. Os condutores deste mo-
delo conectáronse de maneira 
óptima cos sistemas de infoen-
tretemento IntelliLink com-
patibles con Apple CarPlay e 
Android Auto, cunha pantalla 
táctil a cor de sete polgadas.

A icona de hoxe

A última xeración deste ur-
bano tamén está dispoñible, 
por primeira vez, cunha ver-
sión eléctrica 100%. Unha ca-
racterística notable é tamén 

a luz matricial Intelli-Lux LED 
adaptativa sen cegamento, 
que o fabricante tamén ofrece 
por primeira vez no segmen-
to de vehículos pequenos co 
actual Corsa. Ademais, exis-
ten numerosos sistemas de 
asistencia de última xeración, 
como a Alerta de Colisión 
Frontal con Freada de Urxencia 
Automática e detección de 
peóns, así como o Control de 
Velocidade Adaptativo basea-
do en radar, que fan que a con-
dución sexa aínda máis segura 
e relaxada. O Corsa conver-
teuse no máis popular e máis 
vendido do seu segmento en 
países como Alemaña e Gran 
Bretaña.

Nalgúns países comercializouse unha versión pick-up

A segunda xeración foi deseñada por Hideo Kodama
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Algunhas cuestións sobre os automóbiles eléctricos 

Camiño da transición ecolóxica
■ XABIER VILARIÑO | TexTo ■ TOMÁS CUMBRAOS | sprinT moTor ■ UXÍA QUEIRUGA | imaxe

A transformación da au-
tomoción cara aos pro-
pulsores eléctricos queda 
clarificada vendo todos os 
modelos que se comercia-
lizan na actualidade e os 
que van lanzar todos os fa-
bricantes mundiais ao lon-
go deste ano.

Atendendo a este esce-
nario, cada día son máis 
as empresas, autónomos 
e particulares que están 
pensando en realizar unha 
transición enerxética da 
súa mobilidade cara a un 
modelo máis sostible. Pero, 
como sucede con calquera 
gran salto tecnolóxico, este 
paso pode xerar dúbidas.

Imos tratar uns cantos 
puntos importantes para 
ir avanzando dende o pa-
pel desta revista do motor 
cara a unha transición eléc-
trica tranquila e informada.

1. Autonomía
A autonomía dun co-

che eléctrico depende da 
capacidade da súa bate-
ría, que adoita estar entre 
os 17,6 kWh dos modelos 
máis económicos, como 
un Smart EQ; e os 100 kWh 
dos máis caros e potentes, 

como un Tesla Model S. Isto 
tradúcese nunha autono-
mía que vai dos 120 quiló-
metros do Smart aos 639 
en ciclo WLTP que homo-
loga o Tesla Model S máis 
potente.

Grosso modo, cada kWh 
de batería equivale a dez 

quilómetros de autono-
mía, aínda que na vida real 
esa cifra se pode reducir á 
metade. Existe unha sinxe-
la forma de calcular a au-
tonomía aproximada. Nun 
coche pequeno, multipli-
cando a capacidade da 
batería polo factor 7,5; por 
exemplo, nun Renault Zoe 
de 40 kWh, sairíanos unha 
autonomía de 300 quiló-
metros. Nun coche me-
diano, o factor é 7; e nun 
grande, 5. Desta forma, un 
Hyundai Ioniq de 39 kWh 

tería unha autonomía apro-
ximada de 273 km; e un 
Audi eTron de 71 kWh, de 
355 quilómetros.

Hai que ter en conta que 
os datos que homologa un 
fabricante realízanse baixo 
uns protocolos de medi-
ción que, aínda que inten-
tan asemellarse cada vez 
máis a un uso real do co-
che non o conseguen por 
completo. Ese proceso de 
homologación cambiou re-
centemente, pasando do 
ciclo NEDC ao WLTP, que 
representa dun modo máis 
fiel as condicións de con-
dución reais. Por este moti-
vo, hai que prestar atención 
a que as cifras de consumo, 
emisións e autonomía que 
vemos nun vehículo sexan 
en ciclo WLTP. Por exemplo, 
un BMW iX3 declara unha 
autonomía máxima de 460 
quilómetros en ciclo WLTP 
e de 520 baixo o anterior 
ciclo NEDC.

2. Consumo
O consumo dun au-

tomóbil eléctrico é moi 
sensible ao tipo de condu-
ción, o tipo de vía, as con-
dicións climáticas e ao uso 

da climatización. O peso e 
a potencia do vehículo ta-
mén inflúen. O abano de 
consumo “normal” vai dos 
10 kWh/100 km dun co-
che e condución moi efi-
cientes en cidade, aos 25 
kWh/100 km dun automó-
bil máis potente ao que lle 
“exiximos” máis co acelera-
dor na estrada. De todos os 
xeitos, polo seu andar sua-
ve e silencioso, e pola súa 
autonomía, os automóbiles 
eléctricos incitan aos seus 
condutores a realizar unha 
condución máis tranquila 
e eficiente.

3. Máis econó-
micos… a longo 
prazo

Un coche eléctrico ten un 
custo por quilómetro con-
siderablemente inferior 
ao dun modelo de com-
bustión. Consome menos 
enerxía e a electricidade 
é moito máis barata que 
combustibles como o ga-
sóleo ou a gasolina. O cus-
to de enerxía dun coche 
eléctrico medio (como un 
Peugeot e-208) para un 
percorrido de 100 km os-
cila entre 0,50 e 2 euros 
(dependendo da tarifa 

eléctrica), fronte aos 5 eu-
ros/100 km da súa versión 
diésel equivalente.

O mantemento dun ve-
hículo eléctrico tamén é 
entre un 30 e 40 por cen-
to máis económico, de-
pendendo do modelo 
e segmento. Os vehícu-
los eléctricos requiren un 
mantemento significativa-
mente inferior e un índice 
inferior de avarías que os 

 Un coche 
eléctrico non 
ten un risco de 
incendio superior 
ao dun de 
combustión

 O 
mantemento dun 
eléctrico é entre un 
30/40 por cento 
máis económico 
cun de combustión
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vehículos de combustión 
interna. Contan con menos 
pezas móbiles sometidas a 
desgaste e líquidos que se 
deben cambiar; e gastan 
menos pneumáticos e pas-
tillas de freo. Doutra ban-

da, as baterías, os motores 
eléctricos e a electrónica 
asociada, requiren pouco 
ou ningún mantemento 
periódico.

O TCO dos vehículos eléc-
tricos xa alcanzou a parida-
de co do seu equivalente de 
combustión nalgúns paí-
ses, para unha serie de seg-
mentos de vehículos, e esta 
tendencia tenderá a acele-
rarse. A redución do prezo 
e o incremento dos valores 
residuais favorecen a pari-
dade do TCO entre os vehí-
culos diésel ou gasolina e 
os eléctricos.

O TCO (Total Cost of 
Ownership) é o custo to-
tal de posesión dun ben, 
máis coñecido como custo 
de uso. Dito indicador non 
só toma en conta os custos 
fixos (adquisición, intere-
ses, alugueiro, valor resi-
dual...), senón tamén todos 
os custos variables (mante-
mento, formación de usua-
rios...) ligados ao uso do 
vehículo.

4. Oferta e 
demanda

A industria do automó-
bil realizou enormes inves-
timentos para electrificar 
todas as súas gamas de 

modelos. A previsión é que 
os fabricantes europeos te-
ñan máis de 325 modelos 
en 2025.

A demanda tamén me-
dra. Os híbridos lixeiros, 
híbridos, híbridos enchufa-
bles e eléctricos xa chega-
ron a todos os segmentos, 
dende os máis populares 
aos máis luxosos. O parque 
mundial destes vehículos é 
de preto de nove millóns de 
unidades. E as súas vendas 
van seguir medrando ano 
tras ano. En 2026 van supo-
ñer o 50% do mercado eu-
ropeo de coches novos; e 
en 2030 calcúlase que co-
parán o 70% do mercado. 
A nivel mundial, ese ano 
haberá un parque estima-
do de coches electrificados 
de 116 millóns de unida-
des (datos do Center of 
Automotive Management).

5. Abarataranse 
os eléctricos?

A cerna está, en gran 
medida, nas baterías. A di-
ferenza de prezo cos de 
combustión irase acurtan-
do cada ano pola redución 
do prezo das baterías, o seu 
peso no prezo total do au-
tomóbil irá diminuíndo.

Considérase que a pari-
dade de prezos entre os ve-
hículos diésel ou gasolina e 
os eléctricos lograrase can-
do o prezo das baterías al-
cance os 125 $/kWh, aínda 
que este feito depende en 
gran medida do segmento 
de vehículo e do tamaño da 
batería que se lle incorpo-
re. E á inversa, trátase dun 
momento relativamente 
cedo no desenvolvemen-
to das baterías en termos 
da curva de maduración 
tecnolóxica, na medida en 
que os volumes de produ-
ción e o investimento en 

I+D aumentan rapidamen-
te. Como consecuencia, 
os enxeñeiros e os econo-
mistas consideran que os 
custos das baterías se re-
ducirán en máis dun 50% 
en 2025. Os prezos das ba-
terías van a evolucionar dos 
1.100 $/kWh en 2010 aos 87 
$/kWh estimados en 2025 e 
62 $/kWh en 2030. Por ou-
tra banda, as regulacións 
cada vez máis restritivas en 
materia de emisións farán 
que os coches de combus-
tión sexan progresivamen-
te máis caros.

Por outra banda, hai que 
engadir as axudas públicas. 
Así e todo, a medida que o 
mercado de vehículos eléc-
tricos mellore nos vindeiros 
anos e sexa máis maduro, 
tanto os incentivos fiscais, 
como as subvencións iran-
se reducindo e eliminando.

6.  Como é a 
condución dos 
eléctricos?

Non hai grandes diferen-
zas cun automóbil conven-
cional nos aspectos básicos 
da condución, máis aló de 
que os coches eléctricos 
son automáticos e reteñen 
máis ao soltar o acelerador 
polo sistema de recupera-
ción de enerxía. De feito, 

en moitos modelos pódese 
regular esta retención, que 
na súa posición máis poten-
te fai que apenas teñamos 
que pisar o pedal do freo. 
Un eléctrico sorprende a 

primeira vez que se proba 
pola ausencia de ruído e 
vibracións, e polo empurre 
instantáneo en canto pre-
memos o pedal do acelera-
dor. Se queremos gozar de 
moito empurre e grandes 
prestacións puras, o eléctri-
co vainos sorprender, pero 
para alongar a autonomía 
hai que ser cautos co acele-
rador e seleccionar o modo 
de condución ECO.

7. Seguridade
Os coches eléctricos es-

tán pasando as mesmas 
probas de choque que os 
modelos convencionais 
e obteñen puntuacións 

 Grosso 
modo, cada kWh 
de batería equivale 
a dez quilómetros 
de autonomía

 Todo o 
sistema de alta 
tensión dun 
eléctrico conta 
con blindaxes e 
proteccións de 
elevada seguridade
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similares. Dende o punto 
de vista da seguridade ac-
tiva, aínda que son un pou-
co máis pesados, dispoñen 
dun reparto de pesos máis 
equilibrado e dun centro 
de gravidade máis baixo, 
o que mellora a súa esta-
bilidade. En canto ao ris-
co de descargas eléctricas, 
todo o sistema de alta ten-
sión dun coche eléctrico 
conta con blindaxes e pro-
teccións de elevada segu-
ridade. Pódense recargar 
baixo a chuvia, porque os 
conectores e cables tamén 
están moi protexidos. Un 
coche eléctrico non ten un 
risco de incendio superior 
ao dun de combustión.

8. Recarga
O ideal é contar cunha 

infraestrutura de carga, na 
empresa ou na vivenda, 
con cargadores que per-
mitan cargar por completo 
un vehículo nun tempo ra-
zoable (un Peugeot e-208 

recarga o 100% da súa ba-
tería en sete horas e media 
cun cargador de 22 kW, e en 
1:30 horas nun cargador de 
50 kW). Nos vindeiros anos 
se incrementarán notable-
mente os puntos de recarga 
por todo o país.

9. Por que con-
tratar un renting de 
coche eléctrico?

Substituír un gran núme-
ro de vehículos de combus-
tión por eléctricos supón 
un gran desembolso para 
empresas e autónomos. 

Este proceso suscita interro-
gantes como, por exemplo, 
o futuro valor venal dos au-
tomóbiles eléctricos. Neste 
escenario, o renting ofrece 
moitas vantaxes: flexibili-
dade, englobar todos os 
servizos nunha única cota, 
minimizar o impacto econó-
mico e permitir un aforro de 
tempo e recursos ao simpli-
ficar a xestión dos vehículos 
dunha empresa.

Esta estratexia permite 
gozar sen ningún risco das 
vantaxes da mobilidade 
eléctrica. Os vehículos eléc-
tricos melloran o medio am-
biente e a calidade do aire 
das cidades, e tamén axu-
dan a cumprir cos obxec-
tivos de responsabilidade 
social corporativa, reducin-
do a pegada de carbono da 
empresa. Ademais, teñen 
un custo de uso moi infe-
rior por consumo enerxéti-
co e mantemento. E ofrecen 
vantaxes de mobilidade, 
como o acceso ilimitado a 

cidades ou os aparcadoiros 
gratuítos.

10. Son ade-
cuados os eléctri-
cos para unha frota 
ou para un único 
vehículo?

Os vehículos eléctricos 
ofrecen un gran potencial 
para unha frota, pero hai 
que estudar cal é a mellor 
forma de levar a cabo esa 
transición enerxética. Para 
unha frota hai que ana-
lizar coidadosamente o 
uso dos vehículos en fun-
ción de moitas variables, 
o seu tamaño e quilome-
traxe anual; hai que iden-
tificar cando e onde pode 
ser adecuado un vehículo 
eléctrico ou electrificado. 
Así e todo, a flutuabilidade 
actual dos combustibles 
fósiles e da electricida-
de fan que estes estudos 
se teñan que actualizar 
continuamente.

 A diferenza 
de prezo cos de 
combustión irase 
acurtando cada 
ano pola redución 
do prezo das 
baterías
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Que plans tes para a túa empresa?

En xuño de 2022, dentro 
duns días, para alinear un 
vehículo terás que utilizar os 
sistemas ADAS. As vendas de 
coches electrificados xa su-
peran á dos motores diésel. 
Son só dous exemplos ac-
tuais, xa non do futuro, se-
nón do presente inmediato. 
Pois a día de hoxe hai talle-
res legais, porque dos outros 
xa nin quero falar, que non 
abren ordes de reparación e 
non cobran IVE, talleres que 
non se decataron aínda que 
son unha empresa de servi-
zos e que nas súas facturas 
non fan constar a man de 
obra.

Talleres nos que entrarías e 
sairías correndo da desorde 
que se pode observar den-
de o momento que baixas 
do coche, nalgúns ata custa 
saír del. E se falas cos propie-
tarios do taller diranche que 
é o que demandan os seus 
clientes, que iso aquí non 
vale, iso para os talleres da 
capital e outras escusas pou-
co profesionais.

Pouca vida lles queda a 
eses talleres, tanta como 
o tempo en que deixen de 
conducir ese perfil de clien-
te ao que todo iso lle vai ben.

Este tipo de taller é o que 
ten que tirar de rappel para 
investir nun elevador. O 
que tira o seu coñecemen-
to buscando prezo e prezo, 
e só prezo. O que non distin-
gue gasto de investimento. 
O que confunde valor con 
prezo.

A base do presente no ta-
ller é ter unha visión máis 
ampla. Focalizar só o nego-
cio en reparar non é eficiente 
e para o presente e o futuro 
inmediato suporá quedarse 
atrás, moi atrás.

Visión de 360º

Visión empresarial, esa 
a clave do taller do futuro. 
E o principio de todo é ter 
obxectivos e non confundir 
estes con desexos.

Un desexo é gañar diñei-
ro, un obxectivo é ter unha 
marxe bruta dun quince por 
cento. Non ten porque ser 
un obxectivo cuantitativo, 
tamén pode ser cualitativo, 
por exemplo adaptar o taller 
tecnoloxicamente para dar 
servizo ao novo cliente e os 
novos vehículos.

Claves adicionais para 
definir o obxectivo

- Formación: Tanto técni-
ca, que nos consta que si o 
fan moitos talleres, como ta-
mén en xestión.

- Procedementos de tra-
ballo: Que no taller todos 
saiban o “que”, o “como” e o 
“cando”.

- Dixitalización dos pro-
cesos técnicos: Analizar o 
programa de xestión e os 
diferentes softwares anexos, 
como valoración danos/tem-
pos, documentación técnica, 
software box cabina pintura 
e e-commerce. Comprobar 
se se poden integrar no pro-
grama de xestión. Conseguir 

estas integracións optimiza-
rán o tempo, polo que se dis-
porá de tempo de calidade 
para estar co cliente.

- Pegada dixital: Non se 
pode estar á marxe. Hai que 
ter presenza na Internet, alí 
están o clientes potenciais.

- Identidade comercial: 
“Talleres Manolo” hai moitos, 
talleres de mecánica en xeral 
milleiros. Pero o interesante 
é subliñar cal é a nosa espe-
cialidade. Diferenciarnos o 
máximo posible da compe-
tencia. En definitiva, mostrar 
claramente a nosa “identida-
de comercial”.

Será moi interesante e pro-
dutivo empregar tempo en 
pensar e poñerse esa gorra 
que pon “empresario”.

■ MANEL BÁEZ | COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES | TexTo

 Hai “malos” 
talleres onde impera 
o caos e a desorde

O ID.5 e o Qashqai recibiron moi boa cualificación
Como parte da 

súa avaliación con-
tinua da tecnoloxía 

de condución asistida, Euro 
NCAP probou os Sistemas de 
Asistencia en Estrada ofre-
cidos en 4 coches actuais. 
O sistema do Jaguar I-PACE 
cualificouse como de nivel 
'Inicial', o do novo Polestar 2 
como 'Bo', e o do VW ID.5 e o 
do Nissan Qashqai como 'Moi 
bos'.

Euro NCAP avalía os sis-
temas de condución asis-
tida fóra do sistema de 
cualificación xeral habitual. 
As probas comprenden unha 
serie de escenarios críticos de 

condución en estrada, dese-
ñados para mostrar a eficacia 
coa que o sistema pode axu-
dar ao condutor a evitar un 
posible choque. Tamén avalía 
como cooperan o condutor 
e o sistema, e como o siste-
ma garante que o condutor 
permaneza comprometido 
coa tarefa de condución, evi-
tando o exceso de confianza. 
Finalmente, próbase a capaci-
dade do vehículo para mitigar 
as consecuencias dun choque 
no caso de que un accidente 
sexa inevitable.

O VW ID.5 amosou que pro-
porciona un alto nivel de asis-
tencia ao condutor, apoiando 

moitas tarefas de condución 
na estrada, pero nunca pro-
move un exceso de confianza 
que podería provocar a dis-
tracción do condutor. O novo 
Qashqai sobresae na área de 
Safety Backup co 93% case 
perfecto.
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1995, número 0. 2022, nú-
mero 300. Vintesete anos, 
máis de cinco lustros. En todo 
ese enorme tempo, que arrin-
cou cando un tiña unha idade, 
unha vida, unhas circunstan-
cias, agora ben diferente to-
das elas, contando historias, 
vivencias, arredor do mundo 
das carreiras, neste caso pre-
ciso sobre catro rodas.

Xornalísticamente falando, 
tempo que supuxo unha evo-
lución de xigantes. Do forma-
to xornal ao deseño revista. 
Do branco e negro, á cor. Da 
opción papel á cohabitación 
papel/dixital, os tempos man-
dan. Da fotografía de sempre, 
é dicir a analóxica de carrete 
- 12, 20, 24, 36 exposicións 
-  e revelado, aos tempos de 
tarxeta, de interminables dis-
paros, pasando polo interme-
dio do escaneado e internet 
como ferramenta de máis ou 
menos veloz entrega. De fa-
cilitar os textos  en disquet-
te, ao estandarizado envío a 
través do correo electróni-
co. Así mudou neste tempo a 
forma de escribir, fotografar 
e facer chegar o feito nestes 
anos de grandes e considera-
bles cambios.

Deportivamente este largo 
período de tempo, traducido 
en toda a historia que supón 
esta publicación, máis ben 
centrada na perspectiva au-
tonómica, tamén significou 
outros trocos de importancia 
clave. Non so pola constante 

evolución dos vehículos de 
competición, onde a tec-
noloxía foi gañando espa-
zo e poderío, imprescindible 
hoxe en día, senón por outra 
serie de aspectos necesarios 
e moi relevantes. Por exem-
plo a necesaria e moi traba-
llada seguridade, tanto para 
que compite como para quen 
asiste, a in crescendo profe-
sionalización, ou a difusión, 

cada vez máis presente en 
todo tipo de soporte mediá-
tico e inundando fundamen-
talmente as redes sociais. Sen 
esquecer, no motor tamén se 
debe ser ambicioso de miras, 
a progresión de certas das no-
sas carreiras, alcanzando co-
tas estatais nalgunhas moi 
coñecidas e instauradas.

O motor tamén viviu igual-
mente neste anos momentos 

vencellados ás situacións so-
ciais e económicas. Pasou de 
números baixos a interme-
dios, para logo subir a ben 
altos, tanto no eido da par-
ticipación como na oferta de 
probas. E foi quen de ir lidian-
do con crises económicas e 
sobre todo coa pandemia do 
COVID-19, atrancos que moi-
tas veces arranxáronse con 
ilusión, esforzo e entrega por 
parte de pilotos, organizado-
res, afeccionados.

Automobilismo é en Galicia, 
sinónimo de deporte moi po-
pular, ben arraigado en todas 
e cada unha das catro provin-
cias. A nosa comunidade au-
tónoma é xunto a Asturias, 
Cataluña e Gran Canaria un 
dos epicentros da afección, 
dun “tifo” entregado e coñe-
cedor, como nestas páxinas e 
nestes números quedou ben 
claro e manifesto dende que 
pariuse este medio de comu-
nicación en lingua galega a 
mediados da década dos 90 
do século anterior.

300 números, unha cifra de 
tres díxitos que dise rápido, 
pero que supuxo un esfor-
zo a moitas bandas para dar 
o correcto froito. Xornal ao 
principio, revista despois e 
na actualidade, una instaura-
da escolma do automóbil, en 
todas as súas variantes, feita 
dende ese curruncho atlánti-
co chamado Galicia.

Na lóxica dos tempos
■ MIGUEL CUMBRAOS ÁLVAREZ| RedacToR de SPRINT MoToR 

Un Taycan especial polas rúas de Berlín
Simona De 

Silvestro, mem-
bro do equipo TAG 

Heuer Porsche de Fórmula 
E, conduciu a principios 
deste mes o máis moder-
no monopraza de Fórmula 
E dende Alexanderplatz ata 
Potsdamer Platz. Acompañou 
á piloto suíza de Porsche o 
coche de seguridade oficial 
do campionato, o Taycan 
Turbo S.

Ao volante do primeiro 
Porsche totalmente eléctrico 

estaba o portugués Bruno 
Correia, piloto do coche de 
seguridade da FIA. Co per-
corrido polas rúas da capital, 
os extraordinarios vehículos 
crearon expectación entre os 
residentes e os visitantes de 
cara ao evento da Fórmula E 
celebrado no aeroporto de 
Tempelhof.

Grazas á súa estabilida-
de e seguridade, así como á 
súa potencia de ata 761cv, 
o Taycan Turbo S é unha 
boa opción como coche de 

seguridade da Fórmula E. Co 
launch control activado, este 
modelo acelera de 0 a 100 

km/h en 2,8” e alcanza unha 
velocidade de 260 km/h.
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Toyota escoitou aos afec-
cionados dos deportivos, e 
pode confirmar que pronto 
sairá ao mercado europeo 
un novo GR Supra con trans-
misión manual intelixente 
-iMT- de seis velocidades, 
deseñado para compracer 
aos condutores que adoran 
o control e as sensacións 
que ofrecen as transmisións 
manuais cunha boa posta a 
punto. Como consecuen-
cia da súa incorporación á 
gama, Toyota mostra os tres 
modelos GR dispoñibles en 
Europa con transmisión ma-
nual e tres pedais, xa sexa de 
serie (GR Yaris) ou como op-
ción (GR Supra, GR86).

Fiel á técnica de calidade 
de pura raza do GR Supra, 
este desenvolvemento non 
foi unicamente cuestión de 
recorrer a unha solución 

estándar. Deseñouse unha 
nova transmisión, xunto cun 
novo embrague, especifica-
mente adaptada ás caracte-
rísticas de potencia e par do 
motor de 3.0 litros (340cv) 
do GR Supra.

Ao mesmo tempo, os sis-
temas de control de freada 
e a suspensión reaxustáron-
se para mellorar aínda máis 
o rendemento, coa introdu-
ción de cambios en toda a 
gama do modelo.

Nova transmisión 
manual de seis 
velocidades

A transmisión manual ins-
talada no GR Supra dese-
ñouse especificamente para 
o seu uso no motor de seis 
cilindros en liña do cupé.

O equipo de enxeñeiros 
traballou no túnel de trans-
misión, o eixe de trans-
misión, a piñonería e nas 
relacións do cambio; tamén 
retirou elementos que non 
eran necesarios, como parte 
do illamento acústico, para 
reducir aínda máis o peso.

Instalouse un embrague 
de nova factura, cun resorte 
de maior diámetro e diafrag-
ma reforzado. Cunha maior 
área de fricción e un resor-
te máis resistente, este novo 
compoñente ofrece as boas 

prestacións para o seu uso 
co motor do GR Supra 3.0.

Funcionamento 
intelixente

A transmisión iMT empre-
ga un sistema de control in-
telixente programado cun 
novo software que priori-
za o comportamento de-
portivo. Ao subir a marcha, 
os parámetros axustáronse 
para optimizar o par motor 
no momento de embrague 
e desembrague. Mentres 
que ao reducir, o software 
axustouse para ofrecer un 
rendemento excepcional.

O iMT está configura-
do de forma preestableci-
da, pero pódese desactivar 

no modo deportivo se se 
prefire.

Axustes de suspensión e 
dirección

Todas as versións do GR 
Supra contan con reaxustes 
na suspensión, introducidos 
para optimizar o rendemento 
en conxunto coa nova trans-
misión manual.

As medidas inclúen unha 
goma vulcanizada máis ríxida 
nos rodamentos das barras 
estabilizadoras dianteira e tra-
seira, e uns amortecedores re-
axustados. Os compoñentes 
mecánicos da dirección asis-
tida eléctrica e os parámetros 
operativos do sistema tamén 
se reaxustaron. 

A transmisión manual intelixente do Toyota GR Supra
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Joan Vinyes e Jordi Mercador, 100 Ralis co equipo Suzuki 

Unha historia de éxitos

■ ANTÓN PEREIRA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

A relación con esta tripulación 
iniciouse no ano 2010 co nace-
mento do Equipo Oficial Suzuki, 
dous anos logo da entrada de 
Suzuki Motor Ibérica nos ra-
lis nacionais coa posta en mar-
cha da Copa Suzuki Swift. Joan 
e Jordi iniciaron esta nova eta-
pa co Suzuki Swift S1600, unha 
unidade coa que conseguiron 
grandes resultados e foron líde-
res indiscutibles dos coches con 
dúas rodas motrices. En 2013 
o Swift actualizouse, pero eles 

mantivéronse nas primeiras po-
sicións da categoría.

A principios de 2015, Joan su-
friu unha lesión que lle obrigou 
a estar afastado dos ralis case 
dous anos. Neste período, Jordi 
Mercador participou á dereita de 
Alberto Hevia, co mesmo coche, 
en varios ralis. Na última parte da 
tempada 2016 a parella Vinyes-
Mercador volveu aos ralis cun 
Suzuki Swift Sport da Copa Swift.

En 2017 o equipo entra na 
categoría N5 coa construción e 
desenvolvemento do Swift R , 
e posteriormente o Swift Sport 
R. Isto supoñía unha grande 

evolución, cun coche con maior 
potencia e tracción ás catro ro-
das, no que Joan e Jordi traballa-
ron moi duro para conseguir os 
títulos de campións de España 
N5 en 2018 e 2019.

O 2020 suporía outro gran 
avance no equipo, co cambio 
á mecánica Rally2 Kit do novi-
doso Swift R4lly S. Ese ano es-
tivo marcado pola pandemia e 
polo inicio do programa inter-
nacional do Equipo Suzuki. En 

2021, a parella Vinyes-Mercador 
disputou o European Rally 
Championship (ERC) dentro da 
categoría ERC2 cun Swift R4lly S 
que resultou ser o máis compe-
titivo do certame.

A tempada 2022 tivo un arrin-
que anecdótico, ao non poder 
participar Jordi Mercador na pri-
meira proba da tempada e ser o 
único rali que correu Joan nun 
Suzuki Swift sen Jordi á súa de-
reita. En Canarias, Joan Vinyes e 
Jordi Mercador celebran os seus 
100 ralis co Equipo Suzuki; e fano 
como líderes do certame conti-
nental trala disputa das dúas pri-
meiras probas do calendario.

Para Juan López, presidente 
de Suzuki Ibérica, "foron doce 
anos que pasaron moi rápido, 
con moitas vitorias e algunha 
penalidade. Aínda recordo can-
do contactamos con Joan a final 
de 2009 coa intención de con-
tar con el para o equipo que es-
tabamos montando. Foi doado 
falar con el e rapidamente che-
gamos a un acordo. E aquí es-
tamos agora, cen ralis despois, 
coas mesmas ganas de gañar 
que entón".
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