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Toyota Aygo X Cross

100% SUV. 100% eléctrico

100% Volkswagen

Hasta 7.000 € del plan
de ayudas del Gobierno**

Volkswagen ID.4 100% eléctrico. Consumo combinado (kWh/100 km) WLTP: de 16,8 a 18,3.
Emisiones CO2 (g/km) WLTP: 0. Autonomía desde 341 km hasta 521 km de autonomía eléctrica
según el ciclo WLTP. Modelo visualizado ID.4 1ST Max. Consumo combinado (kWh/100 km) WLTP
de 18,3. Emisiones CO2 (g/km): 0. Autonomía eléctrica de hasta 501 km según el cicló WLTP.
Los valores reales de autonomía WLTP pueden variar en función del equipamiento, el estilo
de conducción y las condiciones reales de conducción. Para otras versiones o equipamientos
consulta en tu concesionario Volkswagen. **Hasta 7.000€ de subvención plan MOVES III condicionados
al achatarramiento por parte del cliente de un vehículo usado de su propiedad con una antigüedad
mínima de 7 años.
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A todos nos gusta gozar da nosa cidade e, sobre todo, poder transitar e pasear
tranquilamente por ela. Así e todo, vemos
como os vehículos son os “amos” das nosas urbes. Incluso agora coas novas fórmulas de mobilidade eléctricas moitos
deles (patinetes, bicicletas, monopatíns
e outros) invaden as beirarrúas co perigo que iso leva aparellado para os peóns.
Unha invasión que xa viñan facendo moitos coches e furgonetas para usalas de
espazos de carga e descarga rápida, impedindo desta maneira, ou facendo máis
complicado, o paso dos transeúntes. Dá
a impresión de que as cousas teñen que
seguir sendo así, cidades onde as máquinas predominan e ameazan as persoas.
Mais, hai exemplos, poucos, que indican
que outras fórmulas urbanas son posibles.
En Galicia temos un modelo de que facer
as cidades máis amables para as persoas
é posible. Esa urbe chámase Pontevedra,
cunha longa historia de recoñecementos
internacionais polas súas iniciativas cara
a facer unha cidade máis segura e transitable para todos.
O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo
Fernández Lores, céntrase en tres datos
importantes para describir a actualidade da súa cidade neste tema. O primeiro
é que o oitenta por cento dos escolares
van ao colexio andando e a metade deles fano sos. O segundo é que na súa cidade reduciuse no sesenta por cento a
emisión de gases de efecto invernadoiro
producidos polo tráfico urbano. O último
dato, e moi importante, é que na capital
do Lérez dende o ano 2011 non se rexistrou ningunha vítima mortal por atropelo
nas súas rúas. Precisamente por este feito
de cero falecidos dende 2011 obtivo o primeiro premio á Seguridade Viaria Urbana
concedido pola Unión Europea. Tres datos
que resumen o éxito acadado por unhas
políticas acertadas que redundan en beneficio de todos os seus habitantes.

O mes pasado Fernández Lores
foi invitado a participar na sede do
Europarlamento, na cidade francesa de
Estrasburgo, a participar nun congreso
sobre o futuro dos centros das cidades.
Tamén participou nunha mesa redonda
específica “Como facer os centros urbanos máis agradables e accesibles? Nesta
mesa redonda o alcalde galego instou os
principais responsables da organización
do tráfico nas cidades a ser audaces e a
“tomar decisións que favorezan a vida das
persoas”. Iniciativas que pasan obrigatoriamente por facer urbes máis habitables,
onde o peón sexa o centro da toma das
decisións e que a eliminación de tráficos
urbanos de paso e axitación sexa unha
realidade.
Lendo estas liñas o lector seguro que se
está a facer unha sinxela pregunta “por
que se temos este exemplo tan premiado outras cidades non o imitan?”. Pois
esa mesma pregunta nola facemos nós.
Sabendo que o modelo de Pontevedra
funciona, así o din os datos e todos os premios internacionais, por que o reproducimos noutras cidades.
Só polo feito de ter cero vítimas mortais
xa merece a pena incorporar as iniciativas
da capital do Lérez. O camiño do futuro
en canto a modelo de urbanismo cremos
que está marcado e chegará antes o despois á maioría das cidades.
Un futuro onde os nenos poidan ir á escola tranquilamente camiñando, onde a
contaminación deixe de pulular por todas
as rúas e onde o cidadán sexa o auténtico
rei da súa cidade pode ser unha realidade.
Humanizar as cidades é posible e o
exemplo en Galicia témolo preto, chámase Pontevedra. Cuestións como a redución da sinistralidade en vías urbanas,
medidas para implicar os cidadáns ou os
proxectos globais para impulsar a mobilidade sostible son os eixes principais para
conseguir este éxito de modelo urbano.
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Dúas rodas
Rafa Nadal heroe ou vilán?
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e Foto

Hai unhas semanas Rafa
Nadal conseguía o seu décimo cuarto triunfo no Roland
Garros.
Todo o mundo comentaba con toque épico que
xogara o partido co pé “durmido”, que o tivera que infiltrar para poder xogar. Se
un ciclista fai iso, automaticamente sería sancionado
por dopaxe e pasaría varios
anos sen poder competir.
Tense dado o caso de que
unha abella picara a un

ciclista preto do ollo, e este
o non poder botar ningunha crema para a inchazón,
por ser dopantes,
tivese que abandonar a proba

na que estaba competindo por mor de que non podía ver pola inchazón, algo
tan “inofensivo”, a priori,
como unha crema para as
picaduras das abellas é
dopante.
Así que cando
algún xogador
de fútbol ou
o propio Rafa
N a d a l

alardean de que xogan infiltrados, non sei que lle
queren transmitir as novas
xeracións, que fai falta “doparse” para gañar ou que
nalgúns deportes o sufrimento se pode controlar
con sustancias que noutros
deportes están totalmente
prohibidas.
Quizais dentro duns días
vexamos a rapaces querendo infiltrarse tamén para
poder xogar, porque pensarán “se o fai Nadal será bo”.

Luvas de verán Garibaldi

ConnectedRideCom O 1

As
luvas
Roadcuster
de
Garibaldi están
fabricados en pel vacúa
CowNappa e de cabra goat
DD. Dispón dun forro interno de tricot para un máximo confort e a pel do dorso
está perforada para facilitar a ventilación nos días
calorosos. No aspecto
de seguridade, destaca a protección de
poliuretano que incorpora en cotobelos e dedos,
así como os reforzos de
microfibra nas zonas de
impacto da palma da man.

Falar co pasaxeiro ou con outros
membros do grupo mentres conducen, escoitar xuntos a súa música
favorita, facer chamadas telefónicas ou seguir os avisos
do sistema de navegación:
o novo sistema de comunicación BMW Motorrad
ConnectedRideCom Ou1
ofrece todo isto.
Presenta un deseño moderno e universalmente

Están dispoñibles en cor
negra, talles que van dende a XS á XXL, por un prezo
de 64,5 €.

Suzuki Address 125
O novo Address
125 ten un motor
monocilíndrico de
124 cc refrixerado por aire,
con tecnoloxía Suzuki Eco
Performance. Un propulsor que optimiza todos os
aspectos da eficiencia do

motor, cun bo aforro de
combustible (1,9 l/100 km
ciclo WMTC).
O seu faro LED, con luz de
posición tamén LED en formato vertical, ofrece unha
gran luminosidade.

compatible. Os altofalantes de calidade HD, que
son doados de instalar no
casco, ofrecen un bo rendemento de audio, un son de
alta calidade e comodidade de uso.
Ademais, está equipado
cunha radio FM que permite gardar ata dez emisoras
de radio. A procura de canles realízase con só pulsar
un botón.

¿Dónde te ves en 10 años?

NUEVO LEXUS UX
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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Ana Pontón visitou en Vigo
a fábrica de Stellantis
A portavoz nacional do BNG, Ana
Pontón, instou este
mes a Xunta e Goberno
central a traballar "man a
man" para que a planta de
Stellantis en Vigo non quede
"fóra" da repartición de fondos do PERTE da automoción, á vez que reclamou á
empresa un "compromiso"
co tecido da industria de

compoñentes de Galicia e
coa creación de emprego
"en condicións dignas".
Por outra banda, en alusión á empresa, Pontón reclamou a Stellantis "unha
aposta estratéxica" por
Galicia á hora de redifinir a
súa rede de provedores de
compoñentes, para dimensionar o sector na súa xusta
importancia.

Novo concesionario Mazda en Compostela
Mazda aproveitou
a chegada en primicia dunha das primeiras unidades de proba
ao noso país do Mazda CX60 para estrear en Galicia as
novas instalacións de Hiro
Motor, pertencente ao Grupo
Blendio, que se pon á fronte deste novo concesionario
oficial no territorio nacional,

sumándose así aos outros
cinco presentes na comunidade galega.
Situado na avenida Galileo,
no polígono do Tambre, as
novas instalacións integrais
ofrecen unha área de exposición de vendas de preto 300
metros cadrados xunto a un
taller para a marca de máis
de 600 metros cadrados.

Novo Kia Sportage Híbrido Enchufable
Trátase da primeira
versión do SUV que
se pode gozar de xeito eléctrico, ao estar equipado
cun motor T-GDI de 1,6 litros
altamente eficiente, un motor
eléctrico de imáns permanentes de 66,9 kW e unha batería de ións de litio e polímero
de 13,8 kWh de capacidade.
O conxunto propulsor achega unha potencia combinada
de 265cv, 350 Nm de motor,
unha velocidade máxima de
191 km/h e unha aceleración
de 0 km/h a 100 km/h en 8,2

segundos. O seu consumo en
ciclo combinado ponderado é
de 25 g/km.
Baixo a filosofía de “Oposites
Unite”, Kia mestura neste modelo unha estética musculosa e forte cunha aparencia
dinámica. O novo Sportage
Híbrido Enchufable tamén
está dispoñible cun deseño
aínda máis deportivo, a versión GT-Line, dispoñible ademais da versión estándar, que
aproveita ao máximo a súa
forma de SUV crossover, destacada con cores de carrozaría

brillantes e animados. Baixo
esta pel, o interior está enfocado na tecnoloxía cun estilo
moderno, con pantallas táctiles, unha consola central,

sistemas de conectividade e
asistencia á condución e elementos de luxo, ao tempo que
mantense o espazo para a comodidade dos usuarios.

total e 80 km de autonomía
“cero emisións”.
En canto ao deseño, no exterior procura unha mestura
do ADN tradicional de Alfa
Romeo cunha nova estética e
proxección de futuro, mentres

no interior o foco está posto
no confort e no luxo cun estilo deportivo.
Como novidade, trátase do
primeiro automóbil do mundo en levar incluído un certificado NFT.

Tonale, punto de inflexión para Alfa Romeo
Atopámonos ante
a entrada de Alfa
Romeo no mundo
da electrificación, que encherá toda a nova oferta da
marca italiana en 2027. Así,
o Tonale estará dispoñible en
varias motorizacións, sexan
híbridas ou híbridas enchufables. Por un lado temos o
Tonale Híbrido de 130cv con
tracción dianteira, leva equipado un motor de gasolina
de 1,4 litros e catro cilindros
que entrega 240 Nm de par

máximo complementado
por un motor eléctrico de
48V, 15 kW, e 55Nm de par
e un cambio automático de
dobre embrague de 7 velocidades. Tamén está dispoñible o Tonale Híbrido VGT
de 160cv e tracción dianteira, que inclúe adicionalmente un turbocompresor de
xeometría variable. O tope
da gama está representado
polo Híbrido Enchufable Q4
de 275cv, unha versión de altas prestacións con tracción

Apóstolo´22
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Un Porsche para un aniversario
Hai 30 anos naceu
a Porsche Supercup,
unha competición
monomarca dura e coñecida
entre os aficionado ao automobilismo, con circuitos lendarios como Montecarlo ou
Silverstone. Para celebrar o
aniversario, os responsables
do certamen de carreiras pediuron ao equipo de Porsche
Exclusive Manufaktur un
exemplar único para ser ou
seu autoregalo. Despois de
seis meses de desenvolvemento, completouse o 911
GT3 Cup, cun deseño atractivo: unha pintura de oito
tons, sen adhesivos, co logotipo do aniversario e unha
malla multicolor de píxeles
que envolve os pasos de
roda traseiros, entre outras
cousas. Ademais, os nomes
dos 29 campións da Porsche

Supercup que existen ata
a data hanse inmortalizado en ouro no paragolpes
traseiro.
O máis rechamante do
interior son os asentos.
Destacan polo logotipo
do aniversario en relevo
sobre os repousacabezas,
por unha variante de cor
Sport Tex independente en
Negro Aurum para as seccións centrais e un ribete
de cor en Beis Mojave. O
patrón de cubos en Negro
Aurum tamén se utiliza nos
reposabrazos das portas e o
logotipo do aniversario tamén está presente no cadro
de mandos. O seu parte superior, os paneis das portas
e os embellecedores laterais individualizáronse con
costuras de contraste en cor
Beis Mojave.

Chega ao mercado o BMW i7
Dispoñible en todo
o mundo a partir de
decembro de 2022,
haberá variantes do modelo con motores de gasolina de oito e seis cilindros
para Estados Unidos, China
e outros mercados seleccionados. Pouco despois do lanzamento, engadirase á gama
unha versión con motor diésel en Europa e, a principios
de 2023, incorporaranse á

gama en todo o mundo as
variantes híbridas enchufables. O BMW i7 é un exemplo de exclusividade e dunha
forma de entender a mobilidade premium orientándoa
á sustentabilidade. As innovacións pioneiras ofrecen
un confort superior en viaxes longas, un manexo intuitivo e unha conectividade
intelixente.

Variante

Combustible

Etiqueta DXT

Potencia

Autonomia Eléctrica

Prezo

i7 xDrive60

Eléctrico

0

544 cv

590-624 Km.

137.900 €

O Ford Bronco conquista o Vello Continente
Chega a Europa o
SUV 4x4, de deseño robusto, todoterreo extremo e tecnoloxía
de última xeración, o Ford
Bronco. Con catro portas, emprega tecnoloxías
intelixentes para mellorar a capacidade todoterreo e ten tracción total e
sete modos de condución.
Todo isto válelle o alcume
de GOAT (“Goes Over Any
Type of Terrain”, vai sobre
todo tipo de terreo) . O seu
deseño bebe do Bronco
orixinal de 1966, do aspecto duro e capacidade
de resitencia da F-series e

o espíritu performance do
Ford Mustang.
"O Bronco é o todoterreo
máis resistente e versátil de
Ford, e a nova xeración fusiona o ADN do orixinal coas
últimas tecnoloxías de xestión do terreo e unha ampla gama de accesorios para
crear unha nova icona todoterreo", contou Matthias
Tonn, enxeñeiro xefe de
Vehículos de Importación
de Ford Europa. "Tras o
enorme éxito do novo
Bronco en EE. UU., estamos
encantados de traer parte
do espírito de aventura aos
nosos clientes en Europa".

TODOS

LOS SERVICIOS
A TU ALCANCE
www.regueira.com | 981.01.40.04
comercial@regueira.com

SÍGUENOS
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Lexus ES 300h 2023, máis
conectado, máis dixital
A sinxeleza de uso
é a principal característica do novo
sistema multimedia do ES
300h 2023, que está deseñado para facilitar o acceso
á información, a comunicación e o entretemento. É
máis rápido que o sistema
ao que substitúe, cun funcionamento máis intuitivo
e unha maior funcionalidade. Entre outras novidades,
inclúe integración inalámbrica de smartphones a
través de Apple CarPlay
(ou por cable mediante
Android Auto), navegación
na nube e recoñecemento
de voz. Ademais, a navegación online trae información
vial e de tráfico en tempo
real, así como prezos de

combustible e aparcamentos na zona. O asistente de
voz “Hey Lexus”, que recoñece 19 idiomas europeos,
facilita utilidades como
atender chamadas telefónicas, manipular os controis
de son e clima ou as procuras en internet. O vehículo
tamén pódese comunicar
con redes móbiles e internet a través do módulo de
comunicación de datos,
ademais de ofrecer a posibilidade de acceder ao ES
a distancia a través da aplicación para smartphones
Lexus Link, para bloquear e
desbloquear portas, prender as luces de emerxencia
ou regular o aire acondicionado e a calefacción antes
de entrar no coche.

RoboRide: taxis sen piloto en Seúl
Hyundai
anunciou a proba dun
novo servizo de
transporte autónomo, o
RoboRide, que operará na
capital surcoreana, no barrio
de Gangnam, unha das zonas con máis tráfico da cidade. A iniciativa é posible pola
colaboración de JinMobility,
unha empresa que aporta a plataforma de aluguer
dos coches, que funciona
con intelixencia artificial, e
grazas ao apoio institucional do Ministerio de Terra,
Infraestrutura e Transporte
de Corea do Sur.
A proba piloto servirá
para recoller datos e mellorar o servizo, mentres que o
Goberno Metropolitano de

Seúl traballa para conectar
as sinais de tráfico da urbe
co sistema automático dos
coches, ademais de proporcionar información recompilada dende 2019 sobre
outras probas de condución
autónoma. Un sistema de
asistencia remota estará dispoñible polo grupo Hyndai
Motor para asegurarse que
o RoboRide funciona correctamente. O servizo, que
aceptará ata tres usuarios simultáneos, estará operativo
de luns a venres de 10h a 16h,
e os primeiros en probalo foron WonHee-ryong, ministro de Terra, Infraestrutura e
Transporte de Corea do Sur,
e Oh Se-hoon, alcalde da cidade de Seúl.

Un iate híbrido, de Cupra e Antonio Yachts
BREVES
❱❱
As vendas de turismos con máis de dez anos de
antigüidade superan nun 38
por cento ás de novos no que
vai de ano, segundo datos de
Ganvam.
❱❱
Un 43% dos condutores incumpren habitualmente os límites de velocidade e un 7% fano "sempre ou
case sempre", mentres só un
6% os coñece, segundo un
estudo de Fundación Linea
Directa.
❱❱
Cabify e Toyota
únense para presentar a primeira frota de vehículos de
alugueiro con condutor que
utilizan o hidróxeno como
fonte de enerxía en España.
Toyota fixo entrega xa de 4
Mirai que integrarán a frota.
❱❱
Unha segunda vida
para as baterías dos coches
eléctricos: a start-up xerma-

no-india Nunam vai poñer en
marcha tres bicitaxis eléctricos nas estradas da India, propulsados por baterías reutilizadas da frota de Audi e-tron
de probas.
❱❱
O novo Porsche
911 Carrera GTS Cabriolet
America é unha serie limitada para o mercado norteamericano. Dende finais de
2022 fabricaranse 115 unidades, 100 para USA e 15
para Canadá, será un dos
911 máis exclusivos da xeración 992.
❱❱
O novo monovolume VW Multivanya obtivo
unha excelente cualificación
respecto á seguridade en
caso de colisión e a gama de
sistemas de asistencia, polo
que a organización outorgoulle a cualificación «5 estrelas».

O D28 Formentor
E-Hybrid ven equipado cun motor
térmico de 400 cv e dos motores eléctricos retráctiles
de 15 kW (20 cv), o que lle
permite ao itate navegar en
modo combustión ou 100%
eléctrico. Esto permite ao
D28 Formentor surcar augas restrinxidas para outras
embarcacións convencionais, como portos ou lagos,
sen contaminar o entorno e
cunhas emisións acústicas
moi baixas. Este é o primeiro iate electrificado fruto da
colaboración de Cupra con
Antonio Yachts, que comezou alá por 2020 co lanzamento dun showboat de 400

cv e 40 nudos de velocidade
máxima. “Encántanos trasladar as nosas prestacións a
outros territorios. De Antonio
é o compañeiro perfecto
para ofrecer, como Cupra,
unha gama de Produto desafiante e afastada do convencional, pero neste caso
nunha contorna completamente diferente: o mar.
Agora, damos un paso máis
coa versión híbrida do D28
Formentor, que se presentará oficialmente ao público a
principios de 2023”, comenta
Antonino Labate, Director de
Estratexia, Desenvolvemento
de Negocio e Operacións de
Cupra.
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Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey, edición limitada
Estarán dispoñibles só 999 unidades da nova edición
do Cupra Formentor VZ5,
agora en cor Grey Taiga.
O Formentor VZ5 combina o icónico propulsor 2.5
TSI de cinco cilindros, que
entrega 390 cv e 480 Nm,
cun chasis avanzado e configurable, varios modos de
condución, unha dirección
progresiva, unha transmisión automática de rápida
resposta e a seguridade da
tracción integral. O Taiga
Grey non só está distinguido pola cor exterior, senón
tamén por detalles interiores

como os gráficos progresivos en Negro Dinamita e os
asentos en coiro Nappa en
tono marrón, perforados e
con detalles en cor Copper.
Ademais, facendo máis exclusiva esta edición limitada,
cada Cupra Formentor VZ5
Taiga Grey incluirá o número da unidade gravado con
láser no panel da porta, cun
distintivo efecto sombreado.
Facendo uso da cámara frontal, o sistema de iluminación
Matrix LED pode distribuír
de maneira dinámica o feixe
de luz. A combinación desta iluminación matricial co
aceso automático, permite

Novo Lexus RX, en tres versións electrificadas

A quinta xeración
do Lexus RX poderase
elixir en catro niveis
de equipamento: Business,
Executive, Luxury e F Sport,
ademais das tres variantes
do modelo RX, todas electrificadas, a 350h, a 450h+ e a
500h. Cun motor autorrecargable de 2,5 litros, que achega unha potencia de 245 cv,
o RX 350h pode acelerar de 0
km/h a 100 km/h en 8’’, consumindo 6,4 – 6,7 l/100 km, e
cunhas emisións de CO2 de
143-150 g/km. Por outra banda, o motor do 450h+ conta
cun motor híbrido enchufable

de 2,5 litros, o primeiro deste
tipo da gama de RX, ten catro
cilindros e unha batería recargable de ión litio con 18,1
kWh. O propulsor proporciona 306 cv de potencia total, e
acelera de 0 km/h a 100 km/h
en 7’’, ademais de ofrecer unha
autonomía eléctrica de 65 km
e a capacidade de chegar aos
135 km/h en modo completamente eléctrico.
O RX 500h, finalmente, destaca por ser o primeiro Lexus
híbrido cun turbocompresor.
O seu motor turbo de 2.4 litros, vai acompañado dunha
transmisión automática de

mesmo conducir coas luces
de estrada (longas) acesas en
todo momento, xa que non
cegan ao resto de usuarios

da vía. O sistema contribúe
así a aumentar a seguridade
e o confort.

seis velocidades, e desenvolve
371cv de potencia, cun manexo dinámico mellorado, grazas
ao Direct4. Esta maquinaria logra as marcas dunha aceleración de 0 km/h a 100 km/h en

6 ‘’, consumindo 8,2-8,5 l/100
km e emitindo 182-189 g de
CO2 por km. A seguinte táboa
ilustra os diferentes prezos segundo a variante do RX e o
nivel de equipamento:

MODELO

PVP

RX 350h BUSINESS

77.300 €

RX 350h EXECUTIVE

87.100 €

RX 450h+ BUSINESS

84.500 €

RX 450h+ EXECUTIVE

93.900 €

RX 450h+ LUXURY

102.500 €

RX 500h F SPORT

107.300 €
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A4 Avant e A5 Sportback Black Limited
Trátase dunha edición limitada a 300
unidades, no caso do
A4 Avant, e a 100 unidades,
no caso do A5 Sportback, que
basease no acabado Black
Line. Os novos A4 Avant e A5
Sportback Black Limited engaden un plus de deportividade
ao incluír no equipamento
de serie o volante deportivo
achatado no seu parte inferior
e os asentos deportivos plus
que equipan os Audi RS 4 e
RS 5, con tapizados en coiro e
microfibra Dinamica e con regulacións eléctricas e función
masaxe.
Tamén se incorpora o teito
solar panorámico e novas lamias de Audi Sport, que son
de 19 polgadas para o A4

Avant e de 20 polgadas no A5
Sportback. Completa o equipamento desta edición limitada a chave de confort, o
paquete de iluminación ambiente/contorno, o equipo
de son Audi sound system, o
paquete portaobxectos e, no
A4 Avant, a cámara traseira e
o sistema de axuda ao arranque en pendente Hold Assist,
elementos que son de serie
na gama A5. As versións mecánicas dispoñibles para o
A4 Avant Black Limited son
o 35 TFSI con 150cv, o 35 TDI
con 163cv e o 40 TDI quattro
con 204cv; mentres que o A5
Sportback Black Limited pódese solicitar cos motores 35 TDI
con 163cv, 40 TDI con 204cv e
40 TFSI de 204cv.

Novo Peugeot 408
O primeiro que atrapa os ollos ao mirar ao
novo Peugeot 408 son
as súas formas, marcadas pola
súa carrozaría fastback, con liñas musculosas, e un paragolpes traseiro cun corte invertido
que lle da ao coche un perfil
forte. A pesar do amplo espazo
para os xeonllos dos pasaxeiros
e do maleteiro de 536 litros de
capacidade, a silueta do novo
Peugeot mantén unha elegancia felina, e máis importante,
unha boa eficiencia aerodinámica. Propulsando o vehículo temos dúas motorizacións

40 anos do Opel Corsa

Unha edición limitada celebra o 40 aniversario desta icona
da automoción, que xa vai
pola sexta xeración, tras máis
de 14 millóns de unidades
vendidas. Esta edición, de só
1.982 exemplares (por ser ese
o número do ano no que fabricouse o primeiro Corsa), terá
unha nova cor, RekordRed,
unha ton vermella que semella á cor orixinal do Corsa A.
Esta cor contrasta co negro do
teito, de diferentes aplicacións,
e das lamias de 17 polgadas.
O interior quere mesturar
nostalxia con modernidade,

híbridas enchufables, ambas
con dúas rodas motrices e unha
caixa de cambios automática
de 8 marchas e-EAT8 axustada
aos motores: a Plug-inHybrid
225 e-EAT8, cunhacombinación
dun motor PureTech de 180cv
e un motor eléctrico de 81 kW;
e a aPlug-inHybrid180 e-EAT8,
cunhacombinación dun motor
PureTech de 150cv e un motor
eléctrico de 81 kW. Ambas versións están aínda pendentes
de homologación.A batería de
ións de litio das dúas versións
híbridas enchufables ten unha
capacidade de 12,4 kWh e unha

cun estilo pouco convencional que interpreta de forma
novidosa o tapizado orixinal
dos asentos con cadros escoceses. Ademais, como en todos a Corsa, esta serie especial
ofrece numerosos elementos
de equipamento de confort
e seguridade de serie. A lista
abarca desde o equipo de audio Multimedia Radio (compatible con Apple CarPlay e
Android Auto) e os faros LED
ata os sistemas electrónicos de
asistencia á condución, como
a alerta de colisión frontal con
freado automático de emerxencia e detección de peóns.

potencia de 102 kW. Están dispoñibles dous tipos de cargadores embarcados: de serie un
cargador monofase de 3,7 kW
e en opción un cargador monofase de 7,4 kW. Ademais, hai

dispoñible un motor de gasolina de 3 cilindros e 1,2 litros
PureTech de 130cv, e no futuro a marca francesa presentará
unha opción completamente
eléctrica.

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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Toyota introduce en Europa a familia bZ
O bZ4X é o primeiro
vehículo eléctrico de
batería desenvolvido
por Toyota, e a punta de lanza
da familia BeyondZero (máis
aló de cero), ou bZ, no mercado europeo. Trátase dun SUV
100% eléctrico coa capacidade de condución dun 4x4. O
bZ4X está dispoñible en versións con tracción dianteira e
total. O modelo con tracción
ás rodas dianteiras conta cun
eixo eléctrico eAxle de 150 kW
que desenvolve 204cv e un
par máximo de 266 Nm. Pola
contra, o modelo de tracción
total dispón dun eAxle de 80
kW en cada eixo, cunha potencia combinada de 218cv e un
par de 337 Nm. O rendemento
todoterreo baséase no sistema de tracción total X-Mode,

que ofrece seguridade e estabilidade sobre superficies escorregantes, como barro ou
neve.
O bZ4X conta cunha unha
autonomía, en ciclo combinado WLTP, de ata 516 km para a
versión de tracción dianteira
e ata 470 km para a variante
de tracción total. A carga rápida da batería en corrente continua a 150 kW permite obter
ata o 80% de capacidade en 30
minutos, en condicións normais de temperatura. Por agora, venderase en dous niveis
de equipamento: o Advance
e o StylePlus. O primeiro pon
o énfase nos elementos de
tecnoloxía e deseño, mentres o segundo trátase da opción máis premium dispoñible
agora.

ID Aero, 100% eléctrico
O prototipo do novo
ID Aero xa foi presentado por Volkswagen
en China, nunha nova ofensiva da marca alemá dentro da
súa estratexia de electrificación,
“Accelerate”. As súas liñas fluídas e coidado deseño garanten
un coeficiente de arrastre de
0,23, ao tempo que a plataforma MEB sobre a que está feito
logra unha forma aerodinámica; polo que, en conxunto, estas
características fan posible a súa
autonomía eléctrica de 620 km
(WLTP).O Aero está alimentado
por unha batería de ións de litio
cunha capacidade enerxética
de 77 kWh e aínda non coñecemos a súa cifra de consumo
eléctrico por 100 km, pero grazas a súa aerodinámica, é de

esperar que sexa relativamente baixo.
Esta aerodinámica conséguese cun deseño no que a parte
dianteira e o teito canalizan de
forma óptima o fluxo de aire,
mentres que a parte traseira, lixeiramente retraída e cun
bordo afiado, suavízao. Os tiradores das portas substituíronse por superficies táctiles
iluminadas que reducen aínda
máis o arrastre aerodinámico.
Na parte superior da silueta, a
liña de carácter e o teito inclinado na parte traseira, así como
uns musculosos ombreiros, dan
forma ao deseño do vehículo.
Todo isto fai que a berlina eléctrica sexa visualmente máis
plana achegando un maior
dinamismo.

BMW M3 Touring
Cun motor de seis
cilindros de tecnoloxía M TwinPower
Turbo, o primeiro BMW M3
Touring ofrece unha potencia
de 510 cv e un par máximo de
650 Nm. Trátase da nova variante de carrozaría do BMW
M GmbH, que conta tamén
cunha caixa de cambios de
oito velocidades e o sistema
de tracción total M Drive. Esta
maquinaria logra unha aceleración de 0 a 100 km/h en
3,6 segundos e só se necesitan 12,9 segundos para facer o
sprint de 0 a 200 km/h. E se se
opta polo M Driver´sPackage,
a velocidade máxima limitada
electronicamente pasa de 250
km/h a 280 km/h.

O potencial mecánico do M3
Touring atópase baixo unha
cuberta de formas limpas e atléticas, que, a parte de estilo,
melloran o dinamismo do coche e diferénciano do resto de
modelos da gama. O interior
está orientado ao confort, cunha serie de pantallas dixitais a
disposición do condutor para
facer o manexo do coche máis
sinxelo e cómodo, mentres os
asentos contan con varios
elementos técnicos para mellorar a sensación sobre eles.
Conectividade, asistencia á
condución e climatización do
habitáculo rematan de darlle
ao M3 Touring o estándar de
luxo ao que os usuarios están
acostumados.
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Toyota Aygo X Cross
Eminentemente urbano
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■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotos

O Aygo X Cross é un modelo específico urbano é diferente dentro da gama de
Toyota. Podemos dicir que
ten unha acusada personalidade, cunha imaxe máis rechamante e robusta co seu
antecesor. Este Aygo completa a gama crossover do
fabricante xaponés xunto ao
Yaris Cross Electric Hybrid,
o CH-R Electric Hybrid e o
RAV4 Electric Hybrid.
Esta terceira xeración, será
100% Toyota, e fabricarase
íntegra e exclusivamente na
factoría de Kolin (República
Checa), onde a anterior xeración se producía xunto ao
C1 e ao 108 do grupo PSA.
Ao longo de dezaseis
anos de vida deste modelo
no noso país podemos dicir que é un grande éxito. As
súas cifras de vendas así o
confirman, 46.000 unidades
vendidas.

Medidas
Cunha lonxitude de 3,7
metros (240 mm menos
que o Yaris Electric Hybrid) e
unha batalla máis longa (90
mm) que o modelo ao que
substitúe, Toyota ofrece un
crossover urbano máis áxil,
sen penalizar a habitabilidade interior e a utilidade.

A capacidade do maleteiro
aumenta en 60 litros, cando a carrozaría apenas medra 235 milímetros respecto
ao Aygo.

a dirección
está bastante ben
afinada por rapidez
e asistencia
A imaxe deste modelo é
a dun SUV urbano, as súas
características así o confirman. Como, por exemplo,
unha altura libre ao chan
11 mm maior que a do seu
parente o Aygo, ao que hai
que sumar o posto de condución que vai situado 55
mm máis alto e ofrécenlle
así ao condutor unha maior
comodidade e unha mellor
visibilidade, algo que se
agradece moito conducindo pola cidade.

Gama Aygo X Cross
A gama do novo Aygo
X Cross está formada
por tres acabados, denominados Play, Trendy
Edition e Limited Edition,
unha edición especial de
lanzamento.
Aygo X Cross Play é o
acabado máis equilibrado da gama na relación
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prezo-equipamento, con elementos de serie como lamias
de aliaxe de 17 polgadas, faros
halóxenos de tipo proxector,
luz diúrna e pilotos LED, faros
antinéboa, volante de coiro,
retrovisores con axuste eléctrico, aceso automático de faros
e elevavidros eléctricos dianteiros, entre outros moitos.
Conta ademais con sistema
multimedia Touch 2 con pantalla táctil de 7” e conexión

A súa gran
virtude é que é un
vehículo pouco
consumidor de
gasolina
Apple CarPlay e Android Auto,
cámara de visión traseira e o
paquete de seguridade Safety
Sense cos mesmos sistemas
que montan Yaris Electric
Hybrid e Yaris Cros Electric
Hybrid: sistema de seguridade precolisión con detección
de peóns e ciclistas, recoñecemento de sinais de tráfico,

avisador de cambio involuntario de carril con asistente activo e sistema de mantemento
da traxectoria e control intelixente de luces de estrada.
O acabado Play está dispoñible tanto con cambio manual
como con transmisión automática S-CVT e pódese elixir en tres cores de carrozaría
(branco, gris ou negro)e pódese personalizar con diferentes
packs a través de Custom, programa de Accesorios Orixinais
Toyota, que inclúen elementos como vinilos, carcasas para
os retrovisores, embelecedores cromados, molduras interiores e outros detalles.
Trendy Edition é a edición
máis rechamante grazas á
súa carrozaría bitón con teito negro, en vermello chilli
ou azul Florida, as súas lamias
de aliaxe de dezaoito polgadas, tamén bitón, os seus faros LED adaptativos (AHB) e
os seus vidros traseiros escurecidos. Tamén inclúe de serie, sumándose a todo o que
leva o acabado Play, intermitentes LED, tapizaría de coiro
parcial, cargador sen cables

de smartphones, climatizador
automático, sensor de chuvia,
retrovisores exteriores eléctricos e calefactables e habitáculo con detalles en negro
piano e a xogo coa cor da carrozaría. O sistema multimedia
Toyota Touch 2 leva unha pantalla táctil máis grande, de oito
polgadas.
O equipamento do Aygo X
Cros Trendy Edition pódese
levar aínda un paso máis aló
da man do Pack Connect, que
inclúe o novo sistema multimedia Toyota Smart Connect
con pantalla de nove polgadas e conectividade sen cables
Apple CarPlay e Android Auto
(500 €), ou o Pack Connect +
JBL, que suma ademais sistema de son premium JBL con
catro altofalantes e subwoofer
(1.000 €).
Finalmente, o terceiro membro da gama é o Aygo X Cros
Limited Edition, que se distingue pola súa carrozaría bitón
verde selva con teito negro, as
súas lamias de aliaxe de 18” en
negro mate con detalle en cor
mandarina e o seu abundante equipamento de serie, incluído Smart Connect cunha
pantalla máis grande de nove
polgadas.
Inclúe ademais tapizaría
exclusiva de coiro negro con
pespuntes mandarina, a xogo
con outros elementos interiores como o cadro de mandos, asentos con calefacción,
sistema de entrada e arrinque sen chave (Smart Entry)
e sensores de aparcadoiro dianteiros e traseiros con
freada automática precolisión.
Opcionalmente, por 1.000 €,

MOTOR
• Cilindrada: 998 cc
• Cilindros: 3 en liña
• Potencia máxima: 72cv / 6.000 rpm
• Par máximo: 93 Nm / 4.400 rpm
ALIMENTACIÓN
• Tipo: Inxección directa
TRANSMISIÓN
• Caixa de Cambios: Automática
(variador contínuo)
• Tracción: Dianteira
SUSPENSIÓN
• Dianteira: McPherson
(Resorte helicoidal)
• Traseira Roda tirada con elemento
torsional (resorte helicoidal)
FREOS
• Dianteiros: Discos ventilados
Traseiros: Tambor
DIMENSIÓNS
• Lonxitude: 3.700 mm
• Anchura: 1.740 mm
• Altura: 1.510 mm
• Distancia entre eixes: 2.430 mm
MALETEIRO
• Volume: 231 litros (829
cos asentos abatidos)
PESO
• Peso: 1.015 kg
EMISIÓNS:
• Emisións de CO2: 109 g/km Euro 6
• Etiqueta: DXT - C
• Prezo :Dende 13.600€
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habitáculo para persoas de
talle XL, incluso L. A apertura
das ventás traseiras é de tipo
compás.
O maleteiro, cunha capacidade de 231 litros, pódese
ampliar ata 829 cos asentos
traseiros abatidos.

Modos de condución

pódese elixir o Pack Sky, con
teito de lona retráctil.

Interior
No interior podemos observar moitas novidades. Loce
un deseño máis atractivo, un
equipamento en grao sumo
completo e moita tecnoloxía.
Os asentos sitúanse nunha

A
RRIN
CAMOS !
Nada máis situarnos no posto do piloto vemos que a postura é máis alta que a
doutros modelos deste segmento. Como
consecuencia disto o condutor dispón
dunha estupenda visibilidade. A regulación do volante faise imprescindible,
sobre todo para que poidamos ver todo
o panel coa información do velocímetro
e as demais testemuñas. A ergonomía
é boa, pois todos os mandos están ben
situados e a través do volante podemos
controlar numerosos menús ou sistemas
de axuda á condución.
Ao propulsor só deberemos exixirlle
o xusto, 72 cabalos dan para o que dan.
Unha motorización correcta para un urbano. A autoestrada e as vías rápidas
non son o seu medio natural. Para estas vías Toyota dispón doutros modelos
máis adecuados.
Así e todo, é un coche moi agradable
de conducir en vías interurbanas, sempre

posición máis alta, o volante
pode regularse en altura e todo
queda ao alcance da man.
O piloto pousará as mans
sobre un volante multifunción de coiro cun tacto agradable. Tras este temos un dial
analóxico para a velocidade.
Acompáñalle unha pantalla
de axustadas dimensións a
cor, con moita información,
e cando o levemos ao seu ritmo. O balanceo é moi correcto, incluso en estradas secundarias. Nestas responde cunha
dinámica que a nós nos gustou moito.
Unha boa estabilidade cun paso por curva bastante correcto. Isto débese sobre
todo a unha boa posta a punto das suspensións. Trátase dun automóbil áxil e
doado de manexar, excelente no tráfico
urbano. Precisamente unha das súas calidades é o seu radio de xiro.
A sonorización é boa, só se fai claramente audible cando lle exiximos aceleracións furibundas.
O Aygo X Cross incorpora discos ventilados no eixe dianteiro e de tambor no
traseiro. A freada é fácil de dosificar e
cunha resposta moi correcta. O equipo
de freos achega bo tacto. Nunha condución urbana a comodidade de ter un
cambio automático é incuestionable. A
transmisión S-CVT que tamén herda dos
seus irmáns maiores mellora dunha maneira incuestionable a resposta da antiga
transmisión manual pilotada. É suave e
agradable a condición, sempre e cando
non lle esixamos demasiado ao motor
tricilíndrico de 72cv. Se prememos con
forza o pedal dereito atoparémonos coa
correspondente suba de decibelios deste tipo de transmisións, revolucionando
en exceso o propulsor e cunha rumorosidade elevada.

e cun manexo bastante
intuitivo.
No habitáculo atopamos
abundantes plásticos ríxidos
na práctica totalidade do cadro de mandos, a sensación
de solidez e durabilidade é
elevada. Mostran ademais
mellor aspecto que no seu antecesor e os contrastes de cor
danlle un carácter máis xove
ao interior.
No cadro de mandos a protagonista é a pantalla táctil.
Goza dun funcionamento intuitivo e uns gráficos mellorados. Pode equipar conexión

A apertura
das ventás traseiras
é de tipo compás
a Internet, Apple CarPlay e
Android Auto. En opción ofrécese o equipo de son JBL.
Gustounos que os controis
do climatizador sexan con
botóns físicos. Baixo estes
atopamos as tomas USB e un
oco portaobxectos de tamaño aceptable no que se pode
equipar carga sen cables do
teléfono móbil.
Ao carón do freo de man dispoñemos de dous pousavasos.
Botamos en falta un repousabrazos central, algo que a día
de hoxe é case imprescindible.
As prazas dianteiras proporciónanlles unha posición elevada e cómoda aos ocupantes,
as traseiras xa son algo máis
xustas con algunhas dificultades para acceder e saír do

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 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.
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A que se aveciña!
■ MANEL BÁEZ | COORDINADOR DE ASSISTEC ASESORES | Texto

A partires do pasado
mes para alinear un vehículo hai que utilizar os sistemas ADAS. As vendas de
coches electrificados xa superan á dos motores diésel.
Estas dúas casuísticas utilizámolas como introdución ao noso artigo deste
mes de verán. E neste imos
falar da repercusión directa que terá para o taller
multimarca.
Un dato, máis do 75 por
cento dos automóbiles vendidos en 2020 teñen sistemas de radares, sensores e
cámaras que se deben calibrar con sistemas que a
día de hoxe poucos talleres teñen.
Isto significa, que en 2024
moitos deses coches irán ao
taller multimarca, ou non?
Dependerá do preparados
que estean para acometer
este tipo de intervencións.
Algunhas cifras dos eléctricos. En 2021, vendéronse 71.080 coches eléctricos,
27.600 máis que en 2020,
dende 2013 o crecemento
estaba sendo progresivo,
ata o salto de 2021.
Se falamos de vehículos
electrificados (híbridos gasolina, híbridos enchufables, híbridos diésel e cen

por cento eléctricos), o último dato de abril deste ano,
indica que no noso país se
matricularon 26.140 coches
dun total de 69.111, é dicir
un 38 por cento (datos de
ANFAC).

Investimentos e marxe
Xeneralizando, podemos
afirmar que, serán uns cantos talleres multimarca aos
que lles custará afrontar
estes investimentos para
poder satisfacer as necesidades dos seus clientes, tanto de equipamento
como das necesidades formativas. Afrontar estes investimentos se non teñen
fondos propios será unha
lousa importante na rendibilidade do taller. Sen
“caixa” serán moitas destas
pequenas empresas as que
terán que “tirar” de rappel. É
dicir unha menor rendibilidade na marxe das pezas
vendidas. Unindo isto co
previsible menor desconto na compra do recambio, algo que xa está aquí,
a marxe bruta de negocio
verase afectada.
Nalgúns casos esta repercusión de menor marxe nas
compra de pezas, máis a

dependencia co teu provedor, pode que leve a unha
rendibilidade insostible
para a empresa. Será entón
cando algúns se dean conta
do pouco valor que lle deron ao seu coñecemento.
Algunhas cadeas, non
confundir con redes de talleres, xa están acometendo
investimentos para dar servizo. Estas cadeas son espe-

Na
actualidade poucos
talleres teñen
sistemas para
calibrar radares,
sensores ou
cámaras
cialistas en venda cruzada,
o que lles levará a seguir
repartíndose o pastel máis
rendible do negocio, os traballos de mantemento.

Mantemento futuro
Evidentemente cos sistemas de calibración ADAS
ocorrerá, só tes que dar
unha volta por estes centros
e comparar o equipamento

respecto ao taller multimarca. Co mantemento do automóbil eléctrico tememos
que pasará algo similar, é
dicir, van ter máis penetración. A mecánica que desenvolve o taller multimarca
hoxe en día non terá nada
que ver coa que precisen
os coches cen por cento
eléctricos.
Se tomamos de referencia as porcentaxes das matriculacións dos híbridos
diésel e gasolina son do
91 por cento do total das
matriculacións de coches
electrificados. É dicir, queda percorrido para o multimarca pola composición
dos motores destes coches.
Pero un usuario dun híbrido
gasolina, irá ao multimarca
se non ve unha evolución
no seu equipamento?
Se isto ocorre, o taller
multimarca será o encargado, como ata a data, de
quedarse o que os outros
non queren, e ese pastel
aos poucos irá desaparecendo, non a curto nin medio prazo, pero si a longo
prazo.
Espabía, emprega tempo
en pensar e ponte esa gorra
que pon “empresario”.

O mantemento dos sistemas ADAS
Os
sistemas
ADAS están compostos, principalmente, dun conxunto de
sensores (cámaras, radar e
ultrasóns), unha unidade
ou “cerebro” que fusiona
e “interpreta” a información aportada por eles, e
o cableado e conexións
necesarios para unilos.
Os talleres especializados
comproban electronicamente que non hai fallos
no sistema, segundo o
mantemento programado
no libro de revisións.
En caso de sufrir un accidente que afecte a algún
dos seus elementos, trala

reparación hai que recalibrar as cámaras e sensores para que funcionen
correctamente. Isto afecta especialmente ao parabrisas, que aloxa algúns
dos sensores dos sistemas
ADAS. Cando se substitúe un parabrisas, hai que
desmontar as cámaras do
cristal roto e montalas no
novo. Unha vez instalados, estes sistemas han de
ser recalibrados para asegurar que funcionan coa
máxima precisión e proporcionan a información
correcta aos sistemas de
seguridade.
Os ADAS están compostos dun conxunto de sensores e dunha unidade que procesa a
información aportada por todos eles
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Náutica
O premio de deseño RedDot 2022 vai para a pneumática Pirelli 35

Pirelli tamén triunfa na náutica
■ REDACCIÓN | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

Un xurado de cincuenta expertos internacionais outorgaron o premio
RedDot 2022 de deseño
ao produto de Tecnorib, a
lancha pneumática Pirelli
35. O seus 600 cabalos de
potencia levan á embarcación, cos seus once me-

A lancha
pneumática Pirelli
35 dispón de 600cv
de potencia
tros de eslora, ata os 50
nós de velocidade, aínda que se o usuario non
ten tanta présa, pode gozar do confort do espazo
da lancha para unha experiencia máis orientada ao

tranquilo lecer, tomando
o sol na proa ou na popa,
nun tranquilo paseo sobre
as augas. A DesignWeek
de Milán acolleu en exposición unha edición especial da Pirelli 35, e a
diferenza da embarcación

que foi obxecto do premio,
substituíronse os tubulares
brancos por uns de cor negra correspondentes á versión Speedster, que conta
tamén con coxíns de pel
branca e o logo Pirelli en
contraste.

“Bestofthebest”
O premio do RedDot
non é novo para Tecnorib
e a súa lancha, xa que, en
2009, a PirelliPzero 1400
Sport xa gañou ou o galardón ‘bestofthebest’.
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BMW R 1250 RT 2022
“Navegación Oceánica”

■ XOSE ARUFE | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía
https://motospruebas.blogspot.com
motospruebas@gmail.com

Durante unhas catro décadas, as letras RT foron sinónimo de viaxe cómoda en
moto ao máis alto nivel.
A BMW R 100 RT, que
apareceu en 1976, lanzouse como unha versión máis
relaxada e cómoda da súa
irmá deportiva, a BMW R
100 RS. A RT era unha moto
de turismo cun carenado

xeneroso, máis ancho e cun
parabrisas vertical máis
grande.
En 1984 deixouse de fabricar a R 100 RS, pero seguiuse producindo a RT, xa que
era moito máis funcional e,
por tanto, tiña unha demanda moito maior.
En 1996 a R 1100 RT evoluciona á R 100 RT e convértese no buque insignia da
familia de motos da marca
alemá. Tiña o mesmo confort e a mesma capacidade
aerodinámica que levaran

ao éxito á R 100 RT orixinal, pero cunha forma aerodinámica máis refinada
que combinaba os deseños das pasadas RT e RS.
Dende entón, o modelo RT
foi evolucionando de forma
constante ata que a nova
GS asumiu o papel de buque insignia da compañía,
pero mesmo entón, as inigualables prestacións da RT
e as súas excelentes capacidades na estrada mantiveron á GS na sombra durante
uns anos.

BMW R 1250 RT
A chegada en 2018 do
motor Boxer de 136cv, 1.250
cc e catro válvulas con árbore de levas na cabeza deu
ao modelo RT un atractivo
aínda maior, e agora BMW
Motorrad mellorou aínda
máis este modelo equipándoo con novas características electrónicas. A nova R
1250 RT combina o máximo confort cunha técnica
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carenado que proporciona
o máximo confort con calquera clima e a calquera
velocidade. Como non, utilizouse un túnel aerodinamico para optimizar o novo
carenado da RT xunto co parabrisas axustable.
A alta velocidade, o deflector de vento da R 1250
RT proporciona un incrible
nivel de confort ao anular
case por completo o fluxo
de aire frontal, e cando se
conduce con temperaturas máis baixas, os puños e
o asento calefactados garántennos unha agradable
viaxe.

Tecnoloxía

depurada e unha dinámica
deportiva.
Posiblemente é a moto
máis avanzada tecnoloxicamente no segmento
Touring, e aínda máis importante, é extremadamente cómoda e fácil de
manexar.

Deseño e ergonomía
Dende o lateral, a nova
BMW R 1250 RT parece bastante elegante, pero unha
mirada ao frontal revela
un enorme e característico

A R 1250 RT está equipada
con dúas centrais electrónicas, unha que controla as
funcións dinámicas da moto
e a outra o seu sofisticado
motor. Ambas están estreitamente integradas, pero,
dada a súa ampla funcionalidade, son sistemas separados que funcionan tanto de
forma independente como
conxunta. A gama dinámica
de funcións baséase na última plataforma de medición
inercial IMU de seis eixos de
Bosch, a máis avanzada do
mercado.
Un bo exemplo é a evolución do sistema de freado
ABS da BMW R 1250 RT. O
novo sistema de freado ABS
Prol (Cornering) totalmente integrado, permite activar ambos os circuítos de
freado ao pisar a maneta
ou o pedal de freo dereito,
indistintamente. Un dobre
disco dianteiro de 320 con
pinzas Brembo de catro pistóns e un disco traseiro de
276 cunha pinza flotante de
dobre pistón optimiza unha
freada independente do ángulo, aplicando automaticamente a forza da freada
a cada roda e calculando
a transferencia de peso en
resposta á panca ou ao pedal. Isto permítelle frear coa
maior seguridade e eficacia
posible, sen ter que preocuparche polo bloqueo dos
freos mesmo en curvas con
piso mollado.

Ta m é n ,
m e - llorouse o Control
Dinámico de Tracción para
maximizar o manexo da RT
en todas as condicións de
condución, inclúe o Control
de Arrinque en Pendente e
pode integrarse co Riding
Modes Prol opcional, que
inclúe catro modos de condución, incluído o Dynamic.
Tamén inclúe control do par
de tracción do motor ao cortar o acelerador, ademais hai
un modo Eco que optimiza
o consumo de combustible.
O novo Control Dinámico
de Cruceiro móntase de serie e afecta non só ao acelerador, controlando o réxime
do motor, senón tamén aos
freos, permitindo que o sistema de freada manteña
unha velocidade constante,
por exemplo, ao descender
unha pendente. O Control
de Cruceiro Activo, dispoñible como opción, engade
a capacidade de controlar
a velocidade da R 1250 RT

Ten unha
tracción excepcional
en todo o rango de
revolucións
mediante a supervisión da
distancia seleccionada polo
piloto con respecto ao vehículo que lle precede. Isto
faise mediante un sensor
de radar, os seus datos se
introducen na ECU do motor. Un panel independente
controla o control de cruceiro e unha icona aparece na
pantalla TFT. Unha pantalla
extragrande de 10,25" con
cristal antirreflectante e revestimento antipegadas. A
pantalla tamén mostra os
axustes do sistema de seguridade e asistencia e xunto cun smartphone, mostra
a navegación e outras funcións sen cables (como os
controis de chamadas e música), perfectamente lexible
en todas as condicións de
iluminación.
O teléfono pode colocarse nun compartimento especial cunha toma USB

sen cables ou con cable
conector se o preferimos.
Ademais, a electrónica
de a bordo pode incluír
un sistema de audio opcional e faros con díodos
adaptativos.

Chasis e motorización
A estrutura do chasis concéntrase en torno
ao enorme bloque motor utilizado como núcleo
da estrutura, con partes
do bastidor aparafusadas
a este na parte dianteira
e traseira. Elementos de
suspensión ESA totalmente personalizables, a pinza Telelever e a suspensión
traseira Paralever están
dispoñibles opcionalmente co sistema de axuste da
suspensión electrónica activa "Next Generation" de
Dynamic ESA. A moto conta cunha distancia entre
eixos relativamente corta
de 148,6 cm e un ángulo
de pinza de 25,9 graos. A
R 1250 RT está equipada
con lamias de 17 polgadas
en medida 120/70 diante
e 180/55 detrás, o asento de serie ten unha altura de 82,5 cm coa opción
de poñelo nunha posición
máis baixa de 80,5 cm. O
peso declarado da moto é
de 279 kg.
Esta nova versión do motor Boxer Euro 5 de BMW
foi homologada grazas á
súa avanzada ECU. O propulsor mantén os 136cv a
7.750 rpm e os 142 Nm de
par a 6.250 rpm, pero cun
menor contido contaminante respecto a a versión
anterior. Ao mesmo tempo,
o motor ten un rango de
par suave e uniforme a partir de 2.000 rpm e 120 Nm
están dispoñibles a partir de 3.500 rpm. Mantén
a mesma xeometría, cun
diámetro de pistón de
102,5 mm e unha carreira
de 76 mm e unha relación
de compresión de 12,5:1. A
cámara de combustión ten
un perfil extremadamente
compacto, as válvulas están colocadas nun ángulo
contiguo de 18 graos. Cada
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SEGURO

Terceiros con asistencia en
estrada e seguro de condutor,
indumentaria do piloto, seguro
de pneumáticos, perda de
chaves e avaría mecánica: 295 €/
ano. Tamén hai a posibilidade
de engadir roubo, incendio
o perda total (Todo Risco)
cilindro ten un acelerador
independente de 52 mm
con dúas embocaduras.
O equipo de desenvolvemento de BMW segue
perfeccionando o lendario
motor Boxer coa tecnoloxía
máis avanzada. Por exemplo, a distribución variable
das válvulas e as carreiras
das válvulas controlan a resposta do motor en función

sistema de inxección secuencial e un catalizador
volumétrico no intestino do
escape, ademais da xestión
dixital do motor mediante
a ECU BMS-O. O toque final
de eficiencia é a refrixeración combinada aire-líquido, na que o anticonxelante
arrefría as culatas e as tapas
de válvulas.

É
extremadamente
cómoda e fácil de
manexar

Recollín esta moto no concesionario BMW Motorrad
de Vigo, CELTAMOTOR,
sempre dispostos a cedernos as súas motos para estas probas.
Diríxome cara a Baiona
entre un bulicio intenso de
turismos, buses, furgonetas, motos, rotondas, pasos
de peóns e semáforos en
Camiño de Camposancos,
preocúpame o manexo desta aparatosa maquina entre
tanto tránsito. Aos poucos
minutos toda a miña preocupación disípase, sorprendentemente moi fácil e
manexable, cun amplísimo

do réxime de xiro, mentres
que a combustión da mestura de aire e combustible
optimizouse considerablemente para cumprir as normas ambientais modernas.
A alimentación e o aceso
eficientes e a sincronización
óptima son só a metade da
batalla para maximizar a
ecoloxía do motor. A outra metade é un avanzado

Arrincamos!

MANTEMENTO

Revisións de mantemento
recomendadas:

MODELO: BMW R 1250
RT 2021-2022
Tipo de carné: A
Prazas: 2
Motor e transmisión
• Cilindrada: 1.254 cc
• Tipo: 4 T
• Disposición: Cilindros
opostos (Boxer)
• Distribución: DOHC
• Cilindros: 2
• Válvulas por cilindro: 4
• Alimentación: inxección
electrónica de dobre chorro BMS-O
• Refrixeración: aire - líquido
• Diámetro por carreira:
102,5 mm x 76 mm
• Compresión: 12.5 :1
• Potencia: 136cv a 7.750 rpm
• Par máximo: 143 Nm a 6.250 rpm
• Combustible: gasolina
sen chumbo 95
• Normativa
anticontaminación: Euro5
• Emisións CO2: 110 gr/km
• Aceso: eléctrico
• Transmisión secundaria: cardan
• Embrague: multidisco antirebote en baño de aceite
• Accionamento: hidráulico
• Número de marchas: 6
Chasis
• Tipo de chasis: dobre viga de tubo
de aceiro con motor autoportante
• Suspensión dianteira: BMW
Telelever (percorrido 120 mm)
• Suspensión traseira: basculante
monobrazo (aluminio)
• Freo dianteiro: 2 discos (320 mm)
• Pinza: Brembo de 4 pistóns
(freada integral parcial con ABS)

1ª 1.000 km
2ª 10.000 km ou un ano
Seguintes: cada 10.000
km ou un ano
Prezo aproximado de
cada revisión: 245 €
Cambio de pneumáticos:
cada 12.500 km
Prezo aproximado: 425 €
(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)

• Freo traseiro: disco (276 mm)
• Pinza: BMW de 4 pistóns
• Roda dianteira: 17" de
aluminio fundido
• Roda traseira: 17" de
aluminio fundido
• Marca de pneumáticos: Metzeler
Dimensións e peso
• Lonxitude: 2.222 mm
• Ancho: 985 mm
• Distancia entre eixos: 1.485 mm
• Altura de asento: 805 mm
• Avance: 116 mm
• Ángulo de dirección: 63º
• Capacidade do depósito: 25 litros
• Peso en seco: 279 kg
Consumo e prestacións
• Consumo: 4,75 l/100 km
Equipamento:
• Confort
• Guanteira
• Inmovilizador eléctrico
• Arrinque eléctrico
• Warning
• Toma de corrente
• Regulación de maneta de freo
• Regulación de maneta
de embrague
• Cabalete central
• Pata de cabra
• Maletas
• Instrumentación
• Contarrevolucións
• Reloxo
• Ordenador de a bordo
• Nivel de gasolina
• Temperatura de refrixerante
• Temperatura ambiente
• Indicador de marcha engrenada
• Testemuña de reserva
• Recordatorio de revisións
• Conectividade smartphones
• Bluetooth
• Aplicación smartphones
Electrónica
• Control de tracción
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á n gulo de xiro,
o mo- tor da R 1250 RT é
magnífico, cunha potente e
á vez suave resposta do motor a calquera velocidade.
Estou na autoestrada, a 20
km de Baiona, non me importaría nada estar a 2.000,
viaxar con esta moto por
este tipo de vía é un pracer,
como estar sentado no sofá
de casa, só falta unha peli de
Jason Stathan na súa gran
pantalla.
Ten unha tracción excepcional en todo o rango de
revolucións, en cidade e na
estrada. O eixo equilibrador
absorbe case por completo

Conta cunha
distancia entre eixos
relativamente corta
de 148,6 cm
as vibracións deste par de
xemelgos opostos, garantindo un funcionamento
uniforme. En modo Road
é suave e confortable con
cambios previsibles, pero
no modo Dynamic é impresionante, estira, estira… e
estira cada velocidade, cun
agarre firme do acelerador e
unha resposta instantánea.
Creo que todos os modelos desta marca con motor
Boxer están a pedir un cambio automático a berros.
Esta máquina manéxase
con suavidade, precisión e
confianza mesmo a velocidades moi altas, entrando
nas curvas con facilidade e
manténdose firme na trazada. O tren dianteiro, a pesar

da súa envergadura séntese lixeiro, mantén perfectamente o seu agarre e
rotundidade sobre o asfalto, para un manexo sinxelo
e intuitivo.
Tamén rodei en estradas estreitas de montaña
con asfalto envellecido, a
R 1250 RT compórtase de
maneira un pouco torpe,
seguramente debido ao
seu elevado centro de masas e a certo desequilibrio
das suspensións nos cambios rápidos en curvas, tamén, condicionada polo seu
peso e o seu volume. Non se
pode ter todo.
Esta alemá proporciona unha condución segura
pola noite, grazas ao seu potente faro de díodos de LED
(incluso o modelo estándar).
É unha moto ben pensada e deseñada para viaxar
comodamente en case calquera estrada. O seu motor é unha magnífica peza
de enxeñería, que combina unha construción mítica
cunha tecnoloxía moderna
e avanzada, que proporciona o máis alto nivel de confort e seguridade para gozar
da condución en calquera
clima e condición.
Aproveitei a miña ruta
para facer unha reportaxe
fotográfica no lendario Pazo
da Touza, impresionante
(https://pazodatouza.info/).
Este modelo está dispoñible nas seguintes cores:
Branco Alpino, Azul Sport e
Triplo Black.
O prezo desta BMW é de
22.560 euros, máis os gastos de matriculación (uns
250 €)

Especialistas en coches de ocasión

Alquiler de Vehículos desde 59 € día*
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
Unha historia de éxito

20 anos do Porsche Cayenne
S, o recentemente desenvolvido motor de 4.5 litros xeraba
340cv, mentres que o Cayenne
Turbo conseguía uns aínda
máis impresionantes 450cv
coa mesma cilindrada. Estes
dous modelos alcanzarían 242
e 266 km/h respectivamente
de velocidade máxima.

Establecer, perfeccionar,
refinar

■ ANDRÉS REY | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

A comezos dos noventa,
Porsche pasaba por unha mala
época, cun forte descenso no
número de vendas. Co lanzamento do Boxster en 1996, obtiveron algo de osíxeno, pero
a dirección da marca decatouse de que, se querían ter un futuro, non ía bastar co lendario
911 e o no novo modelo de
motor central. Os planes para
un terceiro Porsche empezaron a formarse. Por influencia
dos EEUU, o maior mercado do
fabricante alemán, a idea dun
todoterreo foi collendo forza,
e o Director Xeral, Wendelin
Wiedeking, tamén puxera
as súas miras no emerxente

mercado asiático. As ambicións eran grandes dende o
principio: Non se contentaban
con fabricar un SUV deportivo
coherente coa marca, senón
que pretendían facer fronte
aos principais competidores
do segmento do todoterreo.

Fabricando unha icona
En xuño de 1998, traballando da man da súa empresa
nai, Volkswagen, Porsche fixo
o anuncio dun novo proxecto, o “Colorado”, do que saría a mesma plataforma que
os futuros Porsche Cayenne
e VW Touareg. Fabricados
en Alemaña, nunha planta recentemente inaugurada para este propósito, en

Leipzig, comezaron a montar os Cayenne en agosto de
2002, mentres Volkswagen
facía o mesmo co Touareg en
Bratislava. Na capital eslovaca

Converteuse
rapidamente nun
éxito mundial
e superou as
expectativas de
Porsche
producíase e pintábase a carrocería do Cayenne, que logo
era enviada a Saxonia para o
resto do montaxe. En 2017
Porsche moveu todo o proceso a Bratislava para deixar
espazo en Leipzig para a produción da berlina Panamera
e o SUV Macan. A súa versatilidade converte ao Cayenne
nun turismo familiar, que tamén é un robusto todoterreo
e un deportivo moi dinámico
coas prestacións características de Porsche. Con estas calidades, o Cayenne contribuíu
en gran medida a configurar
o segmento dos vehículos
funcionais deportivos nos últimos 20 anos. A primeira xeración comezou cunha gama de
dous motores V8. No Cayenne

Michel Mauer, Director de
Deseño de Porsche, empregar este lema para describir
a evolución do Cayenne dende a primeira xeración, ata a
actual E3: “establecer, perfeccionar, refinar”. Con isto se refire a evolución do Cayenne
dende a primeira xeración
ata a actual E3. Para optimizar o peso e o rendemento, na segunda xeración, E2,
substituíuse a caixa de transferencia con redutora por un
sistema de tracción total cun
embrague multidisco controlado activamente, que
aínda se utiliza hoxe en día.
Porsche tamén introduciu
sistemas de propulsión híbridos e híbridos enchufables no E2 completamente
redeseñado. Estas variantes
incorporaban un diferencial central Torsen. Todos os
motores existentes gañaron
potencia adicional, cun consumo de combustible ata un
23% menor. O elemento que
máis chamou a atención no
interior redeseñado foi a
consola central elevada.
“O obxectivo co E3 foi incrementar aínda máis as súas
capacidades”, explica HansJürgen Wöhler, Director da
Gama SUV de Porsche desde
2013 ata 2020, ao lembrar o
desenvolvemento da terceira xeración do Cayenne (E3).
“Tratábase de facelo máis
deportivo, pero cun maior
confort de marcha e mantendo as calidades como
todoterreo”, engade. “Para
iso desenvolveuse especialmente unha suspensión
pneumática de tres cámaras e unha dirección de eixo
traseiro. A nova carrocería de
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Retro visor

O Cayenne un millón saíu da liña de produción no verán de 2020

aluminio aforra peso, facendo que o vehículo sexa aínda máis eficiente e áxil. Pero
o E3 tamén pretendía ofrecer
unha ampla gama de novos
sistemas de axuda á condución”, afirma Hans-Jürgen
Wöhler. Por iso, unha unidade de control central integra
todos estes sistemas de asistencia. Ademais, o gran SUV
recibiu unha actualización
da conectividade: integración de smartphones, Wifi,
Bluetooth. Coa introdución
do terceiro Cayenne en 2017,
Porsche tamén se despediu
do motor diésel e centrouse
en cambio no desenvolvemento da tecnoloxía híbrida enchufable. Outro fito
importante foi o lanzamento, na primavera de 2019, do
Cayenne Coupé, aínda máis
deportivo e cunha liña de
teito fortemente inclinada
como a do 911.

Un superdeportivo
híbrido
Só con enerxía eléctrica, os
modelos híbridos enchufables da terceira xeración do
Cayenne poden alcanzar velocidades de ata 135 km/h e
percorrer ata 44 quilómetros
con cero emisións de gases
de escape. O consumo oficial
segundo a normativa WLTP

vai de 3,1 a 4,1 l/100 km, dependendo da configuración
e os pneumáticos. Os modelos híbridos utilizan a batería
de alta tensión con 17,9 kWh
e o motor eléctrico de 136cv
non só para unha propulsión especialmente eficiente, senón tamén para unha
experiencia de condución
rotundamente dinámica.
O modelo Cayenne máis
potente é o Turbo S E-Hybrid,
dispoñible dende 2019 e
cunha potencia do sistema
de 680cv. Como en todos
os híbridos enchufables de
Porsche, nesta versión é posible utilizar a enerxía eléctrica para obter un empuxe
adicional en calquera modo
de condución. Por exemplo,
o Cayenne Turbo S E-Hybrid
ten un par motor de 900 Nm,
dispoñible practicamente
desde parado, o que permite ao gran SUV acelerar
de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos. Na condución diaria
mixta, o condutor pode confiar na estratexia dos modos
de marcha intelixentes e gozar dunha propulsión superior cun baixo consumo de
combustible.
En 2007, na actualización
da primeira xeración, estableceuse a base para as
variantes electrificadas actuais co prototipo Cayenne

S Hybrid, próximo á produción en serie. Porsche, a diferenza de moitos dos seus
competidores, non apostou
por un híbrido de potencia
dividida, senón por un híbrido completo paralelo. Neste
deseño, o motor eléctrico
utilízase non só cando o coche empeza a rodar, senón
tamén a velocidades máis altas. Isto permitiu ao prototipo alcanzar ata 120 km/h sen
un motor de combustión activo. O propulsor eléctrico tamén mellorou a aceleración
e a flexibilidade.

A súa
versatilidade
converteuno nun
turismo familiar,
un todoterreo e un
deportivo
A propulsión híbrida chegou finalmente ao mercado en 2010 co Cayenne de
segunda xeración, como
primeiro vehículo híbrido de produción en serie
de Porsche. A combinación
dun V6 de tres litros turboalimentado con 333cv e un
motor eléctrico síncrono

de 47cv xeraba unha potencia do sistema de 380cv.
Catro anos máis tarde, chegou o primeiro híbrido enchufable, co que Porsche
desempeñou un papel pioneiro no segmento dos
SUV premium. O Cayenne S
E-Hybrid xa tiña unha autonomía eléctrica superior a 30
km. A batería de níquel e hidruro metálico substituíuse
por unha de ións de litio. O
motor de combustión mantívose igual, mentres que a
potencia do motor eléctrico
aumentou a 95cv, o que deu
lugar a unha potencia do sistema de 416cv.
Pouco despois da súa presentación mundial no Salón
do Automóbil de París, en setembro de 2002, o Cayenne
converteuse nun éxito mundial de vendas, superando as
expectativas da marca. Nun
principio, esperábase que se
entregasen 25.000 exemplares ao ano. Nos oito anos que
durou a primeira xeración,
vendéronse 276.652 unidades, algo menos de 35.000
ao ano. O Cayenne un millón saíu da liña de produción no verán de 2020. No
último exercicio completo,
en 2021, entregáronse máis
de 80.000 exemplares.

ASEGAL & CASTROMIL
Abogados y Economistas

Fiscal - Administrativo - Mercantil
Laboral - Subvenciones - Familia
Travesía de Cacheiras nº25, 1º - 15883 Teo (A Coruña) - Télefono: 981 807 301
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Imaxes que parecen unha insubmisión ás regras da física

Voando vou
■ ANTÓN PEREIRA | Texto
■ SPRINT MOTOR | Fotos

Parece que aos coches
de competición xa non lles
vale ir só cos “pés na terra”, queren máis! Anhelan

despegar do solo. E ás veces, aínda que sexa só por
un cachiño de tempo, parece que o conseguen. A súa
arela por voar queda certificada nestas imaxes. Cada
día son máis as carreiras

que presentan un treito cun
proxecto de pista de despegue. A espectacularidade
das fotos amosan que tanto pilotos como máquinas
non se amedrentan fronte
a este tipo de dificultades. É

máis, gozan destes momentos polas alturas. Nós como
espectadores tamén gozamos destas estampas que
parecen unha insubmisión
ás regras da física. Que continúen voando. Grazas.

Craig Breen - Paul Nagle co Ford Puma Hybrid Rallye 1

Efrén Llarena e Sara Fernández no Rali Liepāja (ERC)

O Cupra Tavascan XE intentando o despegue

O GR Yaris Rally1 - Toyota Gazoo Racing no Safari Rali de Kenia

O Skoda Fabia Rally2 tamén sabe voar

Rovanperä voando no Rali de Cerdeña

Toyota Gazoo tamén voou no Rali Azores

Un Hyundai i20 Rally1 no Rali Safari de Kenia

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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14.º Autocrós Carballo

José Carlos Portalo
■ REDACCIÓN |Texto e Fotos

O Campionato de España
de Autocrós desprazouse
este mes a Galicia, onde se
celebrou a cuarta proba do
CEAX Goldspeed no circuíto municipal de Carballo (A
Coruña), que contou cunha
participación de 108 pilotos
na proba organizada polo
Club Rali Coruña na comarca de Bergantiños.
Antes do inicio das finais
quíxose lembrar a figura de
Santiago Ares Fernández,
pai dos tamén pilotos
Santi e Iván, entregándolle
a ambos Ernesto Rumbo,
presidente do comité organizador, un pequeno detalle
en recoñecemento á súa traxectoria non Autocrós tras
o seu recente falecemento.

División1
Perfecto Calviño dominou durante toda a fin de
semana sendo o máis rápido na manga de cualificación e impoñéndose nas
tres mangas clasificatorias,
pois ademais ou sábado
Víctor Álvarez, o líder provisional da categoría, tivo

problemas coa transmisión
e o embrague do seu Audi
que condicionaron esta primeira xornada.

División2
Cumprindo o prognóstico, Gabriel Serrano marcaba o ritmo na manga de
cualificación, aínda que
non conseguía facer o pleno de vitorias nas mangas clasificatorias xa que
se adxudicaba dúas, mentres Cristian Escribano gañaba as súas tres series con
Esteban Serrano impoñéndose na restante. Con todo
unha gran saída de Cristian
Escribano, que compartía a
primeira liña da grella cos
irmáns Serrano, permitiulle
liderar a final de principio a
fin, logrando así a súa terceira vitoria dá tempada seguido por Esteban Serrano
e Roberto Martínez, pois
Gabriel Serrano perdía varias posicións no inicio que
xa non daría recuperado.

División3
Pablo Fernández era o
máis rápido na manga de

cualificación nunha categoría que tivo a mellor participación da tempada, con
nove monoprazas en pista.
Con todo, Carlos Hernando
dominaba as dúas mangas
clasificatorias do sábado e
ía camiño de facer ou mesmo na do domingo ata que
a rotura dun manguito do
turbo provocaba que lle superase Pablo Fernández.
Nesta mesma serie Eduard
Bañeres era penalizado por
saída falsa, aínda que os tres
compartirían a primeira liña
de saída na grella da final
que controlou dende que se
apagou ou semáforo Carlos
Hernando, presionado primeiro por Pablo Fernández
ata que unha avaría facíalle deterse, e posteriormente por Eduard Bañeres, que
tería que conformarse coa
segunda mentres o veterano Juan Carlos Barredo regresaba ao podio do CEAX,

sendo terceiro e impoñéndose no Trofeo 1.6 Igor
Aguirrebeña.

Car Cros
Na manga de cualificación
o mellor tempo correspondíalle a Iván Piña, aínda que
ningún piloto conseguiría
vencer nas súas tres series
das tres mangas clasificatorias. Así Iván Piña, Joan
Salichs Roura, Javier Ramilo
e José Carlos Portalo gañaban dúas sendo a restante
para Joaquín Chamorro.

Car Cross Junior
Car Cros Júnior. A mellor
crono na manga de cualificación era para Diego
Martínez sendo Pol Durán
o único que gañaba as súas
tres series de tres mangas clasificatorias. Quim
González vencía en dúas coa

Víctor Álvarez en División 1, Cristian Escribano en
División 2, Carlos Hernando en División 3, José Carlos
Portalo en Car Cros, Pol Durán en Car Cros Júnior e Josep
Aranda en Car Cros Promoción foron os vencedores da
cuarta proba do CEAX Goldspeed 2022.

31

Competición

Igor Aguirrebeña

participante; Luís Quintana
completou o podio.

Car Cros Promoción

Carlos Hernando

outra para Daniel Gayoso
mentres o seu irmán Miguel
rodaba moi atrasado debido a unha avaría no motor
que non podería solucionar,
aínda que terminaría saíndo

na final para sumar algúns
puntos.
Na mesma, Pol Durán volvía ser o mellor facéndose
coa súa terceira vitoria da
tempada con Quim González

na segunda praza, aínda que
a terceira estivo moi disputada pois parecía que sería
para Diego Martínez ata que
lle superou Daniel Gayoso,
quen recibía un golpe doutro

Car Cros Promoción.
Gabriel Durán era o máis rápido na manga de cualificación aínda que non podería
gañar unha manga clasificatoria ata o domingo debido
a algúns problemas detectados o sábado. De feito,
nas dúas primeiras mangas
clasificatorias do primeiro
día Josep Aranda e Hugo
Rodríguez impoñíanse nas
súas respectivas series por
partida dobre, pero xa non
poderían facelo na segunda
xornada onde ‘Fredi’ López
gañaba a outra.
Na final volvía ser decisiva a arrincada, colocándose por diante Josep Aranda
que desta forma e na tempada do seu debut na categoría
lograba o seu primeiro triunfo por diante dun Gabriel
Durán que adiantaba nos
últimos xiros a ‘Fredi’ López.

