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En poucos anos veremos unha gran transformación nos centros urbanos. O automóbil deixará
de ser o rei. Só accederán ao centro vehículos de
transporte público, de repartimento comercial,
taxis e algunha outra excepción. Os vehículos privados cada vez o terán máis difícil para acceder ao
centro urbano, agás os dos residentes.
O Goberno agarda aprobar a Lei de mobilidade sostible e financiamento do transporte este
mesmo ano, poucos meses antes do previsto, segundo a ministra de Transportes, Mobilidade e
Axenda Urbana, Raquel Sánchez. Ademais, confirmou o mes pasado que a lei permitiralles aos
concellos cobrar peaxes urbanas, ou taxas de
conxestión, aos vehículos contaminantes que
circulen polas zonas de baixas emisións. Isto podemos entendelo como un primeiro paso para
a revolución de mobilidade que se aveciña nesta década.
Segundo dixo a ministra Raquel Sánchez, durante a presentación do Global Mobility Call, o
congreso internacional sobre mobilidade sostible,
“a nosa intención é levar proximamente o anteproxecto de lei ao Consello de Ministros en segunda lectura, despois de incorporar as achegas
e observacións do resto de ministerios. Mais, en
calquera caso, o escenario que nos marcamos é
poder aprobar a lei durante este ano. Temos tempo dentro dos compromisos do Plan de recuperación, transformación e resiliencia”.
“Dixemos que a aprobariamos en 2023, así que
imos con tempo, e a nosa intención sería aprobala durante este ano”, insistiu a ministra, e engadiu que“efectivamente, prevese a posibilidade de
que se establezan taxas por parte dos concellos
para cobrar pola circulación nas zonas de baixas
emisións (ZBE)”.
Se xa agora practicamente están eliminadas as
prazas de aparcamento de superficie nestas zonas, o que está por vir fará que os centros urbanos
sexan moi distintos a como estabamos acostumados nas últimas décadas. O panorama do tráfico
rodado nos centros das cidades será totalmente novo.
Segundo aclarou a titular do Ministerio de
Transportes, a Lei de Mobilidade Sostible

contemplará a aplicación de peaxes urbanos,
pero sempre “serán os concellos os que determinen aplicar ou activar esa taxa pola circulación nas
zonas de baixas emisións”. “Serán os concellos os
que poderán implantar esas taxas e a lei facúltaos
para que, no marco das súas competencias, podan aplicalas”. Engadiu a máxima responsable do
ministerio, que recordou que os concellos de máis
de 50.000 habitantes –e os de máis de 20.000 con
mala calidade de aire– terán que implantar zonas
de baixas emisións non máis tarde de 2023.“O resto de concellos tamén teñen a posibilidade de facelo. Téñense que definir cales son os criterios ou
recomendacións para sinalar, indentificar e cualificar unhas zonas de baixas emisións”.
Nas sete principais cidades galegas terá unha
grande importancia a Lei de mobilidade sostible
e financiamento do transporte. Esta lei implicará
facer grandes cambios e unha ordenación actualizada dos seus centros urbanos. Todo isto deberá
ser para mellorar o tráfico e a nosa organización
cidadá. Pero unida a esta lei deberán de ir moitas
outras cousas. Como unha mellor planificación
dos horarios de repartimento e unha mellor organización dos lugares de estacionamento para
os vehículos de mensaxería e correos. Tamén, e
non menos importante, unha forte actualización
do transporte urbano, que en moitas das sete cidades é antigo e non conta con elementos fundamentais de comodidade para os usuarios. Cousas
como unha aplicación con xeolocalización para
que os usuarios saiban exactamente cando vai
pasar un autobús por unha parada determinada,
ou uns vehículos cómodos e adecuados aos estándares actuais, como é, por exemplo, a adaptación para persoas con mobilidade reducida ou
con carriños de bebé. Por outra banda, moitas
das marquesiñas están semiabandonadas ou en
mal estado, incluso en moitas paradas nin existen.
Nestas últimas os usuarios teñen que gorecerse
das inclemencias do tempo como poden.
A todos nos gustaría que esta nova lei fose para
mellorar a nosa saúde (menos contaminación) e a
nosa calidade de vida (menos ruído e rebumbio).
O tempo dirá se imos a mellor.
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Dúas rodas
Faleceu Julio Jiménez nun accidente de tráfico
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e Foto

O ex-ciclista Julio Jiménez,
de 87 anos, coñecido como
"O reloxeiro de Ávila", gañador de varias etapas no Tour,
Giro e Vuelta, faleceu hai uns
días, debido a un accidente
de tráfico.
Moitas veces pensamos
que os coches son máis seguros que as bicicletas, si
que o son, pero todos os
anos falecen varios centos
de persoas en accidentes
de tráfico, así que nos temos
que esquecer de esa "falsa

SYM Jet X 125 ABS

SYM amplía a súa
familia de scooters
125 coa presentación dun novo modelo
con rodas de 14”: o novo
Jet X 125 ABS. Con este
novo modelo, SYM pretende situarse como un
referente dentro do mercado dos scooters de 125;
un segmento importante

seguridade" que aporta un
vehículo, xa que se pode falecer aínda que este conte
cos sistemas máis avanzados de protección fronte a
accidentes.
Aínda que vaias en bicicleta, vehículo a motor ou nun
patinete pensa que como
teñas un accidente serio,
podes perder a túa vida ou
quedar seriamente ferido,
así que circula con coidado
e non teñas présa. E algo moi
importante que se esquece,

que en 2021 representou
un 16% do mercado total
de scooters.
O Jet X 125 ABS xa está
dispoñible por 3.399 €, con
seguro gratuíto moi completo a partir dos 21 anos, e
5 anos de garantía gratuíta
de SYM que a marca ofrece
a todos os seus modelos de
máis de 125cc.

Kymco X-Town CT 300

O modelo coa plataforma plana de
maior superficie do
mercado, X-Town
CT, preséntase agora nunha cilindrada de 300cc, coas

mesmas vantaxes que na súa
versión de 125: gran comodidade e axilidade urbana.
O X-Town CT 300, de chan
plano, xa está dispoñible por
un prezo de 4.699 euros

e que hai que ir totalmente
concentrado na condución,
non podemos ir pensando
no móbil, traballo, nunha
discusión... senón que temos
que prestar toda a atención
a conducir.
Ademais témonos que
aprender a respectarnos
entre todos os usuarios das
estradas, circules no medio
que circules nas estradas
non hai “inimigos” senón
compañeiros de estrada.

Novas Honda CRF 450R
As
novas
CRF450R, CRF450R
50th Anniversary e
CRF450RX 2023 encabezan
a última serie de actualizacións da familia off-road de
Honda.
A CRF450R 2023 incorpora condutos de admisión
máis estreitos, tobeiras
de admisión máis longas,
corpo de inxección máis
pequeno, de 44 mm, e diagrama de distribución con
especificacións HRC de

fábrica que permiten ao
motor desenvolver por encima dun 10% máis de par
a baixas revolucións. O silenciador é de aluminio de
gran resistencia e lixeiro.
A CRF450RX 2023 benefíciase das mesmas actualizacións que a súa irmá de
motocrós, pero está preparada para enduro cun
depósito de plástico de 8
litros, roda traseira de 18”,
caballete lateral de aluminio forxado e cobre puños.

Variador Maxi Hi-Speed
O variador Maxi
Hi-Speed de Polini
para Beverly e MP3
400 HPE está fabricado con
tecnoloxía avanzada e un
sistema de lubricación único que garante o máximo
rendemento. O Maxi HiSpeed foi desenvolvido
especificamente para os últimos modelos de Piaggio,
o Beverly e o MP3 400 HPE
Euro 5.
Todas as características
deste variador garanten un

novo nivel de aceleración
para o scooter, rápido e suave, asegurando ao mesmo
tempo unha maior resistencia ao desgaste. Prezo: 225
euros.
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Gama 2023 Yaris Cross Electric Hybrid

Black Tone

Toyota lanza a
gama 2023 de Yaris
Cross Electric Hybrid,
o líder do segmento B-SUV
entre os clientes particulares, o segmento de mercado
máis competido.
A renovada gama de Yaris
Cross Electric Hybrid inclúe
agora seis niveis de equipamento: Business Plus,
Active Tech, Style, Style Plus,
Adventure e Adventure Plus.
Este último entra a formar
parte da gama como reemprazo da variante especial
de lanzamento Premiere
Edition.
Mantense a distribución de
acabados en función do sistema de tracción, de forma que
as versións 4x2 van asociadas
aos acabados Business Plus,
Active Tech, Style e Style Plus,
mentres que con tracción total (AWD-i) hai dispoñibles

O negro é unha cor
elegante que está
adquirindo, ademais,
unha imaxe deportiva e radical. Peugeot recolle todas
esas facetas na opción Black
Tone, que xoga con diversos matices, brillos e intensidades desta tonalidade nos
3008 e 5008.
Lamias de aliaxe, calandra,
molduras… ata o león da
marca, os monogramas 3008
e 5008 e as letras Peugeot
caen baixo o sedución do negro, que subliña a faceta dinámica destes modelos con
detalles estéticos nas lamias
de aliaxe, a grella frontal ou
o logo da marca.
O primeiro que chama a
atención é a novidosa cor

dúas opcións: Adventure e
Adventure Plus.
A nivel de cores para a carrozaría, a gama 2023 de Yaris
Cross Electric Hybrid presenta varias novidades: chega unha nova versión bitón
Gris Grafito con teito en branco, o acabado Adventure
pasa a ser monotón porque
a opción bitón é agora do
Adventure Plus e a cor Azul
Cobalto pasa a estar dispoñible unicamente nos niveis
de equipamento Active Tech
e Business Plus.
Xa dispoñible dende 25.350
€ ou a partir de só 173€/mes
con Toyota Easy, programa
de financiamento que se
pode completar co paquete Easy Plus con servizos
engadidos que supoñen 4
anos de garantía e 4 anos de
mantemento.

Dark Chrome, que aporta
un aire distintivo á calandra
e aos monogramas do modelo. Pola súa banda, as barras de teito preséntanse en
Negro Satin.
O negro brillante aporta o
seu atractivo en elementos
como o paragolpes dianteiro,
as molduras da aleta dianteira, os embelecedores do teito e do alerón, e a franxa do
paragolpes traseiro mentres
que as lamias diamantadas
de 19” Washington, exclusivas do Pack Black Tone, exhiben un ton negro Onyx cun
vernizado Black Mist.
Prezos: 3008 GT Ton Negro,
dende 37.015 euros; 5008
GT Ton Negro, dende 38.665
euros.

Alpine A110 GT J.Rédélé
Alpine desvela a
súa nova serie limitada A110 GT J. Rédélé
con ocasión das celebracións
do centenario do nacemento
do seu fundador. Baseada sobre o modelo A110 GT e cunha produción limitada a 100
unidades, en referencia aos
100 anos do seu fundador.
Esta serie limitada loce unha
cor que Jean Rédélé apreciaba especialmente, o Gris
Montebello, combinado en
exclusiva cun teito negro brillante. Esta serie con orientación Gran Turismo é ante todo
elegante, cun nivel de equipamento de gama alta: o teito

negro brillante resalta a decoración do A110 GT J. Rédélé,
mentres que as lamias Grand
Prix de 18 polgadas e as pinzas de freo prateadas aportan
personalidade a este vehículo
tan especial. No habitáculo,
o interior de coiro negro
resáltase
con

elegantes costuras grises, subliñando a simbioses entre a
cor da pintura exterior e os
elementos de estilo de cor escura. A

serie limitada A110 GT J.
Rédélé posúe a mesma motorización que o A110 GT
(300cv).

7

Novas
ID. Buzz Cargo, Prol e 1st Edition
O novo ID. Buzz estréase en 2 carrozarías, ID. Buzz, para o
transporte de pasaxeiros, e
ID. Buzz Cargo, como furgoneta de reparto. No lanzamento ambos compartirán
o mesmo motor eléctrico de
204cv e equiparán unha batería cunha capacidade neta
de 77 kWh, cunha capacidade de carga ultrarápida
de ata 170Kw (carga a batería dun 5% ao 80% en só 30
minutos).
VW ofrece unha versión
exclusiva de lanzamento de
150 unidades, de nome 1st
Edition. Esta versión ofrece
un equipamento superior
incluíndo elementos que
ofrecen un nivel de confort
e un deseño máis exclusivo. O ID. Buzz Cargo conta

coa vantaxe de ser o único vehículo comercial lixeiro eléctrico que ten 414 km
de autonomía. Ofrécese con
3 prazas (2 opcionalmente).
Este modelo ofrece unha diferenciación en canto a deseño e está á vangarda en canto
a tecnoloxía, asistentes de
condución e conectividade.
A versión Prol do ID. Buzz é
a versión de pasaxeiros, que
se ofrece dende o inicio con
5 prazas de serie e conta cun
completo equipamento de
serie. A autonomía é de 418
km, cun consumo de 20,8
kWh/100 km.
Chegarán a finais de ano e
terán un prezo de 56.140 € o
ID. Buzz Cargo, e 61.480 € o
ID. Buzz Prol (sen axudas nin
descontos).

Lexus LC 500 Cabrio Hokkaido
Lexus trae ao noso
país a edición limitada do seu deportivo
insignia LC, para a versión
LC Cabrio Hokkaido. A produción desta edición ten un
número moi restrinxido de
unidades, a dispoñibilidade para España é de unha
unidade.
Esta serie só está dispoñible en Branco Nova e teito
vermello, e conta con lamias
de aliaxe de 21” e unha exclusiva grella, faros LED e luces

traseiras afterburner-style.
Este modelo ten tapizaría de
coiro semianilina nos asentos dianteiros e tapizaría de
coiro tahara nos asentos traseiros. Ademais conta con
detalles exclusivos como son
un reloxo analóxico con acabados en vermello e a exclusiva placa de Edición Especial
Hokkaido.
Ten un motor de gasolina
V8 de 5.0 litros de altas revolucións de 477cv. O seu prezo: 161.500 €.

Novo C5 Aircross

BREVES
❱❱
Porsche segue ampliando as súas operacións
no sector das bicis eléctricas coa adquisición de Fazua.
Trátase dun fabricante de sistemas de propulsión especialmente lixeiros e compactos para eBikes.
❱❱
Toyota, Air Liquide e CaetanoBus asinaron
un acordo para desenvolver
sistemas integrados de hidróxeno. Isto comprende o
desenvolvemento de infraestruturas e frotas de vehículos
para acelerar a expansión da
mobilidade do hidróxeno.
❱❱
Volvo Cars adoptou medidas para que, nos
seus últimos vehículos, os
clientes gocen dunha calidade de aire cada vez mellor,
grazas a unha tecnoloxía de

purificación de aire punteira
que permite respirar un aire
máis limpo.
❱❱
Audi está integrando Apple Music nalgúns modelos. Esta incorporación ao
sistema de infoentretemento
ofrece aos usuarios a posibilidade de acceder á súa subscrición directamente dende
a pantalla da interfaz multimedia.
❱❱
O risco de sufrir un
sinistro aumenta un 30% en
condutores alérxicos e segundo a Sociedade Española de Alergoloxía e Inmunoloxía Clínica, en España, máis
de 8 millóns de persoas sofren alerxia a algún tipo de
pole, case o 80% deles ás
gramíneas.

O C5 Aircross estrea un novo deseño para reafirmar a
súa personalidade de forma
máis moderna. Confirmando
os seus puntos fortes como o
espazo a bordo e a modularidade, ofrece máis carácter
grazas a un deseño exterior
máis estruturado e a cores e
materiais máis modernos no
interior. Introduce no frontal
unha nova linguaxe formal
con liñas redondeadas e máis
estruturadas. A parte dianteira adopta un novo aspecto, máis vertical e moderno,

que reforza a impresión de
anchura.
Un coche máis moderno
en todos os detalles como
a nova firma luminosa tridimensional na parte traseira, as novas lamias de 18”
diamantadas ou unha nova
oferta de personalización
máis distintiva. No interior,
o deseño da pantalla táctil de 10” e da consola central reforzan o seu carácter.
Ademais, ofrece as suspensións Advanced Comfort e
os novos asentos Advanced
Comfort.
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Novo Maserati MC20 Ceo
O superdeportivo
MC20, agora tamén
en versión spyder:
Maserati presenta o MC20
Ceo. O MC20 Ceo deixa
constancia das súas características especiais co seu propio nome: MC representa
Maserati Corse, o 20 refírese
ao 2020, o ano no que comezou a nova era da marca; e
Ceo destaca o feito de que
é un modelo enfocado no
pracer de conducir ao descuberto, mantendo todos os
privilexios da versión cupé.
Equipado co revolucionario motor V6 Nettuno, o Ceo
ofrece unha combinación
perfecta de deportividade
e luxo, cortesía dunhas especificacións únicas no segmento: o innovador teito de
cristal retráctil.

O modelo equipa un vangardista cristal intelixente
electrocrómico que pode
transformarse ao instante
de transparente a opaco, con
só pulsar un botón da pantalla central, cortesía da tecnoloxía de cristal intelixente
PDLC. A velocidade de apertura e pechadura do teito é
de tan só 12”.
O novo modelo tamén incorpora unha ampla gama
de sistemas de seguridade
activa. Ademais dos sensores
de aparcamento, a cámara de
visión traseira e o control de
ángulos mortos presentes
no MC20 dende o modelo
MY22, o novo spyder incorpora freo de urxencia autónomo, recoñecemento de
sinais de tráfico e unha nova
cámara de 360°.

Un Ferrari único
Ferrari presenta un
Ferrari Roma único
na súa clase creado
polo seu afamado departamento de Tailor Made. O
coche inclúe detalles exquisitos inspirados na tradición
xaponesa, conservando á vez
a elegancia do modelo orixinal no seu sentido máis puro
e sofisticado.
Tailor Made é un programa
exclusivo para aqueles que
desexan personalizar cada
elemento do seu Ferrari e
crear un vehículo que reflicta
verdadeiramente a súa personalidade e os seus gustos.
Os clientes que participan no
programa Tailor Made son
asistidos por un equipo de
expertos que, baixo a dirección dun deseñador persoal,
interpreta os seus desexos
á vez que conserva os principios estéticos da marca
italiana.
O Ferrari Roma posúe unhas proporcións elegantes e

un deseño atemporal xunto
cunhas prestacións e unha
facilidade de condución inigualables. Non é só unha
icona do deseño italiano,
senón que representa ademais a cúspide en canto durante a prestacións dentro da
súa categoría grazas ao seu
motor V8 sobrealimentado
de 620cv, pertencente á familia de motores vencedora do «International Engine
of the Year» catro anos
consecutivos.
O Ferrari Roma de Tailor
Made especialmente deseñado por Cool Hunting realzou no showroom de Ferrari
Tailor Made durante a New
York Design Week para conmemorar o espazo no que se
iniciou este proxecto, unha
colaboración incriblemente
dinámica que reúne forzas
culturais e creativas diversas de distintas partes do
mundo dunha forma única
e especial.

Land Rover Defender 130
Do mesmo xeito
que o Defender 90 e
110, o novo deseño
de carrozaría do modelo 130
adopta o seu nome da familia Defender orixinal e inspírase no modelo máis longo
da gama. Transporta con facilidade ata a oito pasaxeiros
por calquera terreo.
O Defender 130 conta coa
súa propia paleta de cores,
que inclúe unha nova e exclusiva opción Sedona Red
coa que este modelo destaca
dentro da gama. O exterior se
complementa co Estended
Bright Pack, dispoñible xunto co Bright Pack existente,
que ofrece un deseño exclusivo con acabado Ceres Silver
Satin na parte inferior da carrozaría de todo o vehículo e

placas protectoras dianteiras
e traseiras en Nobre Chrome.
O deseño do interior incorpora novas opcións cromáticas e materiais novos. As
tecnoloxías conectadas máis
avanzadas e os sistemas de
chasis, como unha nova pantalla táctil Pivi Prol de 11,4”
máis grande, unha suspensión pneumática electrónica
de serie e o sistema de purificación do aire do habitáculo superior, ofrecen a máxima
suxección e comodidade en
zonas off-road.
Está dispoñible nunha gama
potente e eficiente de motores eléctricos, como o modelo gasolina P400 Mild Hybrid
Ingenium de seis cilindros, e o
modelo diésel D250 Ingenium
de seis cilindros.

A tecnoloxía eléctrica microhíbrida destaca nos motores
Ingenium de 6 cilindros da
marca e ofrece unha capacidade de resposta e unha eficiencia extraordinarias. Incorpora
un sistema integrado motor
eléctrico-xerador accionado
por correa (BiSG) de 48 volts
que recupera a enerxía que
normalmente se perde nas
freadas ou nas deceleracións
para despois almacenala e

empregala na ruta, de maneira que o sistema Stop-Start é
máis rápido e eficiente.
Motorizacións:
Gasolina. P400: motor MHEV
de seis cilindros de 3,0 litros,
400cv cun par de 550 Nm a
2.000-5.000 rpm.
Gasóleo. D250: motor MHEV
de seis cilindros de 3,0 litros,
250cv cun par de 600 Nm a
1.250-2.250 rpm.
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Golf R «20 Aniversario»

Novos Doblò e E-Doblò

No verán de 2002,
Volkswagen
lanzou un dos modelos
compactos máis deportivos
do mundo: o primeiro Golf
R32. Co seu motor de seis cilindros de 3,2 litros e 241cv,
foi o Golf máis potente que
fabricara VW ata entón. A
tracción total, o gran dinamismo e a exclusividade do
deseño e do equipamento
definían tecnoloxicamente o segmento Golf. O Golf
R32 foi un éxito instantáneo e vendeuse o triplo do
previsto. Dende entón, a letra máis rápida do alfabeto
Volkswagen ha deleitado a
unha comunidade de fans
de todo o mundo cos modelos máis deportivos e apaixonados da marca. Ata a data,

Fiat presenta o
novo Doblò e o
E-Doblò, a quinta
xeración do modelo. Co lanzamento do novo E-Doblò,
a marca continúa o proceso de electrificación iniciado nos últimos anos: Fiat
ten como obxectivo que
cada novo modelo sexa totalmente eléctrico en Europa
en 2024 e ofrecer unha gama
totalmente eléctrica a partir
de 2027. Ademais, o novo
E-Doblò marca un dobre fito:
é o terceiro modelo eléctrico de Fiat, tralo Novo 500
e o E-Ulysee. e é o terceiro vehículo eléctrico de Fiat
Professional, tralo E-Ducato

vendéronse máis de 260.000
modelos R en todo o mundo.
Agora VW celebra o 20 aniversario do Golf R cun modelo conmemorativo: o Golf R
«20 Aniversario».
O actual Golf R2, co seu
motor turboalimentado de
320cv, diferénciase do Golf
«clásico» da oitava xeración
en canto a prestacións. Pero
o Golf R «20 Aniversario»,
coa súa tecnoloxía de tracción, supera todo o que saíu
ao mercado coa etiqueta
Golf ata a data. Co seu grupo motopropulsor turboalimentado de catro cilindros
de 2 litros e 333cv, é 13cv
máis potente que o actual
Golf R e, polo tanto, o máis
potente da historia.

e o E-Scudo. Conta cun motor 100% eléctrico, un alto
nivel de autonomía e unha
ampla gama de sistemas de
seguridade. O novo Doblò
en versión Van tamén ofrecerá unha ampla oferta de
motores térmicos diésel e
gasolina.
O novo Doblò está ao
máximo nivel en termos de
versatilidade, carga útil e
seguridade. Flexible, espazoso e deseñado para satisfacer as necesidades de todo
tipo de clientes, o Doblò é a
ferramenta perfecta para a
cidade. O Doblò VAN está dispoñible con motor eléctrico
e de combustión térmica.

Novidades do Seat León
O León actualiza a
súa oferta comercial.
Ao mesmo tempo,
simplifícase a oferta comercial para adaptala á demanda
do segmento, como tamén se
realizou previamente no Seat
Ibiza. Así, ofrécese cos dous
acabados
historicamente
máis demandados do modelo Style e FR e, como principal
novidade, incorpórase o motor 1.5 TSI de 130cv no acabado deportivo FR.
A actualización da oferta de
acabados e motores do compacto de Seat, fan que o mellor León da historia sexa máis
competitivo. O modelo axústase así ás demandas do mercado, potenciando a oferta de
motores de 130cv de crecente

demanda, que representan a
metade das matriculacións do
segmento.
Ademais, o León ofrécese
con ata cinco tipos diferentes
de propulsores, con etiquetas ECO e CERO emisións, e
están dispoñibles en ambos
tipos de carrozarías, 5 portas
e familiar Sportstourer. Esta
oferta tecnolóxica, unida á
tendencia actual do mercado
neste segmento de vehículo,
que cada vez demanda máis
a electrificación, xa sexa coas
versións micro-híbridas ou híbridas enchufables, fan que
o axuste que recibe a oferta do León cobre aínda máis
sentido.
Este Seat está dispoñible
coas seguintes tecnoloxías:

híbrido enchufable, co e-Hybrid de 204cv e cambio DSG;
micro-híbrido con sistema
de 48 volts no motor eTSI de
110cv DSG; gasolina TSI de
110 e 130cv con caixas manuais; en diésel, TDI de 115 e
150cv con caixas manuais e tamén a posibilidade do cambio
DSG na versión máis potente;
e gas natural comprimido co

motor TGI de 130cv, con cambio DSG.
O Seat León simplificou a súa
oferta de acabados en favor
dos máis demandados: Style
e FR; que representaban o
85% da demanda do modelo.
Ambos acabados incorporan
un completo equipamento
de serie.
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Mercedes AMG ONE
Os comezos de
AMG remóntanse ao
ano 1967. Con ocasión do 55° aniversario, a
marca de automóbiles deportivos celebra agora a estrea da versión de serie do
Mercedes-AMG ONE (consumo ponderado de combustible no ciclo mixto: 8,7 l/100
km; emisións ponderadas de
CO2 no ciclo mixto: 198 g/
km, consumo eléctrico ponderado: 32 kWh/100 km).
O superdeportivo bipraza
transfire por primeira vez a

tecnoloxía híbrida de propulsión máis moderna e eficiente da Fórmula 1, das pistas
de competición ás vías públicas. O vehículo híbrido de
altas prestacións está equipado cun motor de combustión interna e catro motores
eléctricos e desenvolve unha
potencia total de 1.063 cabalos. A velocidade máxima
limítase por vía electrónica
ao alcanzar os 352 km/h. O
proceso de desenvolvemento, dunha complexidade extrema, é froito da estreita

cooperación cos especialistas en Fórmula 1 da empresa Mercedes-AMG High

Performance Powertrains en
Brixworth.

vantaxes como conducir na
pista de probas, facer uso
gratuíto dos cargadores eléctricos durante dous anos ou
dispoñer de aparcamento prioritario nos chamados

eventos “Frühschicht” (reunións mensuais dirixidas a
afeccionados de Porsche)
que teñen lugar no centro de
experiencias.

Porsche Taycan GTS Hockenheimring edition
Con motivo do 90º
aniversario do circuíto de Hockenheim,
Porsche presenta a primeira
edición especial do seu deportivo eléctrico: o Porsche
Taycan GTS Hockenheimring
Edition. A nova serie do
Taycan caracterízase por varios trazos diferenciadores,
como a pintura Gris Stone
do programa de cores personalizadas, combinada con
detalles en cor Bronzite. A
división Porsche Exclusive
Manufaktur ha personalizado o interior de coiro negro
con costuras decorativas e

moitos outros elementos en
Verde Island. O emblema “90
Jahre Hockenheimring” está
presente en diferentes lugares e reflicte o carácter exclusivo deste Taycan GTS, que ten
unha potencia de ata 598cv.
O
Taycan
GTS
Hockenheimring
Edition
permite o acceso exclusivo
a determinadas actividades
dentro do Porsche Experience
Center (PEC) situado no circuíto de Hockenheim. Coa
chave do vehículo, os clientes poden identificarse como
propietarios da serie especial para así gozar dalgunhas

Prezos dos Serie 2 Coupé
O novo BMW Serie
2 Coupé recibe dúas
motorizacións novas:
O novo 218i de catro cilindros
e o M240i de propulsión traseira exclusivamente e que
se une, no tope da gama ao
M240i xDrive.
Ademais das notables melloras na dinámica de condución respecto da xeración
anterior, o novo BMW

Serie 2 Coupé tamén ofrece
innovacións de vangarda nas
áreas de control/operación e
conectividade. Pódese elixir
entre variantes cun motor de
gasolina ou diésel de catro cilindros, que transmiten a súa
potencia á estrada a
través das rodas
traseiras.

Variante

Combustible

Etiqueta

Potencia

Prezo

218i

Gasolina

220i

Gasolina

C

156 cv

42.150 €

C

184 cv

44.150 €

230i

Gasolina

C

245 cv

47.700 €

M240i

Gasolina

C

374 cv

67.800 €

M240i XDrive

Gasolina

C

374 cv

71. 200 €

220d

Gasoleo

ECO

190 cv

48.050 €

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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Polestar xa está non noso país
Polestar chega ao
noso país co Polestar
2 fastback electric
performance. Véndese dende
47.190 € e ofrece tres configuracións de transmisión e tres
Packs opcionais o que simplifica a elección ao consumidor.
O Polestar 2 preséntase en
tres versións, que se mostran
nunha mestura de prestacións e autonomía. A versión
Standard Range Single Motor
conta cun motor eléctrico de
170 kW/330 Nm e unha batería de 69 kWh que permite
unha autonomía WLTP de ata

474 km, mentres que na versión Long Range Single Motor
a capacidade da batería é de
78 kWh co correspondente aumento da súa autonomía de
ata 542 km. A versión Long
Range Dual Motor ten dous
motores eléctricos e a mesma
batería de 78 kWh, cunha potencia total de 300 kW e 660
Nm, cunha autonomía de ata
482 km.
Os Polestar cómpranse online a través dun proceso 100%
dixital; compleméntase con
tendas físicas.

Gama e prezos do novo RZ 450e
Comeza a comercialización do novo Lexus
RZ 450e, o primeiro
SUV da marca desenvolvido sobre unha plataforma específica
para un vehículo 100% eléctrico, un novo produto marcado
na estratexia 'Lexus Electrified'.
Ante todo, o RZ é un Lexus, e
mantén as mellores calidades
de rendemento e artesanía
que leva asociados a marca,
ademais incorpora unha transmisión avanzada denominada
DIRECT4, que combina a utilización de dúas e-Axle nos eixes dianteiro e traseiro, cun

control do par independente
entre os eixes. Conta tamén de
forma opcional co sistema One
Motion Grip, que combina o volante Steering Yoke, cun sistema de dirección Steer-by-wire.

Actualización para os A1 e A4 Allroad Quattro
O pequeño de Audi
recibe un novo nome:
o A1 citycarver pasa a
denominarse A1 allstreet. Este
modelo mantense fiel ao seu
deseño de aspecto todoterreo.
Tamén se manteñen todas as
opcións de equipamento e
personalización ofrecidas ata
agora, así como as combinacións de motor e transmisión
e o prezo, que no mercado nacional parte de 26.910 € para a
versión 25 TFSI.
Pola súa banda, co novo paquete Black Optics Prol, o A4
allroad quattro recibe un novo
paquete de equipamento deseñado para este modelo, que
ofrece aos clientes aínda máis
opcións de personalización. O
paquete opcional inclúe o marco do parabrisas, as carcasas

dos espellos retrovisores exteriores e os tubos de escape acabados en óptica negro brillante.
Ademais, os elementos verticais
e o marco da grella Singleframe,
os embelecedores das tomas
de aire laterais dianteiras e do
difusor traseiro e o embelecedor entre os grupos ópticos do
portón traseiro tamén reciben
este acabado.
Audi tamén ofrece os raís do
teito acabados en cor negra; e
o parachoques, que na versión
estándar é de cor gris Estrutura
Mate, está dispoñible opcionalmente en gris Manhattan metalizado en contraste. As novas
cores de carrozaría metalizadas
Gris Chronos e Verde District
completan a xa ampla gama
de tons dispoñibles.

MODELO

PVP

RZ 450e BUSINESS

73.000€

RZ 450e EXECUTIVE

78.500€

RZ 450e EXECUTIVE ONE MOTION GRIP

82.700€

RZ 450e LUXURY

85.400€

RZ 450e LUXURY ONE MOTION GRIP

87.800€

RZ 450e LUXURY ONE MOTION GRIP BITONO

88.400€
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Talleres

A xestión dos residuos
■ MANEL BÁEZ | COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES | Texto

É unha realidade, o taller multimarca é un gran
comprador de problemas e
urxencias. Estamos acostumados a iso.
Temos que mirar máis as
contas, ir máis ao despacho
e poñernos máis a gorra de
empresario. Levo tempo
vendo como se intenta unir
empresario e taller, o cal alégrame, pero aínda queda un
gran percorrido que facer.
Cantos clientes perdeu
o taller multimarca por cobrar taxas na substitución
de pneumáticos ou líquidos?
Pois ningún! Non ocorreu
nada, é un taxa e é obrigado
repercutila ao cliente.
Cando afirmo que o taller
multimarca é un gran comprador de problemas e relacionado co asunto deste
artigo, refírome que non é
consciente de que o residuo,
é dicir, o filtro substituído, o
embrague ou outros elementos, son un residuo do
cliente non do taller.

Transparencia
O de ensinar ao cliente o
material substituído na intervención é algo que non
é habitual. Poucas veces vin
como o taller mostra esas pezas ao cliente, e moitas delas

están de calquera maneira:
nas patas dos elevadores,
baixo os bancos de traballo
ou en recunchos varios. En
dúas palabras: mala imaxe.
Son moitos os talleres que
empregan unha parte dos
activos máis valiosos que teñen, é dicir tempo, en facer
os “zafarranchos” de limpeza
para retirar e situar esas pezas substituídas na zona de
residuos.
Se tivesen esa visión empresarial e revisasen a súa
conta de explotación, verían o custo que supón para
a empresa a xestión do residuo do cliente. Repercutir
este custo ao cliente non

O taller
debería mostrar as
pezas substituídas
ao cliente
debe ser unha liña de negocio, simplemente é unha xestión óptima da empresa.
Na factura ao cliente debería haber unha liña que indicase “xestión de residuos” e
repercutir unha porcentaxe
en relación ao material que
estea imputado na orde de
traballo.

O aceite usado é un dos residuos máis xestionado polos talleres

O taller debería mostrar
as pezas substituídas e explicarlle ao cliente o porque
desa liña na factura. Se o
cliente desexa levar os residuos evidentemente haberá
que anular a liña da factura,
pero pola contra, ese importe debería ir a cargo do
cliente.

Custo do pequeno
material
Ocorre algo similar co
custo que asume o taller de
pequeno material. En carrozaría, nas peritaxes adóitase,
ou se debería incluír; pero
nos traballos de mecánica?
Poucos, son moi poucos os

que o repercuten. O custo
por operario e ano adoita
estar sobre os 1.000 euros.
Incluímos dende luvas,
papel absorbente, sepiolita,
desengraxantes, arandelas,
pequena tornillería e outros
materiais miúdos (pero que
teñen un custo). Todos estes
elementos se deberían repercutir en base ao importe
da man de obra cargada na
orde de traballo.
A visión empresarial que
se reclama ao taller incluiría,
baixo o noso punto de vista,
ter unha conta de explotación onde a empresa puidese ver custo-ingreso destas
partidas.

Tesla a peor e Lexus a mellor, segundo a OCU
Tesla parece que
vive máis do conto
que de ter un produto premium, e o contista parece ser o seu CEO, o
multimillonario Elon Musk.
Que xera a imaxe de marca grazas a súa personalidade extravagante sen
gastar apenas un dólar en
publicidade.
Tesla comercializou, o ano
pasado, case un millón de
unidades en todo o mundo. O Model 3 foi o eléctrico máis vendido en Europa,
onde algún mes foi líder absoluto. Agora, unha enquisa
que deu a coñecer este mes

a OCU (Organización de
Consumidores e Usuarios)
di que a marca norteamericana sería a menos fiable,
en canto ao número de avarías, entre as 36 que foron
analizadas. Obtivo 60 puntos sobre 100, despois de
entrevistar a 52.430 condutores en colaboración
con outras asociacións de
Francia, Italia, Bélxica e
Portugal.
O traballo recompilou esa
información sobre 326 modelos e 523 versións con
distintas motorizacións.
Para valorar a fiabilidade,
tívose en conta tanto o

número de avarías como a
súa gravidade.
No extremo oposto as
marcas asiáticas triunfaron. Así, xaponeses e coreanos copan os primeiros
nove postos entre as dez
primeiras posicións, liderados por Lexus (95), Subaru
(93) e Toyota (91). A continuación están Mitsubishi,

Kia, Suzuki, Hyundai, Honda
e Mazda.
Subliñar que a primeira
marca europea na clasificación foi Seat con 85 puntos.
O último informe de
Consumer Reports, con enquisas só nos EEUU, ratifican
estes datos, situando a Lexus
en primeira posición e a Tesla
na posición 27 de 28 marcas.

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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Honda HR-V e:HEV
Outra mobilidade

■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotos

Se observamos detidamente este novo produto xaponés
veremos como Honda comeza a coller cara de eléctrico.
Si, o frontal cambia rotundamente con respecto ao seu antecesor. Os faros e a grella xa
nos mostran outro estilo ben
diferenciado.
O primeiro que nos chama
a atención é a súa nova imaxe,
moito máis atractiva e moderna grazas ao teito descendente, aos faros con teoloxía LED
(de serie en todos os acabados,
o mesmo que as lamias de dezaoito polgadas) e o deseño
máis afiado que incorpora.

Tamén remarcan o seu estilo
a grella na mesma cor da carrozaría (pódese elixir negra,
como opción), os pilotos, que
están unidos por unha tira de
díodos e as manetas das portas
enrasadas na carrozaría, isto último axuda a inspirar un estilo cupé.

Medidas e maleteiro
Honda mantén neste modelo a filosofía de coche práctico
e compacto. De feito, poderíase dicir que é ata pequeno
para ser un compacto. A marca
mantén as dimensións do seu
SUV máis pequeno. Ten unha
lonxitude de 4,34 metros, un
ancho de 1,79 e unha altura

de 1,58 metros. A esas cotas
hai que sumar unha distancia
entre eixes de 2,66 metros.
A batalla é a única das medidas que medrou considerablemente con respecto ao
seu antecesor, e obviamente
iso déixase notar nunha mellor habitabilidade interior. A
fila traseira ofrece un espazo
xeneroso para as pernas e a
cabeza, malia ese toque de
liña cupé da parte traseira.
Aínda que a banqueta é alta,
o que facilita a entrada e a saída, a sensación de amplitude
é xeral. Malia iso, se é para viaxar, mellor que só vaian dous
adultos atrás.
O maleteiro ten unha capacidade de 335 litros debido á
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A posta a
punto do chasis é
superior a do seu
antecesor
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Os Honda, vendo este frontal, comezan a coller cara de eléctricos

batería. O positivo é que ten
unha boca de carga moi baixa
e ancha. O sistema deste fabricante para encartar os asentos
traseiros, Magic Seats, axuda a
ter unha gran capacidade cando a necesitamos.
Os Magic Seats de Honda
son coñecidos pola súa ex-

a dirección
está bastante ben
afinada por rapidez
e asistencia
celente practicidade. Tanto
a base como o respaldo son
configurables para poder cargar moitos elementos diferentes. O procedemento non
pode ser máis sinxelo; basta levantar a base para descubrir
a maxia. Ao abater os asentos
traseiros queda un chan completamente plano e baixo, o
que facilita a entrada e saída
de obxectos, especialmente

A
RRIN
CAMOS !
Podemos arrincar dicindo que este
Honda é un todoterreo agradable de levar, ben asentado na estrada e cómodo
tanto en cidade como en vías rápidas. O
chasis ten un 15 % máis de rixidez torsional que o seu antecesor, o que serviu
para poñerlle resortes algo máis brandos

os máis voluminosos. Ademais
aproveitase moito máis toda
a zona de carga con respecto a outros modelos que non
dispoñen deste enxeñoso
sistema.

Acabados
O novo HR-V e:HEVestá
dispoñible cos acabados
Elegance, Advance e Advance
Style. Dende a versión de acceso o equipamento de serie
está composto por sistemas
tales como de arrinque en
pendente, o Honda Sensing, a
cámara posterior, o sensor de
aparcamento dianteiro e traseiro, de apertura e arrinque
sen chave, o sensor de chuvia
e faros, as luces diúrnas e os
pilotos LED e elementos como
as lamias de aliaxe de dezaoito polgadas, os asentos calefactables, os Magic Seats, o
Honda Connect con navegador Garmin, a pantalla táctil de
nove polgadas e os sistemas
Android Auto e Apple CarPlay.
que favorezan a comodidade sen diminuír
a dinámica. O fabricante conseguiu facer un SUV cómodo que supera ben todo
tipo de fochancas e tampouco é brincador cando circulamos por asfaltos rotos.
Consegue controlar bastante ben os movementos da carrozaría en curva e a dirección está bastante ben afinada por
rapidez e asistencia.
Cando o propulsor térmico está parado,
temos un plus de suavidade, baixo nivel
sonoro e baixo consumo. Estamos ante
un híbrido que, agás uns dous quilómetros como máximo que poida percorrer
exclusivamente en modo eléctrico, o resto
do tempo sempre está funcionando o motor de gasolina como xerador de enerxía

O elemento principal deste Honda é o motor de gasolina de ciclo Atkinson con 1.5
litros de cilindrada. Vai acompañado de dous motores eléctricos e unha pequena batería
con apenas 1 kWh de capacidade. O motor térmico non só
se encarga de mover as rodas,
a maioría do tempo non o fai.
Habitualmente, nunha condución moderada, actúa como
xerador; consume gasolina
para mover as rodas dianteiras cando sexa necesario ou

para subministrar enerxía á
batería. Ás veces exerce ambas as tarefas.
Tres son os modos de condución posibles: EV, Hybrid
e Engine, en función de cal
sexa o programa activo o sistema compórtase dun xeito ou
doutro. En modo EV é o motor eléctrico, tirando da batería, o encargado de mover o
coche. En modo Hybrid o motor eléctrico segue sendo o impulsor do coche, mentres que
o bloque Atkinson actúa de
xerador, repartindo a enerxía
creada entre a batería e o motor eléctrico en función de se
se xera máis da que se necesita ou non. En modo Engine o
propulsor eléctrico e o térmico funcionan á vez movendo
as rodas.
O segundo motor eléctrico non se encarga en ningún
momento de mover o coche
xa que a súa función é a de
exercer o papel de transmisión. Como se dun cambio CVT
se tratase, o motor eléctrico

para a batería que á súa vez fai funcionar
o motor eléctrico.
Percorrendo as rúas é onde máis suave
e silencioso se mostra, o problema atopámolo cando lle pides unha aceleración
extra, é aquí cando o sistema propulsor é
bastante ruidoso porque o motor térmico
revoluciónase para aumentar a xeración
de electricidade.
En canto ao sistema de suspensión,
esta é suave e moi cómoda porque absorbe bastante ben, como xa dixemos,
as fochancas ou as irregularidades do
asfalto e hai pouco balanceo. A resposta da dirección é boa. En xeral a condución é moi confortable. O Honda HR-V
e:HEV ten varios niveis de retención,

axustables mediante levas detrás do volante. Exactamente catro niveis de retención, algo que non é moi habitual nun
híbrido. Ademais do modo B ou Brake que
se selecciona na panca de cambios, pódese ir aumentando ou baixando a forza da freada cando levantamos o pé do
acelerador utilizando as levas que hai detrás do volante. A retención máxima non
é moi agresiva, é bastante equilibrada
para circular por cidade con comodidade. E grazas ás levas, podemos reter ben
en autoestrada sen ter que usar o freo.
Ademais de desgastar menos o sistema
de freada, aumentaremos a enerxía da
batería. Cun pouco de práctica collerémoslle o xeito rapidamente.

Pero tamén pode equipar chave dixital dende o
smartphone, supervisión de
tráfico cruzado, luces de xiro
activas LED, sistema de prevención e mitigación de impactos, de control de cruceiro
adaptativo, de freada a baixa
velocidade, de aviso de saída
de carril, de recoñecemento
de sinais de tráfico e limitador
intelixente de velocidade.

O sistema motriz
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A batalla é a única das medidas que medrou considerablemente con respecto ao seu antecesor

regula as revolucións do térmico para mantelo sempre
nun rango óptimo de traballo, a condición de que estea xerando forza o bloque
Atkinson. É dicir, só actúa cando se activa o modo Engine
cos tres propulsores traballando á vez; iso si, cada un
co seu rol correspondente.
O propio sistema encárgase
de regular o formato de forma autónoma en función da
actuación do piloto.

Modos de condución
O condutor si que pode xestionar tres modos de condución adicionais: Eco, Normal e
Sport, os cales non condicionan de forma clara a condución e, polo tanto, o óptimo

En xeral a
condución é moi
confortable
é manter o programa máis
sostible que limita a resposta do acelerador e a dalgúns
compoñentes para gastar o
menos posible. Desta forma
obteremos unha boas cifra
de consumo de combustible.
Se ademais aproveitamos as

levas para rexenerar a batería aínda obteremos mellores cifras.
Por defecto sempre se
arrinca en modo Normal.

Conclusións
O Honda HR-V e:HEV é
un SUV moi suave e tranquilo de conducir, todo se
enfoca a lograr a máxima eficiencia. É un coche no que
temos que tomarnos as cousas con calma. A resposta é
moderada, e á mínima que
esixes prestacións en forma de súbita aceleración o
automóbil amósache o seu
desgusto aumentando a rumorosidade. Cando circulas co “chip” de conducir un
electrificado as viaxes pasan

de forma cómoda, relaxada
e eficiente. Temos que pensar que este coche ten a filosofía doutra mobilidade.
Algo implícito en moitos vehículos electrificados.
Esquezámonos de velo
como un automóbil prestacional. As súas cifras así nolo
indican. Falamos de 131 cabalos de potencia e 235 Nm
de par motor. Cunhas prestacións de 0 a 100 km/h en
10,6 segundos e unha velocidade máxima de 178 km/h.
Suficiente, incluso “sobrado”,
para un uso normal.
Na nosa proba, cunha ruta
mixta, fixemos un consumo
medio de 5,7 litros aos cen
quilómetros. Unha cifra ben
razoable.

MOTOR
• Cilindrada:1.498 cc
• Cilindros: 4 en liña
• Potencia máxima: Motor
de combustión: 107cv entre
6.000/6.400 rpm
• Motor eléctrico: 131cv
• Totais: 131cv
• Par máximo Motor de combustión:
131 Nm entre 4.500/5.000 rpm
• Motor eléctrico: 253 Nm
• Totais: 253 Nm
•
ALIMENTACIÓN
• Tipo: Inxección directa máis eléctrico
•
TRANSMISIÓN
• Caixa de Cambios:
Automática, 1 velocidade
• Tracción: Dianteira
•
SUSPENSIÓN
• Dianteira Tipo McPherson
• Resorte helicoidal
• Barra estabilizadora
• Traseira Roda tirada con
elemento torsional
• Resorte helicoidal
•
FREOS
• Dianteiros: Discos
ventilados de 293 mm
• Traseiros: Discos de 282 mm
•
DIMENSIÓNS
• Lonxitude: 4.340 mm
• Anchura: 1.790 mm
• Altura: 1.582 mm
• Distancia entre eixes: 2.663 mm
•
MALETEIRO
Volume: 335/1.305 litros
PESO
• Peso: 1.455 kg
•
PRESTACIÓNS
• Velocidade máxima 170 km/h
• Aceleración: 0-100 Km/h 10,6”
•
EMISIÓNS:
• Emisións de CO2: 122 g/km Euro 6
• Prezo sen descontos:
Dende 31.140 €
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Entrevista
Óscar Novio Guzmán, xerente de Óscar Tires

"A presión é para un pneumático como o sangue para nós"
de control de presión con
kit de reparación de picadas. O Driveguard asegúralle ao condutor poder
percorrer oitenta quilómetros extras tras sufrir unha
picada a unha velocidade
máxima de oitenta quilómetros por hora. Este pneumático ten un prezo bastante
asequible, preto dun pneumático estándar. Digamos
que tes as vantaxes dun
RFT, pero sen ter que contar cun sistema de suspensión específico.

■ XURXO SOBRINO | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

Óscar Novio chegou ao
sector do automóbil cando era moi novo, con tan só
dezaseis anos. Sempre tivo
claro que el quería dedicarse profesionalmente aos
coches. Na actualidade xa
leva máis de trinta anos traballando cos vehículos de
catro e dúas rodas. Dende
hai dous dirixe o seu propio negocio: Óscar Tires, situado na avenida de Rosalía
de Castro, no Milladoiro
(Ames).
Sprint Motor: Como chegas á
xerencia de Óscar Tires?
Óscar Novio: Durante 29
anos estiven traballando, e formándome inicialmente, cun profesional

dos pneumáticos recoñecido na área de Santiago de
Compostela como é Juan
Pernas. A raíz da súa xubilación collín o testemuño do
establecemento, isto foi hai
dous anos.
SM: Como evolucionaron os
pneumáticos nos últimos anos?
O.N.: A evolución foi
enorme. Actualmente temos uns pneumáticos cunhas carcasas que aguantan
moito mellor as irregularidades da calzada. Ademais
agora xa non teñen cámara, isto trouxo menos picadas. Empezamos a entrar no
mundo do pneumático runflat (RFT) ou antipicadas, con
eles podemos rodar cunha
picada e chegar a un establecemento onde poidamos
reparalo.

SM: Precisamente un dos problemas dos pneumáticos son as
picadas. Hoxe, afortunadamente, non son tan habituais como
coas gomas de antano. Tes algún
consello para ter menos posibilidades de sufrir unha picada?
O.N.: Isto case é anecdótico na actualidade, sobre
todo con respecto a hai unhas décadas atrás. Se levamos os pneumáticos coa
presión correcta e evitamos
pasar por riba das fochancas xa temos moito gañado. Ollo tamén cos bordos
das beirarrúas. Recalcar que
a presión é para un pneumático como o sangue para
nós.
SM: Os runflat teñen fama de
ser uns pneumáticos caros.
O.N.: Os primeiros runflat
non se popularizaron porque tiñan un prezo alto. Así
e todo, a día de hoxe contamos con modelos como

A suba
do petróleo e
os problemas
de loxística
encareceron os
pneumáticos
o que lanzou Bridgestone
hai uns anos, o Driveguard,
que está enfocado para calquera tipo de vehículo que
leve algún tipo de sistema

SM: Hai un pouco de confusión
co tema da caducidade dos pneumáticos. Incluso hai unha lenda
urbana que se chegou a escoitar
pola rúa de que nas ITV se revisaba a data de caducidade destes.
O.N.: Un pneumático non
caduca. Xamais caduca, non
é como un alimento perecedoiro. É certo que co tempo
cristaliza. Vaise endurecendo, e dependendo un pouco de onde estea gardado
(garaxe ou intemperie) o
pneumático vai perdendo
algunhas propiedades.
Como ti dis correu o rumor de que as ITV estaban
rexeitando coches con pneumáticos con máis de cinco
anos dende a data de fabricación, iso é totalmente falso. Só creou alarma social.
Nós tivemos moitos clientes
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Entrevista
preocupados que viñeron a
consultar este tema.
SM: Afectou o parón dos coches
nos garaxes, por culpa da pandemia, aos pneumáticos?
O.N.: Non foi un tempo excesivo para os pneumáticos.
Como moito algúns estiveron parados tres meses. Iso
si, tivemos moitos usuarios
que viñeron a revisar a presión. Salvo isto as rodas estaban igual que antes do parón
obrigado da pandemia.
SM: Se temos que deixar un coche parado unha longa tempada,
por exemplo un ano, é importante deixalo sen que as rodas toquen o chan?
O.N.: O automóbil deberá
quedar levantado para que
non estea sempre apoiado

Un mal
equilibrado
das rodas xera
vibracións
incómodas
no mesmo lugar o pneumático. De quedar o coche apoiado sobre as rodas o peso del
repercutiría sempre no mesmo sitio, a carcasa metálica
do pneumático tendería a
deformarse nese punto.
SM: Podes darnos algún truco
para saber que presión lle temos
que dar ás rodas do noso coche.
Porque ás veces vemos a condutores intentando mirar no seu
vehículo nalgures onde está a
información das presións que
precisan os pneumáticos.
O.N.: Ben, eu teño unha
proposta moi axeitada que

Grazas a evolución dos compostos e das estruturas dos pneumáticos agora temos menos picadas

funciona estupendamente, que a levo poñendo en
práctica dende hai moitos
anos. É sinxela, un pouco en
función da lamia que leva o
vehículo. Por norma xeral a
maior diámetro de lamia o
perfil do pneumático adoita
ser máis baixo. Aplicariamos
a máxima “a máis lamia máis
presión”. Por exemplo, a unhas rodas montadas nunhas
lamias de catorce polgadas
dariámoslles 2,4 e 2,2 nas rodas dianteiras e nas traseiras, respectivamente. Unha
lamia 16” sería 2,6 e 2,4; e
unha 18”, 2,8 e 2,6. Sempre
dous puntos menos nas rodas traseiras.
SM: Cal sería o teu consello
para saír de viaxe de vacacións
este verán coas rodas en perfecta orde de rodaxe?
O.N.: O primeiro é ter os
pneumáticos nun estado
óptimo de debuxo, de equilibrado e de presión; sen
esquecer ter a dirección correctamente aliñada. Por outra banda, temos que contar
que se facemos unha viaxe
longa imos transportar máis
equipaxe que de costume,

significa máis peso, isto implica sobreinflar un pouco
máis as rodas.
O equilibrado é moi importante, xa que ao facer
quilómetros por estradas e
autoestradas a nosa velocidade media será superior cá
do no noso traxecto habitual
urbano ou interurbano, isto
repercutirá no confort de
todos os ocupantes do vehículo. Un mal equilibrado
transmítese a través de vibracións incómodas.
SM: O equilibrado é importante, tamén o aliñado. Acláranos
un pouco máis estes dous termos.
O.N.: Cando falamos de aliñado referímonos á dirección, isto inflúe directamente
no desgaste irregular do
pneumático. Habitualmente
os condutores danse conta cando veñen cambiar os
pneumáticos e ven que están
desgastados irregularmente.
Hai pouca xente que deixa as
rodas dianteiras viradas cando aparca o coche para poder
revisalas visualmente como
se van desgastando. Se o desgaste é uniforme ou irregular.
Unha dirección mal aliñada

desgasta e estraga antes as
rodas e provoca unha condución imprecisa.
Por outra banda, cando falamos de equilibrado falamos
de vibracións que se lle van
transmitir ao condutor e ao
propio habitáculo, xerando
unha incomodidade en todos os ocupantes do vehículo. Isto prodúcese cando as
lamias están desequilibradas.
Cunhas rodas ben equilibradas evitamos que se perciban
vibracións na dirección ou ao
volante. Deste xeito, gozaremos dunha condución cómoda e segura.
SM: Neste tempo de inflación
elevada, como están os prezos
dos pneumáticos?
O.N.: Encarecéronse bastante. Como referencia digamos que o día un do
pasado mes de abril subiron un sete por cento e o
un de maio un doce por
cento máis. O aumento do
prezo do petróleo (coa guerra de Ucraína, entre outras
cousas) e os problemas de
loxística repercutiron enormemente sobre o prezo dos
pneumáticos.
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MV Agusta Dragster 800 RR 2022
Luxo e tecnoloxía italiana
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■ XOSE ARUFE | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía
https://motospruebas.blogspot.com
motospruebas@gmail.com

A MV Agusta Dragster
800 RR é a quinta esencia
dunha auténtica StreetFighter, colín recortado,
basculante monobrazo,
cores rechamantes e un intimidante pneumático traseiro de 200 mm; encarna
o espírito rebelde das motos deportivas Naked que
os motociclistas europeos
comezaron a transformar
nos anos 80.
Este modelo representa
a potencia desenfreada, a
alta tecnoloxía e o rechamante estilo italiano na
súa forma máis pura.

Tecnoloxía
Unha moto cargada de
novas tecnoloxías que farán
a condución moito máis fácil e segura, faro totalmente
LED direccionable, unidade
de control IMU de seis eixes
creada especialmente para
MV Agusta pola empresa milanesa e-NOIVA, ABS
en curva (Cornering), control de tracción multinivel,
control electrónico de mitigación de impacto frontal,
control de Wheeelie, que
non o impide pero faino dirixible, RLM (control de elevación da roda traseira).
Como calquera fabricante
MV Agusta viuse obrigado
a actualizar globalmente as
súas motos con novas características, necesitaba cumprir coa normativa Euro
5 sen sacrificar as prestacións. A compañía logrou
este obxectivo cos mesmos 140cv e 86 Nm que
tiña na Dragster 800 do ano
pasado.
A introdución das normas
de emisións Euro 5 foi un
problema para os fabricantes, pero unha vantaxe para
os usuarios finais xa que MV
Agusta dispón dunha variante deste modelo para
conducir co carné A2.

Monta unha xenerosa
pantalla TFT a toda cor con
excelentes gráficos e toda a
información á vista, as novas piñas montadas no manillar permiten un manexo
doado e cómodo de todas
as súas funcións.
Catro modos de condución, tres deles preprogramados (Sport, Normal e
Rain) e un modo Custom
configurable totalmente
polo piloto en termos de
resposta de motor, límite de
revolucións, resposta de par,
sensibilidade ao acelerador
e freo motor, todo o podes
controlar co teu móbil, que
se comunica por Bluetooth
a través da app MV Ride.

Chasis e suspensión
En canto ao chasis, todos
os modelos Dragster 800 de
2022 recibiron novas aliaxes
melloradas que reforzan a
zona do eixe do basculante
e aumentan a rixidez torsional e lonxitudinal.
Os elementos da suspensión, horquilla telescópica dianteira investida
Marzocchi e monoamortecedor traseiro progresivo
Sachs, non cambian en gran
medida. Así e todo, perfeccionouse o sistema para
este 2022, se queres, podes cambiar os axustes de
compresión e extensión, así
como a precarga do resorte.
Dispón tamén dun amortecedor de dirección axustable, que non fará máis
que mellorar a xa perfecta
manexabilidade.
O novo brazo de progresión da suspensión traseira
tamén debería de mellorar a
condución. Outro elemento
de confort é o novo acolchado do asento, para todas as
versións, que reduce as vibracións case a cero..

Motorización
Todos os modelos da familia Dragster 800 contan
cun motor de tres cilindros en liña de 798 cm³ con
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SEGURO

Terceiros con asistencia en
estrada e seguro de condutor:
275 €/ano (maiores de 25 anos).
Tamén temos a posibilidade
de engadir roubo, incendio
o perda total (Todo Risco)
culatas de catro válvulas e
un eficaz sistema de refrixeración líquida con dous radiadores independentes, na
agresiva Dragster 800 RR,
esta unidade de xera 140cv a
12.300 rpm e 87 Nm/10.100
rpm. Os principios básicos
dos motores unitarios e de
tres cilindros con cigüeñal
investido non cambiaron, e
traballouse na redución da
fricción interna para diminuír
a perda de potencia e recuperar o que o estrito marco
normativo medioambiental

O novo
acolchado do
asento reduce as
vibracións case a
cero
quitou. As válvulas con recubrimento de diamante DLC,
o novo cigüeñal, a biela e
os coxinetes do eixe equilibrador permiten que o propulsor vire máis libremente.
Inxectores de maior presión
e unha nova ECU completan
a lista de cambios, xunto cun
novo embrague e un cambio

rápido electrónico EAS 3.0
de terceira xeración.
O motor está axustado a
unha transmisión de tipo
casete de seis velocidades,
o cambio rápido entre marchas conséguese a través
dun Quick Shifter bidireccional, que permite a esta lixeira
(168 kg en seco) acelerar ata
os 100 km/h nun santiamén.
O escape tamén é novo,
non só é máis ecolóxico senón que tamén engade un
novo aspecto de deseño en
forma de tres tubos cónicos
inclinados e aliñados un enriba doutro no lado dereito
da moto. Outro detalle flipante: o deseño das lamias,
coa pestana de base de radios nun lateral da garganta.

Embrague automático e
prezo
A Dragster tamén está
dispoñible na versión SCS
con embrague automático
(o modelo desta proba). A
verdade é que non coñecía
este sistema e encantoume,
en combinación co cambio
rápido de serie, o SCS permítenos cambiar de marcha sen utilizar a maneta de
embrague, que nin sequera

MANTEMENTO

Revisións de mantemento
recomendadas:

MODELO: MV AGUSTA
DRAGSTER RR 2022
Tipo de carné: A-2
• Ano: 2022
• Prazas: 2
• Motor e transmisión
• Cilindrada exacta: 798cc
• Tipo: 4 tempos
• Disposición: en liña
• Distribución: DOHC
• Cilindros: 3
• Válvulas por cilindro: 4
• Alimentación: inxección
electrónica con mando Ride By Wire
• Refrixeración: líquida
• Compresión 12.3 :1
• Potencia máxima:
140cv a 12.300 rpm
• Par máximo: 87 Nm a 10.100 rpm
• Combustible: gasolina
sen chumbo 95/98
• Normativa
anticontaminación: Euro5
• Limitación: si
• Batería: 12 volts
• Transmisión secundaria: cadea
• Embrague: multidisco en baño
de aceite con sistema antibloqueo
semiautomático con sistema SCS
• Accionamento: hidráulico
• Número de marchas: 6
CHASIS E SUSPENSIÓNS
• Tipo de chasis:
multitubular de aceiro
• Suspensión dianteira:
horquilla investida de aluminio

1ª 1.000 km
2ª 5.000 km ou un ano
Seguintes: cada 5.000 km ou un ano
Prezo aproximado de
cada revisión: 150 €
Cambio de pneumáticos:
cada 10.000 km
Prezo aproximado: 400 €
(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)

• Suspensión traseira: basculante
monobrazo de aluminio
• Freo dianteiro: 2 discos (320 mm)
• Pinza: 4 pistóns
• Freo traseiro: disco (220 mm)
• Pinza: 2 pistóns
• Roda dianteira: 17" (aluminio)
• Roda traseira: 17" (aluminio)
DIMENSIÓNS E PESO
• Lonxitude: 2.060 mm
• Anchura: 825 mm
• Distancia entre eixes: 1.380 mm
• Altura do asento: 820 mm
• Avance: 95 mm
• Capacidade do
depósito: 16,5 litros
• Peso en seco: 168 kg
EQUIPAMENTO
• Inmobilizador eléctrico
• Arrinque eléctrico
• Warning
• Regulación de maneta de freo
• Regulación de maneta
de embrague
• Amortecedor de dirección
• Pata de cabra
• Instrumentación
• Contarrevolucións
• Cronómetro
• Reloxo
• Ordenador de a bordo
• Nivel de gasolina
• Temperatura de refrixerante
• Luz sobre réxime
• Indicador de marcha engrenada
• Testemuña de reserva
• Control de tracción
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é necesaria para engrenar
a primeira marcha dende
o punto morto e viceversa,
pero a diferenza dos complexos cambios automáticos e
semiautomáticos controlados electronicamente, a
panca de embrague está aí,
e funciona de forma completamente normal se a necesitas ou queres usala.

O acelerador
electrónico,
unha gozada, é
milimétrico
A Dragster 800 RR SCS
está dispoñible en catro cores: Vermello lume con negro
intenso, Gris escuro, Amarelo
metálico perla con negro
profundo e Gris escuro mate
e metálico. Esta MV Agusta
ten un prezo de 20.000 euros máis 250 de gastos de
matriculación.

Arrincamos!
Recollín esta moto no
impecable concesionario
MV Agusta de Pontevedra
Factory Bike, Jorge púxome ao día cos detalles e saín
para Santiago pitando. Unha
nube escura cargada de líquido elemento ameázame
dende o norte.
Aquí todo é de moi boa
calidade e os acabados son
premium, esta máquina
está repleta de pequenos
detalles moi enxeñosos, a
tapa do embrague en cristal transparente, os soportes de estribos do pasaxeiro

retráctiles, as lamias de aluminio con radios ao lado…
impresionante! Outro nivel.
A posición de condución
é bastante deportiva, inclinada. Encantoume o novo
acolchado do asento e a súa
funda de pel recosida, comodísimo, os estribos están
atrasados e o son do motor
estame pedindo guerra.
Os espellos no lateral do
manillar, moi bonitos e ademais cunha corredeira moi
práctica, pero pouco efectivos, tes que axustar demasiado para moverche entre
o tránsito urbano. A combinación do cambio e o embrague semiautomático é
marabillosa, engrenar a primeira velocidade sen embrague aflixe un pouco, pero
encaixa perfectamente e a
partir de aí afaste enseguida a non usalo, os cambios
son rápidos e silenciosos.
Logo dunhas probas de
pneumáticos, ABS e control de tracción, quédome
máis tranquilo e continuo
Camiño de Santiago. A verdade é que é unha máquina

A Dragster
800 RR xera 140
cabalos a 12.300
revolucións
superdivertida, a aceleración é brutal, instantánea,
nin hai que “perder” tempo
en mirar o velocímetro, o seu
son namórate. O acelerador
electrónico, unha gozada,
milimétrico. As suspensións
compactas e progresivas en

todas as condicións de asfalto. Ao afrontar unha curva só con pensalo xa estas
entrando e as trazadas son
fáciles, moi intuitivas.
Os sistemas de seguridade que monta esta máquina ofrécenme moita

confianza. Conseguen que
te relaxes ata con unha climatoloxía que me obrigou a afinar a condución
e a extremar a precaución.
Cheguei a Santiago pingando pero contento, sarna con gusto…

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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Retro visor
O V12 que sentou as bases do ADN de Lamborghini

350 GT
Os problemas do bonus dos 10cv

■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

No
aniversario
do
Lamborghini V12, repasamos
a historia do primeiro: dende
as súas orixes ata o Aventador
Ultimae, o último V12 húmido
puro da casa de Sant'Agata.
Para o fabricante italiano de
deportivos extremos, 2022 é
o ano do V12, o seu lendario

motor de doce cilindros que
propulsou os seus modelos
máis icónicos durante case sesenta anos de historia e que
se converteu nun símbolo de
innovación tecnolóxica, visión
e experiencia en enxeñería: as
bases do ADN de Lamborghini.
Antes de entrar na etapa de
hibridación en 2023 coa chegada do seu primeiro modelo de produción en serie,

Lamborghini réndelle homenaxe ao seu mítico propulsor
facendo un repaso aos automóbiles que o levaron. O primeiro “Lambo” que saíu da
fábrica italiana de Sant'Agata
Bolognese en 1964 foi o 350
GT, cun interior deportivo extremadamente coidado, que
se levou ao centro histórico
de Bolonia recentemente para
realizar un encontro épico co
último V12 da historia da marca, o Aventador Ultimae.

*Giotto Bizzarrini

O Corsa comezou a producirse en 1982

O 350 GT está intrinsecamente unido ao xenio Giotto
Bizzarrini e á historia dun contrato "bonus por cada dez cabalos de máis".
Para deseñar o motor,
Ferruccio Lamborghini elixiu
un excepcional asesor externo,
o enxeñeiro Giotto Bizzarrini,
nacido en Quercianella (provincia de Livorno) en 1926, un
personaxe considerado aínda
a día de hoxe como un dos mellores deseñadores de motores
que existiron. Bizzarrini era un
grande afeccionado ás carreiras e soñaba con construír un
motor para a Fórmula 1 (ver recadro á parte).
O acordo con Lamborghini
foi sinxelo e sentou as bases
de algo absolutamente extraordinario: 12 cilindros en V,
unha cilindrada de 3.5 litros e

moitísimos cabalos de potencia: polo menos 350.
Como incentivo para
Bizzarrini, Lamborghini in-

Bizzarrini
deseñou un motor
de Fórmula 1 que
non era apto para o
uso en estrada
cluíu no contrato unha cláusula pola que recibiría un bono
por cada dez cabalos de máis
que se conseguisen extraer
do propulsor. Cando o motor
apareceu por primeira vez no
banco de probas en xullo de
1963, as cifras eran espectaculares: 360cv a 9.000 rpm.
Ferruccio Lamborghini pagou o acordado, incluída a
bonificación polos cabalos
adicionais; pero deuse conta de que tiña un problema:
Bizzarrini deseñara un motor
de Fórmula 1 que non era apto
para o uso en estrada nin para
a produción en serie.

O pacificador
Foi entón cando Paolo
Stanzani, un dos enxeñeiros
máis reputados da historia
de Lamborghini, recibiu o
encargo de "pacificar" este
propulsor. Stanzani foi capaz
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Retro visor

O 350 GT ten un interior cun deseño deportivo extremadamente coidado

de manter as prestacións excepcionais do motor e de
facer que a súa condución
fose agradable ata a medio
e baixo réxime sen alterar
as especificacións técnicas
básicas, que en moitos puntos converteríanse nunha
primicia para un automóbil
producido en serie. A súa potencia máxima de 280cv a
6.500 rpm foi suficiente para
impulsar o 350 GT, o primeiro modelo de produción de
Lamborghini que debutou
no ano 1964. Alcanzando

unha velocidade máxima
superior a 250 km/h.

Famosos que lle deron
fama a Lambo
O primeiro 350 GT foille entregado ao batería
Giampiero Giusti (nado en
Livorno), que nese momento estaba no cumio do éxito
con "I 5 dei Lucca", que logo
se converteu no "Quartetto
dei Lucca", considerado un
dos grupos de Jazz máis importantes de Italia. Formado

Bizzarrini 5300 gt strada

*Giotto Bizzarrini
Giotto tamén creou modelos propios como o Bizzarrini Strada
(tamén 5300 GT Strada e 5300 GT), foi un automóbil deportivo
producido por Bizzarrini entre 1964 e 1968. Vendido como un
cupé convertible de dous asentos cun perfil excepcionalmente
baixo, deu lugar ao modelo "Corsa" preparado para as pistas de
competición, e resultou ser o modelo máis exitoso de Bizzarrini.

a finais dos anos 50, non só
destacou polo seu dominio
do jazz, senón tamén polo
seu gusto pola música pop.
Isto marcou o inicio dunha estreita relación entre
Lamborghini e o mundo do
espectáculo na que moitos
artistas e cantantes, de todo
o mundo, se converteron en
apaixonados dos modelos
deportivos da marca italiana.
Ese
mesmo
coche,
que agora mesmo é o
Lamborghini de produción máis antigo que existe, foi restaurado ao detalle
por Polo Storico e gañou o
“Best in Show” no concurso
Lamborghini & Design que
foi organizado en 2019 por
Lamborghini Polo Storico en
Trieste.
Paul McCartney e o seu 400
GT vermello. O músico dos
Beatles, unha auténtica lenda viva tanto como baixista
e vocalista dos Beatles como
en solitario, é un fiel cliente
de Lamborghini dende hai
moitos anos e ten varios modelos na súa colección. O seu
400 GT vermello de 1968,
chasis nº 1.141, foi o coche
que apareceu no vídeo filmado o 30 de xaneiro de
1969 con motivo do famoso

último concerto que deu a
banda na azotea do seu edificio, no número 3 de Savile
Row en Londres. McCartney
conservou o seu 400 GT durante dez anos.
O Lamborghini 350 GT
tamén está presente no
mundo do cine. A aparición estelar na gran pantalla para un 350 GT foi
na película producida por
Columbia Pictures en 1967
Mátame rápido, teño frío, dirixida por Francesco Maselli,
onde apareceu como medio
de transporte para a parella
protagonista: Monica Vitti e
Jean Sorel.

Un referente ata os 90
Dende o seu debut en
1964, o V12 de Lamborghini
converteuse nunha referencia polo seu par motor,
elasticidade, confianza e
durabilidade. A mesma unidade, cunhas modificacións
mínimas, manteríase en produción ata os anos 90, medrando ata os sete litros de
cilindrada para ofrecer unha
potencia superior a 500 cabalos antes de recibir unhas
importantes modificacións
na súa estrutura.
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Le Mans
O Porsche 911 RSR triunfa en Le Mans

■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

Coa vitoria na categoría GTEProl, Porsche ampliou o seu récord nas 24 Horas de Le Mans.
Con este son xa 109 triunfos
na súa categoría os que conseguiu a marca de Stuttgart na
lendaria proba francesa.
Gianmaria Bruni (Italia),
Richard Lietz (Austria) e
Frédéric Makowiecki (Francia),
ao volante do Porsche 911 oficial co número 91, cruzaron a
liña de meta en primeiro lugar logo dunha emocionante
carreira de máis de 350 voltas, na que estableceron un

novo récord de distancia para
vehículos GT con 4.769 km
percorridos.
O coche xemelgo, pilotado por Kévin Estre (Francia),
Michael
Christensen
(Dinamarca) e Laurens
Vanthoor (Bélxica) terminou
cuarto. Na categoría GTE-Am,
o equipo cliente de Porsche
WeatherTech Racing logrou finalizar segundo.
“O triunfo nesta última saída do 911 RSR en Le Mans
é unha sensación indescritible”, di entusiasmado
Thomas Laudenbach, director de Porsche Motorsport.
“Cando o noso coche número

92 tivo unha picada mentres
ía na cabeza, pensamos que
todo podería terminar. Pero
os competidores de Corvette
tampouco tiveron sorte. E nese
momento exacto estabamos
alí co outro vehículo (o nº 91),
porque aquí ninguén se rende,
nin os pilotos nin o equipo. fomos recompensados polo traballo duro e constante feito na
pista e entre bastidores. ¡Que
gran sensación!”.
As 24 Horas de Le Mans comezaron o sábado con sol e
temperaturas estivais. Sobre
un asfalto que ao principio
estaba a 40 grados centígrados, os dous 911 RSR inicialmente rodaron en terceira e
cuarta posición, a pouca distancia da cabeza. Pero o mellor chegou trala posta de sol.
Con menos calor, os dous 911
puideron sacar o mellor partido aos pneumáticos. O vehículo que ao final resultou
gañador, tivo un revés durante a noite: Makowiecki debeu
cumprir un drive-through de
sanción por traspasar os límites
da pista. A partir de aí xa non
houbo máis incidentes e foise despexando o camiño cara
ao triunfo. Na liña de meta, o

911 RSR oficial, que competía
por última vez en Le Mans, cruzou a meta cunha vantaxe de
42,684 segundos sobre o seu
inmediato perseguidor.
O segundo Porsche, co número 92, tivo peor sorte. Kévin
Estre, Michael Christensen e
Laurens Vanthoor chegaron a
ser líderes durante a noite. O
trío gañador da súa categoría
nas 24 Horas de Le Mans 2018,
ao amencer acumularan unha
vantaxe de máis de dous minutos. Pero logo chegou o revés
e, pouco antes das 8 da mañá
do domingo, o pneumático
dianteiro dereito do 911 RSR
rebentou e destruíu gran parte da zona dianteira do vehículo. Debeu regresar lentamente
a boxes e reparar os estragos,
o que lle fixo perder tres voltas.
Ao final, puido cruzar a bandeira de cadros en cuarto lugar.
“Esta é unha carreira de fondo e quen ten menos incidentes entre os máis rápidos pode
terminar no máis alto do podio. É o que ocorreu hoxe co
noso coche ganador”, resume
Alexander Stehlig, director
de Operacións de Porsche no
WEC. “Estou feliz polo equipo
gañador, que non tivo sorte
no pasado. O coche 92 sufriu
unha picada por causas alleas
a el, pero nunca se rendeu. O
cuarto posto apórtanos puntos importantes no campionato. Tamén estou encantado
de que finalmente gañemos
en Le Mans coa versión actual
do noso coche, o RSR-19”.
Nas 24 Horas de Le Mans, a
terceira proba do Campionato
do Mundo de Resistencia FIA,
repártense o dobre de puntos
que no resto das carreiras do
certame. Así, Porsche amplía
o seu liderado na clasificación
de construtores e Bruni e Lietz
colócanse na cabeza da de pilotos. A cuarta proba da tempada terá lugar o 10 de xullo
no circuíto italiano de Monza.

Clasificación Categoría GTE-Pro
1. Bruni/Lietz/Makowiecki (I/AUSTRIA/FR), Porsche 911 RSR nº 91, 350 vueltas
2. Calado/Pier Guidi/Serra (GB/I/BR), Ferrari 488 GTE nº 51, 350 vueltas
3. Fuoco/Molina/Rigon (I/ESP/I), Ferrari 488 GTE nº 52, 349 vueltas
4. Christensen/Estre/Vanthoor (DIN/FR/BEL), Porsche 911 RSR nº 92, 348 vueltas
5. Fraga/Bird/Van Gisbergen (BR/GB/NZ), Ferrari 488 GTE nº 74, 347 vueltas
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Portugal
55ª Edición do Rali de Portugal

Rovanperä completa o hat-trick en Portugal
■ NACHO CARBALLEIRA | Texto e Fotos

Rovanperä sumou un triunfo que deixa contra as cordas aos seus rivais

A 55ª edición do Rali de
Portugal serviu para constatar que o mozo finlandés,
Kalle Rovanperä, pode converterse esta tempada no
piloto máis novo da historia
en proclamarse campión do
mundo de ralis.
E é que o piloto de Toyota
Gazoo Racing conseguiu impoñerse en oito das vinte e
unha especiais, para acabar
dobregando ao seu compañeiro de equipo, o galés
Elfyn Evans, que pouco puido facer ante o empurre do
prodixioso Rovanperä, que
encadea esta tempada tres
triunfos consecutivos, en tres

superficies diferentes que lle
serven para abrir unha brecha que parece insalvable na
clasificación salvo hecatombe no que resta dunha tempada que se pode converter
nun paseo militar para a dupla Rovanperä - Halttunen.
Os do Toyota 69, souberon manterse moi preto dos
tempos de cabeza na primeira etapa na que tiveron que
abrir pista, acabando a menos de catorce segundos do
liderado, e con máis de medio minuto de vantaxe sobre
o terceiro clasificado, o que
lle serviu para acabar liderando a proba lusa dende o

Pajari aproveitou o abandono de Jon Armstrong (na foto) para dominar a pracer a categoría

penúltimo treito da segunda etapa ata o parque pechado final, sumando ademais
o máximo de puntos de bonificación ao gañar o Wolf
Power Stage de Fafe.
A presente edición do Rali
de Portugal será recordada
polas súas altas temperaturas, o que complicou as
condicións dos pilotos cos
vehículos da nova era hibrida, que viron como as altas
temperaturas e o po fixeron
máis dura se cabe a proba.
Unha dureza que viviron
especialmente Loeb e Ogier,
que tiveron un arrinque impresionante aproveitando a

súa posición de saída, o que
lle serviu ao nove veces campión do mundo, Sebastien
Loeb, para liderar a proba
ata que un golpe cun petril
na primeira curva do quinto
tramo forzaba o seu abandono. Por parte de Ogier, unha
picada no sexto tramo deixábao sen opcións á vitoria.
A partir de aí, a loita dividiuse en dúas frontes, por
unha banda, os Toyota de
Evans e Rovanperä loitaban
polo triunfo, mentres que o
Hyundai i20 N Rally1 de Dani
Sordo mantiña unha loita
pechada co Toyota GR Yaris
Rally1 do xaponés Takamoto

A mecánica volveu a deslucir a actuación do coruñés Daniel Berdomás
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Katsuta polo chanzo máis
baixo do podio, non sería
ata o último treito do domingo cando a balanza
caería ao lado do español,
que suma así un importante
podio para o fabricante coreano na súa primeira proba
cos novos vehículos híbridos, o que evitou un pleno
de Toyota Gazoo Racing no
podio final.
A vitoria no WRC2 tamén
se decidiu na última especial, despois de que Teemu
Sunninen sufrise unha saída de pista co seu Hyundai
i20 N Rally2 cando lideraba
a categoría con case un minuto de vantaxe, polo que
o triunfo acabou caendo
no francés Yohan Rossel,
ao que acompañaron no
podio o polaco Kajetan
Kajetanowicz e o británico
Chris Ingram, que ademais
sumou a vitoria no WRC2
Júnior, onde o catalán Jan
Soláns non tivo sorte co
Citroën C3 Rally2.
No WRC3 Júnior, Sami
Pajari aproveitou o abandono de Jon Armstrong
para dominar a pracer a
categoría.
Como é habitual nas últimas tempadas, o Rali de
Portugal repetiu puntuabilidade en varios trofeos promocionais, nesta ocasión
déronse cita a Peugeot Rally
Cup Ibérica e a TGR Iberian
Cup.
O trofeo dos leóns estivo
dominado polos españois
Diego Ruiloba e Roberto
Blach Jr. na matinal do venres, pero unha dobre picada
de Blach Jr. e outra picada
do asturiano e un problema
no último tramo deixaban
a vitoria en mans do uruguaio Andrés Marieyhara,
por diante do luso Ernesto
Cunha.
Na Toyota, a vitoria foi
para Ricardo Costa, que
se alzou ao liderado tralo abandono do coruñés
Daniel Berdomás no segundo treito ao sufrir unha avaría nun vehículo que sufriu
máis que ningún a dureza
de pechar cada tramo tralo
paso de case un centenar de
vehículos de competición.

Portugal

Unha dobre picada deixou fóra de carreira ao arteixán Roberto Blach Jr

O galés Evans comeza a ver como se lle escapan as oportunidades de ser campión do mundo

Dominio do excampión europeo Ingram entre os máis novos do WRC2
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Portugal

O nipón Katsuta non puido conter a enerxía de Dani Sordo en terras lusas

Loeb. A lenda liderou os primeiros compases co Ford Puma Rally1

Sami Pajari, tralo abandono de Armstrong, non tivo rival para sumar o primeiro triunfo
da tempada en WRC3 Júnior

Sunninen regaloulle a vitoria coa súa saída de pista a Rossell (na foto)

55ª Edición do Rali dePortugal · Clasificación Xeral

Grande actuación de Dani Sordo, xunto ao galego Cándido Carreira, para sumar
un valioso podio para a marca

Posto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Piloto
Kalle Rovanperä
Elfyn Evans
Daniel Sordo
Takamoto Katsuta
Thierry Neuville
Ott Tanak
Pierre Louis Loubet
Criag Breen
Adrien Fourmaux
Yohan Rossel

Ata 53 Clasificados

Vehículo
Toyota Yaris
Toyota Yaris
Hyundai i20
Toyota Yaris
Hyundai
Hyundai i20
Ford Puma
Ford Puma
Ford Puma
Citroën C3

