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consulta en tu concesionario Volkswagen. **Hasta 7.000€ de subvención plan MOVES III condicionados
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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 comunicación do motor na área metropolitana de Santiago
de Compostela.
Sempre coa máxima do “pasiño de boi”, curto
pero potente. Por iso comezamos cun formato tabloide 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 representativos deste sector tan apaixonante. Un evento único que xa está, por mérito propio, nas páxinas da
historia do motor galego.
Mais remontémonos por un intre a aqueles primeiros meses de xestación en 1995, onde un puñado de xornalistas, fotógrafos e entusiastas nos
fundimos nunha arela para iniciar a andar este
proxecto. Eran outros tempos, onde a dixitalización facía unha tímida aparición.
Por exemplo, as fotografías eran totalmente analóxicas na nosa redacción. Facer unha sesión fotográfica dun vehículo de probas necesitaba de
bastante máis tempo e cartos que na actualidade.
Ademais de montar o carrete na cámara e desmontalo unha vez tomadas as fotos, operación
que tiña que facerse con mimo para non estragar as fotos, tiñamos que levalo ao laboratorio
a revelar. O tempo de laboratorio normalmente
era de dúas horas. Todo isto encarecía unha simple sesión fotográfica tanto a nivel económico
como de tempo. Agora este proceso simplificouse 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 chega ata as preto de sesenta fotos. Hai colaboradores que realmente se emocionan cando comezan
a disparar a súa máquina. Cómpre dicir que en
modo analóxico unha sesión constaba normalmente dunha ducia de fotos.
Pero onde máis cambiaron as cousas foi na nosa
redacción. Da máquina de escribir Olivetti pasamos 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 comunicación 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 nacionais. Por iso SPRINT MOTOR quere continuar
dando voz a todos eles, e confiamos en darlla moitos anos máis.
Para chegar a este número 300 tamén foi moi
importante, por non dicir imprescindible, o apoio
dos nosos anunciantes. Foron moitos os empresarios que nolo deron. Para nós son máis mecenas que clientes, hoxe amigos. Dende o primeiro
contacto que tivemos con eles entenderon perfectamente 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 futuro será en inglés? Ou, só sobrevivirán os grandes
emporios mediáticos? Todas esas preguntas terán contestación ao longo desta década. Temos
claro que a transformación dos medios de comunicación continúa. Nós continuaremos estando
presentes mes a mes nas rúas da área metropolitana de Santiago de Compostela mentres teñamos 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.

GAMA TOYOTA
ELECTRIC HYBRID
TU COMPAÑERO DE VIAJE
CON HASTA 10 AÑOS DE GARANTÍA

COMPOSTELA MÓVIL

Milladoiro · Tel.: 981 524 353 · Santiago

Emisiones CO₂ (g/km): 109 – 120 (WLTP). Consumo medio (l/100 km): 4,8 – 5,3 (WLTP).

Abierto sábado por la mañana
www.compostelamovil.toyota.es
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Dúas rodas
O equipo Aluminios Cortizo foi profeta na súa terra
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto ■ JOSÉ GARCÍA | Foto

O corredor do Aluminios
Cortizo, Eric Fagúndez, gañou 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, ademais a alegría foi dobre xa
que o equipo Aluminios
Cortizo foi o mellor equipo
da proba.
A proba comezou moi animada con varios ataques
pero non foi ata a subida a

Aguasantas onde se decidiu 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 foise en solitario, por detrás
non había un equipo que
traballase o unísono e todos se vixiaban, o que propiciou que Eric se plantase
en Padrón como vencedor
da proba.

Urbet Lora
As dúas versións
son: Lora e Lora S.
A Lora ten unha
potencia máxima de 11 kW
(14,95cv) e unha velocidade de 120 km/h. A súa autonomía é de 180 km.
A Lora S ten unha potencia de 19 kW (25,8cv) e
unha velocidade punta de
150 km/h. Ten unha autonomía de 240 km.

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

Produtos By City para mulleres
Os clientes tanto da Lora
como da Lora S poden acceder ao Plan Moves III e os
seus 1.100 € mínimos de
axuda que o Estado aporta 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 universal, para moto ou scooter, para móbiles X-FRAME;
que permite axustar rapidamente e de forma segura o smartphone sendo apto
para a maioría de tamaños
do mercado.
O X-FRAME conta co sistema de fixación universal
Shad Quick Click System
que permite colocar e quitar o móbil de xeito rápido
e sinxelo. Ofrécese en dúas

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

versións distintas: soporte de manillar, que se pode
adaptar a guiadores de motos, quads, bicicletas ou patinetes cun grosor de entre
20 e 40 mm; e soporte para
espello retrovisor.
Este sistema de fixación
permite unha rotación do teléfono de 360º para axustalo
ás necesidades do usuario e
ás características do vehículo, podendo situalo en horizontal ou vertical en función
da situación. Ambos soportes teñen un prezo de 40 €.

By City presenta dous produtos
para as mulleres
moteiras.
- Casco The Rock, para as
que lles gusta o estilo clásico, 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 prezo 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 baloncesto do Instituto Rosalía
visitou as novas instalacións 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, recibiron á expedición encabezada por Ubaldo Rueda e

Kiko Montero, os adestradores Chiqui e Jesús, a delegada 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 marca e todo o seu merchandising, ademais de recibir todo
o apoio do seu patrocinador. Despois deste encontro
viaxaron a Cataluña para enfrontarse a distintos equipos
de baloncesto.

Volkswagen actualiza o Amarok
Volkswagen presenta o novo modelo da
súa camioneta tipo
pick-up, a Amarok. Deseñada
en Alemaña e Australia, e fabricada en Sudáfrica, incorpora un novo motor, deseño
e tecnoloxías. Os propulsores estarán dispoñibles nun
de gasolina e ata catro diésel
diferentes de catro a seis cilindros e cunha cilindrada de
2,0 a 3,0 litros, e o vehículo
terá tracción traseira ou tracción permanente ás catro rodas. Conta cunha variedade
de modos de condución predefinidos con múltiples niveis

de axuda ao condutor, mesmo
en situacións pouco habituais.
Ademais, a seguridade reforzouse con 30 sistemas de asistencia á condución, dos cales
máis de 20 son completamente novos para a Amarok.
Grazas aos controis intuitivos, a cabina dixital e a pantalla de infoentretemento estilo
tablet, o interior do Amarok
presenta un aspecto funcional
e ben acabado. O sistema de
son, as superficies de aspecto coiro do grupo de instrumentos e os paneis das portas
con pespuntes decorativos tamén 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”.

senta inmediatamente a axilidade e rápida resposta aos
seus mandos. O deseño deportivo 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.

O 296 GTS, o novo Ferrari Spider
O automóbil utiliza
o novo motor V6 turbo a 120° de 663cv
axustado a un propulsor eléctrico capaz de entregar 122
kW (167cv) adicionais que
se presentaron no 296 GTB.
Este é o primeiro 6 cilindros
nun deportivo Spider de estrada co logotipo do Cavallino
Rampante. Os seus 830cv
aseguran un bo rendemento, mostrando un son innovador, emocionante e único,
mellorado aínda máis pola posibilidade de gozalo tamén ao
descuberto.
O sistema eléctrico enchufable (PHEV) do 296 GTS garante 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 partes, permiten que o cndutor
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Saúdas
Un proxecto con alma
■ EMILIO BLANCO|. Texto

SPRINT MOTOR é a mellor publicación do sector da automoción 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 outros proxectos do xornalismo
do motor en Galicia. Todos moi
interesantes e de enorme mérito, pero a revista que vostede
ten nas mans é unha publicación diferente.
Diferente porque é a que
máis temas abrangue. Desde
a análise e información detallada da marcha do negocio comercial da automoción
ata a competición. A atención
xornalística aos concesionarios e grupos empresariais
de Santiago e do conxunto
de Galicia é un sinal de identidade da revista. A proba
mensual das páxinas centrais
é xa un clásico imprescindible para coñecer como son
os novos modelos que saen
ao mercado. As entrevistas
tamén achegan un toque de
distinción. Entrevistas con persoas do sector que achegan

coñecementos valiosos sobre o presente e o futuro desta industria. Un sempre pode
sacar algo de todas esas conversas, que non son buscadas
ao chou para encher unhas
cantas páxinas.
Tamén é unha revista diferente porque no xornalismo é
importante o contido, pero tamén a estética. Estamos ante
unha publicación cunha presentación atractiva, que evolucionou ao longo destes 27
anos de existencia. Podo asegurar que buscar unha “presentación bonita” supuxo, e
imaxino que aínda supón,
moitas horas de reflexión ao
seu editor e aos seus colaboradores pasados e actuais.
Así mesmo, SPRINT MOTOR é
un proxecto diferente por estar 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 semellantes en Galicia. Achega tamén
un pequeno e valioso gran de
area ao dimensionar a nosa
lingua nun segmento habitualmente dominado por outras formas de expresión.

Ferrari SP48 Unica
Ferrari presentou
o SP48 Unica, o último modelo da serie one-off. Este deportivo
pasa a formar parte do grupo máis exclusivo de toda a
liña de produción da empresa
de Maranello, é dicir modelos
únicos que se deseñan en función dos desexos dun só cliente. 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 deseñador xefe Flavio Manzoni, é
unha berlinetta deportiva bipraza que toma como base a
plataforma do F8 Tributo.
Un dos puntos principais do
deseño é a utilización intensiva de técnicas de modelado
paramétrico-procedimentais
e da creación de prototipos

3D (fabricación aditiva) que
permitiron aos deseñadores 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 comparación co F8 Tributo son as
entradas de aire no parachoques dianteiro e debaixo do
spoiler traseiro para refrixerar
o motor.

Finalmente, esta publicación é diferente polo seu
editor. Sen a perseverancia,
dedicación e esforzo de Xurxo
Sobrino todo isto sería imposible. Tamén pola súa intelixencia para absorber ideas alleas
que axudaron a estar nun
permanente percorrido de mellora da revista. Sen esquecer a súa
calidade xornalística.
Porque un pode ter
moita intención, pero
é necesario dispoñer
de coñecemento e experiencia para sacar
adiante unha publicación como esta. SPRINT
MOTOR chega aos 300
números na rúa. Algo
case impensable nunha
revista de periodicidade mensual porque son
moitos meses dándolle
á manivela. Son 300 números, pero sobre todo
son 300 grandes historias do motor en Galicia.
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Moitas primaveras máis para Sprint Motor
Debo confesar que acostumo clasificar as celebracións
en dous tipos, semellantes,
segundo o meu entender, a
dúas accións moi comúns (e
de moi recomendable execución) durante a condución
dun vehículo. Ao igual que
marcamos co intermitente
os cambios de sentido nunha vía, festexamos unha mudanza importante nas nosas
vidas, sexa o casamento coa
persoa amada, sexa ir morar a esa nova vivenda que
supón a realización dunha
aspiración longo tempo frustrada ou a compra da moto
ou o coche soñados. As celebracións do segundo tipo
parécense máis, pola contra,
á habitual ollada ao retrovisor, porque son lembranza
do pasado, daquilo que xa
foi, pero que traemos á memoria ao tempo que temos
un ollo posto no futuro, xa
que, á fin e ao cabo, se trata de festexar a vida, tanto a
pasada por tela vivido como
a que está por vir.

seus numerosos lectores, demostrando de paso, en todos
estes anos, ao igual que moitas outras empresas dos máis
diversos sectores, que o galego constitúe unha aposta empresarial segura que achega
un valor engadido a calquera
emprendemento.

En algo disto último consiste esta celebración na que
festexamos a publicación do
número 300 deste marabilloso proxecto editorial chamado Sprint Motor, que leva
máis dun cuarto de século informando con rigor e éxito

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

Coincide a saída deste número 300 de Sprint Motor coa
estación da primavera, feito que me lexitima a botar
man das fermosas palabras
de Álvaro Cunqueiro e, deste 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 moitos parabéns.
Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política
Lingüística da Xunta de
Galicia

Moitos parabéns por estes 300 números
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 orgullo se multilpican por dous
cando é o aniversario dunha
revista como Sprint Motor, referente no eido do automóbil
a nivel autonómico e escrita
integramente en galego.

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

Quen o ía imaxinar no ano
95, cando un grupo de xornalistas 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 comerciais e de competicións do
eido do automóbil, sendo de
enorme interese para as e os
afeccionados, así como para
os profesionais do sector.

Valentín González Formoso
Presidente da Deputación
da Coruña
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Un Born con máis autonomía
O Cupra Born engade a nova versión
con e-Boost Pack +
Battery Pack, que xera unha
potencia pico de 231cv, e inclúe unha batería de 77 kWh
de capacidade neta. Esta versión ofrece 121 km máis de
autonomía respecto ao Born
de 204cv, e alcanza unha
autonomía total de ata 546
km. Con só 7 minutos basta para obter 100 km de autonomía nun punto de carga
de 135 kWh. O novo Cupra
Born ofrece un rendemento

electrizante e unha experiencia de condución emocional
grazas ao DCC Sport e ESC
Sport, dirección progresiva,
equipo de freos sobredimensionado 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 acollerse 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 reciclados a través da iniciativa

Seaqual, e outros materiais
sostibles.

“Edizione Speciale”, con contidos tecnolóxicos e de conectividade, caracterizada pola
deportividade típica da marca

italiana e se ofrecerá en ambos os niveis de potencia, 130
e 160 cabalos.

Honda Civic e:HEV
O novo Civic equipará a versión máis
avanzada do recoñecido conxunto propulsor
full hybrid e:HEV de Honda.
Esta combina unha batería
de ións de litio de gran densidade de potencia e dous
motores eléctricos compactos e potentes cun motor de
gasolina de ciclo Atkinson
de 2.0 litros de novo desenvolvemento, que inclúe un
sistema de inxección directa
optimizado para proporcionar unha combustión máis
eficiente e unha maior cifra
de par.
Este modelo logra unha cifra 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 combinado cunha potencia máxima
de 184cv e 315 Nm de par
máximo que sitúan ao novo
Civic como un sólido competidor do segmento C. Ten
catro modos de condución:
Eco, Normal, Sport e o novo
modo Individual, que permite o control independente do motor, a dirección e o
panel de instrumentos para
adaptar a resposta do vehículo segundo sexa necesario.
O novo Civic é un paso máis
na electrificación da marca e
chegará ao noso mercado en
outubro de 2022.

Tonale, o primeiro C SUV electrificado da marca
O Alfa Romeo
Tonale é un híbrido
que quere representar a metamorfose da marca
italiana de cara ao futuro da
electrificación e a mobilidade
sostible. Agora debuta a motorización Hybrid co inédito e
exclusivo sistema de propulsión 48V Hybrid VGT (Variable
Geometry Turbo) de 160cv,
específico para Alfa e capaz
de transmitir movemento ás
rodas mesmo co motor de
combustión interna apagado. O equipo de deseñadores
mellorou aspectos técnicos
como a dirección, a máis directa do seu segmento, un sistema de freo por cable para a

freada rexenerativa, “Dynamic
Torque Vectoring” e suspensións electrónicas “Alfa Active
Suspension”, con xeometría,
ángulos característicos e rixidez especifica.
O Tonale está dispoñible en
catro acabados distintos, catro
nomes arraigados na tradición
Alfa Romeo: Super, Sprint, Ti e
Veloce. Cada versión responde ás necesidades dun cliente
que busca unha auténtica simbiose 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 tamén estará dispoñible na versión exclusiva de lanzamento

ai164683944936_AF_PCL_NX_210x297_GALICIA.pdf
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¿Dónde te ves en 10 años?

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

LEXUS GALICIA-BREOGAN AUTOLUX S.L.
Avda. das Mariñas, 288 - Perillo - Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444
Ctra. de Camposancos, 141. Nave 3 - Vigo - Tel. 986 203 320
Ctra. de la Coruña, Km. 36/38 - Lugo - Tel. 982 264 246
www.lexusauto.es/lacoruna
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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 perlada e os detalles en azul na
grella frontal, os espellos retrovisores 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 mixto WLTP). Grazas á tecnoloxía
que propulsa o novo Swift,
este conta coa etiqueta ECO
da DXT. O sistema SHVS converte a enerxía cinética xerada 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 demandas de aceleración. A hibridación outorga ao Swift
unha resposta máis rápida ao
acelerador, un maior empurre 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 control preditivo de freada, alerta de cambio de carril, alerta
antifatiga, asistente de luces
de longo alcance, asistente
de cambio de carril , recoñecemento 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.

BREVES
❱❱
Polestar
iniciou
este mes a súa actividade comercial en España, co lanzamento do seu primeiro modelo, o Polestar 2, aínda que
as primeiras entregas se prevé que teñan lugar en setembro.
❱❱
As furgonetas e
camións eléctricos puros a
batería e os camións preparados para facer uso das
estradas eléctricas non serán competitivos en comparación con vehículos de combustión interna ata 2025,
segundo Cambridge Econometrics.
❱❱
O banco BEI aprobou un préstamo de 40 millóns de euros á empresa Cabify para a compra de 1.400
coches eléctricos nos vindeiros 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 interese dentro dos coches, é
dicir, hologramas que mostren información de tráfico,
condicións climáticas ou recomendacións de traxecto
mentres se conduce.
❱❱
Volvo
adquiriu
unha participación minoritaria estratéxica en carwow, un
dos principais mercados online de compravenda de automóbiles, a través da súa filial de capital risco Volvo Cars
Tech Fund.
❱❱
O límite de 30 km/h
en vías urbanas dun único 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.

EQS SUV: condución intelixente e eléctrica
Tras o EQS e o EQE, a
gama alta electrificada de Mercedes ten
unha nova adición: o EQS SUV,
que ofrece unhas proporcións
amplas, un deseño aerodinámico 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 maioritariamente durante a circulación, 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, alguén no se decata de que é un
coche de luxo, o interior lémbrano deseguida, coa mestura
de tecnoloxía de conectividade e dixitalización ou asistencia á condución. Incluído un
sistema de infoentretemento
con software de aprendizaxe,
que presenta opcións personalizadas aos usuarios. A calidade do aire do habitáculo,
que conta cun sistema de filtrado, está controlada por sensores e a posibilidade de tratar
o aire. Tamén, sendo un coche
eléctrico, o propio automóbil
intelixente lembra ao condutor cando debería volver a
cargar a batería que propulsa
a máquina.

BMW presenta o novo Serie 7
No mes de decembro chegará o BMW i7
M70 xDrive, o futuro
buque insignia da marca. O
seu sistema de propulsión
totalmente eléctrico destaca
cun consumo eléctrico combinado de entre 26,4 e 21,2
kWh/100 km, e polas súas
nulas emisións. O sistema híbrido enchufable, pola súa
parte, ofrece un consumo de
combustible combinado de
entre 1,2 e 1,1 litros por 100
km. Dispón de dous motores eléctricos cunha potencia conxunta do sistema de
544cv e un sistema de tracción 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 lconicSounds Electric de serie. O
novo Serie 7 pode configurarse con portas de apertura e
peche automático como opción. Non lle faltan elementos de confort, como control
climático por catro zonas ou
calefactor nos repousabrazos.
O habitáculo está completamente conectado e dixitalizado con diferentes funcións e
sistemas de infoentretemento que procuran aumentar o
goce dentro do vehículo.

Talleres

Sprint
Bosch Car Service

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

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

Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela
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Lexus RZ 450e
O RZ 450e é un
novo SUV eléctrico
de batería, o primeiro vehículo de Lexus que se
desenvolveu dende cero para
ser exclusivamente eléctrico. O novo automóbil conta
cunha transmisión avanzada 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 combina o volante Steering Yoke,
cun sistema de dirección
Steer-by-wire.
No exterior reinterpreta a carrozaría co concepto “Spindle
Body”, deixando ver a evolución da grella de dobre punta

Aventuras en familia no Mercedes clase T
de frecha característica de
Lexus, agora aplicada a toda a
carrozaría do vehículo; mentres que o interior é un espazo minimalista e aberto, ao
tempo sinxelo e luxoso, que
expresa a hospitalidade motenashi de Lexus e a artesanía
takumi. A pretensión de Lexus
é converterse nunha compañía 100% eléctrica para 2035,
procurando ese obxectivo cinco anos antes en Europa. Con
todo, a marca mantén unha
diversidade tecnolóxica nas
opcións de mobilidade, ofrecendo vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables
entre as diversas motorizacións dos seus novos modelos.
Os usuarios xa poden mercar o
novo Lexus RZ 450e e telo entregado a finais de 2022.

Ford Pro E-Transit Custom, 100% eléctrica
Deseñada dende
o principio para encaixar perfectamente no ecosistema Ford Pro, a
E-Transit Custom estará apoiada polo software, os servizos e
as solucións de financiamento de Ford Prol a través dunha
plataforma integral para axudar a aumentar o tempo de
actividade e reducir os custos
operativos. A arquitectura totalmente 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 produtividade a novos niveis utilizando
unha sofisticada conectividade que permitirá unha relación sempre activa.
A principios deste ano, Ford
anunciou que, para 2024, outros catro novos vehículos totalmente 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 segunda metade de 2023.

O clase T é un monovolume compacto, unha “small van”
con tres asentos na parte traseira, 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 modelo combina a multifuncionalidade e a gran cantidade
de espazo cun nivel de equipamento moderno, dende o
sistema de infoentretemento MBUX de serie e o freo de
estacionamento eléctrico, ata
as lamias de activación de 17
polgadas opcionais, o sistema “keyless go” ou a iluminación de ambiente, o tapizado
do respaldo do asento en símil e diversos elementos de

adorno. En canto a seguridade, conta con sete airbag e
numerosos sistemas de asistencia 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 revolucións. A curto prazo, activaranse ata 89 kW de potencia
e 295 Nm de par. Todos os motores combínanse cunha función 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.

Axenda

Sprint

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

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

Esp ecialidad en Motos de Trial
Avda. de Cepeda Oza - C.P. 15886 Teo - A Coruña
Telf.: 981 80 70 27 - Telf/Fax: 981 80 67 46 - Movil: 696 62 72
Moto93@telefonica.net
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Jaguar actualiza a gama R Dynamic Black

O esvelto Peugeot 308 SW

O XE e o XF teñen
novas versións, ademais de que a marca
incorpora en toda a gama o
asistente de voz de Amazon,
o famoso Alexa. As novas versións destes modelos están
dispoñibles agora cun motor
diésel Ingenium de catro cilindros con tecnoloxía microhíbrida (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 rendible da gama de modelos XE e
XF, xa que consegue que o XE

Cun deseño fluído e
aerodinámico de liñas
esveltas, así se presenta o novo modelo do segmento 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 alternativas híbridas enchufables
que se benefician da etiqueta “Cero” da DXT e completan
a gama, ao ofrecer, respectivamente, unha potencia de
180cv e 225cv.
O novo 308 SW tamén conta coa evolución do posto de
condución Peugeot i-Cockpit
que, xunto a un novo volante

con tracción traseira ofreza un
consumo de combustible de
ata 4,8 l/100 km e emisións de
CO2 desde 127 g/km. Na berlina 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, transmisión automática e tracción
traseira. Todos os modelos
poden especificarse na gama
completa de cores lisas e metalizadas, incluídas dúas pinturas metalizadas premium:
Carpathian Grey e Silicon
Silver.

Novo AMG C 43 4MATIC
Dispoñible en versión berlina, cun consumo 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 adoptada directamente dos bólidos de Fórmula 1 e define
un novo estándar no campo
dos conceptos avanzados de
propulsión. O conxunto do
motor achega unha potencia de 408cv, cun “boost” de
14cv para determinadas situacións 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 máxima de 250 km/h, limitada
electronicamente. No exterior podemos atopar detalles
como a calandra do radiador
específico de AMG con perfís
verticais cromados, o faldón
dianteiro AMG con flics, as tomas de aire deportivo e un
elemento de adorno cromado, así como embelecedores
laterais a xogo, o faldón traseiro 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 pneumáticos en formato de 18 polgadas, que poden substituírse
opcionalmente por pneumáticos de 19 e de 20 polgadas.

compacto, incorpora unha
pantalla de 10” integrada no
cadro de mandos, que se complementa cunhas i-toggles
virtuais. Ante o condutor se
presenta un cadro de instrumentación dixital de 10” dende o acabado Active Pack, que
adopta visualización en 3D. Ao
Peugeot 208 SW non lle faltan sistemas de conectividade, asistencia á condución e
infoentretemento dispoñibles no espazoso habitáculo
do vehículo. O novo modelo
da marca do león está dispoñible por 24.950 €, na versión
de gasolina, e por 35.480 € na
híbrida.

18

Novas

Nun Taycan pola Selva Negra
Co nome de Porsche
Roof Tent Experience,
preséntanse unha serie de actividades en torno
á condución dun Taycan e o
contacto coa natureza polas rexións da Selva Negra
e Rin-Hesse, no suroeste de
Alemaña. Son viaxes por estrada, coidadosamente seleccionadas, que animan a
participar en novas e emocionantes experiencias para
rematar o día durmindo nunha 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 natureza polas súas sinuosas estradas, o programa inclúe unha
tirolina en Hirschgrund, unha
excursión ao amencer con
almorzo en Feldberg e, por
suposto, tempo libre para actividades individuais de lecer,
como sendeirismo, paseos en
bicicleta eléctrica ou paddle
surf. Pola súa banda, a opción
de Rin-Hesse explora a enocultura da rexión alemá, cunha
viaxe polo Roteiro do Viño de
Alemaña, con paradas gastronómicas gourmet, como unha
barbacoa sobre a neve, e unha
noite en tenda de campaña rodeado por viñas.

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 musculoso, atopamos unha maquinaria equipada cun motor
V10 atmosférico de 640cv de
potencia, con tracción traseira. Os novos splitters, o difusor
e os baixos do vehículo melloran a súa eficiencia aerodinámica. Os baixos carenados de fibra

de carbono, revestidos con fibra de Zylon de alta resistencia,
garanten, xunto ao novo difusor, unha maior carga aerodinámica 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 propio alerón respecto aos do modelo EVO. Tamén se actualizou
o sistema de freos, con novas

Luxo certificado como económico e eficiente
O novo Flying Spur
Hybrid, o segundo
gran turismo electrificado da marca, obtivo o certificado 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 eléctrico avanzado, que entrega un
total de 544cv e 750 Nm de par
motor, 95cv adicionais en comparación co Bentayga Hybrid. O
novo Flying Spur convértese no
Bentley máis eficiente, coa capacidade de ter unha autonomía de máis de 800 quilómetros.
Os clientes poden escoller
para o seu vehículo entre a
gama de pintura ampliada adicional de máis de sesenta cores

exteriores, incluídos Mulliner e
encargo persoal. A especificación Blackline ofrece unha alternativa contemporánea aos
elementos luminosos exteriores,
incluída unha versión escura do
Flying B eléctrico iluminado opcional. Tamén utilizando a ampla oferta de especificacións, os
clientes poden elixir entre unha
selección de quince cores de
coiro e oito revestimentos diferentes para crear unha especificación individual. O lanzamento
do Flying Spur Hybrid é só un
dos vindeiros pasos de Bentley
no seu camiño Beyond100 para
converterse na marca de automóbiles de luxo máis sostible
do mundo.

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 tracción (TCS) e antibloqueo (ABS),
desenvolvéronse para facilitar
o control do vehículo en situacións de baixa adherencia.
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ID.5, un SUV cupé premium 100% eléctrico
Volkswagen continúa coa súa estratexia
“Accelerate”. Despois
do ID.3 e do ID.4, é a quenda do
ID.5, o primeiro SUV cupé eléctrico 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 autonomía de 514 km. O seu irmán, o ID.5, con apelido GTX,
reinterpreta as siglas GTI ofrecendo 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 dianteiro e outro no traseiro ofrecendo tracción total. Acelera

de 0 a 100 km/h en 6,3” e ten
unha velocidade máxima limitada de 180 km/h.
Equipa de serie o selector de
perfís de condución que permite 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 regulación electrónica da amortiguación 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 utilizan unha batería de ións de litio que pode almacenar 77 kWh
de enerxía. Con ela, o ID.5 Prol
e o Prol Performance alcanzarán 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 estación de carga de corrente continua 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 cargue 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 axudas, de 50.020 €.

Nuevo

Híbrido autorrecargable

El nuevo HR-V con la avanzada tecnología
Full Hybrid de Honda ya está aquí.
Ven a Galcar y conoce todos los detalles del nuevo SUV compacto de Honda.
Consumo combinado (l/100 km) 5,4. Emisiones CO 2 (g/km) 122.

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.
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Novo Kia Sportage
Superando ao seu antecesor

21
■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotos

O Sportage é un dos modelos de Kia que máis alegrías lle leva dado a esta
marca. Un SUV que en todas as súas xeracións anteriores presentou unha boa
relación calidade/prezo
e unha estética acertada.
Agora chegou o momento de ver como se defende
nunha época moi complexa para o automóbil.
Nada máis velo na exposición
do
concesionario oficial Kia en
Santiago, Compostela

Concesionario, temos
que dicir que a marca coreana volve ter co novo
Sportage un todocamiño
gañador. Polo menos esa
sería a nosa aposta.
Cunha estética totalmente renovada segundo os canons actuais, e
as tendencias dixitais, o
novo Sportage figurará
nas listas de moitos futuros compradores dun SUV.
Na parte dianteira, presenta un atrevido deseño, cun
gráfico de grella negra que
resalta os detalles e abarca todo o ancho do frontal. Este modelo combina

un deseño exterior elegante e musculoso cun
interior vangardista, dotado dunha pantalla curva integrada que alberga
as últimas tecnoloxías de
conectividade.
A gama conta con catro niveis de equipamento, denominados Concept,
Drive, Tech e GT-Line.

Interior
Este fabricante asiático volveu, una vez máis,
poñer moito coidado na
elaboración do habitáculo do Sportage. Podemos

observar un espazo orientado ao condutor que
xoga cun carácter atrevido e tecnolóxico. O habi-

A posta a
punto do chasis é
superior a do seu
antecesor
táculo está realizado para
fusionar a tecnoloxía máis
avanzada con elementos de calidade e un estilo
moderno. No centro deste
atopamos unha pantalla
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curvada integrada cun panel de pantalla táctil, así
como unhas saídas de aire
personalizadas. A pantalla esténdese pola zona
frontal, o que dá ao interior unha grande anchura
e profundidade.
A pantalla táctil e o controlador avanzado integrado actúan como centro
neurálxico para que o
condutor e o pasaxeiro
controlen as funcións de
conectividade. Ambos sistemas son fáciles de usar,
moi intuitivos e suaves ao
tacto. O cadro de instrumentos de 12,3 polgadas
está equipado cunha pantalla 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 software. Ademais dispón dun
equipo de son totalmente
envolvente grazas a un sistema Harman Kardon cuns
altofalantes premium.
A ergonómica consola
central está disposta de
forma óptima para o condutor e o pasaxeiro dianteiro e ofrece un espazo
de almacenamento flexible. Por exemplo, con só
pulsar un botón, os portavasos situados na consola central préganse cando
non se necesitan, e ofrécelles aos ocupantes unha
área máis ampla e funcional onde gardar obxectos.
A consola central tamén
alberga un compartimento para smartphones que
ofrece unha carga sen cables de alta velocidade (15
watts).

Os asentos do condutor
e do acompañante combinan comodidade e deseño. Albergan portos USB
de carga rápida e, para
mellorar aínda máis a comodidade dos pasaxeiros,
na parte posterior dos repousacabezas están integrados uns ganchos, útiles

A
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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, comezamos ben.
O Kia Sportage 2022 ten un bo equilibrio entre confort de marcha e comportamento dinámico. Os freos (discos
ventilados nas catro rodas), incluso
exixíndolles en estradas reviradas secundarias, teñen un bo tacto e son suficientemente potentes.
O bo rendemento do motor 1.6 de
150 cabalos está plenamente demostrado. Un propulsor que tira dende
abaixo sen ningún problema, e que
nos levará comodamente a unha velocidade de cruceiro legal. Este é un
propulsor moi elástico e cunha boa capacidade de resposta. Na nosa proba,

con tres persoas e algo de equipaxe,
portouse con axilidade incluso en estradas secundarias. Evidentemente,
hai que estar atento a ter engrenada
a marcha adecuada en cada momento. 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 manexar do piloto inflúen notablemente
no resultado final do consumo. Nós levándoo no modo Normal o oitenta por
cento do noso percorrido de probas obtivemos 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.

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 infinitamente mellor que a do seu antecesor.
Nótase tanto na comodidade da suspensión como no guiado da dirección,

A
capacidade do
maleteiro alcanza
os 591 litros
para colgar roupa ou bolsos de forma fácil.
A capacidade do maleteiro alcanza os 591 litros.
Para maximizar a comodidade, os asentos traseiros poden abaterse nunha

proporción de 40:20:40, o
que permite que o espazo
de carga chegue a 1.780 litros. Os asentos traseiros
abátense con só tirar dunha 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 relacións e tracción dianteira.
De aí damos o salto xa aos
propulsores microhibridados, 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 proba) ou coa automática, así
como coa tracción 2WD ou
4WD. Fronte ao seu homónimo, rebaixa o consumo
en tres décimas e as emisións de CO2 en 4 gr/km,
segundo o fabricante. Por
enriba sitúase o de 180
cabalos a combinar unicamente coa caixa automática e a tracción 4WD. No
apartado diésel, o MHEV
chega ata os 136 cabalos.
Entrando nunha maior
carga electrificada, no primeiro chanzo sitúase o híbrido completo, HEV con
230cv, un consumo medio
de 5,6 l/100 km, caixa automática de seis relacións e
a posibilidade de elixir entre 2WD ou 4WD. A máxima potencia chega co
PHEV que proporciona un
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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 últimas tecnoloxías de seguridade 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 sistemas estruturais e dispositivos de seguridade, como
o airbag do condutor, o do
pasaxeiro, os laterais de

Este Kia
conta coas últimas
tecnoloxías de
seguridade pasiva,
activa e ADAS
cortina, o central dos asentos dianteiros e os laterais
baixos.
A tecnoloxía recoñecida
dos sistemas avanzados
de asistencia á condución
(ADAS) de Kia, tamén coñecida como DriveWise,
contribúe a que este modelo evite perigos, protexa
os ocupantes e a outros
usuarios da estrada en
cada traxecto. Como parte do seu conxunto de sistemas DriveWise ADAS, o
Sportage conta con asistencia para evitar colisións
coa funcionalidade de xiro

en interseccións. Este sistema axuda a evitar colisións
con coches, peóns ou coas
bicicletas que se aproximan ao virar á esquerda ou
á dereita nos cruzamentos.
O sistema de asistencia
para a condución en autoestrada (Highway Driving
Assist HDA) mantén unha
distancia e unha velocidade determinada con
respecto ao vehículo precedente 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 velocidade segundo o límite
establecido.
O control de cruceiro intelixente baseado na navegación (Navigation-based
Smart Cruise Control NSCC)
axuda a conducir o novo
Sportage a unha velocidade segura na autoestrada, utilizando datos de
navegación en tempo real.
Ampliando aínda máis o alcance 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 restablece o límite de velocidade seleccionado.
Ao accionar o intermitente para cambiar de carril, se
existe risco de colisión cun
vehículo que se aproxima,
un novo sistema de asistencia para evitar colisións no
ángulo morto (Blind-Spot
Collision-Avoidance Assist
BCA) avisará ao condutor. Tras ese aviso, se o risco de colisión aumenta, o
BCA controla activamente

o Sportage para axudar a
evitala. O BCA tamén está
activo en situacións como
as manobras de estacionamento en paralelo, para
evitar unha eventual colisión traseira. O monitor de
ángulo morto (Blind-Spot
View Monitor BVM) tamén
se inclúe e mellora aínda
máis a seguridade e a visibilidade do condutor ao
cambiar de carril: mostra
na instrumentación unha
vista traseira en tempo real.
O asistente de aparcamento remoto intelixente (Remote Smart Parking
Assist RSPA) facilita entrar
ou saír dunha praza de
aparcadoiro, a distancia e
dende o exterior do vehículo. As manobras de aparcamento melloran aínda
máis coa incorporación da
tecnoloxía de monitor da
contorna (Surround View
Monitor SVM), que mostra
imaxes de vídeo en tempo real do vehículo e a súa
contorna.

Conclusións
O Sportage que é o modelo “best seller” da historia de Kia quere recuperar
a súa posición de campión
dentro da marca, temporalmente arrebatada polo
seu irmán o Stonic. Para
volver a ser o número un
de Kia, este SUV desprega
todo un abano de calidades que van engaiolando
o condutor a medida que
o vai descubrindo.
Con este modelo, o fabricante coreano superou de

• 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
longo ao seu antecesor. É
un pequeno revolucionario tanto por equipamento como por dixitalización
e comodidade, pero o
Sportage vai máis aló e consegue satisfacer tanto en
eficiencia como en dinámica de condución. Por iso,
tamén teremos que pagalo algo máis caro que o seu
antecesor.
Se vostede, amigo lector,
está pensando en mercar
un SUV deste segmento dicirlle que é imprescindible
ter esta opción na súa lista
de favoritos.

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

Aos galegos nos gusta ter o noso automóbil impecable
T.V.: Creo que si. Eu nacín,
non sei moi ben porque, coa
ilusión dos coches. Sempre estiven a gusto coas catro rodas,
é o que me gusta e apaixona. Sen dúbida a miña intención é permanecer nel. Desta
ilusión saíron as máquinas de
lavar a presión e os produtos
químicos.

■ XURXO SOBRINO | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

existía un mercado potencial
moi interesante.

Toño Villar é unha persoa moi
coñecida no automobilismo
deportivo galego, tanto como
deportista como por ser un importante patrocinador, a través
da súa empresa Stark.
Un home de fala tranquila e directa, que tamén sabe escoitar. O
seu tempo está medido, é consciente da importancia do cronómetro tanto na competición
como na vida da empresa. Nós
intentamos descubrir algo máis
do seu universo empresarial e os
seus plans de futuro nesta entrevista. Comezamos, que o cronómetro, como nos box de Stark, xa
empezou a correr.

SM: Nesta nova andaina empresarial 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 fabricábamos moi poucas unidades,
pero rapidamente empezamos
a producir unha gama completa de máquinas de lavar a presión e box de lavado.

Sprint Motor: Como definirías a túa empresa?
Toño Villar: Definiríaa como
una compañía que está continuamente emprendendo
proxectos novos. Cando comezamos no ano 2002 seguimos
os pasos doutra que tiñamos
anteriormente, que se dedicaba á importación e distribución
de produtos, pero rapidamente empezamos a desenvolver
e producir máquinas de lavado a presión. Posteriormente
fabricamos produtos químicos profesionais, con moita ilusión e coa visión de que

SM: Unha empresa destas
características require de I+D,
contades cun departamento
propio?
T.V.: Por suposto. Temos un
departamento noso, composto 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 electrónicos son imprescindibles temos 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 fácil 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, evidentemente o acceso non é tan
doado como se estivésemos si-

Estamos
preparando un
centro integral de
lavado no polígono
de Costa Vella

SM: Precisamente falando
das máquinas de lavar a presión, que son o voso buque insignia, aos galegos gústanos
ter limpo o coche?
T.V.: A min persoalmente encántame limpalo e telo limpo,
e creo que en xeral aos galegos
nos gusta ter o noso automóbil impecable. Chega con ver
como están os box de lavado
de toda Galicia unha fin de semana calquera. O que non dispón de tanto tempo, ou non
ten ganas de dobrar o lombo,
utiliza os túneles de lavado.
Será dunha ou doutra maneira pero o coche ten que brillar.
SM: Tedes pensado fabricar
túneles de lavado?
T.V.: Temos un proxecto avanzado e bastante desenvolvido. Así e todo, nestes
momentos está un pouco aparcado, pois temos outras prioridades no noso catálogo de
produtos.

tuados nunha gran cidade. Así
e todo, eu que nacín preto de
aquí (na parroquia de Lamela,
en Silleda), síntome moi orgulloso como galego que a central de Ausavil/Stark estea na
miña terra. Creo que temos que
ter ilusión por facer cousas en
Galicia, aquí temos moito potencial 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: Precisamente falando
de túneles de lavado, é certo
ese ruxe-ruxe de que raian os
coches?
T.V.: Se introducimos un vehículo moi sucio, con po e terra, o raialo é case inevitable.
O aconsellable, e de sentido
común, é que se está moi sucio antes de metelo no túnel
debemos darlle un lavado rápido cunha hidrolimpadora auxiliar, que podemos atopar nos
principais centros de lavado. O
que se di vulgarmente darlle un
mangueirazo.

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

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
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Entrevista
sinxelo manual de instrucións
que ten a máquina e operar segundo nos indica este. Nós procuramos non dixitalizar moito
o manexo da máquina para
que sexa máis fácil para todos
os usuarios, pois somos conscientes de que hai persoas que
lles custa máis cando as cousas están moi dixitalizadas. Por
iso utilizamos botóns e letras
grandes, cantas menos complicacións 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 recollido, 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 punto de encontro. Ademais deste
perfil podemos encontrar xente de todas as idades. O detalle
fundamental é que son persoas
que lles gusta mimar ao seu vehículo. Ir nun coche limpo sempre é apetecible.
SM: Ademais de lavalo e secalo tamén é interesante aspiralo. Que ofrecedes vós?
T.V.: Dentro da gama de
aspiradores, temos unhas
máquinas de aspiración, de
fabricación propia, que teñen
moi boa aceptación no mercado polo seu bo resultado. Nós,
despois de desenvolver o noso
equipo de técnicos a máquina,
compramos a provedores especializados certas pezas ou placas electrónicas.
A nosa empresa intenta que
a maioría de provedores sexan

de Galicia. Aínda que as veces temos que recorrer, por
razóns obvias, a provedores
estranxeiros.
Actualmente estamos montando nos aspiradores turbinas
de 3 kw, as máis grandes que

Síntome moi
orgulloso que a
central de Ausavil/
Stark estea na miña
terra
hai para este tipo de usos. Na
nosa gama de produtos para
limpeza do automóbil, tanto
interior coma exterior, contamos cunha ampla variedade.
Por exemplo: limpa-lamias, limpador de salpicadoiros, limpatapizarías… intentamos ter os
mellores compoñentes e a mellor materia prima para que o
resultado final teña unha alta
calidade.

SM: Que estades desenvolvendo actualmente?
T.V.: Na actualidade estamos
moi centrados en seguir desenvolvendo os nosos produtos
químicos e máquinas grandes
de lavar de 1.500 bares, equipos 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 estamos con cinco box de lavado parados por falta de pezas
de importación, en concreto
por unha placa estándar que

se adapta a distintos usos.
Levamos máis dun mes intentando conseguilas en varios
países sen éxito.
SM: Cal é o proxecto máis
inmediato que ten Stark na
actualidade?
T.V.: Neste momento estamos preparando un centro
integral de lavado no polígono de Costa Vella, en Santiago
de Compostela. Imos montar
tres novidosas pontes de lavado diferentes de fabricación
alemá. Ademais contaremos
con seis box de lavado manual, 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 secado de mascotas. Cremos
que vai ser un centro integral
de lavado que será un modelo
futuro neste sector.

Stark desenvolve e fabrica os seus centros de lavado con tecnoloxía propia

Especialistas en coches de ocasión

Nos importa tu tiempo!
Rúa María de los Ángeles de la Gandara, nº24 Pol. de Boisaca - 15890 Santiago - Tel.: 881 956 626
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Zero SR/S
Showing The Way 300
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■ XOSE ARUFE | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía
https://motospruebas.blogspot.com
motospruebas@gmail.com

Os grandes fabricantes
contratan a deseñadores de fama mundial para
que debuxen unha bonita
silueta, contan con enxeñeiros de deseño para que
equipen e calculen a aerodinámica desa silueta, que
fagan os cambios necesarios, calculen cargas aerodinámicas, consumos,
rendemento e prestacións,
entre outros datos.
Estaba
convencido
de que Honda, Yamaha,
Suzuki, Kawasaki, BMW
ou ata o grupo Piaggio faríano realidade nuns anos;
pero saltou a sorpresa,
realmente non me podía
imaxinar que algo así podería fabricarse tan rapidamente 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 pequena empresa de Scotts
Valley, California.
Zero Motorcyles,
é unha empresa nada hai moi
poucos anos
en California.
Nos seus inicios presentou algúns
innovadores
modelos de
enduro que
probamos
en SPRINT
MOTOR (abril
2011).
Vendo crecer
a Zero ao longo
dos anos, dende un
pequeno fabricante de motos de montaña 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 empresa de motos eléctricas deu
un paso de xigante para definir a esencia das súas motos 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 aspecto de deseño puramente 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 autonomía 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 batería reciben o mesmo fluxo
de aire.
Por suposto, a esencia
do modelo está definida
polo carenado completo.
Normalmente consideramos as motos co carenado completo como motos
deportivas (Zero considera exactamente o mesmo), pero inicialmente o
obxectivo deste modelo
non estaba pensado para a
condución puramente deportiva, senón para a comodidade do piloto.
Isto hai que agradecelo
ao departamento de desenvolvemento de accionamentos eléctricos de Zero,
de feito, a maior división da
empresa, non só son enxeñeiros, tamén son motoristas, o que lles dá unha
vantaxe innegable e ao
mesmo tempo unha oportunidade única, experimentar o que acaban de idear
e crear.
A calidade do traballo no
carenado é sorprendente, observando con detalle destaca a precisión do
axuste dos elementos, a
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calidade da pintura e os soportes ocultos. Está á altura
dos mellores modelos das
mellores marcas.
O rechamante faro destaca para diferenciarse das
demais motos de estrada. E
efectivamente, é o que máis
afecta á imaxe da moto ata
máis que o carenado, os módulos de díodos están dispostos nunha combinación
impresionante..

Innovación e
equipamento
Este modelo dispón de
sistemas de seguridade de
ultimísima xeración, empezando polo ABS de curva, Cornering, control de
tracción (imprescindible co
piso mollado) suspensións
Showa estupendamente
equilibradas con regulación

Estamos
ante a moto
eléctrica máis
moderna do
mercado
en compresión e extensión,
un freo motor rexenerador
progresivo que funciona de
marabilla, en función da velocidade 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 bord o
Cypher III, un paquete
de software que supervisa a
batería, o motor, o controlador e o dispositivo de medición inercial IMU de Bosch
(xunto con todas as funcións
que proporciona), implementando a comunicación
co teléfono, o diagnóstico
OBD II, etc. Tamén podemos
compartir detalles da viaxe,
configurar a moto, comprobar o estado da batería, programar un horario de carga
ou saber se alguén está tocando a túa moto, todo a través 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 nominais), alimenta un motor
ZF75-10 refrixerado por aire
a través do controlador trifásico 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 máximo de 12kW de potencia
cando se carga.

Versións e prezos
Co tempo, se o desenvolvemento dos vehículos eléctricos non se volve
máis lento, o problema da
autonomía e a carga deixará de ser grave. Zero tómase moi en serio a súa tarefa,

os seus produtos parecen
cada vez menos de lecer
e máis como un transporte 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 desta proba é unha Premium,
os puños calefactados son
moi fáciles de usar, teñen
6 niveis e toda a información pódese ver no cadro
de instrumentos.
Persoalmente gustaríame
que trouxese de serie chave electrónica, intermitentes LED e algún tipo de freo
para poder estacionala en
pendente descendente sen
riscos.
Ambas variantes están
dispoñibles en dous acabados 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 matriculación, uns 300 euros.

Arrincamos!
O manillar é ancho e cunha altura suficiente para
sentirche moi cómodo nesta 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 manexable, ten un grande ángulo 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 relaxado, estes “anxos da garda” actúan no momento que
o necesitas.
Para os que xa están familiarizados cos vehículos
eléctricos, xa sexan coches
ou motos, o potente tirón
dun motor eléctrico non é
nada novo. Esta característica destácase en todos os
materiais promocionais, e
con razón, a aceleración é
bestial e o son electrizante,
abres o acelerador e despegas do chan. Aceleración de
0-100 km/h en 4”.
Aínda máis impresionante

Abres
o acelerador e
despegas do chan
(0-100 km/h en 4”)
é a súa velocidade punta e a
precisión da tracción, unha
conexión case telepática entre a man dereita e o pneumático traseiro.
Conducín a SRS por estradas de montaña con asfalto ondulado durante unha
chea de quilómetros, a verdade é que non che apetece
parar unha vez que arrincas,
onde máis gocei desta moto
foi neste tipo de estradas, as
sensacións son moi positivas, os meus movementos
son totalmente discretos,
enlazar curvas con esta aceleración é unha gozada, os
amortecedores fan un traballo marabilloso, só podo
falar ben deles.
Os axustes da suspensión para o meu gusto son
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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)

DIMENSIÓNS E PESO

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

Marabilloso,
e mostrando de
novo o camiño,
o sistema de
transmisión por
correa
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 española J. Juan son impresionantes, recoñezo que non
me inspiraban moita confianza pero comprobei a súa
efectividade nesta proba.

Rotundidade e estabilidade son as súas credenciais
de presentación, estética,
calidade e prestacións subliñan a súa personalidade.
A 110 km/h ten unha autonomía de 150 quilómetros. Se a usamos en cidade
a modo dunha moto de
125cc, creo que o poderiamos estirar ata os 200 km.
Vivo en Santiago de
Compostela, esta autonomía 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.

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

• 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
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Retro visor
O Corsa está de celebración
O pequeno Opel xa ten 40 anos

■ ANDRÉS REY | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

Este ano cómprense catro
décadas dende o lanzamento, en 1982, do Opel Corsa, á
vez que a marca alemá celebra os 160 anos de existencia
(dende 1862). Tras seis xeracións de modelos revolucionando o sector dos vehículos
pequenos, o Corsa ten no seu
haber 14 millóns de exemplares vendidos. Pero para chegar
a comprender a popularidade
do Corsa dende o seu debut,
primeiro é necesario ver outro modelo de éxito co Blitz,
o Opel Kadett. Un coche pequeno 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 décadas, 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 acceso á gama de Rüsselsheim. En
outono de 1982, sairía da planta de Zaragoza, recentemente
construída, o novo modelo de
vehículo pequeno e inmediatamente iniciou o camiño para
converterse nun éxito de vendas para Opel.

O Corsa comezou a producirse en 1982

A crave do éxito
Este fito débese en gran parte aos numerosos avances en
tecnoloxía punta que se introduciron nas distintas xeracións
do Corsa e que anteriormente
só estaban dispoñibles en vehículos de segmentos superiores. 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 sexta xeración, dende 2019, ofrécese libre de emisións por
primeira vez, co Corsa-e.
Este urbano presentaba proporcións axustadas cunha lonxitude de só 3,62 metros. Tiña
rechamantes e alongados pasos de roda como un coche de
ralis e un coeficiente aerodinámico excepcionalmente baixo
de 0,36 que posiblemente batía 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 tamén se lle incorporou un motor diésel. As carrozarías de

dúas portas e tres volumes
ampliáronse en 1985 coa incorporación do popular modelo de cinco portas. O Corsa A
converteuse nun éxito de vendas moi aclamado, con 3,1 millóns 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 espazoso por dentro que o seu
predecesor. Tamén presentamos estándares de seguridade
máis altos no seu segmento,
como os freos ABS, a protección contra impactos laterais
e os airbag dianteiros. Para algúns mercados, xunto ao dous
volumes Opel volveu ofrecer
un tres volumes , así como variantes 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 segundo Corsa tivo éxito en todo o
mundo e as vendas superaron
os catro millóns.
Coa filosofía de non cambiar
nunca o que gaña, pedíuselle

31

Retro visor

Nalgúns países comercializouse unha versión pick-up

novamente a Hideo Kodama
que deseñase o Corsa C.
Novamente este urbano volveu medrar dez centímetros
de lonxitude, era máis ancho
e con maior distancia entre
eixos, o que aumentou con dificultade o espazo interior. Por
primeira vez, a carrozaría estaba completamente galvanizada. Os sofisticados motores
de gasolina ECOTEC de catro

A primeira
xeración foi un éxito
de vendas con 3,1
millóns de unidades
vendidas
válvulas e os novos propulsores 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 portas irían por camiños separados: o Corsa de tres portas

cun estilo único, parecido a un
cupé, dirixido a clientes deportivos, 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 catro metros de longo, chegando exactamente ata os 3,999
metros.
Coa tecnoloxía ecoFLEX, este
urbano contaba con sistemas
Start/Stop de aforro de combustible e motores altamente
eficientes. A versión 1.3 CDTI
ecoFLEX consumía só 3,3 l/100
km en ciclo combinado e emitía só 88 g/km de CO 2 (NEDC).
Desta cuarta xeración vendéronse 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 unidades vendidas. A quinta xeración 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 tecnoloxías cunha lonxitude de
4,02 metros. Ademais, ofreceuse con volante calefactable, calefacción nos asentos

A segunda xeración foi deseñada por Hideo Kodama

e climatizador automático,
cunha cámara frontal con indicador de distancia, recoñecemento de sinais de tráfico e
axuda ao mantemento de carril. Os condutores deste modelo conectáronse de maneira
óptima cos sistemas de infoentretemento IntelliLink compatibles con Apple CarPlay e
Android Auto, cunha pantalla
táctil a cor de sete polgadas.

A icona de hoxe
A última xeración deste urbano tamén está dispoñible,
por primeira vez, cunha versión eléctrica 100%. Unha característica notable é tamén

a luz matricial Intelli-Lux LED
adaptativa sen cegamento,
que o fabricante tamén ofrece
por primeira vez no segmento de vehículos pequenos co
actual Corsa. Ademais, existen 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 baseado en radar, que fan que a condución sexa aínda máis segura
e relaxada. O Corsa converteuse no máis popular e máis
vendido do seu segmento en
países como Alemaña e Gran
Bretaña.

ASEGAL & CASTROMIL
Abogados y Economistas

Fiscal - Administrativo - Mercantil
Laboral - Subvenciones - Familia
Travesía de Cacheiras nº25, 1º - 15883 Teo (A Coruña) - Télefono: 981 807 301
Gran Cherokee 2010
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Algunhas cuestións sobre os automóbiles eléctricos

Camiño da transición ecolóxica
■ XABIER VILARIÑO | Texto ■ TOMÁS CUMBRAOS | Sprint Motor ■ UXÍA QUEIRUGA | Imaxe

da climatización. O peso e
a potencia do vehículo tamén inflúen. O abano de
consumo “normal” vai dos
10 kWh/100 km dun coche e condución moi eficientes en cidade, aos 25
kWh/100 km dun automóbil máis potente ao que lle
“exiximos” máis co acelerador na estrada. De todos os
xeitos, polo seu andar suave e silencioso, e pola súa
autonomía, os automóbiles
eléctricos incitan aos seus
condutores a realizar unha
condución máis tranquila
e eficiente.

3. Máis económicos… a longo
prazo

A transformación da automoción cara aos propulsores eléctricos queda
clarificada vendo todos os
modelos que se comercializan na actualidade e os
que van lanzar todos os fabricantes mundiais ao longo deste ano.
Atendendo a este escenario, 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 papel desta revista do motor
cara a unha transición eléctrica tranquila e informada.

1.

Autonomía

A autonomía dun coche eléctrico depende da
capacidade da súa batería, 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 autonomía que vai dos 120 quilómetros do Smart aos 639
en ciclo WLTP que homologa o Tesla Model S máis
potente.
Grosso modo, cada kWh
de batería equivale a dez

Un coche
eléctrico non
ten un risco de
incendio superior
ao dun de
combustión
quilómetros de autonomía, aínda que na vida real
esa cifra se pode reducir á
metade. Existe unha sinxela forma de calcular a autonomía aproximada. Nun
coche pequeno, multiplicando a capacidade da
batería polo factor 7,5; por
exemplo, nun Renault Zoe
de 40 kWh, sairíanos unha
autonomía de 300 quilómetros. Nun coche mediano, o factor é 7; e nun
grande, 5. Desta forma, un
Hyundai Ioniq de 39 kWh

tería unha autonomía aproximada 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 medición que, aínda que intentan asemellarse cada vez
máis a un uso real do coche non o conseguen por
completo. Ese proceso de
homologación cambiou recentemente, pasando do
ciclo NEDC ao WLTP, que
representa dun modo máis
fiel as condicións de condución reais. Por este motivo, 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 automóbil eléctrico é moi
sensible ao tipo de condución, o tipo de vía, as condicións climáticas e ao uso

Un coche eléctrico ten un
custo por quilómetro considerablemente inferior
ao dun modelo de combustión. Consome menos
enerxía e a electricidade
é moito máis barata que
combustibles como o gasóleo ou a gasolina. O custo de enerxía dun coche
eléctrico medio (como un
Peugeot e-208) para un
percorrido de 100 km oscila entre 0,50 e 2 euros
(dependendo da tarifa

O
mantemento dun
eléctrico é entre un
30/40 por cento
máis económico
cun de combustión
eléctrica), fronte aos 5 euros/100 km da súa versión
diésel equivalente.
O mantemento dun vehículo eléctrico tamén é
entre un 30 e 40 por cento máis económico, dependendo do modelo
e segmento. Os vehículos eléctricos requiren un
mantemento significativamente inferior e un índice
inferior de avarías que os
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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 pastillas de freo. Doutra ban-

Grosso
modo, cada kWh
de batería equivale
a dez quilómetros
de autonomía
da, as baterías, os motores
eléctricos e a electrónica
asociada, requiren pouco
ou ningún mantemento
periódico.
O TCO dos vehículos eléctricos xa alcanzou a paridade co do seu equivalente de
combustión nalgúns países, para unha serie de segmentos de vehículos, e esta
tendencia tenderá a acelerarse. A redución do prezo
e o incremento dos valores
residuais favorecen a paridade do TCO entre os vehículos diésel ou gasolina e
os eléctricos.
O TCO (Total Cost of
Ownership) é o custo total de posesión dun ben,
máis coñecido como custo
de uso. Dito indicador non
só toma en conta os custos
fixos (adquisición, intereses, alugueiro, valor residual...), senón tamén todos
os custos variables (mantemento, formación de usuarios...) ligados ao uso do
vehículo.

4. Oferta e
demanda

A industria do automóbil realizou enormes investimentos para electrificar
todas as súas gamas de

modelos. A previsión é que
os fabricantes europeos teñan máis de 325 modelos
en 2025.
A demanda tamén medra. Os híbridos lixeiros,
híbridos, híbridos enchufables e eléctricos xa chegaron 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 supoñer o 50% do mercado europeo de coches novos; e
en 2030 calcúlase que coparán o 70% do mercado.
A nivel mundial, ese ano
haberá un parque estimado de coches electrificados
de 116 millóns de unidades (datos do Center of
Automotive Management).

5. Abarataranse
os eléctricos?

A cerna está, en gran
medida, nas baterías. A diferenza de prezo cos de
combustión irase acurtando cada ano pola redución
do prezo das baterías, o seu
peso no prezo total do automóbil irá diminuíndo.
Considérase que a paridade de prezos entre os vehículos diésel ou gasolina e
os eléctricos lograrase cando o prezo das baterías alcance os 125 $/kWh, aínda
que este feito depende en
gran medida do segmento
de vehículo e do tamaño da
batería que se lle incorpore. E á inversa, trátase dun
momento relativamente
cedo no desenvolvemento das baterías en termos
da curva de maduración
tecnolóxica, na medida en
que os volumes de produción e o investimento en

I+D aumentan rapidamente. Como consecuencia,
os enxeñeiros e os economistas consideran que os
custos das baterías se reducirán en máis dun 50%
en 2025. Os prezos das baterías van a evolucionar dos
1.100 $/kWh en 2010 aos 87
$/kWh estimados en 2025 e
62 $/kWh en 2030. Por outra banda, as regulacións
cada vez máis restritivas en
materia de emisións farán
que os coches de combustión sexan progresivamente máis caros.
Por outra banda, hai que
engadir as axudas públicas.
Así e todo, a medida que o
mercado de vehículos eléctricos mellore nos vindeiros
anos e sexa máis maduro,
tanto os incentivos fiscais,
como as subvencións iranse reducindo e eliminando.

6.
Como é a
condución dos
eléctricos?

Non hai grandes diferenzas cun automóbil convencional nos aspectos básicos
da condución, máis aló de
que os coches eléctricos
son automáticos e reteñen
máis ao soltar o acelerador
polo sistema de recuperación de enerxía. De feito,

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

Todo o
sistema de alta
tensión dun
eléctrico conta
con blindaxes e
proteccións de
elevada seguridade
primeira vez que se proba
pola ausencia de ruído e
vibracións, e polo empurre
instantáneo en canto prememos o pedal do acelerador. Se queremos gozar de
moito empurre e grandes
prestacións puras, o eléctrico vainos sorprender, pero
para alongar a autonomía
hai que ser cautos co acelerador e seleccionar o modo
de condución ECO.

7.

Seguridade

Os coches eléctricos están pasando as mesmas
probas de choque que os
modelos convencionais
e obteñen puntuacións
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similares. Dende o punto
de vista da seguridade activa, aínda que son un pouco máis pesados, dispoñen
dun reparto de pesos máis
equilibrado e dun centro
de gravidade máis baixo,
o que mellora a súa estabilidade. En canto ao risco de descargas eléctricas,
todo o sistema de alta tensión dun coche eléctrico
conta con blindaxes e proteccións de elevada seguridade. 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 permitan cargar por completo
un vehículo nun tempo razoable (un Peugeot e-208

recarga o 100% da súa batería 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 notablemente os puntos de recarga
por todo o país.

A diferenza
de prezo cos de
combustión irase
acurtando cada
ano pola redución
do prezo das
baterías
9. Por que contratar un renting de
coche eléctrico?

Substituír un gran número de vehículos de combustión por eléctricos supón
un gran desembolso para
empresas e autónomos.

Este proceso suscita interrogantes como, por exemplo,
o futuro valor venal dos automóbiles eléctricos. Neste
escenario, o renting ofrece
moitas vantaxes: flexibilidade, englobar todos os
servizos nunha única cota,
minimizar o impacto económico e permitir un aforro de
tempo e recursos ao simplificar a xestión dos vehículos
dunha empresa.
Esta estratexia permite
gozar sen ningún risco das
vantaxes da mobilidade
eléctrica. Os vehículos eléctricos melloran o medio ambiente e a calidade do aire
das cidades, e tamén axudan a cumprir cos obxectivos de responsabilidade
social corporativa, reducindo a pegada de carbono da
empresa. Ademais, teñen
un custo de uso moi inferior por consumo enerxético e mantemento. E ofrecen
vantaxes de mobilidade,
como o acceso ilimitado a

cidades ou os aparcadoiros
gratuítos.

10. Son adecuados os eléctricos 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 analizar coidadosamente o
uso dos vehículos en función de moitas variables,
o seu tamaño e quilometraxe anual; hai que identificar cando e onde pode
ser adecuado un vehículo
eléctrico ou electrificado.
Así e todo, a flutuabilidade
actual dos combustibles
fósiles e da electricidade fan que estes estudos
se teñan que actualizar
continuamente.
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Talleres

Que plans tes para a túa empresa?
■ MANEL BÁEZ | COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES | Texto

En xuño de 2022, dentro
duns días, para alinear un
vehículo terás que utilizar os
sistemas ADAS. As vendas de
coches electrificados xa superan á dos motores diésel.
Son só dous exemplos actuais, xa non do futuro, senón do presente inmediato.
Pois a día de hoxe hai talleres 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 servizos e que nas súas facturas
non fan constar a man de
obra.

Hai “malos”
talleres onde impera
o caos e a desorde
Talleres nos que entrarías e
sairías correndo da desorde
que se pode observar dende o momento que baixas
do coche, nalgúns ata custa
saír del. E se falas cos propietarios 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 pouco profesionais.

Pouca vida lles queda a
eses talleres, tanta como
o tempo en que deixen de
conducir ese perfil de cliente 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 coñecemento buscando prezo e prezo,
e só prezo. O que non distingue gasto de investimento.
O que confunde valor con
prezo.
A base do presente no taller é ter unha visión máis
ampla. Focalizar só o negocio 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 diñeiro, 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 técnica, que nos consta que si o
fan moitos talleres, como tamén en xestión.
- Procedementos de traballo: Que no taller todos
saiban o “que”, o “como” e o
“cando”.
- Dixitalización dos procesos técnicos: Analizar o
programa de xestión e os
diferentes softwares anexos,
como valoración danos/tempos, documentación técnica,
software box cabina pintura
e e-commerce. Comprobar
se se poden integrar no programa de xestión. Conseguir

O ID.5 e o Qashqai recibiron moi boa cualificación
Como parte da
súa avaliación continua da tecnoloxía
de condución asistida, Euro
NCAP probou os Sistemas de
Asistencia en Estrada ofrecidos 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 sistemas de condución asistida fóra do sistema de
cualificación xeral habitual.
As probas comprenden unha
serie de escenarios críticos de

condución en estrada, deseñados para mostrar a eficacia
coa que o sistema pode axudar ao condutor a evitar un
posible choque. Tamén avalía
como cooperan o condutor
e o sistema, e como o sistema garante que o condutor
permaneza comprometido
coa tarefa de condución, evitando o exceso de confianza.
Finalmente, próbase a capacidade do vehículo para mitigar
as consecuencias dun choque
no caso de que un accidente
sexa inevitable.
O VW ID.5 amosou que proporciona un alto nivel de asistencia ao condutor, apoiando

moitas tarefas de condución
na estrada, pero nunca promove un exceso de confianza
que podería provocar a distracción do condutor. O novo
Qashqai sobresae na área de
Safety Backup co 93% case
perfecto.

estas integracións optimizarán o tempo, polo que se disporá 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 especialidade. Diferenciarnos o
máximo posible da competencia. En definitiva, mostrar
claramente a nosa “identidade comercial”.
Será moi interesante e produtivo empregar tempo en
pensar e poñerse esa gorra
que pon “empresario”.
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Saúdas
Na lóxica dos tempos
■ MIGUEL CUMBRAOS ÁLVAREZ| Redactor de SPRINT MOTOR

1995, número 0. 2022, número 300. Vintesete anos,
máis de cinco lustros. En todo
ese enorme tempo, que arrincou cando un tiña unha idade,
unha vida, unhas circunstancias, agora ben diferente todas elas, contando historias,
vivencias, arredor do mundo
das carreiras, neste caso preciso sobre catro rodas.
Xornalísticamente falando,
tempo que supuxo unha evolución de xigantes. Do formato xornal ao deseño revista.
Do branco e negro, á cor. Da
opción papel á cohabitación
papel/dixital, os tempos mandan. Da fotografía de sempre,
é dicir a analóxica de carrete
- 12, 20, 24, 36 exposicións
- e revelado, aos tempos de
tarxeta, de interminables disparos, pasando polo intermedio do escaneado e internet
como ferramenta de máis ou
menos veloz entrega. De facilitar os textos en disquette, ao estandarizado envío a
través do correo electrónico. Así mudou neste tempo a
forma de escribir, fotografar
e facer chegar o feito nestes
anos de grandes e considerables cambios.
Deportivamente este largo
período de tempo, traducido
en toda a historia que supón
esta publicación, máis ben
centrada na perspectiva autonómica, tamén significou
outros trocos de importancia
clave. Non so pola constante

evolución dos vehículos de
competición, onde a tecnoloxía foi gañando espazo e poderío, imprescindible
hoxe en día, senón por outra
serie de aspectos necesarios
e moi relevantes. Por exemplo a necesaria e moi traballada seguridade, tanto para
que compite como para quen
asiste, a in crescendo profesionalización, ou a difusión,

cada vez máis presente en
todo tipo de soporte mediático e inundando fundamentalmente as redes sociais. Sen
esquecer, no motor tamén se
debe ser ambicioso de miras,
a progresión de certas das nosas carreiras, alcanzando cotas estatais nalgunhas moi
coñecidas e instauradas.
O motor tamén viviu igualmente neste anos momentos

vencellados ás situacións sociais e económicas. Pasou de
números baixos a intermedios, para logo subir a ben
altos, tanto no eido da participación como na oferta de
probas. E foi quen de ir lidiando con crises económicas e
sobre todo coa pandemia do
COVID-19, atrancos que moitas veces arranxáronse con
ilusión, esforzo e entrega por
parte de pilotos, organizadores, afeccionados.
Automobilismo é en Galicia,
sinónimo de deporte moi popular, ben arraigado en todas
e cada unha das catro provincias. A nosa comunidade autónoma é xunto a Asturias,
Cataluña e Gran Canaria un
dos epicentros da afección,
dun “tifo” entregado e coñecedor, como nestas páxinas e
nestes números quedou ben
claro e manifesto dende que
pariuse este medio de comunicación 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 esforzo a moitas bandas para dar
o correcto froito. Xornal ao
principio, revista despois e
na actualidade, una instaurada escolma do automóbil, en
todas as súas variantes, feita
dende ese curruncho atlántico chamado Galicia.

Un Taycan especial polas rúas de Berlín
Simona
De
Silvestro,
membro do equipo TAG
Heuer Porsche de Fórmula
E, conduciu a principios
deste mes o máis moderno 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 percorrido 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 estabilidade 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.

Os nosos parabéns
polos

300
números

Grupo Código Cero Comunicación
codigocero.com
obarbanza.gal

O Barbanza
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Presentación

A transmisión manual intelixente do Toyota GR Supra

Toyota escoitou aos afeccionados dos deportivos, e
pode confirmar que pronto
sairá ao mercado europeo
un novo GR Supra con transmisión 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 consecuencia da súa incorporación á
gama, Toyota mostra os tres
modelos GR dispoñibles en
Europa con transmisión manual e tres pedais, xa sexa de
serie (GR Yaris) ou como opción (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, especificamente adaptada ás características de potencia e par do
motor de 3.0 litros (340cv)
do GR Supra.
Ao mesmo tempo, os sistemas de control de freada
e a suspensión reaxustáronse para mellorar aínda máis
o rendemento, coa introdución de cambios en toda a
gama do modelo.

Nova transmisión
manual de seis
velocidades
A transmisión manual instalada no GR Supra deseñouse especificamente para
o seu uso no motor de seis
cilindros en liña do cupé.
O equipo de enxeñeiros
traballou no túnel de transmisión, o eixe de transmisión, 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 diafragma reforzado. Cunha maior
área de fricción e un resorte 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 emprega un sistema de control intelixente programado cun
novo software que prioriza o comportamento deportivo. 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 configurado de forma preestablecida, 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 transmisión manual.
As medidas inclúen unha
goma vulcanizada máis ríxida
nos rodamentos das barras
estabilizadoras dianteira e traseira, e uns amortecedores reaxustados. Os compoñentes
mecánicos da dirección asistida eléctrica e os parámetros
operativos do sistema tamén
se reaxustaron.
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Competición
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 nacemento do Equipo Oficial Suzuki,
dous anos logo da entrada de
Suzuki Motor Ibérica nos ralis nacionais coa posta en marcha da Copa Suzuki Swift. Joan
e Jordi iniciaron esta nova etapa co Suzuki Swift S1600, unha
unidade coa que conseguiron
grandes resultados e foron líderes indiscutibles dos coches con
dúas rodas motrices. En 2013
o Swift actualizouse, pero eles

mantivéronse nas primeiras posicións da categoría.
A principios de 2015, Joan sufriu 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 VinyesMercador 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 rodas, no que Joan e Jordi traballaron 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 novidoso Swift R4lly S. Ese ano estivo marcado pola pandemia e
polo inicio do programa internacional 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 competitivo do certame.
A tempada 2022 tivo un arrinque anecdótico, ao non poder
participar Jordi Mercador na primeira proba da tempada e ser o
único rali que correu Joan nun
Suzuki Swift sen Jordi á súa dereita. En Canarias, Joan Vinyes e
Jordi Mercador celebran os seus
100 ralis co Equipo Suzuki; e fano
como líderes do certame continental trala disputa das dúas primeiras 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 cando contactamos con Joan a final
de 2009 coa intención de contar con el para o equipo que estabamos montando. Foi doado
falar con el e rapidamente chegamos a un acordo. E aquí estamos agora, cen ralis despois,
coas mesmas ganas de gañar
que entón".

